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Teşekkür ediyoruz...

Değerli Meslektaşlarımız,

2016-2017 dönemini hekimler ve bu ülkenin yurttaşları olarak birçok sorunla yüzleşerek yaşadık, 
yaşıyoruz.

Ne yazık ki geride bıraktığımız son 1 yıl da savaş ikliminin hüküm sürdüğü; her yeni güne kayıplarla, 
insanlık trajedileriyle uyandığımız bir ortamda yaşandı. Böylesi bir ortamda hekimlik yapmak da, bir 
yurttaş  sorumluluğuyla yaşamak da zor oldu hepimiz için.

Bu süreçte başta sağlıkta şiddet,  güvensiz, güvencesiz çalıştırılmanın yaygınlaşması, bizleri hasta-
larımızla karşı karşıya bırakan, çalıştığımız kurumlarda hedef tahtası haline getiren Sağlıkta Dönü-
şüm politikaları, artan işyükü ve hak kayıpları olmak üzere bir çok sorun alanı da varlığını sürdürdü. 
İstanbul Tabip Odası olarak hekimlik alanındaki bu sorunlara karşı mücadeleyi  kimi zaman hukuki 
zeminde, kimi zaman paneller, forumlar, hastane toplantıları düzenleyerek, kimi zaman basın açık-
lamaları ve yürüyüşlerle, kimi zaman konunun muhataplarıyla bire bir görüşerek, ama her zaman siz 
meslektaşlarımızla omuz omuza sürdürmeye çalıştık.

Sağlıklı bir toplumsal hayatın yolunun barış ve demokrasiden geçtiği inancıyla söz üretmeyi ve tutum 
geliştirmeyi de sürdürdük. Yaşam hakkını temel almış bir mesleğin mensupları ve meslek örgü-
tü olarak ülkenin neresinde olursa olsun yaşanan yaşam hakkı ihlallerine karşı bu temelde duruş 
sergiledik. Bu tutumumuz elbette iktidarın tepkisini çekti, hatta hakkımızda görevden alma davaları 
açıldı; dün Gezi sürecinde acil durumdaki yaralılara müdahale ettiğimiz için, bugünse ülkede ve böl-
gede barış talebini ısrarla dile getirdiğimiz için… Ancak hep dile getirdiğimiz gibi yeminimiz yaşatmak 
üzerine. O yüzden savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunmaya her tür baskıya karşın devam 
edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz.
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Geride bıraktığımız yıl içinde bir de kanlı, karanlık bir darbe girişimine tanık olduk 
ne yazık ki. 15 Temmuz gecesi hepimizi kaygıya boğan darbe girişiminin önlenmiş 
olmasına sevinirken, takip eden süreçte ülkemiz sürekli bir OHAL yönetimi altı-
na sokuldu. Anti demokratik uygulamalar birbirini izledi, binlerce meslektaşımız 
görevden alındı, geceyarısı kararnameleriyle ihraç edildi. Meslektaşlarımız haksız, 
hukuki dayanaktan yoksun, vicdanları yaralayan, mantık sınırlarını zorlayan karar-
namelerle hastalarından, yıllardır emek verdikleri kurumlarından, öğrencilerinden 
kopartıldı. Bu haksız uygulamalara da sessiz kalmadık, mağdur edilen meslektaş-
larımızın yanında olduk, dayanışma zeminleri geliştirdik, hukuki mücadele yürüt-
tük.

Yaşanan bütün sıkıntı ve zorluklara rağmen umutsuz muyuz? Elbette hayır. İrili 
ufaklı tüm çabaların, atılan tüm adımların geleceğimiz için bir karşılığı olduğunu 
biliyoruz çünkü. Demokratik, özgür, çağdaş ve laik, barış içinde bir ülkede hekimlik 
yapabilmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Son söz olarak; böylesine zorlu bir süreçte her zaman olduğu gibi, üretim ve 
mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayan başta emekçi oda çalışanlarımız olmak 
üzere tüm kurul, komisyon, çalışma grubu üyelerine, çalıştıkları sağlık kurumla-
rında emek veren, katkı sunan, mücadele yürüten tüm meslektaşlarımıza sonsuz 
teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz ...

İstanbul Tabip Odası 

Yönetim Kurulu
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14 Mart’a giderken, TTB Merkez Konseyi ve İstanbul Tabip Odası olarak, “14 Mart’ta 4 Talebimiz Var” 
diyerek, haksız ve hukuksuz ihraç edilen hekimlerin işlerine iadesini, hastaya yeterli süre ayrıl-
masına yönelik çalışma koşullarını, çalışırken ve emeklilikte insanca ücreti, sağlıkta şiddetin sona 
ermesini talep ettik. Bu talepler çerçevesinde 20 Şubat 2017 tarihinden başlayarak bir dizi eylem ve 
etkinlik gerçekleştirdik.

OHAL sürecinde şu ana kadar toplam 2.761 hekim ihraç edildi. Adil ve demokratik yargılama usul-
lerine uyulmadan keyfi bir şekilde işlerine son verilen hekimlerle sorunlarını tartışmak ve çözüm 
önerileri üretmeyi, meslek örgütümüzün bu dönemdeki temel sorumluluğu olarak görüyoruz. Eme-
ğin, demokrasinin, hukukun, toplumsal barışın ve iyi hekimlik değerlerinin savunucusu olan mes-
lektaşlarımızın hastalarına ve öğrencilerine bir an önce kavuşabilmeleri, 14 Mart’a giderken öncelikli 
talebimizdir.

14 yıldır sürdürülen Sağlıkta Dönüşüm Programı ve onun ana unsurları arasında yer alan perfor-
mansa dayalı ödeme sistemiyle, hasta bakımında niteliğin değil niceliğin öne çıktığı; hekimlerin kısa 
sürelerde çok sayıda hastaya bakmaya zorlandıkları; hastalara, doğru düzgün anamnez alınmasına, 

14 Mart 2017 Tıp Bildirgesi

14 Mart, Yeni Bir Başlangıcın 
İlk Adımı Olsun
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fizik muayene yapılmasına izin vermeyen sürelerin ayrıldığı; nitelikli sağlık hizmeti sunabilmenin 
koşullarının yok edildiği bir sağlık ortamı yaratıldı. Yine bu dönemde, poliklinik sayılarından acil baş-
vurularına, ameliyatlardan BT, MR çekimlerine kadar her parametrede Sağlık Bakanlığının istatis-
tiklerine de yansıyan rekor artışlar gerçekleşti. Ancak, tüm bu artışlara yanında, 14 yıl boyunca hiç 
artmayan, aksine giderek azalan bir parametrenin olduğunu görüyoruz: Hastaya ayrılan süre. Oysa, 
biliyoruz ki, bir hekimin hastasına yeterli süre ayırmadan ve ayrıntılı bir anamnez almadan doğru 
tanı koyması ve doğru tedavi uygulaması mümkün değildir.

Nitelikli bir sağlık hizmeti üretmenin en temel bileşenlerinden birini çalışma koşulları oluşturur. 
İnsanca çalışma koşulları ve emeğimizin karşılığı olan ücret, birbirinden ayrı düşünülemez. Çalış-
ma koşullarının iyileştirilmesi için; mesleki bağımsızlık, iş yükünün insancıl düzenlenmesi, mesleki 
sağlık ve güvenliğin sağlanması, fırsat eşitliği, örgütlenme özgürlüğü, çalışma ortamının demokra-
tikleştirilmesi, emekliliğe yansıyan güvenceli ücret ve mesleki gelişim hakkı, uluslararası normlara 
uygun olarak çalışma sürelerinin düzenlemesini talep ediyoruz. Bu taleplerimizin karşılanması, iyi 
hekimlik yapmamızın ve nitelikli sağlık hizmeti sunmamızın ve toplumumuzun daha iyi bir sağlık 
sistemine ulaşmasının yollarını açacaktır. 

Türkiye sağlık ortamında şiddet her geçen gün etkisini artırıyor. Sağlık ortamındaki şiddet, sıklık-
la hasta ya da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına yönelse de, aslında burada hedefin sağlık 
sistemi olduğu açık olarak görülebiliyor. Bu nedenle de, uygulanmakta olan sağlık politikalarını ele 
almadan gösterilecek hiçbir yaklaşım, sağlıkta şiddetin çözümüne yönelik etkili bir çözüm ortaya 
koyamayacaktır. Öte yandan, sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yapılacak bir düzenleme, önleyicilik ve 
koruyuculuk işlevinin sağlanabilmesi için, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü göste-
rilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleşmesine olanak 
sağlamalıdır. Bu amaçla, TTB tarafından Türk Ceza Kanunu’na ek madde olarak hazırlanan önerinin 
ivedilikle kabul edilmesini ve hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

Nitelikli sağlık hizmet sunumu, ancak, hastaya yeterli süre ayırmakla, şiddetin olmadığı, güvenli ve 
olumlu çalışma koşullarıyla mümkün olacaktır. 14 Mart Tıp Bayramında, her şeye rağmen, “Hekim-



Emekli Hekim Ücretleri” ile ilgili önerilerimizi de içeren çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, “Fiili 
Hizmet Zammı Yasa Tasarısı” ve sağlıkta şiddetle ilgili Türk Ceza Kanunu’na bir madde eklenmesi 
taleplerimizi yükseltiyoruz. 

İş güvencesi ve insanca çalışma koşulları, sağlık hakkı, iyi hekimlik ve nitelikli sağlık hizmeti için 14 
yıldır uygulanan sağlık politikalarına HAYIR diyoruz!

14 Mart’ın, tüm kötülüklere ve haksızlıklara karşın, iyilik, dostluk ve dayanışmanın, gelecek güzel 
günler ve barış içinde bir yaşam için yeni bir başlangıcın ilk adımı olmasını diliyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL TABİP ODASI



İstanbul
Tabip Odası
Çalışmaları
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TTB Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen Özel Hekimlik Ça-
lıştayı 3 Nisan 2016 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleş-
tirildi. Çalıştayda, “Özel Sağlık Sektöründeki Dönüşüm”, “Çalışma 
Koşulları ve Sorunlar”, “Taşeron Hekimlik”, “Hekim Tanıtımında 
Etik” ve “Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı” başlıkları ele alındı.  
Çalıştayda, özel hekimlik alanında güvencesiz ödeme ve güvencesiz 
çalışma biçiminin alabildiğine yaygınlaştığı tespiti yapılırken, böylesi 
bir dönemde daha çok örgütlülüğe ve birlikte çalışmaya ihtiyaç 
olduğu vurgusu öne çıktı. 

TTB Özel Hekimlik Çalıştayı İstanbul’da yapıldı
3 NİSAN 2016

TTB ve İstanbul Tabip Odası heyetleri, Türkiye’de süren çatışma 
ortamının bir an önce sona ermesi talebiyle hazırlanan metne imza 
koydukları için tutuklanan dört akademisyenin serbest bırakılması 
için yürütülen “Barış İçin Akademisyenler Serbest Bırakılsın” etkin-
liklerine katıldılar. TTB ve İTO temsilcilerinden oluşan bir grup, ilk 
olarak 2 Nisan 2016 Cumartesi günü, Doç. Dr. Kıvanç Ersoy ve Yrd. 
Doç. Dr. Muzaffer Kaya’nın tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi önünde 
yürütülen nöbete katıldı. 3 Nisan 2016 Pazar günü de, Yrd. Doç. Dr. 
Esra Mungan ve Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı’nın tutuklu bulunduğu 
Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yürütülen nöbet 
etkinliğine katıldı

Tutuklu akademisyenler serbest bırakılsın!
2 NİSAN 2016

1 NİSAN 2016

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışan sağlıkçı-
lar çocuk istismarına karşı duyarlılığı artırmak ve tepki vermek 
amacıyla “Kara Steteskop” görevi için basın açıklaması gerçekleş-
tirdi.  Basın açıklamasına katılan Odamız Yönetim Kurulu üyesi Dr. 
Ozan Toraman yaptığı konuşmada; “Ülke olarak karanlık günlerden 
geçiyoruz. Bu tabloya sessiz kalamayız, bu tabloya siyasi çıkarlar 
uğruna sessiz kalma şansımız yok. Sorumluluğumuzu göstermek, 
mağdur olan ve istismara uğrayan çocuklarımızı unutmadığımızı ve 
unutmayacağımızı ifade etmek için steteskoplarımıza siyah kurdele 
bağladık.” dedi. 

Çocuk istismarına karşı kara steteskoplarla görevdeyiz!
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Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası,  Pratisyen Hekimlik 
Derneği 12 Nisan 2016 tarihinde odamızda bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada; birinci basamak sağlık hizmet-
lerinde gündeme getirilen değişikliklerle var olan sorunlara yeni-
lerinin eklendiğine, son olarak HASAM adı altında getirilen düzen-
lemeyle hekimler arasında rekabet yaratıldığına, ekip çalışmasının 
ortadan kaldırıldığına dikkat çekildi.

Dikiş tutmayan sağlık sistemine yama olur mu?
12 NİSAN 2016

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, birinci basamak 
sağlık çalışanlarına, bu alanda örgütlü dernek, sendikalara çağ-
rıda bulunarak, Halk Sağlığı Merkezlerini (HASAM/HSM) değer-
lendirmek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihinde Odamızda bir toplantı 
gerçekleştirdi. Toplantıda, fazla çalışmaya, acil nöbetlere karşı aynı 
kararlılıkla mücadele edileceği, aksi halde özlük hakların, ücret-
lerin gerilemesine, çalışma koşullarının daha da ağırlaşmasına 
seyirci kalınamayacağı vurgusu yapıldı.

HASAM nöbetleri fazla çalışmadır, nöbetlere gitmeyeceğiz!
7 NİSAN 2016

6 NİSAN 2016

İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği, 06.04.2016 tarihinde, birinci 
basamak sağlık çalışanlarıyla  bir araya gelerek Halk Sağlığı Mer-
kezleri (HSM)’lerini değerlendirdi. Toplantıda; HSM genelgesinde 
yer alan HSM’lerde ASM birimlerinin açılmasının doğru olmadığı, 
Birinci basamak sağlık çalışanlarına fazla ve esnek çalışma dayat-
malarının Cumartesi ASM nöbetlerinde olduğu gibi kabul görmeye-
ceği vurgusu yapıldı.

Silivri sağlık çalışanları HSM’leri değerlendirdi
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Okmeydanı EAH’de bir kadın sağlık çalışanının boşanmak istediği 
eşi tarafından 3. Kattan atılarak öldürülmesi üzerine; TTB-İstanbul 
Tabip Odası, SES İstanbul Şubeleri, İstanbul Diş Hekimleri Odası ve  
DİSK Genel iş 3 No’lu Şube’nin çağrısıyla bir basın açıklaması ger-
çekleştirildi. Açıklamada; erkek şiddetinin 12 yılda yüzde 1400 artış 
göstermesinin tesadüf olmadığı, toplumun şiddete meyil ettirildiği-
ne, medya ve iktidar tarafından şiddetin topluma empoze edildiğine 
dikkat çekildi. 

Kadına yönelik şiddete son!
18 NİSAN 2016

Yönetim Kurulumuz, 24 Nisan 2016 günü Sultanahmet’te yapılacak 
İstanbul Tabip Odası seçimleriyle ilgili olarak İstanbul Valiliği’yle gö-
rüştü. 15 Nisan 2016, Cuma günü İstanbul Vali Yardımcısı Nurullah 
Naci Kalkancı’yla yapılan görüşmede; İstanbul Tabip Odası seçim-
lerinin yoğun hekim katılımıyla gerçekleştirildiği aktarıldı ve seçim 
alanının güvenliği ile ilgili kaygılar Vali Yardımcısı’yla paylaşıldı.

Yönetim Kurulumuz İstanbul Valiliği’yle görüştü
15 NİSAN 2016

Odamız Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez beraberindeki heyet, Kanu-
ni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 
hekimlerle buluşup sorunları konuşmak, odamızın etkinliklerini 
aktarmak, birlikte yapabileceklerimizi görüşmek amacıyla hastane 
konferans salonunda 14 Nisan 2016 tarihinde toplantı gerçekleş-
tirdi. Toplantı öncesi heyetimiz hastane başhekimliğini ve bir çok 
hekimi muayene odalarında ziyaret ederek hatırlarını sordu. 

Kanuni EAH’de hekimlerle buluşma
14 NİSAN 2016
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İstanbul Tabip Odası seçimleri 24 Nisan 2016 tarihinde yapıldı. 5008 
meslektaşımızın oy kullandığı seçimleri 2926 oy alan Demokratik 
Katılım Grubu kazandı. Yapılan seçim sonucunda; Prof. Dr. Selçuk 
Erez’in başkanlığında, Dr. Muzaffer Başak, Dr. Melahat Cengiz, Dr. 
Haydar Durak, Dr. İncilay Erdoğan, Dr. Hakkan Hekimoğlu ve Dr. 
Samet Mengüç yönetime seçildi.

Seçimli Genel Kurulumuz yapıldı
24 NİSAN 2016

TTB Edebiyat Matineleri’nin Nisan ayı konuğu Gazeteci Can Dündar 
oldu. “Can Dündar’la Hayata Dair” başlıklı söyleşi 20 Nisan 2016, 
Çarşamba günü 19.30’da İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında 
gerçekleştirildi. Meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği söyleşide 
toplantı salonuna sığılamadı, konuklar söyleşiyi diğer odalara kuru-
lan perdeler üzerinden izledi. 

Can Dündar’la söyleşi
20 NİSAN 2016

Dr. Ersin Arslan’ın görevi başında, bir hasta yakını tarafından 
katledilmesinin 4. yılında anma etkinlikleri ve basın açıklaması 
gerçekleştirildi. 18 Nisan 2016, Pazartesi günü Türk Tabipleri Bir-
liği- İstanbul Tabip Odası ve SES İstanbul Şubeleri “Bu Şiddet Sona 
Ersin” pankartı ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eski 
Başhekimlik önünde bir basın açıklaması yapıldı. 

Dr. Ersin Arslan hep 30 yaşında
18 NİSAN 2016
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İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, İstanbul’da ASM ve 
HSM’lerde  birinci basamak sağlık çalışanlarına fazla çalışma da-
yatmaları, baskı  ve yıldırma uygulamalarını değerlendirmek ama-
cıyla 3 Mayıs 2016 tarihinde SES, Türk-Sağlık Sen, Birlik Dayanışma 
Sendikası yöneticileri, İSTAHED ilçe temsilcileriyle bir araya geldi.

ASM-HSM’lerde fazla çalışma dayatmasına hayır!
4 MAYIS 2016

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla yapılan 1 Mayıs kutla-
ması İstanbul’da Bakırköy Halk Pazarı Meydanı’nda gerçekleştirildi. 
Binlerce yurttaşın katılımıyla ve coşkuyla gerçekleşen mitingde eşit, 
özgür, demokratik, laik bir ülke çağrısı hep bir ağızdan yinelendi. 

Eşit, özgür, demokratik ve laik bir ülke talebi
1 MAYIS 2016

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH’de asistan hekimlerle tanış-
mak ve hekimlik alanına dair gündem ve sorunları görüşmek üzere 
toplantı yapıldı. Toplantıda özellikle döner sermaye ödemelerinde 
yaşanan sorunlar dile getirildi ve tüm hastanelerde geliştirilecek 
birleşik ortak mücadelenin önemi, sabit dönerin 2-3 katına çıkarıla-
rak asistanların uzmanlık öğrencisi olarak performans sisteminin 
dışında tutulması talebi dillendirildi. 

Bakırköy Ruh Sinir EAH’de asistan tanışma toplantısı
28 NİSAN 2016
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Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip 
Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Hakkan Hekimoğlu, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu 
Üyesi Dr. Recep Koç’un yer aldığı heyet, İstanbul Halk Sağlığı Müdür 
Vekili Dr. Mustafa Özdemir’i 10 Mayıs 2016 tarihinde ziyaret etti. 
İstanbul Tabip Odası seçimleri sonrası yeni yönetim kurulu adına 
Dr. Mustafa Özdemir’i ziyaret eden heyet, İstanbul’daki aile hekim-
lerine son dönemde yapılan olağan dışı denetimler konusunda bilgi 
verdi, kaygı ve talepleri iletti.

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ziyaret edildi
12 MAYIS 2016

20 Temmuz 2015’te yaşanan Suruç katliamının ardından; Türkiye İn-
san Hakları Vakfı İstanbul Temsilciliği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye 
Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Toplumsal Dayanışma 
için Psikologlar Derneği İstanbul, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 
İstanbul Şubesi ve Travma Çalışmaları Derneği girişimiyle kurulan 
“Suruç Psikososyal Dayanışma Ağı” bir basın toplantısı yaparak; 
10 Ekim Ankara katliamının yaşanması, devam eden süreçte de 
tüm toplumu kaygı, acı ve öfkeye boğan katliamların birbiri ardınca 
yaşanması sebebiyle çalışmaların yaygınlaştırılmasına karar verildi-
ğini duyurdu.

Psikososyal Dayanışma Ağı’ndan açıklama
10 MAYIS 2016

Sağlık Bakanlığı, Sağlık.Net Online ve e-Nabız konulu, 2016/6 sayılı 
bir Genelge yayınlayarak hastaların 1.1.2015 tarihinden bu yana 
tutulmuş sağlık bilgilerinin, bütün sağlık kuruluşları tarafından 
Bakanlığa gönderilmesini istemesi sonrasında Odamız Hukuk 
Bürosu’nca bir bilgilendirme yazısı hazırlanarak üyelerimize gön-
derildi. Yazıda; hasta bilgilerinin paylaşılmasını talep eden genelge 
hukuka aykırı olduğu ayrıntılarıyla paylaşıldı.

Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır
10 MAYIS 2016
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İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimleri Meclisi ilk toplantısını 12 Mayıs 
2016 Perşembe günü Tabip Odası’nda İşyeri Hekimlerinin katılımı 
ile yaptı. Toplantıda Danıştay’ın İşyeri Hekimlerinin Tabip Odasına 
üye olma zorunluluğu, İşyeri Hekimlerinin yetki ve ücretlendirilme-
sinin Tabip Odaları tarafından yapılması kararları ile ilgili yaşanan 
hukuki süreç ile ilgili sunum yapıldı. Daha sonra bu kararların uygu-
lanması için yapılacak mücadele yönetmeleri tartışıldı.

İşyeri Hekimleri Meclisi ilk toplantısını yaptı
15 MAYIS 2016

İstanbul Tabip Odası Emekli Hekim Komisyonu’nun bir düşünce 
ürünü olarak tıp fakültesi öğrencileri ile alanında deneyimli emekli 
hekimlerin ilk buluşması 9 Mayıs 2016 günü saat 16.00’da Yeditepe 
Üniversitesi (YTÜ) Kampüsü Tıp Tarihi ve Etik Bölümü’nde hayata 
geçirildi. TTB Emekli Hekim Kolu Başkanı Uz.Dr. Erdinç Köksal  ve 
Tıp Tarihi ve Etik Kurulu Bölüm Başkanı Doç.Dr Elif Vatanoğlu’nun 
koordinasyonu ile gerçekleşen toplantıya Emekli Hekim Komisyon 
üyeleri, Yeditepe Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Sina Ercan, İstanbul 
Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uz.Dr.Melahat Cengiz ve çok sayı-
da öğrenci katıldı.

Yeditepe Üniversitesi’nde Çınarlarla Fidanlar Buluşması
12 MAYIS 2016

Hemşireler Günü sebebiyle yayınlanan Yönetim Kurulu mesajında; 
“İyi, nitelikli sağlık ortamı için birlikte mücadele yürüttüğümüz, 
zorlu çalışma koşullarında ekip arkadaşlığı yaptığımız ebe ve hem-
şirelerin Hemşireler Günü’nü kutluyoruz. Sağlık hakkına, mesle-
ğine ve geleceğine sahip çıkmaya çalışan ekip arkadaşlarımızla 
birlikte çalışmaktan ve mücadele etmekten  duyduğumuz onuru bir 
kez daha belirtiyoruz” denildi.

Hemşireler Günü kutlaması
12 MAYIS 2016
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Dişhekimi Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödül 
ve Anma Töreni 23 Mayıs 2016 günü Odamız Cağaloğlu binasında 
gerçekleştirildi. 2016 yılı ödülü, Cizre’de bir yaralı kadına müdahale 
ederken başından vurularak öldürülen sağlık emekçisi, SES Cizre 
Temsilcisi Aziz Yural anısına verildi. Törene aile adına Aziz Yural’ın 
kardeşleri Rojin ve Hülya Yural katıldı.

Sevinç Özgüner Ödülü Aziz Yural Anısına Verildi
23 MAYIS 2016

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle 
yayınlanan Yönetim Kurulu mesajında; “Mustafa Kemal Atatürk ve 
arkadaşlarının Cumhuriyeti kurmak, böylece vatandaşlarımızın en 
gelişkin düzeyde eğitime, sağlığa ve hukuk kurumlarına kavuşacak-
ları bağımsız bir ülke oluşturmak için ilk adımları attıkları tarihtir. 
Onların özledikleri; insanların ezilmediği, düşüncelerin baskıya, 
şiddete uğramadan ifade edilebildiği, gençlerin, tüm yurttaşların 
geleceğe umutla bakabildiği, barış içinde bir ülke ve demokratik bir 
düzene ulaşacağımız günlerin uzak olmadığına dair inancımızı bir 
kez daha belirtmek isteriz” denildi.

Gençlerin Geleceğe Umutla Bakabildiği, Barış İçinde Bir Ülke
19 MAYIS 2016

Prof. Dr. Türkan Saylan’ın aramızdan ayrılışının 7. Yılında yayınla-
nan Yönetim Kurulu mesajında; “Günlerimizin acılarla kuşatıldığı 
bir dönemde, her şeye rağmen umutlarımızı taze tutarak, çocuk 
gülüşlerine tutunarak hatırlıyoruz Türkan Saylan Hocamızı. Hayatını 
hastalarına, çocuklara, gençlere, yoksullara, toplumun çağdaşlaş-
masına adayan, bu uğurda gece gündüz demeden çalışan, insan 
olmayı ve gereksinim duyan herkese yardım etmeyi amaç edin-
miş, üstün niteliklere sahip bilim insanı, hocamız Prof. Dr. Türkan 
Saylan’ı vefatının 7. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz” denildi.

Türkan Saylan Hocamızı Sevgi, Saygı ve Özlemle Anıyoruz
17 MAYIS 2016
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Başta sağlık çalışanları olmak üzere barış talebini dile getiren tüm 
kamu emekçilerine yönelik yaşanan baskı ve soruşturma süreci 
SES, TTB-İstanbul Tabip Odası ve Devrimci Sağlık-İş’in düzenlediği 
basın açıklamasıyla protesto edildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalık-
ları Hastanesi Acil Servisi önünde toplanan sağlık çalışanları KHB 
Bakırköy Genel Sekreterlik binasına dek yürüdüler. 

Barış ve Yaşam İçin Mücadele Etmeye Devam
25 MAYIS 2016

Odamızın da bileşeni olduğu İstanbul İş Güvenliği Meclisi Mayıs 
ayı raporu, görevi başında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 
Dr. Cenk Yavaş anısına yayınlandı. Yayınlanan raporda; “İstanbul 
Sancaktepe’de özel bir hastanede Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Uzmanı’ydı. Üç aydır diğer anestezi uzmanının ayrılması nedeniyle 
tek çalışıyordu. Bir aydır grip, halsizlik ve mide ağrısı çekiyordu. 
Buna rağmen çalışıyordu ve herhangi bir kalp rahatsızlığı yoktu. 
Son ay 176 ameliyata girmişti, bakım sorumluluğunu üstlenmişti ve 
haftada 60 saat çalışıp ayda 8 nöbet tutuyordu… 

Dr. Cenk Yavaş Anısına…
24 MAYIS 2016

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu’nun düzenlediği “KVKK 
Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı”nda yıllarca bekletilen 
Kanun’un komisyonlarda yeterince değerlendirilmeden hızlıca 
çıkartıldığı, kişisel verilerin (hakların) özellikle de sağlık verileri-
nin korunması yönünde önemli eksiklikler içerdiği ve onam (açık 
rıza) konusunun yeterince açıklanmadığı dile getirildi. Toplantının 
2. bölümünde ise katılımcıların ve uzmanlık derneklerinden gelen 
temsilcilerin soru, öneri ve katkılarına yer verildi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bilgilendirme toplantısı
24 MAYIS 2016
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Birinci basamak sağlık çalışanları ve onları temsil eden örgütler, 
ASM ve TSM’lerde Cumartesi günleri fazla, esnek, angarya çalışma 
dayatmalarına, baskı ve tehditlere karşı ortak  mücadele etmeye 
kararlı olduklarını bildiren bir metin hazırladılar. Açıklamada; Birin-
ci Basamak sağlık çalışanlarının kazanılmış çalışma haklarından 
vazgeçmeyeceği belirtildi.

Sağlık Çalışanları Kazanılmış Haklarından Vazgeçmeyecek!
27 MAYIS 2016

Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacıları 
Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’nin 2013 yılından bu yana ortak 
çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdüren ve insan hakları bağlamında 
kişisel verilerinin mahremiyeti, veri güvenliği konularında farkın-
dalık yaratmayı hedefleyen Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu 
tarafından bir basın açıklaması düzenlendi.  Açıklamada esas 
olarak, son dönemde basına da yansıyan Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
hastanelerden çalınan kişisel sağlık verilerinin internet ortamında 
yayınlanması ve veri güvenliğinin sağlanmaması sonucunda herke-
sin bu mahrem bilgilere ulaşmasına dikkat çekildi.

Bakanlık Sağlıkta Güveni Zedeliyor
27 MAYIS 2016

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu’nun çağrısıyla, 
İstanbul’da ASM (Aile Sağlığı Merkezi) ve HASAM (Halk Sağlığı 
Merkezi)’larda  birinci basamak sağlık çalışanlarına fazla çalış-
ma dayatmalarına karşı sürdürülen mücadeleyi gözden geçirmek, 
Sağlık Bakanı’nın değişimini değerlendirmek amacıyla, 24 Mayıs 
2016 tarihinde, SES, Birlik Dayanışma Sendikası, İSTAHED,TAHUD 
İstanbul Şubeleri, ve İTO olarak bir basın toplantısı yapıldı.

Aile Hekimlerinden Yeni Sağlık Bakanı’na Acil Çağrı!
26 MAYIS 2016
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İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu tarafından sürdürü-
len ilçe toplantıları, bu kez 9 Haziran 2016 günü, Şişli ilçesinde 15 
No’lu Aile Sağlığı Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya, İstanbul 
Tabip Odası, İstahed, Birlik ve Dayanışma Sendikası ve SES temsil-
cileri ile ilçede birinci basamakta çalışan ebe, hemşire ve hekimler 
katıldı. Angarya dayatmalarına karşı duran sağlık çalışanlarının da-
yanışma içinde olması, bilgilendirilmesi amacıyla sık sık bir araya 
gelmenin önemi vurgulandı. 

Aile hekimlerinin direnişi devam ediyor
9 HAZİRAN 2016

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 12 
Haziran 2016, Pazar günü biri Kadın Hastalıkları ve Doğum Acil, 
diğer ikisi Çocuk Hastalıkları Acil Servisi’nde olmak üzere 3 hekime 
şiddet olayı yaşanması hekimleri ve sağlık çalışanlarını isyan ettirdi. 
Uzun bir süredir çalışma koşullarına, güvensiz ortamlarda çalış-
tırılmaya karşı tepkili olan ve yaşanan sorunlarla ilgili taleplerini 
daha geçtiğimiz günlerde hastane yönetimine ileten Pediatri Asis-
tanları, Odamız ve SES Bakırköy Şubesi’nin de katılımıyla konuya 
dair bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

1 günde 3 şiddet olayı isyan ettirdi
13 HAZİRAN 2016

7 Haziran 2016 günü sabah saatlerinde Beyazıt Vezneciler’de 
gerçekleşen ve 7’si polis, 5’i sivil olmak üzere 12 vatandaşımızın 
ölümüne, 36 vatandaşımızın yaralanmasına sebep olan bombalı te-
rör saldırısını kınamak üzere Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip 
Odası yönetici ve üyelerinden oluşan bir heyet saldırının yaşandığı 
yerde bir basın açıklaması ve anma etkinliği gerçekleştirdi. 

Vezneciler Katliamını lanetliyoruz!
7 HAZİRAN 2016
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İstanbul Tabip Odası üyesi kadın hekimler tutuklu bulunan Dr. 
Şebnem Korur Fincancı’ya destek amacıyla Bakırköy Kadın Cezaevi 
önünde dayanışma eylemi gerçekleştirdi. 23 Haziran 2016 Perşem-
be günü 18.00’da Bakırköy Kadın Cezaevi önünde toplanan kadın 
hekimler “Kadın, Yaşam, Özgürlük! Jin, Jiyan, Azadi! #ŞebnemKo-
rurFincancıYalnızDeğildir” pankartı açtılar. 

Kadın hekimlerden Dr. Fincancı’ya destek eylemi
24 HAZİRAN 2016

Özgür Gündem gazetesinde Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği 
kampanyasına destek verdikleri gerekçesiyle RSF Türkiye Temsilci-
si Erol Önderoğlu ve gazeteci yazar Ahmet Nesin’le birlikte tutuk-
lanan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya destek vermek amacıyla 
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde SES Aksaray Şubesi ve Odamızın 
çağrısı ile Şebnem Hocamızın öğrencileri, meslektaşları ve sağlık 
çalışanları bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hakikatin kaydını tutan vicdanın sesi hapsedilemez
23 HAZİRAN 2016

Gezi Direnişi’nde yaralı vatandaşlara acil sağlık yardımı yapıldığı 
gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı’nın Odamız Yönetim Kurulu ve Onur 
Kurulu’nun görevden alınması talebiyle açmış olduğu davanın 2. 
duruşması 21 Haziran 2016  günü Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. 
Odamız avukatları ise davayı bir demokrasi ayıbı olarak nitelendir-
diklerini belirterek davanın sonlandırılmasını istedi. 6 Ekim 2016’ya 
ertelenen duruşma sonrası adliye önünde “Gezi Hekimliği Yargıla-
namaz” yazılı bir pankart açarak basın açıklaması gerçekleştirildi.

Gezi hekimliği yargılanamaz
21 HAZİRAN 2016
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Başbakan Binali Yıldırım’ın Acil servislerine ilişkin söylediği  
“Acil servislere artık kız bakmaya gidiyorlar” sözlerinin ardından 
13.07.2016 tarihinde İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul şubeleri ve 
Dev Sağlık-İş Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi 
önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada “ Acil 
servisler ciddi birimlerdir. Acıların, ıstırapların yaşandığı, insanların 
yaşamını yitirdiği yerlerden bahsediyoruz. Bombalı katliamlar yaşa-
nırken, şaşalı kutlama yapan zihniyetin acil servislere kız bakmaya 
gelmesine o kadarda şaşırmamak lazım “ denildi. 

Ülke yönetmek ciddiyet ister
14 TEMMUZ 2016

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı ve Türk Tabipleri Birliği İnsan 
Hakları Kolu Üyesi sevgili meslektaşımız Prof. Dr. Şebnem Korur 
Fincancı 30 Haziran 2016 günü 10 gündür tutuklu bulunduğu Ba-
kırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.  Dr. Şebnem Korur 
Fincancı’yı cezaevi kapısında hekimlerden, sağlık çalışanlarından, 
tıp öğrencilerinden, insan hakları savunucularından oluşan kalaba-
lık bir grup halaylarla, türkülerle, şarkılarla karşıladı.

Şebnem Hocamıza kavuştuk
30 HAZİRAN 2016

Yönetim Kurulu toplantısı Bakırköy Cezaevi önünde yapıldı
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu haftalık olağan toplantısını 21 
Haziran 2016 günü Bakırköy Cezaevi önünde gerçekleştirdi. Toplantı 
çok sayıda hekimin katkı ve katılımıyla yapıldı. Toplantı bitiminde 
hekimler Dr. Şebnem Korur Fincancı için Özgürlük Nöbeti tuttular 
ve “Şebnem Hoca özgür kalana dek dayanışmamız, desteğimiz 
sürecek” mesajı verdiler.

Yönetim Kurulu toplantısı Bakırköy Cezaevi önünde yapıldı
29 HAZİRAN 2016
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15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşanan gözaltı süreçlerinde 
İstanbul Protokolü’nün gözetilmesi talebiyle bir açıklama yapıldı. 
Açıklamada; “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi askıya alınsa bile 
‘İşkence yasağı’ her durum ve koşulda, -savaş, çatışma, olağanüstü 
hal dahil- mutlaktır, vazgeçilemezdir” denildi.

Adil Yargılama için İstanbul Protokolü zorunludur!
26 TEMMUZ 2016

Üyelerimizden Odamıza gelen şikayetler sonrasında yapılan basın 
açıklamasında; “TTB-İstanbul Tabip Odası olarak, hekim-hasta iliş-
kisinin bütününde, yani gerek muayene ve tedavi sırasında, gerekse 
raporlama ve tıbbi belgeleme (gözaltı muayeneleri, işkence vb. kötü 
muamele iddiaları gibi) süreçlerinin tamamında hiçbir otoritenin 
baskısı, talepleri ya da olağanüstü durum gerekçe gösterilerek he-
kimler üzerinde baskı ya da yönlendirme yapılmasının kabul edile-
meyeceğini açıklıkla ifade etmek istiyoruz” denildi.

İyi hekimlik uygulamalarından taviz verilemez!
18 TEMMUZ 2016

15 Temmuz Darbe girişimi ardından Yönetim Kurulumuzca açıklama 
yapıldı. Açıklamada; “15 Temmuz 2016 günü ülkeye bir korku filmi 
gibi yaşatılan Askeri Darbe Girişimini lanetliyoruz... Antidemokra-
tik askeri yada sivil hiçbir olay ve olguyu tasvip etmemiz mümkün 
değildir. 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi de dahil olmak üzere 
antidemokratik hiçbir yaklaşım hekim camiası tarafından kabul 
edilemez” denildi.

Demokratik, insanca yaşam savunumuzdur...
16 TEMMUZ 2016
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Adalet Bakanlığı Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 
görev yapan Dr. Alp Çetiner’in 6 günlük gözaltı süreci sonrasında 
tutuklanması üzerine Odamız Yönetim Kurulu’nca bir açıklama 
yayınlandı. Açıklamada; “18 yıllık meslek hayatının büyük bir kıs-
mını cezaevi hekimi olarak yapan Dr. Alp Çetiner cezaevinde kalan 
tutuklu ve hükümlülere iyi davrandığı, muayene sırasında çay ikram 
ettiği, sevk sırasında sağlık durumlarını kontrol etmek için yanları-
na gittiği gibi komik gerekçelerle cezaevi yönetimi tarafından ihbar 
edildi ve tutuklandı… Bu tutumu gerçekleştirenleri “darbe fırsatçıla-
rı” olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz. İstanbul Tabip Odası olarak 
darbe fırsatçılığına izin vermeyeceğimizi duyuruyoruz” denildi.

İyi Hekimlik Cezalandırılamaz...
10 AĞUSTOS 2016

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ve 
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), OHAL uygulamaları sırasında 
yaşanan insan hakları ve adli-tıbbi sorunları gündeme getirmek ve 
hekimlerin mesleki uygulamalarına destek olması amacıyla hazır-
lanan “Hekim Tutum Belgesi”ni kamuoyuyla paylaşmak üzere bir 
basın toplantısı gerçekleştirdi. 9 Ağustos 2016 günü İstanbul Tabip 
Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasına; TTB 
Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur 
Fincancı ve ATUD Başkanı Prof. Dr. Nadir Arıcan katıldı.

İnsan hakları ihlalleri ile ilgili hekim tutumu
9 AĞUSTOS 2016

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 alınması 5 Ağustos 2016 
tarihinde düzenlenen bir basın toplantısıyla kınandı. İstanbul Tabip 
Odası Yönetim Kurulu’nca düzenlenen basın toplantısına Yönetim 
Kurulu Üyelerinin yanısıra hekimler de katılarak destek verdiler.

“FETÖ”cülerle demokrat hekimleri birbirine karıştırmayın
5 AĞUSTOS 2016
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Onlarca sendika, meslek örgütü, siyasi parti, demokratik kitle 
örgütünün bir araya gelmesiyle oluşturulan Emek ve Demokrasi 
İçin Güçbirliği, 4 Eylül 2016 günü İstanbul Bakırköy Halk Paza-
rı Meydanı’nda gerçekleştirilecek “Dünya Barış Günü Mitingi”ne 
ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Açıklamada; “Laikliği, demok-
rasiyi, barışı, eşitliği, özgürlüğü, adaleti savunmak ve gerçek kılmak 
için 4 Eylül saat 16.00’da Bakırköy Pazar Meydanı’nda buluşuyor, 10 
Ekim’de Ankara’da son sözleri ‘barış’ olan yoldaşlarımızın taleple-
rini tekrar haykırıyoruz. Faşizme, Darbelere ve Savaşa Karşı Barış 
Hemen Şimdi!” denildi.

Barış Talebiyle Alanlardayız
26 AĞUSTOS 2016

Sağlık Bakanlığı’nın, birinci basamak sağlık çalışanlarına Aile 
Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM) 
Cumartesi günleri fazladan çalışma dayatmalarında; aile hekimleri 
ve diğer ASM çalışanlarının iki yıla yakın bir zamandır sürdürülen 
kararlı mücadelenin sonucunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
“ASM çalışanlarına asgari 8 saat zorunlu nöbet” uygulamasını 
kaldırdı.

Aile hekimleri zorunlu nöbet dayatmasına karşı kazandı
19 AĞUSTOS 2016

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, 
İstanbul Tabip Odası ve KESK İstanbul Şubeler Platformu, her türlü 
darbe ve antidemokratik uygulamalara karşı olmanın insani değer-
lerin korunması ile sağlanabileceğini söyleyerek, “Zalimliğe tutulan 
alkışlardan kulaklar sağır olmadan insana dair ahlakı yeniden inşa 
etmek boynumuzun borcudur” söylemiyle 15 Temmuz ve sonrası ya-
şanılan tüm hak ihlallerinin izlenmesi, belgelenmesi, raporlanması, 
hak ve özgürlüklerin mücadelesinin ortak yürütülmesi için ortak bir 
kriz masası oluşturduklarını açıkladılar. 

İnsana dair ahlakı inşa etmek bir insanlık erdemidir
16 AĞUSTOS 2016
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Sakarya ili Yazlık Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli bir hekimin, iste-
nen raporu vermediği için hastası tarafından bıçaklanması, İstanbul 
Tabip Odası ve SES Şişli Şubesi tarafından yapılan ortak bir basın 
açıklamasıyla protesto edildi. Okmeydanı EAH bahçesinde bir araya 
gelen hekimler ve sağlık çalışanları “Suçlu Bıçaklayan Değil Sessiz 
Kalandır” yazılı bir pankart açtılar. 

Sağlıkta şiddete sessiz kalan yetkililer suçludur
2 EYLÜL 2016

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi yemekhanesinde çok sayıda 
çalışan 15 Ağustos 2016 günü yemekhanede öğle yemeği yemele-
rinin ardından karın ağrısı, ishal, bulantı şikayetleri ile acil servise 
başvurdu. Acil servise başvuranlardan alınan ve İstanbul Tıp Fakül-
tesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen örneklerde Salmonella 
enteritidis isimli bakteri üremesi oldu. Laboratuvarın dekanlığa 
bilgilendirme yazısı göndermesine rağmen yemek hizmetlerini 
veren taşeron firmaya yönelik herhangi bir adım atılmaması gerçek-
leştirilen ortak bir basın açıklamasıyla kınandı.

Gıda zehirlenmesinin sebebi taşeronlaştırmadır
1 EYLÜL 2016

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yer aldığı CHP 
konvoyuna yönelik silahlı saldırı sonrasında geçmiş olsun dileklerini 
iletmek üzere Emek ve Demokrasi İçin Güçbirliği bileşenlerinden 
oluşan bir heyet 26 Ağustos 2016, Cuma günü 12.00’da CHP İl 
Örgütü’nü ziyaret etti.

CHP’ye Geçmiş Olsun Ziyareti
26 AĞUSTOS 2016
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Olağanüstü Hal ilanının ardından, hasta-hekim ilişkilerinde, he-
kimlik alanında yaşanan sorunları izlemek, müdahil olmak üzere 
oluşturulan İstanbul Tabip Odası Hekimlik İzleme Grubu süreçle 
ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada; “Ola-
ğanüstü Hal’in, ülkemiz sağlık ortamında yarattığı olumsuzlukları; 
hekimlere yönelik görevden uzaklaştırma, gözaltı ve tutuklamaları, 
gözaltı muayenelerinde yapılan ihlalleri izlemek, raporlamak ve 
görünür kılmak için İstanbul Tabip Odası Hekimlik İzleme Grubu 
kurmuştur. Bu süreçte meslektaşlarımızın 7 gün 24 saat arayabile-
ceği bir telefon hattı ile yanında yer alacak; yaşanabilecek baskı ve 
hak ihlallerinin takipçisi olacağız” denildi.

OHAL sürecinde hekimlik sorunları
20 EYLÜL 2016

Nöbet dayatmasına karşı aile hekimlerinin kararlı mücadelesi 
sonuç verdi ve aylık 8 Saat Zorunlu Nöbet Uygulamasını Kaldıran 
Yasal Düzenleme Resmi Gazete’de Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi.

Aile hekimleri zorunlu nöbete karşı mücadeleyi kazandı
7 EYLÜL 2016

1 Eylül 2016 gecesi yayımlanan 672 sayılı KHK ile hükümet ta-
rafından 50 bin 875 kamu görevlisinin ihraç edilmesi, TTB, TİHV, 
Eğitim-Sen ve SES tarafından düzenlenen ortak bir basın toplan-
tısıyla kınandı. Haksız ve hukuksuz şekilde ihraç edilen tüm kamu 
görevlilerinin görevlerine iade edilmesi talebiyle düzenlenen basın 
toplantısı İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında yapıldı. 

Hukuksuzca ihraç edilenler görevlerine iade edilmelidir
6 EYLÜL 2016
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 
Araştırma Görevlisi ve Türk Tabipleri Birliği Asistan Hekim Kolu 
Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Mihriban Yıldırım’ın son KHK ile 
kamu görevinden ihraç edilmesi, ardından da hakkında yakalama 
kararı çıkarılması sonrasında birçok ilde olduğu gibi İstanbul’da da 
bir basın açıklaması gerçekleştirildi ve Dr. Mihriban Yıldırım’a yöne-
lik haksız, hukuksuz, dayanaksız girişimler protesto edildi.

Dr. Mihriban Yıldırım yalnız değildir
29 EYLÜL 2016

27 EYLÜL 2016

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önünde toplanan KESK,TMMOB, 
Tüm Bel-Sen ve İstanbul Tabip Odası üyeleri 15 Temmuz darbe 
girişimi sonrası yürütülen FETÖ-PDY soruşturmaları kapsamında 
görevden alınan meslektaşlarının göreve iade edilmesiyle talebiyle 
basın açıklaması yaptı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde cadı avına son

İstanbul Tabip Odası olarak 2016-2017 çalışma döneminde mesleki 
uygulamalarımızdan kaynaklanan sorunları en aza indirmek için 
Onur Kurullarımızın da katkılarıyla hastanelerimizde eğitim etkin-
likleri düzenlenmesi planlandı. Eğitim etkinliklerne yol göstermesi 
amacıyla kısa bir anket çalışması yapıldı ve http://www.istabip.org.
tr/iyihekimlikvemalpraktis/ linkinden meslektaşlarımızın anketin 
yanıtlanması sağlandı.

“İyi hekimlik ve malpraktis” anketi
27 EYLÜL 2016
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TTB Merkez Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanlığı 
tarafından 21 Eylül 2016 tarihinde mesai saatleri dışı nöbet uygu-
laması ile ilgili olarak yayımlanan genelgeye ilişkin açıklama yaptı. 
Açıklamada, aile hekimlerinin asıl işinin nöbet değil, koruyucu 
sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi olduğu vurgulandı. 

Aile Hekimlerinin Asıl İşi Nöbet Değildir
3 EKİM 2016

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde bir 
hekimin ve bir hemşirenin şiddete uğrayarak darp edilmesi düzen-
lenen bir basın açıklamasıyla protesto edildi. İstanbul Tabip Odası 
ve SES Aksaray Şubesi tarafından 30 Eylül 2016 günü gerçekleşti-
rilen basın açıklaması için hekimler ve sağlık çalışanları “Sağlıkta 
Şiddete Son” talebini yinelediler.

Tükeniyoruz, hor görülüyoruz, öldürülüyoruz…
30 EYLÜL 2016

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Pratisyen Hekimlik Komis-
yonu üyelerimizden oluşan bir heyet, son mecburi hizmet kurasıyla 
İstanbul’a tayin edilen pratisyen hekimlerin durumlarını, yaşanan, 
yaşanabilecek sorun ve sıkıntıları görüşmek üzere İl Halk Sağlığı 
Müdürü Dr. Mustafa Özdemir’i ziyaret etti. 

Halk Sağlığı Müdürlüğü ziyaret edildi
29 EYLÜL 2016
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB İstanbul-Tabip Odası’nın çağrısıyla 9 
Ekim 2016, Pazar günü Kadıköy’de yapılan 10 Ekim Ankara Katliamı 
Anmasına katıldık. Anma töreninde yapılan açıklamada;  Türki-
ye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ölümlü katliamı gerçekleşmiş 
oldu... 102 ölü 500’ün üzerinde yaralı, onbinlerce yüreği yaralı, 
karartılmış  yaşamlarıyla canlar, kelebekler, güvercinler, yıldızlar... 
Bu katliamı gerçekleştirenler söylemleriyle, icraatlarıyla, yer ve 
adresleriyle bellidir, kişiler, kurumlar, düşünceler bellidir; en azın-
dan bizlerin zihninde bizlerin vicdanında bizlerin hakikatinde hepsi 
bellidir, ortadadır, aşikardır” denildi.

10 Ekim Katliamını Unutturmamak İçin Alanlardaydık
9 EKİM 2016

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tara-
fından düzenlenen “Kadın ve Savaş” konulu kongre 6-8 Ekim 2016 
tarihlerinde Mersin’de yapıldı. Kongrenin sonuç bildirgesi 8 Ekim 
2016 Cumartesi günü TTB Merkez Konseyi üyesi ve Kongre Başkanı 
Dr. Selma Güngör, TTB Kadın Hekim ve Kadın Sağlığı Kolu Yürüt-
mesi adına Dr. Nilay Etiler ve Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Ful 
Uğurhan’ın söz aldığı bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurul-
du. 

TTB 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi Tamamlandı
8 EKİM 2016

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi  intörn doktorları İstanbul 
Tabip Odası’na yarım günlük bir ziyarette bulundular. 5 Ekim 2016 
Çarşamba günü gerçekleştirilen ziyaret sırasında önce İstanbul 
Tabip Odası hakkında bir tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Daha 
sonra ziyaret kapsamında odanın büroları gezilerek tanıtım yapıldı. 
Oda faaliyetleri, işleyişi hakkında bilgi verildi. Ziyaret sırasında TTB 
Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Ali Özyurt hazır bulunarak intörnlere 
meslek örgütümüzü tanıttı.

Acıbadem Tıp Fakültesi İntörnlerinden Odamızı Ziyaret
5 EKİM 2016
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İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu seçimleri sürecinde, oda 
faaliyet ve politikalarının üyelerimizce değerlendirilmesi ve geri 
bildirim alınabilmesi amacıyla bir anket hazırlandı ve hekimlerin 
değerlendirmeleri alındı.

İstanbul Tabip Odası Çalışmalarını Değerlendirme Anketi
11 EKİM 2016

Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
çalışanları,İstanbul Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emek-
çileri Sendikası üyeleri, 10 Ekim Ankara Katliamı’na ilişkin bir 
anma etkinliği gerçekleştirdi. 10 Ekim 2016 günü 12.00’da Hastane 
Acil Servisi önünde toplanan sağlık çalışanları “Ankara. 1 Yıl Oldu, 
Unutmayacağız” yazılı pankart açarak, “Ankara’yı Unutma, Unuttur-
ma” sloganıyla orta bahçeye dek yürüdüler. 

Ruh Sağlığımızdan Olmadan Barış Hemen Şimdi
11 EKİM 2016

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Gurubu ve İstanbul Sağlık 
Çalışanlarının Sağlığı Meclisi tarafından İstanbul Tabip Odası’nda 
düzenlenen sempozyumda sağlık hizmetine ilişkin tehlike, risk, 
risk yönetimi ve cerrahi alanlarda yaşanan sorunlar değerlendiri-
lirken diğer konuların yanı sıra sağlık çalışanlarının ve onları temsil 
eden (sendika, meslek odaları, mesleki dernekler vd) kurumların 
bu sürece daha etkin katılmalarının gerekliliği öne çıkan başlıklar 
arasında yer aldı.

Sağlık Çalışanların Sağlığı Ve Güvenliği Sempozyumu 
10 EKİM 2016
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Mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek üzere İstanbul’da 
göreve başlayan hekimlerin katılımıyla 18 Ekim 2016 günü bir top-
lantı gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören toplantıda yıllar içinde biriken 
sorunlar masaya yatırıldı. Taleplerimiz ve yürütülecek çalışmalar, 
hekimlerin görüş ve önerileri alınarak ortaya konuldu.

Mecburi Hizmet Zirvesi yapıldı
18 EKİM 2016

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 
(SES),  DİSK Devrimci Sağlık-İş, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 
Türk Psikologlar Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Tekniker-
leri Derneği çalışma koşullarının ağırlaştırılması, iş ve emeklilik 
güvencesinin ortadan kaldırılması, sağlık bilimleri eğitimlerinin 
niteliksizleştirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesizleştirilmesi ve  
sosyal güvenlik haklarının gasp edilmesine karşı Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nde buluşarak bir basın açıklaması yaptı.

Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları
13 EKİM 2016

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, yeni nöbet genel-
geleri, yeni açılacak aile hekimliği birimleri, kanser taramaları, 
temsilci seçimleri, TTB Aile Hekimliği Kolu toplantı hazırlıkları 
gündemiyle, 11 Ekim 2016 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda bir 
araya geldi.

TTB Başkanından Aile Hekimlerine Kutlama
13 EKİM 2016



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 1 6[

31[

]

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi’nin (GATA) Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi ile ilgili 
olarak açıklama yaptı. Açıklamada; “Yüzlerce hekim ve tıp fakültesi 
öğrencisi ile binlerce sağlık çalışanı ve sağlık meslek öğrencisini, 
hem muvazzaf hem de geçici süreli asker personeli ve ailelerini 
mağdur eden devir işlemi, yalnızca modern tıp eğitiminin tarihinin 
değil, kamusal sağlık hizmeti sunumundaki sosyal devlet uygulama 
modelinin de silinmesi operasyonudur” denildi.

Gülhane’nin Devri İptal Edilmelidir!
26 EKİM 2016

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun gelecek dönem çalış-
malarına dönük hazırlık amacıyla düzenlediği,  Program Çalıştayı 
22-23 Ekim 2016 tarihlerin Balıkesir, Gönen BMİS Kemal Türkler 
Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Sağlık Politikaları Komisyonu’nun 
düzenleyiciliğinde gerçekleşen etkinliğe, kurul ve komisyon yöneti-
cilerinin katıldı.

Daha Üretken İstanbul Tabip Odası Program Çalıştayı
25 EKİM 2016

İTO Felsefe Buluşmaları 24 Ekim Pazartesi akşamı Levent Safalı 
ve Saffet Murat Tura’nın konuşmalarıyla yeni dönem çalışmalarına 
başladı. Levent Safalı ‘Felsefe Nedir?’ adlı konuşmasıyla yaşamı-
mızın örtük kalan felsefi sorularını ele alıp inceleyerek bir felsefe 
tanımı yaparken, Saffet Murat Tura ise ‘Felsefenin Sorunları’ adlı bir 
konuşma gerçekleştirdi. 

Felsefe Buluşmaları 13: Felsefe Nedir?
24 EKİM 2016
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İstanbul Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen Eğitim-Sen üyesi 
akademisyenler İstanbul Tabip Odası’nın da çağrısıyla bir araya 
gelen yüzlerce akademisyen ve öğrenci tarafından uğurlandı. OHAL 
kapsamında çıkarılan son Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) 
ihraç edilen Eğitim Sen ve “Barış İçin Akademisyenler” üyesi İstan-
bul Üniversitesi akademisyenleri kampüs kapısından meslektaşları 
ve öğrencileri tarafından uğurlandı. 

Atılan Akademisyenler Uğurlandı: Üniversiteler Bizimdir
3 KASIM 2016

29 Ekim ve diğer resmi tatil günlerinde özel sağlık kuruluşlarında 
hekim çalıştırılması konusuna dikkat çekmek, hekimlerin resmi izin 
hakkının altını çizmek ve hastanelerde bu hakkı gözetecek şekilde 
düzenlemelerin yapılmasını talep etmek üzere tüm özel hastane 
başhekimliklerine yazı gönderildi.

Özel sağlık kuruluşlarında resmi tatil günlerinde izin hakkı
27 EKİM 2016

Sağlık Bakanlığı’nın, İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. 
Selçuk Erez’in “Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yollarla çözül-
melidir” yönündeki açıklamalarını bahane ederek yönetim ve onur 
kurullarının görevden alınması talebiyle dava açmasına karşı TTB 
ve İTO ortak basın toplantısı düzenlendi. “Savaşın bir halk sağlığı 
sorunu olduğunu, en temel insan hakkı olan yaşam hakkına yönelik 
en büyük tehdit olduğunu, savaş ve çatışma ortamlarında toplum 
sağlığından bahsedemeyeceğimizi güçlü bir biçimde ifade etmek-
ten bir adım geri durmayacağız. Yaşam ve sağlık hakkı mücade-
lesinden ancak demokratik bir toplum düzeninde sonuç alınabi-
leceğinin bilinciyle; emek, demokrasi ve barış mücadelemizden 
vazgeçmeyeceğiz” denildi.

Hekimlerin İradesine, Örgütlülüğümüze Sahip Çıkıyoruz
27 EKİM 2016
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1 Ocak 2015 tarihinden bu yana uygulamada bulunan Türk Tabipleri 
Birliği Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Listesi (TTB-HUV Tarife-
si), 5 Kasım 2016 tarihli ve 29879 sayılı Resmi Gazete’de yer alan 
“Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandık-
ları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile mevzuata 
girdi. 

TTB-HUV Tarifesi Mevzuata Girdi
8 KASIM 2016

TİHV başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Ga-
zeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve Gazete-
ci-Yazar Ahmet Nesin hakkında açılan davanın ilk duruşması İstan-
bul Çağlayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 Kasım 2016 Salı Günü 
saat 15.00’te görüldü. Aynı gün sabah 10.00’da yurtdışı katılımcıların 
bu keyfi ve hukuk dışı sürece ilişkin fikirlerini paylaşacakları Adalet 
ve Özgürlük İçin Uluslararası Forum’a ise uluslararası insan hakkı 
örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ve meslek 
örgütü yöneticileri yoğun katılım sağladı.

Adalet ve Özgürlük İçin Uluslararası Forum
8 KASIM 2016

Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik baskın ve gözaltılara karşı Türk 
Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası 03.11.2016 tarihinde Cumhu-
riyet Gazetesi önünde dayanışma nöbetine katıldı. Destek etkinli-
ğinde, aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından olan Oda 
Başkanımız Prof. Dr. Selçuk Erez de bir konuşma yaptı ve baskı 
politikalarının sonuçsuz kalacağını, demokrasi ve özgürlüklerin 
kazanacağını ifade etti.

Teslim Olmayacağız! Özgürlük Kazanacak!
4 KASIM 2016
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70. Devlet hizmet yükümlülüğü kura döneminde, İstanbul Halk 
Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı toplum sağlığı merkezlerinde göreve 
başlayan 1000’in üzerinde hekimin yaşadığı sorunları ve atılacak 
çözüm adımlarını görüşmek üzere bir forum düzenlendi. 

Forum: Toplum Sağlığı Merkezi’nde Hekim Olmak
14 KASIM 2016

Bir süredir, çocukluk çağı rutin aşılarının zorunlu olup olmamasıyla 
ilgili kamuoyunda yürüyen tartışmalara ilişkin Yönetim Kurulumuz 
yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada; “Bağışıklama gibi tüm 
toplumun sağlığını ilgilendiren bir konuda aşı yapılması kararının 
tamamen ebeveynlere bırakılmasının oldukça endişe verici olduğu-
nu düşünüyor; mahkemece verilen bu kararı hekimler olarak kendi 
vicdanımızla reddediyoruz” denildi.

Çocukluk çağı rutin aşılarıyla ilgili duyuru
10 KASIM 2016

İstanbul Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sen-
dikası (SES) OHAL sürecinde çıkartılan Kanun Hükmünde Karar-
namelerle yapılan ihraç ve açığa almalara karşı basın açıklaması 
gerçekleştirdi. 9 Kasım 2016 günü 12.30’da İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü önünde bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları 
“Hukuksuz İhraçlar Geri Alınsın” pankartı açtılar.

Hukuksuz İhraçlar Geri Alınsın
10 KASIM 2016
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Aramızdan ayrılışının 22. Yılında İstanbul Tabip Odası Eski Genel 
Sekreterlerinden ve işçi sağlığı alanının duayen isimlerinden Dr. 
Nejat Yazıcıoğlu’nu ailesi, mücadele arkadaşları ve meslektaşları 
olarak özlemle ve saygıyla andık. Anmaya Odamızı temsilen  Yöne-
tim Kurulu Üyesi Dr. Muzaffer Başak, İşyeri Hekimliği Komisyonu 
adına Dr. Hüseyin Keskin katıldılar. 

Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nu Özlemle Andık
22 KASIM  2016

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde, erkek hasta yakını alınma-
yan doğumhaneye girmek isteyen bir kişi, hem güvenlik görevlisine, 
hem doğumhanede görevli bir hekime, hem de hastane polisine 
saldıran saldırgan, Odamızın hukuki girişimleri sonucunda 4 yıl 6 ay 
25 gün hapis ve 3000 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Sağlıkta Şiddete Hapis Cezası!
21 KASIM 2016

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmelik 17 Kasım 2016 tarihli ve 29891 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlandı. Yeni yönetmelik gereği mazeretsiz olarak 
cumartesi nöbetlerine gitmeyen aile sağlığı merkezi çalışanlarına 
verilen cezalar, yönetmelikte yer alan sözleşme feshi için gereken 
iki yüz puandan sayılmayacak.

Aile Hekimlerine Verilen Nöbet Cezaları İptal Edildi
18 EKİM 2016
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Cinsel saldırı suçundan hükümlü kişilere tedavi uygulanmasını 
zorlayan Temmuz 2016 tarihli yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ardın-
dan; Cinsel saldırı suçunu işleyenler “hasta” mıdır? Cinsel saldırı 
suçluları “tedavi” edilebilir mi? Kastrasyon bir “tedavi” midir? Soru-
larını tüm yönleriyle ele almak üzere panel/forum gerçekleştirildi.

Panel-Forum: Tıbbi ve Hukuki Yönleriyle Kastrasyon
26 KASIM 2016

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve 
Mücadele Günü’nde kadın hekimler ve sağlık çalışanları da alan-
lardaydı. Ülke genelinde olduğu gibi İstanbul’da çalışan kadın sağlık 
çalışanları çeşitli hastanelerde basın açıklamaları gerçekleştirerek 
eşit hak ve özgürlük taleplerini, eril iktidarın kadınların hayatına, 
sağlığına, bedenine, kimliğine yönelen şiddet politikalarını protesto 
ettiler.

Kadınlar Vardır, Kadınlar Her Yerde
25 KASIM 2016

2015 yılında kurulan İstanbul Tabip Odası Basketbol Takımı oyuncu-
ları Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. 22 Kasım 2016 günü gerçek-
leşen ziyarete basketbol takımından Dr. Mahir Topaloğlu, Dr. Ziya 
Demirci, Dr. Mehmetcan Kaçar, Dr. Mert Zure ve Dr. Muzaffer Ağır 
katıldılar.

Basketbol Takımımız Yönetim Kurulu’nu Ziyaret Etti
22 KASIM 2016
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İstanbul Tabip Odası olarak 2016-2017 çalışma döneminde mesleki 
uygulamalarımızdan kaynaklanan sorunları en aza indirmek için 
Onur Kurullarımızın da katkılarıyla eğitim etkinlikleri düzenlenme-
si planlanmıştı. Bu amaçla, sadece mesleki disiplin işlemi yapan 
değil, bu durumun yaşanmaması için adımlar atan bir anlayışla, 3 
Aralık 2016 Cumartesi günü Saat: 09.30’da Cağaloğlu binamızda İYİ 
HEKİMLİK sempozyumu düzenlendi.

Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Sempozyumu Yapıldı
3 ARALIK 2016

İstanbul Tabip Odası felsefe toplantılarının kasım ayı konuğu siya-
set bilimci Prof. Dr. Fatmagül Berktay oldu. Felsefe buluşmasında; 
politikanın salt güç, tahakküm ve rant paylaşımıyla özdeşleştirilip 
itibarsızlaştırıldığı günümüzde, sözde hakikatlere ve zorunluluklara 
dayalı ‘sahte politika’nın karşısına birincil amacı özgürlük olan, 
kanaatlere ve olumsallığa hakkını veren ‘sahici politika’yı çıkarmak 
mümkün mü? soruları ele alındı.

Felsefe Etkinlikleri 14: Başka Bir Politika Mümkün Mü?
28 KASIM 2016

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Cizre Merkezi Temsilcisi ve Şırnak 
Tabip Odası önceki dönem başkanı Dr. Serdar Küni’nin, hekimlik 
mesleğinin gerektirdiklerini yaptığı gerekçesiyle 19 Ekim 2016’da 
tutuklanmasına tepkiler ve dayanışma eylemleri kapsamında, 
İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu, TİHV ve İHD İstanbul 
Şubesi’nce 26 Kasım 2016 günü 11.00’da Galatasaray Lisesi önünde 
ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. 

Dr. Serdar Küni Derhal Serbest Bırakılmalıdır
28 KASIM 2016
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22. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk Tabipleri Birliği – Uzman-
lık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından İstanbul 
Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 10 Aralık 2016 Cumartesi günü 
gerçekleştirildi. 120 hekimin katıldığı kurultay, ülkemiz sağlık 
ortamının ve uzmanlık eğitiminin sorunlarının tüm boyutları ile ele 
alındığı, tartışıldığı, uzmanlık dernekleri, tabip odaları yönetici ve 
temsilcilerinin yanı sıra başta asistan hekimler olmak üzere uz-
manlık eğitimi alanına dair sözü olan hekimlerin katkı ve katılımıyla 
son derece canlı ve verimli bir tartışma/değerlendirme zemini 
olarak gerçekleştirildi.  

22. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İstanbul’da Yapıldı
10 ARALIK 2016

Yalova’da özel bir sağlık kuruluşunda çalışan Dr. Abuzer Meral’in, 
okula giden oğluna zorunlu din dersi kapsamında uygulamalı na-
maz eğitimi dayatmasına itiraz etmesi sonrasında, tetikçi yandaş 
yayın Akit tarafından hedef gösterilmesi ve ardından hakkında 
soruşturma açılıp işten çıkartılması üzerine Yönetim Kurulumuz bir 
basın açıklaması yaptı.

Dr. Abüzer Meral’i Jurnalcilere Kurban Vermeyeceğiz
7 ARALIK 2016

23. Adana Film Festivalinde SİYAD “En İyi Film” ödülü dahil, top-
lamda 7 ödül birden alan ve Başrollerinde Menderes Samancılar, 
Musab Ekici, Kübra Kip ve Tansel Öngel’in rol aldığı, Kıvanç Sezer’in 
yönettiği Babamın Kanatları filminin İstanbul Tabip Odası özel gös-
terimi 5 Aralık 2016, Pazartesi günü yapıldı. Beyoğlu Sineması’nda 
gerçekleştirilen film gösterimine ilgi yoğun oldu. Güvencesizleştir-
menin, buna bağlı yaşanan iş cinayetlerinin, taşeron mezarlığına 
döndürülen inşaat sektöründeki işçilerin yaşadığı sorunların çarpıcı 
bir üslupla ele alındığı filmi yaklaşık 150 hekim ve tıp öğrencisi 
izledi.

Babamın Kanatları Tabip Odası Özel Gösterimi Yapıldı
5 ARALIK 2016
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“Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı barış metnini imzalayan 
Barış için Akademisyenlerden Esra Mungan, Meral Camcı, Mu-
zaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy hakkında açılan davanın 3. duruşması 
22 Aralık 2016 günü Çağlayan adliyesinde yapıldı. Duruşmada ilk 
sözü alan Barış Akademisyenleri’nin avukatlarının beraat talebinin 
ardından mahkeme heyeti davayı 30 Mart 2017’ye erteledi. Duruşma 
öncesinde, Çağlayan Adliyesi önünde bir basın açıklaması gerçek-
leştirildi. Barışseverler “Barış Talebimizde Israrcıyız, Bu Suça Ortak 
Olmayacağız – Barış İçin Akademisyenler” ile “Barış İstemek Suç 
Değildir – İstanbul Emek ve Demokrasi Koordinasyonu” imzalı pan-
kartların arkasında buluştu.

Barış Talebi Yargılanamaz
22 ARALIK 2016

İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimleri Meclisi üçüncü toplantısını 21 
Aralık 2016, Çarşamba günü Odamız Cağaloğlu binasında gerçek-
leştirdi. Yapılan değerlendirmelerde; OSGB’lerde çalışan hekimle-
rin özlük hakları, çalışma süreleri, mesleki bağımsızlıkları konula-
rındaki sorunlar dile getirildi. 

İşyeri Hekimleri Meclisi 3. Toplantısını Gerçekleştirdi
22 ARALIK 2016

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Muzaffer Ba-
şak, Doç. Dr. Haydar Durak ile Hekimlik Uygulamaları Bürosu So-
rumlu Hekimi Dr. Celalettin Cengiz’den oluşan heyet, Kamu Hasta-
neleri Birliği Beyoğlu Bölgesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Erol Kısmet’i  
makamında ziyaret etti. 21 Aralık 2016, Çarşamba günü 14.30’da 
gerçekleşen ziyarette İstanbul Tabip Odası heyeti  hekimlerin gittik-
çe daha sık hukuki, cezai, mesleki ve idari sorunlarla karşılaştığını, 
zaman ilerledikçe ağır yaptırımlara uğradıklarını dile getirdi. 

KHB Beyoğlu Genel Sekreterliği’ni Ziyaret
21 ARALIK 2016
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Avrupa Uluslararası Sağlık Politikası Birliği (The International As-
sociation of Health Policy Europe - IAHPE) ve Türk Tabipleri Birliği 
(TTB) tarafından düzenlenen “Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve 
Akademik Özgürlük” temalı toplantı, 14-15 Ocak 2016 tarihlerinde 
İstanbul Tabip Odası toplantı salonunda yapıldı. Beş oturum ve bir 
forumdan oluşan toplantının her bir oturumuna sağlık çalışanların-
dan ve sosyal bilimcilerden 100’ü aşkın kişi katıldı.

Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük Çalıştayı
14-15 OCAK 2017

Yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişinin yaşamını yitirdiği katliamı protes-
to etmek, toplumsal barış talebini yinelemek ve yaşanan acıyı ifade 
etmek üzere İstanbul Emek ve Meslek Örgütleri ortak bir anma 
etkinliği gerçekleştirdi. 3 Ocak 2017 günü 18.00’da bir araya gelen 
emek meslek örgütü yönetici ve üyeleri Tarihi Mimar Sinan Hamamı 
Önü’nde toplanarak “Korkmuyoruz, Karanlığa Teslim Olmayacağız” 
pankartı açtılar ve katliamın yaşandığı noktaya yürüyerek kaybettik-
lerimizin anısına kırmızı karanfiller bıraktılar.

Korkmuyoruz, Vazgeçmiyoruz
3 OCAK 2017

Türkiye İnsan Hakları Vakfı İstanbul Temsilciliği, Türkiye Psikiyat-
ri Derneği, Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi, Toplumsal 
Dayanışma için Psikologlar Derneği İstanbul, Türk Tabipleri Birliği, 
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi, Travma Çalış-
maları Derneği ile Çift ve Aile Terapileri Derneği tarafından, Suruç 
Katliamı sonrasında, saldırı ve patlamalarda tanıklık eden, yarala-
nan kişiler ile hayatını kaybedenlerin ve yaralananların yakınlarına 
psikososyal destek vermek üzere bir araya gelen Psikososyal Daya-
nışma Ağı (PDA), Beşiktaş ve Kayseri saldırılarıyla ilgili bir açıklama 
yaptı.  Açıklamada, iletişim koordinasyonunun İstanbul Tabip Odası 
tarafından sağlanacağı belirtildi.±

Kayseri Saldırısından Etkilenenlere Psikososyal Destek 
23 ARALIK 2016
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Odamızın, sadece mesleki disiplin işlemi yapan değil, bu durumun 
yaşanmaması için adımlar atan bir anlayışla başlattığı, Medikolegal 
Açıdan İyi Hekimlik toplantılarının ikincisi 8 Şubat 2017 tarihinde 
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Suat Efe Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda; Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. 
Dr. Muzaffer Başak, Onur Kurulu Üyesi Dr. Yavuz Ceylan ve Bilgi Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Küey sunumlar gerçekleştir-
diler. Toplantı, katılımcıların soru, görüş ve katkılarıyla sona erdi.

Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Toplantıları Devam Ediyor
8 ŞUBAT 2017

Cinsel saldırılar karşısında İstanbul Tabip Odası’nın nasıl tavır 
alması gerektiğini, cinsel saldırılarla nasıl mücadele edilebileceğini 
değerlendirmek üzere Odamız Kadın Hekim Komisyonu’nca düzen-
lenen çalıştay 22 Ocak 2017, Pazar günü Cağaloğlu binamızda ger-
çekleştirildi. Cinsel saldırılara karşı bir tutum metni oluşturmanın 
amaçlandığı çalıştayda hem saldırılar olmadan önce alınabilecek 
önlemler hem de cinsel saldırı nedeni ile bir başvuru oluştuğunda 
izlenmesi gereken adımlar konuşuldu. 

Cinsel Saldırılara Karşı Tutum
22 OCAK 2017

İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu tarafından düzen-
lenen “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı panel 21 Ocak 
2017, Cumartesi günü gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü 
Dr. Hatıra Topaklı yaparken, konuşmacılar Prof. Dr. Şebnem Korur 
Fincancı, Prof. Dr. Nilay Etiler ve Dr. Mehmet Şerif Demir oldu. 

Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur
21 OCAK 2017
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Türk Tabipleri Birliği 14 Mart Tıp Haftası yaklaşırken sağlık alanında 
yaşanan sorunları görünür kılmak amacıyla ülke genelinde çalış-
malar yürütmeye başladı. Bu çalışmalar kapsamındaki başlıklardan 
biri de “Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik” oldu. Bu konuda yaşa-
nan sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerilerini sunmak üzere 
Odamızca “Hasta-Hekim İlişkilerinde Anamnez ve Fizik Muayene-
nin Önemi” başlıklı bir panel-forum düzenlendi. Toplantıda Prof. 
Dr. Özdemir Aktan “Sağlık Politikaları ve Eğitim”, Prof. Dr. Özgür 
Kasapçopur “İyi Anamnez, İyi Fizik Muayene= İyi Hekimlik”, Prof. 
Dr. Taner Gören ise “Vaka Örnekleri İle Fizik Muayenenin Önemi” 
başlıkları altında sunumlar gerçekleştirdiler. 

Hasta-Hekim İlişkisinde Fizik Muayenenin Önemi Paneli
21 ŞUBAT 2017

OHAL kararnamesiyle Marmara Üniversitesi’nden ihraç edilen Prof. 
Dr. Özdemir Aktan, öğrencileri, meslektaşları ve mücadele arka-
daşları tarafından ‘geçici olarak’ uğurlandı. Dr. Aktan, TTB ve İstan-
bul Tabip Odası’nın çağrısıyla kendisini uğurlamaya gelen öğrenci-
lerine ve meslektaşlarına bir veda konuşması yaptı. Dr. Aktan, ‘Bir 
geri dönüşü de özlemle bekleyeceğim. Bir geri dönüş için gayret 
sarf edeceğim. Bunu bir geçici ayrılık olarak düşünüyorum” şeklin-
de konuştu. Odasındaki uğurlamanın ardından basın açıklamasının 
yapılacağı hastane önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirildi. 

Prof. Dr. Özdemir Aktan Geçici Olarak Uğurlandı
21 ŞUBAT 2017

İstanbul Tabip Odası Felsefe Etkinlikleri kapsamında 20 Şubat Pa-
zartesi günü Odamız Kadıköy Bürosu’nda gerçekleştirilen toplan-
tımızda , Saffet Murat Tura Madde ve Mana. Rasyonalitenin Kökeni 
adlı kitabındaki önemli tezlerinden biri olan “Biyofonksiyonalizm 
sosyal bilimlerdeki anlamak ve açıklamak arasındaki kopuşu ona-
ran bir ara alan yaratabilir mi?” tezini yeni bir bakışla açıklamaya 
yönelik bir konuşma yaptı.  

Felsefe Etkinlikleri 17: Kral Oidipus ve Q-beta Virüsü
20 ŞUBAT 2017
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“Anayasal Güvenceden Siyasi Vesayete” Paneli Yapıldı

İstanbul Tabip Odası’nın da bileşeni olduğu İstanbul Meslek Odaları 
Koordinasyonu (İMOK), Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Av. Can Atalay’ın 
konuşmacı olarak katıldığı “Anayasal Güvenceden Siyasi Vesayete” 
başlıklı bir panel gerçekleştirdi. 23 Şubat 2017 tarihinde Şişli Cemil 
Candaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşen paneli Prof. Dr. Özdemir 
Aktan yönetti.

23 ŞUBAT 2017

İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimliği Komisyonu, Sürekli Mesleki 
Gelişim Kapsamında düzenlediği eğitimlere devam ediyor. Bu çer-
çevede 2017 yılının ilk eğitimi, “Postür Bozuklukları” başlığı altında 
22 Şubat 2017 günü Odamız Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi. 
Toplantıda ilk olarak; İşyeri Hekimliği Komisyonu adına Dr. Mustafa 
Sülkü tarafından eğitimin amaç ve hedefleri katılımcılara aktarıldı. 
Beklentilerin alınmasından sonra Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Uzmanı Prof. Dr. Hürriyet Yılmaz tarafından gerçekleştirilen eğitim 
işyeri hekimlerinin yoğun ilgisi ve olumlu geri bildirimleri ile sonuç-
landı.  

Postür Bozuklukları Eğitimi Yapıldı
22 ŞUBAT 2017

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, Sağlık Bakanlığının, 
Aile Hekimliği Yönetmeliklerinde yapmak istediği değişiklikleri gö-
rüşmek, buna karşın yapılacakları belirlemek amacıyla toplandı. Top-
lantıda, yönetmelik değişikliğinin bilinen içeriği düzeyinde ilçelerde 
ASM sağlık çalışanlarıyla toplantılar yapılması, toplumun sağlığına 
zarar veren, sağlık çalışanlarına mesleklerini, görev ve sorumlukla-
rını istenilen düzeyde yapılmasını engelleyen durumun kamuoyuna 
anlatılması amacıyla  görsel etkinlikler hazırlanması, kamuoyuna 
ulaşabilmek için basınla görüşmeler yapılması, İstanbul’da birinci 
basamak sağlık örgütleriyle teması artırılması, sağlık çalışanlarıyla 
genişletilmiş toplantılar yapılması kararlaştırıldı.

Aile Hekimlerinin Ücretleri Düşürülüyor
21 ŞUBAT 2017
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İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu toplantısında alınan 
karar gereği ilçe toplantıları başladı. Silivri birinci basamak hekim-
leri Sağlık Bakanlığı’nın yakın zamanda çıkarmayı planladığı Aile 
Hekimliği yönetmelik değişikliğini görüşmek üzere, 1 Mart 2017 
tarihinde bir araya geldi. İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliğimiz 
tarafından düzenlenen toplantıda, ücretlerin eridiği bir dönemde, 
aile hekimlerinin ücretlerinin hasta sayılarının 3500’e indirilme-
siyle birlikte azalacağını, bunu önlemek için katsayıların artırılması 
gerekliliğini vurgulandı

Aile Hekimleri: Haklarımız Kısıtlanmamalı!
1 MART 2017

Şubat ayı Temsilciler Kurulu toplantısında seçimi yapılan 2016-2018 
dönemi İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divanı ilk toplantı-
sını 28 Şubat 2017 Salı günü Odamız Cağaloğlu binasında yaptı. Dr. 
Tülay ERKAN Temsilciler Kurulu Divanı Başkanı,  Dr. Sidar BATUN 
Divan Sekreteri olarak seçildi.

Temsilciler Kurulu Divanı İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
28 ŞUBAT 2017

İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından hekimlere “e-Nabız sistemi” ko-
nulu yazılar tebliğ edildiğinin duyulması ardından Odamızca yapılan 
açıklamada; “Yürütmesi durdurulan bir Genelge’ye dayanılarak veri 
talep edilmesi ve toplanması hukuka aykırıdır.  Söz konusu tebligatla 
karşılaşan hekimler için hukuk büromuzca örnek itiraz dilekçe-
leri hazırlanarak üyelerimize duyurusu yapıldı.  Söz konusu itiraz 
dilekçesinin iki suret hazırlanmasının, bir suretinin saklanmasının 
ve verildiğini gösterir bir kayıt (evrak numarası, barkod, kaşe vs) 
alınmasının önemli olduğunu hatırlatırız” denildi.

27 ŞUBAT 2017

E-Nabız tebligatlarına itiraz dilekçesi



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 1 6[

45[

]

14 Mart Tıp Haftası yaklaşırken sağlıkta öne çıkan sorunları ve 
hekimlerin taleplerini görünür kılmak üzere TTB’nin çağrısıyla ülke 
genelinde etkinlikler gerçekleştirildi. 6-12 Mart haftası ise hekim-
lerin ve sağlık çalışanlarının en önemli sorun alanlarından biri olan 
sağlıkta şiddete ayrıldı. TTB ve İstanbul Tabip Odası sağlıkta şiddet 
tablosuna dikkat çekmek ve yetkilileri acil adımlar atmaya çağırmak 
üzere bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Çalışırken Ölmek, Öldürülmek İstemiyoruz!
9 MART 2017

8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü İstanbul’da kadın sağlık çalışanlarının gerçekleştirdiği basın 
açıklamaları ve buluşmalarla kutlandı. 8 Mart 2017, Çarşamba 
günü 12.30’da; Bakırköy Sadi Konuk EAH, Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları EAH, Okmeydanı EAH ve Şişli Etfal EAH’de biraraya 
gelen kadınlar basın açıklamaları gerçekleştirdiler.

Kadınlar 8 Mart’ın Aydınlığında Buluştu
8 MART 2017

AKP Hükümetlerinin 2003 yılından bu yana uygulamakta olduğu 
Sağlıkta Dönüşüm’ün son evresi olarak karşımıza çıkan ve ilk 
örnekleri Yozgat ve Mersin’de hayata geçirilen Şehir Hastaneleri 
İstanbul Tabip Odası’nca (İTO) düzenlenen bir panelde tüm yönle-
riyle ele alındı.“Bir Kamu-Özel Ortaklığı Modeli: Şehir Hastaneleri” 
başlığıyla düzenlenen panel 2 Mart 2017 Çarşamba günü 19.00’da 
İTO Cağaloğlu binası konferans salonunda yapıldı. Hekimlerin ve 
sağlık çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği panelde Cumhuriyet Ga-
zetesi yazarı Çiğdem Toker ile CHP Mersin Milletvekili Dr. Aytuğ Atıcı 
konuşmacı olarak yer aldılar.

Şehir Hastaneleri Kimin “Sağlığı” İçin?
2 MART 2017
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Tıp Haftası kapsamında düzenlenen İstanbul Tabip Odası 4. Bireysel 
Satranç Turnuvası 11-12 Mart 2017 tarihlerinde Odamız Cağaloğlu 
binasında gerçekleştirildi. Turnuvaya 34 sporcu katıldı. 6 tur yapılan 
turnuva sonunda birinci Mustafa Erdem Yazıcı, ikinci Oğuz Muham-
med Gölgeci, üçüncü ise Bahadır Barutçu oldu. Turnuvaya katılan 
Emektar Sporcu ödülünü ise Prof. Dr. Sami Büyükgökçesu kazandı. 

11-12 MART 2017

4. Bireysel Satranç Turnuvası Sonuçlandı

İstanbul Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası kapsamında Odamı-
zın Silivri temsilciliği ve Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 
yemekli buluşma 10 Mart 2017, Cuma akşamı Silivri Garden Et 
Lokantası’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Her yıl gelenek-
sel olarak yapılan geceye; CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, 
Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Belediye Meclis Üyeleri, SES, 
Eğitim-Sen ilçe temsilcileri, odamızın hastane ve işyeri temsilcileri, 
hastane başhekimleri, meslektaşlarımız ve ilçede çalışan sağlık 
çalışanları katıldı. 

14 Mart Programımız Silivri’de Yapılan Geceyle Başladı.
10 MART 2017

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, 14 Mart Tıp 
Haftası’nda Aile Sağlığı Merkezleri için hayata geçirilmesini talep 
ettikleri, öncelikli 5 talebi bir video çalışmasıyla duyurdu. 

Aile Hekimlerinden 14 Mart’ta 5 Talep...
10 MART 2017
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14 MART 2017

14 Mart programı kapsamında Silivri Temsilciliğimiz tarafından 
düzenlenen 14 Mart Anıtsal Tören 14 Mart 2017, Salı günü 12.30’da 
Silivri Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Soğuk ve yağmurlu ha-
vaya rağmen ilçede bulunan kamu ve özel hastane, birinci basamak 
sağlık hizmet birimlerinde çalışan hekimler ve sağlık çalışanlarının 
törene ilgisi yoğun oldu. 

Silivri’de Yağmura Rağmen 14 Mart Etkinliği

14 Mart Taksim Anıt Tören etkinliği, 14 Mart 2017, Salı günü 
12.00’da gerçekleştirildi. Fransız Konsolosluğu önünde bir araya 
gelen Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası yönetici ve üyeleri 
Taksim Atatürk Anıtı’na yürüyerek, anıt önüne “Her Zaman, Her Yer-
de İyi Hekimlik” yazılı çelenk bıraktılar. Ardından TTB Merkez Kon-
seyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Oda Başkanımız Prof. Dr. Selçuk 
Erez, Genel Sekreterimiz Dr. Samet Mengüç konuşmalar yaptılar.

14 Mart, Yeni Bir Başlangıcın İlk Adımı Olsun
14 MART 2017

14 Mart Tıp Haftası kapsamında Odamızca her yıl düzenlenen; 
“Doktorlar ve Sağlık Resim Yarışması” ödül töreni ile hekimlerin 
eserlerinden oluşan “Fotoğraf Sergisi”, “Resim ve Heykel Sergisi” 
açılış törenleri 13 Mart 2017, Pazartesi günü Basın Müzesi’nde 
gerçekleştirildi. 

Doktorlar ve Sağlık Resim Yarışması Ödül Töreni Yapıldı
13 MART 2017



İ S TA N B U L  TA B İ P  O D A S I

[
48

[

]

İstanbul Tabip Odası Forum Tiyatro Grubu Tıp Haftası etkinlikleri 
kapsamında hazırladığı “İyi Hekimlik” temalı performansı 16 Mart 
2017, Perşembe günü Odamız Cağaloğlu binasında sahneledi. 4 
yıldır çalışmalarını sürdüren İstanbul Tabip Odası Forum Tiyatrosu 
Grubu, sağlık sisteminde yaşanan ve hem vatandaşı hem de sağlık 
çalışanlarını mutsuz eden koşulların nasıl değiştirilebileceğini, 
performans dayatması, 5 dakikaya sıkıştırılan muayene sürele-
ri, vatandaşların acil servislere yığılmasına yol açan koşullar gibi 
olumsuzlukları yansıtarak ele aldı. 

Forum Tiyatro Grubu Yaşadıklarımıza Ayna Tuttu
16 MART 2017

14 Mart Tıp Haftasını meslektaşlarımızın çalıştıkları kurumlarda 
karşılamak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere bu yıl da 
çeşitli birim ziyaretleri gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
komisyon ve kurul üyelerimizden oluşan heyetlerin meslektaşla-
rımızı ziyaretleri sıcak, dostça buluşmalara sahne oldu. Hekimler 
yaşadıkları sorunlara, gündemdeki sağlık konularına dair görüş 
alışverişinde bulundu. 

Tıp Haftasında Birim Ziyaretleri
14-15-16 MART 2017

İstanbul Tabip Odası ile Kadıköy Belediyesi’nin birlikte düzenlediği 
“Tıp Bayramı Buluşması/Kokteyli” 14 Mart 2017, Salı günü 17.00-
19.00 saatleri arasında Zübeyde Hanım Kokteyl Giriş Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, İstan-
bul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, İTO ve TTB eski 
Başkanlarından Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın birer konuşma yaptığı 
buluşmaya, Genel Sekreterimiz Dr. Samet Mengüç, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Dr. Melahat Cengiz ve Dr. Haydar Durak da katıldı.

Tıp Bayramı Kokteyli Kuşakları Buluşturdu
14 MART 2017
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14 Mart Tıp Haftası kapsamında düzenlenen ödül töreni ile hizmet 
plaket törenleri 18 Mart 2017 Cumartesi günü Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Törenler 60. Ve 70. Yıl 
hizmet yıllarını dolduran meslektaşlarımıza plaketlerinin sunulma-
sıyla başladı. Ödül töreninin ardından hizmet plaket törenleri 50. 
Yıl, 40. Yıl ve 25. Yıl olmak üzere meslektaşlarımıza verildi. 1000’i 
aşkın hekimin ve yakınlarının katıldığı tören son derece renkli ve 
coşku dolu geçti. Meslekte onlarca yılı geride bırakmanın gururunu 
ve mutluluğunu yaşayan hekimler sınıf ve dönem arkadaşlarıyla 
buluşmanın da heyecanını paylaştılar.

Tıp Haftası’nın son günü olan 19 Mart 2017 günü bir araya ge-
len yüzlerce hekim ve sağlık çalışanı bir yürüyüş gerçekleştirdi. 
12.00’da Tünel Meydanı’nda toplanan sağlık çalışanları “14 Mart’ta 
4 Talebimiz Var: İş Güvencesi, Hastaya Yeterli Süre, Şiddetsiz Bir 
Sağlık Ortamı, İnsanca Çalışma Koşulları ve İnsanca Ücret” ile 
“Demokratik, Laik Bir Ülkede Barış ve Huzur İçinde Hekimlik Yap-
mak İstiyoruz” pankartları arkasında buluştular. Ellerinde “Sağlıkta 
Şiddete HAYIR”, “Güvencesiz Çalıştırılmaya HAYIR”, “Niteliksiz Tıp 
Eğitimine HAYIR”, “Ücret Gaspına HAYIR”, “Angaryalara HAYIR”, 
“Taşeron Düzenine HAYIR” dövizleri taşıyan kitle renkli ve coşkulu 
bir yürüyüş gerçekleştirdi.  

14 Mart Ödül ve Plaket Törenleri Yapıldı

Hekimler ve Sağlık Çalışanlarından Coşku Dolu Yürüyüş

18 MART 2017

19 MART 2017

14 Mart Tıp Haftası Konseri’nde yüreklerde ayrı bir yer tutan sanatçı 
Hüsnü Arkan sahne aldı. 17 Mart 2017, Cuma akşamı Şişli Kent 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde hekimler, sağlık 
çalışanları ve aileleri duygu dolu, coşku dolu bir buluşmaya ortak 
oldular. 

Yüreklerimize O Güzel Şiirlerin Umudu Düştü
17 MART 2017
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Giderek daha yoğun bir şekilde özlemini çektiğimiz ve daha güçlü 
bir şekilde talep ettiğimiz adalet üzerine birlikte düşünmek için; 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden çok 
değerli üç akademisyeni; Doç. Dr. Pınar Uyan Semerci, Doç. Dr. 
Emre Erdoğan ve Veysi Tamer Kondu’yu Felsefe Etkinlikleri’ne ko-
nuk ettik. 10 Nisan 2017 günü Kadıköy Büromuzda gerçekleştirilen 
“İhtiyaçların Yorumlanması Siyaseti ve Adalet” başlıklı toplantıda 3 
konuşmacı ortak bir sunum yaptı.

Felsefe Etkinlikleri’nin yirmincisi gerçekleştirildi
10 NİSAN 2017

Aksaray’ın Eskil İlçesi Bozcamahmut Köyü Aile Sağlığı Merkezi’nde 
çalışan Dr. Hüseyin Ağır’ın görevi başında uğradığı silahlı saldı-
rı sonucu hayatını kaybetmesi ülke genelinde düzenlenen anma 
törenleri ve basın açıklamalarıyla protesto edildi. Hekimler çalıştık-
ları kurumlarda yaptıkları basın açıklamalarıyla yetkililere “Sizleri 
harekete geçirmek için daha kaç ölüm gerekiyor” diye sordular.
5 Nisan 2017, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstan-
bul’daki sağlık kurumlarında Dr. Hüseyin Ağır’ın fotoğraflarını ya-
kalarına asan hekimler ve sağlık çalışanları “Bu Şiddet Sona Ersin” 
dövizleri taşıdılar ve basın açıklamaları yaptılar.

Dr. Hüseyin Ağır’ı Unutmayacağız, Unutturmayacağız
5 NİSAN 2017

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK), 23 Mart 2017, 
Perşembe günü, Referandum sürecine ilişkin görüşünü bir basın 
toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Makina Mühendisleri Odası İs-
tanbul Şubesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında; İstanbul Ba-
rosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, İstanbul Dişhekimleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dişhekimi Turhan Atalay, İstanbul 
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, Geleceğimiz İçin Muha-
sebe Yap Platformu adına Erol Demirel, İstanbul Veteriner Hekimleri 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Necati Bozkurt ve TMMOB İstanbul İKK 
Sekreteri Cevahir Efe Akçelik birer konuşma yaparak Referanduma 
ilişkin görüşlerini ilettiler.

Geleceğimiz İçin Hayır Diyoruz
23 MART 2017
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İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divanı hastane temsilci 
ziyaretlerine başladı. Divan, ilk ziyaretini 12 Nisan 2017 tarihinde 
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi temsilcileri ile gerçekleştirdi. Heyet, 
14 Nisan 2017 tarihinde ise Bakırköy Ruh ve Sinir EAH’de temsil-
cilerimizle bir araya gelerek hastanelerde öne çıkan sorunları ve 
çözüm önerilerini yüz yüze görüştü. Nisan ayının son toplantısı ise 
26 Nisan 2017 tarihinde yapılan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi ziyareti oldu.

TK Divanı Üyeleri Hastane Ziyaretlerine Başladı
NİSAN 2017

19 Nisan 2017, Pazar günü bileşenlerinden olduğumuz “KADIKÖY 
KENT KONSEYİ” tarafından  düzenlenen  “SAĞLIK ŞENLİĞİ” etkin-
liğinde odamız bir standla yer aldı. Etkinliğe Odamızı temsilen Yö-
netim Kurulu Üyemiz Dr.Haydar Durak ile Kent Konseyi’nde Odamız 
adına çalışma yürüten Dr.Mustafa Sülkü  katıldılar.

Kadıköy Sağlık Şenliği
19 NİSAN 2017

İstanbul Tabip Odası, KESK İstanbul Şubeleri, İHD ve TİHV’de çalış-
ma yürüten kadınlar cezaevlerinde 58. güne giren açlık grevlerine 
ilişkin kaygılarını kamuoyuyla paylaşmak üzere bir basın toplantısı 
gerçekleştirdi. 13 Nisan 2017, Perşembe günü 12.30’da İstanbul 
Tabip Odası Cağaloğlu binasında yapılan basın toplantısına İstanbul 
Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan, TİHV Başkanı 
Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, İHD Eş Genel Başkanı Av. Eren 
Keskin ile KESK İstanbul Şubeler Platformu adına İpek Deniz katıldı.

Yeni Acılar Yaşamak İstemiyoruz
13 NİSAN 2017

Felsefe Etkinlikleri’nin yirmincisi gerçekleştirildi





Komisyon
ve Kurul
Çalışma

Raporları
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2016-2017 DÖNEMİ TK TOPLANTILARINDAN BAŞLICA GÜNDEMLER:

1. Yeni dönemde görev yapacak hastane/kurum temsilcilerini belirlemek üzere Temsilciler Kurulu 
seçimi planlamaları yapıldı ve 2016 yılı Ekim ayı itibariyle temsilci seçimleri başladı.

2-  675 sayılı KHK ile görevlerinden ihraç edilen hekimlerin hukuki durumları görüşüldü. Bu konu ile 
ilgili ihraç edilen meslektaşların görüşleri alındı. Herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin ekranlarının 
kapatılarak çalışma alanlarına el konulan hekimlere verilecek hukuki destek tartışıldı.

3- Cumhuriyet Gazetesi’ne ve dolayısı ile muhalif ses ve düşüncelere yönelik saldırılar nedeniyle 
Cumhuriyet Gazetesi önünde yapılacak dayanışma nöbeti için tüm meslektaşlarımıza çağrı yapılması 
planlandı.

4- 14 Mart Tıp Haftası Etkinliklerine ilişkin gündeme alınan çalışmalar konusunda bilgilendirme 
yapıldı ve ek öneriler alındı.

5- Birinci Basamak sorunları ve yeni atanan hekimlere verilen görevlendirmeler tartışıldı.

6- İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki yerinde ve yeniden yapılanmanın yeni atanan rektör tarafından 
belirsizliğe itilmesi, taşınma durumunun öğretim üyeleri ve çalışanlar tarafından ortak değerlendiril-
mediği bir sürece girildiği, bu durumun kamuoyu ile paylaşılması gerektiği karara bağlandı.

7- Üniversite hastaneleri kurumu yasa tasarı hazırlığının,  üniversitelerin bilimsel çalışmalarını 
olumsuz etkileyeceği ve özerkliği giderek daraltacağı, bu konuda TTB ile çalışma yürütülmesi gerek-
tiği kaydedildi.

8- Muayene surelerinin azaltılması konusu gündeme geldi ve web sitesinde yer alan anketin yanıtlan-
ması ile ilgili katılımcılara bilgi verildi.

9-  Yeni dönem Temsilciler Kurulu Divanı üyeleri seçildi. Üyeler; Prof. Dr. Tülay ERKAN, Uzm. Dr. 
Osman KÜÇÜKOSMAN, Uzm. Dr. Deniz TÜRKYILMAZ, Aile Hekimi Dr. Egemen EMRE, As. Dr. Uğur 
ÇIKRIKÇILI, As. Dr. Azizcan KILIÇ  ve Pratisyen Hekim Dr. Sidar BATUN olarak belirlendi. Yapılan 
görev dağılımı ile de TK Divan Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tülay ERKAN, Divan Sekreteri ise Dr. Sidar 
BATUN ve Dr. Azizcan KILIÇ olarak görevlendirildi.

10- Kurulun işlevselliğini artırmak amaçlı temsilcilerden gelen öneriler tartışıldı. Bu bağlamda 
WhatsApp grubunun kurulmuş olması olumlu olarak değerlendirildi. Divanın temsilcilerin yoğun ol-
duğu hastanelere ziyaretlerde bulunması, toplantı öncesine bilimsel toplantı düzenlenmesi önerildi. 
Önceden bildirilmek koşulu ile bazı toplantıların Kadıköy binasında yapılabileceği (aynı gün yönetim 
kurulu toplantısının da orada gerçekleştirilebileceği) onaylandı. İlişkiyi daha sıcak tutmak amaçlı bir 

Temsilciler Kurulu
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tanışma kokteyli yapılabileceği de öneriler arasındaydı. WhatsApp grubunun haberleşme aracı olarak 
kullanılması gerektiği, ancak özellikle birimlerde yaşanan acil sorunların bu grupta bildirilmesinin 
çok yararlı olacağı vurgulandı. Temsilciler kurulu öncesinde konuşulması ve tartışılması istenen 
konuların gündemi belirleyebileceği belirtildi.

11- 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri hakkında bilgilendirme yapıldı:  11-12 Mart Satranç turnuvası 
hatırlatıldı, 9 Mart’ta İstanbul Tıp Fakültesi’nde Dr. Göksel Kalaycı’nın katledildiği yerde yapılacak 
“Şiddete Hayır Etkinliği”, 17 Mart “Hüsnü Arkan” konseri ve 19 Mart tarihinde yapılacak “Tıp Haftası 
Yürüyüşü”ne (özellikle beyaz önlüklü olarak) katılım açısından temsilcilerin katkısının beklendiği 
ifade edildi.  

12- TTB’nin hazırlamış olduğu “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”, “Fiili Hizmet Zammı”, “Çalışma Ko-
şullarının İyileştirilmesi” broşürlerinin sahada hekimlerin ilgisini çektiği ve 14 Mart duyurularında 
kullanılabileceği belirtildi. Toplantıda bulunanlara ilgili broşürler iletildi. Bunlara ek olarak yakın 
zamanda asistan hekimlerin hazırlamış olduğu ve taleplerini içerecek bir broşür daha çıkacağı 
bilgisi verildi. Bu broşürlerin devam eden süreçte forum gibi etkinliklerle zenginleştirilerek sahada 
etkinliğimizi ve örgütlülüğümüzü artırmak için kullanılmaya devam edilebileceği ifade edildi. Ayrıca 
TTB’nin diğer illerde gerçekleştirdiği toplantıların bir örneğinin İstanbul’da da gerçekleştirilmesi 
önerildi.

13- 16 Nisan’da yapılacak Referanduma ilişkin fikirler paylaşıldı. YSK’nın seçim kampanyalarıyla 
ilgili kararları yerel idari birimlere bırakan bir karar aldığı ve bu durumun bizi de etkileme ihtimali 
olduğu ancak anayasal bir kuruluş olarak hem anayasayı hem de sağlık politikalarını belirleyecek 
bir süreçte rol almamızın doğal ve yasal hakkımız olduğu ifade edildi. İstanbul Tabip Odası Başkanı 
Prof. Dr. Selçuk EREZ’in yazdığı mektup dağıtımının temsilciler için önemli bir görev olduğu, aynı za-
manda temsilcilerin saha iletişimi için de iyi bir fırsat olduğu konuşuldu. Sosyal medyada kullanmak 
üzere hazırlanan görseller ve videolar gösterildi. Paylaşımın yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi. 
Görsellerde renk olarak kahverengi kullanımının artırılmasının da faydalı olacağı iletildi

14- İstanbul Tıp Fakültesi temsilciler toplantısının kararları iletildi. Tabip Odası temsilcileri ve Anabi-
lim dallarındaki hekimlerin teması ve tanışması için Tabip Odası tarafından Dekanlığa yazı yazılması 
önerildi. Yakın zamanda Dekan’dan randevu almak ve tanışmak istediklerini, Anabilim dallarındaki 
asistan temsilcileri ile bağlantı kurularak asistan sorunlarının çözümlenmesi için çalışma başlata-
caklarını bildirdiler.

15- 08.03.2017 tarihinde Şişli Etfal EAH, Bakırköy Sadi Konuk EAH ve Okmeydanı EAH ‘de 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar günü basın açıklaması yapılacağı, kadın arkadaşların katılımının beklendiği 
duyurusu yapıldı. 

16- TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel tarafından Türkiye’deki sağlık ortamına ilişkin 
bir sunum yapıldı. Sunumdan başlıklar: 

• Hastane ve yatak artışı ağırlıklı olarak özel hastaneler üzerinden gerçekleşiyor.

• Başvuru ve görüntüleme sayıları artarken muayene ve yatış süreleri kısalıyor.

• Bütün dünyanın aksine sağlık harcamalarıyla uyumlu olmayan bir memnuniyetten bahsediliyor.

• Tekrar eden aflara/düzenlemelere rağmen GSS’ye dahil olan kişi oranı %10’u geçmiyor ve prim 
borçları hızla büyüyor.

• Muayene ücreti, katkı payı vb. isimler altında çok çeşitli araçlar üretilerek vatandaşların cebinden 
önemli miktarda ücret çıkması sağlanıyor.

• Sağlık Bakanlığı yürütücülükten çekilerek koordinatör rolüne geçiyor. Sağlık ekonomisi, müşteri 
memnuniyeti gibi kavramların kullanımı hızla artıyor.
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• Sayıştay raporu: döner sermaye sistemi yürümemekte ve yürümesi mümkün gözükmemektedir, 
merkezi bütçe sistemine dönülmelidir.

• Şehir hastanelerinde devlet 3 yıllık kirayla maliyeti kurtarılan bir hastane için 25 yıl kira ve işletme 
parası ödüyor, ayrıca yükleniciye kredi garantörlüğü yapıyor.

• Hastane içinde laboratuvar, görüntüleme, otopark, kantin gibi birçok hizmet yükleniciye bırakılıyor, 
bu durum hastaların yüksek ücretler ödemesi, hem de taşeronlaşmanın artışı potansiyelini berabe-
rinde getiriyor.

• Yüksek maliyetli, işlevsiz, standartların çok üstünde genişlikte alanlar kullanılırken sağlık çalışanı-
nın biraraya gelebileceği anlar bulunmuyor.

• Otelcilik ve müşteri memnuniyeti odaklı bu kurgu, kamu kaynaklarının özele aktarılmasının en 
vahşi yolu olarak karşımıza çıkıyor.

• Hem birçok yeni tıp fakültesi açarak, hem de mevcut fakültelerin kontenjanları artırılarak doktor 
sayısı artırılmaya çalışılıyor, fakat yeterli altyapı sağlanmadan 3 katına çıkarılan kontenjanlar tıp eğiti-
minde büyük aksaklıklara yol açıyor.

• Birlikte kullanım modelinde de aynı altyapı eksikliği ortaya çıkıyor. Sonuçta ismi değişen işlevi de-
ğişmeyen hastaneler olarak kalıyor.

• Sağlık bilimleri üniversitesi yoluyla çok açık bir kadrolaşma yaratılıyor. Ayrıca kadro sözleri yoluyla 
hekimlerin olası itirazları engelleniyor.

• Aile hekimliğinde birim başına nüfus hedefine ulaşılamazken sıfır nüfuslu birimler yoluyla hekim-
leri hak kaybına uğratarak başarmaya çalışıyorlar.

• Acil başvuruları çok büyük sayılara ulaşmış durumda.

• OHAL sonrası işçi ölümleri önemli ölçüde artmış durumda.

• Sağlıkta dinselleştirme yaşanıyor. Doğum kontrolünü engellemeye çalışma, kürtajı yasaklama 
tartışmaları ve birçok yerde fiili olarak yaptırılmıyor olması, hastanelerde imam bulundurulmasına 
yönelik hazırlanan protokol ve aşı konusundaki gelişmeler bunun en tipik örneklerinden.

• OHAL sonrası adli muayene ve raporlama konusunda birçok sıkıntı yaşanıyor. İstanbul protokolü 
uygulanmıyor ve etik dışı uygulamalar dayatılıyor.

• Birçok sağlık kurumunun kapatılması ve sağlık çalışanlarının ihraçları sağlık hizmetlerinde aksa-
malara yol açtı.

• İhraç edilenlerin özelde iş bulabilmeleri zorlaştı ve iş bulabilenlerin de çalışma koşulları diğer çalı-
şanları göre çok daha kötü durumda. Ayrıca seyahat özgürlükleri de ellerinden alındı.

17- İşyeri hekimliğinde son gelişmeler ve tabip odalarının konumu değerlendirildi. İşyeri hekimliği 
yapmakta olan bir çok meslektaşımızın tabip odasına üye olmadan işyeri hekimliği faaliyeti yürüttüğü 
gözlenmektedir. 6023 sayılı TTB Kanunu gereği   bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak 
icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine 
getirmekle yükümlüdürler. Ancak hem sertifikaların özel kuruluşlar aracılığıyla verilmesi, hem de 
çalışma izinlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından verilmesi sebebiyle tabip 
odaları işyeri hekimlerin çalışma bilgisine ulaşmakta güçlük çekiyor. TTB tarafından ÇSGB’ye bir 
yazı gönderilerek işyeri hekimlerinin güncel bilgileri talep edildi. Ayrıca ÇSGB’den randevu alındı ve 
bir görüşme yapılması planlanıyor. Odamızca İşyeri hekimliğinde ileri eğitim modülleri hazırlanıyor, 
yakında başlaması planlanıyor.
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18- Aksaray’ın Eskil İlçesi Bozcamahmut Köyü Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan Dr. Hüseyin Ağır’ın 
görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi ülke genelinde düzenlenen anma 
törenleri ve basın açıklamalarıyla protesto edildi.

19- Acil başvurularındaki artış tartışıldı: Hastane acillerine yapılan başvuru sayısı hızla artıyor. Acil 
olmayan olguların da yoğun olarak başvurduğu, çalışanın ve altyapının mevcut başvuru sayısını kal-
dırmadığı, sağlık çalışanlarının yıprandığı ve nitelikli sağlık hizmeti verilemediği dile getirildi. Ayrıca 
sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin en yoğun yaşandığı yer olduğu yinelendi. Bu konuda Temsilciler 
Kurulu’nun kendi iç örgütlenmesi, hem de sahada diğer hekimlerle temas için gönüllü hekimler ta-
rafından bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi. Yedikule Göğüs Hastalıkları EAH’ta görevli 
As. Dr. Ali Çetinkaya grubun oluşturulması sorumluluğunu aldı. Özellikle acil yoğunluğunun fazla 
olduğu Kanuni Sultan Süleyman EAH, Okmeydanı EAH, İstanbul EAH ve Şişli Etfal EAH’deki doktor 
arkadaşların katılımının sağlanmasının gerekliliği vurgulandı.
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Aile Hekimleri ne Hastane Acillerinde ne de ASM’lerde Fazla Çalışma Dayatmalarına Boyun Eğ-
medi, HASAM’larda da Eğmeyecek!

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, Halk Sağlığı Merkezleri(HASAM)’ni değerlendirmek 
üzere,  09 Mart 2016 Çarşamba günü,  İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında toplandı.  Toplantıda, 
Odamızın İstanbul Valiliği ile yaptığı görüşme, sözleşme feshi sınırını 200 puana çıkarılması sonra-
sında yaşanan gelişmeler, ceza puanlarla ilgili hukuki süreç ve Sağlık Bakanlığı’nın kurmaya çalıştığı 
HASAM projesi değerlendirildi.

http://www.istabip.org.tr/4179-aile-hekimleri-ne-hastane-acillerinde-ne-de-asm-lerde-fazla-calisma-dayatmalarina-boyun-

egmedi-hasam-larda-da-egmeyecek.html

Aile Hekimleri Karadeniz Bölge Buluşması Gerçekleştirildi

TTB Aile Hekimliği Kolu’nca (AHK) düzenlenen Aile Hekimleri Buluşması Bölge Toplantılarının dör-
düncüsü 26 Mart 2016 günü Trabzon’da yapıldı. Toplantıya 8 ilden, TTB, Trabzon Tabip Odası, Trabzon 
Aile Hekimliği Derneği, SES, TSS, Türk 
Hemşireler Derneği, TTB Pratisyen 
Hekimlik Kolu temsilcileri ve çoğunlu-
ğu Trabzon’da ASM’lerde çalışan aile 
hekimleri olmak üzere toplam 40 sağlık 
çalışanı katıldı.

Toplantının kolaylaştırıcı heyetinde TTB 
AHK Sekreteri Dr. Yaşar Ulutaş, Trabzon 
Tabip Odası’ndan Dr. Mustafa Arslan 
ve İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Hatıra 
Topaklı yer aldı. Toplantı, Trabzon Tabip 
Odası Başkanı Dr. Ahmet Rıza Güner’in 
açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara söz alarak, 
TTB’nin aile hekimleri için yürüttüğü mücadeleyi ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeyi aktardı. 
Toplantıya, TTB AHK Başkanı Dr. Fethi Bozcalı’nın “Aile hekimliğinde gelinen aşamayı, sorunları, 
kazanımları ve bu süreçte TTB’nin yürüttüğü mücadeleyi” özetleyen sunumuyla devam edildi.

http://www.istabip.org.tr/4197-aile-hekimleri-karadeniz-bolge-bulusmasi-gerceklestirildi.html

TTB Heyeti, Aile Hekimlerinin Nöbet Cezaları İle İlgili Olarak Danıştay’da Görüşme Yaptı

Türk Tabipleri Birliği Heyeti, aile hekimlerinin nöbet cezaları ve hukuki süreç ile ilgili olarak 29 Mart 
2016 tarihinde Danıştay 5. Daire Başkan Vekili ile bir görüşme yaptı. Heyet, TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. 
Filiz Ünal, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Recep Koç ve TTB Hukuk Bürosu’ndan 
Av. Verda Ersoy’dan oluştu. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, birinci basamak sağlık hizmetlerinde 
sık sık değiştirilen mevzuat, cumartesi nöbetleri, nöbetlerle ilgili hukuki kararlar  ve tüm bunların 
alandaki etkisi aktarıldı.

Aile Hekimleri Komisyonu
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http://www.istabip.org.tr/4198-ttb-heyeti-aile-hekimlerinin-nobet-cezalari-ile-ilgili-

olarak-danistay-da-gorusme-yapti.html

Aile Hekimliği Sil Baştan: Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Dene-
me Tahtasına Döndü

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanlığı’nca 23 
Mart 2016 tarihinde yayımlanan bir genelge ile kuruluşu duyurulan 
Halk Sağlığı Merkezleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. 

http://www.istabip.org.tr/4199-aile-hekimligi-sil-bastan-birinci-basamak-saglik-hizme

tleri-deneme-tahtasina-dondu.html

TTB’den Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na Yabancı Aile Hekimleriyle 
İlgili Yazı

TTB Merkez Konseyi, komisyonumuzun yaptığı çalışma ve 
önerisiyle,Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na, İstanbul Halk 

Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalıştığı öğrenilen 46 yabancı aile hekiminin durumuna ilişkin yazı 
gönderdi. 

Yazıda, kamu görevlisi oldukları tartışmasız olan aile hekimlerinin, taşımaları gereken diğer koşul-
ların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerektiği de vurgulanarak, söz konusu kişi-
lerin kamu görevinde/aile hekimi olarak çalışıp çalışmadığı, bu çalışmayı sağlayan yasal statünün 
ne olduğu, söz konusu aile hekimliği pozisyonlarının ilan edilip kamu görevlisi tabiplerin taleplerinin 
sorulup sorulmadığı ve bu kişilerin Türkçe’ye hakimiyet düzeyine ilişkin bilgilerin ivedilikle paylaşıl-
ması istendi. 

Aile Hekimleri Halk Sağlığı Merkezleri Genelgesi İçin Acil Toplandı

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri 
Komisyonu, Halk Sağlığı Merkezleri 
Genelgesi ve Aile Hekimlerine Nisan 
ayında yazılan TSM nöbetlerini değer-
lendirmek üzere 29 Mart 2016 tarihin-
de acilen toplandı.

Toplantıya Oda Başkanımız Prof. Dr. 
Selçuk Erez, Yönetim Kurulu üyemiz 
Dr. Hakkan Hekimoğlu, Komisyon Eş 
Başkanlarımız Dr. Hatıra Topaklı, Dr. 
Ahmet Erdal Uğurlu, TTB Aile Hekim-
liği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, 
Hukuk Büromuzdan Av. Oya Öznur Av. Hazal Pekşen ve diğer komisyon üyeleri katıldı.

HSM genelgesi ve sonrasında Sağlık Bakanı’nın HSM ile ilgili yaptığı açıklama, İstanbul’da bazı ilçe-
lerde TSM’lere yazılan nöbet listeleri değerlendirildi.

http://www.istabip.org.tr/4201-aile-hekimleri-halk-sagligi-merkezleri-genelgesi-icin-acil-toplandi.html

Silivri Birinci Basamak Sağlık Çalışanları HSM’leri Değerlendirdi

İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği, 06.04.2016 tarihinde, birinci basamak sağlık çalışanlarıyla  
bir araya gelerek Halk Sağlığı Merkezleri(HSM)’lerini değerlendirdi. Toplantıya Silivri temsilcimiz Dr. 
Fethi Bozçalı, birinci basamak temsilcisi Dr.Ersin Gökpınar ve SES temsilcisi Ebe Zübeyde Yılmaz 
da katıldı. Katılımcılar, HSM genelgesinde yer alan HSM’lerde ASM birimlerinin açılmasının doğru 
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olmadığı, Birinci basamak sağlık çalışanla-
rına fazla ve esnek çalışma dayatmalarının 
Cumartesi ASM nöbetlerinde olduğu gibi kabul 
görmeyeceği vurgusu yapıldı.

http://www.istabip.org.tr/4208-silivri-birinci-basamak-

saglik-calisanlari-hsm-leri-degerlendirdi.html

Hasam Nöbetleri Fazla Çalışmadır, Nöbetle-
re Gitmeyeceğiz!

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyo-
nu, birinci basamak sağlık çalışanlarına, bu alanda örgütlü dernek, sendikalara çağrıda bulunarak, 
Halk Sağlığı Merkezlerini (HASAM/HSM) değerlendirmek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihinde Odamızda 
bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Odamız Aile Hekimleri Komisyon 
üyeleri, Pratisyen Hekim Komisyonu üyeleri, 
TTB Merkez Konseyi Üyemiz, SES, Birlik Daya-
nışma Sendikası, İSTAHED, TAHUD temsilcileri 
ve birçok ilçeden Aile Hekimleri katıldı.

http://www.istabip.org.tr/4210-hasam-nobetleri-fazla-

calismadir-nobetlere-gitmeyecegiz.html

HSM Nöbetlerine İlişkin Bilgi Notu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 23.03.2016 
tarihinde yayınladığı 2016/5 sayılı Genelge ile Halk Sağlığı Merkezleri’nin (HSM) kuruluşunu ilan etti. 
Bu Genelge’den sonra İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Nisan ayı nöbet listesi düzenlen-
di. Söz konusu liste ile, henüz HSM’ler kurulup faaliyete başlamadığı için, TSM ve ASM bünyesinde 
ikili bir nöbet uygulamasının başlatıldığı, kimi aile hekimlerine TSM, kimi aile hekimlerine ise ASM 
bünyesinde cumartesi günleri nöbeti getirildiği anlaşılıyor.  

Bu amaçla itiraz dilekçesi oluşturuldu. http://www.istabip.org.tr/4531-hsm-nobetlerine-iliskin-bilgi-notu.html

Aile Hekimleri ASM-HSM’lerde Fazla Çalış-
ma Dayatmalarına İzin Vermeyecek!

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, 
İstanbul’da ASM (Aile Sağlığı Merkezi) ve HSM 
(Halk Sağlığı Merkezi)’lerde  birinci basamak 
sağlık çalışanlarına fazla çalışma dayatmaları, 
baskı  ve yıldırma uygulamalarını değerlen-
dirmek amacıyla 3 Mayıs 2016 tarihinde SES, 
Türk-Sağlık Sen, Birlik Dayanışma Sendikası 
yöneticileri, İSTAHED ilçe temsilcileriyle bir 
araya geldi.

http://www.istabip.org.tr/4234-aile-hekimleri-asm-hsm-

lerde-fazla-calisma-dayatmalarina-izin-vermeyecek.html

Aile Hekimlerine yönelik olağan dışı denetimler hakkında bilgi notu yayınlandı.

http://www.istabip.org.tr/4532-aile-hekimlerine-yonelik-olagan-disi-denetimler-hakkinda-bilgi-notu.html
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İstanbul Tabip Odası Heyeti Halk Sağlığı 
Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti

Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit 
Tükel, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. 
Samet Mengüç ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Hakkan Hekimoğlu, TTB Aile Hekimliği Kolu 
Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç’un yer 
aldığı heyet, İstanbul Halk Sağlığı Müdür Vekili 
Dr. Mustafa Özdemir’i 10 Mayıs 2016 tarihinde 
ziyaret etti.

Aile Hekimlerinden Yeni Sağlık Bakanı’na Acil Çağrı!

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu’nun çağrısıyla, İstanbul’da ASM (Aile Sağlığı Merkezi) 
ve HASAM (Halk Sağlığı Merkezi)’larda  birinci basamak sağlık çalışanlarına fazla çalışma dayatma-
larına karşı sürdürülen mücadeleyi gözden geçirmek, Sağlık Bakanı’nın değişimini değerlendirmek 
amacıyla, 24 Mayıs 2016 tarihinde, SES, Birlik Dayanışma Sendikası, İSTAHED,TAHUD İstanbul Şu-
beleri, Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Hakkan Hekimoğlu ve komisyon üyelerinin katılımıyla bir toplantı 
gerçekleştirildi.

http://www.istabip.org.tr/4251-aile-hekimlerinden-yeni-saglik-bakani-na-acil-cagri.html

İlçe toplantıları başladı…

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu çağrısıyla ilçe 
toplantıları ilk etapta Kartal, Silivri, Ümraniye, Eyüp  ilçele-rinde 
başladı.

http://www.istabip.org.tr/4256-aile-hekimleri-komisyonu-ilce-toplantilari-suruyor.

html

Şişli mücadeleye devam dedi…

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu 
tarafından sürdürülen ilçe toplantıları, bu kez 
9 Haziran 2016 günü, Şişli ilçesinde 15 No’lu 
Aile Sağlığı Merkezinde gerçekleştirildi.

Şişli ilçesinde yapılan toplantıya, İstanbul Tabip 
Odası, İstahed, Birlik ve Dayanışma Sendikası 
ve SES temsilcileri ile ilçede birinci basamak-
ta çalışan ebe, hemşire ve hekimler katıldı.

Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Hakkan Hekimoğ-
lu, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, Komisyon Eş Başkanımız Dr. Hatıra 
Topaklı ve Şişli ilçe temsilcimiz ve komisyon üyemiz Dr. Ayça Gümüş‘ün de katıldığı toplantıda, ilçe 
genelinde Cumartesi nöbetlerine katılmama oranının yüksek olduğu, fazla ve esnek angarya dayat-
malarına karşı mücadelenin devam edeceği mesajı verildi.

http://www.istabip.org.tr/4300-aile-hekimlerinin-sisli-direnisi-guclu-devam-ediyor.html

Cumartesi direnişi başarıyla sonuçlandı…

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Kasım 
2016 tarihli ve 29891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
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Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının 21 ay süren esnek, angarya çalışmaya hayır eylemleri 
“zorunlu nöbetlerin” torba yasayla kaldırılmasıyla son bulmuştu. 21 ay boyunca savunmalar, cezalar, 
mahkeme süreçleri yaşandı. Sözleşmeleri fesih edilen hemşireler ve hekimler oldu. Her şeye rağ-
men direniş devam etti. Nihayet ceza verenler vermekten vazgeçti. Yeni yönetmelik gereği mazeretsiz 
olarak cumartesi nöbetlerine gitmeyen aile sağlığı merkezi çalışanlarına verilen cezalar, yönetmelik-
te yer alan sözleşme feshi için gereken iki yüz puandan sayılmayacak.

http://www.istabip.org.tr/4422-aile-hekimlerine-bugune-kadar-verilen-nobet-cezalari-iptal-edildi.html

Sağlık Bakanlığı’nın, birinci basamak sağlık çalışanlarına Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Toplum 
Sağlığı Merkezlerinde (TSM) Cumartesi günleri fazladan çalışma dayatmalarında; aile hekimleri ve 
diğer ASM çalışanlarının iki yıla yakın bir zamandır sürdürdükleri kararlı mücadelelerinin sonucun-
da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin “ASM çalışanlarına asgari 8 saat zorunlu nöbet” uygulamasını 
kaldırmasıyla önemli bir aşamaya gelinmiştir.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile birinci basamak sağlık hizmet alanında örgütlü dernek ve sendikaların 
öncülüğünde, aile hekimleri ve diğer ASM çalışanlarının fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı 
haklı ve meşru bir zeminde sürdürdükleri “Cumartesi nöbet eylemi”nin başarıya ulaşmasıyla, tüm 
çalışanların hak arama ve emek mücadelesi adına önemli bir kazanım elde edilmiştir.

http://www.istabip.org.tr/4339-aile-hekimleri-zorunlu-nobet-dayatmasina-karsi-surdurdukleri-mucadeleyi-kazandi.html

Aile hekimlerinin asıl işi nöbet değil, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesidir…

TTB Merkez Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Eylül 2016 tarihinde 
mesai saatleri dışı nöbet uygulaması ile ilgili olarak yayımlanan genelgeye ilişkin açıklama yaptı. 
Açıklamada, aile hekimlerinin asıl işinin nöbet değil, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi 
olduğu vurgulandı. 

http://www.istabip.org.tr/4363-aile-hekimlerinin-asil-isi-nobet-degil-koruyucu-saglik-hizmetlerinin-guclendirilmesidir.html

Sağlık çalışanına şiddetin durması için kaç ölüm, kaç yaralı gerekiyor?

Türk Tabipleri Birliği, Sakarya Yazlık Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Fikret Öztürk’ün 31 
Ağustos 2016 tarihinde  görevi başında hastası tarafından ciddi düzeyde yaralanmasıyla ilgili açık-
lama yaptı. TTB Merkez Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu tarafından yapılan açıklamada, sağlık 
alanında şiddetin önlenebilmesi için Sağlık Bakanlığı’na bir kez daha çağrıda bulunularak, “Sağlık 
çalışanlarına yönelik şiddetin durması için kaç ölüm, kaç yaralı gerekiyor” diye soruldu.

TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütmesi Belirlendi

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, birinci basamak sağlık hizmet alanında yaşanan öncelik-
li sorunları ve çözüm yollarını görüşmek, taleplerini yenilemek, programını oluşturmak, yürütme 
üyelerini yenilemek amacıyla 15-16 Ekim 2016 tarihin de Ankara’da iki gün süren bir toplantı gerçek-
leştirdi.

Toplantının son bölümünde AHK Yürütme Kurulu üyelerini belirlemek amacıyla seçim yapıldı. Hemen 
arkasından yapılan TTB AHK Yürütme Kurulu toplantısında görev paylaşımı yapıldı.

TTB AHK Yürütme Kurulu Üyeleri:

Dr. Fethi Bozçalı - Kol Başkanı-İstanbul

Dr. Filiz Ünal - Kol Sekreteri-Ankara

Dr. Erhan Özeren - Adana

Dr. Ersan Taşçı - Bursa
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Dr. Hülya Görgün - Çanakkale

Dr. İbrahim Çelik - Antalya

Dr. Mehmet Akarca - Muğla

Dr. Nuri Seha Yüksel - İzmir

Dr. Recep Koç - İstanbul

Dr. Selahattin Oğuz - Batman

Dr. Sinan Gülşen - Diyarbakır

Aile Hekimliği Sözleşme talepleri ilan edildi

TTB Aile Hekimliği Kolu, 2016-2018 sözleşme dönemine ilişkin taleplerini açıkladı.  

http://www.istabip.org.tr/2718-aile-hekimlii-soezlemeleri-.html

http://www.istabip.org.tr/4392-aile-hekimleri-sozlesme-taleplerini-belirledi.html

Birinci basamakta ikinci faz için sorular

TTB Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a, “Aile hekimliğinde ikinci faza geçilecek” 
açıklamasıyla ilgili soru yöneltti. 

http://www.istabip.org.tr/4435-aile-hekimlerinden-saglik-bakanligi-na-ikinci-faz-sorusu.html

TTB çağrısıyla bir araya gelen birinci basa-
mak örgütleri, birlikte mücadele için ortak 
bildiri yayınladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından dü-
zenlenen Birinci Basamak Sağlık Örgütleri 
toplantısı 3 Aralık 2016 Cumartesi günü TTB 
toplantı salonunda gerçekleştirildi. Sağlık 
Bakanlığı’nın aile hekimliği alanında yapmaya 
hazırlandığı kamuoyuna yansıyan değişiklik-
lerin tartışılması ve yeni sözleşme döneminin 
değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya, birinci basamak sağlık hizmetleri alanında örgüt-
lü sendika ve derneklerin temsilcileri katıldı.

http://www.istabip.org.tr/4452-birinci-basamak-saglik-orgutleri-toplantisi-yapildi.html

Komisyonumuzdan ortak deklarasyon met-
nine destek, dayatmalara karşı mücadele 
kararı

Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Hakkan 
Hekimoğlu’nun katılımıyla 27 Aralık 2016 tari-
hinde bir araya gelen İstanbul Tabip Odası Aile 
Hekimleri Komisyonu, Birinci Basamak Sağlık 
Örgütleri’nin yayınlamış olduğu ortak dekla-
rasyon metninin, sahada çalışan ASM sağlık çalışanlarına güç verdiğini, bu birlikte ortak davranma-
ya yönelik girişimleri destekleyecekleri hatırlatıldı.

http://www.ahek.dr.tr/haberler/174-aile-hekimligi-yoenetmelik-degisikligi-oencesi-saglk-bakanlgna-ack-cagr.html

http://www.istabip.org.tr/4476-aile-hekimlerine-yeni-birim-baskisi.html
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Telefon nöbetine tepki 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHK), Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın “ikinci basamak 
acillerde yaşanan yığılmaları azaltmak için aile hekimlerine ‘telefon nöbeti’ getirileceği” yönündeki 
açıklamalarına tepki gösterdi. TTB AHK, Akdağ’ın söz konusu açıklamalarıyla ilgili olarak 3 Şubat 
2016 tarihinde bir açıklama yayımladı. “Görevimiz toplumun hasta olmasını önlemek, hastalanınca 
telefonla yönlendirmek değil” denilen açıklamada, aile hekimlerinin kendi alanlarıyla ilgisi olmayan 
yeni görev ve sorumluluklardan bıktıkları dile getirildi.

http://www.istabip.org.tr/4538-ttb-aile-hekimligi-kolu-gorevimiz-toplum-sagligi-telefon-nobeti-degil.html

Yeni yönetmelik değişikliği öncesinde 

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyo-
nu, Sağlık Bakanlığının, Aile Hekimliği Yönet-
meliklerinde yapmak istediği değişiklikleri 
görüşmek, buna karşın yapılacakları belir-
lemek amacıyla komisyon başkanı Dr. Hatıra 
Topaklı’nın kolaylaştırıcılığında 21 Şubat 2017 
tarihinde toplanmış, yapılan tespitler, değer-
lendirmeler ışığında bazı kararlar almıştır.

http://www.istabip.org.tr/4556-aile-hekimlerinin-ucretleri-

dusuruluyor-ek-gorevler-yeni-cezalar-getirilmek-isteniyor-kabul-etmeyecegiz-izin-vermeyecegiz.html

Aile Hekimleri: Koruyucu Sağlık Hizmetleri Dayatmalara Tabi Olmamalı, Haklarımız Kısıtlanma-
malı!

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu toplantısında alınan karar gereği ilçe toplantıları 
başladı. 

Silivri birinci basamak hekimleri Sağlık Bakanlığı’nın yakın zamanda çıkarmayı planladığı Aile He-
kimliği yönetmelik değişikliğini görüşmek üzere, 1 Mart 2017 tarihinde bir araya geldi.

İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliğimiz tarafından düzenlenen toplantıda, ücretlerin eridiği bir 
dönemde, aile hekimlerinin ücretlerinin hasta sayılarının 3500’e indirilmesiyle birlikte azalacağını, 
bunu önlemek için katsayıların artırılması gerekliliğini vurgulandı.

http://www.istabip.org.tr/4565-aile-hekimleri-koruyucu-saglik-hizmetleri-dayatmalara-tabi-olmamali-haklarimiz-

kisitlanmamali.html

TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık 
Şartları Çalıştayı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği’nce (TTB) ülkemizde gide-
rek artan trafik kazalarının azaltılmasına katkı 
sağlamak, sürücü sağlık belgelerinde yaşanan 
sorunlara dikkat çekmek amacıyla düzenle-
nen “Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık 
Şartları Çalıştayı” 2 Aralık 2016 Cuma günü 
TTB toplantı salonunda gerçekleştirildi. Türk 
Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHK) 
tarafından 2 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirilen “Sürücü Adayları ve Sürücü-
lerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı”nın sonuç raporu kitaplaştırıldı.
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Çalıştayda sürücü raporlarıyla ilgili olarak 1 
Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren “Sürü-
cü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık 
Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yol 
açtığı aksaklıklar ve trafik kazalarının nedenle-
ri arasında önemli bir yer tutan sürücü kusur-
larının sağlıkla ilgili boyutları ele alınmıştı.

Sonuç raporunda, sürücü olur raporlarının he-
kimle hastayı karşı karşıya getirmeden, sürücü 
sağlık raporunun önemi ve yaşamsal değeri 
göz ardı edilmeden düzenlenmesine olanak sağlanması gerektiği vurgulanıyor

http://www.istabip.org.tr/4451-ttb-surucu-ve-adaylarinda-aranacak-saglik-sartlari-calistayi-yapildi.html

http://www.istabip.org.tr/4575-surucu-adaylari-ve-suruculerde-aranacak-saglik-sartlari-calistayi-nin-sonuc-raporu-

kitaplastirildi.html

14 Mart ta öncelikli 5 talebimiz

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, 14 Mart Tıp Haftası’nda Aile Sağlığı Merkezleri için 
hayata geçirilmesini talep ettikleri, öncelikli 5 talebi bir video çalışmasıyla duyurdu.

http://www.istabip.org.tr/4571-aile-hekimlerinden-14-mart-ta-5-talep.html

Komisyon çalışmalarına katılanlar: 

Dr. Hatıra Topaklı/başkan, Dr. Aret Hemengül, Dr. Ayça Gümüş, Dr. Ayhan Albayrak, Dr. Ayten İnan, 
Dr. Bilge Atlas Kaplan, Dr. Bülent Erata, Dr. Cansu İntizamoğlu Dr. Doğan Şahin, Dr. Ebru Dizici, Dr. 
Egemen Emre, Dr. Ekin Kimyon, Dr. Emrah Kırımlı Dr. Ersin Gökpınar, Dr. Evren Suvari, Dr. Fethi Boz-
çalı, Dr. Gökhan Kayacık, Dr. Gülfem Önalemdar Dr. Handan Çoban, Dr. Hakkan Hekimoğlu, Dr. Heval 
Taner, Dr. Mehmet Binboğa, Dr. Merdan Çelik Dr. Özgür Akbaba, Dr. Pınar Düzel, Dr. Recep Koç, Dr. 
Seçkin Deniz, Dr. Sevdiye Özgür, Dr. Tuba Kaftancıoğlu, Dr. Turabi Arslan, Dr. Turan Karakaş, Dr. Utkan 
Tunca, Dr. Ümit Gürgen
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İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekim-
leri Meclisi ilk toplantısını 12 Mayıs 
2016 Perşembe günü İstanbul Tabip 
Odası’nda yaptı. İşyeri hekimlerinin yo-
ğun katılımı ile gerçekleşen toplantının 
gündemi işyeri hekimlerinin örgütlen-
mesi, çalışma koşullarının düzenlenme-
si ve son Danıştay kararının değerlendi-
rilmesi oldu.

İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimleri 
Meclisinin ikinci toplantısı 16 Haziran 
2016 Perşembe günü İstanbul Tabip 
Odası’nda yapıldı. Toplantının gündemi 
işyeri hekimlerinin ekonomik, özlük 
hakları, işyeri hekimlerine kaynak 
oluşturmasına yönelik İstanbul Ta-
bip Odası içinde kurulması düşünü-
len e-kütüphane çalışmaları ve Türk 
Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri 
Hekimliği Kolu tarafından Danıştay’ın 
işyeri hekimlerinin yetkilendirilmesi ve 
ücretleri konusunda son kararının işyeri 
hekimleri, sendikalar, işverenler, işveren 
örgütleri ile yapılan yazışmalar konu-
sunda bilgilendirme idi. Ayrıca toplantı-
da Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli tarafından 
‘’İşyeri Hekimliği ve Etik’’ konulu bir 
sunum yapıldı.

Aramızdan ayrılışının 22. Yılında 22.11.2016 tarihinde İstanbul Tabip Odası Eski Genel Sekreterlerin-
den ve işçi sağlığı alanına büyük emek veren Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nu mezarı başında ailesi, mücadele 
arkadaşları, meslektaşları ve İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak özlemle ve saygıyla 
andık.

26.11.2016 DİSK öncülüğünde gerçekleştirilen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği sempozyumuna İstanbul 
Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak aktif katılımda bulunduk ve bu alandaki 

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 
Komisyonu
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görüşlerimizi aktardık. 

15.12.2016 tarihinde 2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri, işyerinin risk kategorisi ve 
çalıştırılan işçi sayısına göre düzenlendi. Yeni Asgari ücret İşyeri Hekimleri ve İşverenlere gönderildi.

İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimleri Meclisi üçüncü toplantısını 21 Aralık 2016, Çarşamba günü 
İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirdi. İşyeri hekimlerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen toplantının 
gündemi “OSGB’ler ve İşyeri Hekimliği’’ idi.

22 Şubat 2017 tarihinde İşyeri Hekimlerinin yoğun katılımı ile İstanbul Tabip Odası’nda işyerlerinde 
işe bağlı hastalıkların en büyük nedenlerinden biri olan “Postür Bozuklukları”na yönelik Fiziksel Tıp 
ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Hürriyet Yılmaz tarafından sunum yapıldı.

14 Mart 2017 Tıp Bayramı haftası etkinleri içinde Dr. NejatYazıcıoğlu anısına 18.03.2017 tarihinde 
“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmet Ödülü” verildi. Bu ödüller için, jüri tarafından uzun yıllar işçi sağ-
lığına yaptığı katkı ve öncülüğünden dolayı Prof. Dr. İsmail Topuzoğlu ve bu alanda çalışmalar yürüten 
Şeref Özcan layık görüldü. 

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu ve İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mecli-
si toplantılarına Komisyon olarak aktif katılım sağlandı.

İSTANBUL TABİP ODASI
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMSİYONU
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İstanbul Tabip Odası Emekli Hekimler Komisyonu’nun Mart 2016’dan bu yana yaptığı çalışmalar aşa-
ğıda sunulmuştur: 

1- 17 Mart 2016’da Kadıköy Belediyesi Başkanlık salonunda “EMEKLİ HEKİMLERİN YAŞAM RENGİ” 
konulu panel düzenlenmiştir.

2- Özel hastanelerin emekli hekimlere indirim yapması hakkındaki çalışmalarımız İTO tarafından 
uygun bulunarak konunun ülke çapında ele alınmasının daha doğru olacağı düşüncesi ile TTB’ye 
iletilmiştir, yanıt beklenmektedir. 

3- Emekli hekimlere verilecek kimlik kartlarından ücret alınmaması talebimiz, İTO tarafından olumlu 
bulunarak TTB’ye iletilmiş ve Genel Kurul kararıyla onay verilmişti. Ancak, kimlik kartının üzerinde 
“emekli” ibaresi yer almadığından müze, tiyatro, sinema gibi yerlerdeki avantajlardan faydalanmak 
mümkün olmuyordu. Bu konuda İTO’ya yaptığımız başvuru olumlu karşılanmış, durum TTB’ye bildiril-
miş ve Konsey kararıyla uygulamaya geçilmiştir. Dileyen emekli hekimlerin bir fotoğraf ve kimlikle-
riyle İstanbul Tabip Odası’na başvurmaları yeterlidir.

4- Emekli bir arkadaşımızın geçirdiği kalp krizi sonrası 112’nin geç gelmesi, içinde doktor ve gerek-
li donanım olmaması nedeniyle kaybedilmesi üzerine, özel ambulans şirketleriyle temasa geçtik. 
Hekimler için çok uygun bedelle teklif aldığımızda bunu Tabip Odamıza ilettik. Fakat Kurumsal olarak 
bir sözleşme yapılmasının ve katılımcılardan bu paraların toplanmasının güçlükleri dikkate alınarak, 
olumlu bir sonuca varılamadı. Emekli hekimlerin bu konudaki isteklerine tercüman olarak bu konu-
daki çalışmalarımız devam etmektedir.

5- Kendi imkanlarımızla huzurevi sahibi olamadığımız için, huzurevlerinden kontenjan alabilmek 
amacıyla Kartal Belediyesi ile temasımız devam etmiş ve Yakacık’ta bulunan tesisten yararlanma 
çareleri aranmıştır. Ancak huzurevi arazisinin Milli Emlak’a ait olması ve Kartal Belediyesi’nin CHP’li 
olması nedeniyle Ankara’nın çıkardığı engeller henüz çözülememiştir.

Bununla beraber, 15 senedir boş durduğu ve depremzedeler barındırıldığı için yıpranan bina, Kartal 
Belediyesi’nce yeniden onarılmış olup, Başkan Op. Dr. Altınok Öz, işletmeye açıldığında emekli he-
kimlere sosyal dayanışma çerçevesinde bir kolaylık gösterileceğine söz vermiştir.

6- İstanbul’un çeşitli huzurevi ve bakımevlerinde kalmakta olan hekimlere ve meslekte 70 yılı geri-
lerde bırakmış meslektaşlarımıza evlerinde ziyaretler yapılmış ve yapılmaktadır.

7- Genç hekimlerce deontoloji esaslarının dikkate alınmadığı ve bunun da hastanelere başvuran 
emekli hekimlerde derin üzüntülere sebep olduğu dikkate alınarak, Tıp Tarihi ve Etik kürsülerindeki 
hocalarla temasa geçilmiştir. Tıp Fakültesi öğrencileri ile kıdemli hekimlerin bir araya gelebilece-
ği toplantıların faydalı olacağı düşüncesiyle, ilk defa olarak Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 
dekanın da hazır bulunduğu “Fidanlarla Çınarlar Elele” konulu toplantı büyük ilgi görmüştür. Bu 
toplantıların ikincisi, İ.Ü Tıp Fakültesinde yapılacak olup, bu konuda Prof. Dr. Arın Namal’la temasımız 
devam etmektedir.

8- İstanbul’da yapılan SAYED toplantısına iştirak edilerek, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Eyüp Gü-
müş ve Müsteşar Yardımcıları ile temas sağlanarak emekli hekimlerin maaş ve huzurevi sorunları 
dile getirilmiştir.

Emekli Hekimler Komisyonu
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9- 14 Mart 2017 Tıp Haftası etkinliklerinde Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde yapılan kokteyl buluş-
masında 200 emekli hekimin yer aldığı toplantı, bundan sonraki yıllar için güzel bir örnek olmuştur. 

10- Emekli Hekimler olarak 14 Mart Taksim Basın açıklamasında ve 19 Mart Tünel’den Taksim yürü-
yüşünde de yer alarak genç meslektaşlarımıza örnek olmaya çalıştık.

11- İstanbul Tabip Odası Emekli Hekimler Komisyon Başkanı tarafından yürütülen TTB Emekli He-
kimler Kol faaliyetleri yurt genelinde devam etmektedir. Bu dönem içinde Eskişehir, Balıkesir, Bursa, 
Kocaeli ve Tekirdağ Tabip Odalarının ev sahipliğinde yapılan Emekli hekimler toplantısında, çeşitli 
sorunlarımız dile getirilmiş ve tartışılmıştır

Emekli Hekimlerin faaliyetleri için gerekli zemini hazırlayan ve yardımcı olan İstanbul Tabip Odası 
Yönetim Kurulu Başkanlığına teşekkürlerimizi, iletiriz.

Dr. Erdinç Köksal
Emekli Hekimler Komisyonu Başkanı
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Özel hekimlik alanında geçtiğimiz dönem yapılan çalışmalar kronolojik olarak sıralanmıştır.

03 Mart 2016

TTB tarafından özel hastanelerin, hastane dışında farklı yerlerde muayene ve kontrol birimi adı 
altında muayenehane açma izni verilmesine ilişkin yönetmelik açma izni verilmesine ilişkin yönet-
melik hükmünün iptali için açılan davada, Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi.  Danıştay 15. 
Dairesi, TC Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan Planlama ve İstihdam Komisyonu üye bileşimi 
içinde TTB temsilcisine yer verilmemesini ve hastanelerin, hastane dışında farklı yerlerde muayene 
ve kontrol birimi adı altında muayenehane açma izni verilmesine ilişkin yönetmelik hükmü, bu tür 
yerleri 1219 sayılı Yasa uyarınca yalnızca hekimlerin açıp mesleki faaliyette bulunabileceği gerekçesi 
hukuka aykırı buldu.

TTB, hekimlere ve sağlık çalışanlarına fiili hizmet zammı uygulanması ile ilgili yasa teklifi verilme-
si konusunda girişimde bulundu.  Yasa teklifinin genel gerekçesinde, sağlık çalışanlarının çalışma 
ortamlarının fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörler açısından yoğun olumsuzluklar içer-
mesinin yanı sıra, aşırı iş yüklemesi, çalışma süresinin uzun olması, aşırı fiziksel ve ruhsal yorgun-
luk, stres, yabancılaşma gibi sorunlarla da yoğun olarak karşılaştığı belirtilerek, sağlık çalışanlarının 
bu yıpranmasının karşılığının verilmesi ve bu konuda haksızlığın giderilmesi gerektiği vurgulandı.

04 Mart 2016

TTB, sağlık personeline yönelik suçların kamunun sağlığına yönelik suçlar kapsamında ele alınması 
için Türk Ceza Kanunu’na ek madde önerisi hazırladı.  Bu öneriye göre, “sağlık kuruluşlarında çalı-
şan sağlık personeline yerine getirdiği sağlık hizmeti nedeniyle yapmaması gereken bir işi yapması 
veya yapması gereken bir işi yapmaması için emir veren veya baskı baskı yapan ya da nüfuz icra eden 
veya her ne suretle olursa olsun hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kimseye üç yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası verilmesi ve bu fiiller sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramışsa belirle-
nen cezanın yarı oranda artırılması” önerildi.

TTB, özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin alması gereken asgari/baz ücreti belirleyebilmek 
amacıyla, özel sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimlere yönelik anket hazırladı.

11 Mart 2016

www.eniyihekim.com isimli internet sitesi yöneticileri hakkında dava açıldı.  İTO tarafından, sisteme 
üye olan hekimlere, hastalarına ulaşabilmeleri için belli bir ücret karşılığında, aracılık hizmeti sunul-
duğu belirtilerek, bu internet sitesi yönetici ve yetkilileri hakkında şikayette bulunuldu.

16 Mart 2016

İTO 14 Mart Ekinlikleri kapsamında düzenlenen “Özel Hekimlikte Sorunlar ve Biz” konulu forum 
gerçekleştirildi.  Forumda bu alanda çalışan hekimlerin sorunlarının nitelikli ücret gaspı, taşeron 
çalıştırma, güvencesiz çalıştırma, sendikasızlık, mesleki tükenmişlik sendromu, çalışma saatlerinin 
fazlalığı, aşırı nöbet, uygun olmayan çalışma koşulları, yetersiz mesleki eğitim, dinlenme sürelerinin 
kısa olması gibi sorunlar başlıklar halinde ele alındı.

Özel Hekimlik Komisyonu
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04 Nisan 2016

TTB Özel Hekimlik Çalıştayı ev sahipliğimizde yapıldı. Çalıştaya o dönemdeki TTB Merkez Konsey 
Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı  Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. 
Hüseyin Demirdizen, TTB Hekimlik UygulamalarıVeri Tabanı Koordinatörü Dr. Raif Kaya, TTB Hukuk 
Bürosu’ndan Av. Verda Ersoy ve İTO Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez ile tabip odalarının özel hekimlik 
komisyonlarından temsilciler ve özel sağlık alanında çalışan hekimler katıldılar.  Çalıştayda “Özel 
Sağlık Sektöründeki Dönüşüm”, “Çalışam Koşulları ve Sorunlar”, “Taşeron Hekimlik”, “Hekim 
Tanıtımında Etik” ve “Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı” başlıkları ele alındı.  Çalıştaya DİSK Genel 
Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu da katılarak, “Hekimlikte / Sağlık Alanında Sendikalaşma” başlıklı bir 
sunum yaptı.

07 Nisan 2016

TTB-HUV Çalışma Kurulu Ankara’da,TTB’de toplandı. Toplantı, uygulamadaki HUV listelerinde 
bulunan; gastroenteroloji, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, omurga cerrahisi, kadın hastalıkları ve 
doğum, kardiyoloji, laboratuar işlemleri, nöroşirürji, ortopedi ve travmatoloji, radyasyon onkolojisi 
branşlarındaki işlemlerin güncellenmesi ve eksik olan yeni işlemlerin eklenmesi kapsamında, ilgili 
uzmanlık derneklerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

22 Nisan 2016

TTB-HUV Danışma Kurulu Ankara’da toplandı.  Toplantıda, gastroenteroloji, genel cerrahi, göğüs 
hastalıkları, omurga cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, kardiyoloji, laboratuar işlemleri, nöroşi-
rürji, ortopedi ve travmatoloji, radyasyon onkolojisi ve genel ilkeler başlıklarında güncelleme listeleri 
konuşuldu ve görüş alışverişinde bulunuldu.  Genel olarak benimsenen güncelleme listelerinin 1 
Mayıs 2016’da yürürlüğe girmesi uygun görüldü.

5 Mayıs 2016 

FEMS Avrupa Sağlık Sistemleri toplantısı Girne’ de gerçekleştirildi.  Avrupa Özel Hekimlik Federas-
yonu (Federation Europeenne des Medecins Salaries – FEMS) tarafından düzenlenen “Avrupa Sağlık 
Sistemleri ve Modellerinin Kıyaslanması” başlıklı toplantı 5 Mayıs 2016’da KKTC’ nin Girne kentinde, 
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.  Türkiye, Hollanda, Fransa, İspanya, 
Portekiz, İtalya, Slovenya ve KKTC’ yi temsilen 13 sağlık meslek örgütünden temsilcilerin katıldığı 
toplantıda ülkelerin sağlık sistemleri tartışıldı.  Toplantıya TTB adına katılan dönemin Genel Sekre-
teri Prof. Dr. Özden Şener konuşmasında, Türkiye’ de Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı ve günümüzde 
gelinen noktayı anlattı.  Aynı zamanda FEMS Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu’ nun 5-7 Mayıs 
2016’da KKTC’ de yapılan Genel Kurulu’na Prof. Dr. Arda Saygılı katıldı. Türkiye bölgedeki Suriye’li  
göçmenlerin sağlık trajedisi, sağlık sorunlarındaki durum TTB’nin bu konudaki çalışmaları kayan 
alınarak sunuldu.Avrupa’da uygulanan 8 değişik sağlık sisteminin ele alındığı toplantıda, temsilciler 
ülke örneklerini aktardılar.

6 Mayıs 2016

Sağlık Bakanlığı, sağlık.net online ve e-Nabız konulu, 2016/6 sayılı bir Genelge yayınlayarak has-
taların 1/1/2015 tarihinden bu yana ttulmuş sağlık bilgilerinin, bütün sağlık kuruluşları tarafından 
Bakanlığa gönderilmesini istedi.  Hastaların kişisel verilerinin Sağlık Bakanlığı’nda merkezi olarak 
toplanmasına yönelik bütün düzenlemeler Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararları ile iptal edil-
mişti.  Ayrıca o zamana yakın bir tarihte çıkarılan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yapılan dü-
zenlemeler de, hastaların geçmişteki verilerini de içerecek biçimde, sınırsız olarak ve hiçbir güvenlik 
önlemi henüz tanımlanmadan bütün hasta verilerinin Bakanlıkla paylaşılmasına izin vermemektey-
di.  Bu nedenle, hasta bilgilerinin paylaşılmasını talep eden bu Genelge hukuka aykırı bulunarak, TTB 
tarafından Sağlık Bakanlığı’na gönderilen bir yazı ile Genelge’nin geri çekilmesi talep edildi.
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15 Mayıs 2016

Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Kanunu konulu bilgilendirme / değerlendirme toplantısı İTO ve 
Özel Hekimlik Komisyonu’nun ev sahipliğinde yapıldı.  Moderatörlüğünü ve açılışını Kişisel Sağlık 
Verileri Çalışma Grubu adına Dr Hasan Oğan’ ın yaptığı toplantıda; CHP Ankara Milletvekili Hukukçu 
Murat Emir, Türkiye Barolar Birliği adına Doç. Dr . Elif Küzeci, Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği 
adına Doç. Dr. Gürkan Sert ve İTO adına Av. Meriç Eyüboğlu sunumlarını gerçekleştirdiler.  Genel ola-
rak konuşmalarda, yıllarca bekletilen KVKK’nun komisyonlarda yeterince değerlendirilmeden hızlıca 
çıkartıldığı, kişisel verikerin özellikle de sağlık verilerinin korunması yönünde önemli eksiklikler 
içerdiği ve onam konusunun yeterince açıklanmadığı dile getirildi. 

17 Mayıs 2016

İTO seçimleri sonrası Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu seçimi yapıldı.  Dr. Kemal Özay, Dr. 
Ekrem Duman, Dr Arda Saygılı, Dr Hilmi Or, Dr. Ümit Şen asil; Dr. Özcan Çakmak, Dr. Murat Naki, Dr. 
Hamdi Koçer, Dr. Ayşegül Aksakal ve Dr. Hasan Oğan yedek üyeliklere seçildiler.  

27 Mayıs 2016

TTB, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’ nin 2013 yılından bu 
yana ortak çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdüren ve insan hakları bağlamında kişisel verilerin mahre-
miyeti, veri güvenliği konularında farkındalık yaratmayı hedefleyen Kişisel Sağlık Verileri Çalışma 
Grubu tarafından İTO’ sında basın açıklaması yapıldı.  Açıklamada, o dönemde basına da yansıyan, 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerden çalınan kişisel sağlık verilerinin internet ortamında yayın-
lanması ve veri güvenliğinin sağlanmaması sonucunda herkesin bu mahrem bilgilere ulaşabilir hale 
geldiğine dikkat çekildi.

28 Haziran 2016

İTO Özel Hekimlik Komisyonu tarafından Dr. Güray Kılıç’ın sunumu ve moderasyonuyla “Sağlığın Fi-
nansmanında Yeni Bir Dönem: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” konulu toplantı İstanbul Tabip Odası’nda 
yapıldı.

1 Ağustos 2016

İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından açılan davada, uzman hekimlerin sürücü adayları-
nın ilk muayenesini yapma ve rapor düzenleme yetkisini kısıtlayan yönetmelik hakkında yürütmenin 
durdurulmasına karar verildi.  Bu kara uyarınca uzman hekimlerin sürücü ve sürücü adaylarının ilk 
muayenesini yapmaları ve rapor düzenlemeleri önündeki engel kalkmış oldu.

29 Ağustos 2016

Özel sağlık kuruluşlarında genel tatil günlerinde poliklinik hizmeti  verilmesi ile ilgili TTB tarafın-
dan SGK’ye yazı gönderildi.  Yazıda; özel sağlık kuruluşlarında genel tatil günlerinde rutin poliklinik 
hizmetleri için provizyon verilmesinin, söz konusu polikliniklerin açık tutulmasına, burada görev yapan 
hekimlerin tatil yaparak dinlenmek yerine sürekli çalışmasına sebep olduğu, bu durumun hekimlerin 
dinlenme hakkını ihlal ettiği gibi hastaların nitelikli sağlık hizmeti almalarını engellediği, aslında acil 
servis ve yataklı servislerde sağlık hizmetlerinin 24 saat süreyle verildiği, dolayısıyla ihtiyacı olan has-
taların kesintisiz olarak sağlık hizmetlerine erişiminin mümkün olduğu, ülkemizdeki istihdam koşul-
larının, çalışanların 4857 Sayılı İş Kanunu’nda tanımlanan haklarını serbestçe kullanmalarına engel 
oluşturduğu belirtildi.  Aynı yazıda, ayrıca Anayasa’nın 5, 17, 49 ve 50. maddeleri ile Avrupa Sosyal 
Şartı uyarınca, devletin çalışanların temel haklarının korunması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri 
alma yükümlülüğü bulunduğu hatırlatılarak, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının ulusal bayram ve ge-
nel tatil günlerinde rutin poliklinik hizmeti vermesine olanak sağlayan provizyon verme uygulamasının 
sonlandırılmasına yönelik Danıştay kararına uygun düzenlemenin ivedilikle yapılması talep edildi.
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2 Eylül 2016

Ülkemizdekine denk tıp eğitimi alındığı belgelenmeden yabancı hekimlere çalışma izni verilmemesi 
talebi Sağlık Bakanlığı’na iletildi.  TTB’nin yazısında Sağlık Bakanlığı’na şu sorular yöneltildi:

Ülkemizde hekimlik yapmak isteyen hekimlerden, eğitimini yurtdışında yapmış TC vatandaşı olan 
hekimlere uygulanan denklik kuralları, geçici koruma kapsamındaki hekimlere de uygulanmakta 
mıdır?

Mesleki yeterlilikleri değerlendirilirken kendilerinden hangi belgeler istenilmiştir, istenilmektedir?

İlgili Bakanlık yazısında yalnızca uzmanlık alanları bildirilen Suriyeli hekimler, Uzmanlık Eğitimi 
Bitirme Sınav Jürileri tarafından Bilimsel Yeterlilik Sınavına alınan hekimler midir?

İlgili Bakanlık yazısında sözü edilen “üç aylık eğitim”, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jürisi tarafın-
dan değerlendirmeye alınan bir hekimin, denklik değerlendirmesi sonucu olumlu olmakla birlikte, 
eğitim kurumunda üç aya kadar gözlemci statüsünde görevlendirilmesinin gerekli görülmesi işlemi 
midir?  Değil ise, bu eğitimin belirlenip uygulanması işleminin dayanağı ve nedenleri nedir?

Bu işlemler hakkında Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun görüşü alınmış mıdır?

Geçici koruma kapsamında çalışma ön izni verilmesi düşünülen Suriyeli hekimlerin uzmanlık alanla-
rı ve sayıları nedir?

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki “Ön İzin Değerlendirme Komisyonu” kimlerden oluşmaktadır?

İlgili Bakanlık yazısında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı sağlık tesislerinde çalıştırılma-
larından söz edilmekte olduğundan, geçici koruma kapsamındaki hekimlerin çalıştırılacakları sağlık 
kuruluşları hangi ölçütler üzerinden nasıl belirlenmiştir, belirlenecektir?

8 Ekim 2016

FEMS Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu’nun 6-8 Ekim 2016 tarihlerinde Bükreş’te yapılan Genel 
Kurulu’na Dr. Arda Saygılı katıldı. Avrupa Birliği ülkelerinde hekimlik değerlerinin savunulmasına yö-
nelik  ortak eylem planı üzerinde tartışıldı. Bu genel kurulda İTO ve TTB’nin savaştan kaçan Suriyeli 
Doktorların mesleklerini icra etmesi nasıl edebilecekleri konusunda Avrupa birliği ve bağlı sağlık 
örgütlerinin, Devletlerin ekonomik sosyal politik durumları esnetmesine göz yummadan ortak kalıcı 
çözüm süreci başlatmaları konusunda rapor sunuldu (http://www.fems.net/fr/page/national/Turkey.
html). 

15 Şubat 2017

Doktorların ve sağlık hizmeti veren şirketlerin, özel hastanelere düzenleyecekleri makbuz ve fatura-
larda KDV tevkifatı yapılmayacağına ilişkin İstanbul Mali Müşavirler Odası’nın duyurusu üyelerimizle 
paylaşıldı.

28 Şubat 2017

Muayenehanelere yapılan E-Nabız tebligatlarıyla ilgili İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından 
hazırlanan itiraz dilekçesi örneği üyelerle paylaşıldı.
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2016-2017 dönemi çalışma programının ana başlıkları:

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 Odası seçimli genel kurulu sürecinde birinci basamak sağlık kuruluşları ziyaret edile-
rek birinci basamaktan seçimlere katılım arttırılmaya çalışıldı. Kurullara aday olmaları için pratisyen 
hekimler teşvik edildi.

İstanbul Tabip Odası’nın 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 
görev alındı.

Temsilciler kurulunda I. Basamak ile ilgili sorunlar gündem yapılarak tüm hekimlerle birlikte tartı-
şıldı.

Pratisyen Hekim Komisyonu
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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/basın açıklaması vb. tüm etkinliklere en geniş katılım sağlandı. 
Buralarda alanımızla ilgili görüşler aktarıldı, sunumlar yapıldı.

14 Mart 2017 etkinliklerinin hazırlık aşamasında ve gerçekleşmesinde çalışmalara katkı sunuldu. 
Odamızın geleneksel 14 Mart 2017 yürüyüşüne pratisyen hekimlerin katılımı sağlandı. 

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

Oda yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Halk Sağlığı Müdürlüğü ziyaret edilerek mecburi hizmet kura-
sıyla İstanbul’a atanan 1000 pratisyen hekimin durumları ve sorunlarına ilişkin görüşme yapıldı.

Toplum sağlığı merkezlerine yeni atan hekimlerle buluşma toplantıları yapılarak İstanbul’da mecburi 
hizmet hekimi olmak, OHAL koşullarında devlet hizmeti yükümlüsünün özlük hakları ve istifa koşul-
ları, yetişkin sağlık eğitiminde TSM hekiminin rolü, mobing ve sanal ASM görevlendirmeleri konuları 
görüşüldü.

Aile Sağlığı Merkezlerindeki hekimlerin angarya/fazla çalışma ya karşı yürüttükleri etkinliklerde 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 alanla ilgili iki komisyonun) birlikte 
çalışmasına yönelik ısrarımız sürdürüldü. 

Odamızın bu dönemde barış içinde yaşamı savunmak için düzenlediği etkinliklere komisyonumuzdan 
katılım sağladık.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması, Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın KHK ile görevinden 
uzaklaştırılması, Gezi Hekimliği davalarında meslektaşlarımızla dayanışma etkinliklerine katılım 
sağlandı.

II-Sürekli Eğitim Etkinlikleri:

Alanımızla ilgili sürekli eğitimleri odamız işyeri hekimliği komisyonu ve Pratisyen Hekimlik Derneği 
İstanbul Şubesi ile birlikte gerçekleştirdik. Bu dönemde 7-8 Mayıs, 11-12 Haziran, 19-20 Kasım ve 
11,24-25 Aralık 2016 tarihlerinde PHD ile birlikte yaptığımız 9 kursa 179 meslektaşımız katıldı.

3-6 Kasım 2016 tarihinde Antalya’da 20.Pratisyen Hekimlik Kongresi TTB Pratisyen Hekimler Kolu, 
TTB Aile Hekimleri Kolu, TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği sahipli-
ğinde gerçekleştirildi. Ana teması “ Barış ve Yaşam Hakkı İçin, Toplum Sağlığı İçin, Yaşanabilir Çevre 
ve Doğa için, İyi Hekimlik Mücadelemiz Sürüyor “ olan 20.kongremizin hazırlığından itibaren bütün 
aşamalarında komisyonumuzdan katkı sağlandı.

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

V-TTB Pratisyen Hekimler Kolu ile ilişkiler
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Kolun tüm toplantılarına gündemleri komisyon üyeleri ile görüşerek hazırladığı yazılı raporlarla ka-
tıldı. Bu dönem Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu yürütme kurulunda komisyonumuzdan 
Dr. Arzu Kellecioğlu ve Dr.Onur ÇEÇEN yer aldı.

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

Komisyon Başkanı: 

Dr. Sevinç ÖZGEN

Komisyon Toplantı gün ve saati: 1

5 günde bir Pazartesi günleri 18.30-21. 00

Komisyon çalışmalarına katılanlar: 

A.Yeliz Mutlu, Ali Demircan, Arzu Kellecioğlu, Belda Kerimgiller, Beyza Kutay, Cumhur Özcan, Devrim 
Arda, Emel Atik , Erdoğan Mazmanoğlu, Eriş Özkan, Erol Ünder, Fazlı Öveç, Ferda Ereren, Filiz Kur-
toğlu, Günyeli Yalçınkaya, Gürcan Bahadır, Hüseyin Demirdizen, Hüseyin Usta, İrfan Alemdar, İsmet 
Sayman, Kübra Süer Öztürk, Mustafa Sülkü, Mutlugül Yahyaoğlu, Naciye Demirel, Nilüfer Yalçın, 
Nesrin Usta, Oktay Ekeme, Onur Çeçen, Rıdvan Yılmaz, Selçuk Günday, Selma Okkaoğlu, Sevinç Öz-
gen, Süheyla Ağkoç, Yasemin Köksoy, Yelda Emek, Yusuf Sidar Batun, Zerrin Kurşun
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İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği, Odaya uzak bölgelerde çalışan üyelerin, odayla iletişimlerini 
artırmak, yapılacak etkinliklere katılımı kolaylaştırmak, yönetsel katılımı güçlendirmek amacıyla 
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun 04.01.2005 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda 
faaliyetlerine başlamış, çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. 

2015-2016 Dönemi Faaliyetlerinden Başlıklar: 

İstanbul Tabip Odası Silivri ilçe temsilciliği 2016-2018 dönem iş yeri temsilci seçimlerini gerçekleştir-
di:

• Silivri birinci basamak temsilci seçimi 19 Ekim 2016 tarihinde yapıldı. Seçim öncesi yapılan toplan-
tıda, Aile Hekimlerinin verdiği raporlar, yeni açılan sıfır nüfuslu, binası olmayan yeni Aile Hekimliği 
Birimleri, kanser taramaları ile ilgili yaşanılan sorunlar, çözüm yolları konuşuldu. Toplantı sonrası 
Kavaklı ASM’de çalışan Dr. Ersin Gökpınar bir kez daha Silivri ilçesi birinci basamak temsilcisi olarak 
seçildi.

• Silivri Özel Medical Park Silivri Has-
tanesi seçimi, 20 Ekim 2016 tarihinde 
hastanenin toplantı salonunda gerçekleş-
tirildi. Özel Medical Park Silivri Hastanesi 
hekimleri, 2016-2018 döneminde asil 
temsilciliğe Dr. Hüseyin Anasız’ı, yedek 
üyeliğe Dr. Ali Kocaoğlu’nu seçti.

• Dr.Hüseyin Anasız arkadaşımızın hasta-
neden ayrılması üzerine Dr.Özgür Irmak 
asil temsilci olarak seçilmiştir.

• Özel Silivri Kolan Hastanesi’nde de 21 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşen seçimde yeni dönem tem-
silcisi olarak Dr. Resul Karaboğa seçildi.

• Silivri Devlet Hastanesi seçimleri ise 25 Ekim 2016 tarihinde hastane toplantı salonunda yapıldı. 
Dr.Meltem Irmak ve Dr.Berkay Ünlü Silivri 
temsilci olarak seçildi.

Silivri Birinci Basamak Sağlık Çalışan-
ları HSM’leri Değerlendirdi

İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği, 
06.04.2016 tarihinde, birinci basamak 
sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek 
Halk Sağlığı Merkezleri(HSM)’lerini de-
ğerlendirdi. Toplantıya Silivri temsilcimiz 
Dr. Fethi Bozçalı, birinci basamak temsil-
cisi Dr.Ersin Gökpınar ve SES temsilcisi 
Ebe Zübeyde Yılmaz da katıldı. Katılımcı-

Silivri Temsilciliği
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lar, HSM genelgesinde yer alan HSM’lerde 
ASM birimlerinin açılmasının doğru 
olmadığı, Birinci basamak sağlık çalışan-
larına fazla ve esnek çalışma dayatmala-
rının Cumartesi ASM nöbetlerinde olduğu 
gibi kabul görmeyeceği vurgusu yapıldı.

Baskılara rağmen hak mücadelesine 
devam edeceğiz

Silivri’de komisyon üyemiz ve ilçe temsil-
cimiz Dr. Ersin Gökpınar’ın organize ettiği, 
SES ilçe temsilcisinin de katıldığı toplantı, 
24 Mayıs 2016 tarihinde Piramit Çay Bahçesi’nde yapıldı. Silivri’de çalışma hakları için mücadele 
eden birinci basamak sağlık çalışanları; fazla, esnek, angarya çalışma dayatmalarına karşı her türlü 
baskıya rağmen mücadelelerini sürdürecekleri mesajını verdiler. 

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Ko-
misyonu toplantısında alınan karar gereği 
ilçe toplantıları Silivri de yapıldı…

Silivri birinci basamak hekimleri Sağlık 
Bakanlığı’nın yakın zamanda çıkarma-
yı planladığı Aile Hekimliği yönetmelik 
değişikliğini görüşmek üzere, 1 Mart 2017 
tarihinde bir araya geldi.

İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği-
miz tarafından düzenlenen toplantıda, 
ücretlerin eridiği bir dönemde, aile hekimlerinin ücretlerinin hasta sayılarının 3500’e indirilmesiyle 
birlikte azalacağını, bunu önlemek için katsayıların artırılması gerekliliğini vurgulandı 

14 Mart Programımız Silivri’de Yapılan 
Yoğun Katılımlı Geceyle Başladı…

İstanbul Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası 
kapsamında Odamızın Silivri temsilciliği 
ve Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 
yemekli buluşma 10 Mart 2017, Cuma 
akşamı Silivri Garden Et Lokantası’nda 
yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Her yıl geleneksel olarak yapılan geceye; 
CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, 
Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Belediye Meclis Üyeleri, SES, Eğitim-Sen ilçe temsilcileri, oda-
mızın hastane ve işyeri temsilcileri, hastane başhekimleri, meslektaşlarımız ve ilçede çalışan sağlık 
çalışanları katıldı.

Silivri Temsilcimiz Dr.Fethi Bozçalı gecede yaptığı konuşmada, Silivri temsilciliğinin aralıksız biçimde 
16 yıldır düzenlediği yemekli buluşmayı bu yıl Silivri Belediyesi ile birlikte üçüncü kez düzenlediklerini 
dile getirdi. Dr. Bozçalı; Bu yıl 14 Mart’ı ‘iyi hekimlik’ temasıyla kutlandığını, performansa dayalı pi-
yasalaşmış sağlık hizmetleri ve buna bağlı ortaya çıkan kısa muayene sürelerinin, sağlık hizmetlerini 
niteliksiz hale getirdiğini, bu yüzden sağlık çalışanlarının şiddet gördüğünü vurguladı. Söz verildiği 
halde fiili hizmet haklarının verilmediğini, hekim ücretlerinin giderek düştüğünü, emekliliğe yansı-
madığını belirten Dr. Bozçalı; bu sebeple TTB’nin 4 öncelikli temel sorunu belirleyip somut talepler 
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oluşturduğunu ve kamuoyuyla paylaştığını aktardı. Aile hekimlerinin fazla çalışamaya karşı kararlıkla 
sürdürdüğü mücadelesinin başarıyla sonuçlanmasının tüm sağlık çalışanlarına moral verdiğini; he-
kimlerin ve sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda, güvenceli, insani sürelerde çalışmaları ve özlük 
hakları için ayrıca halkın sağlık hakkı için mücadele ettiklerini, etmeye devam edeceklerini belirtti.

Silivri Belediye başkanı Özcan Işıklar’ın 14 Mart tıp bayramını kutlayan konuşması sonrasında CHP 
İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker’e söz verildi. Dr. Ali Şeker yaptığı konuşmada; sağlık çalışanlarına 
yönelik şiddetin giderek arttığını, hükümetin sağlık çalışanlarına söz verdiği halde fiili hizmet artışı 
ile ilgili düzenleme yapmadığını, TBMM’de hekimlerin ve sağlık çalışanlarının uğradıkları şiddeti ve 
diğer sorunları gündeme getirdiklerini; özlük hakları için verilen sözlerin takipçisi olduklarını, sağlık 
çalışanlarının mücadelesinin yanında yer aldıklarını, alacaklarını’ belirtti.

600’e yakın sağlık çalışanının katıldığı, coşkulu geçen gecede, Silivri Devlet Hastanesi temsilcimiz 
Dr. Meltem Irmak, Melike Demirağ’ın ‘Arkadaş’ şarkısını gecenin final parçası olarak seslendirmesi, 
İbrahim Orçun ve orkestrasının seslendirdiği güzel ezgilerle gece geç saatlere dek sürdü.

Silivri’de Yağmura Rağmen İlgi Gören 14 Mart Etkinliği Hekimlere Moral Oldu!

14 Mart programı kapsamında Silivri Temsilciliğimiz tarafından düzenlenen 14 Mart Anıtsal Tören 14 
Mart 2017, Salı günü 12.30’da Silivri Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen ilçede bulunan kamu ve özel hastane, birinci basamak sağlık 
hizmet birimlerinde çalışan hekimler ve sağlık çalışanlarının törene ilgisi yoğun oldu. Silivri Belediye 
Başkan Yardımcısı Emine Tarin, belediye meclis üyeleri, bazı partilerin ilçe başkanları, SES temsilci-
si ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı etkinliği SES üyesi Ebe Yeliz Keser takdim 
etti.

İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği, Kolan ve Medicalpark Hastaneleri adına Silivri Atatürk anıtına 
çelenk konması, saygı duruşu, İstiklal marşının okunmasıyla tören başlamış oldu..

Silivri temsilcimiz Dr.Fethi Bozçalı ilk sözü alarak; 2015 yılında 2 milyar kutu ilaç satıldığını, 115 mil-
yon kişinin hastane acillerine başvuru yaptığını, bu sayının 50 milyon nüfusuna rağmen İngiltere’de 
20 milyon olduğunu, tüketime dayalı kısa süreli muayenelerin niteliksiz sağlık hizmetine bunun 
da sağlık çalışanlarına şiddet ortamı yarattığını dile getirdi. Fiilli hizmet haklarının kazanılması ve 
emekliliğe yansıyacak insani ücret için mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Silivri Devlet Hastanesi temsilcimiz Dr. Meltem Irmak’ın temsilciliğimizin hazırladığı 14 Mart bildir-
gesini okuması sonrasında etkinlik sona erdi.

 Temsilciliğimiz, yeni üye yapma, üye aidatı, üyelik işlemleri, danışmanlık gibi etkinlikleri sürdürdü. 

İstanbul Tabip Odası
Silivri Temsilciliği
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İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu toplantısı her ayın birinci ve üçüncü Salı aksamı dü-
zenli olarak yapılmaktadır.

Mart 2016-Mart 2017 tarihleri arasında yürütülen faaliyetler:

Cezaevlerinin sağlık koşulları ve mahpusların sağlık durumları

Cezaevleri, hasta mahpuslar ve açlık grevleri her zaman öncelikli çalışma alanımızdır. Hasta mah-
pusların yaşadığı sorunlar nedeniyle yapılan başvurulara çeşitli düzeylerde çözüm bulunmaya çalı-
şılmıştır (alternatif raporlama, ilgili resmi kurumlara sağlık hakkı için gerekli yazışmalar ve bağımsız 
heyet olarak ziyaret talepleri, basın toplantıları).

• Hasta mahpuslar için alternatif rapor hazırlanmasında muhatap alınacak ve hızlı refleksle davrana-
cak ilgili hekimlerden oluşan, sürekliliği olan bir grup oluşturulmuştur.

• Çocuk mahpuslar ve çocuk cezaevleri 
hep gündemimizde olmuştur; “çocuk 
cezaevleri kapatılsın” fikri temel fikrimiz 
olmakla birlikte çocuk cezaevlerinin 
denetlenmesi için bağımsız izleme heyeti 
oluşturması, acil durumlar karşısın-
da hızlı refleksle davranacak ve Adalet 
Bakanlığı ile ilişki kuracak bir mekaniz-
manın oluşturulmasına karar verilmiştir. 
Çocuk mahpusların açlık grevi yakından 
izlenmiştir. Adana E Tipi Cezaevinde ço-
cuk koğuşunda 25.03.2017 de çıkan ikinci 
yangından sonra bağımsız izlem için TİHV 
ve İHD ile birlikte Adalet Bakanlığı’na 
başvurulmuştur.

• Çocuk hakları ve çocuk mahpuslarla 
ilgili olarak, Dr. Çağla Seven moderatör-
lüğünde 15.12.2016 tarihinde düzenlenen 
panelde çocuk mahpusların sorunları 
ayrıntılı olarak konuşulmuştur.

Dr. Alp Çetiner’in yanında yer aldık. Adalet 
Bakanlığı Bakırköy Kadın Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumu’nda görev yapan Dr. Alp 
Çetiner 6 günlük gözaltı sürecinden sonra 
09.08.2016 tarihinde tutuklandı ve Silivri 
Cezaevi’ne gönderildi.

Suçu; İyi hekimlik yapmak, cezaevindeki 
tutuklu ve hükümlüler tarafından iyi bir 
hekim olarak bilinmekti. Dr. Alp Çetiner’i 

İnsan Hakları Komisyonu
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tutuklanmaya götüren süreç ise şöyle gelişti:

1 Ağustos 2016 günü, yeni cezaevi yönetiminin kimi uygulamalarına karşı siyasi tutuklular protesto 
eylemi gerçekleştirdi. Bu sırada çıkan yangın sebebiyle Dr. Alp Çetiner cezaevi müdürü tarafından 
olay yerine gitmesi için görevlendirildi. Dr. Alp Çetiner hızla yangın çıkan koğuşa girerek hükümlü ve 
tutukluların yangın ve dumandan etkilenmemesi, yani zarar görmemeleri için tahliyelerine çalıştı.

KHK ile haksız ve hukuksuz ihraç edilen sağlık çalışanların yanında yer aldık.

15 Temmuz darbe sürecinden sonra işinden edilen açığa alınan meslektaşlarımız ve akademisyen-
lerle çeşitli alanlarda dayanışma içinde olundu.

İhraçlara ve açığa alınmalara yönelik olarak ve aylardır hukuksuz bir şekilde tutuklanan Şırnak Tabip 
Odası Başkanı Dr. Serdar Kuni için “İyi hekimlik yargılanamaz” başlığıyla TİHV ve İHD ile birlikte Ga-
latasaray meydanında basın açıklaması yapıldı, Dr. Serdar Kuni’ye dayanışma kartı postalandı.

 Geçirdiği ağır bir hastalık sırasında açığa alınan, sonrasında ihraç edilen Dr. Mehmet Duman 
18.12.2017 tarihinde Bursa’da evinde destek ve dayanışma amacıyla ziyaret edildi.

OHAL kararnamesiyle Marmara Üniversitesi’nden ihraç edilen eski TTB ve İTO Başkanı Prof. Dr. Öz-
demir Aktan, 21.02.2017 tarihinde çalıştığı üniversite hastanesi önünden öğrencileri, meslektaşları 
ve mücadele arkadaşları tarafından ‘geçici olarak’ uğurlandı.

 http://www.istabip.org.tr/4553-prof-dr-ozdemir-aktan-gecici-olarak-ugurlandi.html

 İhraç edilen Dr. Veysi Ülgen dayanışma amacıyla Diyarbakır’da 11.03.2017’de ziyaret edildi. Aynı 
ziyarette Dr.Serdar Kuni’nin ilk duruşması öncesi düzenlenen uluslararası katılımlı iyi hekimlik for-
muna katılım sağlandı.

29.01.2017 de Ankara’da düzenlenen OHAL sürecinde işten atılan hekimler; Kurumsal ve mesleki 
sorumluklarımız çalıştayına katılım sağlandı. Psiko-sosyal Dayanışma Ağı’nın çalışmalarına destek 
verildi. 

Güvencesiz çalıma insan hakkı ihlalidir.

“Güvencesizleştirme ve barış” başlığı altında 17 Aralık 2017 tarihinde Dr. Mehmet Zencir Dr. Mende-
res Tutuş’un katıldığı panel Dr. Çağla Seven moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Barış talep eden panellerimizi sürdürdük

 21.01.2017 tarihinde “Savaş bir halk sorunudur” paneli; Dr. Hatıra Topaklı’nın moderatörlüğünde Dr. 
Şebnem Korur Dr. Nilay Etiler Dr. Mehmet Şerif Demir in katılımıyla gerçekleştirildi.

İşkence ve kötü muameleye karşı mesleki ve insani duyarlılığımız için

İşkenceyle mücadele günüyle ilgili olarak İHD ve TİHV birlikte ortak basın açıklaması yapıldı. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 
OHAL uygulamaları sırasında yaşanan insan hakları ve adli-tıbbi sorunları gündeme getirmek ve 
hekimlerin mesleki uygulamalarına destek olması amacıyla hazırlanan “Hekim Tutum Belgesi”ni 
kamuoyuyla paylaşmak üzere bir basın toplantısı gerçekleştirdi. 9 Ağustos 2016 günü İstanbul Tabip 
Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasına; TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, 
TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve ATUD Başkanı Prof. Dr. Nadir Arıcan katıldı.

Hekimlere, adli muayenelerinde otoritenin baskı ve yönlendirmelerine karşı açıklama yapıldı: TTB-
İstanbul Tabip Odası olarak, hekim-hasta ilişkisinin bütününde, yani gerek muayene ve tedavi sıra-
sında, gerekse raporlama ve tıbbi belgeleme (gözaltı muayeneleri, işkence vb. kötü muamele iddiaları 
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gibi) süreçlerinin tamamında hiçbir oto-
ritenin baskısı, talepleri ya da olağanüstü 
durum gerekçe gösterilerek hekimler 
üzerinde baskı ya da yönlendirme yapıl-
masının kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Göçmen ve mültecilerin insani hakları 
için çaba gösterdik…

Ceza Hukukçuları Derneği tarafından 
düzenlenen Göçmen Hukuku toplantısına 
katılım sağlandı.

TTB Merkez Konseyi, 20 Haziran Dünya 
Mülteciler Günü Dolayısıyla yazılı basın 
açıklaması yaptı. Göçmenlerin çoğunun 
kötü barınma şartlarında ve en temel 
insan haklarından mahrum hayatlar 
sürmeye mahkum edildiklerine dikkat çe-
kilen açıklamada, göçmen kamplarından 
basına sızan cinsel istismar, şiddet ve bazı 
bulaşıcı hastalıkların yüksek düzeylere 
ulaşması gibi sorunların ciddi derecede 
kaygı verdiği belirtildi. Açıklamada, başta 
İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi ve Sağlık 
Bakanlığı olmak üzere, tüm yetkililer 
mültecilerin acil ihtiyaçlarının karşılan-
ması ve/veya düzeltilmesi için göreve 
çağrıldı.

Evlerinden olan ailelerin yanında yer 
aldık.

Kardeş Aile projesine aktif destek sağ-
landı. 

2016 yılı Sevinç Özgüner Ödülü Aziz Yural 
anısına verildi.

Dişhekimi Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödül ve Anma Töreni 23 Mayıs 2016 
günü Odamız Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi. 2016 yılı ödülü Cizre’de bir yaralı kadına müda-
hale ederken başından vurularak öldürülen sağlık emekçisi, SES Cizre Temsilcisi Aziz Yural anısına 
verildi. Törene aile adına Aziz Yural’ın kardeşleri Rojin ve Hülya Yural katıldı.

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 25 Mayıs 2016, Çarşamba günü SES, TTB-
İstanbul Tabip Odası ve Devrimci Sağlık-İş’in düzenlediği basın açıklamasıyla protesto edildi. Bakır-
köy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi önünde toplanan sağlık çalışanları KHB Bakırköy 
Genel Sekreterlik binasına dek yürüdüler. Yürüyüş boyunca “Sağlıkçılar Barış İstiyor”, “Baskılar Bizi 
Yıldıramaz” sloganları atıldı. Basın açıklamasına çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı katıldı. 

İnsan Hakları Komisyonu
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Sağlık Politikaları Komisyonu

•  19 Temmuz 2016 tarihinde Aydın Çubukçu ve Hayri Kozanoğlu’nun konuşmacı olduğu “Türkiye’de 
Yakın Dönem Siyasal Gelişmeler” başlıklı yuvarlak masa  toplantısı gerçekleştirildi.

• 22-23 Ekim 2016 tarihlerinde Gönen’de DİSK Birleşik Metal-İş Kemal Türkler Eğitim Tesisleri’nde 
İstanbul Tabip Odası Program Çalıştayı düzenlendi.

• 1 Mart 2017 tarihinde moderatörlüğünü Güray Kılıç’ın yaptığı, gazeteci Çiğdem Toker ve CHP mil-
letvekili Aytuğ Atıcı’nın konuşmacı olduğu “Bir Kamu-Özel ortaklığı Modeli/Şehir Hastaneleri” paneli 
gerçekleştirildi.

• 11 Mart 2017 tarihinde Ankara Tabip Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin düzenlediği Şehir 
Hastaneleri Sempozyumuna Komisyon üyeleri Dr. Haydar Durak, Dr. Güray Kılıç ve Dr. Osman Öztürk 
katıldılar.

• 14 Mart haftası etkinlikleri için TTB bünyesinde oluşturulan 14 Mart Çalışma Grubuna İTO’yu tem-
silen Komisyon üyemiz Dr. Osman Öztürk katıldı.

• 18 Mart 2017 tarihli Komisyon toplantısında 4 Mart’ta 200.000 kişinin katılımıyla Londra’da dü-
zenlenen “NHS’e Sahip Çık!” eylemiyle ilgili olarak eylemin düzenleyicilerinden John Lister’la video 
konferans gerçekleştirildi.

• Komisyonumuzun önerisiyle TTB’de oluşturulan Şehir Hastaneleri Çalışma Grubunda İTO’yu tem-
silen Dr. Güray Kılıç yer aldı.

•  27-28 Nisan 2017 tarihlerinde Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nca Lefkoşa’da düzenlenen 
“Döner Sermaye Yasası ve Sağlık Reformu/Türkiye Deneyimi” başlıklı toplantılara TTB Merkez Kon-
seyi üyesi Dr. Bülent N. Yılmaz’la birlikte Komisyon üyemiz Dr. Osman Öztürk katıldı.
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Bu yıl Tıp Haftası etkinlikleri 10-19 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Tıp Haftası kapsamında ilk olarak 10 Mart 2017 akşamı artık gelenekselleşen Silivri Tıp Haftası 
yemeği yapıldı. Tıp Haftası yemeğinde hekimler ve aileleri bir arada olmanın mutluluk ve coşkusunu 
paylaştılar.

11-12 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul Tabip Odası 4. Bireysel Satranç Turnuvası Cağaloğlu binasında, 
Dr. Ertan Yardımcı’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

13 Mart 2017 günü Basın Müzesi’nde “Doktorlar ve Sağlık” Resim Yarışması, Fotoğraf Yarışması 
ödülleri sahiplerini bulurken, Sanatçı Hekimler Sergisi’nin açılış ve kokteylleri de gerçekleştirildi.

14 Mart 2017 günü Taksim ve Silivri’de anıtsal törenler gerçekleştirildi. Anıtsal törenlerde 14 Mart 
Hekimlik Bildirgesi kamuoyuyla paylaşılırken, hekimlik alanında yaşanan sorunlara ve taleplerimize 
vurgu yapıldı.

Yine 14 Mart 2017 akşamı Kadıköy Belediyesi ile ortak bir Tıp Bayramı Buluşması gerçekleştirildi. 
Kadıköy Belediyesi Zübeyde Hanım Kokteyl Giriş Salonu’nda yapılan kokteyl farklı kuşaklardan he-
kimlerin buluşmasına zemin sağladı. Etkinliğe Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katıla-
rak bir konuşma yaptı.

16 Mart 2017 günü Cağaloğlu binamız salonunda İstanbul Tabip Odası Forum Tiyatro ekibi “İyi He-
kimlik” temalı bir performans sahneledi. Forum Tiyatro grubunun seyircilerle ortaklaşan gösterisi, 
performans dayatması başta olmak üzere hekimlik alanında yaşanan sorunlara ayna tuttu.

17 Mart 2017 akşamı değerli sanatçı Hüsnü Arkan hekimler ve sağlık çalışanları için sahne aldı. 
Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşen coşkulu ve keyifli konsere yüzlerce hekim, sağlık çalışanı 
katıldı.

18 Mart 2017 günü gerçekleştirilen Tıp Haftası Ödül Töreni ile Hizmet Plaket Törenleri ise her yıl 
olduğu gibi yoğun bir ilgi ve katılıma sahne oldu. Törende Tıp Bilim ve Tıp Hizmet Ödülü, Dr. Nejat Ya-
zıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü, Prof. Dr. Nusret H. Fişek Halk Sağlığı Hizmet/Teşvik 
Ödülü, As. Dr. Cengiz Çetin Tez 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 buluşmanın, mes-
lekte onlarca yılı geride bırakmanın mutluluğu ve gururunu yaşadılar.

Aynı gün Cemi Demiroğlu Oditoryumu fuayesinde “Hekim Yazarlar Kitaplarını İmzalıyor” etkinliği 
de gerçekleştirildi. Dr. Ülkü Sema Aydın, Dr. İsmail Hakkı Aydın, Dr. Yavuz Ceylan, Dr. Ali Özyurt, Dr. 
Erdinç Köksal ve Dr. Coşkun Özdemir kitaplarını meslektaşları için imzaladı.

Tıp Haftasının son günü olan 19 Mart 2017’de ise Tünel’den başlayıp Galatasaray Meydanı’nda son 
bulan hekim yürüyüşü gerçekleştirildi. “Her Zaman, Her Yerde İyi Hekimlik” çağrısıyla yapılan yürü-
yüşe yüzlerce hekim ve tıp öğrencisi katıldı.

14 Mart Tıp Haftası Komisyonu
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Dönem etkinlikleri;

1- Komisyonumuzun  2016 yılı etkinlikle-
rinde Dr. Lale Tırtıl yürütücü olmuş , 2017 
yılından itibaren Dr. Münevver Yıldırım  
yürütücülüğünde etkinliklere devam edil-
miştir. Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekim-
lik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu 
içinde Dr. Lale Tırtıl ve Dr. Münevver 
Yıldırım tarafından temsil edilmektedir. 

2- 2016/Mayıs 

14 Ocak 2016’da kurulan TBMM Boşanmaların Araştırılması Komisyonu, hazırladığı 476 sayfalık 
raporu kamuoyuna 6 Mayıs 2016 tarihinde yansıdı.  Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırması’nda, 
“şiddet kadınların başlıca boşanma sebeplerinden biridir” tespiti yapılmasına rağmen, komisyonda 
kadın ve çocuklara karşı şiddet görmezden gelindi. Kadın ve çocuklara karşı şiddet, 476 sayfalık 
rapor taslağında, bir alt başlık olarak sadece 1 sayfa yer bulabildi. Şiddete maruz kalan kadınların 
kolluk kuvvetleri ve yasal süreçlerinde verilen önemi azaltan, boşanmalarda mal paylaşımı, nafaka 
konularında kadınların haklarını boşanmaları zorlaştırma amacıyla kısan maddeler nedeniyle kadın 
örgütleri tepki gösterdi. Komisyonumuz Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu bileşeni olarak 
sosyal medya etkinliklerine ve basın açıklamalarına katıldı.

Kadınlara ve Translara Çağrı;  TBMM Boşanma Komisyonu haklarımızı gasp etmek için işbaşında!  
Sessiz kalmıyoruz!

21.05.2016

TBMM Boşanmaların Araştırılması Komisyonun 6 Mayıs 2016 tarihli taslak raporu, kadınların on 
yıllara dayanan mücadelesi ile kazandıklarına göz dikti. Kadınları sadece aile içinde tanımlayan, aksi 
takdirde yok sayan rapor, erkek şiddetine karşı yasal mekanizmaları zayıflatan ve kadınların boşan-
masını zorlaştıran öneriler getiriyor.

Rapor, kadınların nafaka hakkına el koyuyor, şiddetten uzaklaşmasını zorlaştırıyor ve hatta yaşadığı 
evin bile şiddet uygulayan erkekler tarafından elinden alınmasına imkan tanıyor.

Bu komisyon, biz kadınlara, “evli değilsen sana sosyal hizmet yok” diyor. Sonra şiddet gördüğümüzde, 
üstelik her gün bunca kadının öldürüldüğü bir ülkede, “delilin yoksa tedbir de yok” diyor. Evlenene, 
maruz kaldığı şiddet ve baskıya rağmen “boşanma, bir daha düşün”, boşanana ise “nafakaya güven-
me” diyor. Biz “kadınların faydası”ndan bunu anlamıyoruz!

Mücadele ederek kazandığımız hakların yıllarca geriye götürülmesine sessiz kalmayacağız! Bu geri 
gidişe izin vermeyeceğimiz gibi, kadınların lehine yasa ve politikalar için mücadeleye devam edeceğiz.

Tüm kadınları ve transları, 22 Mayıs Pazar günü, saat:14.00’de Kadıköy Süreyya Operası’nın önüne 
bekliyoruz.

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu 

Kadın Hekimlik Komisyonu
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3- Haziran/2016 

3.1 

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 
kurucularından Prof. Dr. Şebnem Korur 
Fincancı Hocamızın  basın özgürlüğü 
kapsamında verdiği destek nedeniyle 
tutuklanması nedeniyle ; İstanbul Tabip 
Odası üyesi kadın hekimler tutuklu bulu-
nan Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya destek 
amacıyla Bakırköy Kadın Cezaevi önünde 
dayanışma eylemi gerçekleştirdi.

23 Haziran 2016 Perşembe günü 18.00’da 
Bakırköy Kadın Cezaevi önünde toplanan 
kadın hekimler “Kadın, Yaşam, Özgürlük! 
Jin, Jiyan, Azadi! #ŞebnemKorurFincan-
cıYalnızDeğildir” pankartı açtılar.

Açılan pankartın arkasında bir araya ge-
len onlarca kadın hekim Nazım Hikmet’in 
“O duvar, o duvarınız... Vız gelir bize vız” 
şiirini topluca okuyarak Dr. Şebnem 
Korur Fincancı’ya desteklerini haykırdılar. 
Türküler eşliğinde halaylar çeken kadın hekimler eylem sonunda ellerindeki beyaz balonları uçura-
rak barış, özgürlük, demokrasi taleplerini dile getirdiler. Kadın hekimler Dr. Şebnem Korur Fincancı, 
Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu özgürlüklerine kavuşana dek özgürlük nöbetini sürdüreceklerini ilan 
ettiler.

3.2 

11 Haziran 2016 tarihinde TTB 6. Olağan Genel Kurul kapsamında hekimler ve diğer sağlık çalışanı 
kadınların emzirme döneminde verilen izinlerin performans ödemelerine yansıtıldığı anlaşılmış, süt 
izni hakkının böylelikle iptal edilmiş olması konusunun tüm hekimlere ve kamuoyuna duyurulması 
kararı verilmiştir. Komisyonumuz süt izni konusundaki gelişmeleri incelemiş, raporlama ve basın 
açıklaması aşamasında katkı sunmuştur.

11.06.2016
BASIN AÇIKLAMASI

SÜT İZNİ BEBEKLERİMİZİN EN TEMEL İNSANLIK HAKKIDIR

AKP hükümetinin gündeme getirdiği “Ailenin Ve Dinamik Nüfusun Korunması Programı” yaklaşık bir 
yıllık tartışma sürecinin ardından geçtiğimiz Şubat ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Kadınların çalışma yaşamında yer almasını teşvik etme amacı taşıdığı dillendirilen bu yasal 
düzenlemenin, çalışma yaşamındaki fiili karşılığı ne yazık ki “kadının yeri evidir”e denk gelmektedir.

Sigortalı çalışan kadınlar, mevcut düzende analık izni sonrasında, ücretsiz izin, süt izni gibi haklarını 
kullanmakta sorun yaşıyor, gebelik ve sonrasındaki izinleri nedeniyle uzun süre işyerinden uzakta 
kaldıkları gerekçesiyle işini kaybetme riski taşıyorken, yasal düzenlemelerle “yarı zamanlı çalışma”yı 
dayatmak, kadınlara “evinde otur, çocuğuna bak, çalışma!” demekten başka bir şey değildir. Nihayet 
bu anlayışın son örneği olan genelge ile yarı zamanlı çalışan kadının süt izni hakkı iptal edilmiştir.
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“En az üç çocuk” söylemiyle başlayan, kadını ailede kutsayarak, annelikle özdeşleştiren, giydiğin-
den gezdiğine, kahkahasından eteğinin boyuna kadar akıl almaz sözlere ve uygulamalara imza atan 
mevcut iktidar son olarak çalışan kadının süt iznine gözünü dikmiştir.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 ilin Sağlık Müdürlük-
lerine “3710678 sayılı 6 no’lu Kamu Personeli Genel Tebliği” başlıklı bir genelge gönderdi. Genelgede 
süt izni kullanan kadınların bu saatlerinin “çalışmadığı saat” olarak işlenmesi ve döner sermaye ek 
göstergelerinin buna göre hesaplanması istenmiştir. Bu demektir ki genelgeyle kadın memurların süt 
izninde geçen süreleri, döner sermaye gelirlerinden kesilecektir.

Oysa süt izni yıllar süren mücadelenin sonunda kazanılmış yasal bir haktır ve 657 sayılı kanunun 104 
üncü maddesinin (D) fıkrasında, “Ka-
dın memura, çocuğunu emzirmesi için 
doğum sonrası analık izni süresinin bitim 
tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç 
saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat 
süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler 
arasında ve günde kaç kez kullanılacağı 
hususunda, kadın memurun tercihi esas-
tır” hükmüyle tanımlanmıştır.

Süt izninin “çalışmadığı süre” olarak sa-
yılması ve döner sermayeden kesilmesi, 
kadınların çocuklarını emzirmek, besle-
mek için para ödemesi anlamına gelmektedir. Zaten yoksulluk sınırında olan maaşlar ile yaşamak 
zorunda olan kadınlar gelirlerinden kesinti yapılmasını istemedikleri durumda süt izni kullanama-
yacaklardır. Bu da bebeklerin sağlıklı büyümesi için en temel gereksinimleri olan anne sütünden 
mahrum kalmaları anlamına gelecektir. “En az üç çocuk” istemi, “çalışan kadının anneliği eksik, 
yarımdır” sözlerinin ardından yapılan bu düzenleme ile amaç kadınların istihdam edilme koşullarının 
zora sokularak çalışma yaşamından dışlanması, eve hapsedilmesi, hayatlarının doğurma ve çocuk 
bakımı ile sınırlandırılarak kuluçka makinesine dönüştürülmesinden başka bir şey değildir.

Bebekler için anne sütünün ne kadar yaşamsal olduğunu her anneye özenle anlatan, emzirmeyi teş-
vik eden biz kadın hekimler, ne takip ettiğimiz bebekler ne de kendi bebeklerimiz için süt izni hakkı-
mızın gasp edilmesini kabul etmiyoruz.

Bebeklerin Anne Sütünden Yoksun Bırakılmasına, Annelerin İşsiz Kalmasına İzin Vermeyeceğiz!

Yarım Aklınıza Biat Etmeyeceğiz!

Genelgenin Derhal Geri Çekilmesini İstiyoruz!

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOLU

4- Ekim 2016

4.1 

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolunun düzenlediği “Kadın ve Savaş” konulu 4. 
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 6-8 Ekim 2016 tarihlerinde Mersin’de yapıldı. Kongreye Yö-
netim Kurulu adına Dr. İncilay Erdoğan ve komisyon üyeleri Dr. Suzan Saner, Dr. Lale Tırtıl, Dr. Çağla 
Demir ile konuşmacı olarak Dr. Şebnem Korur Fincancı katıldı. 
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Savaşın kadınlara ve tüm topluma etkilerini, yakınımızda sü-
regiden çatışma ve savaşlara ilişkin bölgeden gelen tanık mes-
lektaşlarımızın deneyimlerinin ele alındığı kongrede savaşın 
nedenleri, araçları, kadınlara ve kadın sağlığına etkilerinin her 
boyutuyla ele alındı. Kongre sonuç bildirgesinde kadın hekimler 
olarak barış talebi bir kez daha yinelendi. Kongrenin sonuç bil-
dirgesi 8 Ekim 2016 Cumartesi günü TTB Merkez Konseyi üyesi 
ve Kongre Başkanı Dr. Selma Güngör, TTB Kadın Hekim ve Kadın 
Sağlığı Kolu Yürütmesi adına Dr. Nilay Etiler ve Mersin Tabip 
Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan’ın söz aldığı bir basın açıklama-
sıyla kamuoyuna duyuruldu. Kongre sonuç bildirgesini Mersin 
Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşe Çöl okudu.

4.2 

İstanbul Tabip Odası çalışmalarına katılan tüm kadın hekimler 
ile 29 Ekim 2016 tarihinde bir akşam yemeğinde buluşuldu.  
Toplantı Dr. İncilay Erdoğan tarafından hazırlanan eylem ve 
etkinliklere katılımlarımızın fotoğraflarından oluşan kısa film ile 
başladı. Komisyon çalışmalarına yeni katılımlar oldu.

5- Kasım 2016

5.1 

18 Kasım 2016 tarihinde TTB Merkez Konseyi ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, Hükümet 
tarafından TBMM Genel Kurulu’na getirilen “Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden 
olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi 
durumunda, ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelen-
mesine karar verilir…” önergesinin derhal geri çekilmesini istedi. Bu konuda yapılan çalışmalara 
komisyonumuz destek verdi.

TECAVÜZCÜLERİ DEĞİL ÇOCUKLARI 
KORUYUN!

Hükümet tarafından TBMM Genel 
Kurulu’na getirilen “Cebir, tehdit, hile veya 
iradeyi etkileyen başka bir neden olmak-
sızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen 
cinsel istismar suçundan, mağdurla failin 
evlenmesi durumunda, ceza açıklanma-
sının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş 
ise cezanın infazının ertelenmesine karar 
verilir…” önergesi derhal geri çekilmelidir. 

Kız çocuğunu cinsel nesne olarak gören ve erken evlendirilerek eğitim başta olmak üzere yaşamın 
olanaklarından mahrum bırakan bu düzenleme kadın-erkek eşitliğine darbe niteliğindedir. 

Bu yasanın  kabul edilmesi çocuk tecavüzcülerinin aklanmasına, tecavüzcüsüyle evlendirilen çocu-
ğun ise her gün tecavüzü yaşamasına yol açacak, yaşamlarını söndürecektir.

İnsan haklarına, çocuk haklarına açıkça aykırı olduğu görülen bu düzenleme, çocukları istismardan 
korumak amacıyla imza verdiğimiz uluslararası sözleşmeler ve bu sözleşmelere bağlı olarak ulusal 
hukukumuzda gerçekleştirilen değişikliklere de aykırıdır.
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Başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olmak üzere Çocuk Hakları doğrultu-
sunda çalışmalar yapan ve sorumluluğu olan tüm kurum ve kuruluşları;  tecavüzcüleri değil, çocuk-
lara kıyan anne babaları değil, çocukları korumaya çağırıyoruz.

Bu önergeyi hazırlayan ve onay verecek olan tüm milletvekillerine, bu ülkenin hekimleri, çocuk hak-
ları ve kadın hakları savunucuları olarak insani ve vicdani sorumluluklarını hatırlatmak istiyoruz.

Kamuoyuna çağrımızdır:

Cinsel saldırıları “kutsal aile” söylemleriyle örtmeye çalışan bu önergeye ülkemizin onurlu ve vicdan 
sahibi yurttaşları olarak sessiz kalmayalım.

Önerge bir an önce geri çekilmelidir. 18.11.2016

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

5.2 19 Kasım 2016

19 Kasım 2015 tarihinde Samsun’da görev yaptığı hastanede, birlikte çalıştığı sağlık çalışanını eşinin 
şiddetinden korumak isterken öldürülen Dr. Aynur Dağdemir, ölüm yıldönümü dolayısıyla Türk Tabip-
leri Birliği (TTB) ve Samsun Tabip Odası (STO) tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı. Etkinliğe 
Kadın Komisyonumuz adına Dr. Lale Tırtıl katıldı. 

5.3 22 Kasım 2016

Cinsel istismar yasa tasarısı  (TCK 103 MD) 22 Kasım 2016 tarihinde TBMM’nde görüşülme aşa-
masına gelmişti. Yasa tasarısı çocukların sağlığına değil istismar edilen çocuğun yaşına göre cezai 
işlemleri değişmesini öngörüyordu. Bu konuda tasarı aşamasında TTB ve uzmanlık derneklerinin 
hazırladığı raporların dikkate alınmadığı izlenmişti. Bu nedenle toplumsal tepki konusunda bileşeni 
olduğumuz Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu ile birlikte #TecavüzMeşrulaştırılamaz  ve   
#SiyahProtesto başlıkları ile sosyal medya eylemi yapıldı.

 22 Kasım 2016

#TecavüzMeşrulaştırılamaz ve #SiyahProtesto  

Tehlike bitmiş değil: Anayasa Mahkemesi ceza kanununda cinsel istismarı düzenleyen 103. maddeyi 
iptal ettiği için devlet bu konuyu düzenleme çalışmalarına devam edecek. Bu yasa her türlü gün-
demde olacak! Kadınlar olarak sürece müdahil oluyoruz; cinsel istismar suçu istisnasız yeniden suç 
olarak düzenlenmelidir demek için #SiyahProtesto’dayız.

Cumartesi günü, geçmişe dönük cinsel istismarın affı ve ileriye dönük rıza yaşının 15’ten 12’ye indi-
rilmesine yönelik tasarıya “tecavüz meşrulaştırılamaz” diyerek tepki gösterdik, sokaklara döküldük. 
Kalabalığımız bize güç verdi, umut verdi.  

Şimdiyse bahsi geçen önerge bugün Meclis’te oylanacakken, büyüyen tepkimiz sayesinde komisyona 
geri çekildi. Ama rıza yaşını 12’ye indiren yasa maddesi hâlâ duruyor!  

“Toplumdaki mutabakatın tam anlamıyla sağlanması için” tasarıyı komisyona aldıklarını söylediler. 
Halbuki mutabakat tam: biz kadınların rızası yok! 

İstismarcıların, tecavüzcülerin evlilik yoluyla affedilmesinin, 12 yaşındaki çocuğun cinsel istismara 
rızası var sayılmasının meclis komisyonlarında görüşüldüğü bu simsiyah günlerde tekrar ediyoruz: 
kadın örgütlerinin sesine kulak verilmeli ve tasarı tamamen kaldırılmalıdır; TCK 103/1 ve 2 bu alanda 
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uzun yıllar boyunca emek vermiş kadın örgütleri görmezden gelinmeden hazırlanmalıdır. 

Bugün evde, işte, sokakta ses veriyoruz. Siyah giyiniyoruz, pencerelerimizden siyah kumaş sarkıtıyo-
ruz, siyah kurdele takıyoruz ve sosyal medya profillerimizi siyaha çeviriyoruz ( 

Bu tasarı tamamen kaldırılana, yenisi bizlerin istediği şekilde geçene kadar sesimizi yükseltmeye 
devam edeceğiz. Biliyoruz ki, böyle yapmadığımız sürece cinsel istismarcıları, tecavüzcüleri aklayan 
bir yasa her an yeniden gündemimize getirilebilir; veya başka bir zamanda hızla geçirilebilir. 

Cinsel istismar ve tecavüz biz kadınların, çocukların hayatlarını hedef alıyor. Hayatlarımızı karartmak 
isteyenlerin karşısında susmuyoruz; geceleri, sokakları, meydanları terk etmiyoruz. 

22 Kasım Salı akşamı (BUGÜN) saat 18.00’de Beşiktaş’ta Hakan Pastanesi yanında buluşuyoruz. 
Sessiz #SiyahProtesto’muzla sokakları kaplıyoruz, karartıyoruz.

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu

5.4 25 Kasım 2016 

Komisyonumuzun önerisiyle  SES İstanbul Şubeleri ile birlikte 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü için hastanelerde etkinlikler düzenledi. 

Basın Açıklamasına Çağrı 24.11.2016

ATAERKİL DÜZENİN CİNSİYETÇİ UYGULAMALARINA, KADINA YÖNELİK AYRIMCILIĞA TESLİM OL-
MAYACAĞIZ

İstanbul Tabip Odası ile SES İstanbul Şubeleri olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulus-
lararası Mücadele Günü’nde ataerkil düzenin cinsiyetçi uygulamalarına, kadına yönelik ayrımcılığa 
teslim olmayacağımızı tüm dünya kadınları ile birlikte haykıracağız.25 Kasım Cuma günü 12.30’da 
kadın hekimler ve sağlık çalışanları olarak  ayrı hastanede basın açıklaması yapıyoruz.

Bakırköy Ruh Sinir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis önü, Şişli Etfal EAH Konferans Salonu 
önü,  Okmeydanı EAH Eski Başhekimlik Binası önü.

Katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İSTANBUL TABİP ODASI -SES İSTANBUL ŞUBELERİ

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü’nde kadın hekim-
ler ve sağlık çalışanları da alanlardaydı. Ülke genelinde olduğu gibi İstanbul’da çalışan kadın sağlık 
çalışanları çeşitli hastanelerde basın açıklamaları gerçekleştirerek eşit hak ve özgürlük taleplerini, 
eril iktidarın kadınların hayatına, sağlığına, bedenine, kimliğine yönelen şiddet politikalarını protesto 
ettiler.

İstanbul’da, 25 Kasım 2016 Cuma günü 12.30’da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli 
Etfal EAH, Bakırköy Ruh Sinir EAH, Bakırköy Sadi Konuk EAH ve Erenköy Ruh Sinir EAH’de İstanbul 
Tabip Odası ve SES İstanbul Şubeleri imzasıyla eş zamanlı basın açıklamaları yapıldı. Okmeydanı 
EAH’de yapılan açıklamaya DİSK Genel-İş Üyesi kadınlar da katıldı.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH’de yapılan basın açıklamasına Yönetim Kurulu Üyemiz 
Dr. İncilay Erdoğan, Şişli Etfal EAH’de yapılan basın açıklamasına ise İstanbul Tabip Odası Kadın 
Komisyonu’ndan Dr. Lale Tırtıl katıldı ve basın metnini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan ortak basın açık-
lamasında; “2016’nın ilk 10 ayında erkekler en az 220 kadını öldürdü. 220 kadını boşanma hakkını 
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kullandığı,  kendisiyle ilgili kararları verdiği için, kadınları erkek şiddetinden korumaya çalıştığı için 
öldürdü, 352 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu; bir ayda işsiz bırakılan kadın sayısı 13.000’i 
aştı. Ölümle sonuçlanmayan şiddet olaylarının dökümünü ise henüz bilmiyoruz. Kadınların yaşamları 
ve bedenlerinin devlet tarafından korunmaması yetmiyormuş gibi  erkek şiddetine karşı mücadele 
eden kadın örgütleri kapatıldı. İçinde yaşadığımız bu şiddet iklimi tek tek erkek bireylerin kadınlara 
uyguladığı münferit olaylar değildir. Bizler biliyoruz ki cinsiyetçi bir üstünlük, eril iktidar toplumun 
her hücresinde varlığını korumak için çaba gösteriyor. Kadınlar yüzyıllardır eşit haklar, eşit ücret ve 
bağımsızlık için mücadele ederek kazanımlar elde ettiler. Bu kazanımlar uluslararası sözleşmelerle 
korunmaya alındı. Ancak eril iktidar üstün olma tutkusundan vazgeçmiyor. Kadınlar kendi kararları, 
iş güvencesi, örgütlenme özgürlüğü için mücadele etmek zorunda bırakılıyor…” denildi. Açıklamada 
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü’nde bütün dünya 
kadınları ile birlikte sağlık emekçisi kadınlar olarak ataerkil şiddet düzenine karşı ortak bir dünyada, 
eşit ve özgür yaşamak için insanın insana sömürüsü son bulana dek mücadele edileceği de vurgu-
landı.

Yapılan basın açıklamalarında, 1 yıl önce, 19 Kasım 2015 günü Samsun’da görevi başındayken 
uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Dr. Aynur Dağdemir de anıldı. Basın açıklamaları “Bugün, 
19 Kasım 2015 tarihinde bir kadını erkek şiddetine karşı korumak isterken öldürülen arkadaşımız, 
meslektaşımız Dr. Aynur Dağdemir’i de anıyoruz. Dr. Aynur Dağdemir hastanede birlikte çalıştığı sağ-
lık emekçisi kadını kocasının şiddetinden korumaya çalışırken yaşamını yitirdi. Kadına karşı şiddeti 
ortadan kaldırmak için hayatı pahasına gösterdiği duyarlılık ve cesaret hepimize örnek oluyor, olacak.  
Aynur, sana söz veriyoruz. Bu şiddet sona erecek. Yaşasın kadın Dayanışması!” çağrısıyla sonlandırıl-
dı.

25.11.2016

Basına ve Kamuoyuna,

Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü…

Eşit haklar ve özgürlük isteğimize karşı eril iktidarın hayatımıza, sağlığımıza, bedenlerimize, kimliği-
mize yönelen şiddeti altında yaşıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla; 2016’nın ilk 10 ayında erkekler en az 220 
kadını öldürdü. 220 kadını boşanma hakkını kullandığı, kendisiyle ilgili kararları verdiği için, kadınları 
erkek şiddetinden korumaya çalıştığı için öldürdü, 352 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu; bir 
ayda işsiz bırakılan kadın sayısı 13.000’i aştı. Ölümle sonuçlanmayan şiddet olaylarının dökümünü ise 
henüz bilmiyoruz. Kadınların yaşamları ve bedenlerinin devlet tarafından korunmaması yetmiyormuş 
gibi erkek şiddetine karşı mücadele eden kadın örgütleri kapatıldı. Münferit Değil! İçinde yaşadığımız 
bu şiddet iklimi tek tek erkek bireylerin kadınlara uyguladığı münferit olaylar değildir. Bizler biliyoruz 
ki cinsiyetçi bir üstünlük, eril iktidar toplumun her hücresinde varlığını korumak için çaba gösteri-
yor. Kadınlar yüzyıllardır eşit haklar, eşit ücret ve bağımsızlık için mücadele ederek kazanımlar elde 
ettiler. Bu kazanımlar uluslararası sözleşmelerle korunmaya alındı. Ancak eril iktidar üstün olma 
tutkusundan vazgeçmiyor. Kadınlar kendi kararları, iş güvencesi, örgütlenme özgürlüğü için mü-
cadele etmek zorunda bırakılıyor. Devlet eril iktidarın en güçlü aygıtı olmaya devam ediyor. Kadınlar 
tüm yönetim kademelerine ancak eril akla biat ederlerse ulaşabiliyorlar. Kadınların kendileri ile ilgili 
kararları alması engelleniyor. Devlet eril iktidarın en güçlü aygıtı olmaya devam ediyor. Kadınlar tüm 
yönetim kademelerine ancak eril akla biat ederlerse kolayca ulaşabiliyorlar. Muhafazakarlık erkek 
iktidarın sürdürülmesi yolunda kadınları eve kapatmak, kadın muhalefetini bastırmak için kullanılan 
değerlerle karşımızda; tüm toplumdan itaat etmesi, kadınların da erkeklere biat etmesi isteniyor. Bu 
aklın engel tanımayan iştahı çocukları da ne pahasına olursa olsun kendi tahakkümünün bir parçası 
olmaya zorluyor. Muhafazakarlığın kutsal ailesi, içinde kadına zorbalığı, çocuk istismarını barındıyor; 
insanları fiziksel, cinsel şiddetin, çocuklara karşı normalize edilmeye çalışılan akıl almaz şehvetin 
üretildiği kapalı kutularda olmaya zorluyor. Kadınlar ucuz, güvencesiz, esnek, yarı zamanlı işlere 
mahkum ediliyor. Biliyoruz ki bu düzenlemelerle kadınlar; evlere, aileye, kocaya, patronlara mahkum 
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ediliyor. Devlet, aile, erkek kutsal ittifakı; 
kadın katillerini takım elbiseleri içinde “iyi 
halli” buluyor. Çocukları korumak yerine 
çocuk istismarcılarına “evlilik” hediye 
ediyor. Zarar gören çocukların ücretsiz te-
davisi yerine toplumu cinsel istismarcıla-
rın hasta olduğuna inandırmaya çağırıyor, 
bu uydurulmuş hastalık fikri nedeniyle 
sözüm ona tedavi yapmaya çalışıyor. Öte 
yandan devlet eliyle “çocuk” tanımı de-
ğiştiriliyor. Kadınların çocuk olabilmesine 
bile izin verilmiyor. Kız çocukları resmen 
evlendirilemeyince imam nikahı imdada 
yetişiyor; çocuklara evlilik adı altında cin-
sel istismar olağanlaştırılmaya çalışılıyor. 
Şiddet iklimine karşı insanlığın barış ve 
huzurunu savunmak suç haline getiriliyor. 
Savaş kadınların erkek şiddeti dünyasında 
yaşadığı acıların katmerlenmesidir. Ni-
tekim; göç nedeniyle ülkemizde kadınlar 
ucuz iş gücü olarak çalıştırılıyor, tecavüz 
ve şiddetin kolay hedefi haline getiriliyor. 
Erkek iktidar sadece kadını değil, tüm 
cinsel yönelimleri düşman kabul ediyor. 
LGBTİ bireylere yönelen nefret suçla-
rı cezasız kalıyor. Yaşamlarımıza kast 
eden şiddete, katilleri kollayan hukuka, 
cinsel istismarın meşrulaştırılmasına, 
Kadını eve hapsetmeye çalışan politika-
lara, hayatımızı daraltmayı amaçlayan 
muhafazakarlığa, Neoliberal politikaların 
emeğimize, barış çığlığımıza, yaşam alan-
larımıza, ormanımıza, suyumuza, sağlığı-
mıza kast eden talanına karşı, 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 

Dayanışma ve Mücadele Günü’nde bütün dünya kadınları ile birlikte biz sağlık emekçisi kadınlar da 
ataerkil şiddet düzenine karşı ortak bir dünyada, eşit ve özgür yaşamak için insanın insana sömürü-
sü son bulana dek mücadele edeceğimizi bildiriyoruz. Bugün, 19 Kasım 2015 tarihinde bir kadını er-
kek şiddetine karşı korumak isterken öldürülen arkadaşımız, meslektaşımız Dr. Aynur Dağdemir’i de 
anıyoruz. Dr. Aynur Dağdemir hastanede birlikte çalıştığı sağlık emekçisi kadını kocasının şiddetin-
den korumaya çalışırken yaşamını yitirdi. Kadına karşı şiddeti ortadan kaldırmak için hayatı pahasına 
gösterdiği duyarlıklık ve cesaret hepimize örnek oluyor, olacak. Aynur, sana söz veriyoruz. Bu şiddet 
sona erecek. . Yaşasın kadın Dayanışması! 

İstanbul Tabip Odası Kadın komisyonu / Sağlık Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri

5.5 

26 Kasım 2016 tarihinde  Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın   “Cinsel Haklar ve Doğurgan-
lığın Düzenlenmesi Konferansı”na Komisyonumuz adına Dr. Lale Tırtıl katılmıştır. İstanbul’da kürtaj 
ve doğum kontrol hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından sürdürülen kısıtlamalar tarihsel olarak 



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 1 6[

93[

]

anlatılmıştır. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı uzun yıllardır erişkin ve ergen kadın sağlığı 
konusunda çalışmalar yapmakta olup toplantıda Üreme Sağlığı politikalarının güncel durumu tüm 
yönleriyle ele alınmıştır. 

Cinsel Haklar ve Doğurganlığın Düzenlenmesi Konferansı 

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı 

Tarih: 26 Kasım 2016 Cumartesi 

Yer: Radisson Blu Şişli Otel, 19 Mayıs Cad. No 2 Şişli İstanbul 

9.30-9.40 Açılış 

9.40-11.00 

1. Sağlık hizmetleri ve doğurganlığın düzenlenmesi 

Üreme Sağlığında Küresel Politikalar ve Eğilimler-Gökhan Yıldırımkaya /UNFPA Türkiye Ofisi 

Geçmişten Günümüze Ülkemizde Doğurganlığın Düzenlenmesi - Alanur Çavlin/Tuğba Adalı /Nüfusbi-
lim Derneği 

Sağlık Kuruluşlarında Gebeliği Önleyici Yöntem ve İsteğe Bağlı Düşük Hizmeti Sunumu; Sağlık Per-
soneli Gözünden İstanbul’da Son Durum Ceren Topgül / Nüfusbilim Derneği 

11.00-11.20 Ara 

11.20- 12.40 

2. Kadın hakları ve doğurganlık 

 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde Kadın Hakları ve Doğurganlık – Şehnaz Kıymaz/Kadının İnsan 
hakları ve Yeni Çözümler Derneği 

Yasa ve Uygulamada Üreme Hakları ve Üreme Hakları Savunuculuğu – Deniz Bayram/Mor Çatı Kadın 
Sığınağı Vakfı Gönüllü Avukatı 

Cinsel Haklar Yaklaşımı ve Sağlık Politikaları - Volkan Yılmaz / Boğaziçi Üniversitesi 

12.40 – 14.00 Öğle Yemeği

14.00 – 15.20 

3. Kamu Hizmet Politikaları ve Doğurganlık 

Cinsel sağlığa kamusal sınırlama- Dr. Lale Tırtıl / TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 

Kadın Emeği ve Doğurganlık Politikaları – Gülnur Elçik  / KEİG Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi 

Cinsiyet Geçiş Süreçleri ve Trans Üreme Sağlığı– Dr. Seven Kaptan/ Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma 
Derneği 

5.6

Kadın Komisyonumuz 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele 
Günü etkinlikleri çerçevesinde  Tıbbi  Ve Hukuki Yönleriyle Kastrasyon (Hadım) Konusunda Panel –
Forum  düzenledi. Cinsel saldırı suçundan hükümlü kişilere tedavi uygulanmasını zorlayan Temmuz 
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2016 tarihli yönetmelik yürürlüğe girdi. Cinsel saldırı suçunu işleyenler “Hasta” mıdır? Cinsel saldırı 
suçluları “tedavi” edilebilir mi? Kastrasyon bir “tedavi” midir? Hükümlüler tıbbi girişime zorlanabilir 
mi? Hekimler zorla tıbbi girişim yapılabilir mi?  soruları  Yönetmelikte tanımlanan uzmanlık alanla-
rından meslektaşlarımızın katılımıyla değerlendirildi. 

TIBBİ  VE HUKUKİ YÖNLERİYLE KASTRASYON (HADIM)

Panel –Forum

26 Kasım 2016, Cumartesi – 17.00 – İstanbul Tabip Odası Cağa-
loğlu binası

Moderatör: Dr. Ümit Ünüvar 

Dr. Aytül Gürbüz Tükel - CETAD Yönetim Kurulu 

Dr. Abdullah Armağan - Androloji Derneği Yönetim Kurulu 

Dr. Lale Tırtıl  - AdliTıp Uzmanları Derneği 

Avukat Deniz Bayram - Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Gönüllü 
Avukatı

6- Ocak 2017

22 Ocak 2016 tarihinde  Cinsel saldırılar karşısında İstanbul 
Tabip Odası’nın nasıl tavır alması gerektiğini, cinsel saldırılarla 
nasıl mücadele edilebileceğini değerlendirmek üzere Odamız 
Kadın Hekim Komisyonu’nca düzenlenen çalıştay Cağaloğlu 
binamızda gerçekleştirildi.

Cinsel saldırılara karşı bir tutum metni oluşturmanın amaçlan-
dığı çalıştayda hem saldırılar olmadan önce alınabilecek önlemler hem de cinsel saldırı nedeni ile 
bir başvuru oluştuğunda izlenmesi gereken adımlar konuşuldu.

Daha önce cinsel saldırı metni oluşturmuş ve uygulamada aktif olarak cinsel saldırı başvuru-
larına özel tutum geliştirmiş olan iki kurumdan deneyimlerle ilgili bilgi aktarımı oldu. Boğaziçi 
Üniversitesi’nden Cemre Baytok, Sabancı Üniversitesi’nden Hatice Güneş bu alanda uygulamaları 
ve uygulamalar sırasında yaşadıkları sorunları  paylaştı. Morçatı gönüllü avukatı Deniz Bayram ise 
cinsel saldırıların hukuki boyutunu anlattı.

Aktarımların sonrasında yürütülen atölye çalışmasında cinsel saldırılar konusunda işleyişte yaşanan 
zorluklar, cinsel saldırıyı anlama, adlandırmadaki zorluklar konuşuldu ve  cinsel saldırılara karşı 
alınacak önlemlerin yer aldığı bir taslak metin oluştu. İhtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilecek yeni 
çalıştaylarla metin oluşturma ve farkındalık çalışmalarının sürmesi planlandı.

7- Şubat2017

9 şubat 2017 tarihinde bileseni oldugumuz İstanbul Emek Örgütleri Kadınları  ile KHK ile görevinden 
ihraç edilen ve bireysel olarak  Kadıköy’de bu durumu protesto eden  Sendika Temsilcisi Betül Celep’i 
ziyaret ettik. 

8- Mart 2017

8.1  

4 Mart 2017 tarihinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için meslektaşlarımıza çağrıda bulunduk.



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 1 6[

95[

]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde erkek iktidarın kadınların yaşam hakkını, sağlık hakkını yok sayma-
sını, özgür ve barış içinde yaşamasını engelleyen politikalarına HAYIR demek; Emeğimiz, bedenimiz 
ve özgürlüğümüz için;

5 MART PAZAR günü 15.00’da BAKIRKÖY ÖZGÜRLÜK MEYDANI’nda yapılacak mitingde olacağız.

İSTANBUL TABİP ODASI KADIN KOMİSYONU

5 Mart 2017 tarihinde Emek meslek Örgütleri ve çok sayıda örgütün katılımıyla oluşan 8 Mart Plat-
formu tarafından düzenlenen Kadın Mitingi öncesinde Valilik tarafından izin verilmeyeceği bildirilince 

tüm kadınlarla birlikte sosyal medya 
etkinliği yaparak mitingin engellenmesi 
protesto edildi. Ardından Valilikçe miting 
yapılmasına izin verildi.

 5 Mart 2017 tarihinde Bakırköy’de ko-
misyonumuz TTB Mor flaması ve Çocuk 
İstismarına HAYIR, Eşitsiz Yaşama HAYIR, 
Kreşlerin Kapatılmasına HAYIR, Süt İzni-
nin çalınmasına HAYIR, Kadına şiddete 
HAYIR sözleriyle yürüyüşe katılmış ve 
Bakırköy Özgürlük Meydanında gerçek-
leştirilen mitingde yerini almıştır.

8.2  

07.03.2017 tarihinde  İstanbul Eczacılar Odası’nın 8 Mart etkinliği kapsamında düzenlediği Panel’e 
İstanbul Tabip Odası adına Dr. Lale Tırtıl katıldı.

8.3

8 Mart 2017

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 8 Mart dolayısıyla yaptığı açıklamaya Komisyonumuz adına 
katkı sunduk. Açıklamada kadınların, eşit ve özgür insanlar oluncaya kadar mücadelelerini sürdü-
recekleri belirtilerek, “Mücadele etmemizi, haklarımızı geliştirmemizi engelleyen her şeye “hayır” 

dedik ve “hayır” demeye devam edeceğiz” 
denildi.

BASKIYA,   SÖMÜRÜYE,  İKİNCİ SINIF İN-
SAN MUAMELESİNE,   KARARLARIMIZIN 
SORGULANMASINA HAYIR!

8 Mart, kadınların bin yıllardır süregelen 
eşitlik ve özgürlük direnişinin sembolleş-
tiği bir gün. 1857 yılının 8 Mart’ında New 
York’ da kırk bin dokuma işçisi kadın, 
kendilerine dayatılan daha düşük ücret-
lerle daha uzun süre çalışmaya karşı grev 
ilan ettiler; polisin kendilerine saldırması 

sonucu çıkan yangın nedeniyle 120 kadın grevci hayatını kaybetti. Bu olayda ölen tekstil işçilerinin 
anısına 1910 yılında 8 Mart günü,  Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edildi.  Her 8 Mart’ta olduğu 
gibi bu gün de, eşitlik ve özgürlük mücadelesinde kaybettiğimiz tüm kadınları saygıyla anıyoruz.

Geride bıraktığımız yıllar, ülkemizde yükselen kadın hakları mücadelesiyle elde edilen kazanımların 
giderek aşındırıldığı ve hatta açıkça tehdit altına alındığı bir dönem oldu.
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Kadınlar olarak yaşamımız siyasal 
iktidarın dile getirdiği eril söyleme ve bu 
söylemden güç alan erkek saldırılarına 
maruz kaldı. Kıyafetimize, parkta spor 
yapmamıza, kahkahamıza, gebeliğimi-
ze, kamusal yaşam içindeki her türlü 
var oluşumuza karışıldı. Evden sokağa,  
otobüsten iş yerlerine her yer şiddete uğ-
radığımız, varlığımızın yok edildiği, tehdit 
edildiği yerlere dönüştü.  Çoğu kez yaygın 
tepkilerimizle faillerin cezalandırılmasını 
sağlamış olsak da, siyasal iktidar mırıl-
danmayı sürdürerek şiddeti meşrulaştır-
maya devam etti.

Çalışma hakkımız bir yandan annelik 
gerekçesiyle sınırlandırılırken, bir yandan 
da  kısmi süreli  çalışma yasalaştırılarak 
emeğimizin  katmerli  sömürüsü ola-
naklı kılındı. Devlet eliyle yok edilen kreş 
hakkımız nedeniyle kreşlerimiz kapatıldı; 
çocuklarımız ninelerine mecbur kaldı; 
o ninelerden çok azına da bir süre için 
ücret vaat edildi.

Doğurganlığımız ve can vererek doğurdu-
ğumuz çocuklarımız, bedenlerimizin ve 
yaşamlarımızın denetlenmesinin nedeni 
haline getirildi; bu süreçlere ilişkin karar-
larımız her fırsatta sorgulanır kılındı.

Yakın tarihte gündeme gelen ve yaygın bir 
infiale yol açan, çocukluğumuza, bede-
nimize, geleceğimize el koyan tecavüzcü-
lerin evlendirilerek cezasız bırakılması 
girişimleri, kazanımlarımızı korumak için 

sürekli çaba göstermemiz gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Bu bağlamda son olarak 8 Mart mitinglerinin adeta bir zorbalık içinde yasaklanması da, haklarını 
talep eden ve kadın olarak varoluşunu savunan kadınlara yönelik geniş kapsamlı saldırının bir parça-
sıdır.

Ancak bugün kadınlar olarak yeni bir saldırı ile daha karşı karşıyayız. Milletvekillerinin yalnızca 
%15’İnin, belediye başkanlarının yalnızca %3’ünün kadınlardan oluştuğu, yani kadınların karar alma 
mekanizmalarından sistemli olarak dışlandığı bu ülkede, önümüzdeki ay yapılacak yeni anayasa / 
düzen değişikliği referandumu ile tüm yurttaşların demokratik katılımı tek bir başkanın iradesine 
bağlanıyor.

Bu öyle bir değişiklik ki, bir kez cumhurbaşkanı olanın ölene kadar cumhurbaşkanı kalmasını 
olanaklı hale getiriyor. Siyasete katılmayı cumhurbaşkanına onay vermeye indirgeyen, KHK çıkartma 
yetkisiyle hukuk dışı uygulamalara ve hak gasplarına zemin hazırlayan bu anayasa değişikliği,  hiç 
kuşku yok ki kadınların siyasete katılımını da yalnızca cumhurbaşkanının kararlarını onaylamaya 
dönüştürecektir. Geçtiğimiz yıllarda kadınları eşit görmediğinden başlayarak, en mahrem konularda-
ki kararlarımıza kadar yaşamın her alanında kısıtlama getiren, kadın düşmanı tutum ve davranışları 
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sergilemekte sakınca görmeyen bir iktidardan başkanlık sistemine geçilmesi kadınlara umut değil, 
ceza olacaktır.

Tarih boyunca hiçbir hakkımız bize bahşedilmedi.  Biz kadınlar tüm haklarımızı mücadele ederek 
kazandık; ancak eril iktidarlar tarafından yok sayıldı, gasp edildi, sınırlandı, geri alındı. Bize dayatılan 
yasakları ve sınırları bu güne kadar kabul etmedik, bundan sonra da kabul etmeyeceğiz!

Eşit ve özgür insanlar oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz!

Mücadele etmemizi, haklarımızı geliştirmemizi engelleyen her şeye “hayır” dedik ve “hayır” demeye 
devam edeceğiz!

Bu yıl Arjantin’den İrlanda’ya, İtalya’dan Güney Kore’ye tüm dünyadaki kadınların “Hayatı İstiyoruz” 
şiarıyla 8 Mart günü yapacağı Uluslararası Kadın Grevini destekliyoruz ve olduğumuz her yerde mor 
siyah kurdeleler takarak, kadınların sözünü dillendirerek greve katılıyoruz.

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOLU

8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü İstanbul’da kadın sağlık çalışanlarının gerçekleştirdiği 
basın açıklamaları ve buluşmalarla kutlandı.

8 Mart 2017, Çarşamba günü 12.30’da; Bakırköy Sadi Konuk EAH, 
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, Okmeydanı EAH ve Şişli 
Etfal EAH’de biraraya gelen kadınlar basın açıklamaları gerçek-
leştirdiler.

8 Mart’ta Her Yerdeyiz!

Bakırköy’de yapılan ve Sadi Konuk EAH ile Ruh Sinir Hastalıkları 
EAH çalışanlarının ortak gerçekleştirdiği basın açıklamasına 
Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. İncilay Erdoğan da katıldı. Sadi Konuk 

EAH E Blok girişinde toplanan kadınlar “Emeğimiz, Bedenimiz, Özgürlüğümüz İçin, Susmuyoruz, 
Korkmuyoruz, Alanlardayız” pankartı açtılar. SES Bakırköy Şubesi ve İstanbul Tabip Odası adına ortak 
açıklamayı SES Bakırköy Şube Başkanı Nuran Güngör okudu.

İşimize, Emeğimize, Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz.

Okmeydanı EAH’de ise Eski Başhekimlik binası önünde toplanıldı ve “Karanlığa Hayır, 8 Mart’ın Ay-
dınlığında Buluşuyoruz” pankartı açıldı. Basın açıklamasına Odamız Kadın Hekim Komisyonu adına 
Dr. Pınar Bekdemir katıldı. SES Şişli Şubesi, İstanbul Tabip Odası ve DİSK Genel-İş imzasıyla yapılan 
ortak basın açıklamasını SES hastane temsilcisi Fadime Kavak okudu.

Her iki hastanede yapılan basın açıklamalarında; “Haklılığımızdan ve mücadelemizden aldığımız 
güçle taleplerimizi bir kez daha buradan ifade ediyoruz: OHAL ve KHK rejimi son bulmalı, haksız 
hukuksuz yere işten atılan binlerce emekçi görevine iade edilmelidir. Esnek, güvencesiz, kayıt dışı 
çalışmaya son verilmeli, güvenceli ve insana yakışır çalışma koşulları sağlanmalıdır. Kadın istih-
damının önündeki en büyük engel olan bakım sorumluluğunun erkek-devlet ve işveren tarafından 
paylaşılmasını sağlayan yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Başkanlık dayatmalarından vaz-
geçilerek tüm kesimlerin hak ve taleplerinin yer aldığı, her türlü ayrımcılığa son verecek, eşitlikçi, 
özgürlükçü ve demokratik bir anayasa toplumsal mutabakatla hazırlanmalıdır. İçeride ve dışarıda 
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yürütülen savaş politikalarından vazgeçi-
lerek halkların bir arada ve eşit yaşadığı 
barış koşulları oluşturulmalıdır” denildi.

8 Mart 2017’de Uluslararası Kadın 
Grevi’ne ses veriyoruz

Şişli Etfal EAH’de ise önce yemekhanede 
konuşmalar yapıldı. SES işyeri temsilcisi 
Mehriban Emek 8 Mart’ın bir kutlama 
günü olmadığını, kadınlar arasında 
dayanışma ve örgütlenmenin yükseltil-
mesi gereken bir gün olduğunu belirtti. 
8 Mart’ın tarihçesinden bahsederek 160 
yıl önce Amerika Birleşik Devletleri’nde, 
grev yaptıkları fabrikada çıkan yangında 
hayatını kaybeden kadınları hatırlattı. 
Kadınların yüzyıllardır gericiliğe, ırkçı-
lığa, güvencesizliğe, yoksulluğa, işsiz-
liğe, savaşa ve şiddete karşı mücadele 
verdiğini ifade eden Emek; şiddetin en 
ağır biçimlerini kadınların yaşadığından 
bahsetti. Son yıllarda kadına yönelik artan 
şiddete, tecavüzlere ve kadın cinayetlerine 
dikkati çeken Mehriban Emek 2016 yılında 
328 kadının, 2017 yılının Ocak ayında 37 
kadının, 2017 Şubat ayında 30 kadının 
erkekler tarafından öldürüldüğünü ifade 
etti. Yemekhane konuşmasının ardından, 
hastane Konferans Salonu önünde bir 

araya gelen kadınlar Etfal’li Kadınlar imzasıyla “Karanlığa İnat, Yaşam Hakkımız, Özgürlüğümüz, 
Bedenimiz ve Emeğimiz İçin Direniyoruz” pankartı açtılar. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendi-
kası, İstanbul Tabip Odası ve DİSK/Genel-İş’in katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında; Ankara’da 
8 Mart etkinliğini kutlamaya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Türk Metal Sendikası üyesi 
kadınların anılması ve 1 dakikalık saygı duruşunun ardından SES Şişli Şube Kadın Sekreteri İpek 
Deniz, KESK adına basın açıklamasını okudu. Yapılan basın açıklamasında “Eşitlik ve özgürlük mü-
cadelemizi her yerde sürdüreceğiz. Tacizcileri, tecavüzcüleri ve kadın katillerini kollayanlara, çocuk 
istismarını yasalaştırmaya çalışanlara, ‘Boşanırsan öldürürüm’ diyen erkek akla, kadını ‘son bir 
kez’ affetmeye zorlayan devletin en küçük birimi olan aileye, kadını eş-çocuk-ev üçgeninde boğmaya 
çalışan devlete ve emeğimizi sömüren sermayeye teslim olmayacağız” denildi.

Basın açıklamasına Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Melahat Cengiz de katıldı. Dr. Melahat Cengiz 
kadınlara işgüvencesinin sağlanmasının öneminden ve esnek çalışma koşullarının verdiği zarardan 
bahsederek, kadınlara yönelik mobbingin engellenmesi için etkin önlemler alınması ve disiplin ku-
rullarında kadın çalışanların sayısının artması gerektiğini belirtti. Karar mekanizmalarında kadın-
ların artmasının önemini anlatan Dr. Cengiz; süt izni ve ücretli gebelik izinlerinin 2 yıla çıkarılması 
gerektiğinden bahsetti. TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak da destek verilen ve “Hayatı 
İstiyoruz” şiarıyla duyurulan Uluslararası Kadın Grevine ilişkin metin Odamız hastane temsilcilerin-
den Dr. Deniz Türkyılmaz tarafından okundu. Açıklamada; “Arjantin, Şili, Ekvador, Almanya, Kuzey 
İrlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Meksika, Peru, Uruguay, Polonya, Rusya, Salvador, İskoçya, Güney Kore, 
İsveç ve daha birçok ülkeden kadınların sesine ses oluyoruz! Erkek şiddetinin her türlüsüne karşı, 
Bedenimiz ve cinselliğimizle ilgili seçimlerimizin yok sayılmasına karşı, Kürtaja erişimimize, çocuk 
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doğurup doğurmama kararımıza müdahalelere karşı, Hayat tarzlarımız, seçimlerimizin, arzularımı-
zın marjinalize edilmesine karşı, Güvencesiz ve geleceksiz emek dayatmasına, yoksullaştırmalara 
karşı, Savaşlara, sınır ötesi operasyonlara, hayatların yerinden edilmesine, bedenlerimizin savaş 
alanı haline getirilmesine, desteklenen silahlı örgütlere, Irkçı, cinsiyetçi, homofobik, transfobik, İs-
lamcı, İslamofobik yerel ve küresel her türlü düşmanlaştırıcı siyasete karşı, Bizi şiddet politikalarıy-
la, ülkenin bugünü ve geleceğine dair umutsuzluk, çaresizlik ve inançsızlığa sürükleyenlere, evlere, 
bireyci yaşam tarzlarına kapatmaya çalışanlara karşı, Biz Türkiye’den kadınlar da, dünyada yükselen 
bu sese ses veriyoruz!” denildi.

8.4

8 Mart 2017 akşamı Taksim’den Tünel Meydanı’na gerçekleştirilen 15. Feminist Yürüyüş ise binlerce 
kadının katılımıyla gerçekleştirildi. Kadınların yüksek ve coşkulu katılımı yasaklara, baskılara, şid-
dete, kadın cinayetlerine, eve hapsedilmeye, güvencesizleştirilmeye karşı ortak isyanın görüntüsünü 
oluşturdu. Kadın hekimler olarak bu ortak yürüyüşte coşkuyla yerimizi aldık.

8.5

Barış için Kadın Girişimi (BİKG)’nin etkinliklerine katkı sunduk. 1 Eylül Barış Haftası kapsamında, 
barış ısrarının dile getirildiği sokak etkinliğine ve #BarışaÇokSes Konferansı’na katıldık. Barış ve 
Demokrasi başlıklı metinlere imzacı olduk.

Son olarak Yönetim kurulu üyesi Dr. İncilay Erdoğan ve Dr. Melahat Cengiz’e , Tabip Odası’nda Füsun 
Taş ve Özlem Kütükçü’ye  Komisyon çalışmalarında içten destekleri ve emekleri için teşekkür ediyo-
ruz.
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Kültür Komisyonu

Kültür Komisyonu olarak 2016-2017 döneminde;

• Cumhuriyet tarihi boyunca Türk eğitim sistemi,

• Shakespeare’in kişiliğini ve eserlerinin içeriklerinin dünyanın geçirdiği tarihsel değişim sürecinde-
ki karşılığı,

• Türkiye’nin yakın dönem tarihinde yaşadığı toplumsal ve demografik değişimler,

• Toplumsal alt üst oluşlarda sivil inisiyatiflerin rolü,

• Sinemanın geçirdiği toplumsal ve endüstriyel değişimler incelenmiş ve

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

Çalışmalarımız her Salı 19.00’da Kadıköy büromuzda devam etmektedir.
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• 26.09.2016 Tanışma toplantısı yapıldı

• 22-23.10.2016 İstanbul tabip Odası Yönetim Kurulu 2016-2018 program çalıştayına katılım sağlandı

• 15.11.2016 Prof.Dr. Taner Gören ile birlikte sağlıklı akademi 1. Ders sağlığın ekonomik belirleyicile-
ri 

• 03.12.2016 TÖK GYK toplantısına katılım

• 21.12.2016 Prof.Dr. Zeki Kılıçarslan ile sağlıklı akademi 2. Ders toplumsal mücadeleler ve hekim

• 18.02/.2017 TÖK GYK toplantısına katılım

• 02.03.2017 CTF’de “Queimada” adli film gösterimi

• 1903.2017 14 Mart Tıp Haftası yürüyüşü

• 22.03.2017 Prof.Dr. Özdemir Aktan ile sağlıklı akademi 3. Ders tip eğitimi ve iyi hekimlik

• Her hafta Çarşamba CTF TÖK Toplumcu Tıp okumaları

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıp Öğrencileri Komisyonu
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• 01.09.2016 “Zehirlenmek İstemiyoruz” Eylemi

• 27.09.2016 İşten atılan işçilerle dayanışma eylemi

• 04.10.2016 Tanışma toplantısı

• 22-23.10.2016 İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu 2016-2018 Praogram Çalıştayı’na katılım

• 15.11.2016 Prof. Dr. Taner Gören ile birlikte Sağlıklı Akademi 1. Ders: Sağlığın Ekonomik Belirleyi-
cileri

• 03.12.2016 TÖK GYK Toplantısına Katılım

• 21.12.2016 Prof.Dr. Zeki Kılıçarslan ile Sağlıklı Akademi 2. Ders: Toplumsal Mücadeleler ve Hekim

• 18.02.2017 TÖK GYK Toplantısına Katılım

• 19.03.2017 14 Mart Tıp Haftası Yürüyüşü

• 22.03.2017 Prof.Dr. Özdemir Aktan ile Sağlıklı Akademi 3. Ders: Tıp Eğitimi ve İyi Hekimlik

• Her hafta Salı günü düzenli kulüp toplantısı

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa)
Tıp Öğrencileri Komisyonu
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 -Marmara TÖK olarak gelenek haline getirdiğimiz Sinema-TÖK etkinliği her hafta cuma günü dü-
zenli olarak Kadıköy Tabip Odasında film gösterimi yapıldı.  

Şubat 2016

- Başta Sur, Silopi ve Cizre olmak üzere Kürdistan’daki sokağa çıkma yasağı ve bunun devamında 
bölgede gerçekleşen katliamlar ve hak ihlalleri konusuna dikkat çekmek adına okulun çeşitli yerleri-
ne afişler asılarak protesto edildi.

Mart 2016

- 8 Mart Kadınlar gününde ‘TÖK’lü kadınlar buluşması’ söyleşisi yapıldı ve bu söyleşide ‘Rojava’da 
Kadın mücadelesi’ üzerine konuşmalar ve sunumlar yapıldı.

Nisan 2016

- Marmara TÖK olarak bilimsel ve felsefik makale günleri yapıldı. Bu doğrultuda önceden belirlenen 
makaleler, makale saatinde okunarak üzerine tartışmalar yapıldı. 

Mayıs 2016

-Marmara TÖK tarihindeki en geniş katılımlı ekip olarak bahar okuluna katıldık.

Eylül 2016

 – Marmara TÖK olarak yeni başlayan dönem öncesi piknik yaptık

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Öğrencileri Komisyonu
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Asistan Hekim Komisyonu, kendine güvenen, birlikte ve kararlı hareket eden bir asistan hareketi 
yaratılması hedefiyle aşağıdaki ihtiyaçların tespiti ile yola çıktı:

• Hastaneler, asistan hekimlerle, tabip odasının bağının güçlendirilmesi

• Asistan hekimlerde hak bilincinin oluşturulması

• Asistan gündemlerinin asistan hekimler arasında paylaşılması ve ortaklaştırılması, kamuoyunda 
görünür kılınması

• Her hastanede asistan birliğini ve temsiliyetini sağlayacak komisyon tarzı örgütlenmeler

• Mücadele deneyimleri ve kazanımları ile bir asistan hekimlerde özgüven yaratılması

• Eğitim hastanelerinin uzmanlık eğitimi uygulamaları açısından dış denetimi

Bu amaçla:

• Asistan hekimlerde hak bilincinin güçlenmesi ve tüm diğer asistan hekimlerce iletişimizi sağla-
mak, artırmak için ‘14 Mart Tıp bayramı’ öncesinde asistan hekimlerin talepleri var broşürü hazır-
landı. Türkiye genelinde tüm eğitim araştırma ve üniversite hastanelerinde dağıtılması planlandı.

• Türkiye genelinde asistan hekimlerin çalışma koşulları ve uzmanlık eğitiminin yeterliliği üzeri-
ne anket çalışması düzenlendi. Anketin sonuçları 22. Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayı’nda sunuldu, 
değerlendirildi.

• İstanbul Tabip Odası’nın asistan sorunları alandaki temsiliyetini arttırmak ve hak arayışlarına adres 
haline getirebilmek için komisyona kurumsal kimlik oluşturulmaya çalışıldı:

- 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. 

• Uzmanlık eğitiminde niteliğinin korunması açısından dış denetime özel önem verildi. Bu amaçla:

- Tıpta Uzman Kurulu’na (TUK) Sağlık Bakanlığı merkezli müdahalelerine karşın sağlıklı çalışabil-
mesi desteklenmesine çalışıldı. 

Tüm haklı TUK başvuruluna yasal danışmanlık ve mesleki dayanışma ile destek verildi. İlgili hastane 
yönetimleri ve kamu hastane birliği yöneticileri ile sorunların en kısa zamanda çözülmesi ve baş-
vuran meslektaşlarımıza dönük olumsuz yaklaşımların önüne geçilmesi görüşmeler yürütüldü. Ne 
yazık ki, bu girişimlerimlerimiz gereken karşılığı bulmadığında dava yoluna gidildi. 

Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu üyeleri ile yapılan görüşmelerde uzmanlık derneklerinin 
başta akreditasyon olmak üzere eğitim kliniklerinin dış denetimindeki rollerini artırmaları gerektiği 

Asistan Hekim Komisyonu
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vurgulandı. 

• Sağlıkta şiddet, başta Sağlıkta Dönüşüm Programı olmak üzere Hükümet politika ve söylemlerinin 
doğal bir sonucu olarak görülmekle beraber, bir sağlık yöneticilerinin de önlemekle yükümlü olduğu 
bir iş sağlığı ve güvenliği problemi olarak da ele alındı. Bu yaklaşımla

- Asistan hekimlere 6331 sayılı kanun ve hükümleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Çalışan gü-
venliği komisyonlarında yer almaları teşvik edildi. 

- Gerek hastane yönetimlerine gönderilen yazışmalar, gerekse şiddet olayları nedeniyle yapılan 
görüşmelerde, Hastane yöneticilerine sağlık ve güvenlik risklerinin giderilmesi, işçi ve çalışan 
sağlığının korunmasındaki yasal yükümlülükleri “hatırlatıldı”.

• Başta alan-dışı acil nöbetleri, adli karantina gibi örneklerde  olmak üzere, asistan hekimleri kural-
sız ve esnek çalıştırmaya dönük girişimlere karşı duruldu. Önce hastane yönetimlerine sözel olarak 
uyarıldı, uyulmadığı noktalarda mahkemeye gidildi. 

Asistan hekimin öncelikli görevinin uzmanlık eğitimi ve araştırma olduğu, eğitimden sayılmayan 
işlerde çalıştırılmayacağı vurgulandı. “Asistan hekimin görev tanımı, onun eğitim programıdır.” söy-
lemi ile yapılandırılmış, eğitim programlarının zorunluluğu, “Eğitim değilse, işimiz değil.” sloganı hak 
algısı yaygınlaştırılmaya çalışıldı. 

Önceki dönemlerin mirası ile iki yılın sonunda;

• Eğitimin korunması, bir mesleki etik ilke olarak kabul edilmiştir.

• Asistan hekim sorunlarına dikkat çekmek ve ortak tepki üretmekte –daha geliştirilebilecek olsa 
da-  etkili bir araç haline gelmesi için sosyal medya hesapları aktifleştirilmiştir.

• Asistan hekimleri kuralsız ve esnek çalıştırmaya dönük birçok fili dayatmanın önüne geçilebil-
miştir.  Henüz gasp edilememiş yasal hakların, meslek örgütü ve yerel örgütlülükle birleştiğinde 
(“Emeğin kalesi boş kalmadığında.”) korunabildiğini göstermektedir. 

• Hükümet politikalarının uzmanlık eğitimini performansa kurban ettiği birçok klinik, Sağlık 
Bakanlığı’nın bürokratik kanallarla yaptığı birçok engelleme girişimine rağmen TUK kararları ve İTO-
TTB takibi sayesinde uzmanlık eğitimine kapatılmıştır. Bunun sonucunda, kazanan yalnız eğitimlerini 
daha nitelikli eğitim kurumlarında sürdüren asistan hekimler değil,  kapatılan kliniklerin güçlendiri-
lerek yeniden açılması ile tüm halkımız ve sağlık sistemi olmuştur. 

• Birçok eğitim araştırma hastanesinde asistanların birlik, kararlık, dayanışma ve temsiliyetini sağ-
layan,  kendi kararlarını alıp, taleplerini belirleyebilen,  oda ile birlikte hareket etmekten çekinmeyen 
hastane asistan komisyonları kurulmuştur ve kurulmaktadır.

• Özellikle aylarda,  asistan hekimlerin eğitim ve özlük hakları mücadelesinde artan eylemlilikler, 
asistan hekim hareketinde yeni bir yükselişin sinyallerini vermektedir. 

Gelecek dönemde;

• Ulusal çapta asistan hekim örgütlenmesi için yerelliklerde oda komisyonları ile koordine halde 
asistan komisyonları, merkezi de Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu (AGUHK) olarak şekilde güç-
lendirilmelidir. 

• İçlerinde kendi asistan komisyonları ile uzmanlık dernekleri, Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm 
Kurulu’nun da vereceği destekle, uzmanlık eğitiminin korunmasında daha fazla sorumluluk almaya 
ve AGUKH kolu ile beraber çalışmaya teşvik edilmelidir.

• TTB’nin hazırlamış olduğu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Raporunun da işaret ettiği üzere eğitim has-



tanelerinin çoğunluğu, bu sıfatın gereksindiği nitelikten yoksundur. Yapılandırılmış program temelli, 
nitelikli, kurallı bir uzmanlık eğitimin esas hale gelmesi asistan hekimliğe sınırlı bir mücadeleden 
öte, sağlık sisteminde toptan bir yenilenme ile mümkün olabilecektir.  Bu nedenle halkla bağlarını 
kurmuş, tüm sağlık emekçilerini kapsayan bir emek örgütlülüğünün yaratılması, bu esnek, kuralsız, 
sömürüye karşı durması elzemdir. Ancak ne olursa olsun, hızlı tepki verebilen, ancak “tepkisellikle” 
sınırlı kalmayan bir asistan hekim hareketi,  bunun –en hafif ifadesiyle- önemli bir parçası olacaktır. 

2016 Mart

• İstanbul Büyük Asistan Hekim buluşması

2016 Haziran

• Kanuni Sultan Süleyman EAH asistan hekimleriyle toplantı 

http://www.istabip.org.tr/4255-kanuni-sultan-suleyman-eah-asistan-hekimleriyle-toplanti.html

2016 Ağustos

• Zeynep Kamil EAH’nde asistan hekimler ile döner sermayelerin düşüşü gündemli buluşma

2016 Eylül

• Türkiye genelinde asistan hekim ve genç uzmanların, uzmanlık derneklerinden temsilcilerle birlikte 
Ankara’ da toplantı gerçekleştirildi. 

2016 Aralık

• TTB- Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi düzenlendi.

http://anket.istabip.org.tr/index.php/641861?lang=tr&encode=

• 22. Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayına katılım.

2017 Ocak 

• Toplu film izleme etkinliği- ‘I Daniel Black’

2017 Mart

• ’14 Mart’ta Asistan Hekimlerin Talepleri Var’ broşürü dağıtılmaya başlandı.

• Asistan hekimlerin referendum tercihi isimli bir broşür hazırlandı ve sosyal medyada paylaşıldı.

https://asistanhekim.typeform.com/to/Xszr8v



Hukuk
Çalışmaları
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I- GENEL OLARAK:

İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu’nda üç avukat görev yapmaktadır.

Hukuk büromuz avukatlarından biri, Yönetim Kurulu ve Hukuk Bürosu ilişkilerinde koordinasyon ve 
bilgi akışının düzenli hale getirilmesi ve Yönetim Kurulu kararlarının oluşturulmasında ihtiyaç halin-
de hukuki destek sunulabilmek amacıyla, Yönetim Kurulu toplantılarına 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. 

Gerek duyulması halinde Yönetim Kurulu’nun, İstanbul Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik 
İl Müdürlüğü, Halka Sağlığı Müdürlüğü gibi kurumlarla yaptığı görüşmelere ve toplantılara katılarak 
hukuki destek de sunulmaktadır. 

Benzer şekilde hastaneler, üniversiteler, uzmanlık dernekleri tarafından düzenlenen toplantılara 
katılınmaktadır.

Keza Üyelik İşleri, Muhasebe, Hekimlik Uygulamaları, Özel Hekimlik ve Aile Hekimliği Büroları başta 
olmak üzere, meslek kuruluşu bürolarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, kimi zaman hukuki 
görüş sunulmakta, kimi zaman da özellik arz eden başvuru dilekçeleri cevaplanmaktadır. 

Hukuk Bürosu’nun, basın, yayın, matbaa, abonelik, kiralama vb her türlü sözleşmenin hazırlanması, 
personel ayrılış ve başlangıçlarının yapılması gibi kurumsal işleyişle ilgili görevleri de bulunmaktadır.

2002 yılından bu yana düzenli olarak hekim başvuruları da cevaplamakta ve hukuki danışmanlık 
hizmeti sunulmaktadır. 

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 hazırlanmıştır. 

Hukuk Bürosu işleyişinde iş yükünün önemli bölümünü davalar oluşturmaktadır. Bu nedenle davala-
ra ayrı bir başlık altında değinme gereği duyulmuştur. 

II- DAVALAR:

Mart 2017 tarihi itibarıyla Hukuk Bürosu tarafından takip edilen derdest dava sayısı 293’dır. 

Davalar, İstanbul Tabip Odası adına açılan davalar, İstanbul Tabip Odası’na karşı açılan davalar, Oda 
yöneticisi, temsilcisi ve aktivistleriyle ilgili davalar, tıpta uzmanlık alanında, aile hekimliği alanında, 
özel hekimlik alanında açılan davalar ve tüm hekimleri ilgilendiren emsal davalar başlıkları altında 
kategoriler halinde sıralanacaktır. 

A- İSTANBUL TABİP ODASI ADINA AÇILAN DAVALAR ve 

SUÇ DUYURULARI

Hukuk Bürosu
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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 Açılan Davalar

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 kamu sağlık kuruluşları, keyfi ve hukuki dayanaktan yoksun gerekçelerle, hasta 
dosyalarını meslek örgütüne vermemektedir. Sorun birçok kez yargıya taşınmıştır. Bu başlık altın-
da açtığımız tüm davalar, meslek odası lehine sonuçlandığı halde, ne Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık 
Müdürlüğünün “ısrarı” bitmiş, ne de “sorun” çözülmüştür. Hatta üniversiteler de evrak vermemeye 
başlamıştır.

Son 1 yıl içinde Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul 
Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü aleyhinde, meslek örgütüne evrak vermeme işlemleri sebebiyle 
toplam 6 dava daha açılmış, davaların tamamında yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır. 

2- Kişisel Sağlık Verilerini Hukuka Aykırı Olarak Kaydedip, Şirketlere Satan SGK Yönetim Kurulu 
Şikayet Edildi

Danıştay kararlarında da belirtildiği gibi kişisel sağlık bilgilerinin toplanmasının, işlenmesinin kap-
samının, koşullarının ve bu verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların Kanun’la ayrıntılı olarak 
belirlenmesi gerekmektedir. Kanun’la düzenlemeksizin sağlık hizmeti alanların kişisel bilgileri ve 
bu kişilere verilen hizmete ilişkin bilgilerin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması hukuken olanaklı 
değildir. 

Oysa Sayıştay Raporu ile Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’nun, kanuni bir dayanağı olmaksı-
zın hukuka aykırı olarak kişisel bilgileri ve kişisel sağlık verilerini topladığı ve en az 5 şirkete yaklaşık 
65.000-TL’ye sattığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle SGK Yönetim Kurulu hakkında şikayetçi olduk.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında SGK Yönetim Kurulu üyeleri, müdür ve daire 
başkanlarının da bulunduğu toplam 20 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Dönemin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 10.08.2015 tarihinde “soruşturma izni verilmemesi”ne karar 
verdi. Bu karara yönelik itirazımız ise, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. 

Hukuka açıkça aykırı olan bu ret kararını, bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık. 
Başvurumuz halen Anayasa Mahkemesi’nin önünde sırasının gelmesini bekliyor.  

3- İstanbul’un Toplantı ve Gösteri Alanlarının Belirlenmesi İçin Kanun Tarafından Meslek Örgü-
tüne Verilen Yetkiyi Kullanmak İçin Davalar Açıldı

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda 13.03.2014 tarihinde yapılan değişiklik ile son-
rasında toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhlarının; TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin 
il ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, 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 düzenlenmişti.

İstanbul Valiliği ise 2014 yılından bu yana meslek odası ve sendikalardan, son gün son anda görüş 
istemekte ancak yazılı olarak iletilen görüşleri dikkate almamakta ve belirlediği miting ve yürüyüş 
güzergahlarında herhangi bir değişiklik yapmamaktadır. 

Bu nedenle ilk olarak 2014 yılında verilen kararı yargıya taşındı. Davamız, İstanbul 6. İdare Mahke-
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mesi tarafından 28.04.2015 tarihinde reddedildi. Temyiz incelemesi sürüyor.

2015 yılında verilen karar için, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açtığımız dava olumsuz sonuçlandı. 
Kararı 07.09.2016 tarihinde temyiz edildi, Danıştay henüz konuyla ilgili bir karar vermedi.

2016 yılına ilişkin kararın iptali için açılan dava, İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından geçtiğimiz 
günlerde reddedildi. Bu karara karşı istinaf başvurusu hazırlığımız sürüyor.  

4- 14 Mart Yürüyüşünün Engellenmesi AİHM Önüne Taşındı

İstanbul Tabip Odası tarafından uzun yıllardır düzenlenen, artık gelenek halini almış 14 Mart yürü-
yüşünün emniyet güçleri tarafından keyfi olarak engellenmesi nedeniyle, İstanbul Valisi, İstanbul 
Emniyet Müdürü ve İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında şikayetçi olduk. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından il emniyet müdür yardımcısı hakkında “kovuşturmaya 
yer olmadığı”na karar verildi. Bu karara yönelik itirazımız ise İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tara-
fından reddedildi.  Bu kararı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6.,10.,11. ve 13.  maddelerini ihlal 
ettiğini belirterek, AHİM’e taşıdık. Başvurumuz henüz sonuçlanmadı.

Vali ve İl Emniyet Müdürü hakkındaki şikayetimizle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel So-
ruşturma Bürosu tarafından işlemden kaldırma kararı verildi. Bu karara yönelik itirazımız ise, İstan-
bul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Bu kararı da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
taşımak için hazırlıklarımız sürüyor. 

5- Tıp Fakültesinden Mezunu Olmadığı Halde Kendisini Hekim Olarak Tanıtan veya Hekimlere 
Aracılık Eden Kişiler, Yargı Önüne Taşınmaya Devam Etti

Önceki dönemlerde olduğu gibi,

• 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 edenler,

hakkında şikayetçi olmaya ve davaları takip etmeye devam ettik.

6- 1 Mayıslarda Yaşanan Hak İhlalleri Yargıya Taşındı 

Takibinin kolay olması amacıyla, 1 Mayıs nedeniyle açılan ve maruz kalınan hukuki işlemlerin tama-
mını bu başlık altında özetleyeceğiz. 

a. 1 Mayıslarda yaşanan hak ihlallerinin bir kısmı Anayasa Mahkemesine, bir kısmı Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine götürüldü  

1 Mayıs 2007, 1 Mayıs 2008, 1 Mayıs 2009, 1 Mayıs 2013, 1 Mayıs 2014 ve 1 Mayıs 2015 tarihlerinde 
yaşanan hak ihlalleri nedeniyle meslek örgütü ve üyeler adına şikayetçi olduk.  

1 Mayıs 2007 için yaptığımız başvuruda iç hukuk yollarını tükettik ve dosyayı Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne taşıdık. Mahkeme başvurumuzu henüz sonuçlandırmış değil.

1 Mayıs 2008 için yaptığımız başvuruda, kolluk kuvvetleri yönünden dosya soruşturma aşamasında 
bekliyor.

Ancak dönemin İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü hakkında yaptığımız şikayette iç 
hukuk yollarını tüketerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurduk. AİHM, 1 Mayıs 2008 tari-
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hinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin bu başvurumuzu 24.05.2016 tarihinde sonuçlandırdı; toplantı ve 
gösteri yapma özgürlüğünün, gösterinin yapılacağı yeri belirleme hakkını da kapsadığı, buna hoşgörü 
gösterilmesi gerektiği ve Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamaları için sembol önemde olduğu, yanı 
sıra polis memurlarının kuvvet kullanmak sureti ile yaptığı müdahalenin orantısız olduğu ve düzen-
sizliğin engellenmesi için gerekli olmadığı gerekçeleriyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. 
maddesinin ihlal edildiğini belirterek meslek örgütü lehine 22.500 Euro tazminata hükmetti.

1 Mayıs 2009 için, üyeler adına yaptığımız başvurular Anayasa Mahkemesi; meslek örgütü adına 
yaptığımız başvurular ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bekliyor.  

1 Mayıs 2013 için yaptığımız şikayet hakkında henüz bir karar verilmedi.

1 Mayıs 2014 ve 1 Mayıs 2015 için yaptığımız başvurularda da iç hukuk yollarını tükettik, bu dosyalar 
da Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bekleyen dosyalar arasında.  

b. Türk Tabipleri Birliği ve/veya İstanbul Tabip Odası adına 1 Mayıs hazırlıklarına katılan yönetici-
lerin/temsilcilerin maruz kaldığı soruşturmalar, davaları takip edildi 

Geride bıraktığımız bir yıllık dönemde 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 ve 2015 yıllarının 1 Mayıs’ları için dava açıldı. 

1 Mayıs 2014 tarihindeki çağrıları/davetleri nedeniyle; Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Özde-
mir Aktan, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel 
Başkanı Lami Özgen, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı  hakkında; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ederek “Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırt-
mak” gerekçesiyle açılan davada, suçun unsurlarının oluşmadığı belirtilerek 24.03.2015 tarihinde 
beraat kararı verildi.

1 Mayıs 2015 tarihindeki çağrıları/davetleri nedeniyle; Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. 
Hüseyin Demirdizen, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen 
hakkında; “yasadışı gösteri yapmak üzere kitleleri Taksim Meydanı’na yönlendirdikleri, polisin dağılın 
ikazına rağmen dağılmadıkları ve emniyet güçlerine çeşitli şekillerde mukavemet ettikleri” gerekçe-
siyle açılan davada da, tüm suçlamalar yönünden 17.03.2016 tarihinde beraat kararı verildi. Kararlar 
kesinleşmedi

B- İSTANBUL TABİP ODASI ALEYHİNDE AÇILAN DAVALAR

1- Bu davaların çok önemli bölümünü, Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezalarının iptali için 
ilgili hekimler tarafından açılan davalar oluşturmaktadır. Fikir vermesi amacıyla bu davalar arasında; 
tabip odasına bildirimde bulunmadan çalışma, reklam yasağının ihlali, hastaya karşı özen yüküm-
lülüğünün yerine getirilmemesi, yanlış teşhis ve tedavi, aydınlatılmış onamın usulüne uygun olarak 
alınmaması, hekimin cinsel taciz ve saldırıda bulunması, uzmanlık dışı girişim vb. nedenlerle Onur 
Kurulu tarafından verilen disiplin cezalarının bulunduğunu belirtelim. 

2- Son yıllarda Sağlık Bakanlığı’nın, “İstanbul Tabip Odası seçilmiş organlarının görevden alınması” 
talebiyle açtığı davalarla da muhatap olduk. 

Hatırlanacağı gibi, Sağlık Bakanlığı, Gezi direnişi sırasında “izinsiz sağlık hizmeti sunmak, revir 
kurmak, hastalara ilk yardım hizmeti sağlamak” gerekçeleri ile Ankara, Hatay ve İstanbul Tabip 
Odaları’na karşı dava açmış, yönetim ve denetim kurullarının görevden alınmasını talep etmişti. (Ha-
tay ve Ankara Tabip Odaları davaları sonuçlandı, her iki dava da reddedildi.)
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İstanbul Tabip Odası organlarının üyelerinin görevden alınması konulu dava, İstanbul 12. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde devam ediyor. 

Sağlık Bakanlığı, bu kez de barış ve diyalog çağrısı içeren sözleri gerekçe göstererek yargıya başvur-
du. Bu ikinci davada da amaç dışı faaliyet iddiasıyla meslek kuruluşu organlarının görevden alınması 
talep ediliyor. İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek olan bu davanın ilk duruşması 
09.05.2017 tarihinde yapılacak.

Sağlık Bakanlığı aynı gerekçeyle İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na da başvurarak şikayetçi oldu. 

3- Başka bir örnek, 23-24 Nisan 2016 tarihli İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu’nun iptali konulu 
davadır. Üye bir hekim tarafından açılan davada İstanbul Tabip Odası tarafından seçim yeri ola-
rak belirlenen okul binalarının içinde bulunduğu alanın başka etkinlikler nedeniyle ulaşımı zor ve 
yanı sıra güvenliksiz olduğu belirtilerek, Genel Kurul’un iptali istenmiştir. Dava, İstanbul 5. İdare 
Mahkemesi’nin 26.10.2016 tarihli kararı ile reddedilmiştir. 

Karar, itirazı incelemeye yetkili istinaf mahkemesi önündedir. 

C- İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİCİSİ, TEMSİLCİSİ ve AKTİVİSTLERİ İLE İLGİLİ HUKUKİ İŞLEM-
LER ve DAVALAR

Bu kategorideki hukuki işlem ve davalar;

• İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyet ve çalışmaları nedeniyle karşı karşıya kaldı-
ğı soruşturmalar ve davalar,  

• Hastane temsilcisi veya aktivist olup; çalıştığı kurumda yürüttüğü faaliyetler nedeniyle hakkında 
işlem yapılan/dava açılan hekimlerin davaları

• Tabip Odasının etkinliklere katıldığı için savunma sunması istenen ve/veya disiplin cezası verilen ve/
veya cezai soruşturma açılan hekimlerin hukuki işlem ve davaları, olarak örneklenebilir.

D- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ALANINDA YAŞANAN SORUNLAR, HUKUKİ GİRİŞİMLER ve AÇILAN 
DAVALAR

1- Uzmanlık eğitimi öğrencilerinin Hukuk Büromuza en çok başvurduğu konu başlığını yine acil ser-
vislerde branş dışı görevlendirmeler oluşturdu. 

Nöbet ertesi izin verilmemesi ve/veya aynı branşın uzman hekimlerine izin verilirken asistan he-
kimlere izin verilmemesi ve/veya bir kısım branşın izin kapsamına alınmaması gibi uygulamalar da 
başvuru konuları arasındaydı. 

Çeşitli kliniklerde yaşanan yetersizlikler, eğitim sorumlusu/görevlisi bulunmaması, nitelikli ve bilim-
sel eğitim verilmemesi, eğitim sürelerinin yetersiz olması, rotasyon ve benzeri uygulamalarda zorluk 
çıkartılması gibi konular da önemli başlıklardı. 

Son olarak kimi hastanelerde döner sermaye ek ödemelerinin giderek azalması, nöbet ücretlerinin 
aksaması gibi konularda da başvurular aldık.

Giderek artan şekilde mobbinge ilişkin şikayetleri ve özellikle intörn ve/veya asistanlığının ilk yılla-
rındaki kadın hekimlerden gelen, daha kıdemli olan bir hekim tarafından cinsel tacize maruz kalma 
şikayetlerini özel olarak belirtmek gerekir. 

2- Daha önce duyurduğumuz üzere, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Planlama Koor-
dinasyon Kurulu tarafından, 3 ay süreyle tüm asistan hekimlerin acil servis nöbeti ile görevlendiril-
meleri işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmış ve kararın iptal edilmesini 
sağlamıştık. 
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Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından verilen 30.06.2014 tarihli 
iptal kararını temyiz etti, ancak temyiz talebi Danıştay 5. Dairesi’nin 18.11.2015 tarihli kararı ile red-
dedildi.

Benzer bir davayı, (Medeniyet Üniversitesi) Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “acil yeşil 
alan nöbeti” adı altında branş dışı nöbet tutmak zorunda bırakılan, göz hastalıkları kliniğinden bir 
asistan hekim adına açtık. Bu dava da İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından kabul edildi ve  “acil 
yeşil alan nöbeti” iptal edildi. 18.06.2015 tarihli kararın gerekçesinde; “uzmanlık eğitimi görenlerin, 
genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti, servis nöbeti ve branş nöbeti dışında bir başka nöbete dahil 
edilmelerine hukuken imkan bulunmadığından, davacının acil yeşil alan nöbetine dahil edilmesine 
ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir” denildi. 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bu kararı yürütmenin durdurulması talebiyle temyiz etti. Danıştay 
5. Dairesi ise 21.12.2015 tarihinde yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Temyiz incelemesi 
devam ediyor. 

İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen, (Medeniyet Üniversitesi) Göztepe Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Başhekimliği hukuka aykırı tutumdan ve “acil yeşil alan nöbeti” uygulamasın-
dan vazgeçmedi. Bu nedenle psikiyatri ve tıbbi biyokimya branşlarından iki asistan hekim adına yeni 
bir dava açtık. Dava, İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde görüldü ve 17.01.2017 tarihinde “acil yeşil alan 
nöbeti” adı altında getirilen branş dışı nöbet uygulaması yine iptal edildi. Böylece (Medeniyet Üni-
versitesi) Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nin asistan hekimlere dayattığı branş 
dışı “acil yeşil alan nöbetinin” hukuka aykırı olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun istinaf başvurusunda bulunacağını tahmin ediyoruz. 

3- Eğiticilerle ilgili açtığımız davalar da devam ediyor. 

a. Hatırlanacağı gibi 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkın-
da 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” düzenle-
mesi 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 başvurmuş, İstanbul genelinde 108 klinik şef ve şef 
yardımcısı adına dava açmıştık. 

663 sayılı KHK’nın geçici 6. maddesi dahil olmak üzere kimi maddeleri ise Ana Muhalefet Partisi 
tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşındı, ancak söz konusu madde iptal edilmedi. Bu kararının ar-
dından, Danıştay 5. Dairesi tarafından 14.04.2015 tarihinde tebliğ edilen kararla, Anayasa Mahkemesi 
kararına da atıf yapılarak, davanın reddedildiği bildirildi. Kararı 14.05.2015 tarihinde temyiz ettik. 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu henüz bir karar vermedi. 

b. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 58. maddesinin 7. fıkrasıyla 3359 sayılı Sağlık Hizmet-
leri Temel Kanunu’nun Ek 1. maddesi şöyle 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 devam etti. Tam da bu 
nedenle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi eğitim görevlisi kadrosuna, bilimsel ve nesnel 
olmayan gerekçelerle yapılan atamaya karşı dava açtık. Yargılama sırasında atanan kişiye çalıştığı 
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kurum tarafından muvafakat verilmediği, buna rağmen kadroya dava açtığımız hekimin gerekçesiz 
olarak atanmadığı, ihtiyaç bulunmasına rağmen keyfi olarak boş bırakıldığı ortaya çıktı.  

Yargılama sonucunda Erzurum 2. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemi hukuka aykırı bularak, ipta-
line karar verdi. Karar 19.03.2015 tarihinde tebliğ edildi. Sağlık Bakanlığı kararı temyiz etti. Temyiz 
incelemesi sürüyor. 

E- AİLE HEKİMLİĞİ ve BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR, 
AÇILAN ve/veya TAKİP EDİLEN DAVALAR

İstanbul’da aile hekimliğinin başladığı 2010 yılının kasım ayından bu yana “aile hekimliği sistemi”nde 
yaşanan sorunlar çözülemiyor ve dahası katlanarak artmaya devam ediyor.  

Hukuk Büromuz tarafından takip edilen davalar arasında çok önemli bir bölümünü aile hekimleri 
adına açtığımız davalar oluşturuyor. Hali hazırda hukuk büromuz tarafından aşağıda aktardığımız 
konularda toplam 72 aile hekimliği dosyası takip ediliyor:

1- Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin “Sözleşmenin İhtaren Sona Erdirilmesi” Baş-
lıklı 14. Maddesinin ve “Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli” Başlıklı Ek-2 
Sayılı Listenin Yürütmesinin Durdurulması Ve İptali Talebiyle Açtığımız Dava

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nda, aile hekimliği sözleşmelerinin hangi hallerde ve nasıl feshedi-
leceği ile ihtar puanı/disiplin cezası sistemine ilişkin hiçbir düzenleme yok.

Sözleşme fesih kurallarının ve disiplin cezalarının, Kanun’da hiçbir tanımlama yapılmadan 
Yönetmelik’le düzenlenmiş olması Anayasa’ya aykırıdır. Çünkü Anayasa’nın 128. maddesinin 2. fıkrası 
uyarınca; “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları 
ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.”

Zaten Yönetmeliğin gerek 14. maddesi, gerekse Ek-2 sayılı Cetveli hiçbir objektif ölçüte dayanmadan 
düzenlenmiştir. Öngörülen eylemler ile ceza arasında adil bir denge de kurulmamıştır. 

Bu nedenlerle, Yönetmeliğin 14. Maddesi ve Ek-2 sayılı cetvelin iptali için Danıştay’a başvurduk. Da-
nıştay 2. Dairesi’nde görülmekte olan dava halen devam ediyor. 

2- Olağandışı Denetimler Nedeniyle Açtığımız Dava

Geçtiğimiz 1 yıllık süreçte, “olağandışı denetime” yol açacak herhangi bir gerekçe/olağandışı durum/
ihbar/şikayet olmaksızın, aile hekimleri çok sayıda ve sık aralıklarla olağandışı denetime maruz 
kaldı.

Hukuk Büromuz tarafından olağandışı denetimlerde hekimlere yol göstermek amacıyla bilgi notu 
hazırlandı, hekimlerle paylaşıldı, başvuran hekimlerin itiraz ve savunmaları hazırlandı, Halk Sağlığı 
Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapıldı.

Olağanüstü denetimlerin sürmesi nedeniyle, somut bir gerekçe gösterilmeksizin yapılan olağandışı 
denetimlerin haksız ve dayanaksız olduğu, denetimlerin usulüne uygun olarak yapılmadığı ve bu de-
netimlerin bir baskı aracı olarak kullanıldığı gerekçeleriyle emsal bir dava açıldı. Yargılama İstanbul 
6. İdare Mahkemesi’nde devam ediyor.

3- İş Bırakma Günleri ve Cumartesi Nöbetleri İçin Açtığımız Davalar

a. 4 Aralık 2013 tarihli Eylem ve Açılan Davalar

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) tarafından, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarının ikinci 
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, 
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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 katılım için 
çağrılar gönderildi. 

4 Aralık 2013 tarihinde yapılan eyleme yönelik soruşturmaların başlamasının ardından, örnek 
savunma ve itiraz dilekçeleri hazırlayarak aile hekimleriyle paylaşıldı. İhtar puanı ile cezalandırılan 
hekimler adına davalar açıldı. Davalar devam ediyor. 

b. 29 Nisan 2014 tarihli Eylem ve Açılan Davalar

Aile hekimlerinin hastanelerin acil servislerinde tutacakları nöbetin esaslarını belirleyen 2014/12 
sayılı Genelge’nin yayınlanmasının ardından, İstanbul Tabip Odası, İSTAHED, SES, TAHUD, PHD, İS-
TASED ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası tarafından, 29.04.2014 
günü saat 14:00’te İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılması ve itiraz 
dilekçelerinin Müdürlüğe verilmesine karar verildi ve bu doğrultuda çağrılar yapıldı. 

29 Nisan 2014 tarihinde yapılan eyleme yönelik soruşturmaların başlamasının ardından, örnek 
savunma ve itiraz dilekçeleri hazırlayarak aile hekimleriyle paylaşıldı. İhtar puanı ile cezalandırılan 
hekimler adına davalar açıldı. Davalar devam ediyor.

c. 13 Mart 2015 tarihli Eylem ve Açılan Davalar

Türk Tabipleri Birliği tarafından, sağlık çalışanlarının özlük hakları, mesleği ve geleceği ile ilgili 13 
Mart 2015 tarihinde g(ö)rev etkinliği yapılacağı, acil hastalar dışında hasta bakılmayacağı duyuruldu, 
toplam 25 emek ve meslek örgütü bu çağrıya destek verdi. 13 Mart 2015 günü iş bırakma eylemi 
yapıldı. 

13 Mart 2015 tarihinde yapılan eyleme yönelik soruşturmaların başlamasının ardından, örnek savun-
ma ve itiraz dilekçeleri hazırlanarak aile hekimleriyle paylaşıldı. İhtar puanı ile cezalandırılan hekim-
ler adına davalar açıldı. Davalar devam ediyor. 

d. ASM ve TSM ile Bağlı Birimlerinde “Cumartesi Nöbetleri”ne Yönelik Eylem ve Açılan Davalar

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. 
Genelgede nöbetin cumartesi günleri (08.00-16.00 veya 09.00-17.00 arası) sekiz saat olacak şekilde 
planlanacağını belirtildi. 

“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-
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 hazırlandı. 
İhtar puanı ile cezalandırılan hekimler adına davalar açıldı.

Bu sürecin sonunda, fiilen hayata geçemeyen nöbet uygulamasına, Sağlık Bakanlığı tarafından da sa-
vunulabilir bir dayanak bulunamadı. Nitekim 22.05.2016 tarihli Hükümet değişikliğinin ardından, yeni 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ ilk iş olarak “aile hekimliğinde zorunlu nöbet uygulaması kaldıracağını” 
açıkladı. Söz konusu değişiklik, 07.09.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 sayılı Kanun’un 
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59. maddesi ile yapıldı.

Kanun değişikliğinin ardından da Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 2016/16 sayılı Genelge ya-
yınlandı ve nöbet listelerinin öncelikle gönüllülük esasına göre hazırlanacağı belirtilerek, cumartesi 
nöbetlerine ilişkin 2014/33 sayılı Genelge yürürlükten kaldırıldı. 

17.11.2016 tarihinde ise bu kez Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapılarak “cumartesi nöbetini tutmayanlara” verilen ihtar puanı 
cezaları hükümsüz hale getirildi.

e. 20-21-22 Mayıs 2015 tarihli Eylem ve Açılan Davalar

Cumartesi nöbetine katılmama eylemlerinin ülke genelinde büyük katılımla gerçekleşmesi sonu-
cunda, Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli’nde yer alan ceza puanları 
arttırıldı ve yeni ihtar başlıkları eklendi. “Mesai dışı hizmet ve/veya nöbete mazeretsiz gelmemek” fiili 
düzenlenerek, 20 puanlık ceza getirildi.

Gerek ölçüsüz ceza puanı getiren bu düzenlemenin geri alınması, gerekse aile hekimliği sistemiyle 
bağdaşmayan “nöbet” ısrarından vazgeçilmesi için Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Sağlık 
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası, Pratisyen 
Hekimlik Derneği ve TAHUD tarafından 20-22 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde üç günlük eylem 
kararı alındı. 

20-21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılan eyleme yönelik soruşturmaların başlamasının ardından, 
örnek savunma ve itiraz dilekçeleri hazırlayarak aile hekimleriyle paylaşıldı. 

İhtar puanı ile cezalandırılan hekimler ve ayrıca 20-21-22 Mayıs etkinliğine katıldığı için ücret kesin-
tisine maruz kalan hekimler adına, çok sayıda dava açıldı.

f. 1 Haziran 2015 tarihli Eylem ve Açılan Davalar

Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. 
Dr. Kamil Furtun, 29 Mayıs 2015 günü, hasta yakınının silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası ile onlarca sendika ve meslek kuruluşu, sağlık çalışanla-
rının can güvenliğinin sağlanmasını talep etme ve bu sonucun doğmasında ihmali ve sorumluluğu 
bulunan yetkililerin hesap vermesini isteme amacıyla 1 Haziran günü için iş bırakma çağrısı yaptı.

1 Haziran günü yapılan iş bırakma etkinliğine katıldığı için ihtar puanı ile cezalandırılan bir aile heki-
mi adına örnek dava açıldı.

4- Nöbet Muafiyetine İlişkin Sorunlar ve Açılan Dava

Son 2 yıllık süreçte, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ne ve Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün 11.05.2012 tarih ve 045/6430 sayılı nöbet muafiyetleri yazısına uyulmaksızın, nöbet 
görevinden muaf tutulması gereken aile hekimlerine nöbet görevi verildiğine yönelik başvurular aldık.

Bu nedenle başvuru dilekçeleri hazırladık. Başvurusu reddedilen bir hekim adına açtığımız davada, 
İstanbul 13. İdare Mahkemesi 30.09.2016 tarihinde; “Olayda davacının oğlunda %90 oranında vücut 
fonksiyon kaybı olduğundan Başbakanlık Genelgesi uyarınca nöbet görevinden muaf tutulması için 
öngörülen şartları taşıdığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 2014/33 sayılı Genelgesi’nde nöbetten 
muafiyete ilişkin düzenlemeye yer verilmemiş olmasının, Başbakanlık Genelgesindeki nöbetten 
muafiyete ilişkin kuralların uygulanmasına engel olmayacağı, zira Başbakanlık Genelgesi’nin çerçeve 
niteliğinde ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel için geçerli olduğu, nöbetten 
muaf tutulmak için şartları taşıdığı halde, davacının nöbetten muaf tutulma talepli başvurusunun 
zımnen reddine yönelik işlemde ailenin korunmasına ilişkin anayasal ilke ve aktarılan mevzuat hü-
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kümleri ile hakkaniyete uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle iptal kararı verdi. Karar kesinleşmedi.

5- Damga Vergisine İlişkin Süreç ve Davalar

Aile hekimlerinden, hizmet sözleşmesi gerekçe gösterilerek damga vergisi kesilmesi yaklaşık 5 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. 

Dava açmak isteyen hekimlerin yararlanması amacıyla hazırladığımız dava dilekçesi örneğini, web 
sitesi kanalıyla paylaştık. İdareden veya Mahkemeden gelen yazışmaları Hukuk Bürosuna ulaştıran 
tüm aile hekimlerinin cevap ve itiraz dilekçelerini hazırladık, kendilerine ilettik.

Emsal olması amacıyla yürüttüğümüz davaların tamamı lehe sonuçlandı ve hekimlere haksız kesilen 
damga vergileri iade edildi. 

6- Emeklilik Sebebiyle İş Akdine Son Veren Aile Hekimlerinin Kıdem Tazminatı Sorunu ve Açılan 
Dava

Özel sağlık kuruluşlarında işçi statüsünde çalışmakta iken, aile hekimliğine geçen ve aile hekimli-
ğinden emekli olarak ayrılan hekimlere kıdem tazminatı ödenip-ödenmeyeceği uzunca bir süredir 
tartışılıyordu.

Bu nedenle kıdem tazminat talebiyle İstanbul Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne başvuran ve talebi 
“aile hekimlerinin 657 sayılı Devlet Mamurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel ça-
lıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırıldıklarını, İş Kanunu 
hükümlerine tabi olmadıklarını, tazminat talebini haklı kılacak herhangi bir yasal düzenleme bulun-
madığını ileri sürülerek reddedilen bir hekim adına örnek dava açtık.

İstanbul 29. İş Mahkemesi, yargılamanın esasını değerlendirmeden görevsiz olduğuna karar verdi. 
Son derece yanlış olan bu karara itiraz ederek, istinaf yoluna başvurduk. 

7- “Geçici Aile Hekimi” Olarak Görevlendirilen TSM Hekimlerinin Ek Ödemelerde Yaşadığı Problem-
ler ve Açılan Dava

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 
sorunlarının yanı sıra, “geçici aile hekimi” olarak çalıştıkları süreler için “fazla ödeme” yapıldığı iddi-
asına ve “kamu zararı” gerekçesiyle geri ödeme talebine de maruz kaldılar.

Hekimler için itiraz dilekçeleri oluşturduk. 

TSM hekimlerinin haklı itirazları sonucunda, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde 
16.03.2015 tarihinde değişiklik yapılarak, kısmi de olsa sorun giderilmeye çalışıldı. 

Ancak Yönetmelik değişikliğinden önceki dönemde kamu zararı çıkarılan hekimlere yönelik icra ta-
kipleri ve davalar durdurulmadı. Bu davalardan biri emsal olması amacıyla Hukuk Büromuz tarafın-
dan takip ediliyor.



İ S TA N B U L  TA B İ P  O D A S I

[
118

[

]

8- Emekli Aile Hekimlerine Ödenen Emekli Maaşlarının Geri İstenmesi ve Açılan Davalar

Emekli hekimlerin de, aile hekimi olarak görev yapabileceğinin duyurulması üzerine bu statüdeki 
hekimler de Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi imzalayarak göreve başladılar. 

Sözleşmelerin imzalanması sırasında, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından emekli aylığı-
nın kesilmesini isteyip istemedikleri sorulduğu ve hekimlerden bu içerikte dilekçeler alındığı bilin-
mekteydi. Nitekim hekimlerin emekli maaşları kesilmedi. Bu durum iki yıla yakın bir süre, herhangi 
bir sorun yaşanmaksızın devam etti. 

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu, göndermeye başladığı yazılar ile hekimlerden bu dönemde aldıkları 
emekli maaşlarının geri ödenmesini/iade edilmesini istemeye başladı. Keza emekli maaşlarını öde-
meyi de kesti. Bu nedenle emekli sandığına tabi olan hekimler adına İdare Mahkemelerinde, SSK ve 
Bağ-Kur’dan emekli olan hekimler adına İş Mahkemelerinde çok sayıda davalar açtık. 

“Aile hekimlerinin hukuki statüsü”nün tartışıldığı bu davaları, mahkemelerin anladığını söylemek 
çok güç. Nitekim ardı ardına, davamızın konusunu bile hatalı aktaran yüzeysel kararlar ile karşılaştık. 

Üç yılı aşkın bir süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonunda, emekli aile hekimlerinin emekli maa-
şının kesilmesi ve yanı sıra yapılan ödemelerin geri istenmesi işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu 
tespit eden mahkeme kararları almaya başladık. Ancak Yargıtay 21. Hukuk Dairesi tarafından temyiz 
aşamasında bu kararlar bozuldu ve davalar emekli aile hekimleri aleyhine kesinleşti.

Ayrıca kamudan emekli olup aile hekimliği yapmakta olan bir hekim adına açtığımız davada, Anka-
ra 2. İdare Mahkemesi tarafından da davanın reddine karar verildi. Temyiz incelemesi Danıştay’da 
devam ediyor.

F- ÖZEL HEKİMLİK ALANINDA YAŞANAN SORUNLAR, 
AÇILAN ve/veya TAKİP EDİLEN DAVALAR

Özel sağlık kuruluşlarında ücretini alabilmek için makbuz/fatura kesmeye zorlanan, iş akdi feshedi-
len, ücretini alamayan, çalışma koşulları tek taraflı değiştirilen, hakediş sisteminden kaynaklanan 
hak kayıpları yaşayan hekimlere hukuki danışmanlık yapmayı sürdürdük. Muayenehane, laboratuvar 
ve görüntüleme merkezlerine yapılan denetimler ve tebliğ edilen çeşitli yazılarla ilgili görüş yazıları 
ve itiraz dilekçeleri oluşturduk. Son bir yıla ait gündemin satır başları ve dava bilgileri şöyle: 

1- 5510 Sayılı Kanun’da Yapılan Değişiklik ve 2015/19 Sayılı Genelge 

23.04.2015 tarihinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen ek 
10. madde ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi olan özel kurumlarda hizmet üreten hekim-
lerin iş ilişkilerinin niteliği değiştirildi. Bu değişiklikle, ücretinin tümü veya bir kısmı için fatura veya 
makbuz düzenlemek zorunda bırakılan hekimlerin “4-a sigortalısı” olmalarının yolu kapatılarak, 
hekimlerce düzenlenen makbuz veya faturaların karşılığının SGK tarafından özel sağlık kuruluşuna 
ödenmesinin yolu açıldı. 

Böylece sözleşmelerinde aksi yönde bir madde olmadıkça halen çalışmakta olan hekimler de dahil 
olmak üzere, ücretlerine karşılık fatura veya makbuz düzenleyerek çalışan hekimler, iş hukukunun 
dışında hizmet alımı sözleşmesi yapmış gibi 4-B (Bağ-Kur) sigortalısı haline getirildi. Bu düzenle-
meyle, çalışanların iş hukukundan kaynaklanan tazminat ve benzeri haklarından yoksun kalması, 
işverenlerin ise bu yükümlülüklerden kurtulması amaçlandı. Yanı sıra vergi ve sigorta primi gibi 
külfetler de hekimlere yüklenmiş oldu. 

Kanun değişikliğinin ardından da 2015/19 sayılı SGK Genelgesi yayınlandı. Genelge’de, Kanun deği-
şikliği öncesinde iş sözleşmesi ile çalışan hekimlerin sözleşmelerinde aksi yönde bir hüküm yoksa 
veya eklenmemişse, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 4-B sigortalısı olacakları vurgulandı. 
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Bu süreçte çok sayıda hekim, makbuz veya fatura düzenlemek ve 4/B statüsünde çalışmak yasal 
zorunlulukmuş gibi muayenehane açmaya veya şirket kurmaya zorlandı. Kimi zincir hastaneler ise iş 
sözleşmelerini değiştirip, yeni sözleşmeleri imzalamazlarsa ücret ödenmeyeceği tehdidiyle hekimler 
üzerinde baskı kurmaya çalıştı. 

TTB tarafından, hekimleri “taşeronlaştıran” 2015/19 sayılı Genelge’nin yürütmesinin durdurulması 
ve iptali talebiyle Danıştay’da dava açıldı. Bu davada, 5510 sayılı Kanun’un ek 10. maddesinin Anayasa 
Mahkemesi’ne taşınması da talep edildi. Davada henüz bir karar verilmedi. 

2- Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nin “14.8.” Maddesi

24.12.2015 günü SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “duyuru”yla; 
“2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım 
Sözleşmesi yeniden düzenlenerek ekte yayınlanmış olup, söz konusu sözleşme metninin, sözleşme 
işlemlerini yürütmekle görevli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvurularak 31.12.2015 tarihi 
mesai saati bitimine kadar imzalanması” gerektiği belirtildi. 

28.12.2015 tarihinde yayınlanan ikinci “duyuru” ile bu kez “14.8. maddesinin yer aldığı ek sözleşmele-
rin iletilme süresi 29.01.2016 tarihi mesai saati bitimine kadar” uzatıldı. 

SGK Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nin 14.8. maddesi 
kabulü imkansız bir düzenleme getiriyordu. Buna göre; “14.8. Sağlık Hizmet Sunucusu, hekimlerin bu 
sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesine bağlı olarak yapıldığı tespit edilen yersiz 
ödemelerin Kuruma geri ödenmesinde, SHS ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğunu ve Kanunda 
kendisine yüklenen sorumluluk ve cezai müeyyideleri bildiğini belirtir ifadelere yer verilen sözleşme-
yi, başvurusu sırasında Kurum ilgili birimine iletmekle yükümlüdür.” 

Oysa hekimler bu sözleşmenin tarafı olmadıkları gibi, bu sözleşme nedeniyle elde edilen kazanç da 
hekimlere değil, özel sağlık kuruluşlarına ödeniyor. Buna rağmen bütünüyle hukuk dışı bir düzenle-
me ile sözleşmenin tarafı olmayan hekimlerin, yersiz ödemelerden hastaneler ile birlikte sorumlu 
olacağı düzenlenmeye çalışıldı. Üstelik hekimler bu ek sözleşmeyi imzalamazlarsa Medula sistem-
lerinin kapatılacağı söylendi. 

Bu nedenle bir yandan başvurucu bir hekim adına 21.01.2016 tarihinde bu maddenin yürütmesinin 
durdurulması ve iptali için dava açtık. Bir yandan da TTB heyeti 26.01.2016 günü SGK Başkanı ile 
görüştü ve ilgili maddenin hukuka aykırı olduğuna ilişkin görüşünü iletti. SGK, 29.01.2016 günü, söz-
leşmelere “14.8” maddenin konulmasına ilişkin zorunluluğu kaldırdığını duyurdu. 

Açtığımız davada, Danıştay 15. Dairesi tarafından 17.06.2016 tarihinde yürütmenin durdurulma-
sı talebimiz değerlendirildi ve “duyuru yürürlükten kaldırıldığı için uygulanma imkanı kalmadığı” 
gerekçesiyle bu yönde karar verilmesine gerek görülmedi. Davanın esası hakkında ise henüz karar 
verilmedi. 

3- Uzman Hekimler ve Sürücü Raporları

29.12.2015 tarihli Resmi Gazete’de Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Mua-
yenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 

Yönetmeliğin 4. maddesinin 3. fıkrasında, “Pratisyen tabip tarafından, sürücü/sürücü adayının genel 
sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanı alınarak ikinci fıkrada tanımlanan durumlarının olup olmadığı 
yönünde ilk muayenesi yapılır…” hükmü düzenlendi. 

Bu değişikliğin ardından, uzman hekimlerin sürücü ve sürücü adaylarının ilk muayenesini yapma-
ları ve rapor düzenlemeleri imkânı ortadan kalktı. Yalnızca uzman hekimler tarafından düzenlenen 
sağlık raporları, ilgili emniyet müdürlüklerince geri çevrildi. İlk muayenesi pratisyen hekim tarafından 
yapılmayan ve ilk raporu pratisyen hekim tarafından düzenlenmeyen sağlık raporları kabul edilmedi.
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Uzman hekimlerin sağlık raporu düzenleme yetkilerine ve mesleğin icrasına yönelik haksız kısıtlama 
niteliğindeki bu maddenin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle başvurucu bir hekim adına 
dava açtık. 

Danıştay 15. Dairesi “…sürücüler ve sürücü adaylarının genel sağlık muayenesi uzman veya pratis-
yen, herhangi bir sınırlama olmaksızın, tıp fakültesi diplomasını haiz 1219 sayılı Kanuna göre yetkili 
her hekim tarafından yapılabiliyor iken ilk muayeneyi yapma yetkisini yalnızca pratisyen hekime veren, 
uzman hekimlerin anılan Kanundan kaynaklanan yetkilerini kullanmasını engelleyen dava konusu Yö-
netmeliğin 4. maddesinin 3. fıkrasının 1. cümlesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” gerekçesiyle, 
10.06.2016 tarihinde ilgili fıkranın yürütmesini durdurdu. 

Bakanlıkların bu karara yönelik itirazı da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 22.11.2016 tarihli 
kararı ile reddedildi. Dava devam ediyor.

4- Özel Sağlık Kuruluşlarında “Yan Dal Kadro Şartı”

Yan dal uzmanlarına getirilen çalışma kısıtlaması da güncel bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. 

Aylardır ana dalda çalışma izni verilmeyen yan dal uzmanı bir hekim adına, hem bireysel işlemin 
hem de Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali tale-
biyle dava açtık. 

Danıştay 15. Dairesi, 20.04.2016 tarihinde, bireysel işlem yönünden iptal kararı verdi. Buna karşın, 
Danıştay 10. Dairesi’nin 2012 yılında verdiği kararlara aykırı olarak, yan dal uzmanlarına çalışma 
kısıtlaması getiren Yönetmelik maddesini iptal etmedi. Oyçokluğu ile verilen bu kararı temyiz ettik. 
Temyiz incelemesi henüz sonuçlanmadı.

Bu davalar sürmekteyken, Sağlık Bakanlığı 25.08.2016 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde 
yeniden değişiklik yaptı. “Planlama ve istihdam komisyonu” ibareleri çıkartıldı ama yan dal uzmanla-
rının ana dalda çalışabilmeleri yine Bakanlığın uygun görmesine bağlandı. TTB tarafından bu dü-
zenleme de yargıya taşındı; Yönetmelik hükmünün yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edildi. 
Danıştay tarafından henüz bir karar verilmedi.

5- Acil Branşlarda Kota Uygulanması

SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde 25.07.2014 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. Bu statüdeki hekimlerin Medula sistemleri ka-
patıldı ve SGK’lı hasta bakamadıkları gerekçesiyle, özel sağlık kuruluşları tarafından iş sözleşmeleri 
sona erdirildi. Oysa SUT, yalnızca acil servisler için günlük hasta sayısına “kota” getirmiş, başka bir 
kısıtlamaya yer vermemişti. 

Medula sistemi kapatılıp mevcut çalışmasına son verilen bir hekim adına ivedilikle dava açtık ve 
Kılavuz’un ilgili bölümünün yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedik. Danıştay 15. Dairesi de 
19.06.2015 tarihinde, “…dava konusu düzenlemenin, herhangi bir branşla anlaşması olan ve kota 
uygulamasına da takılmayan ve yukarıda belirtilen mevzuat uyarınca da birden fazla sağlık kurulu-
şunda çalışma hakkı olan tabiplerin bu çalışma hak ve özgürlüğünü sınırladığı ya da kadrolu uzman 
hekimin mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de 
kullanarak nöbet tutabilmesini engellediği ortadadır. Dolayısıyla dava konusu Kılavuz hükmünün, kota 
uygulamasının sınırlarını aşar nitelikte olduğu ve yasa veya diğer mevzuatla belirtilen çalışma hak 
ve özgürlüğünü engellediği açıktır” gerekçesiyle, Medula Web Servisleri Kullanma Kılavuzu’nun “Acil 
Branşta Kota Uygulaması” başlıklı maddesini hukuka aykırı buldu ve yürütmesini durdurdu. 
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SGK’nın bu karara yönelik itirazı da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildi.  Dava-
nın esası hakkında ise henüz karar verilmedi. 

6- Muayenehane “Standartları” 

a) Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te “muayenehane 
standartları” adı altında sayısız değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler aleyhine açtığımız davalar sonu-
cunda önemli kazanımlar elde edildi. (Davalara ilişkin ayrıntılı bilgiler, Mahkeme kararları ve elde 
edilen kazanımlar web sitesinde yayınlanmaktadır.)

Hatırlanacağı üzere Danıştay 10. Dairesi tarafından, 03.08.2011 tarihinde yapılan değişikliklerle ilgili 
davada önce 12/D maddesinin (f) fıkrasının, yani “Muayenehanelerde yer alan giriş, kapı, asansör, 
merdiven, tuvalet ve lavabo gibi fiziki alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun Ek 1 inci 
maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir.” fıkrasının yürütmesi durdu-
rulmuştu. 

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 ilgilendiren konularda (binanın tama-
mında, 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 yükümlülük getirilmesi, hizmetin 
gereklerine uygun olmadığı gibi sağlık hizmetinin sunumunu da zorlaştıracak nitelikte bulunduğu…” 
gerekçesiyle, hukuka aykırı olduğu tespit edildi. 

İptal edilmeyen diğer maddelerle ilgili temyiz başvurumuz henüz sonuçlanmadı.

b) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ise Danıştay 10. Dairesi’nin kararına rağmen, 
15.10.2014 tarihinde “Muayenehaneler Hakkında” başlıklı bir yazı yayınladı. Bu yazıda binalar, “tama-
mı 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 yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili olan mercilerden alınan belge… istene-
cek” denildi. 

Nitekim bu yazıdan sonra, uygunluk belgesi almak için başvuran hekimlere “itfaiye raporu eksik” 
denilerek olumsuz cevaplar verilmeye başlandı. Bu süreçte, müşterek olarak muayenehane açmak 
üzere başvuruda bulunan iki hekime “yangına ilişkin önlemlerin alınmadığı” gerekçesiyle olumsuz 
cevap verildi. Emsal bir sonuç elde edebilmek için anılan hekimler adına, yürütmenin durdurulması 
ve iptali talebiyle dava açtık. 

Davanın görüldüğü İstanbul 1. İdare Mahkemesi, 29.12.2015 tarihinde dava konusu olumsuz işlemin 
iptaline karar verdi. Kararın gerekçesinde; “…Ek-1/d sayılı ekin 7. Maddesinde bulunan ‘Muayeneha-
nenin bulunduğu kısımda ilgili mevzuat göre yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili 
merciden alınan belge’ hükmü gereğince binanın tamamını ilgilendiren diğer eksikliklerden bağım-
sız bölüm kiracısı olan davacıların sorumlu olmayacağı anlaşıldığından davacılardan müşterek mu-
ayenehane açmak amacıyla Muayenehane Uygunluk Belgesi edinmek için yaptıkları başvurularının 
yangın raporunun bulunmadığından bahisle reddedilmesine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde 
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hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi. 

İstanbul Valiliği bu kararı temyiz etti ve yürütmesinin durdurulmasını talep etti. Danıştay 15. Dairesi 
ise 21.03.2016 tarihinde yürütmenin durdurulması kararını reddetti. Temyiz incelemesi henüz esas-
tan sonuçlanmamış olsa da davacı hekimler adına muayenehane uygunluk belgesi düzenlendi. 

c) Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 21.03.2014 günü 
yapılan değişikliklerden biri de “Muayenehane standartları”na ilişkin 12/D maddesinin 1. fıkrasının 
(f) bendine eklenen “Muayenehane katta bulunmakta ise binada asansör bulunması zorunludur” 
ibaresiydi.

TTB tarafından açılan davada Danıştay 15. Dairesi, 04.11.2014 tarihinde, bu zorunluluğun da yürüt-
mesini durdurdu. Kararda; “Muayenehanelere acil ve sedye de taşınması gereken hasta başvurusu-
nun olmadığı, gerektiğinde doktorun hastanın bulunduğu yere çağrılabileceği, bu koşulun hekimlerin 
çalışma koşullarını ağırlaştırmaya yönelik olduğu” belirtildi. Henüz esas hakkında karar verilmedi.

7- Kişisel Sağlık Verilerinin Paylaşılması 

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 
almadan merkezi olarak depolanmasına imkan veren “Sağlık Net-2” ve “E-Nabız” isimli programla-
rın kullanılma zorunluluğu, gündemimizdeki yerini korudu.

 TTB tarafından açılan davalarda “Sağlık Net-2” ve “E-Nabız” isimli düzenlemelerin yürütmesi dur-
durulmuş olsa da, hekimlere yine bu içerikte yazılar tebliğ edildi. İtiraz dilekçeleri hazırladık, toplan-
tılara katıldık, web sitesinin güncel hukuk sayfalarında değerlendirme yazıları, soru-cevap metinleri 
yayınladık, tüm sağlık birimlerinde kullanılmak üzere aydınlatılmış onam formları hazırladık. 

G- 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 davalara ilişkin kararlar web sitesinde yer aldığı için, kararların ayrıntısına değinmeyip, 
şiddet dosyalarına ilişkin genel verileri paylaşmayı planlıyoruz. 

• Halen derdest (devam etmekte olan) 61 hekime yönelik şiddet davası bulunmaktadır. 

• 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 “yarala-
maya teşebbüs” suçları eklenmektedir. 

Hasta ve hasta yakınları tarafından sağlık kuruluşunda bulunan eşyalara da zarar verilmesi halinde, 
“mala zarar verme” suçu da yargılama konusu olmaktadır.

• Hasta ve/veya hasta yakınları, istedikleri yerine getirilmediğinde sesini yükseltmeye, hekime 
“hesap sormaya” başlamaktadır. Takip ettiğimiz davalarda; sıra beklemek, randevu almadan geldiği 
için hekime muayene olamamak, hastayı getirmeden onun gıyabında reçete düzenlenmesi talebinin 
reddedilmesi, hastanenin klinikleri arasında dolaştırıldığı için öfkelenmek, yazılmasını istediği ilacın 
reçete edilmemesi, hasta tarafından serum takılması veya MR çekilmesi veya tahlil yapılması talep 
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edildiği hallerde, 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, 
sanığın sabıkasının bulunup-bulunmadığına, yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşup-oluş-
madığına, maddi bir zarara yol açıp açmadığına, zararı karşılayıp karşılamadığına, yargılama sıra-
sındaki davranışlarına bakarak, kararın açıklanmasına veya bir erteleme müessesi olan “hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına” karar vermektedir. 

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet davalarının büyük bölümünde verilen cezalar 
ertelenmekte veya hükmün açıklanması geri bırakılmaktadır. Ancak bu halde de yargılanan kişinin 
belli bir zaman diliminde benzer bir suç işlememesi koşulu bulunmaktadır. Aksi halde bu ilk cezada 
çektirilmektedir. İkinci sıradaki yaptırım para cezasıdır. Hekimlere yönelik şiddet dosyalarında hapis 
cezası, daha nadir olarak karşımıza çıkmaktadır.  

H- ANKARA KATLİAMI ve BU KATLİAM NEDENİYLE YAPILAN EYLEMLER ve AÇILAN DAVALAR

Hatırlanacağı gibi, 10 Ekim 2015 günü Ankara’da, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği 
(TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından düzenlenmek istenen, “Emek, Barış, Demokrasi 
Mitingi”nin toplanma alanında, ülke tarihinin en büyük katliamı gerçekleşti. IŞİD’in canlı bombaları 
100’ü aşkın kişinin ölümüne, 500’ü aşkın kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Katliamda yaralananlar arasında, İstanbul Tabip Odası’nın otobüsüyle mitinge giden bir hekim ve 
sağlık çalışanı da bulunmaktaydı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden katliam davası, 
Türk Tabipleri Birliği tarafından takip edilmekle birlikte, Hukuk Büromuz tarafından da yaralanan 
hekim ve sağlık çalışanı yönünden takip edilmektedir. Ayrıca maddi ve manevi zararlarının giderilme-
si için tazminat davaları da açılmıştır.

Mitingi organize eden emek ve meslek örgütleri, aynı gün bir basın toplantısı yaparak 12 ve 13 Ekim 
günlerinde cenaze ve anma törenleri düzenleneceğini, yas tutulacağını bu nedenle iş bırakılacağını, 
hizmet sunulmayacağını belirtilerek tüm kamuoyu desteğe çağırmıştı.  

12-13 Ekim günlerinde iş bırakma etkinliğine katılan üç hekime verilen disiplin cezalarını ve bir heki-
min döner sermaye ek ödemesinin kesilmesi işlemlerini yargıya taşıdık. 

İstanbul 9. İdare Mahkemesi yakın tarihte verdiği kararında, hekime verilen uyarma cezasını, meslek 
örgütü faaliyetine katılmanın disiplin suçu gerektirmediği, mazeret olarak değerlendirilmesi gerekti-
ği gerekçesiyle iptal etti.

Diğer üç dava devam ediyor.

I- OHAL SÜRECİNDE YAŞANAN HAK İHLALLERİ ve KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA / 
İHRAÇ İŞLEMLERİ

Olağanüstü Hal ilanından sonra gerek idari işlemlerle kamu görevinden uzaklaştırılan, gerekse 
KHK’lar ile kamu görevinden ihraç edilen hekimlerle toplantılar yaptık, mağdurlara hukuki danış-
manlık sağladık. 

Temel hukuki normlar çiğnenerek, hiçbir disiplin soruşturması yapılmaksızın ve savunma hakkı 
tanınmaksızın kamu görevinden ihraç edilen hekimler için emsal davalar açtık. 

Davaların idare mahkemeleri tarafından “yetki yönünden” reddedilmesi üzerine istinaf başvuruların-
da bulunduk. Hukuki süreç devam ediyor.
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İ- AYNI KONUMDAKİ HEKİMLERİ ve MESLEĞİ ETKİLEYEN EMSAL NİTELİKTEKİ DAVALAR

Bu kategorideki davalar, bazen Tabip Odası adına, bazen başvurucu bir hekim adına açılmış davalar-
dır. Ancak içeriği ve sonuçları itibarıyla aynı konumda bulunan çok sayıda hekimi ve mesleği etkile-
mektedir. Diğer kategoriler içine girmediği için bu başlık altında yer veriyoruz.

1- Branş dışı acil servis nöbeti uygulaması her dönemde önemli başvuru konuları arasında yer al-
mıştır. Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir kardiyoloji uzmanı, acil serviste kapı 
nöbeti ile görevlendirilince, bu işlemin iptali için örnek dava açılmıştır. Yargılama İstanbul 3. İdare 
Mahkemesi’nde sürmektedir.  

2- Atama işlemlerindeki keyfi ve subjektif tutumlar yargıya taşınmaya devam etmektedir. Örneğin 
doçentlik unvan ve yetkisini kazandığı ve atama şartlarını taşıdığı halde, objektif bir neden ol-
maksızın üniversite kadrosuna atanmayan bir hekim adına dava açılmıştır. Dava İstanbul 8. İdare 
Mahkemesi’nde devam etmektedir.  

3- Eş durumuna uygun yerleştirme talebinin, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliği’nin 20. maddesinin 7. fıkrası gerekçesiyle reddedilmesi üzerine, hem somut 
işlemin hem de dayanak Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının (m) bendi ile 20. maddesinin 7. 
fıkrasının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtık. 

Danıştay 5. Dairesi, kısıtlama getiren 7. fıkranın yürütmesini oyçokluğu ile durdurdu. Kararda; “…
hekimleri kapsayan ‘stratejik personel’e, serbest veya özel kuruluşlarda çalışan eş dolayısıyla, eş du-
rumu özrü nedeniyle atama isteğinde bulunma hakkının kısıtlama getirilmesine ilişkin dava konusu 
düzenleme, Genel Yönetmeliğe, dolayısıyla hukuka aykırıdır.” gerekçesine yer verilerek, kısıtlamanın 
hukuka aykırılığı vurgulandı. Böylece eşi kamu görevlisi olmayan hekimler de ilgili koşulların sağlan-
ması halinde eş durumu mazeretinden yararlanabilecek duruma geldi. 

Ancak Sağlık Bakanlığı bu karar sonrasında ilgili yönetmelikte tekrar kısıtlayıcı düzenlemelere yer 
verdi. Hukuk Büromuz tarafından bu kısıtlamalar yeniden yargıya taşındı. Yargılama Danıştay’da 
devam ediyor. 

4- “Tam Gün” Kanunları ile üniversite öğretim üyelerinin, mesai saatleri dışında serbest meslek icra 
etme ve/veya özel sağlık kuruluşlarında çalışma hakları ortadan kaldırılmıştı. 

Ancak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 26.11.2014 tarihinde eklenen geçici 70. madde ile gerek 
5947 sayılı, gerekse 6514 sayılı “Tam Gün” Kanunları ile üniversite öğretim üyelerine getirilen ça-
lışma kısıtlamasına yönelik bir istisna düzenlenmişti. 26.11.2014 tarihi itibariyle muayenehanesi 
bulunan veya özel sağlık kuruluşlarında çalışan üniversite öğretim üyelerinin mevcut çalışmaları 
“kazanılmış hak” olarak korundu. Ancak, öğretim üyelerinin serbest/özel çalışmaları sona erinceye 
kadar “üniversite ödeneği” ve “ek ödeme” ödenmemesi koşuluyla. 

Geçici 70. madde, üniversite öğretim üyeleri tarafından açılan davaların görüldüğü mahkemelerin 
başvuruları üzerine Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Anayasa Mahkemesi, başvuruları birleştirerek 
22.06.2016 tarihinde karar verdi ve geçici 70. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesi ile 3. fıkrasını iptal 
etti. 

Bu karar uyarınca, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren, mesai saatleri dışında ser-
best/özel çalışması devam eden üniversite öğretim üyelerine de “üniversite ödeneği” ve “ek ödeme” 
ödeneceği tartışmasız hale geldi. 

Hukuk Bürosu tarafından bu ödemelerin, sadece Anayasa Mahkemesi kararının yayınlandığı tarihten 
itibaren değil, kesintinin yapıldığı 26.11.2014 tarihinden itibaren ödenmesi gerektiği belirtilerek örnek 
dava açıldı.

5- “Birlikte kullanım ve işbirliği” mevzuatı uyarınca birlikte kullanılan üniversite hastanelerinde 
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görev yapan personelin statü ve haklarına ilişkin davalar açmaya devam ettik. 

Son olarak; Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde üniversite kadro-
sunda görev yapan öğretim üyelerine, kongre ve konferanslara katıldıkları günler için ödenen döner 
sermaye ek ödemeleri “kamu zararı” adı altında geri istendi. Bu işlemin gerekçesi, afiliye hastane-
lerde görev yapan üniversite personeline yalnızca hizmet içi eğitime katıldıkları günler için ek ödeme 
yapılabileceği şeklinde açıklandı. 

Geçmişe dönük borç çıkartılarak kamu zararı adı altında talep edilen bir hekim adına emsal dava 
açtık ve işlemin iptalini talep ettik. İstanbul 13. İdare Mahkemesi’nde görülen davada henüz karar 
verilmedi. 

6- Sağlık kuruluşlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin gerektiği gibi alınmaması karşısında 
da girişimlerde bulunduk.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde, araçların girmesi mümkün olmayan bir alanda am-
bulansın çarpması sonucunda ağır yaralanan bir hekim adına savcılık soruşturmasını takip ediyoruz. 
Yeterli önlemleri almayan idare aleyhinde tazminat davası açma hazırlıklarını sürdürüyoruz. 

7- 2016 yılının ilk günlerinde “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı açıklamayı kamuoyu ile paylaşan 
Barış İçin Akademisyenler grubu içinde yer alan hekimlere, idari soruşturmalardan, savcılık ifadele-
rine, davalardan, YÖK yazışmalarına kadar her aşamada aktif hukuki destek sunduk.   

31.03.2017
İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu





Büro
Çalışmaları
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İstanbul Tabip Odası Üye Çalışma Profili

ÖZEL 14.305

KAMU 7.714

AİLE HEKİMLİĞİ 1.693

İŞYERİ HEKİMLİĞİ 1.190

ÇALIŞMA ADRESİ OLMAYAN 9.291

 

KADIN ÜYE 11.063

ERKEK ÜYE 22.860

 

YAŞ ARALIĞI 

20-30 858

31-40 5.447

41-50 9.268

51-60 7.947

61-70 4.167

70 VE ÜZERİ 6.236

TOPLAM ÜYE SAYISI 33.923
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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 21 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

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

Hasan Gencer 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  
Yeni üyelerin kayıtları, kimlik tahsisi ve dağıtım işlemleri, eğer hekim bir başka ilden naklen geliyor-
sa ya da başka bir ile kaydının naklinde nakil işlemleri ile ilgili görüşme ve yazışmalar ve üye dosya-
larının klasmanı bu büroda yapılır. (29 Mart 2016 ve 29 Mart 2017 tarihleri arasında 1.334 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, İlçe Sağlık Müdürlüğü 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.

Üye sayısının 33.923 olduğu Odamızın Üyelik İşleri Bürosu’nda 29.03.2016 – 29.03.2017 döneminde 
yapılan işlemler ve bunlara ilişkin yazışma adetleri aşağıda belirtilmiştir. Kayıtlarımıza göre aynı 
dönemde 73 hekim vefat etmiş, 286 hekim de üyelikten istifa etmiştir. Ayrıca büromuzda üyelerimize 
1.633 adet kimlik kartı hazırlanmıştır. 

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

29.03.2016 YENİ NAKİL NAKİL RESMİ DİĞER FAALİYET TTB
29.03.2017 YAPILAN GELEN GİDEN KURUM YAZIŞMALAR BELGESİ
 KAYIT   

TOPLAM 1.334  567 297 77 407 3.553 185
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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; İstanbul Tabip Odası Ara Genel Kurulu, İstanbul Tabip Odası Seçim-
li Genel Kurulu, 14 Mart Tıp Haftası, İstanbul Tabip Odası Komisyonları etkinlikleri, “hekimlere ve 
sağlık çalışanlarına yönelik şiddet”, gibi kampanyalarla ilgili görsel materyaller üretildi. Ayrıca çeşitli 
bilimsel toplantı, sempozyum, kurultay ve sosyal-kültürel etkinliklere dair materayaller de hazırlan-
dı. İstanbul Tabip Odası’nın kendi bünyesinde yürüttüğü faaliyetlerin dışında bileşeni olunan çeşitli 
inisiyatifler ve sağlık meslek örgütleriyle ortaklaşa düzenlediği çeşitli etkinlikler ilgili görsel mater-
yaller üretildi. 

Üretilen materyallerin dökümü aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

 

  Çeşit Baskı Sayısı

 AFİŞ 600 4.000

 EL İLANI 60 15.000

 BRANDA 250 600

 BROŞÜR 20 8.000

Masaüstü Yayıncılık
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Hekimlik Uygulamaları Bürosu

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 876 682 

İncelemede Olan Dosya 509 440

Soruşturmada Olan Dosya 78 49

Onur Kurulu’na Sevk Edilen Dosya  271 187

Onur Kurulu’nda Olan Dosya 152 105

O.K. İtiraz Süresi İçinde Olan Dosya 95 60

Verilen Onur Kurulu Kararı 213 147

Yüksek Onur Kurulu’na Sevk Edilen Dosya 105 66

Yüksek Onur Kurulu’nda Olan Dosya 89 58

Sonuçlanan Dosya 924 785

Dönem İçinde Başvurulan – Sonuçlanan 459 413



İ S TA N B U L  TA B İ P  O D A S I

[
136

[

]

OLGU BAŞVURU 
 SAYISI

Acil Hastaya Bakmamak 10

Bildirimsiz Serbest Hekimlik Yapmak 10

Bilimselliği Kanıtlanmamış Yöntemlerle Tedavi Yapmak 10

Cinsel Taciz 5

Deontoloji Kurallarına Uymamak 6

Gerçek Dışı Rapor Ve /Veya Belge Düzenlemek 22

Hasta Haklarına Saygı Göstermemek 62

Hasta Sırlarını Açıklamak 7

Hasta Yönlendirmek 6

Hastadaki Etkisini Tıp Dışı Amaçla Kullanmak 2

Hastalardan Haksız Kazanç Sağlamak 21

Hastaya Gereksiz/Fuzuli Masraf Yaptırmak 2

Hekimliğe Yakışmayan Davranışta Bulunmak 13

Meslektaşına Küçük Düşürücü Davranışta Bulunmak/Kötü Davranmak/Zemmetmek 10

Mobbing 7

Reçete Vb. Tıbbi Belgelerle Kamu Kurumlarını Zarara Uğratmak 17

Tanıtım Kurallarına Aykırı Davranmak 59

Tıbbi Etik İhlali Yapmak 29

Tıbbi İhmal Ve/Veya Hata 436

Tıbbi Kayıtları Usulüne Uygun Tutmamak 8

Tıbbi Özensizlik 35

Usulsüz Adli Muayene Ve Rapor Yazmak 1

Usulsüz Reçete/Rapor Yazmak 7

Usulüne Uygun Aydınlatılmış Onam Almamak 2

Uzmanlık Dışı Girişim Ve Faaliyette Bulunmak 13

Yasalara Aykırı Davranış 3

Yaşam Ve Sağlığa Saygı Ve/Veya Özen Göstermemek 1

Diğer - Genel Görüş/Bilgi İstemi 34

BAŞVURULARIN OLGULARA GÖRE DAĞILIMI
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SONUÇ HEKİM 
 SAYISI

(YK) Aynı İçerikli Diğer Dosya İle Birleştirilmesine 3

(YK) Hekimin Vefatı Dolayısıyla İşlemden Kaldırılmasına 1

(YK) Soruşturma Açılmasına Gerek Olmadığına 682

(YK) Adli Makamların Değerlendirmesine 4

(YK) İlgili Tabip Odası’na Gönderilmesine 7

(YK) Delil Yetersizliğinden İşlemden Kaldırılmasına 23

(YK) Hekime Ulaşılamadığından Tutanakla Kapatılması 7

(YK)  Hekimlik Uygulaması İle İlgili Olmaması Nedeniyle İşlemden Kaldırılmasına 7

(YK) Dişhekimleri Odası’na Bildirilmesine 2

(YK) İl Sağlık Müdürlüğü’ne Bildirilmesine 1

(YK) Reklam Kurulu’na Bildirilmesine 2

(YK) SGK İl Müdürlüğü’ne Bildirilmesine 1

(YK) Şikayet Geri Alındığından İşlemden Kaldırılmasına 7

(YK)  Şikayet Sahibinin İstenen Belgeleri Göndermemesi Nedeniyle İşlemden Kaldırılmasına 29

(YK) Türk Tabipleri Birliği’ne İletilmesine 1

(YK) Yazılı Uyarı 22

(YK) Zaman Aşımı 2

Onur Kurulu Cezai İşleme Gerek Olmadığına 53

(OK) Para Cezası 10

(OK) Uyarma Cezası 6

(OK) Mahkeme Kararının Beklenmesine 1

(YOK) Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 22

(YOK) Para Cezası 17

(YOK) Uyarma Cezası 7

(YOK) Geçici Olarak Meslekten Alıkoyma 5

Mahkeme Kararıyla Bozuldu 2

SONUÇLANAN DOSYALAR

(YK) Yönetim Kurulu, (OK) Onur Kurulu, (YOK) Yüksek Onur Kurulu
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Büro Sekreteri: Sevil ŞEN  

BÜRO FAALİYETLERİ: 

İstanbul Tabip Odası işyeri hekimliği bürosu, işyeri hekimi olarak görev yapan meslektaşlarımızın 
işyeri hekimliği alanı ile ilgili ekonomik ve özlük haklarına ilişkin idari ve hukuki sorunlarına ve talep-
lerine yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir. Benzer biçimde işyeri hekimlerinin ekonomik, özlük 
ve yasal hakları konusunda işyerlerinden gelen taleplere cevap verilmektedir.

01.04.2016 tarihi ile 31.03.2017 tarihleri arasında;

İşyeri hekimlerinin işyerlerinde karşılaştıkları güncel, tıbbi, teknik, idari sorunlarla ilgili olarak 
Komisyon üyelerinin görüşleri alınarak işyeri hekimleri ile karşılıklı görüşme, yazı, mail ve telefonla 
cevap verilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenen, İşyeri Hekimliği 2017 (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.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre çıkarılan yönetmelikler sonucu ortaya çıkan sorunlar (İşye-
ri Hekimliği sertifika Yenileme Eğitimleri, İşyeri Hekimlerinin aylık çalışma saatleri, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunun çeşitli maddelerinin başlama süreleri, tehlike sınıfları, risk değerlendirilmesi, 
e-reçete vb.) ile ilgili işyeri hekimlerinden gelen yazılı ve sözlü sorulara cevap verildi.

İşyeri hekimlerinin çalışma şartları görev ve yönetmelik ile oluşan işyeri hekimlerinin çalışma süre-
leri ve diğer konularda işyeri hekimlerine bilgi verildi.

 Diğer Tabip Odaları, Belediyeler, Sendikalar, Meslek Örgütleri gibi çeşitli kurumlar ile işyeri hekimliği 
alanına ilişkin yazışmalar yapılmıştır.

İSTANBUL TABİP ODASI
İŞYERİ HEKİMLİĞİ BÜROSU

İşyeri Hekimliği Bürosu
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Özel Hekimlik Bürosu

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. 

• 01.03.2016 – 31.03.2017 döneminde 84 adet hekime/sağlık personeline ilişkin, ilgili mahkeme ya da 
kurumlarca Odamızdan talep edilen özel sektörde çalışan hekimler için emsal ücret değerlendirme 
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.  

•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 
Tabip Odası web sayfası altında bulunan Özel Hekimlik sayfasının haber takipleri yapılmaktadır. 

• Ayrıca 01.03.2016 – 31.03.2017 döneminde, yurt dışında eğitime başlayacak ya da çalışmalarına 
yurt dışında devam etmek isteyen

01.03.2016 – 01.08.2016 döneminde : 41
01.08.2016 – 31.12.2016 döneminde : 63
01.01.2017 – 31.03.2017 döneminde : 60
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olmak üzere toplam 164 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.

• 3 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde yapılan TTB Özel Hekimlik Çalıştayı’nın 
organizasyonu yapılmıştır.

• 8-9 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da yapılan Sağlık Hizmetinde Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği 
Sempozyumu’nun organizasyonunda görev alınmıştır.  

• Türk Tabipleri Birliği’nin Türkiye Barolar Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ve Türk Eczacıları Birliği 
ile ortak çalıştığı Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu’nun düzenlediği basın açıklaması, kongre 
hazırlıkları vb. çalışmalarında destek olunmuştur. 

•  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.

• 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 
Tabip Odası web sayfası altında bulunan Özel Hekimlik sayfasının haber takipleri yapılmaktadır. 

• Ayrıca 01.04.2015 – 21.03.2016 döneminde, yurt dışında eğitime başlayacak ya da çalışmalarına 
yurt dışında devam eden 63 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.

• 19-20 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde Türk Tabipleri Birliği’nin 
Türkiye Barolar Birliği, Dişhekimleri Birliği ve Eczacılar Birliği ile ortak düzenlediği Kişisel Sağlık 
Verileri Kongresi’nin tüm organizasyon işlerinde 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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