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 İstanbul Tabip Odası olarak 2017 yılı Nisan ayı itibariyle 
293 dava dosyası takip ediyoruz.  
Bu dosyaların 61 tanesi maalesef hekime yönelik şiddet 
dosyası. Fiziki ve/veya sözlü şiddete uğrayan ve 
başvuran tüm hekimlere, hukuki destek sunduk. 
 

 Acil servislerde branş dışı nöbet dayatmasını yargıya 
taşımaya devam ettik. Taksim E.A.H.’de asistanlar için, 
Silivri Devlet Hastanesi’nde biyokimya uzmanı için, 
Göztepe E.A.H.’de bir asistan hekim için kazandığımız 
davalara, Göztepe E.A.H’de görev yapan iki asistanı da 
ekledik; nöbet uygulamasını iptal ettirdik.  
Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde görev yapan 
bir kardiyoloji uzmanı adına açtığımız dava ise devam 
ediyor.  
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Aile hekimlerinin maruz kaldığı hak ihlallerini, 72 ayrı 
dosya ile yargıya taşıdık. Aile hekimliği sisteminin 
getirilme amacıyla da, aile hekimlerinin sunduğu sağlık 
hizmetinin niteliğiyle de bağdaşmayan “nöbet” 
dayatmasına karşı hukuki mücadele sürdürdük. Davalarda 
birbirinden farklı sonuçlar alınsa da, bu mücadele 
sayesinde Bakanlığın zorunlu nöbet uygulamasından 
vazgeçmesini sağladık.  
 
Aile hekimlerinin nöbet muafiyetlerinden 
faydalandırılmaması nedeniyle örnek dava açtık ve 
kazandık. Aile hekimlerinin sıklıkla maruz kaldığı 
olağandışı denetimleri yargıya taşıdık. 
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Yandal uzmanlarının ana dalda çalışabilmelerini 
Bakanlığın uygun görmesine bağlayan düzenlemeleri 
yargıya taşıdık.  
  
İşyeri hekimliği alanının ve işyeri hekimlerinin sorunlarını 
takip ettik. İşyeri hekimlerinin tabip odalarından çalışma 
onayı alma ve TTB’nin işyeri hekimliği asgari ücret tarifesi 
belirleme yetkilerini, açılan davalar sonucunda yeniden 
kazandık. 
 
Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle 
Muayenelerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Bu 
değişiklikle uzman hekimlerin sürücü ve sürücü 
adaylarının ilk muayenesini yapmaları ve rapor 
düzenlemeleri imkanını ortadan kaldıran düzenlemeyi 
yargıya taşıdık. 
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 Hekim olmadıkları halde hasta muayene edenler, sahte 
diploma ile sağlık kuruluşlarında çalışanlar, web siteleri 
kanalıyla aracılık yapıp hekimlere iş temin eden şirketler 
hakkında şikayetçi olduk. Geçtiğimiz yıl da sahte 
hekimlerin cezalandırılmasını sağladık. 
 

 TTB tarafından açılan davalarda “Sağlık Net-2” ve “E-
Nabız” isimli düzenlemelerin yürütmesi durdurulmuş 
olsa da, hekimlere yine bu içerikte yazılar tebliğ edildi. 
İtiraz dilekçeleri hazırladık, toplantılara katıldık, web 
sitesinin güncel hukuk sayfalarında değerlendirme 
yazıları, soru-cevap metinleri yayınladık, tüm sağlık 
birimlerinde kullanılmak üzere aydınlatılmış onam 
formları hazırladık.  
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 Eşi özel sektörde çalışan hekimlerin, eş durumu 
mazeretinden yararlanma hakkına kısıtlama getiren 
düzenlemeleri yargıya taşıdık. Danıştay 5. Dairesi, 
kısıtlama getiren düzenlemelerin yürütmesini durdurdu. 
Böylece eşi kamu görevlisi olmayan çok sayıda hekim eş 
durumu mazeretinden yararlandı. Ancak Sağlık Bakanlığı 
bu karar sonrasında ilgili yönetmelikte tekrar kısıtlayıcı 
düzenlemelere yer verdi. Bu kısıtlamaları yeniden 
yargıya taşıdık.  
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 “Birlikte kullanım ve işbirliği” mevzuatı uyarınca birlikte 
kullanılan üniversite hastanelerinde görev yapan 
personelin statü ve haklarına ilişkin davalar açmaya 
devam ettik. Son olarak; Medeniyet Üniversitesi Göztepe 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde üniversite 
kadrosunda görev yapan öğretim üyelerine, kongre ve 
konferanslara katıldıkları günler için ödenen döner 
sermaye ek ödemeleri “kamu zararı” adı altında geri 
istendi. Geçmişe dönük borç çıkartılan bir hekim adına 
örnek dava açtık. 
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 AİHM, 1 Mayıs 2008’de yaşanan hak ihlalleri nedeniyle 
yaptığımız başvuruyu kabul etti. 1 Mayıs’larda yaşanan 
hak ihlalleri nedeniyle AİHM önünde çok sayıda 
başvurumuz var. AİHM, 1 Mayıs 2008 tarihinde yaşanan 
hak ihlallerine ilişkin başvurumuzu 24.05.2016 
tarihinde sonuçlandırdı; Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 11. maddesinin ihlal edildiğini belirterek 
meslek örgütümüz lehine 22.500 Euro tazminata 
hükmetti. 
 

 10 Ekim Ankara Katliamı davasını, meslek örgütümüzün 
yanı sıra katliamda yaralanan bir hekim ve sağlık 
çalışanı yönünden de takip ediyoruz. Ayrıca katliam 
nedeniyle 12-13 Ekim günlerinde düzenlenen iş 
bırakma etkinliğine katılan hekimlere verilen disiplin 
cezalarını da yargıya taşıdık. 

05.04.12 



 2016 yılının ilk günlerinde “Bu suça ortak olmayacağız” 
başlıklı açıklamayı kamuoyu ile paylaşan Barış İçin 
Akademisyenler grubu içinde yer alan hekimlere, idari 
soruşturmalardan, savcılık ifadelerine, davalardan, YÖK 
yazışmalarına kadar her aşamada aktif hukuki destek 
sunduk. 

 
 Olağanüstü Hal ilanından sonra gerek idari işlemlerle 

kamu görevinden uzaklaştırılan, gerekse KHK’lar ile kamu 
görevinden ihraç edilen hekimlerle toplantılar yaptık, 
mağdurlara hukuki danışmanlık sağladık. Temel hukuki 
normlar çiğnenerek, hiçbir disiplin soruşturması 
yapılmaksızın ve savunma hakkı tanınmaksızın kamu 
görevinden ihraç edilen hekimler için örnek davalar açtık. 
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Yönetim Kurulu Üyelerimiz: 
Prof. Dr. Selçuk Erez (Başkan) 
Dr. Samet Mengüç (Genel 
Sekreter) 
Dr. İncilay Erdoğan (Sayman 
Üye) 
Dr. Hakkan Hekimoğlu 
(Veznedar Üye) 
Dr. Melahat Cengiz 
Doç. Dr. Muzaffer Başak 
Doç. Dr. Haydar Durak 


	2016-2017 DÖNEMİNDEN�SATIRBAŞLARI…
	Geride bıraktığımız 1 yıl hem hekimlik, hem de genel ülke ortamımız açısından sorunların ağırlaştığı, anti demokratik uygulamaların yaygınlaştığı, OHAL uygulamasının adeta kalıcı hale getirildiği, hukukun askıya alındığı, zorlu bir dönem oldu.
	Geçtiğimiz 1 yılda bir yandan çalışma koşulları ve özlük haklarımızın hekimliğe yaraşır bir şekilde düzenlenmesi, güvenli ortamlarda güvenceli çalışma talebiyle mücadele yürütürken, bir yandan da demokratik, özgür, barışçıl bir ülke mücadelesine ses vermeye çalıştık.
	Meslektaşlarımızla birlikte yönetmek, birlikte adım atmak ve mücadeleyi güçlendirmek adına İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu seçimlerini tamamladık.�Toplam 55 kurumda temsilcilerimizi seçtik.
	Birinci basamakta ekip çalışmasını bozan, koruyucu sağlık hizmetlerini ortadan kaldıran uygulamalara, angarya sağlık hizmetlerine karşı mücadele ettik.
	Birinci basamakta sürekli eğitimleri çalışmaları kapsamında;7-8 Mayıs, 11-12 Haziran, 19-20 Kasım ve 11,24-25 Aralık 2016 tarihlerinde PHD ile birlikte düzenlediğimiz 9 kursa 179 meslektaşımız katıldı.
	20.Pratisyen Hekimlik Kongresinin ana teması “Barış ve Yaşam Hakkı İçin, Toplum Sağlığı İçin, Yaşanabilir Çevre ve Doğa için, İyi Hekimlik Mücadelemiz Sürüyor» oldu. Kongrenin bütün aşamalarında Pratisyen Hekim Komisyonumuz eliyle katkı sağladık.
	Toplum sağlığı merkezlerine yeni atanan hekimlerle buluşma toplantıları yapılarak İstanbul’da mecburi hizmet hekimi olmak, OHAL koşullarında devlet hizmeti yükümlüsünün özlük hakları ve istifa koşulları, yetişkin sağlık eğitiminde TSM hekiminin rolü, mobbing ve sanal ASM görevlendirmeleri konuları görüşüldü.
	2016 yılında mezun olmuş ve İstanbul'un tarihinde görülmemiş sayıda hekimin İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne atanması sonucu yaklaşık 1000 hekimin mevcut Toplum Sağlığı Merkezleri'nde hekimin bir kaç katı kadar sayıda eklenmesinin yaratacağı sorunları ortaya koymak ve çözüm adımı atılmasını sağlamak üzere bir dizi çalışma yürüttük.�Bu kapsamda Halk Sağlığı Müdürlüğü’nü ziyaret ettik, aylık periyotlarla hekim buluşmaları gerçekleştirdik. �Hukuki bilgilendirme ve destek sağladık.
	Aile hekimliği alanının genelge ve yönetmelik değişiklikleriyle deneme tahtasına döndürülmesine karşı mücadele yürüttük. Toplantılar, birim ve bölge ziyaretleri yaparak güncel gelişmeleri meslektaşlarımızla değerlendirdik, bilgi verdik.
	Halk Sağlığı Merkezleri üzerinden birinci basamak hekimlerine dayatılan nöbetlere ve fazla çalıştırma uygulamalarına karşı mücadele yürüttük.
	Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının Cumartesi nöbetlerine karşı 21 ay boyunca sürdürdüğü esnek, angarya çalışmaya hayır eylemleri başarıyla sonuçlandı. Bu dönemde nöbet tutmayanlara verilen cezalar da iptal ettirildi.
	İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin rafa kaldırıldığı, bu alanın taşeron firmaların insafına terkedildiği bu dönemde işyeri hekimliği alanında yürüttüğümüz çalışmalar hız kazandı.
	İşyeri hekimlerinin örgütlenmesi, çalışma koşullarının düzenlenmesi son 1 yılın ana gündemlerinden oldu. Bu doğrultuda hem Bakanlık, hem işyerleri hem de hekimlere dönük yazışmalar ve toplantılar yapıldı.
	Artan, hız kesmeyen iş cinayetlerine karşı farkındalık yaratılması, yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmeye çağrılması için bileşeni olduğumuz İstanbul İşçi Sağlığı Meclisi bünyesinde çalışmalarımızı sürdürdük.
	İşyeri Hekimlerinin yoğun katılımı ile İstanbul Tabip Odası’nda işyerlerinde işe bağlı hastalıkların en büyük nedenlerinden biri olan “Postür Bozuklukları”na yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirdik.
	Özel hekimlik alanındaki meslektaşlarımızın iş güvencelerini ortadan kaldıran, onları esnek çalışmaya zorlayan dayatmalar, «taşeron hekimlik» zihniyeti, ücret gaspı, hekimlik ilkelerini zedeleyecek uygulamalara karşı mücadele geride bıraktığımız dönemin öne çıkan başlıkları oldu.
	Mesleğin itibarını ve halkın sağlığını korumak, sağlık alanının ticari bir alana dönüştürülmesini engellemek için, bu kapsamdaki internet sitelerine karşı hukuki süreç yürütüldü.
	Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Konunu konulu toplantı İstanbul Tabip Odası evsahipliğinde 15 Mayıs 2016 tarihinde yapıldı.
	Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Sempozyumu, Odamız evsahipliğinde 8-9 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi.
	5 Mayıs 2016’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin evsahipliğinde Girne’de, Avrupa Özel Hekimlik Federasyonu tarafından düzenlenen "Avrupa Sağlık Sistemleri ve Modellerinin Kıyaslanması" başlıklı toplantıya katıldık.
	Yine FEMS Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu’nun 6-8 Ekim 2016 tarihlerinde Bükreş’te yapılan Genel Kurulu’na katılım sağlayarak Avrupalı meslektaşlarımızla ortak sorunlarımızı masaya yatırdık.
	Yönetim kurulumuzca özel hastane başhekimliklerine 29 Ekim ve diğer resmi tatil günlerinde özel sağlık kuruluşlarında hekim çalıştırılması konusuna dikkat çeken yazılar gönderildi, konunun takipçisi olundu.
	Özel sağlık alanını ilgilendiren yönetmelik değişikliği, genelge vb. konularda meslektaşlarımız gerek e-posta gönderimi üzerinden sıklıkla bilgilendirildi
	Asistan hekimlerde hak bilincinin güçlenmesi ve tüm diğer asistan hekimlerce iletişimizi sağlamak, artırmak için asistan hekimlerin talepleri var broşürü hazırlandı.
	İstanbul Tabip Odası’nın asistan sorunları alandaki temsiliyetini arttırmak ve hak arayışlarına adres haline getirebilmek için komisyona kurumsal kimlik oluşturulmaya çalışıldı. Bu amaçla:�Asistan komisyonu logosu güncellendi ve daha sık kullanılmaya başlandı. �Sosyal medya paylaşımları için hızlı görsel üretme şablonu tasarlandı. Sosyal medya hesapları yenilendi.�Türkiye genelinde asistan hekim buluşmaları planlandı.�İstanbul tabip odasında aylık asistan hekim toplantıları yapıldı. 
	Başta alan-dışı acil nöbetleri, adli karantina gibi örneklerde  olmak üzere, asistan hekimleri kuralsız ve esnek çalıştırmaya dönük girişimlere karşı duruldu. Önce hastane yönetimlerine sözel olarak uyarıldı, uyulmadığı noktalarda ise hukuki süreç işletildi.
	Asistan hekimin öncelikli görevinin uzmanlık eğitimi ve araştırma olduğu, eğitimden sayılmayan işlerde çalıştırılmayacağını vurgulamak üzere sosyal medya çalışmaları yürütüldü, bilgilendirme toplantıları yapıldı. 
	Performans sisteminin yarattığı eşitsizlik, aynı işe farklı ödemeler ve asistan hekimlerin düşük döner sermaye gelirlerine karşı mücadelemizi sürdürdük. Hem sabit maaşların artması hem emekli maaşlarının artması için TBMM’ye yasa önerisi sunduk.
	Hekimlerin gittikçe daha sık hukuki, cezai, mesleki ve idari sorunlarla karşılaştıkları tespitinden hareketle; “hekimleri bilgilendirme amaçlı” çalışmalar başlattık. İYİ HEKİMLİK başlığı ile hekimlere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenledik.  Bu toplantıların bir kısmı hastanelerde, bir kısmı da Odamızda gerçekleştirildi.
	Mesleki uygulamalarımızdan kaynaklanan sorunları en aza indirmek amacıyla «İyi Hekimlik ve Malpraktis» konusunda, meslektaşlarımızın yaşadığı sorunları tespit etmek için bir anket çalışması gerçekleştirdik.
	İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun önümüzdeki dönem çalışma programını belirlemek üzere, seçilmiş kurul ve komisyon üyelerimizin katılımıyla 22-23 Ekim 2016 tarihlerinde Balıkesir, Gönen BMİS Kemal Türkler Tesisleri’nde çalıştay gerçekleştirdik.�
	Sağlık Politikaları Komisyonu’muzun düzenleyiciliğinde gerçekleşen etkinliğe, kurul ve komisyon yöneticilerinin katıldı. Oda aktivistlerinin farklı kuşaklarını bir araya getiren etkinlikte, oda faaliyetleri hep birlikte değerlendirildi, deneyim ve arayışların ortaklaşması, birlik ve dayanışma duygusunun güçlenmesini sağladı.
	Emekli hekim mücadelesi geçtiğimiz dönemde de sürdürüldü. TTB Aile Hekimliği Kolu kurulmasının ardından, her ay bir başka ilde Emekli Hekim Kol toplantısı gerçekleştirildi ve mücadelenin ortaklaştırılması, bilgi akışının hızlanması sağlandı.
	TTB Kimlik Kartlarında emekli hekimlere yönelik bir düzenleme getirilmesi Odamızın girişimleriyle sağlandı.�Bu sayede emekli meslektaşlarımızın çeşitli kurumlardan hizmet ve  indirim sağlamasının yolu kolaylaştırıldı.
	Sağlıkta şiddet ne yazık ki yine en başta gelen gündemlerimizden oldu. Son 1 yılda Odamız Hekime Şiddet hattına başvuran 14 meslektaşımıza bire bir destek verdik.�Şiddet hangi sağlık kurumunda yaşandıysa, meslektaşlarımıza destek için, süreci takip etmek için orada olduk.  Hukuki süreç başlattık. Basın açıklamaları gerçekleştirerek tepkimizi dile getirdik.
	Bu süreçte bizden kopartılan meslektaşlarımızı unutmadık, unutturmayacağız;�Dr. Ersin Arslan,�Dr. Melike Erdem,�Dr. Kamil Furtun,�Dr. Aynur Dağdemir’i �Dr. Hüseyin Ağır’ı bizden alan sebeplerin ortadan kaldırılması için mücadelemiz sürecek.
	Kadın alanı geride bıraktığımız dönemde güçlü mücadelelere sahne oldu. Kadın Hekimlik Komisyonumuz eliyle bu mücadelelerde yerimizi aldık. Kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin son bulması öne çıkan talep ve mücadele alanı oldu
	6-8 Ekim 2016 tarihlerinde Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolunun düzenlediği “Kadın ve Savaş” konulu 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi’ne katılım sağladık.
	Kadınları tecavüzcüleriyle evlenmeye yönlendiren kanun tasarısına karşı etkin mücadele yürüttük. Basın açıklamaları ve kamuoyuna tavrımızı açıklamayan toplantılar gerçekleştirdik.
	Şiddetin, çatışmanın, nefretin, ayrımcılığın hüküm sürdüğü, her gün ölüm haberleriyle alt üst olduğumuz bu dönemde barışa olan ihtiyacımızı her vesileyle dile getirmeye çalıştık. Bileşeni olduğumuz Barış İçin Kadın Girişimi bünyesinde çalışma yürüttük.
	Meclise getirilen Cinsel istismar yasa tasarısına karşı mücadele yürüttük. Diğer kadın örgütleriyle birlikte sokaklarda olduk, toplantılar gerçekleştirerek konuyu kamuoyunun gündemine etkili şekilde taşıdık.
	25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde  Tıbbi  Ve Hukuki Yönleriyle Kastrasyon (Hadım) Konusunda Panel –Forum  düzenledik.�22 Ocak 2016 tarihinde  ise Cinsel saldırılar karşısında İstanbul Tabip Odası’nın nasıl tavır alması gerektiğini, cinsel saldırılarla nasıl mücadele edilebileceğini değerlendirmek üzere bir çalıştay gerçekleştirdik.�
	Cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlık hakkına erişimi konusunda etkin takip sağladık. Alternatif raporlamalar gerçekleştirerek ilgili makamlara ilettik, yazışmalar yaptık, basın açıklamaları gerçekleştirdik.
	Çocuk hakları ve çocuk mahpuslarla ilgili olarak, 15.12.2016 tarihinde düzenlenen panelde çocuk mahpusların sorunları ve çözüm için atılacak adımları ayrıntılı olarak değerlendirdik.
	15 Temmuz darbe sürecinden sonra, geceyarısı kararnameleriyle işinden edilen, açığa alınan meslektaşlarımız ve akademisyenlerle dayanışma içinde olduk.�Mağduriyet yaşayan meslektaşlarımızla bağ kurmak, atılacak hukuki adımları belirlemek üzere toplantılar gerçekleştirdik.
	Haksız, dayanaksız bir OHAL kararnamesiyle Marmara Üniversitesi'nden ihraç edilen eski TTB ve İTO Başkanlarından Prof. Dr. Özdemir Aktan hocamızı, öğrencileri, meslektaşları ve mücadele arkadaşları olarak Marmara Tıp Fakültesi’nden uğurladık. Hastane önünde basın açıklaması yaparak; kamu kurumlarında gerçekleştirilen haksız, hukuksuz tasfiyelere,�İstibdat heveslilerine “HAYIR” dedik.�
	OHAL uygulamaları sırasında yaşanan insan hakları ve adli-tıbbi sorunları gündeme getirmek ve hekimlerin mesleki uygulamalarına destek olması amacıyla “Hekim Tutum Belgesi” oluşturularak kamuoyuyla ve meslektaşlarımızla paylaşıldı.
	15 Temmuz gecesi yaşanan kanlı ve karanlık darbe girişimine karşı demokrasiden yana tavrımızı koruduk.�Darbe girişimini fırsata çevirmeye çalışan, ülkeyi OHAL’lerle yönetmeyi «olağanlaştıran» iktidara karşı da «darbelerin panzehiri özgürlükler ve demokrasidir» inancıyla tutum geliştirdik.
	OHAL’in, ülkemiz sağlık ortamında yarattığı olumsuzlukları; hekimlerin yaşadığı mağduriyetleri, gözaltı muayenelerinde yapılan ihlalleri izlemek, raporlamak ve görünür kılmak için İstanbul Tabip Odası Hekimlik İzleme Grubu kurduk. 
	Odamız Temsilcisi olan ve 20 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kurum hekimi olarak görev yapan Dr. Hüseyin Gazi Yaman’ın 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası açılan soruşturmalar sürecinde “FETÖ/PDY” gerekçesiyle açığa alınmasını 5 Ağustos 2016 tarihinde düzenlenen bir basın toplantısıyla protesto ettik.
	Bölgemizde sonuçlarını yakıcı şekilde yaşar olduğumuz savaş ortamına karşı; savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu gerçeğini gündemde tutmak üzere paneller ve basın toplantıları düzenlemeyi sürdürdük. Sağlığa giden yol barış ve demokrasiden geçer şiarıyla alanlarda yerimizi aldık.
	Barış çağrısı yaptıkları için görevlerinden alınan, tutuklanan akademisyenlerin yanında olduk «Barış talebi yargılanamaz» çağrımızı dillendirdik. 
	Demokratik bir toplum için basın ve ifade özgürlüğünün vazgeçilmez olduğunu her zeminde ifade ettik. Kapatılan, baskıya uğrayan gazetecilerin ve gazetelerin yanında yer aldık.
	Barış talebinde bulunan sağlık çalışanlara yapılan baskılara sessiz kalmadık. Son dönemde ülke genelinde, başta sağlık çalışanları olmak üzere barış talebini dile getiren tüm kamu emekçilerine yönelik bir baskı ve soruşturma süreci SES, TTB-İstanbul Tabip Odası ve Devrimci Sağlık-İş’in düzenlediği basın açıklamasıyla protesto edildi. 
	Geride bıraktığımız yılda da ne yazık ki katliamlar son bulmadı. Ülkemizin içine sokulduğu bu kanlı atmosfere karşı yaşamı, barışı tüm gücümüzle savunduk. Tüm dost kurumlarla ortak bir duruş sergiledik.
	Yaşanan katliamlardan etkilenen yurttaşlara destek olmak üzere oluşturulan Psikososyal Dayanışma Ağı içinde yer aldık, dönem sekreterliğini yürüttük.
	14 Mart Tıp Haftası’nda hem hekimlik sorunlarını ve taleplerimizi hem de halkın sağlık hakkını dile getirdiğimiz etkinlikler gerçekleştirdik. Yüzlerce hekimi buluşturan coşkulu, kitlesel etkinlikler düzenledik. 
	Birim ziyaretlerinde meslektaşlarımızla buluşma, sohbet etme, sorunları yerinde paylaşma şansımız oldu.
	Yine yüzlerce hekimi buluşturan, moral veren Tıp Haftası konseri ve plaket törenleri düzenledik.
	Tıp haftasının son gününde «Her Zaman Her Yerde İyi Hekimlik» çağrısıyla kitlesel bir yürüyüş düzenledik.
	Hekimler olarak yaşatmak için varız ilkesi doğrultusunda, doğayı ve yaşamı her zerresiyle, tüm alanlarıyla savunmayı sürdürdük. �Bileşeni olduğumuz Nükleer Karşıtı Platform, Barış İçin Kadınlar, Mayınsız Bir Türkiye, Kuzey Ormanları Savunması, Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi çalışmalarında yer aldık.
	İstanbul’un bir şantiyeye çevrilmesine, yaşam alanı bırakılmamasına, kentin akciğerleri olan ormanların yokedilmesine karşı parklarımızı, ormanlarımızı, suyumuzu, geleceğimizi savunmaya devam ettik
	Felsefe öğrenmeyi, felsefe pratiğine çevirmek ve gündelik hayatlarımıza yansıtmak düşüncesiyle gerçekleştirilen felsefe etkinliklerinde meslektaşlarımızla düşündüren, verimli sohbetler gerçekleştirdik.
	Kültür Komisyonumuz eliyle; estetikten sinemaya, müzikten mimariye, eğitim tarihinden kadın hareketlerine dek birçok konuyu içeren kültür buluşmaları düzenledik.
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