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Üşür ölüm bile...

İstanbul Tabip Odası 2011-2012 dönemi çalışma raporunun en zorlu kısmı bu önsözü yazmak oldu. 
Çünkü siz bu raporu okuduğunuzda genç meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ın 17 Nisan 2012 tarihinde 
öldürülmesi üzerinden henüz 11 gün geçmiş olacak. Çalışma raporumuzda son bir yılda yaptıkla-
rımızın bir özetini bulacaksınız. Kiminiz beğenecek kiminiz eleştireceksiniz. Ama söz konusu ölüm 
olunca hiçbir şeyin önemi kalmıyor. 

Ne yazık ki günümüzde hekimlik mesleğine adım attığımız günlerde “hayatımı insanlık yoluna ada-
yacağımı açıkça bildiriyor ve söz veriyorum.” diye başlayan Hipokrat andını yerine getirmemize izin 
verilmiyor. Ne mesleki bağımsızlığımıza ne meslek örgütümüzün özerkliğine tahammülü olmayan 
bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Öyle bir çağda öyle bir ülkede yaşıyoruz ki değerlerin yozlaştığı, 
kaybolmaya yüz tuttuğu bir dönemden geçiyoruz. İşte tam böyle bir zaman dilimde geldi Ersin’in 
ölüm haberi… Ve hepimizi şok eden bu korkunç cinayetle birlikte topluca düşünmeye koyulduk. Mes-
leğe adımımızı attığımız andan itibaren insanların yaşaması için cabalarken nasıl olur da yaşamımızı 
adadığımız insanlar tarafından öldürülürüz.

İkinci yeni şiir akımının ünlü şairlerinden Ülkü Tamer’in (Gaziantep-1937) “Üşür Ölüm Bile” şiirini 
anımsamadan edemiyor insan, Gaziantep’te çalıştığı hastanenin odasında katledilen meslektaşımı-
zın yasını tuttuğumuz bugünlerde…
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Üşür Ölüm Bile 

Bir ormanda tutup onu bağladılar ağaca
Yumdu sanki gözlerini uyur gibi usulca
Bir soğuk yel eser üşür ölüm, ölüm bile
Anlatır akan kanı beyaz sesiyle.

Diz çöktüler karşısında sonra ateş ettiler
Parçalanan yüreğine yuva kurdu mermiler
Bir soğuk yel eser üşür ölüm, ölüm bile
Anlatır akan kanı beyaz sesiyle.

Gelip kondu bir güvercin ellerine o gece
Kırmızı bir çelenk oldu bileğinde kelepçe
Bir soğuk yel eser üşür ölüm, ölüm bile
Anlatır akan kanı beyaz sesiyle…

Son bir yılımız yine mücadeleler, yürüyüşler, mitingler, görev etkinlikleri, hukuk savaşları, duruş-
malar, basın açıklamaları, hastane ve birim ziyaretleri, şiddet olaylarının üzerine gitmek, davalar 
açmakla geçti. Meslek örgütünü meslek örgütü yapan, üyelerinden aldığı güçle hekimlik mesleğinin 
en iyi koşullarda yapılması için gerekli şartların oluşmasını sağlamaktır. Biz henüz tüm cabamıza 
rağmen o noktaya gelemedik. Ancak üyelerimiz odalarına ne kadar çok sahip çıkarsa meslek örgü-
tünün gücüne ne kadar çok inanırlarsa bu haklı mücadelemiz de o denli başarıya ulaşacaktır.

2012-2014 döneminde şiddete sıfır toleransın gösterildiği, özlük şartlarının düzeltildiği, emeklilik 
koşullarının insanca yaşam düzeyine getirildiği, iş güvencesinin ve can güvencesinin sağlandığı, 
geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak yasal değişikliklerin yapıldığı mutlu, umutlu ve güzel gün-
ler dileğiyle bu çalışma döneminde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza ve odamızın çalışanlarına 
teşekkür eder, genel kurulumuzun başarılı geçmesini dileriz.

İSTANBUL TABİP ODASI 
YÖNETİM KURULU



İ S TA N B U L  TA B İ P  O D A S I

[
4

[

]

Biz hekimler;

Sağlığın en temel hak olduğunun bilinciyle; 

Birlikte çalıştığımız tüm sağlık çalışanları ile hastalarımıza ve topluma sağlık hizmeti üretiyoruz. 

Bugün; mektebi Tıbbiyeyi Şahane’nin açıldığı 14 Mart 1827’den 185 yıl sonra, 14 Mart 119’da İstanbul 
işgal altında iken bunu protesto etmek için toplana hekimler gibi bir aradayız. 

Bugün ülkemzdeki tüm hekimler bir başka işgalin; neoliberal piyasa baskısının altında umutsuz, 
güvensiz, mesleki gelecekleri ve yurttaşların sağlğı ile ilgili kaygılıdırlar. 

Biz hekimler;

Sağlık hizmetinin özgür ve özerk, eşit, erişlebilir, ücret kaygısı yaşanmadan, örgün e barış içinde 
verilmesi gerektiğine nanıyoruz. 

Sağlık sisteminin özelleştirildiği bugün;

Özgür değiliz; uluslar arası sağlık tekellerinin dayatmasıyla bizlerden daha iyi sağlık hizmeti üretme-
miz değil, daha karlı, verimli, hızlı çalışmamız isteniyor. 

14 Mart 2012 Tıp Bildirgesi



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 1 2[

5[

]

Özerk değiliz; hastanelerde performans baskısı bir yandan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun reçeteleri-
mize, tanılarımıza müdahale eden uygulamaları öte yandan; bizleri 5 dakikada hsta bakmaya zorla-
yan Sağlık Bakanlığı; mesleki yeterliliğimiz de hekim olması gerekmeyen Sağlık Meslekleri Kurulu-
nun ellerine bırakıyor, eğitimimize, uzmanlıklarımıza rağmen diplomalarımız ipotek altına alınıyor; 
muayenehanelerin kapı ölçülerini dayatan sistem sedye geçmeyen kaplar olarak hastaneler yapıyor. 

Eşit değiliz; 9 milyon kişinin bir gecede yeşil kartları alınıp ülkenin yoksullarına sağlık vizesi getirilir-
ken, hastaneler gelir gruplarına göre sınıflandırılıyor. Her yurttaşın eşit sağlı hizmeti alma Anayasal 
hakkını hatırlatıyor, devletin eşitliği sağlamaya davet ediyoruz. 

Sağlık parası olan için erişilebilir hale getirilirken çocuklar açlıktan ölüyor memleketimizde. 

Her kent, kasaba, köy, mezra, dağ, orman yaşam alanlarında çocuklarımıza aşı, insanımıza eşit, 
ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti talep ediyoruz.

Birinci basamak sağlık hizmetleri “reçete yazdırma” hizmetlerine dönüştürüldü. Aile Hekimliği 
reklamlarına değil yaşananlara bakılınca; kışkırtılmış hasta talepleri, askerlik, doğum gibi en insani 
durumlarda dahi hekimleri ve sağlık çalışanlarını güvencesiz bırakan sözleşmeli çalışmaya mah-
kum eden, Toplum Sağlığı Merkezlerini yoğun iş yüküne karşı kadrosuz bırakan uygulamalar, koru-
yucu sağlık hizmetlerini ortadan kaldırmıştır. Toplum telafisi imkansız ciddi sağlık sorunlarına karşı 
korumasızdır. İstanbul’da hala yüz bin kişinin Aile Hekimi yoktur. Verem Savaş Dispanserleri ortadan 
kaldırılmış, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri işlevsizleştirilmiştir. Aile Hekimleri de 
geleceklerinden kaygılı hekimler grubuna dahil edilmiştir. 

Hizmet hastaneleri eğitim hastanelerine dönüştürülürken; eğitim hastaneleri uzmanlık eğitimi 
vermekten uzaklaştırılmıştır. Eğitim kadroları bir gecede yok edilmiş; eğitim hastaneleri işletmele-
re dönüştürülmüştür. Asistan hekimler eğitimden uzaklaştırılıyr; kölelik koşullarında bazen 36 saat 
uykusuz çalışıyor, polikliniklerde hasta yükü altında eziliyor, günde 120 hasta bakıyor, yeterli eğitim 
görevlisi olmadan uzmanlık eğitimi veriliyor, alanındaki en temel ameliyatları yapmadan uzman he-
kimler, cerrahlar yetişiyor. 

Tıp fakülteleri akademik, bilimsel ve özgürlük taleplerine karşın; performans baskısı altında tıp eği-
timi ve uzmanlık eğitiminde üniversitelerde işletmeci zihniyet; geri alınamaz derin kayıplara neden 
oluyor. Tam gün adına yapılan uygulamalar,; öğretim üyeleri mesleklerini yapamaz hale getiriliyor. 

Uluslar arası sermaye ile açılan özel hastaneler zincirinde hekimler, özerklik, ücret sorunları ile kar-
şılaşıyor, işsizlik kaygısına tutsak edilmek isteniyor. Alınıp satılan kadrolar; şehirlerarası hekim istih-
damını zorluyor. Bu koşulları kabul etmeyen meslektaşlarımız işsizlikle mücadele ediyor. Öte yandan; 
Sağlık Bakanlığı özel hastanelerle mutabakat imzalıyor; ücretlerinin kamudan daha fazla verilmesini 
engelliyor. Muayenehanelere getirilen akıl dışı koşullar bütünüyle büyük sermayenin tekelleşme 
eğilimine ve hekim emeğinin ucuzlatılmasına hizmet ediyor. Sonuç olarak; hem kamuda hem özelde 
hekim ücretleri eriyor.  

Mecburi hizmet olarak sunulan başarısız istihdam politikaları dayatılarak, mesleki özgürlük diploma 
üzerinde konulan ipotekle kısıtlanıyor; Van’da deprem bölgesinde dahi sadece mecburi hizmette olan 
hekimler yasal haklarını kullanamıyorlar. 

İş kazalarından her gün 3 işçinin öldüğü ülkemizde Çalışma Bakanlığı’nın durumu kader olarak 
açıklaması kabul edilemez; ne iş kazaları ne de böyle bir Bakanlık anlayışı kader değildir; olmaya-
caktır. Güvencesiz çalışma, taşeronlaşmasından vazgeçilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliğini öne 
çıkaran anlayışla, nitelikli eğitimle sağlanan iş yeri hekimliğine önem verilmesini istiyoruz. 

Kanun Hükmü olan Kararname ile; aldığımız eğitimin, harcadığımız emeğin ve hepsinden önemlisi 
toplumun sağlığına yaptığımız katkılara karşın; iş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi ve mes-
leki bağımsızlık talep etmeye devam edeceğiz. 
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Sağlık ticaret, hekim tüccar, hasta müşteri değildir. Başta Başbakan ve Sağlık Bakanı olmak üzere 
ne pahasına olursa olsun özelleştirmeye azmettikleri sağlık ortamında hekimlere ve sağlık çalışan-
larına saygısız, değer bilmez ve gerçek dışı ifadelerle seslenmektedirler. 

Sağlık Bakanı yurttaşların %76’sının getirilen sistemden memnun olduğunu söylüyor. Biliyoruz; yurt-
taşlarımız bu sağlık politikalarından; hastanelerinin satışından, sağlık hizmetlerinin piyasalaşmasın-
dan memnun değiller;

Öyle olsaydı; hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet yerine sopalarla, silah-
larla değil; çiçeklerle gelirlerdi. Bakanlık sağlıkta kaotik ortam yaratarak, yurttaşların sağlığı ve çalı-
şanların emeğini uluslar arası sermayenin insafına sunarak yaşanan olumsuzluklara karşı, sağlık 
çalışanlarını hedef göstermektedir. Her bir sağlık çalışanı ve hekimin zarar görmesinden; Sağlık 
Bakanı’nı sorumlu tutuyor, şiddetsiz bir sağlık ortamı talep ediyoruz. 

Biz hekimler;

Bu taleplerimizin gerçekleştiği emeğe, insan haklarına, çalışanlara ve hukuka saygılı; bağımsız, öz-
gür, eşitlikçi, adil, barış içerisinde mutlu ve huzurlu bir Türkiye’de yaşamayı umut ediyoruz. 

Bu ülkede onuruyla hizmet vermeye çalışan hekimler adına mesleğimizden, emeğimizden aldığımız 
güç, birlikte çalıştığımız eczacı, hemşire, ebe, sağlık teknisyenler, taşeron işçileriyle olan dayanışma-
mız, hizmet sunduğumuz halkımızdan aldığımız güvenle, mesleğimiz, onurumuz, iş güvencemiz, can 
güvencemiz, mesleki bağımsızlığımız ve sağlık hakkımız için mücadele edeceğimizi duyuruyoruz. 

İSTANBUL TABİP ODASI



İstanbul
Tabip Odası
Çalışmaları
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2010-2011 ARA GENEL KURULUMUZU GERÇEKLEŞTİRDİK
7 MAYIS 2011

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli 
asistan hekimler, aralıksız 33 saat mesai yapmak zorunda bıra-
kılmalarına ve döner sermaye ödemelerinin yapılmamasına tepki 
olarak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. ‘’Asistanlar mağdur, 
hastalar yasta, hastanemiz iflasta’’ yazılı pankart açarak tepki-
lerini alkışlarla gösterdiler. Grup adına açıklama yapan Dr. Ulaş 
Yılmaz, asistan hekimler olarak çalışma şartları ve performans 
sisteminden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya olduklarını ifade 
etti. Basın açıklamasına katılan Yönetim Kurulu Üyelerimiz asistan 
hekimlerin haklı taleplerinin yanında olduklarını, bu desteği her 
zeminde göstereceklerini ifade ettiler.

ASİSTANLAR MAĞDUR, HASTANE İFLASTA
5 MAYIS 2011

İstanbul Tabip Odası olarak 2011 yılında da yüksek bir hekim ka-
tılımıyla Taksim Meydanı’nda yapılan kutlamalarda yerimizi aldık. 
DİSK, KESK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in öncülüğünde gerçekleşen 1 
Mayıs kutlamalarında hekimler “GöREVDEN 1 Mayıs’a” pankartı 
arkasında yürüdüler. Yürüyüş boyunca ve miting alanında sorunla-
rımızı, taleplerimizi haykırdık, bir kez daha ÇOK SES, TEK YÜREK 
olmanın coşku ve mutluluğunu yaşadık.

G(ö)REVDEN 1 MAYIS’A TAKSİM MEYDANINDAYDIK
1 MAYIS 2011

Odamız 2010-2011 Ara Genel Kurulu 7 Mayıs 2011 Cumartesi günü 
İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda gerçekleş-
tirildi. Genel Kurulda son bir yıllık çalışmalar üyelerin değerlendir-
mesine sunuldu, görüş ve öneriler alındı. 
Divan başkanlığını Dr. Mustafa Sülkü’nün yaptığı Genel Kurul’da 
İstanbul Tabip Odası’nın 2010-2011 dönemi çalışma ve mali raporu  
görüşülüp aklandı. Genel Kurul’un en çarpıcı karar önergesi ise 
katılan tüm hekimlerin oy birliği ile alınan “Hekimler olarak hiçbir 
yere çekip gitmiyoruz” başlıklı önerge oldu. Önerge oy birliği ile ve 
alkışlarla kabul edildi.
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İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi’nin doktor ata-
ması yapılmayarak hizmet veremez hale getirilmesine karşı SES ile 
ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. Dr.Türkan Saylan’ın emaneti 
olan hastaneye, sağlık çalışanlarının ve hastaların haklarına sahip 
çıkmaya kararlı olduğumuzu vurguladığımız basın açıklaması Lepra 
Hastanesi çalışanlarının Prof. Dr. Türkan Saylan’a yazdıkları mektu-
bun okunmasıyla başladı. Oda Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören ise 
yaptığı konuşmada;  Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın parçası olan 
bu kapatma girişiminin Türk Tıbbı için büyük bir kayıp olduğunu ve 
bu durumun tarihe kara bir leke olarak kazınacağını belirtti. 

DR.TÜRKAN SAYLAN’IN EMANETİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR
18 MAYIS 2011

Haydarpaşa Numune EAH asistanları adaletsiz ve ödenmeyen 
döner sermaye ücretlerine, uzun ve kuralsız çalışma saatlerine ve 
performans sistemine karşı sekiz gündür sürdürdükleri alkışlı ey-
lemlerini 11 Mayıs günü hasta bakmayarak,  “Eğitimdeyiz” etkinliği 
ile devam ettirdiler. Hastane orta bahçesindeki  helikopter pistinde 
başlayan eylemde hastalarını uzmanlarına ve hocalarına emanet 
eden asistan hekimlere İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri 
de destek verdi. Yapılan basın açıklamasının ardından “Eğitimdeyiz” 
etkinliği Dr. Taner Gören’ in hastane bahçesinde verdiği EKG dersi 
ile son buldu.

HAYDARPAŞA NUMUNE ASİSTANLARI ‘EĞİTİM’DEYDİLER
11 MAYIS 2011

Yönetim Kurulumuz; 6111 sayılı (kısa adıyla) “Torba Yasa”nın ilgili 
düzenlemeleri ve Türk Tabipleri Birliği’nin 04.04.2011 tarih 501/2011 
sayılı yazısına istinaden; Oda aidat borcunu belli bir tarihe kadar 
ödeyen üyelerimizin faiz borçlarının silinmesine karar verdi.
Aidat kampanyasının duyurusu için afişler ve el ilanları bastırılırken 
ödeme kolaylığı sağlamak için çeşitli hastanelere Oda personelimi-
zin görevli olduğu masalar kuruldu.
Yoğun ilgiyle karşılanan aidat kampanyasına destek veren tüm mes-
lektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

AİDAT KAMPANYASI BAŞLATILDI
9 MAYIS 2011
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Barış ve demokrasi düşmanlarınca 23 Mayıs 1980 günü evinde 
katledilen, dönemin TTB Merkez Konseyi Üyesi Dişhekimi Sevinç 
Özgüner Odamızda yapılan törenle anıldı. 23 Mayıs 2011 Pazartesi 
günü yapılan törende her yıl 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçe-
vesinde düzenlenen “Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış Ve De-
mokrasi Ödülleri” de sahiplerine verildi. Bu yılki ödül, Muğla Devlet 
Hastanesi hekimi ve Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Naki Bulut ile 
Muğla Üniversitesi’nde öğrenciyken uğradığı ırkçı saldırı sonucu 
hayatını kaybeden Şerzan Kurt’un ailesine verildi.         

SEVİNÇ ÖZGÜNER ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNE VERİLDİ
24 MAYIS 2011 

Krizin faturasının çalışanlara çıkartılmak istenmesine karşı Avru-
palı hekimlerle ortak mücadele etme zeminini güçlendirmek adına 
başvuruda bulunduğumuz FEMS’e tam üyeliğimiz kabul edildi.
13-14 Mayıs 2011 tarihlerinde İspanya’nın Barselona şehrinde 
düzenlenen FEMS Genel Kurulu’nda İstanbul Tabip Odası oy birliğiy-
le tam üye statüsüne kabul edildi.  Toplantıya Odamız adına katılan 
FEMS delegesi  Dr. Arda Saygılı ve  Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hasan 
Oğan, ülkemizde uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ürünü 
Tam Gün Yasası’na karşı gerçekleştirilen 13 Mart Mitingi ve 19-20 
Nisan G(Ö)REV etkinliğini, yaşadığımız süreci Avrupalı meslektaşla-
rımıza aktardılar.

İSTANBUL TABİP ODASI TAM ÜYE OLARAK FEMS’TE
24 MAYIS 2011 

MUAYENEHANE HEKİMLERİ TOPLANTISI YAPILDI

İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenen “Kapatılmak İstenen 
Muayenehanelerimiz İçin Ne Yapacağız? Öneriler/ Kararlar” konulu 
toplantı 17 Mayıs 2011 Salı günü İstanbul Tabip Odası’nda yoğun bir 
hekim katılımıyla yapıldı. Yaklaşık 200 hekimin katıldığı ve mode-
ratörlüğünü İTO Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Ali Özyurt ve Dr. Hasan 
Oğan’ın yaptığı toplantı, Oda Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören’in 
açılış konuşmasıyla başladı. Dr. Hasan Oğan’ın özellikle 3 Ağustos 
2010 tarihinden itibaren gelinen noktaya kadarki süreci, yapılanlar 
ve yapılabilecekleri değerlendirdiği sunumunun ardından gerçekleş-
tirilen forum bölümünde hekimlerin görüş ve önerileri alındı.

17 MAYIS 2011 
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İstanbul Üniversitesi tıp fakültelerinde görevli asistan ve uzman 
hekimler, diş hekimliği doktora öğrencileri ve sağlık çalışanları 
01.06.2011 günü, başta performans sistemi olmak üzere, esnek 
çalışma saatleri gibi uygulamaları protesto etmek üzere İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası önünde bir araya 
geldi. İ.Ü. Asistan Hekim İnisiyatifi’nin çağrısıyla gerçekleştirilen ey-
leme Odamız Başkanı Prof. Dr. Taner Gören de katıldı. Performans 
sisteminin sağlık hizmetleri içerisinde yeri olmaması gereken bir 
kavram olduğunu ve derhal son verilmesi gerektiğini vurgulayan 
Dr. Gören’in konuşmasının ardından İstanbul Üniversitesi Asistan 
Hekim İnisiyatifi adına hazırlanan basın açıklaması okundu.  

PERFORMANS SİSTEMİNE KARŞI EYLEMDEYDİK
1 HAZİRAN 2011

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve TTB’ye bağlı tabip oda-
larının temsilcileri, Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı bir kez daha 
uyarmak, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konu-
sundaki duyarsızlığına son vermek amacıyla 1 Haziran 2011 günü 
Sağlık Bakanlığı önüne siyah çelenk bıraktılar. Kortej Sağlık Ba-
kanlığı önüne ulaştığında, TTB Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu bir basın 
açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada “Bizler piyasaya düşürülmüş 
bir sağlık hizmetinin ‘oyuncusu’ değil, topluma adanmış mesleğin 
onurlu üyeleri olarak görevimizi yapmak istiyoruz. Bunu sağlayana 
kadar mücadelemize devam edeceğimizi mevcut Hükümet’e de, 
gelecek hükümetlere de bir kez daha ilan ediyoruz” denildi.

ANKARA’DA HEKİME ŞİDDETE KARŞI YÜRÜDÜK
1 HAZİRAN 2011

Dilovası’nda anne sütü ve bebek dışkısında ağır metallar bulun-
duğunu ortaya çıkaran bilimsel araştırmasını kamuoyuyla pay-
laşması sonrası hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Onur 
Hamzaoğlu’na sürecin başından beri destek verdik. “Onur’umuzu 
Savunuyoruz” çağrısıyla sürdürülen kampanyanın bire bir takipçi-
si  olduk.  Tüm duruşmalara, konuyla ilgili olarak gerçekleştirilen 
sempozyumlara katılım sağladık. Bir bilim insanının üzerine düşen 
görevi yerine getirmesine karşı açılan soruşturmayı protesto etmek 
amacıyla 24 Mayıs 2011’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi 
önünde yapılan basın açıklamasında; “Onur Hoca Onurumuzdur”, 
“Baskılar Bilimi Susturamaz” sloganlarıyla tepkimizi dile getirdik.

ONUR(U)MUZU SAVUNUYORUZ, SAVUNACAĞIZ…
24 MAYIS 2011
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KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İKK ve İstanbul Tabip 
Odası, Hopa’da çıkan olaylar ve sonrasında yaşananları değerlen-
dirmek üzere ortak bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada; 
emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun Hopa’da polis saldırısı sonu-
cu hayatını kaybetmesi ardından çeşitli illerde yapılan demokratik 
eylemlerin polis tarafından orantısız bir güçle dağıtıldığına; kul-
lanılan boyalı suların ciltte ve gözde büyük bir yanma ve kızarıklık 
yaratan kimyasallar olduğuna dikkat çekildi. “Başbakan, kendisine 
itiraz edenleri susturmak için hukuku artık bir araç olarak kullanı-
yor. Hopa’da günlerdir gözaltında tutulanların özel yetkili savcılarca 
yargılanmasına derhal son verilmesini talep ediyoruz” denildi.

DEMOKRATİK HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ
6 HAZİRAN 2011

Varolan muayenehane, laboratuvar vb. serbest çalışılan kurumları 
kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan, yeni muayenehane 
açmayı neredeyse imkânsız hale getiren yönetmelikler 5 Haziran 
2011 günü Kadıköy ve Bakırköy Meydanlarında gerçekleştirilen ba-
sın açıklamalarıyla protesto edildi. Getirilen yapısal düzenlemeleri 
anti demokratik ve bilimdışı bulan hekimler ülkedeki yapılaşmanın 
%80’inin ruhsatsız ve yeni yönetmeliklere uymadığı göz önünde 
bulundurulduğunda, muayenehanelerden bu koşulların beklenme-
sinin akıl dışı olduğunu vurguladılar.  Açıklamalarda ayrıca, Sağlık 
Bakanlığı’nın bu düzenlemelerle, hekimleri ucuz iş gücü haline 
getirerek büyük hastane tekellerine mecbur bırakmaya çalıştığı 
ifade edildi.

3 AĞUSTOS YÖNETMELİĞİ KABUL EDİLEMEZ
5 HAZİRAN 2011

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)-Tütün ile Mücadele 
Çalışma Grubu tarafından Odamız evsahipliğinde, 4-5 Haziran 2011 
tarihlerinde Sigara Bırakma Merkezleri (klinikleri)nde çalışmayı 
planlayan hekimlere yönelik Tütün Kontrolü ve Tütün Bağımlılığı 
Tedavisi Kursu düzenlendi. 
Tütün kontrolü konusunda güncel bilgilere sahip olarak, toplumsal 
düzeyde tütün kontrolü çalışmalarına katkı-destek vermeleri ve tü-
tün bağımlılığı ile ilgili olarak kendilerine başvuran bireylere doğru 
yaklaşımları uygulayabilmeleri amacıyla düzenlenen kursa farklı 
disiplinlerde çalışan 28 hekim katıldı.

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
4-5 HAZİRAN 2011
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İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliklerle fiziki 
koşul dayatması nedeniyle kapanma tehdidi ile karşı karşıya kalan 
muayenehaneler ve serbest çalışan tüm hekimler için başlattığı 
eylemlerin bir diğerini 09.06.2011 tarihinde Şişli Camii önünde 
gerçekleştirdi. Basın açıklamasında Sağlık Bakanlığı’nın muayene-
hanelerin, laboratuvarların, tanı merkezlerinin açılabilmesi ya da 
varlığını sürdürebilmesi için istemiş olduğu fiziki koşulların oluş-
turulmasının imkânsız olduğu bir kez daha vurgulanarak,  Sağlık 
Bakanlığı’nın bu dayatmacı tutumundaki gerçek hedefin hekimleri 
büyük sağlık tekellerine ucuz iş gücü yaratmak olduğunun altı 
çizildi.        

SERBEST HEKİMLER EYLEMDE
9 HAZİRAN 2011

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başka-
nı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Kocaeli’nin Dilovası ve Kandıra ilçele-
rinde hava kirliliği ve biyolojik materyallerle ilgili ölçüm sonuçlarının 
tümünü 8 Haziran 2011 tarihinde Kocaeli’de düzenlediği basın 
toplantısıyla açıkladı.
Dilovası ve Kandıra ilçelerindeki biyolojik materyallerle ilgili ölçüm 
sonuçlarını karşılaştırmalı olarak aktaran Dr. Hamzaoğlu, “Tehlike 
aşaması geçilmiştir; ‘risk vardır’ demek için elimizdeki bulgular 
nettir. Bunlar hastalık yapabilecek hale gelmiştir” diye konuştu.

ONUR HAMZAOĞLU DİLOVASI ÇALIŞMASINI AÇIKLADI
8 HAZİRAN 2011

Sadece muayenehane hekimliği yapan hekimler başta olmak üzere 
yapılan düzenlemelerle mesleki bağımsızlığı kısıtlanan hekimlerin 
sorun ve taleplerini görünür kılma çabamız 5 Haziran 2011 günü 
Kadıköy ve Bakırköy’de yapılan basın açıklamalarıyla devam etti.
Aynı etkinlik 7 Haziran Salı günü ise Nişantaşı’nda gerçekleştirildi. 
Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen basın açıklamalarında; Sağlık 
Bakanlığı’nın muayenehaneleri yok etmekteki asıl amacının he-
kimleri ucuz iş gücü haline getirmek ve hastane tekellerine bağımlı 
kılmak olduğu bir kez daha dile getirildi. Muayenehanelerin en eski 
ve köklü hasta hekim ilişkisi noktaları olduğuna dikkat çekildi.

SERBEST ÇALIŞMA HAKKI ENGELLENEMEZ
7 HAZİRAN 2011
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14 Haziran 2011 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile 
Hukuk Bürosu avukatlarından Av. Meriç Eyüboğlu’nun katıldığı  bir 
toplantı yapıldı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bazı 
ilçe belediyelerinde, 2007-2008 yıllarında belediye hekimliği ya-
nısıra işyeri hekimliği de yapan meslektaşlarımıza ödenen işyeri 
hekimliği ücretinin, Sayıştay tarafından “kamu zararı” gerekçesiyle 
geri istenmesi konusu görüşüldü.
Toplantıda; Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Prof. Dr. Erman 
Tuncer ile yapılan görüşmenin bilgisi verildi. Meslektaşlarımıza 
yapılan tebligatlar sonrasında yapılması gereken itirazlara ve olası 
hukuki sürece ilişkin olarak bilgilendirme yapıldı. 

BELEDİYE HEKİMLERİYLE TOPLANTI
14 HAZİRAN 2011

İstanbul genelindeki belediyelerin neredeyse tamamında; belediye 
hekimliğinin yanı sıra işyeri hekimi olarak da görev yapmakta olan 
ve işyeri hekimliği sözleşmeleri herhangi bir tazminat ödenmeksi-
zin fesh edilmeye başlanan meslektaşlarımızın durumu Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileriyle görüşüldü. Odamız Başkanı Prof. Dr. Taner 
Gören ve YK Üyesi Dr. Hasan Oğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye-
si Başkan Vekili Prof. Dr. Erman Tuncer ile yaptığı görüşmede; yaşa-
nan sorunlar aktarılırken, Prof. Dr. Erman Tuncer  konuyu yakından 
takip ettiklerini hekimler için en uygun yolun bulunacağını belirtti.  
Oldukça olumlu geçen toplantıda İstanbul Tabip Odası olarak konu-
nun takipçisi olunacağı bilgisi verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’YLE GÖRÜŞME YAPILDI
13 HAZİRAN 2011

Hopa’da yaşanan olaylarla ilgili olarak Türkiye İnsan Hakları Vakfı, 
İnsan Hakları Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve KESK temsilcilerin-
den oluşan 6 kişilik heyetin 2 günlük çalışma raporu açıklandı. 
Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nda gerçekleştirilen açıklamaya THİV 
adına Dr. Ümit Ünüvar, TTB adına Dr. Hüseyin Demirdizen, İHD adı-
na Rıza Dalkılıç ve KESK Dönem Sözcüsü Mehmet Aydoğdu katıldı. 
Açıklamada, Hopa’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilirken, 
işkence ve kötü muameleye maruz kalan 13 kişinin muayene edildiği 
ve  kaba dayağa bağlı yumuşak doku lezyonları, saç çekilmesine 
bağlı kıl köklerinde kanamalı saç kaybı ve gaz kanisteri çarpmasına 
bağlı yumuşak doku lezyonlarının tespit edildiği ifade edildi.

HOPA ÖN RAPORU AÇIKLANDI
9 HAZİRAN 2011
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Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası, 3 Ağustos 2011 tari-
hinde yayınlanan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları 
Hakkında Yönetmelik” ile ilgili değişikliklere ilişkin değerlendir-
mesini ve taleplerini bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. 
Açıklamada, yapılan son düzenlemenin hekimlere ve kamuoyuna 
Sağlık Bakanlığı tarafından bir müjde gibi lanse edilmesine karşın 
düzenlemenin içeriğinde hala hekimin serbest çalışma hakkının 
engellendiği belirtildi.  Özellikle yeni açılacak muayenehanelerle 
ilgili aynı koşulların devam ettiği hatırlatılarak, 1219 sayılı yasa ile 
sadece bildirimle açılabilen muayenehaneler, devam eden maddeler 
nedeniyle açılmasının imkansız olduğunun altı çizildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İMKANSIZI DAYATMAYA DEVAM EDİYOR
4 AGUSTOS 2011

“Uluslararası İşkence Mağdurlarıyla Dayanışma Günü” sebebiyle, 
Odamızın da içinde yer aldığı çok sayıda kurum 26 Haziran 2011 
tarihinde İHD İstanbul Şubesi’nde ortak basın açıklaması gerçek-
leştirdi. Yapılan açıklamada “Bir önleme mekanizması olarak düşü-
nülen BM İşkenceye Karşı Seçmeli Protokol 12 Mart 2011 tarihinde 
onaylanıp yürürlüğe girdiyse de Protokolün öngördüğü bağımsız bir 
izleme mekanizması halen oluşturulamamıştır. İşkencenin ortadan 
kalkması, bir yandan önleyici, diğer yandan da bastırıcı mekaniz-
maların birlikte ve etkin bir şekilde işletilmesiyle ancak mümkün 
olabilecektir” denildi.

İŞKENCE MAĞDURLARIYLA DAYANIŞMA GÜNÜ
26 HAZİRAN 2011

Sağlık Bakanlığı’nın Anayasa Mahkemesi’nin kararını hiçe sa-
yan yönetmeliklerle hekimlerin serbest çalışma hakkını elinden 
alma çabasına ve Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın gereği ulusal ve 
uluslararası özel sağlık tekellerine ucuz iş gücü yaratmayı hedef-
leyen politikalara karşı Taksim’de 1500 hekimin katıldığı bir yürü-
yüş düzenlendi. Yürüyüşün ardından Gezi Parkı’nda yapılan basın 
açıklamasında; hekimlerin mesleki bağımsızlığına darbe vuran 
düzenlemelerin iptal edilmemesi halinde her sağlık merkezinin, 
her muayenehanenin birer eylem yeri olacağı vurgulandı. Açıkla-
manın ardından hekimler, üzerinde “Hasta ve hekim giremez” yazısı 
bulunan kapıya steteskop ve diplomalarını çaktılar.

SERBEST ÇALIŞMA HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ
26 HAZİRAN 2011
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26 Ağustos 2011 tarihli “Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile yeniden getirilen “tam 
gün” düzenlemesi TTB ve Odamız tarafından aynı gün saat 18:30’da 
Galatasaray’da yapılan basın açıklaması ile protesto edildi. Yapılan 
açıklamada; Hükümetin meclisi çalıştırmak yerine konuyla direk 
ilgisi olmayan bakanların imzasıyla yayınladığı kararnamenin hekim 
emeğini ucuzlatmak telaşıyla çıkarıldığı dile getirildi. TTB’nin bu 
konuda çeşitli çalışmalar yürüttüğü, bunu ilgili kurumlara ilettiği, 
ancak hükümetin bütün bunları hiçe sayan bir tutumla hukuksuz-
luk konusunda ısrarcı olduğu ve bu tutuma karşı hukuki ve örgütsel 
mücadelenin devam edeceği belirtildi.

KHK İLE YENİDEN DAYATILAN “TAM GÜN” PROTESTO EDİLDİ
26 AĞUSTOS 2011

İstanbul’da emek ve meslek örgütleri artan işçi düşmanlığına karşı 
sokağa çıktı. Başta Balcalı’da, Samsun’da saldırıya uğrayan dire-
nişteki Dev Sağlık-İş üyeleri ve sendikal baskılara karşı eylemleri 
polis saldırısına uğrayan Belediye-İş üyeleri olmak üzere saldırılara 
ve baskılara maruz kalan emekçiler için bir oturma eylemi yaptılar.
DİSK/İstanbul Merkez Temsilciliği, Sendikal Güçbirliği Platformu 
(Türk-İş), KESK İstanbul Şubeler Platformu ve İstanbul Meslek Oda-
ları Koordinasyonu’nca gerçekleştirilen eylemde emekçilerin hak 
arayışlarını baskıyla susturan AKP’nin bu tutumu kınandı.

FESATLIK BU İŞÇİ DÜŞMANI SİSTEMİN RUHUNDA VAR!
25 AĞUSTOS 2011

Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde, “Hiçbir hak istemeyece-
ğine” dair taahhütnameyi imzalamadığı için işten çıkarılan Dev 
Sağlık-İş üyesi Güllü Hanoğlu direnişinin 34. gününde işine geri 
döndü. İstanbul Tabip Odası ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Cevat 
Güneş’in yanı sıra emek örgütlerinin temsilcilerinin ve hastane 
çalışanlarının geniş katılımıyla başhekimlik önünde konuya ilişkin 
basın açıklaması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada ilk sözü alan 
Güllü Hanoğlu direnişi kazandığını için mutlu olduğunu ifade eder-
ken 34 gün boyunca yanında olan dost kurumlara, başta temizlik 
işçileri tüm olmak üzere hastane çalışanlarına teşekkür etti.

DİRENİŞ KAZANDI, GÜLLÜ HANOĞLU İŞİNE GERİ DÖNDÜ
16 AĞUSTOS 2011
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4 Eylül 2011 tarihinde yapılan TTB MK toplantısında alınan karar 
doğrultusunda, bölge tabip odaları toplantıları yapılmaya başlan-
dı. Güney, Ege, Doğu ve Karadeniz’den sonra 11 Eylül 2011 günü 
Marmara Bölgesi tabip odaları toplantısı yapıldı. İstanbul Tabip 
Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya, TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Öz-
demir AKTAN’ın yanı sıra, İstanbul, Bursa, Tekirdağ ve Kocaeli Tabip 
Odaları, Başkan ve Genel Sekreterleri katıldı. Toplantıda; yaşanan 
sorunlar ve geliştirilecek çözüm önerileri noktasında görüş alışve-
rişinde bulunuldu.

MARMARA BÖLGESİ TABİP ODALARI TOPLANTISI YAPILDI
11 EYLÜL 2011

Göztepe EAH’de birer gün arayla gerçekleşen iki ayrı sağlıkta şiddet 
olayı, 9 Eylül 2011’de hastane acil servisi önünde yapılan bir basın 
açıklamasıyla protesto edildi.
Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen basın açıklamasında; sağlık 
alanında sıklığı ve dozu giderek artan şiddet olaylarının korkutucu 
bir boyuta vardığı, can güvenliğinin olmadığı belirtildi. Sağlık yöne-
ticileri acil ve ciddi önlemler almaya ve sağlık çalışanlarını hedef 
gösteren açıklama ve uygulamalardan vazgeçmeye çağrıldı.

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET DURMUYOR… 
9 EYLÜL 2011

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Eylül toplantı 06.09.2011 
tarihinde genişletilmiş olarak gerçekleştirildi. Toplantıya TK Divanı 
Üyeleri, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve İTO Hu-
kuk Danışmanı Av. O. Meriç Eyüboğlu katıldı. “Tam Gün Sürecinde 
Yaşanan Gelişmelerin Değerlendirilmesi” gündemiyle gerçekleşti-
rilen toplantı,  gündemin sıcaklığı sebebiyle tüm üyelere açık olarak 
yapıldı.

6 EYLÜL 2011

GENİŞLETİLMİŞ TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI 
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Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu’na karşı açmış olduğu hakaret davasının 
2. duruşması 15 Eylül 2011 tarihinde gerçekleşti. 
Mahkeme etik kurul raporunun istenmesine, ek kanıtların sunulma-
sına, duruşmaya gelmeyen bir tanığın zorla getirilmesine ve duruş-
manın 24 Kasım 2011’de saat 11.00’da görülmesine kara verirken, 
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu şahsında yürütülen bu süreç bilim ve 
bilim insanları için bir ibret vakası olarak tarihe geçti. Duruşma 
sonunda yapılan basın açıklamasında görevi bilim yapmak olan Onur 
Hamzaoğlu’nun çalışmaları sebebiyle hakarete uğraması, soruştur-
maya uğraması protesto edildi. 

BİR BİLİM ADAMININ ONURLU SAVAŞI
15 EYLÜL 2011

“İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri Girişimi” 
14.09.2011 tarihinde İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 14 Mart Amfisi’nde 
bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Yaklaşık 200 öğretim üyesinin katıldığı toplantının açılış konuşma-
sı İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören tarafından 
yapıldı. Dr. Gören toplantıya bir öğretim üyesi kimliği ile geldiğini 
ve Tam Gün sürecinde gelinen bu son noktanın eğitime ve mesleki 
bağımsızlığa karşı bir darbe niteliğinde olduğunu vurguladı. Ayrıca 
17 Eylül 2011 tarihinde Ankara’da yapılacak eylemin önemine deği-
nerek, tüm öğretim üyelerini Ankara’ya davet etti.

ÖĞRETİM ÜYELERİ TEPKİLİ…
14 EYLÜL 2011

Türkiye ev sahipliğinde 11-15 Eylül tarihlerinde Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (ISSA) 
ve Türkiye’den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın katılı-
mıyla gerçekleştirilen 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 
12.09.2011 günü sendikalar ve meslek örgütleri tarafından protesto 
edildi. DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler 
Platformu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve İstanbul 
Tabip Odası’nın düzenlediği basın açıklamasının açılış konuşması 
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu tarafından 
yapıldı. 

CAN GÜVENLİĞİ VE İŞ GÜVENCESİ İSTİYORUZ
12 EYLÜL 2011
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Sağlıkta yaşanan şiddet olayları karşısında Sağlık Bakanlığı’nın 
göstermelik adımlarla yetinmesi Odamızca yapılan yazılı bir açıkla-
mayla kınandı. Yapılan açıklamada; “Son yıllarda sayı ve biçim ola-
rak çok tehlikeli boyutlara varan hekime yönelik şiddet olgularında, 
uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı ve hekim emeğini 
değersizleştirme odaklı uygulamaların çok fazla payı var.  Varolan 
yönetme anlayış ve üslubu değiştirilmeden, sağlık hizmet sunumu-
nun niteliği ve içeriğine uygun kamusal bir anlayış egemen kılınma-
dan ve kışkırtılmış sağlık talebi yerine koruyucu hekimliği esas alan 
ihtiyaç kadar sağlık politikası benimsenmeden sağlık ortamındaki 
şiddetin ortadan kaldırılması imkansızdır” denildi.

ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN SOMUT ADIM ATMAK LAZIM! 
25 EYLÜL 2011

25.8.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürür-
lüğe giren Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Değerlendirme Toplan-
tısı İstanbul Tabip Odası’nda 20 Eylül 2011 Salı akşamı yapıldı. Açılış 
konuşmasını İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören’in 
yaptığı toplantı, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Süheyla Ağkoç ‘un yönetmelikte öne çıkan hususlara dikkat çektiği 
sunum ile devam etti. Sunum sonrası katılımcıların süreç hakkında-
ki görüş ve önerileri alındı.

TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ TOPLANTISI...
20 EYLÜL 2011

Ülkede her geçen gün artan şiddet ortamına dikkat çekmek ve barış 
çağrısını yinelemek üzere emek ve meslek örgütleri bir basın top-
lantısında bir araya geldiler. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. 
Taner Gören, TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu Kurulu Üyesi Tores 
Dinçöz, KESK İstanbul Şubeler Platformu dönem sözcüsü Ersoy 
Adıgüzel ve DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Murat Denizkurdu’nun 
katıldığı toplantıda “Savaş değil barış, artık kimse ölmesin” denildi. 

EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ BARIŞA ÇAĞIRDI...
16 EYLÜL 2011
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Okmeydanı EAH Kadın Doğum, Ortopedi, KBB ve Göz Bölümlerin-
de hasta yakınlarının hekimlere yönelik sözlü ve fiziki saldırılarını 
protesto etmek üzere İstanbul Tabip Odası, SES Şişli Şubesi,  Dev 
Sağlık-İş Sendikası tarafından başhekimlik önüne yürüyüş ve basın 
açıklaması gerçekleştirildi. Yürüyüş boyunca “Şiddete hayır herkese 
sağlık”,  “Güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz” sloganları atıldı. 
Okunan açıklamada ise “Verdiğimiz bunca emeğin, okuduğumuz 
onca senenin, herkes evinde uyurken geceler boyu tuttuğumuz 
nöbetlerin karşılığı bu olamaz. Artık yeter diyoruz. Çalışma ve can 
güvenliğimiz olmadan çalışmayı reddediyoruz. Gerçekçi ve somut 
adımlar atılmasını talep ediyoruz” denildi. 

CAN GÜVENCESİ OLMAYAN YERDE CAN KURTARILMAZ! 
4 EKİM 2011

DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ

Eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye talebiyle 8 Ekim 2011 tari-
hinde Ankara’da yapılacak mitingi kamuoyuna duyurmak amacıyla 
27 Eylül 2011 günü 19.00’da DİSK-İstanbul Merkez Temsilciliği, 
KESK-İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB-İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu, TTB-İstanbul Tabip Odası’nca Taksim Tramvay Durağı’nda 
ortak bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 
Galatasaray Lisesi önünde toplanan grup Taksim Tramvay Durağı’na 
yürüdü. AKP eliyle ülkenin yeni bir yüze büründüğünü ve ileri de-
mokrasi adı altında diktatörlük yaşandığını vurgulayan katılımcılar, 
8 Ekim’de yapılacak mitingin “Eşit, Özgür, Demokratik Bir Ülke” 
çağrısını hep bir ağızdan, yılmadan dile getireceklerini vurguladılar.

27 EYLÜL 2011

Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul Tabip Odası ve İstan-
bul Barosu tarafından 7-8 Ekim 2011 tarihlerinde Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan “Elektromanyetik Alanlar 
ve Etkileri Sempozyumu” bilgilendirme toplantısı, Türkiye Gazeteci-
ler Cemiyeti Lokali’nde düzenlendi. Toplantıya İstanbul Tabip Odası 
adına Başkan Prof. Dr. Taner Gören, Genel Sekreteri Dr. Ali Çerke-
zoğlu ve Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu Yürütme 
Kurulu ve aynı zamanda İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekimlik 
Komisyonu Üyesi Dr. Mustafa Sülkü katıldı.

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU
24 EYLÜL 2011
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Muayenehanelere ilişkin kuralları içeren Ayakta Teşhis ve Tedavi 
Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, 03.08.2011 
tarihinde bir kez daha değiştirildi. Böylece adı geçen Yönetmelik, 
ilk kez yürürlüğe girdiği 15 Şubat 2008 tarihinden bu yana 9. kez 
değişikliğe uğradı. Yönetmelik, Hukuk Büromuz tarafından yargıya 
taşındı Danıştay 10. Dairesi’nde ikamet edilen davada; muayene-
hanelerde sunulan sağlık hizmetinin gerekleri ile ilgisi olmayan, 
hizmet gereklerine ve kamu yararına aykırı olan fiziki koşulların 
tamamının yürütmesinin durdurulması iptali talep edildi. 

MUAYENEHANELERLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER YARGIDA...
10 EKİM 2011

5 Ekim 2011 tarihli Haber Türk Gazetesi’nde “Doktor Sorunlu, Her-
kes Kanser” manşetiyle verilen habere ilişkin, adı geçen gazetenin 
Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı’ya,  “Medya organlarının da tiraj 
ve reyting kaygısı olmadan sağlık haberlerine yaklaşması gerektiği-
ni” içeren bir yazı gönderildi.

SAĞLIK HABERLERİNDE ÖZEN BEKLEDİĞİMİZİ İLETTİK
10 EKİM 2011

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB tarafından düzenlenen “İnsanca Yaşam 
İçin, Eşit, Özgür, Demokratik Bir Türkiye” mitingi onbinlerce kişinin 
katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.  Yürüyüşte “Kıdem tazminatı 
ekmeğimizdir, iş güvencemizdir, geleceğimizdir, gasp ettirmeyece-
ğiz”, “Herkese sağlık, güvenli gelecek”, “Parasız eğitim, parasız 
sağlık” yazılı dövizler taşındı. 
Sıhhiye Meydanı’nı doldurmasının ardından mitinge geçildi. Sıra-
sıyla DİSK, TMMOB, TTB ve KESK yöneticilerinin konuşma yaptığı 
mitingde, “Sokağın Meclisi”nin sesini yükseltme zamanı geldiği 
vurgulandı ve emekçilerin birleşik mücadelesi için çağrı yapıldı.

“SOKAK MECLİSİ” ANKARA’DA TOPLANDI
8 EKİM 2011
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Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere toplam 13 ilden gelen 
yaklaşık 110 Asistan Hekim, Odamız ev sahipliğinde, Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Cem-i Demiroğlu Oditoryumu’nda gerçekleştirilen 
“Asistan Hekim Kurultayı”nda bir araya geldi.  15-16 Ekim 2011 
tarihlerinde gerçekleştirilen kurultayda Asistan Hekimler iki gün 
boyunca ortak söz olarak sağlığı bir hak olmaktan çıkaranlara kar-
şı Türkiye’nin dört bir yanında tepki göstereceklerine söz verdiler. 
Kurultay sonunda ise asistan hekimlerin en fazla öne çıkan sorun-
larının dile getirildiği “5 Talep” kampanyasının duyurusu yapıldı ve 
dile getirilen taleplerin sonuna kadar takipçisi olunacağı vurgulandı.

ASİSTAN HEKİM KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
15-16 EKİM 2011

Silivri’de yaşanan sel felaketine dair; hukuka ve bilimselliğe aykı-
rı şekilde dere yatağının kenarına inşa edilen hastanelerin zarar 
görmesinde ve hastalar ile sağlık çalışanlarının mağdur olmasında 
açık ihmalleri bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dönemin İstanbul İl Özel İda-
resi Başkan ve üyeleri ile dönemin Silivri Belediye Başkanı Hüseyin 
Turan hakkında Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma 
Kanunu’na muhalefet ile görevi kötüye kullanma suçlarından, ilgili 
cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk.  Yaptığımız 
şikayet üzerine sorumluların İç işleri Bakanlığı’nca ifade vermeye 
çağrılması Odamız Yönetim Kurulu’nca memnuniyetle karşılandı.

SİLİVRİ SEL FELAKETİNE İLİŞKİN SUÇ DUYURUMUZ...
EKİM 2011

Yönetim Kurulumuzun çağrısıyla tüm komisyonların başkan, sek-
reter ve yürütme kurulları 13 Ekim 2011 tarihinde Odamız Kadıköy 
Bürosunda bir araya geldi. Toplantıya 16 komisyondan 50 kişi katıldı.
Toplantıda komisyon çalışmaları tek tek ele alınırken, önümüzdeki 
dönem yürütülecek Oda faaliyetlerine dair görüş ve öneriler payla-
şıldı. 
Toplantı sonunda, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın etkileri göz önü-
ne alınarak etkin bir eylem planı hazırlanması kararı alındı.

İSTANBUL TABİP ODASI KOMİSYONLARI BİR ARAYA GELDİ
13 EKİM 2011
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Van’da meydana gelen deprem felaketi sonrası, TTB’nin organi-
zasyonuyla bölgede gönüllü sağlık hizmeti yürütme çalışmasına 
İstanbul’dan da katkı sunduk. Bu gönüllü çalışmanın yanı sıra; 
Yönetim Kurulumuz yaklaşan bayram ve kışı düşünerek Van’daki 
çocuklarımız için kaban kampanyası başlatma kararı aldı. 7-16 yaş 
gurubu okul çocuklarına verilmek üzere toplanan 1 kamyon dolusu 
kaban, Van’a bizzat Odamız Genel Sekreteri eliyle ulaştırıldı.
Kampanyaya destek veren tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşek-
kürlerimizi sunuyoruz.

VAN DEPREMİ YARDIM KAMPANYASI
25 EKİM 2011

Pratisyen Hekimlik Derneği tarafından gerçekleştirilen 16. Pratis-
yen Hekimlik Kongresi’nde; Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerin-
deki sıkıntıların yanı sıra  sağlık alanındaki şiddet ortamına deği-
nilirken çevre ve halk sağlığı konuları da ele alındı. İki gün süren 
kongrede “Sağlıklı yaşam hakkı özelleştirilemez, ülkemizde giderek 
artan şiddet bir an önce sonlandırılmalıdır. İyi hekimlik, mesleki ve 
bilimsel gelişimimiz kendi ellerimizdedir, birinci basamakta tüm 
hekimlerin sorunu da çözümü de ortaktır, sözlerimizi geri almıyo-
ruz, sağlık hakkından, iyi hekimlikten iş güvencesinden mesleki 
bağımsızlıktan vazgeçmiyoruz” denildi.

16. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ YAPILDI
20-23 EKİM 2011

TTB ve TMMOB, Hakkari’de yaşanan saldırı üzerine 19.11.2011 
günü ortak bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada; “Bir arada, 
kardeşçe yaşamı savunmanın, sağduyulu demokratik yaklaşımları 
egemen kılmanın bir görev olarak önümüzde durduğu” dile getirildi. 
Başta Meclis ve Hükümet olmak üzere tüm siyasi partiler, emek 
ve meslek örgütleri, barış dolu, demokratik Türkiye özlemi taşıyan 
herkes “silahlar sussun, akan kan dursun” çağrısına ortak olmaya 
çağrıldı.

ARTIK YETER!
19 EKİM 2011
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“Hekimlerden Van’lı çocuklara bayram hediyesi” çağrısıyla ger-
çekleştirdiğimiz kampanyada toplanan kaban ve montlar bölgeye 
ulaştırıldı. Toplanan 2000’in üzerinde kaban-mont Odamızca tutulan 
bir kamyonla Bayram öncesinde Van’a ulaştırıldı. “Hediyelerin” da-
ğıtımı Odamız adına Van’a giden Genel Sekreterimizin nezaretinde 
Vanlı çocuklara elden yapıldı. 

HEKİMLERDEN VAN’LI ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ
5 KASIM 2011

“Deprem Güçlendirmesi” gerekçesiyle bazı Aile Hekimliği Merkez-
lerinin ve lojmanların boşaltılmasının istendiği bilgisinin Oda’mıza 
ulaşması ardından İl Sağlık Müdürlüğü’ne bir yazı yazılarak konuyla 
ilgili açıklama istendi. Odamıza ulaşan bilgiye göre; İSMEP kapsa-
mında yapılan ön inceleme sonuçlarına göre güçlendirme ve onarı-
mı uygun görülen sağlık tesislerinin belirlendiği, Ekim-Kasım ayla-
rında müteahhitlik ihalesi yapılacağı, Aralık ayına kadar firmaların 
belirlenmesinin planlandığı, güçlendirme ve onarım inşaat işlerinin 
başlanabilmesi için binaların boşaltılarak 15.12.2011 tarihinde tes-
lim edilmesi gerektiği, lojmanlarda ikamet eden personelin en geç 
15.12.2011 tarihine kadar tahliye edilmesi gerektiği öğrenilmişti.

BOŞALTILAN AİLE HEKİMLİĞİ MERKEZLERİ...
4 KASIM 2011

İstanbul’da 1. yılını dolduran aile hekimliği uygulamasını değerlen-
dirmek, yaşanan sorunları gündeme taşımak üzere Odamız tara-
fından bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Tabip 
Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi 
Bozçalı, Pratisyen Hekimlik Komisyonu Üyesi Dr. Selma Okkaoğlu 
ve Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi’nden Dr. Mustafa 
Sülkü katıldı. Basın toplantısında; Aile Hekimliği Uygulamasının 
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bir parçası olduğu vurgulandı ve bu 
sistem içinde hekimlerin, özlük hakları açısından çok kötü koşul-
larda ve güvencesiz çalıştırıldığı, sorunlar karşısında tek başına 
bırakıldığı, ekip çalışmasının yok edildiği dile getirildi.

İSTANBUL’DA AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASININ 1. YILI...
1 KASIM 2011
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1981-86 yılları arasında İstanbul Tabip Odası Genel Sekreterli-
ği görevini yürüten, Türkiye’de işçi sağlığı ve meslek hastalıkları 
konusunda önemli çalışmalar yapan Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nu, aramız-
dan ayrılışının 17. Yılında saygı ve özlemle Zincirlikuyu’daki  mezarı 
başında andık. Anmaya ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra Odamızı 
temsilen Dr. Nazmi Algan, Dr. Metin Günay ve Dr. Turabi Yerli katıldı. 
Dr. Nazmi Algan yaptığı kısa konuşmasında, Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nun 
önderliğinde  İstanbul İşçi Sağlığı  ve İş Güvenliği Meclisi’ni kur-
duklarını belirterek, çalışmaları onun öğretileriyle  yürüttüklerini 
belirtti.  Dr. Algan, aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen Dr. Nejat 
Yazıcıoğlu’nun eksikliğini hala derinden hissettiklerini ifade etti.

DR. NEJAT YAZICIOĞLU’NU ÖZLEM VE SAYGIYLA ANDIK
17 KASIM 2011

AKP Hükümeti’nce Meclis Hukuku yok sayılarak çıkarılan 663 sayılı 
KHK, Ankara’da toplanan Türkiye Hekim Meclisi’nde oybirliğiyle 
reddedildi. Türkiye Hekim Meclisi, Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıy-
la, Türkiye’nin her yerinden gelen hekimler, tabip odaları ve uzman-
lık dernekleri temsilcilerinin katılımıyla 12 Kasım 2011 tarihinde 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Salonu’nda toplandı. Toplantıya, 
milletvekilleri, siyasi partiler, sağlık meslek örgütleri de destek 
verdi. Yapılan konuşmalarda AKP Hükümeti’nin hukuk tanımayan 
girişimlerine karşı topyekün mücadele edilmesi gerektiği vurgulan-
dı. Ardından yapılan KHK oylamasında hekimler söz konusu karar-
nameyi oybirliğiyle reddettiler.

TÜRKİYE HEKİM MECLİSİ: 663 SAYILI KHK’YI REDDEDİYORUZ
12 KASIM 2011

Sağlık Bakanlığı nezdinde yürütülen görüşmeler sonucunda ve 
TTB’nin organizasyonuyla Van Erciş deprem bölgesinde gönüllü ça-
lışacak hekimlerle ilgili olarak İstanbul’dan da çok sayıda başvuru 
aldık. 4’er günlük sürelerle deprem bölgesinde çalışacak ekiplerin 
ilki 21 Kasım’da bölgeye ulaştı.

DEPREM BÖLGESİNE GÖNÜLLÜ HEKİM ÇALIŞMASI 
KASIM 2011
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İstanbul Üniversitesi’ne bağlı hastanelerde çalışan sağlık personeli, 
Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ çerçeve-
sinde gerçekleştirilen değişiklileri, sağlıkta yıkıma yol açan karar-
nameleri protesto etmek ve tıp eğitimine sahip çıkmak amacıyla 1 
günlük uyarı grevi gerçekleştirdi. Grevden 1 hafta önce her iki fa-
kültenin bahçesinde kurulan grev çadırlarında kamuoyunu bilgilen-
dirmeye dönük el ilanları dağıtıldı. 22 Kasım sabahı erken saatlerde 
toplanan binlerce sağlık çalışanı, İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Hastanesi olmak üzere iki koldan Fındıkzade’ye 
doğru “Başka Cerrahpaşa Tıp Başka İstanbul Tıp Yok”  pankartı 
arkasında yürüyüşe geçti. Ardından, İstanbul Tıp Fakültesi’ne gidile-
rek bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 

SAĞLIKTA VE TIP EĞİTİMİNDE YIKIMA KARŞI GöREVDEYDİK
22 KASIM 2011

İstanbul’da 1. Yılını dolduran Aile Hekimliği Uygulaması 20 Kasım 
2011 günü Odamızda gerçekleştirilen bir toplantıda değerlendiril-
di. “Aile Hekimleri Tartışıyor” başlıklı toplantıya İstanbul’un çeşitli 
bölgelerinde görev yapan 50 kadar aile hekimi katıldı. 
Toplantıda; Aile Hekimliği Sistemi’nin bir yıllık serüveniyle ilgili 
genel değerlendirmeler yapıldı. Ardından katılımcıların görüş ve 
soruları alındı. 
Toplantıda hemen her katılımcı söz alarak Aile Hekimlerinin yaşa-
dığı çeşitli sıkıntılardan söz etti. İstanbul Tabip Odası bünyesinde bir 
Aile Hekimliği Komisyonu kurulmasının gereğinden bahsedildi.

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ DEĞERLENDİRİLDİ
20 KASIM 2011

663 Sayılı Kararname’nin eğitim araştırma hastanelerine ve özel 
olarak klinik şef-şef yardımcılığına yönelik sonuçları Taksim Hill 
Otel’de yapılan bir toplantıda ele alındı. Doç. Dr. Muzaffer Başak’ın 
yönettiği toplantıda İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali 
Özyurt bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda 663 Sayılı Kanun Hük-
münde Kararname ile sağlık alanında yapılan değişikliklere değinil-
di. Sunumun ardından konuşma yapan İstanbul Tabip Odası Başkanı 
Prof. Dr. Taner Gören, yapılan değişikliklerin hekimleri güvencesiz 
kıldığını ancak bu duruma karşı mücadele yürütmek gerektiğini 
ifade etti. Konuşmaların ardından katılımcıların sorularını İstanbul 
Tabip Odası Hukuk Bürosu’ndan Av. Meriç Eyüboğlu yanıtladı.

663 SAYILI KHK VE KLİNİK ŞEF-ŞEF YARDIMCILARI...
17 KASIM 2012
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İstanbul’da Aile Hekimliğinin birinci yıl değerlendirmesine katkı 
oluşturacağı düşüncesiyle, İstanbul’da çalışan Aile Hekimlerini 
kapsayan bir anket gerçekleştirildi.  Yapılan anketle İstanbul’da 
çalışan  Aile Hekimlerinin, bir yıldır çalıştıkları Aile Hekimliği Sis-
temine  ilişkin görüş ve önerileri sorgulandı. Anket, % 70 i internet 
üzerinden,%30 u bizzat anket formunu doldurmak suretiyle, toplam 
560 Aile Hekimin katılımıyla gerçekleştirildi. Anket sonuçları aile 
hekimlerinin sistemin kötüye gideceği ve sorunların artarak süre-
ceği endişesi taşıdığını ortaya koydu.

AİLE HEKİMLERİ MUTSUZ VE KAYGILI
KASIM 2011

Mecburi Hizmet yoluyla İstanbul’a tayin olan meslektaşlarımızla 
26.11.2011 Cumartesi günü bir toplantı gerçekleştirildi.  Pratisyen 
Hekim Komisyonumuzun çağrısıyla Kadıköy Büromuzda gerçek-
leştirilen toplantıya, komisyon üyelerimiz yanı sıra Yönetim Kurulu 
üyelerimiz ve hukuk danışmanımız katıldı. Birinci basamakta çeşitli 
birimlerde çalışan meslektaşlarımızın yaşadıkları güncel sorunlara 
ilişkin bilgiler verdiği toplantıda geçici görevlendirmeler nedeniyle 
yaşanan mağduriyetler,  TSM’lerde mevcut kuralsız/belirsiz çalışma 
ortamının getirdiği sorunlar, TSM’lerdeki kadro yetersizlikleri, çok 
az sayıda hekimin çok ciddi bir iş yükünü yerine getirme beklentisi 
gibi sorun başlıkları görüşüldü.

MECBURİ HİZMET ZİRVESİ YAPILDI
26 KASIM 2011

Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Onur Hamzaoğlu’nun Kocaeli bölgesinde yaşanan çevre ve sağ-
lık sorunlarına ilişkin yapmış olduğu bilimsel çalışmayı kamuoyu 
ile paylaşması nedeniyle soruşturmaya uğraması üzerine TTB, 
TMMOB, DİSK ve KESK’in çağrıcısı olduğu “Bilim insanının çevre 
ve halk sağlığı sorunları karşısındaki sorumluluğu” başlıklı bir 
sempozyum gerçekleştirildi. Odamız evsahipliğinde Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Yeni Kurul Salonu’nda yapılan sempozyumda akademik ve 
bilimsel özerkliğin önemine değinildi. Bilim insanının çevre ve halk 
sağlığı sorunları karşısında bu özerklik ve özgürlük zemini üzerinde, 
hiçbir baskıya uğramadan hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

HALK SAĞLIĞI SORUNLARI KARŞISINDA BİLİM İNSANI TAVRI
23 KASIM 2011
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İstanbul Hekim Meclisi, 4 Aralık 2011 Pazar günü 700’ü aşkın heki-
min katılımıyla toplandı. Toplantıya sağlık alanında örgütlü meslek 
odası, sendikaların yanı sıra hasta derneklerinden temsilciler ve 
CHP İstanbul Milletvekili Dişhekimi Kadir Öğüt de katıldı.
Yapılan konuşmalarda; 663 sayılı kararnamenin ve bir parçası 
olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın kabul edilemeyeceği ve bu 
gidişata karşı, süresiz grev de dahil tüm eylem biçimlerinin günde-
me getirilmesi önerildi. 
Toplantı, “Hekimlerin Kararlılık Beyanı”nın okunması ve kamuoyuna 
ilan edilmesiyle sona erdi.

İSTANBUL HEKİM MECLİSİ YÜKSEK KATILIMLA TOPLANDI 
4 ARALIK 2011

663 sayılı kararnamenin geçici 6. maddesinde yer alan “Bu madde-
nin yayımı tarihinde görevde bulunan klinik şefi ve klinik şef yardım-
cılarının görevleri bu maddenin yayımı tarihinde sona erer. Bunlar 
eğitim görevlisi kadrolarına kazanılmış hak aylık dereceleriyle 
atanmış sayılır” düzenlemesi sonucunda yaklaşık 1000 klinik şefi, 
900 klinik şef yardımcısı bu görevlerinden azledildi. Böylece tıpta 
uzmanlık eğitimine geri dönüşümü olmayan yeni bir darbe daha 
vurulurken, eğitim ve araştırma hastanelerinin işleyişi de, sunulan 
sağlık hizmeti ve yeni bir kaosa sürüklenmiş oldu.
Bu hukuksuz ve bilimdışı düzenlemeye karşı mağdur olan hekimle-
rin vekaleti alınarak Odamız eliyle toplu dava açıldı.

HUKUKSUZ GÖREVDEN ALMALARA KARŞI HUKUKİ SÜREÇ...
4 ARALIK 2011

Sağlıkta Dönüşüm Programı’na karşı son olarak 22 Kasım 2011 
tarihinde hizmet sunmayarak tepkilerini sunan öğretim üyelerine, 
asistanlara ve sağlık çalışanlarına destek için hastaların başlattığı 
imza kampanyası çerçevesinde toplanan 7000 imzanın kamuoyuna 
duyulması için İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Monoblok önünde bir ba-
sın açıklaması gerçekleştirildi. İ.Ü. Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri 
Girişimi Sözcüsü Prof. Dr. Raşit Tükel hastalara göstermiş oldukları 
bu desteğe teşekkür etmek adına bir araya geldiklerini ifade ederek 
mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MÜCADELESİNE HALK DESTEĞİ...
1 ARALIK 2011 
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663 sayılı KHK’nın geri çekilmesi için 21 Aralık Çarşamba günü 
yapılacak GöREV’deyiz etkinliği öncesinde İstanbul Tabip Odası, 
İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Veteri-
ner Hekimler Odası, Devrimci Sağlık-İş Sendikası ve SES İstanbul 
Şubeleri öncülüğünde Tünel’den Taksim’e yürüyüş düzenlendi.  
Yürüyüşe, CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Ögüt, eski CHP 
milletvekili Prof. Dr. Sacid Yıldız, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ile 
tıp fakültesi öğrencileri, asistanlar, hemşireler, aile hekimleri ile 
çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. 7 bin kişinin katıldığı yürüyüşte  
“Emeğimize, Mesleğimize, Geleceğimize, Sağlık Hakkımıza Sahip 
Çıkmak İçin 21 Aralık Çarşamba GöREVDEYİZ!” pankartı taşındı.

18 ARALIK 2011

TÜNEL’DEN TAKSİM’E KİTLESEL YÜRÜYÜŞ

Sağlık meslek odaları ve sendikaları 663 sayılı Kararname’ye karşı 
gerçekleştirilecek eylem takvimini açıklamak için 13 Aralık 2011 
tarihinde Odamızda bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya 
Oda Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Dişhekimleri Odası 
Başkanı Prof. Dr. Serdar Çintan, İstanbul Eczacı Odası YK Üyesi Ecz. 
Murat Durmaz, Devrimci Sağlık-İş Sendikası YK Üyesi Funda Keleş, 
SES Aksaray Şube Başkanı Ersoy Adıgüzel ve SES Anadolu Şube 
Başkanı Sevgi İnce katıldı. Yapılan açıklamada 18 Aralık Tünel-
Taksim yürüyüşüne ve 21 Aralık GöREV etkinliğine tüm örgütlerin 
koşulsuz destek verdiği belirtildi. Tüm vatandaşlar eylemlere katıl-
maya, destek vermeye davet edildi.

EMEĞİMİZ, MESLEĞİMİZ, SAĞLIK HAKKI İÇİN GöREVDEYİZ!
13 ARALIK 2011

Muayenehane ve SGK anlaşmalı sağlık kuruluşunda çalışan he-
kimlerin çalışma yerlerinden birini tercih etmesini dayatan İstanbul 
Sağlık Müdürlüğü’nün 20.10.2011 tarihli genel yazısı için İstanbul 
Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından açılan davada  08.12.2011 
itibariyle  Yürütmeyi durdurma Kararı alındı.

GENELGEYE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
9 ARALIK 2011
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İstanbul Tıp Fakültesi’nden atılan taşeron işçiler için Çapa ve Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi çalışanları 2 saat iş bıraktı ve işçilerin tekrar 
işe alınmaları talebiyle kitlesel eylem yapıldı. Çapa Meclisi’nin çağ-
rısı ile yapılan eylem için saat 08.00’de İstanbul Tıp Fakültesi Polikli-
nikleri önünde toplanan sağlık emekçileri, Tıp Fakültesi Dekanlığı 
önüne yürüyerek işten atmaları kabul etmediklerini, yönetimin bu 
baskılardan derhal vazgeçerek, işçileri geri alması çağrısı yaptı. 
Dekanlık önünde yapılan açıklamada, işçilerin çalışma koşullarının 
kötülüğüne dikkat çekilerek nitelikli sağlık hizmetinin, verimli çalış-
ma koşulları ile verilebileceği belirtildi.

9 OCAK 2012

TAŞERON SAĞLIK İŞÇİLERİYLE DAYANIŞMA EYLEMİ

II. Hekim Emeği Çalıştayı 11 Aralık 2011 tarihinde 66 hekimin katı-
lımı ile İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. Çalıştaya Ankara, 
İzmir, Adana, Bursa ve Isparta Tabip Odası temsilcileri de katıldı. 
Çalıştayda, Özel Sağlık Sektöründe Çalışanların Sağlığı ve Güven-
liği,  Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Ticarileşmesi, Özel Sağlık 
Sektörünün İnşa Süreci, Hibrit (melez) Çalışma Modeli olan Aile 
Hekimliği, Türkiye’de Serbest, Muayenehanelerinde çalışanlar, Tıp 
Merkezleri, Özel Laboratuarlar  konu başlıkları ele alınarak, konula-
ra özgü durumlar detaylı olarak ele alındı ve tartışıldı. 

II. HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI YAPILDI
9 OCAK 2012

21 ARALIK 2011

663 Sayılı Kararname’yle birlikte sağlık alanının hızla yıkıma sürük-
lenmesini, çalışanların haklarının gasp edilmesini, halkın nitelikli 
ve ücretsiz sağlık hizmeti alma hakkının ortadan kaldırılmasını 
protesto eden sağlık çalışanları  21 Aralık 2011 Çarşamba günü 
GöREV’deydi.  İstanbul’un dört bir yanından bir araya gelen sağlık 
emekçileri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden yürüyüşe geçti. Haseki 
önünde 15 bini aşkın sağlık çalışanı toplanırken; GöREV gerekçe-
leri ve İstanbul Sağlık Hakkı Meclisi’nin kararı açıklandı. Ardından 
KESK’in çağrısıyla Beyazıt Meydanı’nda yapılacak mitingde kamu 
emekçileriyle buluşmak üzere yürüyüşe geçildi ve 30 bin kişinin 
katılımıyla coşkulu bir miting gerçekleştirildi. 

İSTANBUL’DA BİNLERCE SAĞLIK ÇALIŞANI GöREV’DEYDİ 
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2 Kasım 2011 tarihli 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, 
eğitim ve araştırma hastanelerine yönelik sonuçlarını, uzman-
lık eğitimine, üçüncü basamak sağlık hizmetlerine, şef ve şef 
yardımcısı ve baş asistanların yanı sıra araştırma faaliyetlerine 
dönük etkilerini değerlendirmek üzere, İstanbul’daki büyük eğitim 
ve araştırma hastanelerinde bir dizi “Bilimsel Konsey” toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantılar ilk olarak Şişli Etfal EAH, Haydarpaşa 
Numune EAH, Lütfi Kırdar EAH, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 
EAH ve Göztepe EAH’de yapıldı. Kararnamenin eğitim-araştırma 
hastanelerine dönük sonuçları tüm boyutlarıyla ele alınırken, yürü-
tülecek hukuksal mücadele yolları da değerlendirildi.

BİLİMSEL KONSEY TOPLANTILARI

“TTB Toplumsal Barışı Tartışıyor” etkinliğinin ikincisi 21 Ocak 2012 
tarihinde İstanbul Tabip Odası evsahipliğinde gerçekleştirildi. Yakla-
şık 100 kişinin katıldığı toplantının açılış konuşmaları TTB Başkanı 
Dr. Eriş Bilaoğlu ve Odamız Başkanı Prof. Dr. Taner Gören tarafın-
dan yapıldı.  Prof. Dr. Taner Gören yaptığı açılış konuşmasında, yakın 
tarihte toplumsal barışı zedeleyen pek çok olay yaşandığını ifade 
etti. 1. ve 2. Paylaşım Savaşlarını, Dersim katliamını, faili meçhul 
cinayetleri ve Uludere’yi hatırlatan Prof. Dr. Taner Gören “Gerçek bir 
toplumsal barışın sağlanabilmesi için hekimler olarak mücadele 
edeceğiz” diyerek konuşmasını Yunan şair Yannis Ritsos’un, “Bir 
çocuğun gördüğü düştür barış” şiirini okuyarak sonlandırdı.

21 OCAK 2012

HEKİMLER TOPLUMSAL BARIŞI TARTIŞTI

Türk Tabipleri Birliği 18 Ocak 2012 tarihinde İstanbul Tabip 
Odası’nda yaptığı basın açıklamasında hazırlamış olduğu Tüberkü-
loz Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. Açıklamaya Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, TTB Tüberküloz 
Çalışma Grubu üyeleri Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan ve Uzm. Dr. Nilü-
fer Aykaç Kongar katıldı. Yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü 
verilerine göre Türkiye’de tüberküloz hastalığının görülme oranının 
dünya ölçeğine göre çok düşük olduğunun altı çizilerek son dönem 
uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile bu tablonun ortadan 
kalkması riskiyle karşı karşıya olduğumuz vurgulandı.

18 OCAK 2012

TTB TÜBERKÜLOZ RAPORU AÇIKLANDI
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Hopa’da 31 Mayıs’ta yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybeden 
emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölüm nedenine dair TTB 
Bilimsel Araştırma Kurulu raporu İstanbul Tabip Odası’nda yapılan 
basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Hazırlanan rapor TTB 
2. Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan tarafından okundu.  Raporda, 
öncelikle kişinin ölümüne neden olacak düzeyde bir kalp hastalığı 
ya da KOAH düzeyinde bir akciğer hastalığı olmadığı, otopsi raporu 
sonucunda bildirildiği gibi kendisinde mevcut bir hastalık sonucu 
ölmediği belirtildi ve  “ölüm ile kimyasal gaza maruz kalma arasın-
da nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır” denildi.

13 ŞUBAT 2012 

METİN LOKUMCU’NUN ÖLÜMÜNDE KİMYASAL GAZ ETKİSİ

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eğitim-araştırma 
hastanelerine ve uzmanlık eğitimine etkilerinin ele alındığı Bilim-
sel Konsey toplantılarının beşincisi Medeniyet Üniversitesi Göztepe 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirildi. 26 Ocak 2012 
Perşembe günü 14.30-16.30 saatleri arasında hastane konferans 
salonunda yapılan toplantıya; Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 
II. Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ile İstanbul Tabip Odası Yönetim 
Kurulu Üyeleri Dr. Süheyla Ağkoç ve Dr. Ali Özyurt katıldılar. Toplan-
tıda YK Üyesi Dr. Süheyla Ağkoç’un yaptığı sunumun ardından YK 
Üyesi Dr. Ali Özyurt hukuksal süreç hakkında bilgi verdi.

3 ŞUBAT 2012

GÖZTEPE EAH’DE BİLİMSEL KONSEY TOPLANTISI

Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Lale Tırtıl’ın çalıştığı Adli Tıp 
Kurumu’ndaki görev yerinin sürekli olarak değiştirilmesinin, baskı 
altına alınmaya çalışılmasının gerekçesi Kurumun bağlı olduğu 
Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e yazılı olarak soruldu. Odamız Baş-
kanı Prof. Dr. Taner Gören ayrıca ATK’dan sorumlu Adalet Bakan-
lığı Müsteşar Yardımcısı Kenan Özdemir’i arayarak konuyu sözlü 
olarak iletti. Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e gönderilen, İstanbul 
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. M. Taner Gören imzalı mektupta; bir 
Yönetim Kurulu Üyesi nezdinde yürütülen baskı kurmaya dönük bu 
uygulamaların kabul edilemez olduğu vurgulandı. Sürgün niteliğin-
deki görev değişikliği kararının geri alınmasını talep edildi.

ADALET BAKANLIĞI’NA MEKTUP...
2 ŞUBAT 2012
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18 ŞUBAT 2012             

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Birinci Basamağa 
Etkileri üzerine İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında çalıştay 
düzenlendi. Birinci basamak sağlık örgütlenmesi, Birinci basamak 
sağlık finansmanı, Birinci Basamak Sağlık İnsan Gücü ve Birinci 
Basamak Sağlık Hizmet Sunumu başlıklarıyla yapılan oturumlar 
toplam 70 katılımcıyla yapıldı. Çalıştay, sağlığın özelleştirilmesi ve 
ticarileştirilmesi odaklı “Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın en önemli 
düzenlemelerinden biri olan 663 Sayılı Kanun Hükmünde Karar-
namenin birinci basamak sağlık hizmetlerinin finansmanı, hizmet 
sunumu, insan gücü ve örgütlenmesini nasıl etkileyeceğine yönelik 
bir taslak doküman niteliğinde oldu.

663 SAYILI KARARNAMENİN BİRİNCİ BASAMAĞA ETKİLERİ

Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi’ne hazırlık niteliğinde olan 
İstanbul Sağlık Hakkı Meclisi toplantısı İstanbul Eczacı Odası Meci-
diyeköy binasında gerçekleştirildi.  Toplantıya çeşitli sivil toplum ör-
gütleri, parti ve meslek örgütü temsilcileri katıldı. Yapılan toplantıda 
Genel Sağlık Sigortası’na ilişkin ödenen primin sınıf ayırt etmeyen,  
adeta zorunlu bir vergi olduğu konusunda vurgusu yapılarken birle-
şik mücadelenin önemine değinildi.

18 ŞUBAT 2012

İSTANBUL SAĞLIK MECLİSİ TOPLANDI

İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nca “KCK” soruşturması 
kapsamında birçok ilde sendika ve emek örgütlerine yapılan bas-
kınları ve aralarında SES yöneticilerinin de bulunduğu gözaltıları 
protesto etmek için Sağlık Meslek Odaları Başkanları İstanbul Tabip 
Odası Cağaloğlu binasında bir araya geldi. Odamız Başkanı Prof. 
Dr. Taner Gören, İstanbul Veteriner Hekim Odası Başkanı Prof. Dr. 
Murat Arslan, İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Serdar 
Çintan ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin 
Demirdizen’in katıldığı toplantıda “onlarca sendikacının bir gecede 
gözaltına alındığı, sendikaların basılıp evraklarına el konulduğu bir 
ülkede demokrasiden söz edilemez” denildi.

16 ŞUBAT 2012

ONLARCA SENDİKACI BİR GECEDE GÖZALTINA ALINDI...
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Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nin Yeşilköy’deki binasının Büyük-
şehir Belediyesi tarafından, icra yoluyla boşaltılmak istenmesine, 
dernek binasının rant hesaplarına kurban edilmeye çalışılmasına 
karşı Büyükşehir Belediyesi önünde bir basın açıklaması ger-
çekleştirildi. Onlarca kas hastasının tekerlekli sandalyeleriyle ve 
“Kasımızın son damlasına kadar binamızı, emeğimizi koruyaca-
ğız” dövizleriyle katıldıkları etkinlikte, Odamız Genel Sekreteri Dr. 
Ali Çerkezoğlu da yer aldı. Dr. Çerkezoğlu yaptığı konuşmada; kas 
hastalarının sürekli tedaviye, rehabilitasyona ihtiyaçları olduğunu 
belirterek, “Tek bir kas hastasının bile rehabilitasyonuna yapılacak 
katkı belediyenin her türlü rant hesabından daha değerlidir.” dedi. 

24 ŞUBAT 2012 

HASTALAR TEDAVİ, KADİR TOPBAŞ RANT DERDİNDE 

Özel Hekimlik Komisyonu toplantısı; “Muayenehane ve SGK anlaş-
malı özel kurumlarda/SGK anlaşması olan ve olmayan özel sağlık 
kuruluşlarında çalışan hekimlere, çalışma izni verilmemesi veya 
reçetelerinin geçersiz kılınması gibi yöntemlerle çalışma hak-
larının ellerinden alınması”, “Özel sağlık kuruluşlarında çalışan 
hekimlerin yaşamsal konularda iş sözleşmelerinin iptaline yönelik 
girişimler” ve “Son dönem SGK/Özel Hastane anlaşmalarında ve 
SUT kararları ışığında birçok tıbbi işlemde hekim emeğinin yok 
sayılması, hekimlerin gelir kaybı” gündemleri ile Odamız Cağaloğlu 
binasında yapıldı. Odamız Hukuk Bürosu’ndan Av. Meriç  Eyüboğlu 
da gündeme ilişkin bilgilendirmelerle katkıda bulundu.

21 ŞUBAT 2012 

ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYON TOPLANTISI YAPILDI 

Hekimlerin Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ve popülist söylemlerin 
kurbanı haline gelmesine, Aile Sağlığı Merkezleri’nde de şiddetin 
görülür bir biçimde artmasına dikkat çekmek, sorunları yerinde 
gözlemlemek üzere Oda Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyeleri-
miz Eyüp 4 No’lu ASM’de görev yapan hekim ve hemşireleri ziyaret 
ettiler. Sanal Aile Sağlığı Merkezlerinden biri olan Eyüp 4 Nolu 
ASM’de  görev yapan Dr. Fuat Bozer neredeyse her gün yaşanan 
şiddet olaylarını heyetle paylaştı. İstanbul Tabip Odası’nın sorunları-
na duyarlı davranmasından dolayı memnuniyetini belirten Dr. Bozer, 
şiddet olaylarına ilişkin çözüm önerilerini içeren bir yazılı belgeyi 
heyete sundu. 

22 ŞUBAT 2012 

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ GÜVENLİK KRİZİ YAŞIYOR 
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Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevinde 7 aydır tutuklu bulunan Ya-
semin Karadağ’ın yaşadığı ciddi sağlık sorunları ve yeterli tedaviyi 
görememesine ilişkin kaygılar, Odamız’da yapılan bir basın toplantı-
sında dile getirildi. İstanbul Tabip Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. Hasan Oğan’ın, Yasemin Karadağ’ın kızkardeşi Olcay 
Karadağ ve TAYAD YK Üyesi Avukat Barkın Timtik’in katıldığı basın 
toplantısında, Yasemin Karadağ’ın tek böbreğinin olduğuna, bu 
tek böbreğin de yüzde 18 oranında işlev gördüğüne, yeterli tedaviyi 
göremediğine dikkat çekildi ve ivedilikle serbest bırakılıp, tedavisi-
nin sağlanması talep edildi. Cezaevlerinde sağlık hakkına erişim 
sorunlarına dikkat çekildi.

27 ŞUBAT 2012 

YASEMİN KARADAĞ SERBEST BIRAKILMALIDIR

KESK İstanbul Şubeler Platformu’nun çağrısıyla Kadıköy’de “Sus-
muyoruz, Korkmuyoruz, Teslim Olmuyoruz” başlığıyla bir miting dü-
zenlendi. Mitinge aralarında İstanbul Tabip Odası’nın da bulunduğu 
onlarca meslek örgütü, sendika ve demokratik kitle örgütü destek 
verdi. Hekimler “Tabip Odaları Kamu Yararını Savunmaktan Vaz-
geçmiyor” yazılı pankartın arkasında yürüdüler.  TTB adına konuş-
ma yapan Dr. Hüseyin Demirdizen “Biz hekimler sağlığın yolunun 
barış ve demokrasiden geçtiğini biliyor ve yıllardır dile getiriyoruz.  
Toplumsal barışı ve demokratik hakları tehdit eden olumsuzluklara 
karşı; sağlık hakkının, sağlıklı bir toplum olarak yaşayabilme hakkı-
nın bir gereği olarak da mücadele etmemiz gerekiyor.” dedi.

27 ŞUBAT 2012 

EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ KADIKÖY’DE BULUŞTU 

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin bir sonucu olarak; Sağ-
lık Bakanlığı’nın birinci basamaktaki sağlık hizmeti sunumundan 
çekilmesi ve bu alandaki sağlık hizmetlerinin Türkiye Halk Sağlı-
ğı Kurumu’na devredilmesinin yaratacağı olumsuzluklara dikkat 
çekmek amacıyla, Odamızda bir basın toplantısı yapıldı. Pratisyen 
Hekimlik Derneği (PHD) ve İstanbul Tabip Odası’nın birlikte gerçek-
leştirdiği basın toplantısında; “112 ambulans servislerinde, hastane 
acillerinde, verem savaş dispanserlerinde, ana-çocuk sağlığı ve aile 
planlaması merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışan 
pratisyen hekimler sistemsizliğin getirdiği kadro sıkıntısı yüzünden 
ağır bir iş yükü altında çalışmaktadır” denildi.

24 ŞUBAT 2012 

BİRİNCİ BASAMAĞIN BÜTÜNLÜĞÜ PARÇALANIYOR 
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Odamız Kadın Komisyonu ve Dev Sağlık-İş Sendikası tarafından 
gerçekleştirilen etkinlik Şişli Etfal Hastanesi Konferans Salonu’nda 
yapıldı. Etkinlik; Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Lale Tırtıl’ın kolaylaştı-
rıcılığında Bilge Çetinkaya, Dr. Müge Yetener ve Çiğdem Çidamlı’nın 
katıldığı panel ile başladı, Feryal Öney ve Boğaziçi Gösteri Sanatları 
Topluluğu’nun konseriyle devam etti. Dev Sağlık-İş Başkanı Dr. Arzu 
Çerkezoğlu’nun yönettiği forum kısmında Billur Tuz grevindeki, 
Samsun Gazi Devlet Hastanesi grevindeki kadınlar, Tekel işçisi ka-
dınlar, DİSK’li Kadınlar, Sendikal Güç Birliği Kadın Koordinasyonu, 
KESK’li Kadınlar, Ev Eksenli Çalışanlar Sendikası Girişimi, taşeron 
sağlık işçileri, İMECE’den kadınlar deneyimlerini aktardılar.

“KADIN EMEĞİ VE GÜVENCESİZLİK” PANELİ YAPILDI
4 MART 2012 

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Şubat ayında yaşanan 
işçi cinayetlerine ilişkin Taksim Tramvay durağında bir basın açıkla-
ması gerçekleştirdi. Odamız Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu’nun 
da katıldığı eylemde Meclis adına ilk konuşmayı Enerji-Sen Genel 
Başkanı Kamil Kartal yaptı. Kartal yaptığı açıklamada; “Adana Gök-
dere Köprü Barajının inşaatında meydana gelen patlama sonucu 10 
işçinin hayatını kaybetmesi bir katliamdır. Devlet yetkilileri bu kat-
liama sessiz kalan sorumluları değil, bu katliama sessiz kalmayan 
bizleri suçlamaya devam ediyor” dedi. Kartal’ın ardından katılımcı 
sendika başkanları ve TMMOB EMO İstanbul Başkanı Beyza Metin 
birer konuşma yaptılar.

ŞUBAT AYINDA 42 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
2 MART 2012

Uluslararası bir sözleşme ile kara mayınlarının yasaklanmasının 
13. yıldönümünde, mayınların neden olduğu acı ve kayıplara dikkat 
çekmek amacıyla tasarlanan “Bacağını Ödünç Ver Kampanyası” 1 
Mart 2012 günü Taxim Hill Otel’de yapılan ortak bir basın toplantı-
sıyla başlatıldı. Toplantıya, imzacı kurumlardan Mayınsız Bir Türkiye 
Girişimi, Uluslararası Af Örgütü, Türkiye Sakatlar Derneği, İstan-
bul Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği, Mazlum-Der ve Sodev’in 
temsilcileri katıldı. Uluslararası alanda yürütülen kampanyayla eş 
zamanlı başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar pantolonla-
rının bir paçasını sıvamaya ve bu sayede karamayınlarının yarattığı 
sorunlara dikkat çekmeye çağrıldı.

MAYINSIZ BİR DÜNYA İÇİN BACAĞINI ÖDÜNÇ VER
1 MART 2012
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14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında Silivri Temsilciliği 
tarafından organize edilen geleneksel 14 Mart Tıp Bayramı yemeği 
9 Mart akşamı yaklaşık 100 kişinin katılımıyla Silivri Park Hotel’de 
gerçekleştirildi. Gece Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Fethi Bozçalı’nın 
açılış konuşmasıyla başladı. Yapılan dia gösterisi ile Türkiye’de her 
geçen gün kötüye giden sağlık ortamına ve hekimlerin kaybettik-
leri özlük haklarına karşı İstanbul Tabip Odası’nın yapmış olduğu 
etkinlikler konuklarla paylaşıldı. Buluşmada ayrıca, 11 Mart Türkiye 
Büyük Sağlık Hakkı Meclisi’ne katılım çağrısı yapıldı.  Geceye katı-
lan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ise, sağlık hakkı mücade-
lesine destek sunacaklarını bildiren bir konuşma yaptı.

10 MART 2012 

SİLİVRİ’DE 14 MART TIP HAFTASI ERKEN BAŞLADI

Kadın hekimler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Yedikule 
Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde bir toplantı düzenlediler. Büyük 
ilgi gören toplantı Dr. Özlem Yılmaz’ın 8 Mart’ın tarihsel anlamı ve 
günümüz Türkiyesi’nde kadınların durumu üzerine yaptığı sunumla 
açıldı. Ardından Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Lale Tırtıl yaptığı ko-
nuşmada; kadınları yoksulluk ve güvencesizlik kıskacına iten erkek 
egemen anlayış ve neoliberal sağlık politikalarının sağlık çalışanı 
kadınlar üzerine etkilerine değindi. Tüm kadınları adeta cins kırımı 
noktasına gelen cinsiyet ayrımcılığına karşı dayanışmaya  çağırdı.

YEDİKULE EAH’DE 8 MART TOPLANTISI
8 MART 2012 

İstanbul Sağlık Hakkı Meclisi Haydarpaşa Numune Hastanesi önün-
de bir araya gelerek 11 Mart’ta Ankara’da yapılacak Türkiye Büyük 
Sağlık Hakkı Meclisi’ne katılım çağrısında bulundu. Meclis adına 
açıklamada bulunan Odamız Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğ-
lu,  SGK’nın 11 milyon haneye borç mektubunu yolladığını ve ülke 
vatandaşlarının Genel Sağlık Sigortası adı altında yeni bir vergilen-
dirmeyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Dr. Çerkezoğlu, “Bu ülkede 
her yurttaşın her adımından alınan vergi sağlık hizmeti olarak dön-
meyecekse, eğer biz ilaçta da, tedavide de sağlık hizmetlerinin her 
aşamasında cebimizden ödediğimiz paralarla finanse edeceksek bu 
ülkedeki sistemin adına ne diyeceğiz” diyerek tepkisini ifade etti.

SAĞLIKTA MASAL BİTTİ…
7 MART 2012 
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Beylikdüzü’nde bir AVM inşaatının şantiyesinde çıkan yangında 11 
işçinin hayatını kaybetmesi büyük acı ve tepkiyle karşılandı. Oda 
Başkanımız Dr. Taner Gören, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Hasan 
Oğan ve Odamız Özel Hekimlik Komisyonu Üyesi Dr. Ali Şeker 12 
Mart 2012 sabahı olay yerini ziyaret ederek, şantiyede çalışan 
işçilerle görüştüler. Olayın acısı ve sarsıntısını yaşayan işçilerin 
anlattıkları, yaşanan yangının kaza değil cinayet olduğunu gözler 
önüne serdi. Aynı gün saat 15.00’da İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi 
tarafından, olay yerinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. İşçile-
rin taşeron şirketlerin kar hırsına kurban edildiği vurgulandı.

12 MART 2012 

AVM İNŞAATINDA KATLİAM GİBİ “İŞ KAZASI”

14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 10-11 Mart 2012 ta-
rihlerinde Odamız Cağaloğlu binasında gerçekleştirilen ve iki büyük 
meslek odasını buluşturan satranç turnuvasını dostluk kazandı.
İstanbul Barosu ile İstanbul Tabip Odası arasında gerçekleştirilen 
ve 2 gün süren turnuva boyunca birbirinden heyecanlı ve çekişmeli 
maçlar yapıldı. Toplamda 50 maçın yapıldığı turnuvanın (A) kategorisi 
şampiyonu İstanbul Barosu olurken (B) kategorisinin şampiyonu 
İstanbul Tabip Odası oldu. İlk defa yapılmasına karşın, çok başarılı 
geçen, coşkuyla karşılanan satranç turnuvası bundan sonra yapıla-
cak organizasyonların daha büyük katılımlara sahne olacağının da 
işareti oldu.

10-11 MART 2012 

HEKİM VE AVUKATLARIN SATRANÇ TURNUVASI SONA ERDİ

Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi Ankara’da toplandı. Hacettepe 
Band grubunun mini konseri ve Divan Heyeti’nin oluşturulmasının 
ardından sağlık alanında yıllardır vatandaşlara yaşatılan aldatma-
canın özetlendiği video-sunuma geçildi. TTB MK Başkanı Dr. Eriş 
Bilaloğlu’nun konuşmasının ardından, sağlık alanında yaşanan 
yürütülecek mücadeleye dönük kararlar alındı. Sonuç bildirgesinde, 
tüm emekçiler ve kurumlar “Herkese Eşit, Parasız Sağlık Birle-
şik Mücadelesi”ne katılmaya davet edildi. İl Sağlık Hakkı Meclisi 
temsilcilerinin sağlık ortamına ilişkin konuşmalarının ve Hacettepe 
Band’in kapanış konserinin ardından toplantı sona erdi.

TÜRKİYE BÜYÜK SAĞLIK HAKKI MECLİSİ AÇILDI
11 MART 2012 
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Tıp Haftası kapsamında Büyükçekmece 2000 Tıp Merkezi ve Beyoğ-
lu 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezi ziyaret edildi. Odamızın geleneksel 
olarak düzenlediği “Doktorlar ve Sağlık” Resim Yarışması, 14 Mart 
Tıp Haftası Fotoğraf Yarışması ödül törenleri ve ayrıca “Hekimler-
den Resim–Heykel-Fotoğraf Sergisi”nin açılış töreni ve kokteyli ger-
çekleştirildi. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “İstanbul Tabip Odası 
Türk Sanat Müziği Korosu” Suat Güney’in şefliğinde bir konser 
verdi. Serap Mutlu Akbulut’un konuk sanatçı olduğu konser hekim-
lerden yoğun ilgi gördü. Etkinliklerin ikinci gününde ise, eğitim ve 
sağlık hizmetlerine darbe niteliğinde olan performans sisteminin 
etik sorunlarının konuşulduğu forum gerçekleştirildi.

14 MART TIP HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
14 MART 2012

14 Mart Tıp Haftası Silivri Anıtsal töreni İstanbul Tabip Odası Yöne-
tim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı ve Silivri Belediye Başkanı Özcan 
Işıklar’ın katılımıyla Silivri Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla 
başladı. Tören, İstanbul Tabip Odası Birinci Basamak Temsilcisi Dr. 
Ersin Gökpınar’ın 14 Mart Bildirgesi’ni okuması devam etti. Bildir-
gede hekimlerin sorunlarına dikkat çekilirken ifadelere yer verildi. 
Sivil toplum örgütleri, parti ve sendika temsilcilerinin de destek 
verdiği tören kutlamalarla sona erdi.

14 MART 2012

SİLİVRİ’DE ANITSAL TÖREN

14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde,  “Pratisyen Hekimler-
den Halka Açık Mektup” etkinliği gerçekleştirildi. Aile Hekimliği Uy-
gulamasının sorunlarına ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde 
yaşanan erozyona dikkat çekmek adına, halka hazırlanan broşürler 
dağıtıldı. Dağıtılan broşürde, sağlık alanında yapılan değişiklerle 
koruyucu sağlık hizmetlerinin ortadan kalktığı vurgusu yapılarak, 
“İstanbul’da hala 100 bin kişinin Aile Hekimi yok. Verem Savaş Dis-
panserleri ortadan kaldırılıyor. Ana çocuk sağlığı ve Aile Planlaması 
Merkezleri işlevsizleştirildi. GSS primlerinizi düzenli ödeyemediy-
seniz ve gelir testi yaptırmadıysanız her ay 213 TL borçlanmaya 
başladınız demektir” ifadelerine yer verildi.

12 MART 2012

PRATİSYEN HEKİMLERDEN HALKA AÇIK MEKTUP
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Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Onur Hamzaoğlu’nun Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu aleyhine açtığı hakaret davasında mahkeme Onur 
Hamzaoğlu’na hakaret edildiğini kabul etti. Yapılan basın açıklama-
sına Kocaeli’nden siyasi parti, işçi ve kamu sendikaları, kitle örgütü 
temsilcileri ve “Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi”ne üye çok sayıda 
öğretim üyesi, TTB Başkanı Eriş Bilaloğlu, DİSK Genel Sekreteri 
Adnan Serdaroğlu,  BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDK 
İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, 
CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, EMEP Genel Başkanı Selma 
Gürkan ve ÖDP Genel Başkanı Alper Taş da katıldı.

15 MART 2012

BİLİMSEL ÖZGÜRLÜK KAZANDI

Odamızın, Maltepe Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiği “14 Mart 
Hekim Buluşması” Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti-
rildi. Buluşmaya İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören 
ve Maltepe Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zengin ve Pratisyen 
Hekimlik Derneği Başkanı Dr. İsmet Sayman konuşmacı olarak 
katıldı. Açılış konuşmalarının ardından “Aile Hekimliği Uygula-
ması” İstanbul Günlüğü konulu foruma geçildi. Dr. Rıdvan Yılmaz 
(Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi) ve Dr. Naciye Demirel 
(İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonu) konuşmacı ola-
rak katıldığı forumun ardından Dr. Yelda Emek ve Dr. Caner Çetin bir 
müzik dinletisi sundular.

14 MART 2012

14 MART HEKİM BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİ…

Taksim Atatürk Anıtı önünde yapılan törene Odamız Başkanı Prof. 
Dr. Taner Gören ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz katıldı. Anıta çelenk 
konulmasının ardından Prof. Dr. Taner Gören, sağlık alanında yaşa-
nan ve sağlık hizmetinin niteliğini azaltan sorunlara dikkat çeken 
bir konuşma gerçekleştirdil. Dr. Gören Sağlıkta Dönüşüm Programı 
ile sağlığın her kademesinin değiştiğini berterek, “insan hayatını 
başbakanın deyimiyle, ‘fırsata çeviren’ bir sağlık sistemi getiriliyor” 
dedi.

14 MART 2012

14 MART TAKSİM ANITSAL TÖRENİ YAPILDI…
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İstanbul Tabip Odası’nın Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzen-
lenen Zülfü Livaneli konseri yoğun ilgi ile gerçekleştirildi. Darrü-
şafaka Ayhan Şahenk Kapalı Spor Salonu’nda yaklaşık 4 bin kişinin 
izlediği konserde Zülfü Livaneli, eski ve yeni parçalarını doktorlar 
için söyledi. Yaklaşık 2 saat süren konserde Livaneli izleyicilere 
unutulmaz bir gece yaşattı.

17 MART 2012 

ZÜLFÜ LİVANELİ HEKİMLER İÇİN SÖYLEDİ

Odamızın, her yıl 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde verdi-
ği “Tıp Bilim/Tıp Hizmet Ödülü”, “Prof. Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı 
Hizmet/Teşvik Ödülü” , “Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve 
Araştırma Ödülü”, “Dişhekimi Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış 
ve Demokrasi Ödülü”, “As. Dr. Cengiz Çetin Tez Ödülü” ve “Basında 
Sağlık Ödülü”nü 17 Mart Cumartesi günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda düzenlediği bir törenle sahiple-
rine verdi. Ödül töreninden sonra Hizmet Plaket Töreni’ne geçildi. 
Mesleklerinde 25, 40, 50 ve 60. yıllarını dolduran hekimler sağlık 
alanında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen bir arada olmanın 
coşkusunu yaşadılar.

17 MART 2012

14 MART ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dr. Füsun Sayek VI. Eğitim Hastaneleri Kurultayı CTF Cemi Demi-
roğlu Oditoryumu’nda yapıldı. Kurultayda, 663 Sayılı Kararname’nin 
Eğitim Hastanelerine, Uzmanlık Eğitimine ve Hekimlik Ortamına 
olan etkilerinin yanı sıra hukuki ve siyasi değerlendirmesi yapıldı. 
TTB Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu yaptığı konuşmada bundan önceki 
kurultaylarda yasalar, tüzükler, yönetmelikler gibi konular üzerine 
konuşulduğunu ve bunların hepsinin birer yasal dayanağı olduğunu 
ifade etti. Bugün ilk defa Kanun Hükmünde Kararname’yi konuşa-
caklarını belirterek bir sonraki kurultayı sağlık alanındaki düzenle-
melerin ferman niteliğinde olacağını ve bunu konuşacaklarına dair 
kaygı taşıdığını ifade etti.  

16 MART 2012

DR. FÜSUN SAYEK VI. EĞİTİM HASTANELERİ KURULTAYI

Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 1 2
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İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu, Meclis’te görüşmeleri 
devam eden ve 4+4+4 olarak bilinen İlköğretim ve Eğitim Kanunu 
Tasarısı’nı protesto etti. Tünel’de toplanan yaklaşık 2 bin kişilik 
grup Taksim’e “Avukatlar, Mühendis ve Mimarlar, Mali Müşavirler, 
Tabipler, Dişhekimleri, Eczacılar, Veterinerler, Eğitimdeki 4+4+4 
Dayatmasına, Piyasacı ve Rantçı Anlayışa Karşı Çıkıyor” pankartı 
arkasında yürüdü. “Gerici eğitim istemiyoruz”, “Parasız, bilimsel, 
anadilde eğitim” sloganları attı.  Yapılan açıklamada, eğitimin çok 
önemli bir konu olduğu vurgusu yapılarak uzman görüşü alınmak-
sızın, yeterince tartışılmaksızın bir oldubitti ve dayatmayla meclise 
sevk edilmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi. 

17 NİSAN 2012

MESLEK ODALARI 4+4+4’Ü KABUL ETMİYOR

22 MART 2012

AKP Hükümeti’nin muhalifleri ortadan kaldırmak için kullandığı 
Terörle Mücadele Kanunu ve Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılma-
sı talebiyle bir araya gelen, TTB, TMMOB, DİSK, KESK, İHD, BDP 
gibi sendika, siyasi parti, sivil toplum örgütleri, aydınlar, sanatçılar 
tarafından “Milyonlar Adalet İstiyor” inisiyatifi kuruldu.  “AKP’nin 
“ileri demokrasi” adı altında dayattığı baskı düzenini değil hak ve 
özgürlüklerimizi istiyoruz” diyen inisiyatif, 24 Mart Saat 14:00’de 
Beşiktaş Meydanı’nda “adalet istiyoruz” çağrısıyla kitlesel bir forum 
gerçekleştirdi.

MİLYONLAR ADALET İSTİYOR

İstanbul Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesin-
de düzenlediği geleneksel Tıp Haftası Yürüyüşü yüzlerce hekimin 
katılımıyla gerçekleştirildi  
“14 Mart 2012 Hekimlik Bildirgesi” Odamız Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Süheyla Ağkoç tarafından Taksim Meydanı’nda okundu. Bildir-
gede, hekimlerin piyasa baskısı altında umutsuz, güvensiz oldukları 
belirtildi. Sağlık alanında yapılan düzenlemelerde özgür, özerk ve 
eşit olmadıkları belirtilerek sağlık hizmet sunumunda kölelik koşul-
larının dayatıldığı belirtildi.

18 MART 2012 

GELENEKSEL TIP HAFTASI YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI
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NİSAN 2012

Hastalığı nedeniyle evinden çok fazla çıkamayan Hayri Davas, 
Emekli Hekimler Komisyonu Üyeleri Dr. Erdinç Köksal, Dr. Hasan 
Oğan ve Dr. M. Ertuğrul Gül tarafından 7 Nisan Cumartesi günü 
ziyaret edildi. Hayri Davas’ın “Aydınlık günler olsun” cümlesiyle 
başlayan sohbet eski günlerin hatırlanmasıyla devam etti. Hayri 
Davas kendisini tanıyan tüm meslektaşlarına selamları gönderir-
ken bizleri yine her zamanki güler yüzüyle, “Aydınlık günler olsun” 
sözleriyle uğurladı.

7 NİSAN 2012

DR. HAYRİ DAVAS EVİNDE ZİYARET EDİLDİ 

Hekimlik mesleğinin değersizleştirildiği, kamu-özel ayırt etme-
den sağlık kurumlarında şiddetin kol gezdiği ve hekimlere çalışma 
alanlarından çıkmaya fırsat tanımayan çalışma koşullarına karşı, 
hekimleri çalıştıkları bölgeler üzerinden bir araya getirmek, yaşa-
nan sorunlara dair değerlendirmelerini, görüş ve önerilerini almak 
üzere “Baharda Hekim Buluşmaları” başlıklı toplantılar yapıldı. 
Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy İlçelerinde gerçekleştirilen bölge 
toplantılarında Odamızın son 2 yıllık çalışmaları hekimlerin değer-
lendirmesine sunuldu, görüş ve öneriler alındı.

BAHAR’DA HEKİM BULUŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mayın Yasaklama Sözleşmesi’nin 13. yılında, stoklardaki mayınların 
imhasında, mayınlı alanların temizlenmesinde yeterli adım atılma-
ması sebebiyle gerçekleştirilen “4 Nisan’da Bacağını Ödünç Ver” 
kampanyası kamuoyuna duyuruldu. Mayınsız Bir Türkiye Girişimi, 
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği, 
İstanbul Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği, Mazlumder ve Sosyal 
Demokrasi Vakfı temsilcileri Taksim Meydanı’nda bir araya gelerek 
“Mayınsız bir Türkiye ve Dünya” taleplerini dile getirerek “Mayın 
kimlik sormaz” yazılı pankart açtı. Açıklamanın ardından katılım-
cılar, “Mayınsız bir Türkiye ve dünya için” bir paçalarını dizlerine 
kadar sıvayarak kampanyaya destek verdiler.

MAYINSIZ BİR TÜRKİYE
4 NİSAN 2012
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99 OCAK 2012

Taammüden öldürülen Dr. Ersin Arslan’ı anmak ve Sağlıkta Şiddete 
Son çağrısıyla dile getirdiğimiz taleplerimizin takipçisi olmak adına 
20 Nisan Cuma günü İstanbul’daki bütün hastanelerde, 12.00-13.00 
saatleri arasında anma etkinliği gerçekleştirildi. “Dr. Ersin Arslan’ı 
Unutmayacağız” pankartının açıldığı ve Odamızın basın bildirisinin 
okunduğu anma etkinliklerine katılım yoğun oldu.

20 NİSAN 2012

DR. ERSİN ARSLAN BÜTÜN HASTANELERDE ANILDI

17 Nisan günü acı bir haberle sarsıldık. Genç meslektaşımız Dr. Er-
sin Arslan Gaziantep’te görevli olduğu hastanede bir hasta yakınının 
bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay hekim kamuoyunu 
yasa ve öfkeye boğarken, TTB’nin çağrısıyla 19 Nisan 2012 günü 
tüm sağlık kurumlarında iş bırakıldı. İstanbul’da da iş bırakımının 
ardından toplu halde hastanelerinden çıkan hekimler İstanbul Tıp 
Fakültesi’nde bir araya gelip İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve Beyazıt’a 
onbinlerce kişilik kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Yapılan açık-
lamada sağlıkta yaşanan şiddetin, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın, 
saygısız, mesleği değersizleştiren yönetici tutumunun ürünü olduğu 
vurgulandı, Sağlık Bakanı istifaya davet edildi.

19 NİSAN 2012

HEKİME ŞİDDET CİNAYETE KADAR VARDI

Hekim bağımsızlığını ve meslek örgütümüzün özerkliğini teh-
dit eden düzenlemeler içeren 663 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’yi Dünya Tabipler Birliği’nin gündemine sokan TTB’nin 
girişimleri sonuç verdi. Dünya Tabipler Birliği konuyu öncelikle dün-
ya hekim kamuoyunun dikkatine sundu ve tereddütsüz bir biçimde 
TTB’nin yanında olduğunu açıkladı. Ardından, DTB Başkanı ve 
Merkez Konseyi Başkanı 16 Nisan Pazartesi günü Ankara’da TTB’yi, 
17 Nisan Salı günü ise İstanbul Tabip Odası’nı ziyaret etti. 17 Nisan 
günü Odamız evsahipliğinde kahvaltılı basın toplantısı, akşam ise 
Armada Otel’de “Hekim Bağımsızlığı ve Meslek Örgütü Özerkliği” 
konusunda yoğun katılımlı bir konferans gerçekleştirildi.

DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞTU!
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24 NİSAN 2012

Dr. Ersin Arslan’ın bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin ardın-
dan on binlerce hekimin yürüyüş yaptığı 19 Nisan gününün hemen 
ardından bir saldırı haberi de Küçükçekmece’de bulunan Dr. Sadık 
Ahmet Hastanesi’nden geldi. Hastaneye ölü olarak getirilen ve tüm 
çabalara rağmen geri döndürülemeyen hastanın yakınları yaklaşık 
100 kişilik bir grup halinde hastane personeline saldırdı. Odamız YK 
Üyesi Dr. Fethi Bozçalı’nın aynı saatlerde hastaneye ulaşıp yetkilileri 
arayarak önlem almaya çağırmasının ardından, 24 Nisan günü de 
Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören, YK Üyesi Dr. Hasan Oğan ve Özel 
Hekimlik Komisyonu Koordinatörü Dr. Ümit Şen hastaneye geçmiş 
olsun ziyareti gerçekleştirdiler.

DR. SADIK AHMET HASTANESİ’NE ZİYARET

22 NİSAN 2012

Cinayete varan sağlıkta şiddet olaylarına dikkat çekmek, sesimi-
zi, tepkimizi görünür kılmak için Tabip Odamızın Türkiye Futbol 
Federasyonu’na yaptığı başvurunun sonucu, 22 Nisan 2012 Pazar 
günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Derbi maçı öncesinde 
“Sporda ve Sağlıkta Şiddete Son / Türk Tabipleri Birliği” pankartı 
açıldı. Milyonlarca kişinin derbi maçı sebebiyle ekrana kilitlendiği, 
onbinlerce futbolseverin stadyumda izlediği bu maç öncesi atılan 
bu adım sağlıkta şiddete son çağrımızı kamuoyunun gündemine 
taşımak açısından çok etkili oldu.

DERBİ MAÇINDA SAĞLIKTA ŞİDDETE SON MESAJI

20 NİSAN 2012

Türkiye çapında bir “AFET” halini alan sağlıkta şiddet olaylarına bir 
yenisi ne yazık ki milletvekili şiddeti olarak eklendi. 20 Nisan 2012 
günü Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nde eşi ve çocuğunun 
tedavisi sürecinde tartıştığı bir hekime saldıran BDP Van Milletveki-
li Özdal Uçer’i yaptığımız açıklamayla kınadık. Özdal Uçer’i hekim-
lerden özür dilemeye, özür dilememesi halinde istifaya davet ettik.

MİLLETVEKİLİ ŞİDDETİNİ KINADIK





Komisyon
ve Kurul
Çalışma

Raporları
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Geride bıraktığımız iki yıla damgasını vuran asistan hekim hareketliliğinin önemli bileşenlerinden 
birisi İstanbul Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu’ydu. 

Komisyonumuz bu dönemde asistan hekim hareketliliğini hedefleri olan ve sonuç alıcı bir mücadele 
kanalına taşımak doğrultusunda çalışmalar yaptı. Ülke çapında çalışma yürüten diğer asistan hekim 
komisyonları ile ilişkilerini geliştirdi hatta ortak hareket etti. 

Geçtiğimiz dönemde en çok etki yaratan gelişme ise; asistan hekim hareketliliğinin sonuç alıcı bir 
toparlanma için emek harcadığı bir zamanda, sadece asistanları değil tüm hekimlik mesleğini köklü 
biçimde tehdit eden Kanun Hükmünde Kararname darbesiyle karşı karşıya kalmamız oldu. Elbette 
komisyonumuz da bu darbeye karşı mesleğimizi ve halkın sağlık hakkını savunmak için verilen mü-
cadelede yerini aldı.    

Mayıs 2011

Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu tarafından düzenlenen Asistan Hekim Okulu’na katıl-
dık. Bu toplantı sonucunda Ekim ayı içerisinde ülke çapında bir Asistan Hekim Kurultayı düzenleme 
kararı alındı.

Haziran 2011

Asistan Hekim Kurultayı çalışmalarına başladık.  Çalışma grupları oluşturduk.

Temmuz- Ağustos- Eylül 2011

15-16 Ekim’de yapılacak kurultayın hazırlıklarına devam edildi.

Ekim 2011 

Asistan Hekim Kurultayı İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu’nda yapıldı. Toplantıya 15 
farklı ilden 100’ün üzerinde asistan katıldı. Kurultay sonunda sonuç bildirgesi yayınlandı ve tüm 
Türkiye’ye dağıtıldı. Ülke genelinde asistan hekimlerin “5 Talep Kampanyası” yürütmesine karar 
verildi. 

Kasım 2011 

Ankara’da Türkiye Hekim Meclisi toplantısına katıldık.

Aralık 2011 

4 Aralık İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi GöREV etkinliğine, 18 Aralık Büyük Sağ-
lıkçı yürüyüşüne ve 21 Aralık GöREV etkinliğine katıldık.

Ocak-Şubat 2011 

Birimlerimizde Sağlık Meclisleri’nin kurulması için çalıştık ve tabip odası üyelik kampanyasını yürüt-
tük.

Asistan Hekim Komisyonu



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 1 2[

49[

]

14 Mart Tıp Haftası Komisyonu

2012, 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerinin 10. yılı oldu. Bilindiği gibi bundan 10 sene önce, 2002 yılında, 
etkinlikler Tıp Haftası adıyla 1 haftaya yayılı olarak düzenlenmeye başlanmıştı.

Bu yılki Tıp Haftası etkinlikleri 10-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu yılki etkinlikler Oda-
mız evsahipliğinde 2 gün süren İstanbul Barosu-Tabip Odası Dostluk Satranç Turnuvası ile başladı.

Bir hafta boyunca aralarında özel hastane, tıp merkezi, muayenehane, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum 
Sağlığı Merkezinin de bulunduğu sağlık kuruluşları ziyaret edildi.

Her yıl olduğu gibi yine yoğun bir katılımla karşılanan “Doktorlar ve Sağlık” Resim yarışması, Fotoğ-
raf yarışması ödülleri ilk gün düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Dereceye giren eserler 10 gün 
boyunca Basın Müzesi’nde sergilendi. Yine hekimlerin resim ve heykel çalışmalarından oluşan sergi 
de 10 gün boyunca ziyarete açıktı

Son iki yıldır çalışmalarını sürdüren Odamız Türk Sanat Müziği Korosu,  değerli sanatçımız Serap 
Mutlu Akbulut’un da katıldığı bir konserle adeta müzik ziyafeti sundu.

Tıp öğrencilerinden kurulu müzik grupları pop-rock ve halk müziği konserleri verdiler.

14 Mart günü hem Taksim’de hem Silivri’de Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakılarak, Yönetim Kurulu 
Üyelerimizin, temsilcilerimizin, yerel yöneticilerin katıldığı törenler gerçekleştirildi. 

“Sağlık Sisteminde Performans Uygulamaları ve Etik Sorunlar”, “Sığınaklar”, “Hekimlikte Sendika-
laşma” başlıklı toplantılar gerçekleştirildi. Bu yıl altıncısı düzenlenen Füsun Sayek Eğitim Araştırma 
Hastaneleri Kurultayı da Tıp Haftası kapsamında, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu’nda yapıldı. 
Kurultay’da 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eğitim-araştırma hastanelerine yönelik 
etkileri tüm yönleriyle ele alındı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İ.Ü. Spor Birliği ile ortaklaşa yürütülen basketbol turnuvasının ardından, 
karşılaşmalar sonucu dereceye girenlere ödülleri düzenlenen bir törenle verildi.

Silivri temsilciliğimizin artık gelenekselleşen Tıp Haftası Yemeği coşku dolu bir buluşmaya sahne 
oldu.

Tıp Haftası Ödül Töreni ile Hizmet Plaket Töreni geçen yıl olduğu gibi bu yıl da aynı gün, Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Tıp Bilim Ödülü, Prof.Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Hiz-
met/Teşvik Ödülü”, “As.Dr. Cengiz Çetin Tez Ödülü”, “Basında Sağlık Ödülleri” sahiplerini buldu. Çok 
yoğun bir ilgi ve katılımla gerçekleştirilen hizmet plaket töreninde ise, 70., 60., 50., 40. Ve 25. hHizmet 
yıllarını doldurmanın onur ve mutluluğunu yaşayan meslektaşlarımıza plaketlerini sunduk. Yüzlerce 
meslektaşımız okul ve dönem arkadaşlarıyla bir araya gelmenin coşkusunu yaşadı.

Aynı gün, Darüşşafaka Cemiyeti Ayhan Şahenk Kapalı Spor Salonu’nda değerli sanatçımız Zülfü 
Livaneli’nin sahne aldığı Tıp Haftası Konseri gerçekleştirildi. Konser salonunu dolduran 3500 mes-
lektaşımız Zülfü Livaneli’nin unutulmaz bestelerini dinlemenin, eşlik etmenin mutluluğunu yaşadı.

Tıp Haftasının son günü olan 18 Mart Pazar günü yüzlerce hekim Tünel Meydanı’nda, “Emeğimize, 
Mesleğimize, Geleceğimize Sahip Çıkmak İçin Direniyoruz-İstanbul Tabip Odası” pankartının arkasın-
da toplandı. Yürüyüşte; sağlığın piyasalaştırılması, sağlık tekellerinin çıkarlarına uygun olarak dizayn 
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edilmesini vurgulamak amacıyla yaptırılan dev maket pasta büyük ilgi gördü. Taksim Meydanı’nda 
okunan 2012 Hekimlik Bildirgesi’nde TTB ve İstanbul Tabip Odası’nın sağlığın piyasalaştırılmasına, 
sağlık hakkının, hekim emeğinin gaspedilmesine karşı mücadele etmeyi sürdüreceği vurgulandı.

Tıp Haftası’nın 10. Yılını dolu dolu geçen, düşündüren, tartıştıran, buluşturan, umut ve coşku veren 
etkinliklerle geride bırakırken tüm meslektaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Genel Koordinatör: Dr. Hasan Oğan Onur Üyeleri: Dr. Erdinç Köksal, Dr. Hayri Davas Üyeler: Dr. Abdül 
LAMA, Dr. Adil Nevresoğlu, Dr. Akif Akalın, Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Ali Emre Tahaoğlu, Dr. Ali Küçük, 
Dr. Ali Özyurt, Dr. Arda Saygılı, Dr. Arzu Çerkezoğlu, Dr. Aysel Yurtsever, Dr. Ayşegül Bilen, Dr. Bülent 
Bayraktar, Dr. Canel Bingöl, Dr. Demet Parlar, Dr. Didem Baskın, Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Dr. Elif Kır-
teke, Dr. Ercan Duman, Dr. Erçin Yıldız, Dr. Erdoğan Özden, Dr. Erhan Emel, Dr. Erol Ünder, Dr. Fethi 
Bozçalı, Dr. Gülay Topçu, Dr. Gülsüm Önal, Dr. Gürsu Kıyan, Dr. Hulusi Orhangazili, Dr. Huri Özdoğan, 
Dr. İmdat Elmas, Dr. Korkut Canpolat, Dr. Lale Tırtıl, Dr. Metin Günay, Dr. Mustafa Sercan, Dr. Mustafa 
Sülkü, Dr. Mustafa Tamyürek, Dr. Nazmi Algan, Dr. Nergis Erdoğan, Dr. Nevit Dilmaghanian, Dr. Nihat 
Şahbaz, Dr. Nilüfer Kongar, Dr. Özgür Kasapçopur, Dr. Özlem Sarıkaya, Dr. Özlem Yılmaz, Dr. Serkan 
Emre Eroğlu, Dr. Sevinç Özgen, Dr. Sevinç Üye, Dr. Sibel KAlaça, Dr. Süheyla Ağkoç, Dr. Süleyman Öz-
yalçın, Dr. Şebnem Korur Fincancı, Dr. Şükrü Güner, Dr. Tolga Dağlı, Dr. Yeşim Işıl Ülman, Dr. Yıldırım 
Gülhan, Dr. Yusuf Kul, Dr. Zeynep Solakoğlu, Int.Dr. Fatma Yavuzyılmaz, Int.Dr. Mehmet Katırcıoğlu, 
Int.Dr. Çağrı Çalıcı, Int.Dr. Çağrı Özcan, Int.Dr. Ferda Volkan, Int.Dr. Gökhan Çulha, Int.Dr. Hatice 
Kurucu, Int.Dr. Sedat Ruhi, Int.Dr. Çağlar Eken, Int.Dr. İrem Şahan, Dr. Mustafa Mesut Kaya, Int.Dr. 
Perçin Yergin, Int.Dr. Serap Kaya, Biyolog Funda Onar, Hemş. Ayşa Yıldız
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Temsilciler Kurulu (TK), İstanbul Tabip Odası’nın Genel Kurulu’ndan sonraki en yetkili karar organıdır. 
TK, Tabip Odası’nda etkin, katılımcı bir ortam yaratılması; karar ve yetkilerin paylaşılması, yönetsel 
yapıyı güçlendirmesi adına oldukça önemli bir işlev görmektedir. Seçimli genel kurulu takiben ilk 
birkaç ay içerisinde hastane ve birinci basamak sağlık kuruluşlarında hekim sayılarına oranlı olarak 
seçilen tamsilcilerden ve Tabip Odası’nın kurullarında yer alan hekimlerden oluşur.

TK yönergesi gereği kendi arasında beş kişiden oluşan divan üyelerini seçer. Seçilen üyeler arasın-
da bir başkan ve iki sekreter belirlenir. Temsilciler Kurulu Divanı, her ay TK toplantısından bir hafta 
önce toplanır; üye ve temsilcilerden gelen önerileri gündemleştirir. Gündem önceden temsilcilere 
elektronik posta yolu ile iletilir. Toplantı başlangıcında ek gündem önerileri de dikkate alınır. Yönetim 
Kurulu faaliyet raporu temsilcilere önceden gönderilir, toplantıda görüşülür. Her ay Odamızın içinde 
yer aldığı bir platform tanıtılır. Gündem konuları süre dikkate alınarak tartışılır. Somut bir sonuca 
bağlanmaya çalışılır. TK, her ayın ilk Salı günü saat 18:00-21:00 arasından toplanır.

Aylık toplantı sonrasında, toplantıda konuşulan gündemler, alınan kararlar web sitesinde yayınlanır, 
ayrıca temsilcilere elektronik postayla iletilir. Ele alınan konuların sonuçları veya gündemleşen ko-
nuyla ilgili gelişmeler bir sonraki toplantıda açıklanır. 

Mayıs;
Oda aidat borcunu faizsiz ödeme kampanyası’nın tartışılması ve hayata geçirilmesi; buna ilişkin 
birimlerde duyuru yapılması,

19-20 Nisan G(ö)rev etkinliği, öncesi ve sonrası süreçte yaşananlar ve yansımalarının değerlendiril-
mesinin ardından yapılacak etkinliklere ilişkin önerilerin alınması,

Haziran;
Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında dayatılan sağlık politikalarının Muayenehane Hekimliği’ne 
dayattığı uygulamalar ve başta hekim bağımsızlığı olmak üzere bir çok açıdan getirdiği kısıtlıklıkların 
tartışılması ve bu konuda yapılacaklar,

İstanbul Tabip Odası’nın 13-14 Mayıs 2011 tarihinde Barselona’da yapılan FEMS (Avrupa ‘da çalışan 
ücretli hekimler sendikası) toplantısında  tam üyeliğe kabul edilmesi,

Meslek sendikası konusu; hekimlerin işçileştirildiği ve ücretle çalışan tüm işkollarında olduğu gibi 
hekimlerin de sendikal mücadele ile ücret haklarını talep etmesi gerektiği tartışmaları ve hekimlikte 
sendikalaşma çalışma grubu’nun tanıtılması,

Üniversitelerin Sağlık Bakanlığına bağlı, özerklikten ve bilimsellikten uzak, performansa dayalı, nite-
likten yoksun  üniversiteye doğru gidişatı,

Hasta hakları adı altında bir nevi Engizisyon mahkemelerini çağrıştıran, hekimleri rencide eden 
yaklaşımlar ve buna karşı hasta hakları yönetmeliğine karşı olarak hekimleri koruyucu yasal düzen-
lemelerin dile getirilip mesleki-etik değerlerin öne çıkarılarak hekimleri koruyucu sürece müdahil 
olunması gerektiği,

Oda aidatları konusunda Kamu-Özel ayırımı olmaksızın yeni bir düzenlemeye gidilmesi ve standardi-
zasyon yapılması yönünde TTB Genel Kurulu’na öneri götürülmesi,

Sağlıkta Dönüşüm Programının uygulayıcısı konumunda olan ve sermaye sahiplerinin yer aldığı Plan-
lama ve İstihdam Kurulu ve bu kurulun  mutlaka deşifre edilmesi veya TTB’nin bu kurula müdahil 
olması gerektiği,

TTB Büyük Kongresine karar önerisi götürme ile ilgili temsilcilere e-mail gönderme kararı,

Temsilciler Kurulu
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Eylül;
Tam Gün Sürecinde Yaşanan Gelişmelerin Değerlendirilmesi,

Tam Gün konusunda çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamenin sağlık alanını piyasalaştırmayı, 
hekim emeğini değersizleştirmeyi getiren Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bir parçası olduğu, bu 
bağlamda, “Mesleki Bağımsızlık, Mesleki Değerlerimiz, Özlük Haklarımız ve Sağlık Hakkı” bütünlü-
ğünde bir mücadelenin sürdürülmesi,

Ana Muhalefet Partisi olması sıfatıyla CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne itiraz başvurusu için yapılan 
hazırlıklar, Anayasa Mahkemesi’ne taşımak için bireysel başvurularla dava açılabileceği, bu kunuda 
hukuki destek verileceği,

İletilen tebligatların “Her türlü haklarım saklı olmak kaydıyla” notu düşülmesi gereği, itiraz dilekçesi 
örneklerinin hazırlanması,

Tam Gün sürecinin KHB Yasası’nın bir parçası olduğu ve öğretim üyelerinin yasa gereği hasta bak-
masının engellendiği, bunun da “gelecekte üniversite hastanelerini kapatmaya-yok etmeye” neden 
olacağı ve sürecin bireysel kaygılarla değil birlikte hareket ederek ele alınması gerektiği,.

Ekim;
KHK yoluyla yeniden çıkarılan Tam Gün yasasıyla birlikte Üniversitelerde özerkliğin, bilimselliğin ve 
nitelikli sağlı hizmetinin tamamen ortadan kaldırıldığı,

Sağlık Bakanlığı Teşkilatı yasa tasarısı taslağı,

Tamamen acımasız piyasa koşullarına bırakılan sağlık hizmetinin son halkası olan Kamu/Özel Ortak-
lığı yasası ve Hastane Kampüsleri,

Bu başlıklarda yapılacaklar ve mücadele yöntemleri,

Kasım;
Van-Erciş  depremi ile ülkede yaşanan dram ve trajediyi ortadan kaldırmak için yapılabilecekler; 
sürece müdahil olunması, gözlemci heyetler gönderilmesi, akut dönem sonrası sağlık hizmeti için 
gönüllü hekim listeleri oluşturulması, depremzede çocuklara yönelik İstanbul Tabip Odası olarak 
Kaban Kampanyası başlatılması,

Ocak;
2 Kasım 2011’de yayımlanan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girmesinden 
sonra Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nın mücadele süreci, 21 Aralık G(ö)rev hazırlığı,

Yürütülecek eylem ve etkinliklerin görüşülmesi, somut öneri ve eylem biçimlerinin belirlenmesi,

21 Aralık G(ö)rev etkinliğine yönelik, eleştiri, gözlem, katkı ve geribildirimlerin paylaşılması,

Birimlerde “Sağlık Meclisleri”nin kurulması ve işlevsel hale getirilmesinin önemi,

Genel Sağlık Sigortası uygulaması ve Yeşil Kartların İptaline yönelik düzenlemenin yaşama yansıma-
sından dolayı halkın desteğini almak için bu alanın kullanılması,

Sağlık meclislerinin aktive edilmesinin yerel mücadele şekillerinin ortaya çıkmasına yol açacağı  ve 
birimlerde güven duygusunu arttıracağı,

Önümüzdeki süreçte mücadelenin kitleselleşmesi ve tabana yayılması için gerek sağlık, gerekse 
diğer emek mücadele gruplarıyla ortak hareket etme gerekliliği,

Mart;
Mesleğimize, geleceğimize, sağlık hakkımıza sahip çıkmak için hep birlikte 11 Mart Pazar günü 
Ankara’da açılan “Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi”nde bir araya gelme, konuları tartışıldı.

Temsilciler Kurulu tek tek temsilciler gerekse Divan üyeleri olarak İstanbul Tabip Odası’nın bütün 
faaliyetlerinde görev almıştır. 
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Pratisyen Hekim Komisyonu 
Çalışma Raporu

İstanbul Tabip Odası 2011 yılı ara genel kurulunun ardından  İTO PHK (İstanbul Tabip Odası Pratisyen 
Hekim Komisyonu) toplandı ve komisyon başkanlığına Dr. Sevinç ÖZGEN, komisyon sekreterliğine 
Dr. A.Yeliz MUTLU seçildi. Toplantıların 15 günde bir Pazartesi günleri 18.30-21.00 saatleri arasın-
da Tabip Odası Cağaloğlu binasında yapılması kararlaştırıldı. 2011-2012 dönemi çalışma programı 
oluşturuldu.

2011-2012 dönemi çalışma programının ana başlıkları:

1. İstanbul Tabip Odası genel çalışmalarına katkı/ katılımlar ve yönetim kurulu ile ilişkiler

2. Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi ile ilişkiler

3. TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü ile ilişkiler

4. Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu ile ilişkiler

5. İstanbul’da aile hekimliği sürecine yönelik çalışmalar

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

7. İstanbul’da pratisyen hekimlerin özlük ekonomik sorunları ile ilgili çalışmalar

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

Türk Tabipleri Birliği Ara Genel Kurulu’na ve Olağanüstü Genel Kurulu’na İstanbul’dan pratisyen 
hekimlerin merkez delegasyon içerisinde katılımı için çaba gösterildi.

Birinci basamak temsilcilerinin temsilciler kurulunda yer almasını sağlandı. Temsilciler kurulu 
divanı çalışmalarına katkı sunuldu.

Komisyonumuz pratisyen hekimlik gündemini ilgilendiren yönetim kurulu gündemleriyle ilgili toplan-
tılara katılarak bilgi ve birikimlerini aktardı.

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası tarafından sağlık ortamı ve sağlık alanında uygulamala-
ra karşı yürütülen tüm etkinliklerde, pratisyen hekimlerin ve birinci basamak sağlık kuruluşlarının 
görüş ve önerilerinin yer almasını sağlandı. Tüm etkinliklerin duyurusu ve geniş katılım için çaba 
harcandı.

1 Kasım 2012’de İstanbul’da aile hekimliği uygulaması 1.yılını doldurduğunda bir basın açıklaması 
yapılarak uygulamaya ilişkin sorunlar ve görüşlerimiz kamuoyu ile paylaşıldı.

4 Aralık’ta Cerrahpaşa’da toplanan İstanbul Hekim Meclisi’ne pratisyen hekimlerin katılımı için çaba 
harcandı, Hekim Meclisi’nde komisyonumuz üyeleri divan üyesi ve konuşmacı olarak yer aldı. 

18 Aralık Tünel-Taksim yürüyüşüne birinci basamak hekimlerinin geniş katılımı sağlandı. Bu yürüyüş 
için hazırlanan pankartta birinci basamak hekimleri olarak “rekabet, ticaret için değil eşit, ücretsiz, 
nitelikli sağlık hizmeti, iş güvencemiz, mesleki geleceğimiz için” birlikte olduğumuz dile getirildi.

21 Aralık GöREV etkinliğine her aşamada birinci basamağın katılımı için çaba harcandı,  hastaneler-
deki çalışmalara katkı sunuldu.
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663 sayılı KHK’nin birinci basamağa etkileri komisyonumuzun gündemine alınarak tartışıldı. Kadıköy, 
Silivri ve Maltepe ilçelerinde 1.basamak hekim meclislerinde, konu pratisyen hekimlerle paylaşıl-
dı. TTB Pratisyen Hekimler Kolu tarafından düzenlenen Kanun Hükmünde Kararname’nin Birinci 
Basmağa Etkisi Çalıştayı’nın hazırlanması ve 18 Şubat 2012’de İstanbul’da gerçekleştirilmesi için  
çalışma yürütüldü. Çalıştay’da çeşitli illerden pratisyen ve halk sağlığı uzmanı hekimlerin katılımıyla 
663 sayılı KHK’nin birinci basamağa etkisi Finansman, Örgütlenme, İnsan Gücü ve Hizmet Sunumu 
yönünden çalışma gruplarında incelendi ve olası sonuçları tartışıldı. 

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin bir sonucu olarak; Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamak-
taki sağlık hizmeti sunumundan çekilmesi ve bu alandaki sağlık hizmetlerinin Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu’na devredilmesinin yaratacağı olumsuzluklara dikkat çekmek amacıyla, 24 Şubat 2012 
tarihinde odamızda bir basın toplantısı yapıldı. Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD) ve İstanbul Tabip 
Odası’nın birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında birinci basamakta sağlık hizmetlerinin bütün-
lüğünün parçalandığı vurgulandı.

112 acil sağlık hizmetlerinde aile hekimliği uygulamasına geçildikten sonra giderek büyüyen sorun-
ları, olumsuz çalışma koşullarını ve bu konudaki acil taleplerimizi anlatan bir broşür Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)İstanbul şubeleri ile birlikte hazırlandı. 112 komuta merkez ve acil 
yardım istasyonlarında sağlık çalışanlarıyla paylaşıldı.

14 Mart 2012 etkinliklerinin hazırlıklarında, çeşitli kurullarda yer alındı. 14 Mart etkinlikleri kap-
samında; Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte Beyoğlu İlçesi birinci basamak sağlık kuruluşları (10 
No’lu Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi) ziyaretleri gerçekleştirildi. 

Bakırköy Özgürlük Meydanı ve Beşiktaş Meydanı’nda “Pratisyen Hekimlerden Halka Açık Mektup” 
etkinliği yapıldı, sağlıkta ve birinci basamakta yaşanan olumsuz gidiş halka açık mektup/bildiri dağı-
tılarak anlatıldı. 

Maltepe Belediyesi ve İstanbul Tabip Odası olarak pratisyen hekimlerle buluşuldu, “Aile Hekimliği-
İstanbul Günlüğü“ paneli ve ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Panelde konuşmacı olarak ko-
misyon üyelerimiz Dr.Naciye Demirel ve Dr. Rıdvan Yılmaz, dinletide komisyon üyemiz Dr.Yelda Emek 
yer aldı.

“Sağlık Sisteminde Performans Uygulamaları ve Etik Sorunlar“ paneline komisyonumuzdan Dr. 
Cumhur Özcan konuşmacı olarak katıldı. Odamızın geleneksel 14 Mart yürüyüşüne pratisyen hekim-
lerin katılımı sağlandı ve komisyonumuzca hazırlanan halka açık mektup dağıtıldı.

İstanbul Tabip Odasını temsilen katılınması gereken çeşitli kurullarda yer alındı. Televizyon, radyo 
programlarına katılındı.

II-Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi ile ilişkiler

Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi ile ortak sürekli eğitim etkinlikleri ve kurslar düzenlendi.  
Dernekle birlikte gündemimizdeki konularda birkaç kez ortak basın açıklamaları yapıldı. Şube yöne-
tim kurulu ile zaman zaman ortak gündemli toplantılar yapılarak dayanışma içerisinde çalışmalar 
yürütüldü. Dernekle birlikte sosyal etkinlikler düzenlendi. 

16’ıncı pratisyen hekimlik kongresi katkı ve katılımları (hazırlığından gerçekleştirilmesine kadar her 
sürecinde) ve  17’inci pratisyen hekimlik kongresi hazırlıkları dernek şubesi ile birlikte gerçekleştirildi.

III-Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü ile ilişkiler

Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü İstanbul Bölge Kurulu tarafından yürütülen geçiş 
dönemi mesleki eğitim çalışmaları komisyonumuz aracılığıyla İstanbul Tabip Odasını’nın her türlü katkı 
ve olanakları ile desteklenmeye devam edildi. Geçiş dönemi eğitimini tamamlayan Anadolu  Eğitim 
Grubuna belgeleri oda yönetim kurulu , TTB Merkez Konseyi üyelerinin de katıldığı bir törenle verildi.
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IV-TTB Pratisyen Hekimler Kolu ile ilişkiler

Kolun tüm toplantılarına, gündemleri komisyon üyeleri ile görüşülerek hazırlanan yazılı raporlarla 
katılım sağlandı. Komisyonumuzu bu dönem Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu yürütme 
kurulunda Dr.Mustafa Sülkü temsil etti.

V-İstanbul’da aile hekimliği sürecine yönelik çalışmalar

Odamızca düzenlenen “İstanbul’da aile hekimliğinin birinci yılında aile hekimliği sistemi tartışılıyor” 
toplantısına katkı ve katılım sağlandı. Odanın çeşitli etkinlik ve eylemleri vesilesiyle Aile Sağlığı Mer-
kezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ziyaret edildi. Üç ilçede birinci basamak hekim meclisi toplantıları 
yapıldı. 

663 Sayılı KHK’nin birinci basamağa etkisi çalıştayı için ASM, TSM, AÇSAP merkezleri, VSD, 112 
Acillerdeki pratisyen hekimlere çağrı yapılarak katılımları sağlandı. 14 Mart 2012’de Aile Hekimliği 
İstanbul Günlüğü panelinde hekimlerle buluşuldu. Aile hekimliği sürecinde İstanbul’da yaşananla-
rı, sağlık sisteminin dönüştürüldüğü ortamı, sağlık hakkına hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini 
anlatan bir açık mektup hazırlanıp, vatandaşlara dağıtıldı.

VI-Sürekli mesleki eğitim ve mesleki gelişim konuları ile ilgili çalışmalar

Bu alandaki çalışmalar daha çok pratisyen hekimlik derneği İstanbul Şubesi ile ortak etkinlikler 
şeklinde ve pratisyen hekimlik kongresi bilimsel programına katkı sunmak yoluyla gerçekleştirildi. 
Odamızın bilimsel yayın organı Klinik Gelişim Dergisi’nin her sayısının birinci basamak hekimlerine 
ulaştırılması sağlandı.

VII-İstanbul’da pratisyen hekimlerin özlük ekonomik sorunları ile ilgili çalışmalar

Bu başlık altında özellikle işyeri hekimliği uygulamaları alanında yaşanan düzenlemeler nedeniyle 
hekimlerin mağduriyeti, tam süre çalışma yasası adı altında gerçekleştirilen düzenlemenin yarattığı 
sorunlar, aile hekimliği uygulaması nedeniyle Aile Sağlığı Merkezleri ve daha çok da Toplum Sağlığı 
Merkezleri’nde çalışan meslektaşlarımızın sorunları, kurum hekimliklerinde yaşanan sorunlar ana 
gündemimizi oluşturdu. 

Mecburi hizmet yolu ile İstanbul’a tayin olan genç meslektaşlarımızın sorunlarına yönelik toplantı 
yapıldı. Bu toplantıda hukuk büromuz tarafından hazırlanan broşürün yeni göreve başlayan arkadaş-
larımıza rehber olacak bir formatta yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı. 

Bu konularda yapılan çalışmalar, hukuk bürosu ile işbirliği içinde yürütüldü.  Sorunlar bireysel olarak 
ele alınabildiği gibi ortak tutum oluşturmak için yapılan genel toplantılar,  yetkililerle yapılan yazılı 
veya yüz yüze görüşmeler yoluyla ele alındı. 

VIII-Aile Hekimliği Çalışma Grubu

İstanbul Tabip Odası, 2011-2012 döneminde Aile Hekimlerine yönelik toplantı, çalıştay, birim ziyaret-
leri, basın açıklamaları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirmiştir.

Bu etkinlikler, Odamızın internet sayfasında ve ayrıca aile hekimlerine yönelik olarak oluşturulan 
(www.istabip.org.tr/aile) sitesinde yayınlanmıştır. İlaveten aile hekimleri için elektronik ortamda (Aile 
Hekimliği İzleme Platformu/AHİP) iletişim olanağı sağlanmıştır. 

Geçtiğimiz yıl içinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler şunlar oldu:

1. 16 Mart 2011 tarihinde Bayrampaşa Vatan Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM)  görev yapan meslektaşı-
mız Dr. T. S. , hasta yakınları tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğramış, aynı zamanda ölümle tehdit 
edilmişti. İstanbul Tabip Odası, meslektaşımızla dayanışma göstermek, olayı kınamak amacıyla 22 
Mart 2011 tarihinde, Vatan ASM önünde Genel Sekreter Dr. Ali Çerkezoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri  
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Dr. Fethi Bozçalı ve Dr. Hasan Oğan’ın da yer aldığı kalabalık bir hekim kitlesiyle basın açıklaması 
gerçekleştirdi.

2. Aile Hekimliği Uygulamalarını İzleme Kurulu (AHUİK), 10 Nisan 2011 Salı günü, Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. Fethi Bozçalı’nın başkanlığında, Kurul Üyelerinden oluşan bir heyetle İstanbul İl Sağlık 
Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Başar Kartal’la aile hekimliğine ilişkin güncel sorunların ele alındığı bir 
görüşme gerçekleştirdi.

3. 26 Nisan 2011 tarihinde Aile Hekimliği Uygulamalarını İzleme Kurulu (AHUİK) beşinci toplantısını 
gerçekleştirdi. (Toplantıların ayrıntılı raporları www.istabip.org.tr/aile sitesinde bulabilirsiniz)

4. 21 Haziran 2011 Salı günü Yönetim Kurulu Üyemiz  Dr. Fethi Bozçalı ve SES Şişli Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Hemşire Fadime Kavak Beyoğlu Merkez ASM’yi ziyaret ederek, yaşanan sorunlar üzeri-
ne çalışanlarla bir toplantı gerçekleştirdi. 

5. 20 Temmuz 2011 tarihinde Bağcılar ilçesi  Demirkapı Aile Sağlığı Merkezi, İstanbul Tabip Odası 
Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr.Lale Tırtıl ve Dr.Fethi Bozçalı tarafından 
ziyaret edildi.  Demirkapı ASM’de, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını incelemek, çalışma 
ortamını yerinde görmek, çalışanlara destek olmak, çözüm önerileri geliştirmek amacıyla ASM 
hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Olayın İstanbul Tabip Odası Hukuk 
Bürosu tarafından takip edilmesi, konunun taraflarla değerlendirip ivedilikle çözüm yolları gelişti-
rilmesi benimsendi. Demirkapı ASM  hekimlerinden Dr. Volkan Pınar, çalışanların öneri ve onayıyla 
İstanbul Tabip Odası Temsilcisi olarak belirlendi.

6. 21 Temmuz 2011 İstanbul Tabip Odası, İstanbul’da Aile Hekimliği Uygulaması’nın 7. ayını doldur-
ması nedeniyle birinci basamak sağlık hizmetlerini değerlendirmek üzere bir basın açıklaması 
düzenledi. (ilgili link yazılacak)

7. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde sayılan ödemelerden aile hekimlerine tevkifat 
yapma yükümlülüğü getirilmesine karşı açıklama yayınlandı. 15.08.2011 tarihinde İstanbul Tabip 
Odası, aile hekimlerinin tevkifata tabi gelir unsurunu sağlamadığı, yalnızca bu gelirin ödemesine 
aracılık ettiği, tevkifata tabi geliri sağlayan kurumun Sağlık Bakanlığı olduğu tespitinde bulundu ve 
bu nedenle kesintinin de Bakanlık tarafından yapılması gerektiğini, aile hekimlerinin herhangi bir 
mağduriyet yaşamaması için, yargılama sonuçlanıncaya kadar bir işlem yapmamalarını salık veren 
bir açıklama yapıldı.

8. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün, birinci basamak sağlık kuruluşlarında bulunan döner sermaye 
bütçesine kayıtlı ihtiyaç fazlası demirbaş malların satış ihale ilanının, 28 Eylül 2011 tarihinde aile 
hekimlerine tebliğ edilmesinin ardından İstanbul Tabip Odası işlemin iptalini istedi.

9. 10.10.2011 tarihinde İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Çalışma Grubu oluşturuldu, ilk toplantısını 
11 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirdi.

10. 1 Kasım 2011 tarihinde İstanbul’da Aile Hekimliği 1. yılını doldururken, gözlem ve değerlendir-
melerimizi kamuoyuyla paylaşmak üzere bir basın toplantısı gerçekleştirildi. 

11. 4 Kasım – 14 Kasım 2011 tarihleri arasında, İstanbul’da Aile Hekimliği Uygulaması’nın 1.Yılı 
dolarken, konuyu tüm yönleriyle değerlendirmek, meslektaşlarımızın görüşlerini alabilmek, yaşa-
nan sorunları gündeme taşıyabilmek amacıyla aile hekimlerine yönelik bir “İstanbul Tabip Odası 
İstanbul’da 1’nci Yılında Aile Hekimliği Değerlendirme Anketi” yapıldı. (Ektedir)

12.4 Kasım 2011 tarihinde İstanbul’da Aile Hekimliğinin birinci yılının değerlendirildiği, gün boyu 
süren bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul’un çeşitli bölgelerinde görev yapan aile he-
kimleri ve birinci basamak hekimleri katıldı. Toplantıda, aile hekimliğinde yaşanan sıkıntılar, so-
runlar tartışıldı, değerlendirmeler ve çözüm önerileri konuşuldu. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. 
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Dr. Taner Gören, sağlıktaki yıkımın 2003 senesinde başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndan 
kaynaklandığını,başta birinci basamağın özelleştirilmesi olmak üzere bu gidişata artık dur deme vak-
tinin geldiğini belirtti.Toplantının görüntülü kaydı Odamız internet sitesinde ve Tabip TV’de yayınlandı. 

13. 20 Kasım 2011 tarihinde İstanbul’da Aile Hekimliğinin 1. yılında “Aile Hekimleri Tartışıyor” konulu 
toplantı gerçekleştirildi.

14. 22 Şubat 2012 tarihinde Eyüp 4 Nolu ASM ve Nişanca ASM ziyaretleri gerçekleştirildi. İstanbul Ta-
bip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Hasan Oğan ve Dr. Fethi Bozçalı 
Eyüp 4 No’lu ASM’de görev yapan hekim ve hemşireleri ziyaret ettiler. Sanal aile sağlığı merkezlerin-
den birisi olan Eyüp 4 Nolu ASM’de  görev yapan Dr. Fuat Bozer, neredeyse her gün yaşanan şiddet 
olaylarını heyetle paylaştı. İstanbul Tabip Odası’na yaptığı başvuru üzerine Yönetim Kurulu Başkan 
ve üyelerinin sorunlarına duyarlı davranmasından dolayı memnuniyetini belirten Dr. Bozer, bu şiddet 
olaylarına ilişkin çözüm önerilerini içeren bir yazılı belgeyi sundu ve doktorların hasta seçme hakkı-
nın olması gerektiğini belirtti. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören böyle bir ortamda 
hekimlik mesleğinin layıkıyla yerine getirilmesinin imkânsız olduğunu belirterek ciddi bir güvenlik 
zafiyetinin olduğunu ifade etti.  İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı ise bakanlık tarafından 
kışkırtılmış sağlık hizmetleri hekim hasta ilişkisini kökten zedelediğinin altını çizdi. Dr. Bozçalı ayrıca 
bu hale gelmiş bir sağlık sisteminde her bir ASM için masrafları devlet tarafından karşılanmak kay-
dıyla bir güvenlik personeli olması gerektiğini söyledi. Eyüp 4 Nolu ASM ziyareti öncesi,  heyet adına 
aynı bölgedeki Eyüp Nişanca Aile Sağlığı Merkezini de ziyaret eden Dr. Fethi Bozçalı, Nişanca ASM’de 
çalışan hekim ve hemşirelerle çalışma koşulları hakkında görüşme gerçekleştirdi. 

Komisyon Toplantı gün ve saati: 15 günde bir Pazartesi günleri 18.30-21.00

Komisyon Başkanı:  Dr. Sevinç ÖZGEN

Komisyon çalışmalarına katılanlar:

Dr. Sevinç Özgen, Dr. Naciye Demirel, Dr. Zerrin Kurşun, Dr. Selma Okkaoğlu, Dr. İsmet Sayman, Dr. 
Yelda Emek, Dr. Emel Atik, Dr. Filiz Kurtoğlu, Dr. Süheyla Ağkoç, Dr. Kübra Süer, Dr. Günyeli Yal-
çınkaya, Dr. A. Yeliz Mutlu, Dr. Anıl Hoşcan, Dr.Belda Kerimgiller, Dr.Mutlugül Yahyaoğlu, Dr.Beyza 
Kutay, Dr.Mürüvvet Yener, Dr.Nilüfer Yalçın, Dr. Yasemin Köksoy, Dr. Oktay Ekeme, Dr. Gürcan Bahadır, 
Dr.Onur Çeçen, Dr. Ali Demircan, Dr.Turabi Yerli, Dr.Akif  Akalın, Dr.Rıdvan Yılmaz, Dr.Nihat Şahbaz, 
Dr.Taha Oğuzhan Asiltürk, Dr. Fethi Bozçalı, Dr. Erdoğan Mazmanoğlu, Dr. irfan Alemdar, Dr. Mustafa 
Sülkü, Dr.Hüseyin Demirdizen, Dr. Mesut Küçük, Dr. Aytekin Sağlam, Dr. Kamil Tekerek, Dr. Hakkan 
Hekimoğlu, Dr. Eser Aydın, Dr. Eriş Özkan, Dr. Cumhur Özcan



İ S TA N B U L  TA B İ P  O D A S I

[
58

[

]

İstanbul Tabip Odası, 2011-2012 döneminde Aile Hekimlerine yönelik toplantı, çalıştay,birim ziyaretle-
ri, basın açıklamaları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirmiştir.

Bu etkinlikler, odanın web sayfasında hem de Aile Hekimlerine özgü oluşturulan sitede (www.istabip.
org.tr/aile) yayınlanmış; ayrıca Aile Hekimleri için elektronik ortamda (Aile Hekimliği İzleme Platfor-
mu/AHİP) iletişim imkânı sağlanmıştır. 

Yaptığımız etkinliklerden : 

22 Mart 2011 tarihinde, Bayrampaşa Vatan Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM)  hasta yakınları tarafından 
sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan,  aynı zamanda ölümle tehdit edilen meslektaşımız Dr. T. S.’ye destek 
olmak ve olayı kınamak amacıyla, Vatan ASM önünde basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.

10 Nisan 2011 tarihinde, Aile Hekimliği Uygulamalarını İzleme Kurulu (AHUİK), İstanbul Tabip Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı başkanlığında, bir heyet olarak, İstanbul İl Sağlık Müdür Yar-
dımcısı Dr. Savaş Başar Kartal ile Aile Hekimliğine ilişkin güncel sorunların konu edildiği bir görüş-
me yapmıştır.

26 Nisan 2011 tarihinde, Aile Hekimliği Uygulamalarını İzleme Kurulu (AHUİK) beşinci toplantısını 
gerçekleştirmiştir (Toplantıların ayrıntılı raporlarına www.istabip.org.tr/aile adresinden ulaşılabilmek-
tedir). 

21 Haziran 2011 tarihinde, SES Şişli Şubesi ile birlikte Beyoğlu Merkez ASM ziyaret edilerek, yaşanan 
sorunlara ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi. 

20 Temmuz 2011 tarihinde, Bağcılar ilçesi  Demirkapı Aile Sağlığı Merkezi ziyaret edildi.  Demirkapı 
ASM’de, sağlık çalışanlarına yönelik yaşanan şiddet olaylarını incelemek, çalışma ortamını yerinde 
görmek, çalışanlara destek olmak, çözüm önerilerini geliştirmek amacıyla ASM hekimleri ve diğer 
sağlık çalışanlarıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Demirkapı ASM  hekimlerinden Dr. Volkan Pınar, 
çalışanların öneri ve onayıyla İTO Temsilcisi olarak belirlendi.

21 Temmuz 2011 tarihinde, İstanbul’da Aile Hekimliği Uygulaması’nın 7. ayını doldurması nedeniyle 
birinci basamak sağlık hizmetlerini değerlendirmek üzere bir basın açıklaması düzenlendi.

15.08.2011 tarihinde, aile hekimlerine tevkifat yapma yükümlülüğü getiren 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 94. Maddesine ilişkin bir açıklama yapılarak;  aile hekimlerinin tevkifata tabi gelir unsu-
runu sağlamadığı, yalnızca bu gelirin ödemesine aracılık ettiği, tevkifata tabi geliri sağlayan kurumun 
Sağlık Bakanlığı olduğu tespitinde bulunuldu. Bu nedenle kesintinin de Bakanlık tarafından yapılma-
sı gerektiği, Aile Hekimlerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için, yargılama sonuçlanıncaya 
kadar bir işlem yapmamaları önerildi.

28 Eylül 2011 tarihinde, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün, birinci basamak sağlık kuruluşlarında 
bulunan döner sermaye bütçesine kayıtlı ihtiyaç fazlası demirbaş malların satış ihale ilanının Aile 
Hekimlerine tebliğ edilmesinin ardından bir değerlendirme yapılarak, işlemin iptali istendi.

10 Ekim 2011 tarihinde, İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Çalışma Grubu oluşturuldu, ilk toplantı 
11 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirdi.

Aile hekimliği alanında yürütülen 
faaliyetler
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1 Kasım 2011 tarihinde, İstanbul’da Aile Hekimliği uygulamasının bir yılını değerlendirmek üzere bir 
basın toplantısı gerçekleştirildi. 

4-14 Kasım 2011 tarihleri arasında, İstanbul’da Aile Hekimliği Uygulaması’nın 1.Yılı dolarken, konuyu 
tüm boyutlarıyla değerlendirmek, meslektaşlarımızın görüşlerini alabilmek, yaşanan sorunları gün-
deme taşıyabilmek amacıyla aile hekimlerine yönelik “İstanbul Tabip Odası İstanbul’da 1’nci Yılında 
Aile Hekimliği Değerlendirme Anketi” yapıldı.

4 Kasım 2011 tarihinde, Aile Hekimliği uygulamasının birinci yılının değerlendirildiği bir toplantı 
gerçekleştirildi. İstanbul’un çeşitli bölgelerinde görev yapan Aile Hekimleri ve diğer Birinci Basamak 
Hekimlerinin katıldığı toplantıda, Aile Hekimliğinde yaşanan sorunlar tartışıldı; değerlendirmeler ve 
çözüm önerileri konuşuldu. Toplantının görüntülü kaydı İTO Web sayfasında ve Tabip TV’de yayınlandı. 

20 Kasım 2011 tarihinde İstanbul’da Aile Hekimliğinin 1. yılında “Aile Hekimleri Tartışıyor” konulu 
toplantı gerçekleştirildi.

22 Şubat 2012 tarihinde, Eyüp 4 No’lu Aile Sağlığı Merkezi ve Nişanca Aile Sağlığı Merkezi ziyaret 
edildi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Hasan Oğan 
ve Dr. Fethi Bozçalı tarafından sanal aile sağlığı merkezlerinden biri olan Eyüp 4 No’lu ASM ziyare-
tinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusu ve bu konudaki eksiklikler görüşüldü.
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Bu dönem yapılacak Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu (UEÇG)  çalışmalarını yürütmek üzere, kuru-
luşundan bu yana başkanlık görevini yürütmüş bulunan değerli meslektaşlarımız Dr. Enver Dayıoğ-
lu, Dr. Haluk Eraksoy, Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Özyurt, Dr. Engin Bürümcek, Dr. Tolga Dağlı ve grubun 
sekreterlik görevini yürüten Dr. Kürşat Yıldız, Dr. Cuma Kılıçkap, Dr. Ali Özyurt, Dr. Erdem Birgül ve Dr. 
Sibel Kalaça’dan sonra Dr. Özgür Kasapçopur ve Dr. Ayşegül Bilen göreve seçilmiştir. 

Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubunun bu dönemde yürüttüğü çalışmalar şunlardır: 

29 Kasım 2011 tarihinde İ.Ü. Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri Girişimi ve yapılacak olan 22 Kasım 
Grevi,  663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve XVII. TUEK Sonuç Bildirgesi başlıklı gündemle top-
landı.  Toplantıda 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve buna bağlı olarak eğitim ve araştırma 
hastanelerinde yaşanacaklar bir sunumla anlatıldı; ardından başta şef ve şef yardımcılarının görevle-
rinin sona ermesi olmak üzere sürece ilişkin sorunlar tartışıldı. 

Toplantı sonrasında UEÇG’nin 15.yılı nedeniyle bir kokteyl gerçekleştirdi.

16 Mart 2012 Cuma günü, Dr. Füsun Sayek VI. Eğitim Hastaneleri Kurultayı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Cem-i Demiroğlu Oditoryumu’nda yapıldı.

Kurultayda,

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eğitim hastanelerine, uzmanlık eğitimine ve hekimlik 
ortamına etkilerinin yanı sıra hukuki ve siyasi değerlendirmesi yapıldı.

Açılış konuşmalarının ilki İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören tarafından gerçekleşti-
rildi. Dr. Gören, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın başlangıcından günümüze kadar panoramik değer-
lendirmesini yaparak bu programın sağlık alanındaki tüm basamaklarda yarattığı tahribata değindi. 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, bundan önceki kurultaylarda yasalar, tüzükler, yönet-
melikler gibi konular üzerine konuşulduğunu ve bunların hepsinin birer yasal dayanağı olduğunu ifade 
etti. Bugün ilk defa Kanun Hükmünde Kararname’yi konuşacaklarını belirterek bir sonraki kurultayı 
sağlık alanındaki düzenlemelerin ferman niteliğinde olacağını ve bunu konuşacaklarına dair kaygı 
taşıdığını ifade etti.  

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık ve Prof. Dr. Ünal Kuzgun’un konuşmacı olduğu “663 Sayılı Kanun Hükmün-
de Kararnamenin Eğitim Araştırma Hastanelerine Etkileri” paneli ve yine konuşmacıları CHP Mersin 
Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ve TTB Hukuk Danışmanı Av. Ziynet Özçelik’in konuşmacı olduğu “663 
Sayılı KHK’nın Siyasal ve Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi” konulu konferans gerçekleştirildi. 

Verilen aranın ardından 663 Sayılı KHK’nın Uzmanlık Eğitimine olan Etkileri,  Başhekim, Eğitim Gö-
revlisi, Başasistan,  Asistan gözüyle katılımcılara aktarıldı. 

Ardından “663 Sayılı KHK’nın Hekimlik Ortamına Etkileri” Prof. Dr. Raşit Tükel ve Doç. Dr. Muzaffer 
Başak’ın oturum başkanlığını üstlendiği forum gerçekleştirildi. 

Kurultay, sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.

Kurultay sonuç bildirgesi için hazırlanan başlıklar aşağıda sıralanmıştır:

1. 663 saylı KHK ile Yetki Yasasında “Belirlenen Konu” dışında bir düzenleme yapılmış ve yine KHK ile 

Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu 
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düzenleme yapılamayacak başlıklardan olan Temel Haklar, Siyasi Haklar ve Ödevlerle ilgili düzenle-
meler yer almıştır. Anayasa’ya aykırı olan bu kararname yürürlükten kaldırılmalıdır.

2. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin asli görevi eğitimdir. “Hizmeti aksatmayacak şekilde eğitim 
değil, eğitimi aksatmayacak şekilde hizmet” anlayışına geri dönülmelidir.

3. KHK ile hastaneler, üzerindeki kamu kontrolü kaldırılarak “pazar güdülerine” açılacak, hastane 
yönetimlerine “kritik kararları” alma hakkı tanınacak, kamuya ait hastanelerin yapısal olarak özel 
şirketleri taklit etmeleri sağlanacaktır. Özelleştirmenin önünün açılacağı bu süreç kabul edilemez.

4. KHK ile sermayenin ihtiyaçlarına göre devletin yeniden yapılanması sağlanacaktır. Sağlık hizmet-
lerinde bir yandan piyasanın, diğer yandan siyasi otoritenin hegemonyasının kurulması engellenme-
lidir.

5. Üniversite hastanelerine “işbirliği” adı altında Sağlık Bakanlığı tarafından el konulmasının önü 
açılarak; sözleşmeli çalışma, yabancı hekim ithalatı, kamu özel ortaklığı, serbest sağlık bölgele-
ri, kamu görevinde yabancı uyruklu uzman istihdamı, devlet hastanelerinin de özel hastaneler gibi 
sınıflandırılması, ilaçta reklamın serbest bırakılması ve “belirli bir alanda sağlık hizmet sunumu” 
lisanslarının açık arttırmayla satılmasının önü kapatılmalıdır.

6. Bütün sağlık meslek mensupları üzerinde mesleki yeterliliği denetlemek ve etik ilkeleri belirle-
mekten, meslekten çıkarma yaptırımının uygulanmasına kadar bütün yetkilerin Bakanlıkta toplana-
rak meslek örgütlerinin asli fonksiyonlarının yok edilmesine izin verilmemelidir.

7. Mevcut klinik şef ve şef yardımcılarının kadro ve unvanları kaldırılırken karşılığında eşdeğer bir 
kadro yaratılmamıştır. Kazanılmış bir hak olarak aylık dereceleriyle atanmış olmalarına rağmen 
hiyerarşik konumları ve yönetici pozisyonları gözetilmemiştir. Bununla birlikte kararname ile yapılan 
atamaya karşı dava açma olanağından yararlanılamayacaktır. KHK ile kamuya olan güvenin zedelen-
mesinin önüne geçilmelidir.

8. Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerle yapılan Ortak Kullanım Protokolleri ciddi sakıncalar yaratmak-
tadır. Örneğin Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin profesör kadrosuna atanıp değişik eğitim 
ve araştırma hastanelerinin başhekimliğini yürüten 5 hekim, başka hastanelerde çalışan 9 öğretim 
üyesi hekim vardır. Bu aksaklığı ve düzensizliği gidermek için ortak kullanım protokollerine son 
verilmelidir.

9. Hastaneyi bir ticari işletme gibi yöneten, yeterli kar ettiremezse işten atılacak, sağlık hizmetini, 
kar-zarar hesabı gibi görmekle ödevli hastane yöneticisinin bir yıllığına atayacağı kişiler, nitelikli 
uzmanlık eğitimi veremezler. Bu yüzden atama ile değil seçim sonucuna göre en çok oyu alan eğitim 
sorumluları atanmalıdır.

10. Tıpta uzmanlık eğitimi vermek için bilimsel özgürlük ve araştırma ve yayın yapma olanağı tanın-
malıdır. Eğiticilerin her türlü baskıdan uzak, özgürlük ortamı ve güvence içinde sürdürebilme hak ve 
yetkilerine sahip olmaları sağlanmalıdır.

11. Eğiticiler adil, nesnel ölçme değerlendirme ile seçilmelidir. Asistanlar eğitim sürecine katılımın 
sağlandığı demokratik bir ortamda ve güvenceli çalışmalıdırlar.

12. Üniversite öğretim üyelerine paralel bir biçimde tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini 
verecek eğitim görevlilerinin bilimsel özgürlük, serbestçe araştırma ve yayın yapabilme, öğrenim ve 
öğretimi, her türlü baskıdan uzak ve güvence içinde sürdürebilme hak ve yetkilerine sahip olmaları 
gerekmektedir. Oysa Yüksek Öğrenim kurumları arasında eğitim araştırma hastaneleri sayılmamak-
tadır. Bu durum ciddi özlük hakkı kayıplarına yol açtığı için bir an önce gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır.

13. Doçentlik herkesin başvurusuna açık bir akademik unvan iken profesörlük kadrosuna eğitim 
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hastanelerindeki eğitim görevlileri bulundukları kurumdan başvurmaları mümkün değildir; bu sağ-
lanmalıdır. 

14. Yasa koyuculara olan güvenin sarsılmaması, geleceğe dair belirsizliğin motivasyonun önüne geç-
memesi için kişilerin özlük ve mesleki haklarını koruyan yaklaşımlar benimsenmelidir.

15. Atama yerine önce kurumdan yetişmiş, yıllardır o kuruma emek vermiş hekimlerin akademik 
yükseltmeleri için gerekli hukuki düzenlemeler yapılmalı ve bu kişilerin öncelikli olması esas alın-
malıdır.

16. 663 sayılı KHK nedeniyle kurum içi barış zedelenmiştir.

17. Birlikte kullanımda puan üreten ve üretmeyen öğretim üyeleri ile eğitim görevlileri katsayı farkı 
olasılığı nedeniyle aynı işi yapmalarına rağmen farklı döner sermaye payları almaktadırlar. Perfor-
mans uygulaması bilimsel, etik ve birlikte çalışmayı motive edecek şekilde düzenlenmelidir.        

18. 663 Sayılı KHK’ya göre en az 6 yılda tamamlanacak şekilde alternatif Aile Hekimliği uzmanlık eği-
timi getirilmektedir. KHK’da tanımlandığı biçimde yapılacak bir uzmanlık eğitimi taşıdığı sakıncalar 
nedeniyle kabul edilemez. 

19. “Tıbbi Farmakoloji uzmanlığı ve diğer temel tıp uzmanlık dalları 6225 sayılı yasa ile kanun güven-
cesine alınmıştır, ancak bu yasa sonrası yapılan hiçbir TUS sınavında temel tıp uzmanlık dallarına 
ve aslen dahili bilimlere dahil olan tıbbi farmakoloji uzmanlığı için kadro açılmamıştır. Hem Sağlık 
Bakanlığı hem de tıp fakültesi hastanelerinde çok sayıda tıbbi farmakolog açığı vardır ve bu durum 
acilen düzeltilmelidir.

20. Tıp eğitimi ve sağlık hizmeti multidisiplinerdir. Pek çok bilim dalının “uzmanlık” ve “uzmanlık 
eğitimi” kapsamından çıkartılması olumsuz sonuçlara yol açacaktır.  Bir mesleğe ait ve o mesleğin 
eğitiminde ağırlıklı yeri olan bir bilim dalından, o meslek üyelerinin uzaklaştırılması uzmanlık eğiti-
mi dışında tıp eğitimine de zarar verecektir. Tüm bu kaygılar ivedilikle giderilmelidir.

21. Yıllar içinde kurumsallaşmış mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim için kesintiye yol açacak bu 
sekter tavır, “yetişemeyecek” eğiticiler bağlamında çok uzun yıllara yayılacak, “onulmaz” bir zarara 
neden olacaktır. Bütün bu çabaların, yılların kazanımlarının, birikimlerinin piyasacı yaklaşımlara feda 
edilmesi kabul edilemez.

* Uzmanlık eğitimi çalışma grubu (UEÇG), her ayın 2. Salı günü 18.30–20.30 saatleri arasında bir 
araya gelerek çalışmalarına belirlediği program üzerinden devam etmektedir. 

UEÇG Üyeleri:  Dr. Ahmet Özdemir Aktan, Dr. Ahmet Topuzoğlu, Dr. Ali Özyurt, Dr. Ali Serdar Fak, Dr. 
Alper Hayırlıoğlu, Dr. Arif Acar, Dr. Arif Dönmez, Dr. Arzu Denizbaşı, Dr. Arzu Uzuner, Dr. Aydın Özgül, 
Dr. Ayşe Mudun, Dr. Ayşe Pınar Yamantürk, Dr. Ayşegül Bilen, Dr. Berrak Yeğen, Dr. Bülent Tandoğan, 
Dr. Demir Kürşat Yıldız, Dr. Dilşad Save Cebeci, Dr. E.Tolga Dağlı, Dr. Ela Erdem, Dr. Engin Bürümcek, 
Dr. Enver Dayıoğlu, Dr. Erdem Fehmi Birgül, Dr. Erman Aytaç, Dr. Ertuğrul Hasbi Aydemir, Dr. Ferhan 
Öz, Dr. Feyza Erkan Krause, Dr. Gökhan Ersoy, Dr. Güray Kılıç, Dr. Hilmi Or, Dr. Huri Özdoğan, Dr. Hülya 
Kayserili, Dr. İlker Kayı, Dr. Lütfi Telci, Dr. Mehmet Ali Gülpınar, Dr. Mehmet Raşit Tükel, Dr. Mehmet 
Selahattin Demirhan, Dr. Mete Çek, Dr. Mustafa Taner Gören, Dr. Muzaffer Başak, Dr. Nahide Onsun, 
Dr. Nilüfer Aykaç Kongar, Dr. Nuri Süleyman Özyalçın, Dr. Oya Gürbüz, Dr. Ö.Haluk Eraksoy, Dr. Özgür 
Kasapçopur, Dr. Pemra Ünalan, Dr. Pınar Topsever, Dr. Rezzan Tuncay, Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. 
Salih Akkın, Dr. Sema Anak, Dr. Sembol Türkmen Yıldırmak, Dr. Sibel Kalaça, Dr. Soner Ozaner, Dr. 
Sultan Rana Ramazanoğlu, Dr. Şamil Aktaş, Dr. Tunçalp Demir, Dr. Ülkü Akarırmak, Dr. Zerrin Oğla-
ğu, Dr. Zerrin Özgen ve Dr. Zeynep Olcay Solakoğlu. 
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Hekim Forumu

İstanbul Tabip Odası süreli yayın organı olan Hekim Forumu Dergisi 1990 yılından beri yayınlanmak-
ta olup, yılda 4 defa ortalama 19.000 adet basılarak İstanbul Tabip Odası üyesi meslektaşlarımıza 
ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Ülkemizde kendi alanında en büyük tiraja sahip dergilerden biri olan 
Hekim Forumu, gönüllü bir yayın kurulu faaliyetinin ürünüdür. 2011-2012 yayın döneminde Hekim Fo-
rumu Yayın Kurulu’nda Dr. Süheyla Ağkoç, Dr. Süheyla Ekemen, Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. Mehmet 
Uhri, Dr. Veysi Ülgen ve Dr. Turabi Yerli görev almıştır. 

İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu Bürosunda toplanan Yayın Kurulu, esas olarak derginin dosya ko-
nusunu belirlemekte ve dosya editörü koordinasyonunda belirli bir konuyu hekimlerin gündemine 
taşımaktadır. Geçtiğimiz döneme ait dosya konuları aşağıda sıralanmıştır: 

Sayı 189: (HAZİRAN-AĞUSTOS-2011) Sağlık Ortamında Şiddet

Sayı 190: (OCAK-MART-2012) 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Klinik Gelişim

İstanbul Tabip Odası bilimsel yayın organı olan Klinik Gelişim 1987 yılından beri yayınlanmakta olup, 
üç ayda bir ortalama 1000 adet basılarak İTO üyesi meslektaşlarımıza ve kütüphanelere ücretsiz 
olarak dağıtılmaktadır.

Geçtiğimiz dönem içinde yayınlanan Klinik Gelişim dergileri dosya konularına göre aşağıda sıralan-
mıştır:

Cilt 24/No: 1/2011 Hastanede Beslenme

Cilt 24/ No: 2/2011 Kalp Yetmezliği

Cilt 24/No: 3/2011 Kanser

Yayın kurulu ise aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Prof. Dr. Tunçalp Demir (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları)

Prof. Dr. Nahit Çakar (İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon)

Prof. Dr. Ali Serdar Fak (Marmara Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları)

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)

Prof. Dr. Süleyman Özyalçın (İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon)

Prof. Dr. Raşit Tükel (İstanbul tıp Fakültesi, Psikiyatri)

Dr. Ali Özyurt (Dr.Siyami Ersek Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reani-
masyon)

Yayın faaliyetleri
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13 Mart Ankara  Mitingi’nin örgütleme çalışması yapıldı ve mitinge katılım sağlandı.

19-20 Nisan Grevi’nin öğrenci ayağıyla ilgili çalışmalar yapıldı.

1 Mayıs 2011’de İstanbul Tabip Odası ile beraber yürüyüş yapıldı ve Taksim Meydanı’ndaki mitinge 
katılım sağlandı.

2-13  Mayıs  2011 tarihleri arasında öğrenci şenlikleri kapmasında  ‘Sağlık Politikalarının Dünü ve 
Bugünü’ adıyla sergi düzenlendi.

11 Mayıs 2011’de öğrenci şenlikleri kapsamında ‘Barış Konseri’ düzenlendi.

19-24 2011 Eylül tarihleri arasında ‘Açılış Şenliği’ adıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

22 Kasım 2011’de Çapa ve Cerrahpaşa’da yapılan greve aktif destek verildi ve fakültemizde çalışması 
yapıldı.

21 Aralık’ta TTB ve KESK’in beraber yaptığı greve aktif destek verildi ve fakültemizde çalışması yapıl-
dı.

Çapa Kampüsü Meclisi kurulum aşamasında aktif rol üstlenildi ve halen bu meclis çatısı altında 
çalışmalara devam ediliyor.

Çapa’da işten çıkarılan taşeron işçilere destek kapsamında çadır ziyaretleri yapıldı ve taşeron işçile-
rin kampus içinde yaptığı yürüyüşlere destek verildi.

18 Mart 2012’de İstanbul Tabip Odası’nın organize ettiği yürüyüşe katılım sağlandı ve okulda etkinli-
ğin çalışması yapıldı.

Kulüp içerisinde Sağlık Politikaları ile ilgili kitap okuma çalışmaları yapıldı ve aynı konuyla ilgili semi-
ner ve paneller düzenlendi.

Okuldaki diğer öğrenci kulüpleriyle beraber  bir dizi etkinlik düzenlendi.

İstanbul Tıp Fakültesi
Tıp Öğrencileri Komisyonu



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 1 2[

65[

]

2011 Nisan- Nisan ayının ilk iki haftası 19-20 Nisan G(Ö)REV’ deyiz etkinliği kapsamında bir hafta 
boyunca yemekhane, öğrenci kantini ve amfi çıkışlarında masa açıldı, bildiri dağıtımı ve öğrenci afiş-
leriyle grev çalışması yapıldı.

2011 Mayıs- CTF geleneksel öğrenci şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında panel ve konser düzen-
lendi:

Panel: Kadın Özgürlüğüne Tarihsel, Felsefi,Toplumsal Perspektiften Bakış (Av. Eren Keskin ve Prof. 
Dr. Fatmagül Berktay’ın katılımıyla)

Konser: Hivron

2011 Kasım- Kasım ayı boyunca 22 Kasım 2011 İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nde gerçekleşecek grevin çalışmaları yapıldı. 2 hafta boyunca öğrenci temsilcileriyle gö-
rüşmeler yapıldı. Öğrencilere yönelik olmak üzere iki tane amfi toplantısı düzenlendi. Toplantılarda 
Kamu Hastane Birlikleri Yasası, tıp eğitiminin ve hekimlik mesleğinin geleceği tartışıldı. Grev öncesi 
bir şarkı bestelenerek klip çekimi yapıldı. Kasım ayının başında başlattığımız grev çalışması sonu-
cunda 22 Kasım günü pek çok klinikte ve temel bilimlerde ders yapılmadı, greve Cerrahpaşa öğren-
cilerinin yoğun katılımı sağlandı.

2011 Aralık- 21 Aralık GÖREV etkinliği kapsamında hafta boyunca okulumuzda açılan çadırda bildiri 
dağıtımı ve amfi konuşmaları yapıldı. 21 Aralık günü TÖK pankartıyla yürüyüşe yoğun katılım sağlan-
dı.

2012 Ocak ve Şubat-  Gündem yoğunluğundan ötürü gerçekleştirilemeyen tanışma toplantısı gerçek-
leştirildi. Yeni dönemde kurulacak Cerrahpaşa Sağlık Meclisi’nin toplantılarına etkin katılım ve katkı 
kararı alındı. Cerrahpaşa’nın geleneksel öğrenci gazetesi Zilliyet’in yeniden çıkarılması için çalışma-
lar başlatıldı.

2012 Mart- 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında eylem organizasyon ve çalışmaları yapıldı. Cerrahpaşa 
Sağlık Meclisi toplantılarına temsili düzeyde katılım sağlandı. Zilliyet gazetesi çalışmaları için yazı ve 
yayın kurulu kurulup gazetenin ilk sayısı çıkarıldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Tıp Öğrencileri Komisyonu
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 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yürütmekte olduğumuz TÖK faaliyetleri arasında gelenek-
sel hale gelen “SinemaTÖK” etkinliğimiz 6. yılında da sürdürüldü. (İstanbul Tabip Odası  Kadıköy 
Bürosu’nun taşınması sebebiyle geçici bir süreliğine ara verildi.)

TTB -Tıp Öğrenleri Komisyonu Genel Yürütme Kurullarına katılım sağlandı.

Kocaeli Dilovası’nda yürüttüğü bilimsel araştırmaları kamuoyuna açıklaması sebebiyle hakkında 
soruşturma başlatılan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’nın hakaretlerine hedef olan Prof. 
Dr. Onur Hamzaoğlu’nun, Kocaeli’nde görülen duruşmalarına “Onur’umuzu Savunuyoruz” insiyatifi 
üzerinden katılım sağladık.

23 Ekim’de Van’da gerçekleşen 7.2 lik depremden sonra TTB-Tıp Öğrencileri Komisyonu olarak 
başlattığımız “Ölümler karşısında yaşamı savunan tıp öğrencileri” kampayamız çerçevesinde kendi 
kaderine terkedilen Van halkı için yardım topladık. 

22 Kasım’da İstanbul yerelinde, 21 Aralık’ta ise tüm türkiyede gerçekleştirilen G(ö)rev etkinliklerine 
dersler boykot edilerek, İstanbul Tabip Odası’nca çağrısı yapılan yürüyüşlere katılarak, hastanelerde 
G(ö)rev çadırlarında bulunarak destek sağladık.

24 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilen “I. Ulusal İntörn Kurultayı”na katılım sağladık.

24-25 Aralık tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilen TÖK çalıştayına katılım sağladık.

4 Ocak’ta gerçekleştirilen İstanbul Hekim Meclisine yoğun katılım sağladık.

11 Mart’ta Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi’ne katılım sağladık.

14 Mart Tıp Bayramı haftası içerisinde gerçekleştirilen panel, yürüyüş, etkinlik ve konserlere katılım 
sağladık.

12-13 Mayıs’ta düzenlemeyi planladığımız TÖK Bahar Okulu’nun çalışmlarını yürütücüsü ve katılımcı-
sı olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Marmara Tıp Fakültesi
Tıp Öğrencileri Komisyonu
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İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği, 04.01.2005 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla Alibey 
Mah. Gülsor İş Merkezi Kat:2 No:51 Silivri adresinde Dr.Fethi Bozçalı’nın temsilciliğinde kurulmuştur.

Silivri’de birinci basamakta çalışan Aile Hekimlerinin katıldığı, Aile Hekimliği ödeme ve sözleşme 
yönetmeliği, bina sorunları, demirbaş malzemelerinin satışı, defin nöbetleri gibi konuların ele alındığı 
bir dizi toplantılar gerçekleştirilmiş.Toplantıların organizasyonu Silivri Birinci Basamak Temsilcimiz 
Dr.Ersin Gökpınar  tarafından yapılmıştır.

2 Kasım 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası 
ve bu yasada yer alan Kamu Hastane Biriliklerinin kurulmasına dair değişiklikleri içeren 663 Sayılı 
KHK’ya karşı odamızın başlattığı hastane toplantıları, bölgede bulunan hastanelerde de gerçekleşti-
rilmiştir.

TTB’nin çağrısıyla gerçekleştirilen 21 Aralık G(ö)rev etkinliğine bölgedeki tüm iş yerleri ziyaret edi-
lerek, toplantılar yapılarak hazırlanılmış; g(ö)rev etkinliği Silivri Devlet Hastanesinde de  başarıyla 
gerçekleştirilmiştir.

26 Aralık 2011 tarihinde, Silivri Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen  “Deprem ve Silivri Ger-
çeği” başlıklı panele Dr.Fethi Bozcalı  konuşmacı olarak katılmıştır.

9 Mart 2012 tarihinde, 14 Mart Haftası nedeniyle Silivri Park Hotel’de yemekli bir buluşma gerçekleş-
tirilmiş; buluşmada, sağlık ortamında son bir yılda yaşanılan önemli gelişmeleri içeren bir dia gös-
terisi yapılmıştır. Programa Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da katılarak “Sağlık Hakkı Meclisi” 
çalışmalarına destek vereceğini bildiren bir konuşma yapmıştır. 

14 Mart Tıp Haftası etkinliklerikapsamında, Silivri Atatürk anıtına temsilcilik adına ve bölgedeki sağ-
lık kuruluşlarınca çelenk konmuş, 14 Mart Tıp bildirgesi okunmuştur.

25 Mart 2012 tarihinde, Silivri Demokrasi Platformu tarafından iki ay sürecek olan “Sağlık Hakkımı 
İstiyorum” toplantılarının ilki Silivri Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Sosyal Güvenlik 
Uzmanı Hasan Aslan ve İsatanbul Tabip Odası adına Dr.Fethi Bozçalı, konuşmacı olarak katılmıştır.  

2011-2013 dönemi için Silivri Belediyesi Kent Konseyin Yürütme seçimde, Odamız adına katılan 
Dr.Fethi Bozçalı Kent Konseyi Yürütme Kuruluna bir kez daha seçilmiştir. 

Temsilciliğimiz, yeni üyelik işlemleri, danışmanlık, defter satımı, yayınların dağıtılması gibi etkinlikle-
ri de yürütmektedir.

Dr. Fethi Bozçalı
İTO Silivri Temsilcisi

Silivri Temsilciliği Çalışmaları
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1) Komisyonumuz her ayın ilk Çarşamba günü odada düzenli olarak toplanmaktadır.

2) 7 Mayıs 2011’de TTB Ara Genel Kurul’da sunulmak üzere yıllık faaliyet raporu hazırlandı.

3) 14 Mayıs 2011’de Denizli’de kol olarak düzenlediğimiz “Sağlıkta Kadın Emeği” konulu sempozyu-
ma katılındı. İstanbul komisyonu adına Dr. Gülnihal Bülbül ve Dr. Nilüfer Özaydın “Sağlıkta dönüşüm 
politikalarının üreme sağlığına etkisi” konulu panelde sunum yaptılar. Sempozyum e-kitap olarak 
yayınlandı.

4) 15 Mayıs 2011’de Denizli’de yapılan kol toplantısına Ebru Taştan, Gülnihal Bülbül ve Suzan Saner 
katıldı. 

5) 21 Haziran 2011’de III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi’nin ilk hazırlık toplantısı, İstanbul 
Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve kadın örgütlerinin katılımıyla İstan-
bul Tabip Odası’nda yapıldı.

6) 3 Temmuz 2011’de Ankara’da yapılan TTB Kollar toplantısı için yıllık faaliyet raporu hazırlandı. 

7) 12 Ağustos 2011’de M.E.B. Talim Terbiye Kurulu tarafından ilköğretim ders kitaplarında yapılması 
planlanan değişikliklerle ilgili tepkimizi bildiren, kol adına yazılı basın açıklaması yapıldı.

8) Hekim Forumu dergisinin Haziran-Ağustos 2011 sayısında komisyon imzasıyla “Kadına yönelik 
şiddet” başlıklı yazı yayınlandı.

9) 16 Ağustos 2011’de İstanbul Üniversitesi KASAUM ile ikinci kongre hazırlık toplantısı İTO’da yapıldı.

10)21 Eylül 2011’de Siirt toplu tecavüz dava duruşması öncesinde kol adına basın açıklamasına Dr. 
Şahika Yüksel ve Dr. Lale Tırtıl katıldılar. Aynı gün yapılması planlanan “Çocuk cinsel istismarı” konu-
lu panel, bir gün önce yaşanan saldırıda dört kadının öldürülmesi nedeniyle iptal edildi.

11) 25 Eylül 2011’de İstanbul’da yapılan kol toplantısına Lale Tırtıl, Elif Kırteke ve Suzan Saner katıldı.

12)5 Ekim 2011’de İ.Ü. KASAUM ile kongre hazırlık toplantılarının üçüncüsü Beyazıt kampüsünde 
yapıldı.

13) 15 Ekim 2011’de III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresinin ilk duyurusu yapıldı.

14) 25 Ekim 2011’de Diyarbakır’da darp eden kaymakam tarafından hakkında dava açılan Dr. Bahar 
Tekin’e destek amacıyla kol adına basın açıklaması yapıldı.

15) 4 Kasım 2011’de Çağlayan Adliyesinde kamuoyunda N.Ç. davası olarak bilinen davada yargıtayın 
“13 yaşındaki çocuğun tecavüzlerde rızasının olduğu” şeklindeki kararını onaylamasına tepki olarak 
yapılan basın açıklamasına imza verildi ve eyleme diğer kadın örgütleriyle beraber katılındı.

16) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününde kol adına yazılı basın açıklaması yapıldı ve 
komisyonumuz Taksim’deki yürüyüşe katıldı.

17) 3-4 Aralık 2011’de İstanbul’da yapılan Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi İçin Sivil Toplumun İzle-
me Rolünün Güçlendirilmesi UNICEF-STK Toplantısına kol adına Dr. Elif Kırteke katıldı.

İstanbul Tabip Odası Kadın Hekimlik ve 
Kadın Sağlığı Komisyonu



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 1 2[

69[

]

18) 14 Aralık 2011’de İ.Ü. KASAUM ile kongre hazırlıklarıyla ilgili dördüncü toplantı İTO’da yapıldı.

19) 8 Ocak 2012’de Ankara’da yapılan kol toplantısına Şahika Yüksel ve Suzan Saner katıldı.

20) 12 Ocak 2012’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafın-
dan “kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili ulusal eylem planı” ile ilgili olarak, TTB Merkez Konseye 
iletilmek üzere kol yürütmesine görüş bildirildi. 

21) 17 Ocak 2012’de Bolu Tabip Odası’ndan çocuk gebeliklerle ilgili uygulamada yaşanan sorunları 
araştırmak üzere, kol yürütmesi tarafından Merkez Konsey aracılığıyla yazılı bilgi istendi. 

22) 15 Şubat 2012’de Siirt’ten bir kadın hekimin Merkez Konsey’den çocuk gebeliklerde tıbbi uy-
gulamalar konusunda yardım talebinde bulunması üzerine, kol yürütmesine kadın-doğum, adli tıp, 
psikiyatri ve tıbbi etik ve deontolojik görüş bildirildi. 

23) 15 Şubat 2012’de TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Toplumsal Cinsiyet Açısından 
Anayasa konulu alt komisyon tarafından istenen yazılı görüş kadın yürütmesine ve Merkez Konseye 
bildirildi.

24) 21 Şubat 2011’de Doktor Dergisine “kadın doktorlar ve uzun çalışma saatleri” konulu dosya için 
kol adına yazı gönderildi.

25) 4 Mart 2012’de İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu ve Dev Sağlık-İş Sendikası Kadın Komis-
yonu tarafından Şişli Etfal Hastanesi Konferans Salonunda 8 Mart etkinliği olarak “kadın emeği ve 
güvencesizlik” konulu panel, konser ve forum gerçekleştirildi. 

26) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kol adına yazılı basın açıklaması yapıldı. Yedikule Göğüs Hasta-
lıkları Hastanesinde Sağlık Emekçileri Sendikası ile ortak düzenlenen etkinlikte komisyon adına Dr. 
Lale Tırtıl “sağlık çalışanı kadınlar” konulu bir sunum yaptı. Feminist gece yürüyüşüne katılındı. 

27) 15 Mart 2012’de Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında İTO’da “Sığınaklar” konulu panel gerçekleşti-
rildi.

28) 26 Mart 2012’de başhekimden şiddet gören Dr. Dilek Argon’la dayanışmak üzere Kartal Adliyesi 
önünde kol adına basın açıklamasına katılındı.
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İstanbul Tabip Odası Etik Kurulu yaklaşık bir yıllık çalışma dönemi boyunca şu temel çalışmaları 
yürütmüştür:

 1. ETİK KURUL TOPLANTILARI: Etik Kurulumuz, her ay, önceden hazırlanarak üyelere duyurulan 
gündem maddelerini ele almak üzere düzenli toplanarak çalışmıştır. Toplantıda alınan Kurul karar-
ları Yönetim Kurulu’na sunulmuş; toplantı tutanakları İstanbul Tabip Odası internet sayfası Etik Kurul 
bölümünde ilgili tarafların erişimine sunulmuştur. 

2. ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ: Kentimiz sağlık ortamında ve sağlık birimlerinde yaşanan etik sorunlar 
hakkında yapılan başvurular üzerine, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’ndan gönderilen dosyaları 
etik ilke ve kurallar, mesleki değerler açısından inceleyerek; gereksinim duyulan etik değer çatış-
malarının çözümlemesini içeren tavsiye niteliğinde Etik Kurul Görüşü oluşturmuştur. Yapılan Kurul 
çalışmalarıyla oluşturulan Görüş metinleri Yönetim Kurulu’na sunulmuş ve Etik Kurul kararı ile 
Kurulumuz internet sayfasından sağlık çalışanlarının, konunun, alanın ilgilerinin erişimine açılmıştır. 
Görüş başlıkları şunlardır:

• “Hastanın, Tıbbi Gerekçe Olmadan, Hastaneye Çağrılması Ve Tıbbi Muayenesinde Kolluk Kuvvetleri-
nin Bulunması Hakkında İstanbul Tabip Odası Etik Kurulu’nun, 10.02.2011 Tarihli Görüşü”

• “Hekim Hasta İlişkisi ve Bireysel İnanç Farklılıklarından Kaynaklanan Sorunlar hakkında İstanbul 
Tabip Odası Etik Kurulu’nun, 24.03.2011 tarihli Görüşü”

• “Refakatçisiz Mülteci Çocuklara Uygulanacak Zorunlu Bazı Tıbbi Girişimler Hakkında İstanbul 
Tabip Odası Etik Kurulu’nun 17.05.2011 Tarihli Görüşü”

• “Hasta Yakınlarının, Yoğun Bakın Ünitesinde Yatan Hastalarını Görme Talebi Ve Talebin Karşılanma-
sı Hakkında İstanbul Tabip Odası Etik Kurulu’nun, 21.04.2011 Tarihli Görüşü”

• “Hasta İle İlgili Tıbbi Bilgilerin Üçüncü Taraflara Açıklanması Hakkında İstanbul Tabip Odası Etik 
Kurulu’nun, 21.04.2011 Tarihli Görüşü”

• “02 Kasım 2011 tarihli, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde 23 hakkında İstanbul Tabip 
Odası Etik Kurulu’nun 19 Ocak 2012 tarihli Görüşü”

3. DESTEKLENEN GÖRÜŞLER: Gündeme alınan bazı konular hakkında Türkiye Biyoetik Derneği’nin 
Görüşü benimsenerek, desteklenmiştir:

• “Hasta Hakları Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş” (24 Mart 2011)

•  “Etik Kurullarda Etik Uzmanı Yer Almalıdır Görüşü” (21 Nisan 2011) 

•  “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik Görüşü” (17 Mayıs 2011)

4. 14 MART TIP BAYRAMI HAFTASI ETKİNLİĞİ: Etik Kurulumuz 14 Mart 2012 Tıp Bayramı Haftası 
kapsamında “Sağlık Sisteminde Performans Uygulaması ve Etik Sorunlar Forum ve Paneli gerçek-
leştirmiştir:

FORUM VE PANEL RAPORU: 14 Mart 2012 Tıp Bayramı Haftası Etkinlikleri çerçevesinde, Etik Kuru-
lumuz tarafından, 2004 yılında başlatılıp, 2009 yılında üniversite hastanelerini de kapsayarak genişle-

Etik Kurul
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yen, günümüzde tüm sağlık sisteminde uygulanan Sağlık Hizmetlerinde Performans Uygulamasının, 
hekim-hekim, hekim-hasta ilişkilerine etik boyuttaki etkilerinin tartışılıp incelenmesi amaçlanmıştı. 
İlk olarak, Prof. Dr. Doğan Şahin ve Dr. Ejder Akgün Yıldırım moderatörlüğünde yapılan Forum’da bu 
amaca yönelik olarak, konunun tarafı olan kurumlardaki uygulayıcıları olan hekim ve diğer sağlık 
çalışanlarının, performans sisteminin özellikleri ve etik boyuttaki sonuçlarını kurumlarındaki uy-
gulamalar ışığında anlatmışlardır. Sistemin hekimlik uygulamalarındaki kısıtlayıcı yanları, etik ilke 
ve kuralların, mesleki değerlerin korunmasını zorlayıcı yönleri dile getirilmiştir. Sistemin olumlu ve 
olumsuz yanlarının yanı sıra çözüm yolları üzerinde de durulmuştur.

Forum’u takiben, Dr. Hüseyin Demirdizen ve Prof. Dr. Sermet Koç moderatörlüğünde, Prof. Dr. Raşit 
Tükel, Dr. Cumhur Özcan, Dr. Tayfun Hakan’ın konuşmacı olarak yer aldıkları Panel gerçekleştiril-
miştir. Panelde, katılımcıların da katkılarıyla, performans uygulamaları; sağlık politikaları, sistemik 
sıkıntılar, üniversite-akademi çalışma ve hizmet ortamı ve tıp eğitimine, eğitim araştırma hastane-
lerine, birinci basamak hekimlik uygulamalarına etkileriyle ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Tüm bu 
etkenlerin etik ve mesleki değerler açısından; sağlık hizmetine erişim, hasta yararı, zarar, hasta 
hakları, hekim sorumluluğu, sağlık çalışanlarının özlük hakları, kişi özerkliği, aydınlatılmış onam, 
mesleki bağımsızlık, mesleki dayanışma, işyeri barışı, rekabet, sağlık hizmetleri sunumunda adalet 
ve hakkaniyet, toplumsal eşitsizlikler, iyi hekimlik uygulamaları, malpraktis boyutlarıyla ele alınarak, 
tartışılmıştır.

Başkan: Dr. İmdat Elmas

Genel Sekreter: Yeşim Işıl Ülman
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Bu dönem, Kültür Komisyonu olarak etkinliklerimiz felsefe ağırlıklı olmuştur. Katılımcılar bu çalış-
malarda aktif rol üstlenmişlerdir. Yaz aylarında verilen iki ay ara hariç, düzenli olarak haftada bir gün 
toplanılmıştır.

Felsefenin yanı sıra dönem dönem antropoloji, sosyoloji, psikoloji, sanat, tarih, müzik, politika gibi 
alanlarda da etkinler yapılmıştır.

Araştırıp tartışılan konu başlıkları:

• Sanat akımlarının tarihsel süreçleri,

• Toplumların gelişimi, bu gelişmeleri etkileyen ve etkilenen dinamikler,

• Ailenin oluşumu,

• Toplumsal gelişmede kadının rolü,

• Devletin oluşumu, ekonomik altyapısının gelişimi ve tarihsel süreçleri,

• Doğa yasalarındaki gelişmelerin yorumlanması,

• Emperyalizm üzerine görüşler,

• İnsan beyni ve fonksiyonları,

• Tarihteki uluslaşma süreçleri ve bu süreçlere yaklaşımlar,

• İslam dininin ortaya çıkışı ve gelişimi.

Kültür Komisyonu
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Mart 2011-Mart 2012 dönemi İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği hizmetlerinin taşeronlaştırılması, işyeri 
hekimlerinin eğitim ve sertifikalarının  özel merkezler tarafından verilmesinin yoğunlaştığı bir dö-
nem oldu.

İş cinayetleri, meslek hastalıkları, örgütsüz ve güvencesiz çalışma ortamı, taşeronlaştırmalar, işçi 
kıyımları bu dönemde de önemli gündem maddesi oldu. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ile kurum hekimlerinin durumu görüşüldü. Bilindiği gibi 
İstanbul genelinde belediyelerin neredeyse tamamında hekimler, belediye hekimliğinin yanı sıra 
işyeri hekimi olarak da görev yapmaktaydı. İş Kanunu’nun 81. Maddesi değiştirilmesinin ardından 
hekimlerin işyeri hekimliği sözleşmeleri herhangi bir tazminat ödenmeksizin fesh edilmeye başlandı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Prof. Dr. Erman Tuncer ile yapılan görüşmede kurum 
hekimlerini mağdur eden bu düzenlemeler konuşuldu.

Belediye iş yeri hekimleri ile toplantı yapıldı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe 
belediyelerinde, 2007-2008 yıllarında belediye hekimliği yanısıra işyeri hekimliği de yapan meslek-
taşlarımıza ödenen işyeri hekimliği ücretinin, Sayıştay tarafından “kamu zararı” gerekçesiyle geri 
istenmesi konusu görüşüldü. Meslektaşlarımıza yapılan tebligatlar sonrasında yapılması gereken 
itirazlara ve olası hukuki sürece ilişkin olarak bilgilendirme yapıldı. Süreçte yaşanacak gelişmele-
rin Odamıza iletilmesi, İstanbul Tabip Odası olarak da bu sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağı 
belirtildi.

1981-1986 yılları arasında İstanbul Tabip Odası Genel Sekreterliği görevini yürüten, Türkiye’de işçi 
sağlığı ve meslek hastalıkları konusunda önemli çalışmalar yapan Dr. Nejat Yazıcıoğlu, aramızdan 
ayrılışının 17. Yılında mezarı başında anıldı.

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB tarafından 2-3-4 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen İşçi 
Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne İstanbul Tabip Odası olarak aktif katılım sağlandı.

İşyeri Hekimleri ve Kurum hekimlerinin Aile Hekimi olarak yeni bir yetki almasına gerek olmadığı 
ve işyeri hekimlerinin Aile Hekimi olmaya zorlanamayacağı ile ilgili İstanbul Tabip Odasının Hukuki 
görüşü İşyeri Hekimleri ile paylaşıldı.

Komisyonumuz işçi ve kamu emekçileri sendikaları ve meslek örgütleri tyemsilcileri ile oluşturulan 
İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi oluşumunda aktif rol almıştır. “İnsanca çalışma ve insanca 
yaşama” amacı güden faaliyetler yürüten Meclis aylık raporlarla hayatını kaybeden, yaralanan işçi 
sayılarını, işçi cinayetlerini kamuoyu ile paylaşmıştır. www.guvenlicalisma.org adlı internet sitesinde 
ve yayınlanan “yangın kulesi” adlı e-bültende meclisin çalışmaları yer almaktadır. 

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından işyeri hekimlerine yönelik olarak düzenlenen 
“İşyerlerinde Beslenme” konulu eğitim toplantısı yapıldı.

 Son dönemde yaşanan iş cinayetleri ve işçi sağlığı ve işyeri hekimliğindeki güncel durum ile ilgili İşçi 
Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu sekreteri Dr. Metin Günay, Tabip TV’ye konuk oldu; bilgilendirme 
yapıldı.

İstanbul Tabip Odası’nın düzenlemiş olduğu 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerine aktif katılım sağlandı. 
Bu etkinlikler kapsamında düzenlenen 2012 yılı Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma 

İşçi Sağlığı Ve İşyeri Hekimliği 
Komisyonu
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ödülleri organizasyonuna destek verildi. 

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu’na komisyon olarak aktif katılım sağlandı.

Sendikalar, Meslek Örgütleri tarafından oluşturulan İşçi Sağlığı ve Güvenliği platformunda İstanbul 
Tabip Odası adına katılım sağlandı.

İşçi Birlikleri, İşçi Dernekleri, Sendikalar, Meslek Örgütleri, Belediyeler, Yazılı ve Görsel Basın 
tarafından düzenlenen işçi sağlığı alanındaki toplantılarda işçi sağlığı ve işyeri hekimliği komisyonu 
üyeleri tarafından bilgilendirmeler yapıldı. 

 Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu yürütme kurulu ve kol toplantılarına İstan-
bul Tabip Odası adına katılım sağlandı.

 İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak, Türk Tabipleri Birliği ve diğer 
meslek örgütleri ve sendikalarla birlikte, alanın taşeronlaştırılması ve özelleştirilmesine karşı 
vermiş olduğumuz hukuki ve örgütsel mücadeleyi önümüzdeki dönemde de  aynı kararlılıkta sür-
düreceğiz. İşyeri Hekimi meslektaşlarımızla eğitim toplantıları yolu ile daha sık bir araya gelmek, 
iş koluna yönelik işyeri hekimliği eğitimlerine ağırlık vermek, işyeri hekimlerinin ekonomik özlük 
haklarının korunması ve yeni kazanımlar, önümüzdeki dönem hedeflerimizdir.

Başkan: Dr. Mustafa Tamyürek

Sekreter: Dr. Metin Günay
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Komisyonumuz Yrütmesi 25 Mayıs 2011 Çarşamba  günü İTO-Cağaloğlu binasında yapılan seçim 
sonucunda göreve başladı. 

Göreve başlar başlamaz Sağlık Bakanlığı’nın üzerimizde “Demokles’in Kılıcı” gibi duran “3 Ağustos 
2010 Yönetmeliği” ana gündem maddemizi oluşturuyordu. Bilindiği gibi, bu düzenlemenin yürürlüğe 
geçme tarihi 3 Ağustos 2011 idi. Bu düzenleme bu şekliyle yürürlüğe girdiğinde muayenehanelerin 
neredeyse tamamı kapanacaktı. Özellikle muayenehane hekimlerinin son derece kaygılı ve gergin 
olduğu bu hassas dönemde önümüzde sadece iki ay gibi kısa bir süre vardı. Öncelikle yürütmemiz bu 
mücadeleyi 17 Mayıs 2011’de yani seçilmemizden bir hafta önce kurulan “Muayenehane Çalışma /
Kampanya Grubu (MÇKG) ile beraber örgütlemeyi kararlaştırdı. 

Bu karar doğrultusunda, 31 Mayıs 2011’de MÇKG ile “Sağlık Bahçesi” adlı PR kuruluşunun da 
katıldığı bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, 5 Haziran Pazar günü 
Kadıköy ve Bakırköy’de açık hava toplantıları ve basın açıklamaları düzenlendi. Bu basın açıklama-
larında “Muayenehaneme Dokunma” sloganı ile bildiriler dağıtıldı. Yine 7 Haziran’da Nişantaşı’nda, 
9 Haziranda da Şişli’de basın açıklamaları yapıldı. 7 Haziran’da da akşam yürütme kurulumuz ile 
beraber MÇKG toplantısı ile durum değerlendirmesi yapıldı. 

• 20 Haziran Pazartesi günü TTB’de uzmanlık dernekleri temsilcilerinin de katıldığı basın açıklaması 
yapıldı. Ayrıca Haziran ayı boyunca özellikle merkez medyada yoğun bir ilan kampanyası ile toplumda 
farkındalık yaratılmaya çalışıldı. Gazetelerin köşe yazarları ile irtibata geçilerek konuyu köşelerine 
taşımaları için görüşmeler yapıldı.

• 26 Haziran Pazar günü yalnızca bu mücadelenin dönüm noktalarından biri değil, aynı zamanda 
hekim hareketinin de tarihi bir günü yaşandı. Öncelikle sabah Taksim Hill Otelde konuyu tüm boyut-
ları ile tartışmak için panel-forum düzenlendi. Daha sonra saat 12.00 den itibaren Tünel çevresinde 
beyaz önlüklü bir rüzgar esmeye başladı. Sayıları 2000’in üzerinde hekim kitlesi Sağlıkta Dönüşüm 
Programı’nı ve Sağlık Bakanlığı’nı sloganlarla protesto ederek Taksim’e yürüyüşe geçtiler. Daha 
sonra basın açıklamaları okundu ve bir muayenehane kapı maketi üzerine hekimler steteskoplarını 
bırakarak bakanlığı protesto ettiler. 

• 28 Haziran da Kadıköy Büroda MÇKG ile beraber bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Tüm bu 
eylemlerden sonra hava hekimlerden yana dönmeye başladı. Toplumda yaratılan duyarlılık köşe 
yazarlarına yansıdı ve Bakanlık bu politikada geri adım atmanın yollarını aramaya başladı.

 • 11 Temmuz Pazartesi günü Ankara’ da komisyonumuzda da görev alan bir grup hekim Sağlık Ba-
kanı ve Sağlık Komisyonu Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirildi.

• Yapılan mücadelenin yarattığı ortamdan hukuk da etkilendi. Süreçte Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapı-
lan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik’de yeterli olmasa da yürütmeyi durdurma karar-
ları edinildi.

• 12 Temmuz Salı günü odada son gelişmelerin değerlendirildiği ÖHK toplantısı yapıldı.

• 26 Temmuz’da Sağlık Bakanlığı’nın herhangi bir açıklama yapmaması nedeni ile TTB-İTO olarak 
İTO’da basın açıklaması yapıldı.

Özel Hekimlik Komisyonu
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•  2 Ağustos Salı günü Sağlık Bakanlığı’nın yönetmelik değişikliği ile ilgili duyurusu web sayfasında 
paylaşıldı. 

• 3 Ağustos 2011’de “Ayaktan Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hk. Yönetmelik “ yayın-
landı. 

• 4 Ağustos Perşembe günü yeni yönetmelikle ilgili İTO’da basın açıklaması yapıldı.

Yayınlanan yeni yönetmelik uyum süresini 4 yıla çıkarıyor ve eski yönetmelikte istenen kriterleri TSE 
standartlarına atıf yaparak adeta topu çeviriyordu. Ama yapılan mücadele sonucu 1000’e yakın sade-
ce muayenehanesinde çalışan olmak üzere serbest hekim muayenehaneleri kapanmaktan kurtulu-
yordu. 

Bu süreçte yapılan mücadelede komisyon yürütmesi olarak İTO Yönetim Kurulu’ndan her anlamda 
destek gördük. Özellikle Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hasan Oğan’ın yine Özel Hekimlik Bürosu çalışanı 
Emel Hanımın ayrı bir teşekkürü hak ettiğini belirtmemiz gerekir.

• 20 Eylül Salı günü İTO Başkanı Taner Gören’in katıldığı “Tıbbı Laboratuvar Yönetmeliği” ile ilgili 
değerlendirme toplantısı yapıldı.

 • 11 Ekim’de Laboratuvar Çalışma Grubu yeni yönetmelikle ilgili 2. toplantısını yaptı.

• 13 Ekim Perşembe bizim “Kurban Pazarlığı “ dediğimiz Sağlık Bakanlığı ile OHSAD arasındaki 
mutabakat metnini eleştiren metin web sayfasına konuldu.

• 18 Ekim Salı günü genişi katılımlı Özel Hekimlik Komisyonu toplantısı yapıldı.

•  24 Ekim Pazartesi günü “Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimlerin Sağlık ve Güvenlik Koşulları” 
isimli anket üyelere gönderildi.

• 21 Kasım 2011’de İstanbul’daki tüm özel hastanelere “4 Aralık Hekim Meclisi” çağrısı yapıldı.

• 25 Kasım 2011’de “Hekim Emeği Çalıştayı-2”nin duyurusu yapıldı.

• 4 Aralık 2011’de  İstanbul Hekim Meclisi’nde Özel Hekimlik Komisyonu adına Dr. Ümit Şen konuş-
ma yaptı.

• 11 Aralık 2011’de İTO- Cağaloğlu binasında “Hekim Emeği Çalıştayı-2” yapıldı. Prof. Dr. Fuat Ercan 
yönetimindeki bir grup akademisyenin sunduğu “Sağlıkta Ticarileşme ve Piyasalaşma” konulu su-
numlar çok ilgi gördü.

• 18 Aralık Pazar günü yapılan Tünel - Taksim yürüyüşüne “Özel Hekimlik Komisyonu” pankartı altın-
da tüm komisyon üyelerinin katılımı sağlandı.

• 21 Aralık grevi ve Beyazıt yürüyüşüne katılım sağlandı.

•  5 Şubat Pazar günü Ankara’ da TTB’de İTO öncülüğünde ve Türkiye’nin pek çok ilinden özel hekim-
lerin katılımıyla  “Özel Hekimlik Kolu” kuruldu. 

•  21 Şubat 2012’de Özel Hekimlik Komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıda ağırlıklı olarak muayene-
hanesi olan ve aynı zamanda SGK anlaşmalı bir özel sağlık kuruluşunda çalışan hekimlerin Medula 
sisteminden SGK tarafından çıkarılması tartışıldı. Hukuki yollar ve yapılacak etkinlikler konuşuldu.

• 16 Mart 2012’de Sendikal Mücadele Çalışma Grubu ile Özel Hekimlik Komisyonu tarafından 14 
Mart haftası etkinlikleri kapsamında hekim sendikasının tartışıldığı “Bir şey Yapmalı?” isimli panel-
forum düzenlendi.
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SONSÖZ

Özel Hekimlik alanı son yıllarda sağlıkta yaşanan dönüşümlerden en çok etkilenen alan olmuştur. Bu 
etkilenme iki yönlü olarak işlemiştir. Bir yandan  Bakanlığın tamamı antidemokratik ve baskıcı mev-
zuat düzenlemeleri yoluyla hızlandırılan “hekim emeği” üzerindeki baskılar, bir yandan da hızlanan 
piyasalaşma ve tekelleşme sürecine sendikasız-örgütsüz yakalanan hekimlerin  sürekli gelir kaybı,iş 
güvencesi yokluğu ve bozuk sağlık ortamına  maruz kalmaları sürecin iki ana dinamiğini oluştur-
maktadır.

Bu sorunların önümüzdeki dönemde de süreceğini düşünürsek gerek yeni oda yönetimini gerekse 
yeni komisyon yürütmesini daha zorlu bir sürecin beklediği açıktır. Komisyon yürütmesi olarak bizler 
geçtiğimiz dönemde özel hekimlik bürosunun yeterli bir etkinliğe ulaştığını düşünüyoruz. Önümüz-
deki dönemde artık komisyon çalışmalarının işyeri bazında yoğunlaştırılması gerektiğini düşünüyo-
ruz. Asıl eksik olan yanımızın bu alandaki örgütsel yetersizliğimiz olduğunu biliyoruz ve yeni dönem-
de daha çok oda dışında özel hastane ve tıp merkezi eksenli çalışmaların yapılmasını öneriyoruz.

Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu
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İstanbul Tabip Odası tarafından gerçekleştirilen “Hekim Emeği Çalıştayı”, “Sendikal Örgütlenme Pa-
neli”, Avrupa Ücretli Hekimler Sendikası( FEMS)’nın İstanbul’daki “15. Genel Kurulu” ve son olarak 
da “Hekim Forumu” dergisinin dosya konusunda daha etkin mücadele yöntemleri üzerinde tartışma-
lar sürecinde biraraya gelen aktivistler yeni bir örgütlü oluşumun gerekliliğini zorunlu olduğu sonu-
cuna varmıştır. Sağlık alanında yaşananlar çerçevesinde hekimlerin özlük-ekonomik ve demokratik 
hakları konusunda neler yapılabileceğini; sendikal eylemlilik ve mesleki sendikacılığın yasal, demok-
ratik mücadeledeki yerini; tartışmak, araştırmak, analiz etmek, sonuçlar çıkarmak bunları İstanbul 
Tabip Odası ve üyelerine sunmak açısından odamız olanakları, koşulları ve ilkeleri çerçevesinde bir 
dizi bilimsel çalışmalar “Hekimlikte Sendikalaşma Çalışma Grubu” kurularak sürdürülmesi planlan-
mıştır. Grup katkı sunmak isteyen İstanbul Tabip Odası üyelerinin katılımına açık ve gerçekleştireceği 
çalışmalarda bilimsel araştırma ve uygulama yöntemlerinden hareketle ulusal ve uluslararası diğer 
demokratik meslek gurupları ve kuruluşlarından, üniversitelerden ve de akademik kadrolardan da 
katkı almayı öngörmektedir. İTO yönetimine 28 aralık tarihli dilekçenin ardından Hasan Oğan, Arda 
Saygılı, Güray Kılıç, Samet Mengüç, Kemal Özay ve Ümit Şen yürütücülüğünde Ocak 2011’de kolları 
sıvadı. Yürütücülerin düzenli toplantılarını takiben ilk çalışma toplantısı planlandı.

Çalışma grubu ilk toplantısını 20 Şubat günü İTO Cağaloğlu’nda yaptı “Hekimlikte Özlük Sosyal ve 
Demokratik Haklarda Gelinen Durum” konu başlığı altında bilgi paylaşım süreci başlatıldı. Toplantı 
İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Sacit Yıldız, Diş Hekimleri Odası, Avukatlar Sendikası temsilcileri ve 
Kültür Sanat-Sen başkanı ve yaklaşık 30 kişilik hekim kitlesinin katılımıyla yapıldı. Moderatörlüğünü 
Hasan Oğan, Güray Kılıç’ın yaptığı toplantıda Arda Saygılı İLO sözleşmeleri çerçevesinde hekimlerin 
özlük, sosyal ve demoktarik haklarına bakış konulu sunumunu yaptı. Dünyada hekimlerin özlük, sos-
yal ve demokratik haklarında günümüzdeki durum hakkında Kanada örneğini inceleyen Akif Akalın 
Kanada sağlık sistemini anlattı.Almanya örneğini Ümit Şen, ABD’deki durumu Samet Mengüç Bul-
garistan’daki durumu Kemal Özay hekimlerin çalışma koşullarını dile getirdi. TTB Hukuk Bürosun-
dan Avukat Ziynet Özçelik “Türkiyede hekimlerin mesleki, sosyal ve demokratik haklarında gelinen 
durum” başlıklı sunum yaptı. Toplantı sonucunda gelecek toplantı konularının ana hatları ve eylemlilik 
sürecinde neler yapılacağı tartışıldı. Toplantı internet ortamı dışında Medimagazin’de yayınlandı. 
13 Mart eylemlilik sürecinde katılımın arttırılması  ve mücadele konusunda çalışma gurubu üyeleri 
olağan görevlerini icra ettiler.

Bu toplantının ardından örgütlenme faaliyetleri ön plana çıktı özellikle 13 Mart Ankara ve ardından 
İstanbul eylemlilik süreçleri 3 Nisanda Kadıköy İTO’da genişletilmiş yürütme kurulu toplantısında 
tartışıldı. Bundan sonraki toplantıların trafik koşulları daha göz önüne alınarak Avrupa yakasında 
da organize edilmesi daha da geniş yapılmasına karar verildi. Bu arada yurtdışında ETUC ve FEMS 
etkinlikleri ile ilgili haberler Türkçeleştrilerek internet ortamında paylaşıldı.

İkinci panel 17 Nisan günü “Kamu Ve Özel Sağlık Üretiminde Çalışma ve Ücretlendirme Koşullarının 
Değerlendirilmesi” başlığı altında hekimlerin koşullarının belirlenmesi amaçlı çalışma yapıldı. Mo-
deratörlüğünü Arda Saygılı, Ümit Şen’in yaptığı toplantıda Fethi Bozçalı ‘Özel Hekimliğin Yeni Boyutu; 
Aile Hekimliği’ konusunda, Yılmaz Şahin Toplum Sağlığı Merkezi Ve Kurum Hekimliği konusunda, 
Güray Kılıç ‘Ayaktan Teşhis Ve Tedavi Merkezlerinde Çalışan Olmak’ başlıklı sunum yaptı. Kemal Özay 
‘Özel Sağlık Sektöründe Güncel Durum’, Nermin Koç ‘Kamu Hastanelerinde Uzman Hekimlik’ konu-
larında sunum yaptı. Son olarak da Asistan Hekimlikte Yaşanan Sorunlar ve Vakıf Üniversitelerinde 
Asistan Olmak konusu asistan hekimlerce sunularak tartışıldı. Sonuç olarak 19-20 Nisan Görev ey-

Hekimlikte Sendikalaşma 
Çalışma Grubu
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lemlilik sürecinde yapılabilecekler ve gelecek toplantıların konuları tartışılarak oturum sonlandırıldı. 
Doğal olarak sayıları katlanan çalışma grubu üyeleri sendikal eylem olan ‘Görev’ grevinde görevlerini 
yerine getirdiler.

İstanbul Tabip Odası, iki yıl önce Brüksel’de yapılan FEMS Genel Kurulunda Avrupa Birliği’nde yer 
alan hekim sendikası ve örgütlerince oy çoğunluğu ile aday üye ‘gözlemci üye’ statüsüne kabul 
edilmişti. 13-14 Mayıs 2011 tarihlerinde İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen FEMS Genel 
Kurulu’nda İstanbul Tabip Odası oy birliğiyle tam üye statüsüne kabul edilmiştir. Bu toplantıya İTO 
adına FEMS delegesi Dr. Arda Saygılı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hasan Ogan katılmış, ülkemizdeki 
sağlıkta reform projesinin ürünü tam gün yasasına karşı gerçekleştirilen 13 Mart Mitingi ve 19-20 
Nisan G(Ö)REV eylemlilik süreci dile getirilmiştir. Özellikle g(ö)rev eylemlilik sürecinin örgütlenmesi-
nin Dünya Bankasının reform projelerinin ülkemizdeki iflası ve sağlık sorunlarını çözümsüzlüğe sü-
rüklediği tabloda genel olarak tüm sağlık çalışanlarının tepkisi olarak ifade bulduğu anlatıldı. Ayrıca 
gelinen durumda hukuksal alandaki mücadele ve İTO’nun geldiği nokta Avrupalı sendika temsilcileri 
ile paylaşılmıştır.

II. Hekim Emeği Çalıştayı ÖHK ile birlikte  11 Aralık 2011 tarihinde 66 hekimin katılımı ile İstanbul 
Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. Çalıştaya Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Isparta Tabip Odası temsil-
cileri de katıldı.

İTO Başkanı Sayın Prof. Dr. Taner Gören’in açılışı yapması ile Doç. Dr. Arda Saygılı “Özel Sağlık Sektö-
ründe Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği” konulu sunumununu takiben  “Prof. Dr. Fuat Ercan (Marmara 
Üniversitesi İ.İ.B.F.), Yard. Doç. Dr. Derya Gültekin Karakaş (İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendis-
liği) ve Dr. Ayşe Cebeci (Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.): Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Ticarileşmesi, 
Özel Sağlık Sektörünün İnşa Süreci” konulu oturuma katıldılar.

“Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri ve Özlük Hakları” konulu konuşmasında Dr. İklil 
Konyalılar,Dr. Fatih Balkan “Sağlık Sektöründe Çalışan Olmak” başlıklı sunumunu takiben “Hibrit 
(melez) Çalışma Modeli olan Aile Hekimliği” konuda Dr. Fethi Bozçalı, “Türkiye’de Serbest Hekimlere 
Ait Yasal Düzenlemelerin Hekimlerin Çalışma Özgürlüğüne Olan Etkisi ve Bunun Hukuksal Analizi” 
başlıklı konuda Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Okur sunumla-
rını  yaptı.

Muayenehanelerinde çalışan hekimler adına Dr. Gülay Karadeniz, Tıp Merkezleri başlığında Dr. Ali 
Şeker, Özel Laboratuvarlar adına Dr. Güray Kılıç konuştu. Özetle tüm sağlık alanındaki dönüşüme bü-
tün olarak karşı çıkılması ve TTB, uzmanlık dernekleri, sendikalar ve ilgili tüm sivil toplum kuruluş-
larının taraf olması gerektiğini, hizmeti sunanların, işi üretenlerin müdahil olmasının şart olduğunu, 
hekimlere ve sağlık çalışanlarına rağmen bir şey yapamayacaklarını, bu nedenle ortak mücadele 
verilmesinin önemli olduğunu belirttiler.

14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde Özel Hekimlik Komisyonu ile birlikte Hekimlikte Sendi-
kalaşma Çalışma Grubu olarak 16 Mart 2012’de Birşey Yapmalı? “Hekimlikte Sendikalaşma” konulu 
bir forum düzenlendi. Forumda Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi 
ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Yrd. Doç. Dr. Atilla Özsever “Çalışanların Sorunları ve Sendikaların 
Rolü” konusunda bir sunum yaptı.  Ayrıca yeni kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Sendikasının (YARGI-
SEN) başkan yardımcısı YARGI-SEN’in kuruluşu ve yeni kapatılma süreci konusunda bilgi verdi . Top-
lantıda özelde mesleki sendika alanında hekimlerin bu alanda da mücadele ve örgütlenme modeline 
dikkat çekildi.

Dr. Arda Saygılı (Çalışma Grubu adına)





Büro
Çalışmaları
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KAMU 10276

ÖZEL 14819

İYH 1390

AİLE HEKİMLİĞİ 2407

TOPLAM 28892

ÇALIŞMA ADRESİ OLMAYAN ÜYE 2306

GENEL TOPLAM 31198

KADIN ÜYE 9970

ERKEK ÜYE 21228

YAŞ ARALIĞI 

20-30 539

31-40 6879

41-50 9948

51-60 6937

61-70 4030

70-80 1572

İstanbul Tabip Odası Üye Çalışma Profili
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İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu Merkez binası ve Kadıköy İrtibat Bürosu’nda, 1’si hekim, 3’ü avukat 
ve 1’i mali müşavir olmak üzere toplam 26 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

Adil Kartal Üyelik İşleri Bürosu

Emel Karaman Özel Hekimlik Bürosu

Dr. Celalettin Cengiz Hekimlik Uygulamaları Bürosu

Cevdet Albayrak Hekimlik Uygulamaları Bürosu

Özlem Öztürk Hekimlik Uygulamaları Bürosu

Sevil Şen İşyeri Hekimliği Bürosu

Serap Şenyuva Mali Müşavir

Senem Demir Muhasebe Bürosu

Özlem Kütükçü Muhasebe Bürosu

Pınar Bayhan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Alaattin Timur Masaüstü Yayıncılık

Mithat Hamarat Bilgi İşlem

Sırma Doğru Kadıköy İrtibat Bürosu

Av. O. Meriç Eyüboğlu Hukuk Bürosu

Av. Oya Öznur Hukuk Bürosu

Av. Hazal Pekşen Hukuk Bürosu

Ümran Harman Yardımcı Personel

Süleyman Kopar Yardımcı Personel

Ercan Sezgin Yardımcı Personel

Sultan Pamuk Yardımcı Personel

Osman Karaca Yardımcı Personel

Ali Rıza Karlı Yardımcı Personel

Personel ve Bürolar
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İstanbul Tabip Odası Üyelik İşleri Bürosu hekimlerin odayla olan iletişimlerinde ilk başvurulan büro-
dur. Büroda 3 adet sekreter çalışmakta olup yapılan işlemler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:

Sekreterler: Nuray EROĞLU, Gülseren NAK DOĞRU, Adil KARTAL

• Yeni üyelerin kayıtları, kimlik tahsisi ve dağıtım işlemleri, eğer hekim bir başka ilden naklen 
geliyorsa yada başka bir ile kaydının naklinde nakil işlemleri ile ilgili görüşme ve yazışmalar ve üye 
dosyalarının klasmanı bu büroda yapılır. (Mayıs 2010 ve Mart 2011 tarihleri arasında 690 adet yeni 
kayıt dosyası açılmış olup ilgili belgeler dosyalanıp ana arşivde yerini almıştır.) 

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

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

• Hekimlerin yıllık aidatları, işyeri hekimliği yetki ve kurs ücretleri, Onur Kurulu cezaları tahsili, sa-
lon kirası vb. tahsilatlar ile günlük gider ödemeleri ve masraf takibi yapılır. Ayrıca, TTB ve diğer kay-
naklı kitaplar ile hekimlerin ihtiyaç duyduğu 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.

• Çeşitli duyuru, toplantı, panel daveti, kimlik gönderimi vb.  ile Hekim Forumu dergisinin üyelere 
dağıtımı ile ilgili dağıtım firması ile olan işlerin takibi yapılır.

• Üyelerimizle ilgili çeşitli kriterlerdeki raporlamalar ile toplu e-posta ve SMS gönderimleri gerçek-
leştirilir.

• 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, aidat tahsilatı vb.  işlemlere 
ilişkin evrak kontrolü 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 periyodik olarak gelen ve serbest çalışan hekimlerin muayenehane 
açma-kapama kayıtlarına ilişkin raporlar ve hekimlerin çalışma yeri değiştirdiklerinde Sağlık Grup 
Başkanlıklarından münferiden gelen kayıt kapama işlemleri bilgisayar kayıtlarına ve dosyalarına 
işlenir. (Nisan 2011 – Aralık 2011 tarihleri arasında 950 üyenin muayenehane kapanışları ve/veya özel 
sağlık kuruluşlarından ayrılışı, 367 üyenin muayenehane açma ve/veya özel sağlık kuruluşlarında 
göreve başlamaları işlenmiş ve dosyalarına belgeleri konulmuştur.)

Üyelik İşleri Bürosu
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• 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.

Aktif üye sayısının 23.847 olduğu Odamızın Üyelik İşleri Bürosu’nda 01.04.2011 – 26.03.2012 döne-
minde yapılan işlemler ve bunlara ilişkin yazışma adetleri aşağıda belirtilmiştir. Kayıtlarımıza göre 
aynı dönemde 34 hekim vefat etmiş, 254 hekim de üyelikten istifa etmiştir. Ayrıca büromuzda üyeleri-
mize 1004 adet kimlik kartı hazırlanmıştır. 

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

01.04.2011 YENİ NAKİL NAKİL RESMİ DİĞER FAALİYET TTB
26.03.2012 YAPILAN GELEN GİDEN KURUM YAZIŞMALAR BELGESİ
 KAYIT    YAZILARI

TOPLAM 798   400   335 367 361 5529 42
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B Ö L Ü M  - I -

HUKUK BÜROSU FAALİYETLERİ

1- DAVALAR

Hukuk Büromuzda 3 avukat görev yapmakta olup, bir meslektaşımız tam zamanlı olarak İstanbul 
Tabip Odası’nda görev yapmaktadır.

Nisan 2012 tarihi itibarıyla Hukuk Büromuz tarafından (vekaletname sunularak) takip edilen dava 
sayısı 261’dir. 

Hukuk Bürosu işleyişinde iş yükünün önemli bölümünü davalar oluşturmaktadır. Bu nedenle “dava-
lar” başlığı sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak aktarılacaktır.

2-  HEKİM BAŞVURULARI VE HUKUKİ DANIŞMANLIK

Hukuki danışmanlık hizmeti, 2002 yılından beri düzenli olarak sürdürülmektedir. Hukuki danışmanlık 
hizmeti Oda merkezinde yapılan görüşmelerle sınırlı kalmamakta; haftanın diğer gün ve saatlerinde 
de (telefonla, e-postayla ve yüz yüze) danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Görev her ne kadar, “hekim olmaktan ve mesleğin uygulanmasından kaynaklanan hukuki sorunla-
ra danışmanlık yapmak” olarak tanımlanmış olsa da, geride bıraktığımız süre içerisinde başvuran 
hekimler adına çok sayıda savunma/ifade/itiraz ve dava dilekçesi hazırlanmıştır. Bu yöndeki çalışma-
ların sayısal karşılığını tespit etmek neredeyse imkansızdır.

Başvuru konuları; sağlık alanının bütün sorunlarını karşılayacak çeşitlilikte ve farklılıktadır. Son 
iki yıllık dönem için; önce “tamgün” süreci, ardından 650 ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
melerin neden olduğu çok geniş sorun yelpazesi başta olmak üzere, muayenehanelere “standart” 
adı altında getirilmeye çalışılan zorlu kurallar ve “uyum” süreci, özel sağlık kuruluşlarından ücret 
alamama, makbuz kesmeye, giderek daha sık rastlanan şekilde şirket kurmaya zorlanma, artan 
oranlarda hekime yönelik şiddet, kötü hekimlik uygulamaları ve zorunlu sigorta, işyeri hekimliği ve 
bu hizmetinin taşerona devri nedeniyle işyeri hekimlerinin maruz kaldığı fesihler, mecburi hizmet, 
sağlık durumu ve eş durumu atama-ma-ları, neredeyse tüm sağlık kuruluşlarında/tüm basamaklar-
da yaşanan nöbet sorunları, özel üniversitelerde/vakıf üniversitelerinde -özlük hakları ve aktedilen 
sözleşmeler başta olmak üzere- yaşanan sorunlar, defin ruhsatının mesai saatleri dışında kim tara-
fından verileceğine ilişkin düzenlemeler, kimi zaman hem kendi kliniğinde, hem acilde nöbet yazıl-
dığı için aralıksız çalışmaktan, kimi zaman klinikte şef ve şef yardımcısı olmadığından, kimi zaman 
kliniğin “performans” puanı toplamaktan eğitime ayıracak zaman bulamamasından kaynaklanan 
sorunlarla boğuşan tıpta uzmanlık eğitimi ve son KHK ile bir gecede kaldırılan şef ve şef yardımcısı 
kadroları… başlıklarının özel bir ağırlık taşıdığı söylenebilir. 

3- TOPLANTILAR, SUNULAR, MÜTALAA VE DEĞERLENDİRME YAZILARI

Yönetim Kurulu ve Hukuk Bürosu ilişkilerinde koordinasyon ve bilgi akışının 

düzenli hale getirilmesi ve Yönetim Kurulu kararlarının oluşturulmasında ihtiyaç halinde hukuki 
destek sunulabilmesi amacıyla, toplantılara büromuz avukatı da katılmaktadır. 

Hukuk Bürosu
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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 toplantılarda katılmak, sunular yapmak, soruları yanıtlamak, Hukuk Bürosu’nun yerine 
getirdiği görevler arasındadır. 

Benzer şekilde Hastaneler, Üniversiteler, Uzmanlık Dernekleri tarafından düzenlenen toplantılara 
katılınmaktadır.

Keza meslek kuruluşunun Hekimlik Uygulamaları, Özel Hekimlik ve İşyeri Hekimliği Büroları başta 
olmak üzere, büroların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, kimi zaman hukuki görüş sunulmakta, 
kimi zaman da özellik arzeden başvuru dilekçeleri cevaplanmaktadır. 

Büromuzun faaliyet alanları içerisinde önemli bir kategori ve iş yükü açısından ağırlıklı bir bölüm de, 
bu başlık altında özetlenmeye çalışılan hizmetlerdir.

4- WEB SİTESİNİN HUKUK SAYFALARI, TABİP ODASI YAYINLARININ HUKUK EDİTÖRLÜĞÜ

Web sitesinin hukuk sayfaları hazırlanmakta, alanla ilgili yargı kararları duyurulmakta, değerlendir-
me yazıları, bilgi notları oluşturulmaktadır. 

Hekim Forumu başta olmak üzere, süreli ve süresiz yayınlara kimi zaman değerlendirme yazıları ile 
kimi zaman hukuk editörlüğü yaparak katkıda bulunulmaktadır.  

5- İCRA TAKİPLERİ

Onur Kurulu Kararları nedeniyle para cezası ve/veya yargılama giderine mahkum edilen ancak 
gerekli ödemeyi yapmamış hekimlere yönelik, uyarı ve ihtarlardan çözüm alınamaması halinde icra 
takibi yapılmaktadır. 

Oda aidatını ödemeyen üyelere yönelik olarak da öncelikle; mektup gönderilmekte, kolaylaştırıcı 
kampanyalar düzenlenmekte, uyarı ve ihtarlardan çözüm alınamaması halinde; icra takibi yapılmak-
tadır. 

B Ö L Ü M  - II -

HUKUK BÜROSU TARAFINDAN TAKİP EDİLEN DAVALAR

A- İSTANBUL TABİP ODASI ADINA AÇILAN DAVALAR:

Meslek örgütünün; halk sağlığı, hekimlik mesleği ve hekimlerin korunmasına yönelik çalışmalarının 
doğal bir sonucu olarak açılan davalar, bu başlık altında sıralanabilir. Örneğin;

1-   Özel Sağlık Kuruluşunda Çalışan Hekimlerden, Tabip Odası Üyelik Belgesi İstenmemesi 

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayımlanan 31.12.2010 tarihli ve 20046 sayılı yazı ile “bürokrasinin 
azaltılması, kırtasiyeciliğin önlenmesi” amacıyla çalışmalar yapıldığı belirtilerek, hekim ve uzman 
hekimlerin çalışma müracaatlarında istenecek belgeler sıralanmıştır. İlgili yazıya göre daha önce 
özel sağlık kuruluşunda çalışmış olanlardan, “tabip odası üyelik belgesi” istenmeyecektir. 

Görüldüğü gibi; Anayasanın 135. Maddesine uygun olarak, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu 
gereğince kurulmuş ve Kanunun kendisine yüklediği görevleri kamu adına yerine getirme sorumlulu-
ğu taşıyan Tabip Odası faaliyetleri, ortadan kaldırılabilecek ‘bürokratik evrak fazlalığı’ olarak görül-
mektedir. 

Oysa Danıştay’ın kararlarında da belirtildiği gibi; hekimin Tabip Odası’na kayıtlı olduğuna ilişkin 
belgenin aranmaması halinde kayıt yaptırmaksızın çalışan hekimlerin tespiti mümkün olmayacağı 
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gibi, bu hekimlerin deontoloji ve hekimlik meslek etiği kurallarına aykırı davranışlarının denetimi de 
yapılamayacaktır.

Bu nedenle açılan dava devam ederken bu kez Sosyal Güvenlik Kurumu’nun benzer bir işlemi ile 
karşı karşıya kalınmıştır. 

2- SGK’nın Tabip Odası Üyelik Belgesi ve Tabip Odası Onay Belgesi  İstemekten Vazgeçmesi  

SGK tarafından yayınlanan/ilan edilen “2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmetleri 
Sunucularından Özel Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi”nin ekinde, özel sağlık kuruluşlarında 
çalışan hekimlerden istenecek belgeler sıralanmaktadır. 

Ancak önceki yıllardan farklı olarak; bu belgeler arasında tabip odası “oda kayıt belgesi” ile “muaye-
nehanesi olup olmadığına ve başka bir özel sağlık hizmeti sunucusunda çalışıp çalışmadığına dair, 
tabip odasından alınacak belgenin” sıralanmadığı görülmüştür.

Oysa 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 7. Maddesinde yer alan; “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” hükmü gereğince, özel sağlık kuruluşlarında 
çalışan ve/veya mesleğini serbest olarak icra eden tabiplerin, meslek kuruluşuna üye olması  zorun-
ludur. 

Keza tabip odasının “muayenehanesi olup olmadığına ve başka bir özel sağlık hizmeti sunucusunda 
çalışıp çalışmadığına onay” verip vermediğine ilişkin belgelerin yer almaması, açıkça 6023 sayılı 
Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 5. maddesine ve yargı kararlarına aykırıdır. Bu durum aynı zamanda 
meslek odasının kanundan doğan “onay” yetkisini de işlevsiz hale getirmektedir.  

Bu nedenlerle SGK’nın yetkili kuruları ile hem görüşmeler yapılmış, hem başvurularak bu hatanın 
düzeltilmesi istenmiştir. Gerekli düzeltme yapılmadığı takdirde konu bir kez daha yargıya taşınacaktır.

3- Hekimlerin ve Meslek Kuruluşunun Gıyabında Yapılan “Ücret Pazarlıkları” ve Aktedilen “Mu-
tabakat Metni” 

2011 yılının Ekim ayında Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği’nin (OHSAD) web sitesinde, 
Sağlık Bakanlığı ile OHSAD arasında 14.09.2011 tarihinde bir toplantı yapıldığı ve bir “Ortak Mutaba-
kat Metni” oluşturulduğu duyurulmuştu. 

Bu “mutabakat”, özel hastanelerde çalışan hekimlerin ücretlerinin düşürülmesi, kamuda çalışan 
hekimlerin gelirleri ile paralel/eşit hale getirilmesi ve kamudan özel hastanelere geçişin azaltılması 
karşılığında, Sağlık Bakanlığı tarafından OHSAD üyesi özel sağlık kuruluşlarına 1000 tane ek kadro 
verilmesinin yanı sıra, gece branş nöbeti kadroları ve hemşire sayısındaki yetersizliklerin giderilme-
sine ilişkin vaatleri içermektedir.

Oysa özel sağlık kuruluşları bünyesinde çalışan hekimlerin önemli bölümü ücretlerini parçalar 
halinde ve gecikmeli olarak alabilmekte, iş güvencesinden yoksun olarak çalışmakta, üstelik reel 
ücretler hiçbir meslek grubunda olmadığı şekilde gerilemektedir. 

Yönetim Kurulu tarafından yapılan basın toplantısını, üye toplantıları, olası hak kayıpları konusunda 
uyarmak ve bilgilendirmek için hazırlanan yazılar izlemiş, ardından Sağlık Bakanlığı’na da başvuru-
larak özetle;

a) Bakanlığınız ile OHSAD arasında varılan 14.09.2011 tarihli “mutabakat”ta yer alan, başta özel 
hastaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin ücretlerinin düşürülmesine ve 
emeklerinin değersizleştirilmesine yol açacak,“Özel Sağlık Sektörü ile kamu hastanelerinde çalışan 
hekimlerin ortalama gelirleri arasında çok yüksek farklar olması, hekimlerin kamu ile özel sektör 
arasında geçiş yapmalarına ve personel dağılım cetveli dengesizliğine yol açabilir. Bu sebeple Özel ve 
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Kamu Hastaneleri ve Üniversiteler hastanelerinde çalışan hekim gelirlerinde anormal farklar olma-
malıdır.” paragrafının geri alınması/iptal edilmesi, 

b) Bakanlığınız ile özel hastane sahipleri arasında, hekimlerin ücretlerinin düşürülmesine yol açacak 
bir “mutabakat”ın bulunmadığının/geri alındığının kamuoyuna açıklanması,

c) Keza başta özel hastaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ücret 
ve hak gasplarının engellenmesi ile hekimlerin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi 
için gerekli önlemlerin alınması talep edilmiştir. Sağlık Bakanlığı ise süresi içinde herhangi bir cevap 
vermemiştir.

Bu nedenle konu yargıya taşınmış, bu işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmiştir. 
Ankara 9 İdare Mahkemesi tarafından ilk inceleme tamamlanmış ve Bakanlığa savunmalarını sun-
ması için süre verilmiştir.   

Özel hekimlik alanına ilişkin ayrıntılı rapor aşağıda yer almaktadır. 

4- Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nin Arsa, Bina ve Gelirlerinin Devredilmesi 

Ardı adına çıkarılan Kanunlar ile aralarında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de bulun-
duğu, İstanbul’un çok stratejik ve gözde yerlerinde bulunan araziler el değiştirmiştir. Bu çerçevede 
“Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nin bulunduğu arazide Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi’ 
kurulacağı da ilan edilmiştir.  

Böylece kamu tüzel kişisi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bir mazbut vakıfın mal 
ve hakları, geri dönüşümü olmayacak şekilde devredilmiş, malvarlıkları elden çıkarılmıştır. Oysa vak-
fın mülkleri de, gelirleri de ancak vakıf senedinde belirtilen amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda 
kullanılabilir. Bu amaç ise fakir ve garip hastaların ücretsiz tedavi ve bakımlarıdır. Ancak “yoksul has-
taların ücretsiz olarak tedavi ve bakımının yapılması” amacının yerini “paralı eğitim ve paralı sağlık 
hizmeti sunacak bir Üniversite kurmak” almıştır. Yani Anayasada düzenlenen sosyal devlet ilkesi de 
ihlal edilmiştir.   

Diğer yandan Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan, 657 sayılı ya-
saya tabi ve çoğunluğu sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında olan personel yönünden önemli 
hak ihlalleri yaşanmış, hekimler ya hizmet aktine ve İş Kanunu’na tabi olarak (yani iş güvencesinden 
yoksun olarak) işçi statüsünde çalışmayı kabul etmek ya da kadrosunun Sağlık Bakanlığı’na devre-
dilmesini kabul etmek seçenekleri ile karşı karşıya bırakılmıştır. Bu koşullarda Üniversite çalışmak 
istemeyen personel ise adeta cezalandırılarak İl dışına tayin edilmiştir. Özellikle Üniversitede kal-
mayı tercih eden asistan sayısının çok az olması nedeniyle, asistan tayinleri ülkenin dört bir yanına 
çıkarılmıştır. 

Bu dönemde yaşanan hak ihlalleri için Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere çok sayıda hukuki 
girişim ve müracaatta bulunulmuş, Yönetim Kurulu ile asistan hekimlerin birlikte yürüttüğü mücade-
le sonucunda il dışı atamalar durdurulmuştur.  

5- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikle muayenehane-
lere getirilen “standartlar” 

Bu Yönetmelik geçtiğimiz iki yıl içinde de pek çok kere değişikliğe uğramıştır. Ancak 3 Ağustos 2010 
değişiklikleri dönüm noktalarından biridir. Bu tarihteki değişiklikler ile kapıdan, bekleme salonu-
na, asansörün genişliğinden, merdiven basmaklarına kadar çok ayrıntılı bir düzenleme yapılmış ve 
(yataklı sağlık hizmetleri verilen) özel hastanelerden bile istenmeyen fiziki koşullar muayenehaneler-
den istenmiştir. Deprem, yangın merdiveni, iskan ruhsatı gibi, kat maliklerinin tamamını ilgilendiren 
hususlarda dahil olmak üzere, tüm bu düzenlemelere  “uyum” için sadece bir yıl verilmiştir. 

Daha açık ifadesiyle, Sağlık Bakanlığı hiçbir meslek grubu için söz konusu olmayan ağır koşullar 
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getirerek, hekimlerin mesleklerini bağımsız olarak icra edebileceği tek yer olan muayenehanelerin 
açılmasını da fiilen imkansız hale getirmiştir. 

Türk Tabipleri Birliği, İzmir Tabip Odası, İstanbul Tabip Odası tarafından açılan davalar sonucunda 
Danıştay 10. Dairesi tarafından; bu düzenlemelerin hukuka aykırı olduğu karar altına alınmış, ama 
Bakanlık benzer içerikte değişiklikleri yeniden yapmıştır. 25 Eylül 2009, 6 Ocak ve 7 Nisan 2011 tari-
hinde yapılan değişiklikler de yargıya taşınmıştır.

Özet olarak belirtelim ki, yargı kararına rağmen yine aynı içerikteki düzenlemeler yapılarak bilimsel 
hiçbir ölçüte dayanmayan “standart”lar getirilmiştir. Tekrar yürütmenin durdurulması kararı alınmış, 
bu kez de 3 Ağustos 2011 tarihli değişiklik yapılmıştır. 

Bu değişiklik ile her ne kadar “uyum” süresi 2015 yılına kadar uzatılmış olsa da, “standart” konusun-
daki düzenlemeler eskisinden daha da kötü bir hal almış, bu kez de İmar Kanunu ve o tarih itibariyle 
belli olmayan TSE standartlarına atıf yapılmıştır. 

Özel hekimlik alanına ilişkin ayrıntılı rapor aşağıda yer almaktadır. 

6- Aile Hekimliği Uygulamasına Geçiş Sürecinde Açılan Davalar

1 Kasım 2010 tarihinde İstanbul’da aile hekimliğine “geçilmiş”tir. 

Aile hekimleri ile Valilik arasında yapılan sözleşmelerden, damga vergisine, aile sağlığı merkezle-
rinin “deprem güçlendirmesi” gerekçesiyle boşaltılmasından, aile hekimlerine yönelik şiddete, aile 
hekimin kendisini tehdit eden hastaya sağlık hizmeti sunmak zorunda olup-olmadığından, eğiticilere 
verilen ekstra puanlara, aile hekimlerinin zorunlu mali sorumluluk sigortası primlerinin devlet/kamu 
tarafından karşılanmamasından, defin ruhsatı “nöbetlerine” ve meslek kuruluşuna üye olmanın zo-
runlu olup-olmadığına kadar aile hekimlerinin yaşadığı her zorlukta, hukuki bilgi ve destek verilmiş, 
başvuru ve/veya itiraz ve/veya dava dilekçeleri hazırlanıp paylaşılmış, örnek davalar açılmıştır. 

Aile hekimliği alanına ilişkin ayrıntılı rapor aşağıda yer almaktadır. 

7-Hastanelerin Resmi Adıyla “Birleşmesi”, Fiilen Kapatılması Süreci 

Bilindiği gibi “kentsel dönüşüm” adı altında, çarpık kentleşmenin ortaya çıkardığı problemlere bilim-
sel, planlı ve programlı bir çözüm aramaktan ziyade; (Sulukule örneğinde çarpıcı bir şekilde görül-
düğü gibi) şehrin rant alanları tespit edilip yağmalanmakta, ne kültürel zenginlik, ne tarihi doku, ne 
kamu yararı gözetilmektedir. 

Beykoz Devlet Hastanesi’nin varlığına son verilerek, Paşabahçe Hastanesi ile birleştirilmesi, keza 
Validebağ Devlet Hastanesi’nin varlığına son verilerek Üsküdar Devlet Hastanesi ile birleştirilmesi 
kararları da, benzer bir görünümdedir. Çünkü her iki Hastanenin de coğrafi konumu bir hayli önemli 
ve stratejiktir. Her ikisi de sağlık hizmet sunumu yönünden, önemli bir işlev üstlendiği halde adeta 
“gözden çıkarılmış”tır. 

Bu işlemlerin mürekkebi kurumadan/ yargı tarafından bir karar oluşturulmadan bu kez de Şişli Dev-
let Hastanesi’nin varlığına son verilerek, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bünyesine dahil 
edilmiştir. Bakanlık tarafından bu devrin amacı, “kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağla-
mak” olarak lanse edilse de, aslında hastane binası aile sağlığı merkezine çevrilerek, aile hekimleri-
ne kiraya verilmiştir. 

Hukuk büromuzca, bu “birleşme” işlemlerinin iptali için de davalar açılmıştır. Başlangıçta yürütme-
nin durdurulması kararları alınsa da, bu kararlar üst Mahkemeler tarafından kaldırılmıştır! Davalar 
henüz sonuçlanmamakla birlikte, --tıpkı diğer Tabip Odaları tarafından açılan davalarda olduğu gibi- 
olumlu bir seyir izlememektedir.  
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8- Mesai Saatlerini Daha da Artıran Genelgeler ve İptal Davaları

Anayasa Mahkemesi tarafından 5947 sayılı kısaca “Tam Gün Kanunu” olarak adlandırılan düzenle-
menin yürütmesi durdurulmuş olsa da, ardı ardına yapılan düzenlemeler ile hekimler seçeneksiz ve 
hatta çaresiz bırakılmaya çalışılmıştır/çalışılmaktadır. 

Bu çerçevede getirilen düzenlemelerden biri de Mesai Saatleri Genelgesi’dir. Önce Sağlık Bakanlığı 
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından önce 2010/55 sayılı Genelge çıkarılmış, sonrasında da 
“Genelge’nin 2. maddesinin hastane yöneticileri ve personel tarafından farklı yorumlandığı” gerekçe-
siyle 03.09.2010 tarih ve 2010/65 sayılı Genelge düzenlenmiştir. 

Her iki düzenlemede de, öğle tatili olarak adlandırılsa bile bir saatlik ilave çalışma süresi getirilmek-
te ve böylece sağlık personelinin günlük sekiz saatlik çalışma süresi dokuz saate çıkarılmaktadır. 
Esasen çalışma süresi içinde kullanılan öğle yemeği hakkı, Sağlık Bakanlığı tarafından “bir saatlik 
öğle tatili” olarak adlandırılarak çalışma süresine ilave edilmiş ve mesai saati 2368 sayılı Kanun’un 
yürürlükte olduğu dönemde olduğu gibi 45 saat olarak uygulanmaya devam edilmek istenmiştir. 

Bu Genelgelerin iptali talebiyle açılan davalar halen devam etmektedir.

9- Dere Yataklarına Kurulduğu İçin, Sel Felaketinde Zarar Gören Hastaneler Ve Bu Sonuca Yol 
Açan İlgililer Hakkında Yapılan Hukuki İşlemler  

08.09.2009 tarihinde Silivri ve İstanbul’un pek çok bölgesinde yaşanan sel felaketi sonrasında Prof. 
Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi, Selimpaşa Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi, Şerife 
Baldöktü Sağlık Ocağı, Çatalca ilçesinde ise İlyas Çokay Devlet Hastanesi hasar görmüş, sağlık hiz-
meti verilemez hale gelmiş, hastalar ve kamu sağlık çalışanları ciddi oranda mağdur olmuştur. Mal 
ve can kaybına neden olan bu ağır faturanın nedeni ise; kamu sağlık kurum ve kuruluşlarının dere 
yataklarına ve/veya kenarına kurulması, dere yataklarının yanlış şekilde kapatılması ve imar planları-
nın mevzuata ve bilimsel gereklere aykırı yapılmasıdır. Bu nedenle ilgililer hakkında suç duyurusunda 
bulunulmuştur.

Ancak ne Sağlık Bakanı, ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, ne Silivri Belediye Başkanı, ne 
de İl Özel İdaresi başkan ve üyeleri kusurlu bulunmuştur. Tüm ilgililer hakkında takipsizlik kararları 
verilmiş, itirazlarımızın bir kısmı reddedilmiş, bir kısmında ise henüz karar verilmemiştir.

10- İstanbul Tabip Odası’na ‘Evrak Vermeme’ İşlemleri Nedeniyle Açılan Davalar

Özellikle hekimlere yönelik şikayetlerde; bir değerlendirme yapılabilmesi ve ihlalin tespiti halinde di-
siplin soruşturması açılabilmesi için, ilgili sağlık kuruluşu uhdesinde bulunan hasta dosyalarına ge-
rek duyulmaktadır. Bu çerçevede dosya ve belgeler, Hekimlik Uygulama Bürosu tarafından, hastanın 
tedavi gördüğü Hastane’den istenmektedir. Ancak neredeyse son 5 yıldır kamu sağlık kuruluşlarının 
“direnci” ile karşılaşılmaktadır. 

“Meslek örgütünün yetkisinin bulunmadığı”, “Bilgi Edinme Hakkı Kanununa aykırı 

bir talep olduğu”, “belgelerin doğrudan İl Sağlık Müdürlüğü’nden istenmesi gerektiği” gibi nedenler-
le, hasta dosyalarının, meslek örgütüne verilmesi engellenmektedir.

Keza, Adli Tıp Kurumu ve Adalet Bakanlığı’ndan bilgi, belge istenmesi durumunda da benzer bir 
sıkıntı ile karşılaşılmaktadır. 

Sorun birçok kez yargıya taşınmış, uzun süren yargılama süreçlerinin sonunda Danıştay 10. Dairesi 
tarafından “yürütülen kamu hizmetinin bir gereği olarak” bu dosya, bilgi ve belgelerin Tabip Odasına 
verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 Ancak bu kez de karşımıza Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin, 02.05.2006 tarih ve 6233 sayılı 
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olumsuz görüşü çıkarılmaya başlanmıştır. Hastane Başhekimlikleri bu kez de, bu yazıya atıf yaparak, 
bilgi-belge vermeme tutumunu sürdürmektedir. Kısacası yargı kararlarına rağmen “sorun” çözüle-
memiştir. 

Bu nedenle Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin, yargı kararlarından çok daha eski olan 
02.05.2006 tarihli “görüşü” de yargıya taşınmak zorunda kalmıştır. 

11- Meslek Odasının Onayı Olmaksızın, Sosyal Güvenlik Kurumunca İşyeri Hekimlerine Verilen 
Yetkilerin İptali

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan bir Genelge ile, işyeri hekimliği yetkilendirmelerinde 
“tabip odalarından onay alınmasını zorunlu tutmayan” düzenlemeler getirilmiş, TTB’nin ikame ettiği 
dava sonucunda da bu düzenlemeler iptal edilmiştir.

Bunun üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurularak, Genelge’nin yayınlandığı tarihden bu yana; 
“‘Hekim Yetki’si verilen bütün işyeri hekimlerinin, meslek odasına bildirilmesi ve meslek odasının 
onayı olmaksızın, Kurumca verilen bütün ‘hekim yetkileri’nin iptali” istenmiş, ancak başvurumuz 
reddedilmiştir.

Bu nedenle açılan dava sonucunda Mahkeme; Tabip Odası onayı olmaksızın verilen işyeri hekimliği 
yetkileri konusunda işlem yapılması gerektiğini belirterek, SGK’nın bu tutumunu hukuka aykırı bul-
muş ve iptal kararı vermiştir. Karar temyiz aşamasındadır.

12- “Hizmet Satın Alma” Nedeniyle Açılan Davalar

“Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde 2004 Mayıs ayında başlatılan süreçle, sağlık ve yardımcı 
sağlık personeli tarafından yerine getirilen hizmetler satın alınmaya (taşeron kanalıyla gördürülme-
ye) başlanmıştır. Uygulamada ağırlıkla radyoloji ve laboratuar hizmetlerine yönelik karşımıza çıkan 
bu ihaleler, sadece Sağlık Bakanlığı bünyesinde değil, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, 
sağlık hizmetinin sunulduğu her yerde yaşanmaktadır. 

Bu başlık altında çok sayıda dava açılmıştır/ açılmaktadır. Davaların bir bölümü yargının “hizmet 
satın alma” ve/veya “taşeronluk” konusundaki genel yaklaşımının bir parçası olarak, olumsuz olarak 
sonuçlanmıştır. Bir kısmı ise halen devam etmektedir. 

13- Hekim Olmadığı İçin Disiplin İşlemi Yapılamayan ve/veya Hekim Olmakla Birlikte Suçun 
Niteliği Nedeniyle Ayrıca İlgili Savcılığa da Şikayetçi Olunması Gereken İhlaller Halinde Yapılan 
İşlemler;

• Tıp eğitimi almadığı ve yetkisi olmadığı halde, kendisini hekim olarak tanıtıp, tıp merkezi mesul 
müdürlüğü yapanlar, 

• Web siteleri kanalıyla aracılık yapıp, mevzuatta yasaklandığı şekilde hekimlere iş temin eden şir-
ketler,

• Yabancı uyruklu olduğu ve/veya çalışma izni bulunmadığı için, kaçak olarak çalışan/çalıştırılan tıp 
fakültesi mezunları

• Doktora nedeniyle edindiği “dr” ünvanını kullanarak, kendi geliştirdiği “tedavi yöntemlerini” uygu-
lamak üzere sağlık kuruluşu açan kişiler

• Keza tıp doktoru olmayan ancak isimlerinin başında yer alan “Prof. Dr.” unvanını kullanarak, nere-
deyse hergün bir başka televizyon programına katılıp, bitkisel tedavi ile tüm hastalıkları iyileştirilebi-
leceğini anlatan kişiler aleyhinde şikayetçi olunmuştur. Bu şikayetlerimizin bir kısmı henüz Savcılık 
aşamasında takipsizlik kararı ile sonuçlanmış, keza itirazlarımız da reddedilmiştir. Bir kısmında ise 
ilgili iddianame düzenlenerek davalar açılmıştır. Davalar devam etmektedir. 
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B- İSTANBUL TABİP ODASI ALEYHİNDE AÇILAN DAVALAR:

Bu davaların çok önemli bölümünü, Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezalarının iptali için 
ilgili hekim tarafından açılmış davalar oluşturmaktadır. Bu davalar arasında; reklam yasağının ihlali, 
hastaya karşı özen yükümlülüğünü yerine getirilmemesi, yanlış teşhis ve tedavi, aydınlatılmış onamın 
usulüne uygun olarak alınmaması, uzmanlık dışı girişim nedeniyle Onur Kurulu tarafından verilen 
disiplin cezalarının iptali konulu davalar bulunmaktadır.

C- İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİCİSİ, TEMSİLCİSİ VE 

AKTİVİSTLERİNE KARŞI 

veya BU KİŞİLER ADINA AÇILAN DAVALAR:

Bu kategorideki davalar;

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

• Basın yayın organlarında yer alan İstanbul Tabip Odası tüzel kişiliği ve/veya yöneticileri aleyhine 
gerçeğe aykırı haberler ile; hakaret vb. yayınlara karşı yapılan tekziplerin yanı sıra, takip edilen ceza 
ve hukuk davaları, 

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

• Odanın yalnız veya sendikalarla birlikte yaptığı etkinliklere katıldığı için (örneğin yemek ücretlerine 
ilişkin basın açıklamaları, 25 Kasım’da sendikaların çağrısı ile yapılan iş bırakma eylemleri, 19-20 
Nisan G(ö)revi,  21 Aralık G(ö)revi vb) disiplin cezası verilen, cezai soruşturma açılan hekimler ve 
diğer sağlık çalışanlarının hukuki işlem ve davaları,

• Oda tarafından oluşturulan bir bilimsel komisyonda yer aldığı ve/veya bu komisyon raporunun açık-
landığı toplantıya katıldığı için disiplin cezası verilen hekim dosyaları,  olarak sıralanabilir. 

D- AYNI KONUMDAKİ HEKİMLERİ VE MESLEĞİ ETKİLEYEN EMSAL NİTELİKTEKİ DAVALAR:

Bu kategorideki davalar, bir hekim adına üstlenilmiş olsa da, içeriği ve sonuçları itibarıyla aynı ko-
numda bulunan çok sayıda hekimi ve mesleği etkileyen davalardır. 

Bu başlıkta örneğin;

1- “Tam Gün” süreci:

Tam Gün Yasası, geride bıraktığımız iki yılın kuşkusuz en yoğun gündemidir. Toplantılar, görüş ve 
değerlendirme yazıları, başvuru, şikayet, istifa, bilgilendirme (…) dilekçeleri gibi hukuki çalışmaların 
yanı sıra “yasal zorunluluk” nedeniyle iş akdini sona erdirmek zorunda kalan işyeri hekimleri adına 
İş Mahkemesinde, kamudan istifa etmek zorunda kalan hekimler adına İdare Mahkemesinde örnek 
davalar açılmıştır.  Davalar sonuçlanma aşamasındadır.

Yine laboratuarını ve/veya muayenehanesini kapatmak zorunda kalan hekim adına Sağlık Bakanlığına 
karşı tazminat davası açıp, uğranılan zararlar talep edilmiştir. Dava devam etmektedir. 

Üniversitede öğretim üyesi olduğu halde, özel sağlık kuruluşlarında veya muayenehanesinde çalışma 
yasakları ile karşı karşıya kalan hekimler için de örnek davalar açılmış ve bu davalarda hem yürüt-
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menin durdurulması kararları, hem iptal kararları alınmıştır.  

2- Tam Gün Kanunu ile getirilen “çalışma yasaklarını” özel hekimlik alanına taşımaya dönük 
Sağlık Bakanlığı icraatları: 

• Muayenehanesi olan hekimlerin, aynı anda SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında çalışama-
yacaklarına ilişkin, 20.10.2011 tarihli İl Sağlık Müdürlüğü yazısına karşı, hem İstanbul Tabip Odası 
adına, hem başvurucu hekimler adına davalar açılmış, yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır.

• SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşunda çalışan hekimlerin, aynı anda SGK ile anlaşması olma-
yan bir başka sağlık kuruluşunda çalışamayacaklarına ilişkin, 30.10.2011 tarihli İl Sağlık Müdürlüğü 
yazısına karşı hem İstanbul Tabip Odası adına, hem başvurucu hekimler adına davalar açılmıştır.

• Muayenehanesi olan veya SGK ile anlaşması olmayan özel sağlık kuruluşunda çalışan hekimlerin, 
aynı anda SGK ile anlaşmalı yerde çalışamayacaklarına ilişkin 06.01.2012 tarihli Sağlık Bakanlığı 
yazısına karşı dava açılmıştır.

• Muayenehanesi olan hekimin, aynı anda SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşunda çalış-a-mayacağı 
gerekçesiyle MEDULA sisteminden çıkarılmasına karşın, Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı açılmış, 
yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır.

Özel hekimlik alanına ilişkin ayrıntılı rapor aşağıda yer almaktadır.

3- 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nedeniyle hekimlere “devlet memurluğundan ayrıl-
ması veya özel mesleki faaliyetini sona erdirmesi”ni bildiren işlemlerin iptali

26.08.2011 tarihli Resmi Gazete’de 650 sayılı “Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” yayımlanmıştır. 

KHK’nin 36. maddesinden 41. maddesine kadar olan 6 maddesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanu-
nunda, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Türk Silahlı Kuvvetler 
Personel Kanununda değişiklik ve ek düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerle hekimlerin mesai 
saatleri dışında çalışmalarına yasak ve sınırlamalar getirilmiştir. Yasaklar hekimlerin çalıştıkları 
kurumlara göre farklı sonuçlar doğurmaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca memur olarak çalışan hekimlerin mesai saatleri dışın-
da muayenehane açarak ya da herhangi bir kuruluşta çalışarak, işyeri hekimliği yaparak meslekleri-
ni icra etmeleri yasaklanmıştır. 

KHK’nın yürürlüğe girmesinin hemen ardından Hastane Başhekimlikleri tarafından yazılar tebliğ 
edilmeye başlanmış ve ilgili hekimlere; “…ya devlet memurluğundan ayrılması veyahut da özel mes-
leki faaliyetlerini sona erdirmesi” bildirilmiştir.

Bu işlemin iptali ve dayanağı 650 sayılı KHK ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcra-
sına Dair Kanun’un 12. maddesine eklenen paragrafın ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. 
maddesinin 1. fıkrasına eklenen cümlenin, Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi istenmiştir. 

Dava devam etmektedir.

4- 663 sayılı KHK ile eğitim ve araştırma hastanelerinin işlevsizleştirilmesi, klinik şef ve şef yar-
dımcılığı kadrolarının, bir geçiş süreci dahi öngörülmeden, bir gecede kaldırılması:

KHK’nın geçici 6. maddesinde yer alan “Bu maddenin yayımı tarihinde görevde bulunan klinik şefi ve 
klinik şef yardımcılarının görevleri bu maddenin yayımı tarihinde sona erer. Bunlar eğitim görevlisi 
kadrolarına kazanılmış hak aylık dereceleriyle atanmış sayılır” düzenlemesi sonucunda yaklaşık 
1000 klinik şefi, 900 klinik şef yardımcısının görevi sona erdi.
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663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eğitim ve araştırma hastanelerinin bitirilmesine, somut 
olarak da tıpta uzmanlık eğitimine büyük bir darbe vurulmasına, bir gecede ortadan kaldırılıveren 
eğitici kadrolarına ilişkin çok sayıda değerlendirme toplantısı yapılmıştır. 

Ocak ve Şubat aylarında Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde yapılan toplantıların ardından; “Sağlık 
Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 27.12.2011 tarih, 17936 sayılı Genelgesi’nin iptali ve 
bu Genelge’nin dayanağı olan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerinin Anayasa 
Mahkemesi’ne götürülmesi” talebiyle Danıştay’a başvurularak, İstanbul genelinde 108 klinik şef ve 
şef yardımcısı adına dava açılmıştır.

5- Hekime yönelik şiddet:

Yönetim Kurulu’nun 2002 yılında aldığı karar gereğince, şiddete maruz kalan hekimlerin davaları 
Hukuk Büromuz tarafından ücretsiz olarak takip edilmektedir. 

Ağırlıklı başvuru konusu; maruz kalınan fiziki şiddet, hakaret, tehdit ile hastanelerde yeterli güvenlik 
personelinin bulunmamasından kaynaklanan güvenlik sorunlarıdır.

Bu kategoride hali hazırda 50 civarında dava takip edilmekte olup, duruşma yoğunluğumuzun ağırlık-
lı bölümünü bu dosyalar oluşturmaktadır. Ayrıntılı rapor aşağıda yer almaktadır.

6- Mecburi hizmet:

Başvurucuların mevcut durumları da, kişisel özellikleri de birbirinden farklı olduğu için, davalarda 
tartışılan kimi hususlar da farklılık göstermektedir. 

Mecburi hizmet, hukuk büromuzca 2 defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınmış olup, baş-
vuruların biri iç hukuk yolları tüketilerek, diğeri ise iç hukuk yollarından zaten sonuç alınamaması 
nedeniyle tüketilmeden yapılmıştır.

İç hukuk yollarını tüketerek yaptığımız başvuru, henüz AİHM tarafından değerlendirilmekte olup, 
diğer başvurumuz ise “Sözleşme ve Protokolleri ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin ihlal 
edildiği yönünde bir belirti saptanmadığı” gerekçesiyle kabul edilemez bulunmuştur.

7- İşyeri hekimliği:

İşyeri hekimliği sözleşmelerinin haksız feshinden kaynaklanan tazminatlarının tahsil edilmesi talepli 
davaların yanı sıra, hekimlerin serbest meslek makbuzu keserek çalıştıkları döneme ilişkin almaları 
gereken işçilik hakları da dava konusu edilmiştir.

İş Kanunu’nun 81. maddesine eklenen ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan hekimlere, 
aslî görevleri kapsamında, işyeri hekimliği hizmeti gördürtmeyi düzenleyen fıkraya dayanılarak iş 
sözleşmeleri feshedilen hekimler için hem İş Mahkemelerinde, hem İdare Mahkemelerinde dava-
lar açılmış ve 81. maddeye eklenen fıkra yönünden Anayasaya aykırılık itirazında da bulunulmuştur. 
Ancak taleplerimiz kabul edilmemiştir, kararlar temyiz aşamasındadır.

81. madde nedeniyle iş akdi feshedilen işyeri hekimlerinin, tazminat ve diğer işçilik alacaklarının 
tahsili talebiyle açılan davalarda ise, (fesih haklı nedene dayanmadığından) hekimlerin “işçilik ala-
caklarına hak kazandığı” sonucuna ulaşılmıştır. (Kararlar temyiz aşamasındadır)

Keza, yine 81. madde değişikliği sonrasında, işyeri hekimliği sözleşmesi feshedilmeyen ancak ücreti 
ödenmeksizin çalıştırılan bir hekim adına ikame ettiğimiz davada, hekimin sözleşmeye istinaden 
çalıştırıldığı dönem için ücret talebinin haklı olduğuna karar verilmiştir.

İşyeri hekimliği alanında, (eğitim ve tabip odası onayı başta olmak üzere) meslek örgütünün etkinliği-
ni kırmak amacıyla çıkarılan Genelge ve Yönetmeliklere ve uygulanmalarından kaynaklanan ihlallere 
ilişkin bireysel davalar da takip edilmektedir. 
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 “TTB tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikasının geçersiz olduğu” gerekçesiyle, sözleşmesi 
işleme konulmayan bir hekim adına dava açılmıştır. Ki aslında bu husus daha önceki tarihlerde de 
yargıya taşınmış, her üç davada meslek örgütü lehine sonuçlanmıştır. Buna rağmen ısrarla aynı 
içerikte düzenleme yapılmaktadır. Bu hukuka aykırı düzenleme de yargı önüne götürülmüş ve bir kez 
daha yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır.  

“Tam Gün” Yasası’nın 7. maddesi gerekçe gösterilerek, işyeri hekimliği yapanlardan, döner sermaye 
ek ödemeleri geri istenmeye başlamış ve bu hususta da çok sayıda başvuru alınmıştır. Hazırladığımız 
itiraz dilekçeleri ile sorun şimdilik çözülmüştür. 

8- Sınavsız şef ve şef yardımcılığı atamaları, usulsüz sınavlarla yapılan atamalar:

Bilindiği gibi eğitici kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri defalarca Danıştay 5. Dairesi 
tarafından hukuka aykırı bulunmuştur. 2005 yılında Danıştay’ın incelemesinden kaçırmak amacıyla 
yapılan Kanuni düzenleme ise Anayasa Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunmuştur. Ama kısa 
süre içerisinde ülke genelinde 176 şef ve şef yardımcılığı kadrosuna, kadrolar ilan edilmeden, baş-
vurular alınmadan ve başvuranlar arasında bilimsel bir değerlendirme yapılmadan atamalar yapıl-
mıştır. Bu nedenle hukuk büromuz tarafından başvuru hekimler adına çok sayıda dava takip edilmiş, 
davaların tamamı lehe sonuçlanmıştır. (hala bitmeyen ve/veya kesinleşmeyen davalar bulunmaktadır) 

Ancak Anayasa Mahkemesinin kararından hemen sonra, 5748 Sayılı Kanun yürürlüğe girmiş ve bu 
kez de geçici 1. madde hükmüne dayanarak doçent ve profesör unvanına sahip olan hekimlerin (sı-
navsız) atanması için, Mart ayında 75, Haziran ayında 201, Ekim ayında 228 kadro ilan edilmiştir. Bu 
dönemlerin hepsinde çok sayıda ihlal yaşanmış, başvuru yapan hekimler adına davalar açılmıştır. Bu 
davaların bir kısmında olumlu, bir kısmında ise olumsuz sonuçlar alınmıştır. Ancak henüz kesinleş-
miş kararlar bulunmamaktadır.

Uzun yıllardır beklenen sınav nihayet yapılmış, bu süreçte (özellikle sözlü sınav aşamasında) yaşanan 
ihlaller nedeniyle de bireysel davalar açılmıştır. Geçtiğimiz aylarda bu dönemde açılan davalardan 
biri sonuçlanmış ve Mahkeme itirazımızı haklı bulmuştur. Diğer davalar devam etmektedir. 

9- Yıllık izin:

Meslek örgütü faaliyetleri esnasında kullanılan izinlerin, keza bilimsel toplantılara katılma süreleri-
nin yıllık izinden mahsup edilmesi ve döner sermaye hesaplamasında şua izni ve yıllık izin dönemle-
rinin dikkate alınmaması konulu davalar takip edilmektedir.

“Meslek örgütü faaliyetleri esnasında kullanılan izinlerin yıllık izinden mahsup edilmesi” işleminin 
iptali nedeniyle açılan davada, mahkeme “Merkez Konsey üyesi olan davacının, kamusal nitelikteki bu 
görevi dolayısıyla katıldığı toplantı ve etkinlikler için aldığı izinlerin, yıllık izinden mahsup edilmesinde 
hukuka uyarlık bulamadığı” gerekçesiyle iptal kararı vermiştir.

Bu karara rağmen İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyelerinin bazıları yönünden, benzer sıkıntı-
lar devam etmektedir. Geride bıraktığımız iki yıl içinde bu konu defalarca gündeme gelmiş, açıklama, 
itiraz ve şikayet dilekçelerinin yanı sıra başka davalar da açılmıştır.

10- Disiplin cezaları:

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Hastane Temsilcileri ve aktivistlerin yürüttükleri faali-
yetler nedeniyle almış oldukları disiplin cezalarının iptali talebiyle tarafımızdan çok sayıda dava takip 
edilmektedir. 

Gerek Anayasa’da, gerekse 657 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak, “uyarma ve kınama cezalarına 
karşı yargı yolunun açılması” sonrasında, henüz kesinleşmemiş (temyiz veya karar düzeltme aşama-
sında olan) dosyalar bozularak, yeniden yargılama yapılmak üzere Yerel Mahkemelere gönderilmeye 
başlanmıştır. Bu nedenle bu başlık altında takip edilen dava sayısı bir hayli artmıştır. 
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11- Suç duyuruları:

1 Mayıs 2007, 1 Mayıs 2008 ve 1 Mayıs 2009 tarihlerinde yaşanan olaylar nedeniyle şikayetçi olun-
muştur. İfadelerin verilmesi, takipsizlik ve/veya işleme konulmama kararlarına itiraz süreçleri; 1 Ma-
yıs 2007 ve 1 Mayıs 2008 tarihleri için yapılan şikayetlerde tamamlanmış, iç hukuk yolları tüketilerek, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulmuştur.

1 Mayıs 2009 tarihinde yaşanan olaylar nedeniyle yaptığımız şikayette, henüz bir karar verilmemiştir.

Ayrıca 1 Mayıs 2009 tarihinde yaşanan olaylar ve sağlık çalışanlarına karşı gösterilen tutum nedeniy-
le tazminat davası da açılmış, ancak talebimiz reddedilmiştir. Karar temyiz aşamasındadır. 

12- Diğer:

• Başhekim ve döner sermaye komisyonu kararlarıyla, döner sermayeden yapılan kesintiler, 

• Tıpta uzmanlık alanına ilişkin davalar,

• İl içi ve il dışına yönelik geçici görevlendirmeler,

• “Stratejik personel” ve eş/sağlık durumu atama-ma-ları, 

• Belediyelerin, muayenehanelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı istemesi,

• Maaş ve döner sermaye payı için ayrı ayrı iki kez vergi indirimi uygulanmış olması gerekçe gösteri-
lerek, vergi indiriminin faiziyle birlikte geri alınması işlemi,

• Deontolojik kurallara ve meslek etik kurallarına uygun davrandığı halde, hakkında dava açılan ya 
da hakaret vb. davranışlara maruz kalan hekimler adına takip edilen davalar,

• ‘Emeklilik öncesi son defa emekli sandığına bağlı olarak çalışmadıkları’ gerekçesiyle, emekli san-
dığına bağlı olarak geçirilen dönem için emekli ikramiyesi ödenmemesi,

• ‘Adli vakanın bildirilmemesi’, ‘suçun bildirilmemesi veya geç bildirilmesi’ nedenleriyle hekimlerin 
yargılandığı davalar,

• Marmara Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında, Pendik’te görev 
yapmaya başlayan hekimlerin hukuki statüsünün belirlenmesi, döner sermaye payı başta olmak 
üzere özlük haklarının hangi mevzuata tabi olduğunun netleştirilmesi amacıyla açılan davalar, değişik 
dava örnekleri olarak sıralanabilir.

E- HASTA/HASTA YAKINI ŞİDDETİNE UĞRAYAN HEKİMLER ADINA 

TAKİP EDİLEN DAVALAR:

Bu kapsamda, tehdit, hakaret, iftira, taciz, darp vs. şiddet eylemlerine maruz kalan hekimlerin tüm 
hukuki destek talepleri karşılanmakta; gerek soruşturma, gerekse kovuşturma aşamasında, şiddet 
dosyaları takip edilmektedir.

İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından, hukuki destek sunularak takip edilen davalar aşağıda 
yer almaktadır.  Biten ve kesinleşen “hekime yönelik şiddet” davalarına ilişkin ayrıntılı rapora, web 
sitesinin hukuk sayfalarından ulaşılabilir.

1- Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, görevi esnasında hasta yakınlarının saldırısına uğra-
yan bir hekim tarafından yapılan şikayet neticesinde, Beyoğlu 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu 
davası açılmış ve sanığın 2 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, bu cezanın da adli para 
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cezasına çevrilip, ertelenmesine karar verilmiştir. Karar sanık tarafından temyiz edilmiş olup, dosya 
henüz Yargıtay’dan dönmemiştir.

2-  İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, hasta yakınlarının hakaretlerine maruz kalan bir 
hekim, bu saldırı nedeniyle şikayetçi olmuş ve Fatih 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame 
edilmiştir. Yerel Mahkeme’ce hakaret suçunun karşılıklı işlendiği gerekçesi ile tarafların cezalan-
dırılmamasına karar verilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiş olup, dosya henüz Yargıtay’dan 
dönmemiştir.

3- Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amatem 
Polikliniği’nde çalışmakta olan bir hekim, alkol bağımlısı bir hastanın bıçaklı saldırısı sonucu yü-
zünden ve kolundan yaralanmıştır. Hekim bu saldırı sonucunda şikayetçi olmuş ve Bakırköy 8. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama neticesinde, sanık 6 yıl hapis cezası ile 
cezalandırılmıştır. Karar sanık tarafından temyiz edilmiş olup, dosya henüz Yargıtay’dan dönmemiştir.

4- Marmara Üniversitesi Hastanesi Çocuk Polikliniğinde görevli bir hekim, hasta yakını tarafından 
hakarete maruz kalmış, tehdit edilmiş ve yaralanmıştır. Hekimin şikayetçi olması üzerine, Üsküdar 1. 
Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. 

Yargılama neticesinde sanık hakaret suçundan, 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmış, cezası erte-
lenmiş ve sanık hakkında 1 yıl süre ile denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca 
sanık tehdit ve kasten yaralama suçundan, ayrı ayrı 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmış, cezası er-
telenmiş ve bu suçlardan dolayı da sanık hakkında 1 yıl süre ile denetimli serbestlik uygulanmasına 
karar verilmiştir. 

Karar sanık tarafından temyiz edilmiş olup, dosya henüz Yargıtay’dan dönmemiştir.

5- Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniğinde görev 
yapmakta olan bir hekim, hasta yakınları tarafından darp edilmiştir. Hekimin şikayetçi olması üzerine 
Üsküdar 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama sürmektedir.

6- Küçükbakkalköy Sağlık Ocağı’nda görev yapmakta olan bir hekim, hasta yakını ile yaşadığı bir tar-
tışma sonucunda saldırıya uğramış ve tehdit edilmiştir. Aynı gün yine aynı hastanın yakınları tekrar 
sağlık ocağına gelerek, diğer hekim ve sağlık çalışanlarına da hakaret etmiştir. Hekimler ve sağlık 
çalışanları bu saldırılar nedeniyle şikayetçi olmuş ve Kadıköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu 
davası ikame edilmiştir. Aynı olay nedeniyle, hasta yakınları da hekimden şikayetçi olmuş ve hekim 
hakkında da yaralamaya teşebbüs ve hakaret suçundan kamu davası açılmıştır. 

Yargılama neticesinde, saldırıya uğrayan hekim beraat etmiş, sanıklardan biri tehdit suçundan 6 ay 
hapis cezası ile cezalandırılmış ve cezası ertelenmiştir.

Bir diğer sanık ise, yine tehdit suçundan 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmış, sanığın daha öncesin-
den de sabıkalı oluşu dikkate alınarak, hapis cezası paraya çevrilmemiş ya da ertelenmemiş, üstelik 
sanık cezanın infazı tamamlanıncaya kadar kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet, kayyımlık yetki-
lerinden de yoksun bırakılmıştır.

Diğer sanık da, tehdit suçundan 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmış, hapis cezası paraya çevril-
memiş ya da ertelenmemiş, sanık cezanın infazı tamamlanıncaya kadar kendi altsoyu üzerindeki 
velayet, vesayet, kayyımlık yetkilerinden de yoksun bırakılmıştır.

Karar sanıklar tarafından temyiz edilmiş olup, dosya henüz Yargıtay’dan dönmemiştir.

7- Kağıthane Devlet Hastanesi Acil Polikliniğinde nöbetçi olan bir hekim, hasta yakınlarının haka-
ret ve tehditlerine maruz kalmıştır. Hekim hakaret ve tehdit nedeniyle hasta yakınlarından şikayetçi 
olmuşsa da, Şişli 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce sanıkların beraatine karar verilmiştir. Karar temyiz 
edilmiş olup, dosya henüz Yargıtay’dan dönmemiştir.
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8- Esenler Verem Savaş Dipanseri’nde görev yapmakta olan bir hekim, öğle arasında dispansere gir-
meye çalışan hasta ve yakınlarının küfür ve hakaretlerine maruz kalmıştır. Hekimin şikayetçi olması 
üzerine, Bakırköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiş olsa da, hekim yargılama 
sırasında şikayetinden vazgeçtiğinden, kamu davası ortadan kalkmıştır.

9- Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, hastaların haka-
ret, iftiralarının yanı sıra, telefon mesajları ile tacizlerine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti üzerine 
Beyoğlu 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Ancak sanık beraat etmiş olup, 
karar temyiz edilmiştir. Dosya henüz Yargıtay’dan dönmemiştir.

10- Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde görevli bir hekim, fizik tedavi ve rehabilitasyon nöbetini 
tutmakta iken, tedaviyi “beğenmeyen” bir hasta yakınının sözlü ve fiziki saldırısına maruz kalmıştır. 
Hekimin şikayetçi olması üzerine, Üsküdar 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiş-
tir. 

Yargılama neticesinde, sanık hakaret suçu nedeniyle 11 ay 20 gün hapis cezası kasten yaralama suçu 
nedeniyle de 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmış, sanık için hükmedilen bu cezalar ertelenmiş ve bu 
suçlardan dolayı da sanık hakkında 1 yıl süre ile denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmiş-
tir. Karar sanık tarafından temyiz edilmiş olup, dosya henüz Yargıtay’dan dönmemiştir.

11- Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği’nde görevli bir 
hekim, nöbet gününde hasta yakınlarının saldırısına uğramış ve omzu çıkmıştır. Hekim tarafından 
şikayetçi olunmuştur. 

Sanık hakkında basit yaralama ve hakaret suçundan, hekim hakkında da hakaret suçundan, Üskü-
dar 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama devam etmektedir.

12- Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Dahiliye Bölümünde görev yapmakta olan bir hekim, 
hastasına serum taktırmak isteyen bir hasta yakınının sözlü saldırısına maruz kalmıştır. Ayrıca yine 
aynı hastanın bir başka yakını da hekimi darp etmeye çalışmıştır. Hekim bu saldırılar üzerine şika-
yetçi olmuştur. Bakırköy Savcılığı’nca, Bakırköy 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame 
edilmiştir.

Yargılama neticesinde, sanığın hakaret suçu nedeniyle 10 ay hapis cezası verilmiş ve bu ceza 6.000-
TL adli para cezasına çevrilmiştir. 

Ayrıca sanığa tehdit suçu nedeniyle de 5 ay hapis cezası verilmiş, bu ceza da 3.000-TL adli para ceza-
sına çevrilmiştir.

Karar sanık tarafından temyiz edilmiş olup, dosya henüz Yargıtay’dan dönmemiştir.

13- Kağıthane Sağlık Grup Başkanlığı Eczacılık Şubesi amiri olarak görev yapmakta olan bir hekim, 
eczane kapatma şartlarını öğrenmek için gelen bir eczacının kendisine defter fırlatması sonucu 
yaralanmıştır. Hekimin şikayeti üzerine İstanbul 14. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame 
edilmiştir. Yargılama neticesinde, sanığın/eczacının; hakaret suçu nedeniyle 10 ay hapis cezası ile, 
kasten yaralama suçu nedeniyle 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Hükmün 
açıklanması geri bırakılmıştır.

Ayrıca aynı olay nedeniyle eczacı da, hekimden hakaret nedeniyle şikayetçi olmuştur. Hekim hakkın-
da takipsizlik kararı verilmiştir.

14- Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hematoloji uzmanı olarak görev yap-
makta olan bir hekim, hastane başhekiminin fiziksel şiddetine maruz kalmıştır. Hastane başhekimi 
de, hekimin kendisini darp ettiğini iddia etmiştir. Taraflar karşılıklı olarak şikayetçi olmuş ve Kartal 3. 
Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. 
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Yargılama neticesinde, hastane başhekimi, hekimi kasten yaralama suçu nedeniyle 3.000-TL adli 
para cezası ile cezalandırılmış ve hükmün açıklanması geri bırakılmıştır.

Hekim ise, hakaret suçundan beraat etmiş; ancak hastane başhekimini kasten yaralama suçu ne-
deniyle 3.000-TL adli para cezası ile cezalandırılmış ve hükmün açıklanması geri bırakılmıştır. Ayrıca 
hekim, hastane başhekimine karşı basit tehdit suçunu da işlediği gerekçesiyle, bu suç nedeniyle de 
500-TL adli para cezası ile cezalandırılmıştır. Bu suç nedeniyle de hükmün açıklanması geri bırakıl-
mıştır.   

Tarafımızdan karara itiraz edilmiş, henüz sonuçlanmamıştır.

15- Üsküdar 14 Mart Sağlık Ocağı’nda görev yapmakta olan iki hekim, muayene odasına bağırarak 
giren 4 kişinin tehdit, küfür ve hakaretlerine maruz kalmıştır. Ayrıca şahıslar hekimlerin üzerine 
yürüyerek darp etmeye çalışmış; bir hekim darba maruz kalmaktan kurtulmuşsa da, diğeri maruz 
kalmıştır. Hekimler bu saldırılar üzerine şikayetçi olmuştur. Şikayet üzerine Üsküdar Savcılığı’nca, 
Üsküdar 2. Sulh Ceza Mahkemesinde, hakaret, basit yaralama ve tehdit suç isnadlarıyla kamu davası 
ikame edilmiştir. Yargılama devam etmektedir.

16- Sultanbeyli Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, usulsüz reçete yazdırmak is-
teyen 3 hasta yakınının hakaret ve darp eylemlerine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti üzerine kamu 
davası açılmış olup, yargılama neticesinde sanıklardan biri yaralama suçu nedeniyle 2.000-TL adli 
para cezası, hakaret suçu nedeniyle 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Hapis cezası ertelen-
miştir.

Diğer sanık ise, hakaret suçu nedeniyle 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmış ve cezası ertelenerek, 1 
yıl süre ile denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmiştir.

Sanıklar tarafından dosya temyiz edilmiş olup, karar henüz kesinleşmemiştir.

 17- Şile Devlet Hastanesi Acil Polikliniğinde görevli bir hekim, hasta yakınlarının tehdit ve şiddetine 
maruz kalmıştır. Hekim hasta yakınlarından şikayetçi olmuşsa da, sonrasında şikayetinden vazgeç-
miştir. Öte yandan, hasta yakınları da aynı olay nedeni ile hekimden şikayetçi olmuş ve hekim hakkın-
da yaralamaya teşebbüsten açılan kamu davasında, Şile Sulh Ceza Mahkemesi’nce, hekime 740-TL 
adli para cezası verilmiş, hükmün açıklanması geri bırakılmıştır. 

18- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Acil Polikliniği nöbeti esnasında bir hekim, 
hasta yakınlarının sözlü ve fiziksel saldırısına uğramıştır. Hekim tarafından şikayetçi olunmuş ve 
Fatih Savcılığınca, Fatih 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama devam 
etmektedir.

19- Zeytinburnu’nda özel bir hastanede çalışmakta olan bir hekim, usulsüz reçete talep eden bir 
hastaya istediği ilaçları reçete etmemiş ve bu nedenle hastanede çalışan gece amiri ve hastane baş-
hekiminin yeğeninin tehdit, hakaret ve cebir eylemlerine maruz kalmıştır. 

Tarafımızdan hekim adına suç duyurusunda bulunulmuş olup, Bakırköy Savcılığı’nca, tehdit ve 
hakaret suç isnadları Bakırköy 7. Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası ikame edilmiştir. Bakır-
köy 7. Sulh Ceza Mahkemesi’nce, tehdit suçunun birden fazla kişiyle işlenmiş olması gerekçesiyle, 
görevsizlik kararı verilmiş ve dosya Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir. Yargılama 
devam etmektedir.

20- Suadiye Sağlık Ocağında görev yapmakta olan bir hekim, telefonla konuştuğu gerekçesi ile 
poliklinik sırası almamış, randevusu da olmayan 2 hastanın hakaret ve tehditlerine maruz kalmıştır. 
Hekim tarafından şikayetçi olunmuş olup, hastalar ve hekim hakkında karşılıklı hakaret suçundan, 
Kadıköy 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama sonucunda, hekim ha-
karet ve tehdit suçlarını işlemediği sabit görüldüğünden, sanıklar ise suç kastı olmadığından beraat 
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etmiştir.

Karar tarafımızdan temyiz edilmiş olup, henüz Yargıtay’dan dönmemiştir.

21- Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
nöroloji uzmanı olarak çalışan bir hekim, hasta muayene ederken dışarıda sıra kavgası yapan 
hastalara sessiz olmalarını söylediği için, önce bir kısım hastanın hakaretine maruz kalmıştır. Aynı 
gün poliklinik hizmeti biten müvekkil servise gitmek üzere, odasından ayrıldığında, yanına iki hasta 
yaklaşmış ve hastalardan biri hekimi darp ederken, diğeri de tehdit etmiştir.

Hekim olay nedeniyle şikayetçi olmuş ve bu kişiler hakkında hakaret, tehdit ve yaralama eylemlerin-
den Bakırköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama devam etmekte-
dir.

22- Tuzla Devlet Hastanesinde üroloji uzmanı olarak çalışan bir hekim, hasta yakınının tehdit, 
hakaret ve fiziksel şiddetine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti üzerine, Tuzla Savcılığınca soruştur-
ma başlatılmış ve Tuzla Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama devam 
etmektedir.

23- Eyüp Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan bir hekim hasta ve hasta yakınlarının hem fizik-
sel, hem de sözlü şiddetine maruz kalmıştır. Hekim olay nedeniyle şikayetçi olmuş olup, soruşturma 
devam etmektedir.

24- Küçükçekmece Semt Polikliniğinde görev yapan bir hekim, antidepresan ilaç yazdırmaya çalışan 
bir hastanın hakaret ve tehditlerine maruz kalmıştır.

Hekimin şikayeti üzerine, Küçükçekmece Savcılığı’nca kamu davası açılmış olup, yargılama Küçük-
çekmece 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir.

Ayrıca hekim hakkında da, hastanın şikayeti üzerine hakaret suç isnadıyla kamu davası açılmıştır.

25- Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kulak burun boğaz asistanı olarak görev yapan bir 
hekim, acil nöbeti esnasında, adli muayene için gözaltındaki şahsı getiren polis memurunun haka-
retlerine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti üzerinde Beyoğlu Savcılığınca, İstanbul 11. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiş olup, yargılama devam etmektedir. 

Yanı sıra, aynı olay nedeniyle, polis memuru da hekim hakkında şikayetçi olduğundan, hekim hakkın-
da da hakaret suç isnadı ile kamu davası açılmıştır.

26- Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve asis-
tanlarından oluşan 5 hekim, bir hasta yakınının hakaretlerine maruz kalmıştır. Hekimlerin şikayetçi 
olması üzerine, Üsküdar Savcılığı’nca, Üsküdar 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açılmış 
olup, yargılama devam etmektedir.

27- Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev 
yapan iki hekim, bir hasta yakınının tehdit, yaralama ve hakaret eylemlerine maruz kalmış, yanı sıra 
şüpheli tarafından doğumhanenin camları kırılmıştır. Hekimlerin şikayeti üzerine, Şişli Savcılığınca İs-
tanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiş olup, yargılama devam etmektedir.

 28- Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri kliniğinde görev yapan bir hekim, ilaç 
yazdırmak için gelen bir hastanın hakaretlerine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti üzerine, Şişli 
Savcılığı’nca, İstanbul 16. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiş olup, yargılama 
devam etmektedir.

29- Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, göğüs 
hastalıkları asistanı olarak görev yapan bir hekim, acil nöbeti esnasında, iki hasta yakınının küfür 
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ve hakaretlerine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti üzerine, Bakırköy Savcılığı’nca, Bakırköy 1. Sulh 
Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir.

Yargılama neticesinde, her iki sanık da, hakaret suçları nedeniyle, ayrı ayrı 1 yıl hapis cezası ile ceza-
landırılmış, bu ceza 6.000’er TL para cezasına çevrilmiştir. Karar sanıklar tarafından temyiz edilmiş 
olup, dosya henüz Yargıtay’dan dönmemiştir.  

30- Vatan Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan bir aile hekimi, hasta yakınlarının darp eylemine 
maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti üzerine Eyüp Savcılığı’nca İstanbul 28. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 
kamu davası açılmış olup, yargılama devam etmektedir.

31- Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, has-
ta tarafından darp edilmiştir. Hekimin şikayeti üzerine Bakırköy Savcılığınca, Bakırköy 9. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde kamu davası açılmış olup, yargılama devam etmektedir.

32- Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev 
yapan bir hekim, hasta yakınlarının darp, hakaret ve tehdit eylemlerine maruz kalmıştır. Hekimin 
şikayeti üzerine, Kartal Savcılığı’nca Kartal 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiş 
olup, yargılama devam etmektedir.

33- Nergiz Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan bir hekim, bilgisayar sistemine 
giriş yapamadığı için, sorunu çözmek üzere telefonla konuşurken, sorunun çözülmesini bekleyemeye-
ceğini belirten bir hastanın yaralamaya teşebbüs, hakaret ve tehditlerine maruz kalmıştır. 

Hasta da, hekimin kendisini yaralamaya çalıştığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak birbirlerin-
den şikayetçi olmuştur. Kartal Cumhuriyet Savcılığında, hem hekim, hem de hasta hakkında kamu 
davası ikame edilmiştir. Yargılama Kartal 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir.

34- Maltepe Altayçeşme Sağlık Ocağı’nda görev yapmakta olan bir hekim, çocuğuna muayene ettir-
meksizin ilaç yazdırmak isteyen hasta yakınının hakaret ve tehditlerine maruz kalmıştır. Hekimin de 
kendisine hakaret ve tehdit ettiğini iddia eden hasta yakını ve hekim, birbirlerinden karşılıklı olarak 
şikayetçi olmuş ve Kartal Savcılığı’nca, her ikisi hakkında da kamu davası ikame edilmiştir. 

Yargılama neticesinde, Kartal 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nce, sanığın hakaret suçu nedeniyle, 11 ay 
20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca sanık tehdit suçu nedeniyle de, 
500-TL adli para cezası ile cezalandırılmıştır. Her iki ceza hakkında da, hükmün açıklanması geri 
bırakılmıştır.

Öte yandan, hekim ise yaralamaya teşebbüs ve tehdit suçlarından beraat etmiş, ancak hakaret suçu 
nedeniyle 1.740-TL adli para cezası ile cezalandırılmış ve hükmün açıklanması geri bırakılmıştır. 
Tarafımızdan bu cezaya itiraz edilmiş olup, itirazımız henüz sonuçlanmamıştır.

35- Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan bir hekim, acil 
olarak konsültasyona çağrıldığı sırada, muayene olmak için bekleyen bir hastanın müdahalesi ile 
karşı karşıya kalmıştır. Hasta tarafından, hekime poliklinikten ayrılamayacağı hakaret ve tehditler 
eşliğinde söylenmiş, ardından da, hekimin boğazı sıkılmıştır. 

Hekimin şikayeti üzerine, Kartal Savcılığı’nca, Kartal 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ika-
me edilmiş olup, yargılama devam etmektedir. 

36- Kartal Atalar Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan bir aile hekimi, sıra numarası almaksızın, 
muayene olmadan ilaç yazdırmak isteyen bir hastanın sözlü ve fiziki saldırısına maruz kalmıştır. He-
kimin şikayeti üzerine, Kartal 7. Sulh Ceza Mahkemesinde, hasta hakkında hakaret, tehdit ve kasten 
yaralama suç isnadlarıyla kamu davası açılmıştır. 

Yargılama neticesinde, sanık hakaret suçu nedeniyle, 7.080-TL adli para cezası; tehdit suçu nedeniy-
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le 5 ay hapis cezası; kasten yaralama suçu nedeniyle, 3.000-TL adli para cezası ile cezalandırılmıştır. 
Tüm cezalar yönünden hükmün açıklanması geri bırakılmıştır. Karar kesinleşmemiştir.

37- Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, hastalarına gerekli müdahalede 
bulunulduğu halde, hasta ile ilgilenilmediğinden bahisle olay çıkaran hasta yakınlarının hakaret ve 
tehditlerine maruz kalmıştır. Aynı hasta yakınları, olaydan birkaç gün sonra, tekrar hastaneye gele-
rek, hekime yeniden sözlü saldırıda bulunmuştur. 

Hekimin şikayeti üzerine, Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “birden fazla kişi ile tehdit” suç isna-
dıyla kamu davası açılmış olup, yargılama devam etmektedir.

38- Beykoz Devlet Hastanesi’nde, bir hastanın hakaret ve darp girişimine maruz kalan bir hekimin 
şikayeti üzerine, Beykoz 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açılmış olup, yargılama devam 
etmektedir.

39- Küçükçekmece’de özel bir hastanede görev yapmakta olan bir hekim, hasta tarafından darp edil-
miştir. Hekimin de kendisini darp ettiğini iddia eden hasta ve hekim birbirlerinden karşılıklı olarak 
şikayetçi olmuştur. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’nca hem hekim, hem de hasta hakkında 
basit yaralama suç isnadları ile kamu davası açılmış olup, yargılama Küçükçekmece 8. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde devam etmektedir.

40- Avcılar Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir hekim, hasta yakınının hakaret ve darp eylemleri-
ne maruz kalmıştır. Hekimin de kendisini darp ettiğini ve hakaret ettiğini iddia eden hasta yakını ve 
hekim, karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuştur. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’nca, 
hem hekim, hem de hasta yakını hakkında kamu davası ikame edilmiş olup, yargılama Küçükçekme-
ce 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir. 

41- Fatih’te özel bir hastanede görev yapan bir hekim, bir hasta yakınının makasla saldırısına maruz 
kalmış, hasta yakını hekimi muayene odasına kilitleyerek dışarı çıkmasını engellemiş, hekimi dışarı 
çıkarmak üzere kapıyı kırarak içeri giren güvenlik görevlisini de makasla yaralamıştır. 

Hekim ve güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine, İstanbul 20. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası 
açılmış olup, yargılama devam etmektedir.

42- Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapmakta olan bir aile hekimi, hasta tarafından 
sağlık raporu yazmaya zorlanmış; raporu yazamayacağını, istenilen raporun ancak uzman bir hekim 
tarafından düzenlenebileceğini belirtmesi üzerine de, hastanın hakaretlerine maruz kalmıştır. 

Hastanın hekimin masasını yumruklamaya başlaması üzerine olaya müdahale eden başka bir hekim 
de, aynı hasta tarafından darp edilmiş; hekimin burnu kırılmış ve kısmi görme kaybı tespit edilmiş-
tir. Hasta hekimin de kendisini darp ettiğini iddia ettiğinden, taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden 
şikayetçi olmuştur. 

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığınca, hasta hakkında yaralama, hakaret, basit tehdit ve mala zarar 
verme suç isnadlarıyla, burnu kırılan hekim hakkında ise basit yaralama ve hakaret suç isnadlarıyla 
kamu davası açılmıştır. Yargılama Bakırköy 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir.

43- Eyüp Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan bir hekim, antibiyotik gerekmediği halde, 
antibiyotik yazmasını isteyen bir hastanın hakaretlerine maruz kalmıştır. Yanı sıra hastanın yanındaki 
yakını da, hekimin boğazını sıkarak yaralamıştır.

Hekimin şikayeti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca kamu davası açılmış olup, yargılama 
İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir.

44- Maslak’da özel bir hastanede görev yapan bir hekim, babalarının tedavisiyle yeteri kadar ilgilenil-
mediğini iddia eden 3 hasta yakının saldırısına maruz kalmıştır. Olay nedeniyle hekimin 3 kaburgası 
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kırılmış olup, hekimin şikayeti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca açılan kamu davası, İstanbul 
26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir.  

45- Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, sıra beklemeksizin muayene 
olmak için ısrar eden bir hastanın talebini reddedince, hastanın hakaret ve tehditlerine maruz kal-
mıştır. Hekimin şikayeti üzerine, Eyüp Cumhuriyet Savcılığı’nca kamu davası açılmış olup, yargılama 
İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir.

46- Küçükçekmece Mehmet Akif Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan bir hekim, çocuğu için eski 
tarihli rapor yazdırmaya çalışan bir hasta yakının hakaretlerine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti 
üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’nca kamu davası açılmış olup, yargılama Küçükçekme-
ce 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir.

47- Maltepe Esenkent Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan bir aile hekimi, bir hastaya 10 dakika 
ayırdığı için, sabırsızlanan başka bir hastanın tehdit ve hakaretlerine maruz kalmıştır. Hekimin şika-
yeti üzerine, Kartal Cumhuriyet Savcılığı’nca kamu davası açılmış olup, yargılama Kartal 3. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde devam etmektedir.

48- Yakacık Çocuk ve Doğum Hastanesi’nde görev yapan bir hekim, eşi doğum yapan bir hasta yakı-
nın hakaret ve tehditlerine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti üzerine, Kartal Cumhuriyet Savcılığı’nca 
kamu davası açılmış olup, yargılama Kartal 7. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir.

49- Maltepe Esenkent Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan bir aile hekimi, sıra numarasını bek-
lemeksizin muayene olmak isteyen bir hastanın tehdit ve hakaretlerine maruz kalmıştır. Hekimin 
şikayeti üzerine, Kartal Cumhuriyet Savcılığı’nca kamu davası açılmış olup, yargılama Kartal 8. Sulh 
Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir.

50- Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 3 hekim, babalarıyla yeteri 
kadar ilgilenilmediğini düşünen 2 hasta yakının saldırısına maruz kalmıştır. Hasta yakınları da, he-
kimlerden 2’sinin kendilerine saldırdığını iddia etmiştir. 

Karşılıklı şikayet üzerine, Kartal Cumhuriyet Savcılığı’nca; hem 2 hekim, hem de hasta yakınla-
rı hakkında basit yaralama suç isnadıyla kamu davası açılmıştır. Yargılama Kartal 6. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde devam etmektedir. 

51- Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan iki hekim, sıra 
beklemeksizin hastasının röntgenini çektirmeye çalışan bir hasta yakının sözlü ve fiziki saldırısına 
maruz kalmıştır. Aynı hasta yakını, ayrıca hekimlerin sıradaki hastaları alarak görevlerini yapmasını 
da engellemiştir. 

Hekimlerin şikayeti üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nca kamu davası açılmış olup, yargılama 
Bakırköy 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir.

52- Karlıtepe Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan bir aile hekimi, bebeğinin muayenesinin uzun 
sürdüğünü düşünen bir hasta yakınının; hakaret, tehdit ve yaralamaya teşebbüs eylemlerine maruz 
kalmıştır. Aynı hasta bu olay esnasında, muayene paravanına da vurarak zarar vermiştir. 

Hekimin şikayeti üzerine, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı’nca, hasta yakını hakkında hem Gazi-
osmanpaşa 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, hem de Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde iki 
yarı dava açılmıştır. Davalar devam etmektedir.

53- Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir hekim, hastası 20 gün önce ölen bir hasta yakını 
ile tesadüfen karşılaşmış ve hasta yakınının saldırısına maruz kalmıştır. 

Hekimin şikayeti üzerine, Beykoz Cumhuriyet Savcılığı’nca kamu davası açılmış olup, yargılama Bey-
koz Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir.



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 1 2[

107[

]

F- ÖZEL HEKİMLİK ALANINDA YAŞANAN SORUNLAR, 

AÇILAN ve/veya TAKİP EDİLEN DAVALAR:

Özel Hekimlik alanı, son iyi yılda büyük bir alt üst oluş yaşamıştır/yaşamaktadır. 

Neredeyse ayda bir yapılan Yönetmelik değişiklikleri, büyük bir karmaşa ve belirsizliğe neden olur-
ken, Özel Hastaneler ve Tıp Merkezlerinde yaşanan kadro sınırlamalarını, muayenehanelere getirilen 
ağır fiziki koşullar izlemiştir. 

Önce poliklinikler ve tıp merkezleri, sonra laboratuarlar; bilimsel bir gereklilikten doğup-doğ-
madığı tartışmalı olan “standartlar” ve “uyum” süreleri ile kuşatılmış, tüm bu zorluklara bir de 
“planlama”nın neden olduğu sınırlamalar eklenmiştir. 

Muayenehaneler henüz “planlama” kapsamında olmasa bile, diğerlerine göre çook daha ağır 
“standartlar”ı 2015 yılına kadar yerine getirmeye mecbur bırakılırken, yeni muayenehane açmak ise 
neredeyse “hayal”e dönüşmüştür.  

Tüm bu tablo ile hekimlerin ücretli çalışma seçenekleri daha da sınırlanmış, birkaç hekimin bir 
araya gelip açabileceği poliklinikler ve tıp merkezleri neredeyse özel hastane açmak kadar zorlaştı-
rılmış, keza muayenehane açmak da fiilen imkansız hale gelmiştir.  

Hekimlerin çalışma seçeneklerinin sınırlanmasının/daraltılmasının somut sonucu, 2010-2011 ara-
sında İstanbul genelinde üç muayenehane açılışının yapılabilmesi,   özel sağlık kuruluşunda ücretli 
çalışanlar yönünden de 4-5 ay gecikmeli ücret almanın adeta sıradanlaşmış/normalleşmiş olmasıdır. 

Bir başka ifadeyle bu tablonun somut sonucu; reel ücretlerin önemi oranda düşmesi ve hekim eme-
ğinin giderek değersizleşmesi olmuştur.

Özellikle özel hastanelerde yaşanan ‘sistematik ücret gasbı’ için; Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan başlayarak, (OHSAD ve İstanbul Ticaret Odası 
dahil olmak üzere) her düzeyde ihbar ve şikayetlerde bulunulmuş, hekim ücretlerini gecikmeli öde-
yen, eksik ödeyen veya hiç ödemeyen, hatta SGK primini dahi hekime ödeten özel sağlık kuruluşları 
şikayet edilmiş, bu sürecin sonucunda müfettiş atanması ve soruşturma başlatılması sağlanmıştır. 

Yakın tarihte açılan davaların bilgisi ise şöyledir; 

1- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

a) 03.08.2010 günü yürürlüğe konulan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkın-
da Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali için TTB tarafından dava açılmıştır. 

Bu Yönetmelik geçtiğimiz iki yıl içinde de pek çok kere değişikliğe uğramıştır. Ancak 3 Ağustos 2010 
değişiklikleri dönüm noktalarından biridir. Bu tarihteki değişiklikler ile kapıdan, bekleme salonu-
na, asansörün genişliğinden, merdiven basmaklarına kadar çok ayrıntılı bir düzenleme yapılmış ve 
(yataklı sağlık hizmetleri verilen) özel hastanelerden bile istenmeyen fiziki koşullar muayenehaneler-
den istenmiştir. Deprem, yangın merdiveni, iskan ruhsatı gibi, kat maliklerinin tamamını ilgilendiren 
hususlarda dahil olmak üzere, tüm bu düzenlemelere  “uyum” için sadece bir yıl verilmiştir. 

Daha açık ifadesiyle, Sağlık Bakanlığı hiçbir meslek grubu için söz konusu olmayan ağır koşullar 
getirerek, hekimlerin mesleklerini bağımsız olarak icra edebileceği tek yer olan muayenehanelerin 
açılmasını da fiilen imkansız hale getirmiştir. 

Açılan davada, 03.08.2010 tarihli Yönetmeliğin; 

• 1.maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen 12/Ç maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin, 
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• 1.maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen 12/Ç maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan 
“en az 110 santimetre genişliğinde olması gerekir” ibaresinin,

• 2. maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen 12/D maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci 
cümlesinde yer alan “8 metrekare hekim çalışma alanı ve 8 metrekare hasta muayene alanı olmak 
üzere en az 16 metrekare kullanım alanına sahip” ibaresi, ikinci cümlesinde yer alan “ve lavabo” 
ibaresi ile üçüncü cümlesinde yer alan “Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında 
ayrıca…tuvaletin bulunması” ibarelerinin,

• 2. maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen 12/D maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci 
cümlesinde yer alan  “en az 20 metrekaredir” ibaresinin, 

• 2. maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen 12/D maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bendinin,

• 2. maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen 12/D maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci 
cümlesinde yer alan “girişi en az 80 santimetre genişliğinde asansör olması gerekir. Merdivenin ge-
rektiğinde sedye ile hasta taşınmasına imkan sağlayacak şekilde, basamak yüksekliği 16-18 santi-
metre, basamak genişliği 30-33 santimetreyi sağlamak kaydıyla merdiven ve sahanlığın genişliği en 
az 1,30 metredir. Merdiven basamak yüksekliği özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir 
satıhla bitirilir, muayenehanenin girişi, zemin seviyesinde değilse %8 eğimli rampa yaptırılır” ibarele-
rinin,

• 2. maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen 12/D maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan 
“en az 110 santimetre genişliğinde” ibaresinin,

• 2. maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen 12/D maddesinin birinci fıkrasının (ğ),(h),(i) bentlerinin,

• 2. maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen 12/D maddesinin  (3). fıkrasının “Süre bitiminde nok-
sanlıklarını tamamlamayan muayenehanelerin noksanlığı giderilinceye kadar faaliyeti durdurulur.” 
şeklindeki son cümlesinin,

• 3. maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen 27. maddesinin (8). fıkrasının,

• 4. maddesi ile değiştirilen EK-1/d bölümünün  (6) ve (7) nolu satırlarının,

• 5. maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen Ek 6 sayılı Özel Sağlık Kuruluşları Denetim Formunun 
“2. Bölüm: Hizmet Birimlerine Esas Bilgiler” bölümünün 14 nolu satırının,

• 6. maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen Geçici 7. Maddenin ve 7. maddesi ile eklenen Geçici 8. 
Maddenin, yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmiştir. 

Danıştay 10. Dairesi tarafından ise 11.03.2011 tarih ve 2010/11735 E. sayılı karar ile Yönetmeliğe 
eklenen 12/D maddesinin 1. fıkrasının; (a), (b), (d), (e), (f), (ğ) ve (i) bentleri ile Ek-6 sayılı Denetim 
Formu’nun 2. bölümünün 14. satırının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. 

b) 25.09.2010 günü yürürlüğe konulan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkın-
da Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali için TTB tarafın-
dan dava açılmıştır. Bu Yönetmelik değişikliği ile Sağlık Bakanlığı muayenehanelerde yapılabilecek iş-
lemleri sayma yolu ile 184 işlemle sınırlandırmıştır. Davada muayenehanede yapılan tıbbi girişimleri, 
bilimsel gerekliliklere dayanmadan hukuka aykırı olarak sınırlandıran;

• Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. fıkrasındaki   “bu Yönetmelikte tanımlanan tıbbi işlemlerin yapılabil-
diği sağlık kuruluşudur” ibaresinin,

• 38. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde yer alan “e) Muayenehanede yapılabilecek tıbbi işlemler 
listesi EK-13’te” ibaresinin,
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• Ek-13 sayılı listenin, listede yer alan işlemlerin belirlenmesi gerekliliğini içeren Yönetmeliğin Ek-
1/d maddesinin, 1. fıkrasındaki “Ek-13’te yer alan işlemlerden hangilerinin yapılacağını” ibaresinin, 
listede belirtilen işlemler dışında işlemin muayenehanede yapılmasını yasaklayarak  yaptırıma bağla-
yan Ek-6/a’nın “Hizmet Birimine Esas Bilgiler” başlıklı satırının,

• Gerekmediği halde muayenehanede en az bir sağlık personeli istihdamı zorunluluğu getirilerek 
uymamayı yaptırıma bağlayan Yönetmeliğin Ek-6/a’nın “Faaliyete Esas Bilgiler” başlıklı satırının,

• Hastalara ait bütün sağlık kayıtlarının Bakanlığa iletilmesi zorunluluğunu getirerek hasta haklarını 
ve sır saklama yükümlülüğünü ihlal eden Yönetmeliğin Ek-6/a bölümünün “Hizmet Birimine Esas 
Bilgiler” başlıklı 2. bölümünün (7). satırının yürütmesinin durdurulması ve iptali istenilmiştir. Dava 
devam etmektedir.

c) 06.01.2011 günü yürürlüğe konulan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkın-
da Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali için TTB tarafın-
dan dava açılmıştır. (6 Ocak’ta yapılan değişiklikle birlikte hekimlerin sağlık kuruluşlarında çalışma-
larına dair kurallar, bir yılda beşinci kez değiştirilmiştir.)

Bu değişiklikle, kamu ya da özel bir işyerinde çalışan hekim istifa etmeden 60 gün önce durumu Ba-
kanlığa bildirme yükümlülüğü getirilmiş, muayenehanelerin açılıp açılmayacağına İl Sağlık Müdür-
lüklerinin değil bizzat Bakanlığın karar vereceği düzenlenmiş, kamu kuruluşlarında çalışan hekimin 
özel sağlık kuruluşunda çalışamayacağı düzenlenmiş, laboratuar ve fizik tedavi müessesi olan he-
kimlerin artık işyerlerinde en az sekiz saat çalışmak zorunda oldukları, kamuda çalışan hekimlerin 
mesai dışında laboratuar ve müesseselerinde çalışamayacakları, iki ay içinde yeniden ruhsat başvu-
rusunda bulunmak zorunda oldukları düzenlenmiştir.  

Davada özetle;

• 3153 sayılı Kanun ve bağlı Tüzük hükümlerine göre açılan müesseseler ile 922 sayılı Kanun hü-
kümlerine göre açılan laboratuarların ve polikliniklerin planlamaya dahil edilmesi,

• 6 Ocak 2011 tarihinden önce ruhsatlandırılan sağlık kuruluşlarının teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz, 
sağlık çalışanı ya da tıbbi hizmet birimi ilave etmeleri halinde planlamaya tabi tutulması,

• Laboratuar ve müesseselere çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere hizmet verme 
zorunluluğu getirilmesi, değişiklikten önce kısmi zamanlı çalışan hekim ya da hekimlerin bulunduğu 
sağlık kuruluşlarına, tam gün çalışacak kadrolu bir tabip/uzmanın mesul müdür olarak bulunma 
zorunluluğu getirilmesi.

• 06.01.2011 gününden önce kısmi zamanlı çalışan hekimlerin kadroya dahil edilmemesi

• 06.01.2011 tarihinden önce uygunluk belgesi, ruhsat alan müesseselere, tam zamanlı hekim çalış-
tırması kaydıyla kuruluş ruhsatı ve mesul müdürlük belgesi almak için 2 ay süre tanınması, bu süre 
içinde başvuru yapmayan kuruluşların faaliyetlerinin ise ‘müracaatta bulunana kadar’ durdurulması,

• Muayenehanelerde de tam zamanlı çalışmanın getirilmesi,

• Muayenehane açılışında İl Sağlık Müdürlüğü’nün yanı sıra Bakanlığa yetki verilmesi,

• Özel sağlık kuruluşlarında hasta tedavi edebilmek için çalışma belgesi düzenlenmesi zorunluluğu 
getirilirken, hastalarını yataklı tedavi kurumlarında tedavi ve takip zorunluluğu olan muayenehanesi 
olan hekimler yönünden istisnai bir düzenlemeye yer verilmemesi,

• Kadro dışı geçici çalışma için tıp merkezi ya da özel hastanede kadrolu çalışma zorunluluğu getiril-
mesi,

• Kamudan istifa ederek boş bulunan sağlık kuruluşu kadrosunda çalışacak hekimler ile özel sağlık 
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kuruluşundan ayrılarak kamu hastanelerine geçiş yapacak hekimlere işten ayrılmadan 60 gün önce 
sağlık müdürlüğüne bildirimde bulunma zorunluluğu getirilmesi, maddelerinin yürütmesinin durdu-
rulması ve iptali istenmiştir. Dava devam etmektedir.

d) 07.04.2011 günü yürürlüğe konulan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkın-
da Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali için İstanbul Tabip 
Odası tarafından dava açılmıştır. Söz konusu Yönetmelikle, aynı konuda bir yıl içinde altıncı değişiklik 
yapılmıştır. Değişiklikler muayenehanelerin fiziki ve teknik koşullarının ağırlaştırılması, laboratuar 
ve müesseselerin fiilen kapatılmasına ve özel bir sağlık kuruluşunda kadrolu çalışmayan hekimlerin 
kısmi zamanlı çalışmasının yasaklanmasına ilişkindir. 

Bu değişiklikler aleyhinde açınla davada özetle, 

• Yönetmeliğin 1. maddesiyle değiştirilen muayenehanelerin fiziksel koşullarına ilişkin 12/D madde-
sinin 1. fıkrasının (a), (b), (d), (e), (f) ve (i) bentlerinin,

• 4. maddeyle değiştirilen ve hekimlere çalışma sınırlandırması getiren Ek 1. Maddenin ikinci fıkra-
sının ilk cümlesinde yer alan “Tabip, diş tabibi ve uzmanlar, 1219 sayılı Kanunun 12. Maddesine uygun 
olmak kaydıyla kadrolu olarak çalıştıkları tıp merkezi veya özel hastane dışında en fazla iki özel 
sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici olarak çalışabilirler” ibaresinin,

• 5. maddeyle değiştirilen ve hekimlere çalışma sınırlandırması getiren Geçici 9. Maddenin ikinci 
fıkrasının ikinci paragrafında yer alan, “1219 sayılı Kanunun 12. Maddesine uygunluk sağlayarak” 
ibaresinin,

• 5. maddeye eklenen Geçici 9. Maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin yürütmesinin durdurul-
ması ve iptali istenmiştir.

Danıştay 10. Dairesi tarafından ise 2011/7605 E. sayı ve 21.07.2011 tarihli karar ile, muayenehane-
lerin fiziksel şartlarına ilişkin 12/D maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri ile çalışma sınırı 
getiren Ek-1 maddesinin 2. fıkrasının ilk cümlesinin ve Geçici 9. Maddenin 2. fıkrasının 2. paragrafının 
ilk cümlesindeki ibarenin yürütmesi durdurulmuştur.

e) 03.08.2011 günü yürürlüğe konulan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkın-
da Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali için İstanbul Tabip 
Odası tarafından dava açılmıştır.

Yukarıda sıralanan Danıştay kararlarına rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından yine muayenehanelerin 
fiziksel şartlarına ilişkin (TSE standartlarına uymak vb gibi) yerine getirilmesi neredeyse olanaksız 
düzenlemeler yapılmış, hekimlerin bağımsız çalışması adeta engellenmek istenmiştir. Davada;

• 1. maddeyle değiştirilen; 12/D maddesinin 1. fıkrasının, yargı kararlarına aykırılık nedeniyle,

• 2. maddeyle değiştirilen;  Geçici 7. Maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinin,

• 2. maddeyle değiştirilen, Geçici 7. Maddesinin ikinci fıkrasının,

• EK-1/d “Muayenehane Açma Başvurusunda İstenecek Belgeler”in 5, 6, 7. maddelerinin hukuka 
aykırılık nedeniyle,

• 1. maddeyle değiştirilen; 12/D maddesinin 1. fıkrasının (f ) bendinin, hukuka aykırılık ve noksan 
düzenleme nedeniyle,

• 1. maddeyle değiştirilen; 12/D maddesinin 4. fıkrasının, noksan düzenleme nedeniyle, yürütmesinin 
durdurulması ve iptali istenmiştir. Dava devam etmektedir. 
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2- Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizme tleri Genel Müdürlüğü’nün 

2011/55 sayılı Genelgesi 06.10.2011 günü yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün 2011/55 sayılı Genelgesi’nin bazı hükümlerinin iptali için dava açılmıştır. 

Söz konusu Genelge ile hem muayenehanelerin uyması gereken yeni “kriterler” gösterilmiş ve/veya 
mevcutlar ayrıntılandırılmış, hem faaliyet halindeki  muayenehanelerin “uyum” sağlaması daha da 
güçleştirilmiş, hem de yeni muayenehane açılışları neredeyse imkansız hale getirilmiştir.  

Dava devam etmektedir. 

3- Personel Çalışma Belgelerinin İptali

Anayasa Mahkemesi 16 Temmuz 2010 günü açıkladığı kararı ile 5947 sayılı Tam Gün Kanunu’nyla 
değiştirilen, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin 
ikinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “bentlerden yalnızca birindeki” ibaresini iptal etmiş ve 
yürürlüğünü durdurmuştur. 

Sağlık Bakanlığı ise, Anayasa Mahkemesi kararının üniversite öğretim üyeleri dışındaki hekimleri 
kapsamadığını, kamuda çalışan hekimlerin muayenehane açamayacaklarını, işyeri hekimliği ya-
pamayacaklarını, özel sağlık kuruluşlarında çalışmayacaklarını ileri sürmüş, Türk Tabipleri Birliği 
tarafından dava ikame edilmiş ve Danıştay 5. Dairesi tarafından 2010/4406 E. sayılı dosyada yürütme-
nin durdurulması kararı verilmiştir. Bu karara yönelik itiraz üzerine ise Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu, 13.01.2011 günlü kararı ile yürütmenin durdurulması kararını kaldırmıştır. 

Dosya yeniden asıl Mahkemesine yani Danıştay 5. Dairesi’ne gelmiş ve 06.04.2011 tarihinde gerek-
çeli/nihai karar oluşturulmuştur. Bu kararda açıkça; “Hekimlerin mesleklerini serbest olarak icra 
edebildikleri özel muayenehaneler sağlık kurum ve kuruluşu olmadığı için (c) bendi kapsamında 
sayılamayacağından, ikinci fıkranın iptalinden sonra özel muayenehane açarak serbest çalışma 
hakkına sahip bir hekimin, maddenin aldığı bu yeni şekle göre, aynı zamanda, yalnızca (a), yalnızca 
(b) ya da yalnızca (c) bendindeki sağlık kurum ve kuruluşlarının birden fazlasında da mesleğini icra 
edebilmesinin olanak dahilinde bulunduğunu  kabul etmek gerekmektedir.” denilmektedir.

Bu karara rağmen Sağlık Bakanlığı ardı ardına yazılı talimatlar oluşturmuş, Genelgeler/Genel Yazılar 
yayımlamıştır. 

a) Kamudaki mesailerinin ardından, özel sağlık kuruluşlarında kısmi zamanlı çalışan hekimlerin 
personel çalışma belgelerinin iptali

Kamudaki mesailerinin ardından özel sağlık kuruluşlarında kısmi zamanlı çalışan hekimlerin perso-
nel çalışma belgelerinin iptal edilmesi talimatını vermiştir. 

Önce kamuda çalışan hekimlerin kısmi zamanlı personel çalışma belgesi, hemen ardından da 
Danıştay 5. Dairesi’nde görülen davanın konusu olmayan üniversite öğretim üyelerinin kısmi zamanlı 
personel çalışma belgeleri iptal edilmiştir. 

Bu işlemler nedeniyle çok sayıda örnek dava açılmıştır.

aa. Kurum tabibi olarak görev yapan, kamudaki mesaisinin ardından bir tıp merkezinde kısmi za-
manlı olarak da çalışan bir hekimin personel çalışma belgesinin iptal edilmesi nedeniyle açılan dava 
halen devam etmektedir.

ab. Üniversite öğretim üyesi olup, yanı sıra mesai saatleri sonrasında bir özel hastanede kısmi za-
manlı olarak çalışan hekimin çalışma belgesinin iptal edilmesi nedeniyle açılan dava halen devam 
etmektedir.

ac. Üniversite öğretim üyesi olup, yanı sıra mesai saatleri dışında bir poliklinikte  kısmi zamanlı 
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olarak çalışan hekimin çalışma belgesinin iptal edilmesi nedeniyle açılan davada İstanbul 7. İdare 
Mahkemesi 31.01.2012 tarihli kararla, İstanbul Valiliği’nin personel çalışma belgesinin iptaline yöne-
lik haksız ve hukuka aykırı nitelikteki işlemin iptaline karar verilmiştir.  

b) Muayenehanesinin yanı sıra,

SGK ile anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin “tercih”e zorlanması ve perso-
nel çalışma belgelerinin iptali

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 20.10.2011 tarihli bir genel yazı ile muayenehanesi olan 
hekimlerin, SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacakları, bu yazının tebliğinin ardın-
dan 15 gün içinde tercih yapılması gerektiği, tercih yapmayan hekimlerin çalışma belgelerinin iptal 
edileceği duyurulmuştur. 

Bu genel yazı üzerine; 

ba- İstanbul Tabip Odası adına ikame edilen davada özetle, 20.10.2011 tarihli bu yazının Anaya-
sa Mahkemesi’nin iptal kararına, Danıştay 5. Dairesi’nin 06.04.2011 tarihli kararına ve Sağlık 
Bakanlığı’nın Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te son bir 
yıl içinde yaptığı değişikliklere aykırı olduğu belirtilmiştir. Yanı sıra verilen 15 günlük sürenin kısıtlı 
olmasının yargı denetiminden faydalanma imkanını ortadan kaldırdığı, bunun da “hukuk devleti” ilke-
si ile bağdaşmadığı açıklanmıştır. İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde görülen dava devam etmektedir.

bb- Muayenehanesi olan ve bir tıp merkezinde çalışan hekim adına ikame edilen davada ise İs-
tanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından 08.12.2011 tarihinde savunmaya kadar yürütmenin durdu-
rulması kararı verilmiş, savunmanın ardından ise bu karar kaldırılmıştır. Tarafımızdan Bölge İdare 
Mahkemesi’ne itiraz edilmiş olup, dava devam etmektedir.

bc- Yine bir başka hekim adına açılan örnek dava, İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde devam etmekte-
dir.

c) SGK ile anlaşması olmayan özel sağlık kuruluşunun yanı sıra, 

SGK ile anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin

personel çalışma belgelerinin iptali

30.10.2011 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başka bir genel yazı düzenlenmiştir. Bu yazıda 
da SGK anlaşması olan özel sağlık kuruluşunda çalışan hekimlerin SGK anlaşması olmayan özel 
sağlık kuruluşunda çalışamayacakları, 15 gün içinde tercih yapmaları gerektiği, tercih yapmayanların 
çalışma belgelerinin iptal edileceği belirtilmektedir. 

ca. Bu yazının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle İstanbul Tabip Odası adına dava ikame 
edilmiştir. Dava İstanbul 1. İdare Mahkemesinde devam etmektedir.

cb. Başvurucu bir hekim adına açılan bireysel dava da, İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde devam 
etmektedir.

4- SGK Tarafından MEDULA Kaydının Kapatılması:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü aleyhinde açılan davaların çokluğu ve kimi dosyalarda verilen yürütme-
nin durdurulması kararları, Müdürlüğün personel çalışma belgelerini iptal etmesine engel olmuştur. 

Ancak SGK ile anlaşması olmayan özel sağlık kuruluşunun yanı sıra, SGK ile anlaşması olan özel 
sağlık kuruluşunda çalışan hekimler, bu kez de SGK’nın keyfi işlemleri ile karşı karşıya kalmıştır. 

SGK; ne hekime ne de çalıştığı özel sağlık kuruluşuna sözlü-yazılı hiçbir bildirim ve/veya tebligat 
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yapmaksızın; hekimin ismini MEDULA sisteminden çıkartmaya başlamıştır. 

Bu nedenle de davalar açılmıştır; 

a- SGK’nın bu uygulamasının dayanağı olan Sağlık Bakanlığı’nın “Sosyal Güvenlik Kurumu ile Anlaş-
malı Kurum ve Kuruluşlar” konulu 06.01.2012 tarih ve 944 sayılı Genelge’sinin yürütmesinin durdu-
rulması ve iptali talebiyle, Danıştay 5. Dairesi’ne başvurularak, bir hekim adına dava açılmıştır.

b- Başvurucu hekim adına Medula sisteminden çıkarılma işleminin iptali talebiyle açılan dava İstan-
bul 1. İdare Mahkemesi’nde görülmektedir.

c- Bir başka hekim adına açılan dava da, İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin dur-
durulması kararı verilmiştir. 

5- Sağlık Bakanlığı ile OHSAD Arasında İmzalanan “Mutabakat Metni”

İlk bölümde ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi; Sağlık Bakanlığı ile Özel Hastane Sahipleri Derneği 
(OHSAD) arasında 14.09.2011 tarihinde bir toplantı yapılmış, bu toplantı neticesinde bir “Ortak Muta-
bakat Metni” oluşturulmuştur. 

Bu “mutabakat”, özel hastanelerde çalışan hekimlerin ücretlerinin düşürülmesi, kamuda çalışan 
hekimlerin gelirleri ile paralel/eşit hale getirilmesi ve kamudan özel hastanelere geçişin azaltılması 
karşılığında, Sağlık Bakanlığı tarafından özel sağlık kuruluşlarına 1000 tane ek kadro verilmesinin 
yanı sıra, gece branş nöbeti kadroları ve hemşire sayısındaki yetersizliklerin giderilmesine ilişkin 
vaatleri içermektedir.

Bakanlığa önce başvuruda bulunmuş, sonuç alınmaması üzerine, konu yargıya taşınmıştır. 

Davada özetle, Sağlık Bakanlığı’nın özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin ücretlerini belirle-
mek veya hastane sahiplerinden ücretlerin düşürülmesini istemek görev ve yetkisinin bulunmadığı, 
Sağlık Bakanlığı’nın OHSAD ile oluşturduğu “mutabakatın” devletin çalışanları ve ücreti koruma 
yükümlülüğüne aykırı olduğu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin ücret ve sosyal hakla-
rının zaten hukuka aykırı olarak gasp edilmekte olduğu açıklanmakta/tartışılmaktadır.

Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından ilk inceleme tamamlanmış ve Bakanlığa savunmalarını sun-
ması için süre verilmiştir.   

6- Özel Sağlık Kuruluşunun, SGK ile Sözleşme Yapmak İçin Hekimin İmzasını Taklit Etmesi

Bir özel hastane, hekimlerle sözleşme aktetmemek adına, SGK’ya gönderilecek sözleşme örnekle-
rini dahi kendisi doldurmuş ve imzalamıştır. Bu konumdaki hekimlerden biri, ücretlerini alamadığı 
için iş aktini fesh etmiş ve alacakları için dava açmıştır. Yargılama esnasında dosyaya gelen sözleşme 
örneklerinden, sözleşmenin ve bazı belgelerin imzası taklit edilerek doldurulduğunu/imzalandığını 
tespit etmiştir. 

Bu nedenle Savcılığa başvurularak; “imzası taklit edilmek suretiyle sahte sözleşme düzenlenmesi, 
bu belgenin SGK İstanbul İl Müdürlüğü ile anlaşma yapmak için kullanılması ve bu yolla menfaat 
temin edilerek kamunun zarara uğratılması” nedenleriyle şikayetçi olunmuştur. 

Hastane Başhekimi/mesul müdürü hakkında; “özel belgede sahtecilik suçu” ndan cezalandı-
rılması istemiyle iddianame düzenlenmiş ve kamu davası açılmıştır. Dava Kadıköy 6. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde devam etmektedir. 
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G- AİLE HEKİMLİĞİ ve BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE 

YAŞANAN SORUNLAR, 

AÇILAN ve/veya TAKİP EDİLEN DAVALAR:

Bilindiği gibi, 1 Kasım 2010 tarihinde İstanbul’da aile hekimliğine “geçilmiş”tir. ‘Aile hekimliği siste-
mi’; geçiş öncesi yerleştirme sürecinde, gerekse de devamında birçok sorunu beraberinde getirmiştir.

Belirtelim ki; aile hekimliğine geçiş tarihi olan 1 Kasım’dan önce, geçiş sürecinde nelere dikkat edil-
mesi gerektiği, karşılaşılabilecek sıkıntılar ve çözümleri, hukuk büromuzca ayrıntılı olarak değerlen-
dirilmiş ve İstanbul Tabip Odası web sitesinde yayınlanmıştır.

Keza Aile hekimliği ile ilgili tüm Kanun, Yönetmelik, Yönerge, Genelge ve Tebliğ’e ilişkin hukuki değer-
lendirme yapılarak, İstanbul Tabip Odası web sitesinde yayınlanmıştır.

1- İlk sorun aile hekimliği eğitimleri esnasında görevlendirilen ve bu görevlendirme nedeniyle ek 
hizmet puanı verilen eğiticilere ilişkin yaşanmıştır. Sağlık Bakanlığı’na başvurularak, eğiticilerin 
hangi bilimsel ve mesleki ölçütlere göre görevlendirildiği, kim tarafından belirlendiği sorulmuş, 
ancak cevap alınamamıştır. Sağlık Bakanlığı’nın, meslek kuruluşuna bilgi vermemesi nedeniyle konu 
yargıya taşınmıştır. 

Mahkeme geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış, talebimizin haklılığı ve davanın kabulü ile istenen bilgile-
rin meslek kuruluşuna verilmesi gerektiğine karar vermiştir. 

Karar; Bakanlık tarafından temyiz edilmiş, söz konusu bilgi ve belgeler halen verilmemiştir. 

2- İstanbul Valiliği ile aile hekimliği sözleşmesini imzalayıp, henüz geçiş süreci tamamlanmadan 
aile hekimliği yapmaktan vazgeçen hekim başvuruları üzerine, istifa/ sözleşmenin feshi dilekçeleri 
hazırlanmıştır.

3- Haksız şekilde elde edilen hizmet puanlarına dayanan yerleştirme işlemlerinin ve bu yerleştirme-
lerin dayanağı olan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ne Ek 1’in 2. maddesinin 2. fıkrasının (a) 
bendinin ikinci paragrafının ve Ek-2’nin iptali talebiyle açılan dava devam etmektedir.

4- Aile hekimliğine geçmeden önce, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak, kamu sağlık 
kuruluşlarında mesleklerini icra eden hekimlerden, 15 Ekim-15 Kasım 2010 dönemi için aldıkları 
maaşın 2/3’si geri istenmiştir. İstenen miktarın 15 günlük maaştan fazla olması nedeniyle, hem mes-
lek kuruluşu olarak sorunun çözülmesi amacıyla İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulunulmuş, hem de 
hekimlerin bireysel olarak kullanabilecekleri itiraz dilekçeleri oluşturulmuştur.

5- Aile hekimliğine geçmeden önce; işyeri hekimliği gibi başkaca mesleki faaliyetler yürüten ve ilgili 
mevzuat gereği bu görevlerinden ayrılmak zorunda olan aile hekimleri için (çalıştıkları diğer işyerle-
rine ve/veya sağlık kuruluşlarına verilmek üzere) istifa dilekçeleri hazırlanmıştır.

6- “Sanal” Aile Sağlığı Merkezi’ne yerleştirilen hekimler, bina kiralanması ve fiziki şartların oluş-
turulmasında oldukça sıkıntı çekmiş, kiraların çok yüksek olması nedeniyle birçoğu aile sağlığı 
merkezini kuramamıştır.

7- Toplum sağlığı merkezinde veya 112’lerde çalışan hekimler, boş aile sağlığı merkezlerini doldur-
mak için, sürekli olarak geçici görevlendirmelere maruz kalmıştır. İstanbul’da yaşanan tüm sıkıntılar 
hala geçici görevlendirme yoluyla çözülmeye çalışılmakta, birinci basamak hekimleri geçici görevler-
le bunaltılmaktadır.

8- Aile hekimliğine yerleştirilen hekimlere, maaşları ve giderler için ödenecek miktarlar, mevzuata 
göre ödenmesi gereken tarihten yaklaşık 1,5-2 ay sonra ödenmiştir.
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9- Yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile gündeme gelen ceza puanları da aile hekimlerinin soru-
lar/sorunları arasında önemli bir yer tutmuştur. 

10- Toplum sağlığı merkezlerinde çalışan hekimler yönünden ise; birinci basamakta görev yapan 
hekimlerin pek çoğu aile hekimliğine geçtiği için, toplum sağlığı merkezlerinde kalan hekimlerin 
yükünün çok artmış olması belirgin bir şikayet konusudur. TSMlerin görev sınırının tanımlanmamış 
olması ise en temel problemdir. Hekimler aile hekimlerinin mesai denetimlerini yapmak zorunda 
kalmaktan da çok şikayetçidir.

 11- 2011 yılı başında imzalanan iki yıllık sözleşmeler nedeniyle, damga vergisi ödemesi ile karşı 
karşıya kalınmış, 6009 sayılı Torba Yasa sonrasında itiraz/başvuru dilekçeleri oluşturulmuş ve aile 
hekimleri ile paylaşılmıştır.

12- Damga vergisi ile ilgili ikinci bir sorun da, 6111 sayılı Torba Yasa döneminde yaşanmıştır. Torba 
Yasa, ilgili düzenlemede değişiklik yapmış ve bir kısım hizmet sözleşmesinden damga vergisi alınma-
masına karar vermiştir. Ancak aile hekimliği sözleşmelerinin bu kapsamda olup-olmadığı tartışmalı 
bir husustur. 

Buna rağmen Hukuk Büromuz tarafından, dileyen aile hekimlerinin yararlanması yani damga vergi-
sini geri alabilmesi amacıyla başvuru dilekçeleri hazırlamıştır. Başvuruların reddi üzerine de, konuyla 
ilgili dava dilekçeleri hazırlanarak web sitesi kanalıyla hekimlerin kullanımına sunulmuştur.

13- Adli tıbbi hizmetler, ölü muayenesi ve defin ruhsatı hizmetleri için ilgili mevzuata aykırı işlemler 
tesis edilmesi nedeniyle, çok sayıda başvuru alınmış ve itiraz dilekçeleri oluşturularak aile hekimle-
riyle paylaşılmıştır.

14- Keza aile hekimliğine ilişkin başvurularımıza cevap verilmemesi nedeniyle, Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu ve 6023 sayılı Kanun’un ihlali gerekçesiyle açılan dava, devam etmektedir. 

15- Boş veya boşalan aile hekimliği pozisyonlarına, halen aile hekimi olarak görev yapan, bu ne-
denle zaten belli sayıda hastaya hizmet eden hekimler görevlendirilmiştir. Bir başka ifade ile, boş 
veya boşalan aile hekimliği pozisyonlarının kayıtlı hastaları, aynı veya yakın yerlerdeki başka bir aile 
hekimine, “zimmetlenmiş”, daha yaygın ifadesiyle “emanet” edilmiştir. Hukuk Büromuz tarafından bu 
konuda da bilgi notları oluşturulmuş, itiraz dilekçeleri hazırlanmış ve web sitesinde yayınlanmıştır.

16- İlgili mevzuata göre, ortada deprem, sel, salgın hastalık gibi olağanüstü bir durum yokken; aile 
hekimleri hafta sonları çalışmaya ve/veya fazla mesai yapmaya zorlanamaz. Ancak ‘Sağlık Bakanı’nın 
ve Bakanlık müsteşarlarının İstanbul’a gelmesi’ gerekçesiyle, aile hekimleri çalışmaya zorlanmıştır. 
Olağanüstü haller haricinde hekimin, aile sağlığı merkezine de asılarak ilan edilmiş çalışma saat-
lerinden fazla çalışmaya zorlanması, hukuka aykırı olduğu için, Hukuk Büromuz tarafından itiraz 
dilekçeleri hazırlanmıştır.

17- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün 299101 ve 298739 sayılı yazıları ile “deprem güçlendirmesi” ge-
rekçesiyle 11 semt polikliniğinin, 2 toplum sağlığı merkezinin, 3 AÇSAP merkezinin ve 30 aile sağlığı 
merkezinin yer aldığı liste ile 14 adet lojmanın boşaltılması istenmiştir. 

Bu “boşaltmaların” geçici bir süre için mi, yoksa geri dönmemek üzere kalıcı olarak mı yapıldığı belli 
olmadığı gibi, bu nedenle yapılacak masrafların, uğranılacak zararların kim tarafından karşılanacağı 
da açıklanmamıştır. Daha da önemlisi bu süreçte, o ASM veya AÇSAP veya semt polikliniğine başvu-
ran hastaların akıbetinin 

ne olacağı, nereye başvuracakları da belli değildir, düzenlenmemiştir. 

Bu nedenlerle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurularak, İSMEP kapsamında yapılan deprem fizi-
bilite çalışması ön inceleme sonuçları ile güçlendirme ve onarımı uygun görülen sağlık tesislerinin 
tam listesinin iletilmesi istenmiş ve bir dizi soru yöneltilmiştir. 
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18- Aile hekimin kendisini tehdit eden hastaya sağlık hizmeti sunmak zorunda olup-olmadığı, bir 
başka ifadeyle hastanın hekimi seçme hakkı varken, aile hekiminin kendisine hakaret etse de, tehdit 
etse de, hastasını “seçme” hakkının bulunup-bulunmaması bir diğer başvuru konusudur. İl Sağlık 
Müdürlüğüne başvurulmuş, hekimin herhalukarda başvuran hastaya bakmak zorunda olduğu açık-
laması üzerine, bu haksız ve anlaşılmaz durum yargıya taşınmıştır.  Dava İstanbul 1. İdare Mahkeme-
sinde görülmektedir. 

19- 663 sayılı KHK, Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısı bütünüyle değiştirilmiş, Sağlık Bakanlığı teşki-
latı; merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan oluşturulmuştur.   

Son olarak 02.02.2012 tarihinde yayınlanan “Taşra Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması, Personel, Ta-
şınır Ve Taşınmazların Tahsisi ve Devri” isimli Genelge de, kendisinden önceki düzenlemelere paralel 
olarak; taşra teşkilatının “yeni” yapılandırılmasından söz etmektedir. Buna göre;  

• İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıkları, Bakanlığın 

• Kamu Hastane Birlikleri, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 

• Halk Sağlığı Müdürlükleri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşra teşkilatıdır. Böylece KHK ile 
taşra teşkilatı; temel sağlık hizmetlerinden, yataklı sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda parça 
parça yapılarak atomize edilmiş, İl Sağlık Müdürlüğü teşkilatı önemli oranda zayıflatılmış, Sağlık 
Bakanlığı’nın alandaki kamusal varlığı geriletilmiştir.

Bu Genelge’nin akabinde, TSMlerde çalışan hekimlere geçici görevlendirme yazıları tebliğ edilmeye 
başlanmış, hazırlanan bilgi notu ve dilekçeler hekimlerle paylaşılmıştır.

AİLE HEKİMLİĞİ ve BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE 

YAŞANAN SORUNLAR, AÇILAN ve/veya TAKİP EDİLEN DAVALAR

1 Kasım 2010 tarihinde İstanbul’da aile hekimliğine “geçilmiş”tir. 

Geride bıraktığımız süreçte; aile hekimleri ile Valilik arasında yapılan sözleşmelerden, damga vergi-
sine, aile sağlığı merkezlerinin “deprem güçlendirmesi” gerekçesiyle boşaltılmasından, aile hekim-
lerine yönelik şiddete, aile hekimin kendisini tehdit eden hastaya sağlık hizmeti sunmak zorunda 
olup-olmadığından, eğiticilere verilen ekstra puanlara, aile hekimlerinin zorunlu mali sorumluluk si-
gortası primlerinin devlet/kamu tarafından karşılanmamasından, defin ruhsatı “nöbetlerine” ve mes-
lek kuruluşuna üye olmanın zorunlu olup-olmadığına kadar aile hekimlerinin yaşadığı her zorlukta, 
hukuki bilgi ve destek verilmiş, başvuru ve/veya itiraz ve/veya dava dilekçeleri hazırlanıp paylaşılmış, 
örnek davalar açılmıştır. 

Aile hekimliği alanına ilişkin ayrıntılı rapor aşağıda yer almaktadır. 

‘Aile hekimliği sistemi’; geçiş öncesi yerleştirme sürecinde, gerekse de devamında birçok sorunu 
beraberinde getirmiştir.

Belirtelim ki; aile hekimliğine geçiş tarihi olan 1 Kasım’dan önce, geçiş sürecinde nelere dikkat edil-
mesi gerektiği, karşılaşılabilecek sıkıntılar ve çözümleri, hukuk büromuzca ayrıntılı olarak değerlen-
dirilmiş ve İstanbul Tabip Odası web sitesinde yayınlanmıştır.

Keza Aile hekimliği ile ilgili tüm Kanun, Yönetmelik, Yönerge, Genelge ve Tebliğ’e ilişkin hukuki değer-
lendirme yapılarak, İstanbul Tabip Odası web sitesinde yayınlanmıştır.

1- İlk sorun aile hekimliği eğitimleri esnasında görevlendirilen ve bu görevlendirme nedeniyle ek 
hizmet puanı verilen eğiticilere ilişkin yaşanmıştır. Sağlık Bakanlığı’na başvurularak, eğiticilerin 
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hangi bilimsel ve mesleki ölçütlere göre görevlendirildiği, kim tarafından belirlendiği sorulmuş, 
ancak cevap alınamamıştır. Sağlık Bakanlığı’nın, meslek kuruluşuna bilgi vermemesi nedeniyle konu 
yargıya taşınmıştır. 

Mahkeme geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış, talebimizin haklılığı ve davanın kabulü ile istenen bilgile-
rin meslek kuruluşuna verilmesi gerektiğine karar vermiştir. 

Karar; Bakanlık tarafından temyiz edilmiş, söz konusu bilgi ve belgeler halen verilmemiştir. 

2- İstanbul Valiliği ile aile hekimliği sözleşmesini imzalayıp, henüz geçiş süreci tamamlanmadan 
aile hekimliği yapmaktan vazgeçen hekim başvuruları üzerine, istifa/ sözleşmenin feshi dilekçeleri 
hazırlanmıştır.

3- Haksız şekilde elde edilen hizmet puanlarına dayanan yerleştirme işlemlerinin ve bu yerleştirme-
lerin dayanağı olan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ne Ek 1’in 2. maddesinin 2. fıkrasının (a) 
bendinin ikinci paragrafının ve Ek-2’nin iptali talebiyle açılan dava devam etmektedir.

4- Aile hekimliğine geçmeden önce, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak, kamu sağlık 
kuruluşlarında mesleklerini icra eden hekimlerden, 15 Ekim-15 Kasım 2010 dönemi için aldıkları 
maaşın 2/3’si geri istenmiştir. İstenen miktarın 15 günlük maaştan fazla olması nedeniyle, hem mes-
lek kuruluşu olarak sorunun çözülmesi amacıyla İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulunulmuş, hem de 
hekimlerin bireysel olarak kullanabilecekleri itiraz dilekçeleri oluşturulmuştur.

5- Aile hekimliğine geçmeden önce; işyeri hekimliği gibi başkaca mesleki faaliyetler yürüten ve ilgili 
mevzuat gereği bu görevlerinden ayrılmak zorunda olan aile hekimleri için (çalıştıkları diğer işyerle-
rine ve/veya sağlık kuruluşlarına verilmek üzere) istifa dilekçeleri hazırlanmıştır.

6- “Sanal” Aile Sağlığı Merkezi’ne yerleştirilen hekimler, bina kiralanması ve fiziki şartların oluş-
turulmasında oldukça sıkıntı çekmiş, kiraların çok yüksek olması nedeniyle birçoğu aile sağlığı 
merkezini kuramamıştır.

7- Toplum sağlığı merkezinde veya 112’lerde çalışan hekimler, boş aile sağlığı merkezlerini doldur-
mak için, sürekli olarak geçici görevlendirmelere maruz kalmıştır. İstanbul’da yaşanan tüm sıkıntılar 
hala geçici görevlendirme yoluyla çözülmeye çalışılmakta, birinci basamak hekimleri geçici görevler-
le bunaltılmaktadır.

8- Aile hekimliğine yerleştirilen hekimlere, maaşları ve giderler için ödenecek miktarlar, mevzuata 
göre ödenmesi gereken tarihten yaklaşık 1,5-2 ay sonra ödenmiştir.

9- Yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile gündeme gelen ceza puanları da aile hekimlerinin soru-
lar/sorunları arasında önemli bir yer tutmuştur. 

10- Toplum sağlığı merkezlerinde çalışan hekimler yönünden ise; birinci basamakta görev yapan 
hekimlerin pek çoğu aile hekimliğine geçtiği için, toplum sağlığı merkezlerinde kalan hekimlerin 
yükünün çok artmış olması belirgin bir şikayet konusudur. TSMlerin görev sınırının tanımlanmamış 
olması ise en temel problemdir. Hekimler aile hekimlerinin mesai denetimlerini yapmak zorunda 
kalmaktan da çok şikayetçidir.

11- 2011 yılı başında imzalanan iki yıllık sözleşmeler nedeniyle, damga vergisi ödemesi ile karşı 
karşıya kalınmış, 6009 sayılı Torba Yasa sonrasında itiraz/başvuru dilekçeleri oluşturulmuş ve aile 
hekimleri ile paylaşılmıştır.

12- Damga vergisi ile ilgili ikinci bir sorun da, 6111 sayılı Torba Yasa döneminde yaşanmıştır. Torba 
Yasa, ilgili düzenlemede değişiklik yapmış ve bir kısım hizmet sözleşmesinden damga vergisi alınma-
masına karar vermiştir. Ancak aile hekimliği sözleşmelerinin bu kapsamda olup-olmadığı tartışmalı 
bir husustur. 
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Buna rağmen Hukuk Büromuz tarafından, dileyen aile hekimlerinin yararlanması yani damga vergi-
sini geri alabilmesi amacıyla başvuru dilekçeleri hazırlamıştır. Başvuruların reddi üzerine de, konuyla 
ilgili dava dilekçeleri hazırlanarak web sitesi kanalıyla hekimlerin kullanımına sunulmuştur.

13- Adli tıbbi hizmetler, ölü muayenesi ve defin ruhsatı hizmetleri için ilgili mevzuata aykırı işlemler 
tesis edilmesi nedeniyle, çok sayıda başvuru alınmış ve itiraz dilekçeleri oluşturularak aile hekimle-
riyle paylaşılmıştır.

14- Keza aile hekimliğine ilişkin başvurularımıza cevap verilmemesi nedeniyle, Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu ve 6023 sayılı Kanun’un ihlali gerekçesiyle açılan dava, devam etmektedir. 

15- Boş veya boşalan aile hekimliği pozisyonlarına, halen aile hekimi olarak görev yapan, bu ne-
denle zaten belli sayıda hastaya hizmet eden hekimler görevlendirilmiştir. Bir başka ifade ile, boş 
veya boşalan aile hekimliği pozisyonlarının kayıtlı hastaları, aynı veya yakın yerlerdeki başka bir aile 
hekimine, “zimmetlenmiş”, daha yaygın ifadesiyle “emanet” edilmiştir. Hukuk Büromuz tarafından bu 
konuda da bilgi notları oluşturulmuş, itiraz dilekçeleri hazırlanmış ve web sitesinde yayınlanmıştır.

16- İlgili mevzuata göre, ortada deprem, sel, salgın hastalık gibi olağanüstü bir durum yokken; aile 
hekimleri hafta sonları çalışmaya ve/veya fazla mesai yapmaya zorlanamaz. Ancak ‘Sağlık Bakanı’nın 
ve Bakanlık müsteşarlarının İstanbul’a gelmesi’ gerekçesiyle, aile hekimleri çalışmaya zorlanmıştır. 
Olağanüstü haller haricinde hekimin, aile sağlığı merkezine de asılarak ilan edilmiş çalışma saat-
lerinden fazla çalışmaya zorlanması, hukuka aykırı olduğu için, Hukuk Büromuz tarafından itiraz 
dilekçeleri hazırlanmıştır.

17- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün 299101 ve 298739 sayılı yazıları ile “deprem güçlendirmesi” ge-
rekçesiyle 11 semt polikliniğinin, 2 toplum sağlığı merkezinin, 3 AÇSAP merkezinin ve 30 aile sağlığı 
merkezinin yer aldığı liste ile 14 adet lojmanın boşaltılması istenmiştir. 

Bu “boşaltmaların” geçici bir süre için mi, yoksa geri dönmemek üzere kalıcı olarak mı yapıldığı belli 
olmadığı gibi, bu nedenle yapılacak masrafların, uğranılacak zararların kim tarafından karşılanacağı 
da açıklanmamıştır. Daha da önemlisi bu süreçte, o ASM veya AÇSAP veya semt polikliniğine başvu-
ran hastaların akıbetinin ne olacağı, nereye başvuracakları da belli değildir, düzenlenmemiştir. 

Bu nedenlerle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurularak, İSMEP kapsamında yapılan deprem fizi-
bilite çalışması ön inceleme sonuçları ile güçlendirme ve onarımı uygun görülen sağlık tesislerinin 
tam listesinin iletilmesi istenmiş ve bir dizi soru yöneltilmiştir. 

18- Aile hekimin kendisini tehdit eden hastaya sağlık hizmeti sunmak zorunda olup-olmadığı, bir 
başka ifadeyle hastanın hekimi seçme hakkı varken, aile hekiminin kendisine hakaret etse de, tehdit 
etse de, hastasını “seçme” hakkının bulunup-bulunmaması bir diğer başvuru konusudur. İl Sağlık 
Müdürlüğüne başvurulmuş, hekimin herhalukarda başvuran hastaya bakmak zorunda olduğu açık-
laması üzerine, bu haksız ve anlaşılmaz durum yargıya taşınmıştır.  Dava İstanbul 1. İdare Mahkeme-
sinde görülmektedir. 

19- 663 sayılı KHK, Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısı bütünüyle değiştirilmiş, Sağlık Bakanlığı teşki-
latı; merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan oluşturulmuştur.   

Son olarak 02.02.2012 tarihinde yayınlanan “Taşra Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması, Personel, Ta-
şınır Ve Taşınmazların Tahsisi ve Devri” isimli Genelge de, kendisinden önceki düzenlemelere paralel 
olarak; taşra teşkilatının “yeni” yapılandırılmasından söz etmektedir. Buna göre;  

• İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıkları, Bakanlığın 

• Kamu Hastane Birlikleri, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 

• Halk Sağlığı Müdürlükleri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşra teşkilatıdır. Böylece KHK ile 
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taşra teşkilatı; temel sağlık hizmetlerinden, yataklı sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda parça 
parça yapılarak atomize edilmiş, İl Sağlık Müdürlüğü teşkilatı önemli oranda zayıflatılmış, Sağlık 
Bakanlığı’nın alandaki kamusal varlığı geriletilmiştir.

Bu Genelge’nin akabinde, TSMlerde çalışan hekimlere geçici görevlendirme yazıları tebliğ edilmeye 
başlanmış, hazırlanan bilgi notu ve dilekçeler hekimlerle paylaşılmıştır.

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

Özel Hekimlik alanı, son iyi yılda büyük bir alt üst oluş yaşamıştır/yaşamaktadır. 

Neredeyse ayda bir yapılan Yönetmelik değişiklikleri, büyük bir karmaşa ve belirsizliğe neden olur-
ken, Özel Hastaneler ve Tıp Merkezlerinde yaşanan kadro sınırlamalarını, muayenehanelere getirilen 
ağır fiziki koşullar izlemiştir. 

Önce poliklinikler ve tıp merkezleri, sonra laboratuarlar; bilimsel bir gereklilikten doğup-doğ-
madığı tartışmalı olan “standartlar” ve “uyum” süreleri ile kuşatılmış, tüm bu zorluklara bir de 
“planlama”nın neden olduğu sınırlamalar eklenmiştir. 

Muayenehaneler henüz “planlama” kapsamında olmasa bile, diğerlerine göre çook daha ağır 
“standartlar”ı 2015 yılına kadar yerine getirmeye mecbur bırakılırken, yeni muayenehane açmak ise 
neredeyse “hayal”e dönüşmüştür.  

Tüm bu tablo ile hekimlerin ücretli çalışma seçenekleri daha da sınırlanmış, birkaç hekimin bir 
araya gelip açabileceği poliklinikler ve tıp merkezleri neredeyse özel hastane açmak kadar zorlaştı-
rılmış, keza muayenehane açmak da fiilen imkansız hale gelmiştir.  

Hekimlerin çalışma seçeneklerinin sınırlanmasının/daraltılmasının somut sonucu, 2010-2011 ara-
sında İstanbul genelinde üç muayenehane açılışının yapılabilmesi,   özel sağlık kuruluşunda ücretli 
çalışanlar yönünden de 4-5 ay gecikmeli ücret almanın adeta sıradanlaşmış/normalleşmiş olmasıdır. 

Bir başka ifadeyle bu tablonun somut sonucu; reel ücretlerin önemi oranda düşmesi ve hekim eme-
ğinin giderek değersizleşmesi olmuştur.

Özellikle özel hastanelerde yaşanan ‘sistematik ücret gasbı’ için; Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan başlayarak, (OHSAD ve İstanbul Ticaret Odası 
dahil olmak üzere) her düzeyde ihbar ve şikayetlerde bulunulmuş, hekim ücretlerini gecikmeli öde-
yen, eksik ödeyen veya hiç ödemeyen, hatta SGK primini dahi hekime ödeten özel sağlık kuruluşları 
şikayet edilmiş, bu sürecin sonucunda müfettiş atanması ve soruşturma başlatılması sağlanmıştır. 

Yakın tarihte açılan davaların bilgisi ise şöyledir; 

1- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

a) 03.08.2010 günü yürürlüğe konulan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkın-
da Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali için dava açılmıştır. 

Bu Yönetmelik geçtiğimiz iki yıl içinde de pek çok kere değişikliğe uğramıştır. Ancak 3 Ağustos 2010 
değişiklikleri dönüm noktalarından biridir. Bu tarihteki değişiklikler ile kapıdan, bekleme salonu-
na, asansörün genişliğinden, merdiven basmaklarına kadar çok ayrıntılı bir düzenleme yapılmış ve 
(yataklı sağlık hizmetleri verilen) özel hastanelerden bile istenmeyen fiziki koşullar muayenehaneler-
den istenmiştir. Deprem, yangın merdiveni, iskan ruhsatı gibi, kat maliklerinin tamamını ilgilendiren 
hususlarda dahil olmak üzere, tüm bu düzenlemelere  “uyum” için sadece bir yıl verilmiştir. 

Daha açık ifadesiyle, Sağlık Bakanlığı hiçbir meslek grubu için söz konusu olmayan ağır koşullar 
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getirerek, hekimlerin mesleklerini bağımsız olarak icra edebileceği tek yer olan muayenehanelerin 
açılmasını da fiilen imkansız hale getirmiştir. 

Açılan davada, 03.08.2010 tarihli Yönetmeliğin; 

• 1.maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen 12/Ç maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin, 

• 1.maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen 12/Ç maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan 
“en az 110 santimetre genişliğinde olması gerekir” ibaresinin,

• 2. maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen 12/D maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci 
cümlesinde yer alan “8 metrekare hekim çalışma alanı ve 8 metrekare hasta muayene alanı olmak 
üzere en az 16 metrekare kullanım alanına sahip” ibaresi, ikinci cümlesinde yer alan “ve lavabo” 
ibaresi ile üçüncü cümlesinde yer alan “Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında 
ayrıca…tuvaletin bulunması” ibarelerinin,

• 2. maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen 12/D maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci 
cümlesinde yer alan  “en az 20 metrekaredir” ibaresinin, 

• 2. maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen 12/D maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bendinin,

• 2. maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen 12/D maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci 
cümlesinde yer alan “girişi en az 80 santimetre genişliğinde asansör olması gerekir. Merdivenin ge-
rektiğinde sedye ile hasta taşınmasına imkan sağlayacak şekilde, basamak yüksekliği 16-18 santi-
metre, basamak genişliği 30-33 santimetreyi sağlamak kaydıyla merdiven ve sahanlığın genişliği en 
az 1,30 metredir. Merdiven basamak yüksekliği özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir 
satıhla bitirilir, muayenehanenin girişi, zemin seviyesinde değilse %8 eğimli rampa yaptırılır” ibarele-
rinin,

• 2. maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen 12/D maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan 
“en az 110 santimetre genişliğinde” ibaresinin,

• 2. maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen 12/D maddesinin birinci fıkrasının (ğ),(h),(i) bentlerinin,

• 2. maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen 12/D maddesinin  (3). fıkrasının “Süre bitiminde nok-
sanlıklarını tamamlamayan muayenehanelerin noksanlığı giderilinceye kadar faaliyeti durdurulur.” 
şeklindeki son cümlesinin,

• 3. maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen 27. maddesinin (8). fıkrasının,

• 4. maddesi ile değiştirilen EK-1/d bölümünün  (6) ve (7) nolu satırlarının,

• 5. maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen Ek 6 sayılı Özel Sağlık Kuruluşları Denetim Formunun 
“2. Bölüm: Hizmet Birimlerine Esas Bilgiler” bölümünün 14 nolu satırının,

• 6. maddesi ile mevcut Yönetmeliğe eklenen Geçici 7. Maddenin ve 7. maddesi ile eklenen Geçici 8. 
Maddenin, yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmiştir. 

Danıştay 10. Dairesi tarafından ise 11.03.2011 tarih ve 2010/11735 E. sayılı karar ile Yönetmeliğe 
eklenen 12/D maddesinin 1. fıkrasının; (a), (b), (d), (e), (f), (ğ) ve (i) bentleri ile Ek-6 sayılı Denetim 
Formu’nun 2. bölümünün 14. satırının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. 

b) 25.09.2010 günü yürürlüğe konulan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hak-
kında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali için dava 
açılmıştır. Bu Yönetmelik değişikliği ile Sağlık Bakanlığı muayenehanelerde yapılabilecek işlemleri 
sayma yolu ile 184 işlemle sınırlandırmıştır. Davada muayenehanede yapılan tıbbi girişimleri, bilimsel 
gerekliliklere dayanmadan hukuka aykırı olarak sınırlandıran;
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• Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. fıkrasındaki   “bu Yönetmelikte tanımlanan tıbbi işlemlerin yapılabil-
diği sağlık kuruluşudur” ibaresinin,

• 38. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde yer alan “e) Muayenehanede yapılabilecek tıbbi işlemler 
listesi EK-13’te” ibaresinin,

• Ek-13 sayılı listenin, listede yer alan işlemlerin belirlenmesi gerekliliğini içeren Yönetmeliğin Ek-
1/d maddesinin, 1. fıkrasındaki “Ek-13’te yer alan işlemlerden hangilerinin yapılacağını” ibaresinin, 
listede belirtilen işlemler dışında işlemin muayenehanede yapılmasını yasaklayarak  yaptırıma bağla-
yan Ek-6/a’nın “Hizmet Birimine Esas Bilgiler” başlıklı satırının,

• Gerekmediği halde muayenehanede en az bir sağlık personeli istihdamı zorunluluğu getirilerek 
uymamayı yaptırıma bağlayan Yönetmeliğin Ek-6/a’nın “Faaliyete Esas Bilgiler” başlıklı satırının,

• Hastalara ait bütün sağlık kayıtlarının Bakanlığa iletilmesi zorunluluğunu getirerek hasta haklarını 
ve sır saklama yükümlülüğünü ihlal eden Yönetmeliğin Ek-6/a bölümünün “Hizmet Birimine Esas 
Bilgiler” başlıklı 2. bölümünün (7). satırının yürütmesinin durdurulması ve iptali istenilmiştir. Dava 
devam etmektedir.

c) 06.01.2011 günü yürürlüğe konulan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hak-
kında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali için dava 
açılmıştır. (6 Ocak’ta yapılan değişiklikle birlikte hekimlerin sağlık kuruluşlarında çalışmalarına dair 
kurallar, bir yılda beşinci kez değiştirilmiştir.)

Bu değişiklikle, kamu ya da özel bir işyerinde çalışan hekim istifa etmeden 60 gün önce durumu Ba-
kanlığa bildirme yükümlülüğü getirilmiş, muayenehanelerin açılıp açılmayacağına İl Sağlık Müdür-
lüklerinin değil bizzat Bakanlığın karar vereceği düzenlenmiş, kamu kuruluşlarında çalışan hekimin 
özel sağlık kuruluşunda çalışamayacağı düzenlenmiş, laboratuar ve fizik tedavi müessesi olan he-
kimlerin artık işyerlerinde en az sekiz saat çalışmak zorunda oldukları, kamuda çalışan hekimlerin 
mesai dışında laboratuar ve müesseselerinde çalışamayacakları, iki ay içinde yeniden ruhsat başvu-
rusunda bulunmak zorunda oldukları düzenlenmiştir.  

Davada özetle;

• 3153 sayılı Kanun ve bağlı Tüzük hükümlerine göre açılan müesseseler ile 922 sayılı Kanun hü-
kümlerine göre açılan laboratuarların ve polikliniklerin planlamaya dahil edilmesi,

• 6 Ocak 2011 tarihinden önce ruhsatlandırılan sağlık kuruluşlarının teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz, 
sağlık çalışanı ya da tıbbi hizmet birimi ilave etmeleri halinde planlamaya tabi tutulması,

• Laboratuar ve müesseselere çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere hizmet verme 
zorunluluğu getirilmesi, değişiklikten önce kısmi zamanlı çalışan hekim ya da hekimlerin bulunduğu 
sağlık kuruluşlarına, tam gün çalışacak kadrolu bir tabip/uzmanın mesul müdür olarak bulunma 
zorunluluğu getirilmesi.

• 06.01.2011 gününden önce kısmi zamanlı çalışan hekimlerin kadroya dahil edilmemesi

• 06.01.2011 tarihinden önce uygunluk belgesi, ruhsat alan müesseselere, tam zamanlı hekim çalış-
tırması kaydıyla kuruluş ruhsatı ve mesul müdürlük belgesi almak için 2 ay süre tanınması, bu süre 
içinde başvuru yapmayan kuruluşların faaliyetlerinin ise ‘müracaatta bulunana kadar’ durdurulması,

• Muayenehanelerde de tam zamanlı çalışmanın getirilmesi,

• Muayenehane açılışında İl Sağlık Müdürlüğü’nün yanı sıra Bakanlığa yetki verilmesi,

• Özel sağlık kuruluşlarında hasta tedavi edebilmek için çalışma belgesi düzenlenmesi zorunluluğu 
getirilirken, hastalarını yataklı tedavi kurumlarında tedavi ve takip zorunluluğu olan muayenehanesi 
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olan hekimler yönünden istisnai bir düzenlemeye yer verilmemesi,

• Kadro dışı geçici çalışma için tıp merkezi ya da özel hastanede kadrolu çalışma zorunluluğu getiril-
mesi,

• Kamudan istifa ederek boş bulunan sağlık kuruluşu kadrosunda çalışacak hekimler ile özel sağlık 
kuruluşundan ayrılarak kamu hastanelerine geçiş yapacak hekimlere işten ayrılmadan 60 gün önce 
sağlık müdürlüğüne bildirimde bulunma zorunluluğu getirilmesi, maddelerinin yürütmesinin durdu-
rulması ve iptali istenmiştir. Dava devam etmektedir.

d) 07.04.2011 günü yürürlüğe konulan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkın-
da Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali için dava açıl-
mıştır. Söz konusu Yönetmelikle, aynı konuda bir yıl içinde altıncı değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler 
muayenehanelerin fiziki ve teknik koşullarının ağırlaştırılması, laboratuar ve müesseselerin fiilen 
kapatılmasına ve özel bir sağlık kuruluşunda kadrolu çalışmayan hekimlerin kısmi zamanlı çalışma-
sının yasaklanmasına ilişkindir. 

Bu değişiklikler aleyhinde açınla davada özetle, 

• Yönetmeliğin 1. maddesiyle değiştirilen muayenehanelerin fiziksel koşullarına ilişkin 12/D madde-
sinin 1. fıkrasının (a), (b), (d), (e), (f) ve (i) bentlerinin,

• 4. maddeyle değiştirilen ve hekimlere çalışma sınırlandırması getiren Ek 1. Maddenin ikinci fıkra-
sının ilk cümlesinde yer alan “Tabip, diş tabibi ve uzmanlar, 1219 sayılı Kanunun 12. Maddesine uygun 
olmak kaydıyla kadrolu olarak çalıştıkları tıp merkezi veya özel hastane dışında en fazla iki özel 
sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici olarak çalışabilirler” ibaresinin,

• 5. maddeyle değiştirilen ve hekimlere çalışma sınırlandırması getiren Geçici 9. Maddenin ikinci 
fıkrasının ikinci paragrafında yer alan, “1219 sayılı Kanunun 12. Maddesine uygunluk sağlayarak” 
ibaresinin,

• 5. maddeye eklenen Geçici 9. Maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin yürütmesinin durdurul-
ması ve iptali istenmiştir.

Danıştay 10. Dairesi tarafından ise 2011/7605 E. sayı ve 21.07.2011 tarihli karar ile, muayenehane-
lerin fiziksel şartlarına ilişkin 12/D maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri ile çalışma sınırı 
getiren Ek-1 maddesinin 2. fıkrasının ilk cümlesinin ve Geçici 9. Maddenin 2. fıkrasının 2. paragrafının 
ilk cümlesindeki ibarenin yürütmesi durdurulmuştur.

e) 03.08.2011 günü yürürlüğe konulan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkın-
da Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali için dava açılmış-
tır.

Yukarıda sıralanan Danıştay kararlarına rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından yine muayenehanelerin 
fiziksel şartlarına ilişkin (TSE standartlarına uymak vb gibi) yerine getirilmesi neredeyse olanaksız 
düzenlemeler yapılmış, hekimlerin bağımsız çalışması adeta engellenmek istenmiştir. Davada;

• 1. maddeyle değiştirilen; 12/D maddesinin 1. fıkrasının, yargı kararlarına aykırılık nedeniyle,

• 2. maddeyle değiştirilen;  Geçici 7. Maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinin,

• 2. maddeyle değiştirilen, Geçici 7. Maddesinin ikinci fıkrasının,

• EK-1/d “Muayenehane Açma Başvurusunda İstenecek Belgeler”in 5, 6, 7. maddelerinin 

hukuka aykırılık nedeniyle,
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• 1. maddeyle değiştirilen; 12/D maddesinin 1. fıkrasının (f ) bendinin, hukuka aykırılık ve noksan 
düzenleme nedeniyle,

• 1. maddeyle değiştirilen; 12/D maddesinin 4. fıkrasının, noksan düzenleme nedeniyle, yürütmesinin 
durdurulması ve iptali istenmiştir. Dava devam etmektedir. 

2- Özel Hastaneler Yönetmeliği

a) 23.09.2010 günü yürürlüğe konulan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin sağlık hizmetini ve hekimlerin çalışma koşullarını daha da kötüleştiren hükümlerinin 
iptali için dava açılmıştır. Yönetmelik hükümleri ile özel hastane kadrolarının belirlenmesinde esaslı 
değişiklikler yapılmış, hekimlerin özel hastanelerde çalışma biçimleri yeniden düzenlenmiş, özel 
laboratuarlardan veya kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan laboratuarlardan hizmet satın 
almasının yolu açılmıştır.

Davada özetle; 

• Özel hastane kadrolarının objektif ölçütler üzerinden yönetmelikle belirlenmesi yerine Bakanlık 
tarafından ayrıca belirleneceğine ilişkin maddenin,

• “Özel hastaneler belirlenen kadrolarından en az yarısı sayısında klinisyen uzman ile açılabilir ve 
faaliyete geçtikleri tarihten itibaren iki yıl içinde kadrolarını tamamlayabilirler. Klinisyen uzman sayısı 
dördün altına düşen hastanelerin faaliyeti iki yıla kadar süreyle askıya alınır. Bu süre sonunda uzman 
hekim eksikliğini gideremeyen özel hastanenin ruhsatı iptal edilir” düzenlemesinin,  

• “Özel hastaneler hekim kadrolarını o il sınırları içinde başka bir özel hastane veya tıp merkezine 
devredebilir veya karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi yapabilirler. Özel hastanenin yoğun bakım 
yatakları dâhil toplam yatak sayısının 1/3’ünün %10’una kadar ek kadro devralmasına izin verilir. 
Kadro devri iş ve işlemleri müdürlüklerce Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi üzerinden sonuçlandı-
rılır ve Genel Müdürlüğe bildirilir. Özel hastanenin, bulunduğu ilden başka bir ile taşınması veya devri 
ile başka bir ildeki özel hastane veya tıp merkezine kadro devri, Planlama ve İstihdam Komisyonunun 
görüşü alınarak Bakanlıkça uygun bulunması halinde yapılabilir” şeklindeki maddenin,  devir veya 
değişim işlemine konu edinen kadrolarda görev yapan hekimlerin özlük haklarını da olumsuz etkile-
yecek olması nedeniyle,

• Çalışanların işe başlatılması sırasında hekimler yönünden Tabip Odasına kayıtlı olduğuna ilişkin 
belge aranmamasının 6023 sayılı Kanun’a ve konuya ilişkin Danıştay kararlarına aykırı olması nede-
niyle,

• “Özel hastanelerde, hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarının gerektirdiği biyokimya ve/
veya mikrobiyoloji laboratuvarları bulunur. Bakanlıkça hastanelerin bulunduğu il için tahsis edilen 
laboratuvar uzman sayısının her bir hastane için gerekli uzman sayısı bakımından yeterli olmaması 
hâlinde, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak Bakanlıkça ruhsatlı özel laboratuvar-
lardan veya kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan laboratuvarlardan hizmet alımı yapılabi-
lir. Bu durumda hizmet veren laboratuvarın sorumlu uzmanı hizmet alan birden fazla hastane labora-
tuvarının sorumluluğunu üstlenebilir” maddesinin, Hususi Hastaneler Kanuna, hizmetin gereklerine, 
Yönetmeliğin düzenleniş amacına ve hasta haklarına ve daha önce de aynı yönde düzenlemeleri iptal 
eden yargı kararlarına aykırı olması sebebiyle,

• “Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, özel hastane veya tıp merkezi 
kadrosunda kadrolu olarak çalıştıkları uzmanlık dalında olmak kaydıyla en fazla iki diğer özel sağlık 
kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilirler. Diğer sağlık çalışanları en fazla bir diğer özel sağlık 
kuruluşunda görev alabilir. Bu çalışma gün ve saatleri personelin sözleşmelerinde açıkça belirtilir.” 
maddesinin ve “Konsültan hizmetine sürekli ihtiyaç duyulan uzmanlık dallarında bu fıkranın (e) ben-
dinin (1) numaralı alt bendi kapsamında hekim çalıştırılabilir” maddesinin, sağlık hizmetinin sürekli 
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olma niteliğine ve çalışanların haklarına aykırı olması sebebiyle,

• “Konsültan hizmet bedeli hastane tarafından hizmet sunan kuruma ödenir.” şeklindeki ibarenin, 
konsültasyon ücretinin bu hizmeti yerine getiren hekime ait olması nedeniyle, 

• “Mesleğini serbest olarak icra eden hekimler muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis 
ve tedavisini özel hastanelerde yapabilirler. Bu durumda hastalar, hastanedeki tedavi masraflarının 
kendileri tarafından karşılanacağı hususunda bilgilendirilir. Bu hekimlere hizmet sunan hastanenin 
mesul müdürü her ay sonu itibariyle tedavi edilen hasta sayısı ve hekim ismini müdürlüğe bildirir. 
Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir” maddesinin, hastanın, hekim 
seçme hakkını kullanarak hastane dışından hekim seçmesi halinde sosyal güvenlik şemsiyesi dışına 
çıkarılması nedeniyle, 

• “Kamudan istifa ederek boş bulunan özel hastane kadrosunda çalışacak hekimler, diş hekimleri ve 
tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile özel hastanelerden ayrılarak kamu hastanelerin-
de çalışacak hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ayrılacağı ve 
başlayacağı kurum/kuruluşta planlama yapılabilmesi için altmış gün önceden ayrılacakları kurumun 
bulunduğu ildeki müdürlüğe ve çalışacakları hastanenin bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde 
bulunur. Bildirimde bulunmayanların hastane kadrolarına başlayışı yapılmaz. İldeki hekim planlaması 
daha kısa sürede yapılması halinde her iki ilin müdürlüğünün muvafakatı alınarak altmış günden 
önce de hekim başlatılabilir” maddesinin, 

• Özel hastanelerde istihdam edilecek asgari hekim sayısının “yatak sayısı” gibi nesnel bir ölçüte 
göre belirlenmesi gerektiği yargı kararıyla ortaya konulmuş olduğu halde, aynı konudaki hukuka aykı-
rılıkta ısrar edilerek benzer bir düzenleme yapılmış olması nedeniyle ilgili maddenin,

• Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında faaliyet gösteren hastanelerin doğum salonlarında görev ya-
pan personelden neonatal resüsitasyon eğitimi almış olması gereken personel sayısının azaltılması 
ve bu eğitimi almış olma kriterinin kaldırılmış olması sebebiyle ilgili maddenin yürütmesinin durdu-
rulması ve iptali istenmiştir. Dava devam etmektedir. 

b) 14.01.2011 günü yürürlüğe konulan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik’le iki yıl içinde aynı konuda sekizinci değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle çalışma biçim-
lerine yeni kısıtlamalar getirilmiştir. 

Yönetmeliğin 3. maddesi ile esas Yönetmeliğin ‘Özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak ama-
cıyla izin verilebilecek hususlar’ başlıklı Ek 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt 
bendi değiştirilmiştir. Değiştirilen 1 numaralı alt bentte, hekim, dişhekimi ya da uzman hekimlerin 
kadrolu olarak çalıştıkları tıp merkezi veya özel hastane dışında en fazla iki özel sağlık kuruluşunda 
kadro dışı geçici çalışabilecekleri düzenlenmiştir. Buna göre hekimler yönünden “kadro dışı geçici” 
çalışma şeklinde yeni bir istihdam şekli öngörülmüş, hekim istihdamı kadrolu ve kısmi süreli çalış-
ma şeklinde ikiye ayrılmış, kadro dışı geçici çalışma için tıp merkezi ya da özel hastanede kadrolu 
çalışma zorunluluğu getirilmiştir. Kısmi süreli çalışmasına izin verilecek hekimler ise sayma yolu ile 
sınırlandırılmıştır. 

Yapılan bu düzenlemelerle hekimlerin yalnızca kısmi süreli olarak bir işte çalışmalarının önüne 
geçildiği gibi, muayenehanesi bulunan, üniversitelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan he-
kimlerin mesai saatlerinin dışında özel hastanelerde çalışması engellenmiş, tıp fakültesi veya kamu 
sağlık kurumunda çalışan bir hekimin aynı zamanda bir özel hastanede veya tıp/dal merkezlerinde 
istihdamına izin verilmemiştir.

Ayrıca Yönetmeliğin 3. maddesi ile esas Yönetmeliğin Ek 5. maddenin 1. fıkrasının (j) bendinde deği-
şiklik yapılmış ve söz konusu bent, ‘Kamu görevinden istifa ederek boş bulunan özel hastane kadro-
sunda çalışacak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile özel hastane-
lerden ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre 
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uzman olanlar, ayrılacağı ve başlayacağı kurum veya kuruluşta planlama yapılabilmesi için altmış 
gün önceden ayrılacakları kurumun bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunur. Bildirimde bu-
lunmayanların hastane kadrolarına başlayışı yapılmaz.’ şeklini almıştır. Bu nedenlerle açılan davada;

• 3. maddesi ile değiştirilen Ek 5. maddenin 1. fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (j) 
bendinin hukuka aykırı olması nedeniyle,

• 3. maddesi ile değiştirilen Ek 5. maddenin 1. fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinin aynı 
zamanda noksan düzenleme olması nedeniyle, yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmiştir. Dava 
devam etmektedir. 

3- Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2011/55 sayılı Genelgesi

06.10.2011 günü yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2011/55 
sayılı Genelgesi’nin bazı hükümlerinin iptali için dava açılmıştır. 

Söz konusu Genelge ile hem muayenehanelerin uyması gereken yeni “kriterler” gösterilmiş ve/veya 
mevcutlar ayrıntılandırılmış, hem faaliyet halindeki  muayenehanelerin “uyum” sağlaması daha da 
güçleştirilmiş, hem de yeni muayenehane açılışları neredeyse imkansız hale getirilmiştir.  

Dava devam etmektedir. 

4- Personel Çalışma Belgelerinin İptali

Anayasa Mahkemesi 16 Temmuz 2010 günü açıkladığı kararı ile 5947 sayılı Tam Gün Kanunu’nyla 
değiştirilen, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin 
ikinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “bentlerden yalnızca birindeki” ibaresini iptal etmiş ve 
yürürlüğünü durdurmuştur. 

Sağlık Bakanlığı ise, Anayasa Mahkemesi kararının üniversite öğretim üyeleri dışındaki hekimleri 
kapsamadığını, kamuda çalışan hekimlerin muayenehane açamayacaklarını, işyeri hekimliği ya-
pamayacaklarını, özel sağlık kuruluşlarında çalışmayacaklarını ileri sürmüş, Türk Tabipleri Birliği 
tarafından dava ikame edilmiş ve Danıştay 5. Dairesi tarafından 2010/4406 E. sayılı dosyada yürütme-
nin durdurulması kararı verilmiştir. Bu karara yönelik itiraz üzerine ise Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu, 13.01.2011 günlü kararı ile yürütmenin durdurulması kararını kaldırmıştır. 

Dosya yeniden asıl Mahkemesine yani Danıştay 5. Dairesi’ne gelmiş ve 06.04.2011 tarihinde gerek-
çeli/nihai karar oluşturulmuştur. Bu kararda açıkça; “Hekimlerin mesleklerini serbest olarak icra 
edebildikleri özel muayenehaneler sağlık kurum ve kuruluşu olmadığı için (c) bendi kapsamında 
sayılamayacağından, ikinci fıkranın iptalinden sonra özel muayenehane açarak serbest çalışma 
hakkına sahip bir hekimin, maddenin aldığı bu yeni şekle göre, aynı zamanda, yalnızca (a), yalnızca 
(b) ya da yalnızca (c) bendindeki sağlık kurum ve kuruluşlarının birden fazlasında da mesleğini icra 
edebilmesinin olanak dahilinde bulunduğunu  kabul etmek gerekmektedir.” denilmektedir.

Bu karara rağmen Sağlık Bakanlığı ardı ardına yazılı talimatlar oluşturmuş, Genelgeler/Genel Yazılar 
yayımlamıştır. 

a) Kamudaki mesailerinin ardından, 

özel sağlık kuruluşlarında kısmi zamanlı çalışan hekimlerin 

personel çalışma belgelerinin iptali

Kamudaki mesailerinin ardından özel sağlık kuruluşlarında kısmi zamanlı çalışan hekimlerin perso-
nel çalışma belgelerinin iptal edilmesi talimatını vermiştir. 

Önce kamuda çalışan hekimlerin kısmi zamanlı personel çalışma belgesi, hemen ardından da 
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Danıştay 5. Dairesi’nde görülen davanın konusu olmayan üniversite öğretim üyelerinin kısmi zamanlı 
personel çalışma belgeleri iptal edilmiştir. 

Bu işlemler nedeniyle çok sayıda örnek dava açılmıştır.

aa. Kurum tabibi olarak görev yapan, kamudaki mesaisinin ardından bir tıp merkezinde kısmi za-
manlı olarak da çalışan bir hekimin personel çalışma belgesinin iptal edilmesi nedeniyle açılan dava 
halen devam etmektedir.

ab. Üniversite öğretim üyesi olup, yanı sıra mesai saatleri sonrasında bir özel hastanede kısmi za-
manlı olarak çalışan hekimin çalışma belgesinin iptal edilmesi nedeniyle açılan dava halen devam 
etmektedir.

ac. Üniversite öğretim üyesi olup, yanı sıra mesai saatleri dışında bir poliklinikte  kısmi zamanlı 
olarak çalışan hekimin çalışma belgesinin iptal edilmesi nedeniyle açılan davada İstanbul 7. İdare 
Mahkemesi 31.01.2012 tarihli kararla, İstanbul Valiliği’nin personel çalışma belgesinin iptaline yöne-
lik haksız ve hukuka aykırı nitelikteki işlemin iptaline karar verilmiştir.  

b) Muayenehanesinin yanı sıra, SGK ile anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin 
“tercih”e zorlanması ve personel çalışma belgelerinin iptali

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 20.10.2011 tarihli bir genel yazı ile muayenehanesi olan 
hekimlerin, SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacakları, bu yazının tebliğinin ardın-
dan 15 gün içinde tercih yapılması gerektiği, tercih yapmayan hekimlerin çalışma belgelerinin iptal 
edileceği duyurulmuştur. 

Bu genel yazı üzerine; 

ba- İstanbul Tabip Odası adına ikame edilen davada özetle, 20.10.2011 tarihli bu yazının Anaya-
sa Mahkemesi’nin iptal kararına, Danıştay 5. Dairesi’nin 06.04.2011 tarihli kararına ve Sağlık 
Bakanlığı’nın Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te son bir 
yıl içinde yaptığı değişikliklere aykırı olduğu belirtilmiştir. Yanı sıra verilen 15 günlük sürenin kısıtlı 
olmasının yargı denetiminden faydalanma imkanını ortadan kaldırdığı, bunun da “hukuk devleti” ilke-
si ile bağdaşmadığı açıklanmıştır. İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde görülen dava devam etmektedir.

bb- Muayenehanesi olan ve bir tıp merkezinde çalışan hekim adına ikame edilen davada ise İs-
tanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından 08.12.2011 tarihinde savunmaya kadar yürütmenin durdu-
rulması kararı verilmiş, savunmanın ardından ise bu karar kaldırılmıştır. Tarafımızdan Bölge İdare 
Mahkemesi’ne itiraz edilmiş olup, dava devam etmektedir.

bc- Yine bir başka hekim adına açılan örnek dava, İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde devam etmektedir.

c) SGK ile anlaşması olmayan özel sağlık kuruluşunun yanı sıra, 

SGK ile anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin personel çalışma belgelerinin 
iptali 30.10.2011 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başka bir genel yazı düzenlenmiştir. Bu 
yazıda da SGK anlaşması olan özel sağlık kuruluşunda çalışan hekimlerin SGK anlaşması olmayan 
özel sağlık kuruluşunda çalışamayacakları, 15 gün içinde tercih yapmaları gerektiği, tercih yapma-
yanların çalışma belgelerinin iptal edileceği belirtilmektedir. 

ca. Bu yazının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle İstanbul Tabip Odası adına dava ikame 
edilmiştir. Dava İstanbul 1. İdare Mahkemesinde devam etmektedir.

cb. Başvurucu bir hekim adına açılan bireysel dava da, İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde devam 
etmektedir.
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5- SGK Tarafından MEDULA Kaydının Kapatılması:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü aleyhinde açılan davaların çokluğu ve kimi dosyalarda verilen yürütme-
nin durdurulması kararları, Müdürlüğün personel çalışma belgelerini iptal etmesine engel olmuştur. 

Ancak SGK ile anlaşması olmayan özel sağlık kuruluşunun yanı sıra, SGK ile anlaşması olan özel 
sağlık kuruluşunda çalışan hekimler, bu kez de SGK’nın keyfi işlemleri ile karşı karşıya kalmıştır. 

SGK; ne hekime ne de çalıştığı özel sağlık kuruluşuna sözlü-yazılı hiçbir bildirim ve/veya tebligat 
yapmaksızın; hekimin ismini MEDULA sisteminden çıkartmaya başlamıştır. 

Bu nedenle de davalar açılmıştır; 

a- SGK’nın bu uygulamasının dayanağı olan Sağlık Bakanlığı’nın “Sosyal Güvenlik Kurumu ile Anlaş-
malı Kurum ve Kuruluşlar” konulu 06.01.2012 tarih ve 944 sayılı Genelge’sinin yürütmesinin durdu-
rulması ve iptali talebiyle, Danıştay 5. Dairesi’ne başvurularak, bir hekim adına dava açılmıştır.

b- Başvurucu hekim adına Medula sisteminden çıkarılma işleminin iptali talebiyle açılan dava İstan-
bul 1. İdare Mahkemesi’nde görülmektedir.

c- Bir başka hekim adına açılan dava da, İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin dur-
durulması kararı verilmiştir. 

6- Hekimlerin ve Meslek Kuruluşunun Gıyabında Yapılan “Ücret Pazarlıkları” ve Aktedilen “Mutabakat 
Metni” 

2011 yılının Ekim ayında Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği’nin (OHSAD) web sitesinde, 
Sağlık Bakanlığı ile OHSAD arasında 14.09.2011 tarihinde bir toplantı yapıldığı ve bir “Ortak Mutaba-
kat Metni” oluşturulduğu duyurulmuştu. 

Bu “mutabakat”, özel hastanelerde çalışan hekimlerin ücretlerinin düşürülmesi, kamuda çalışan 
hekimlerin gelirleri ile paralel/eşit hale getirilmesi ve kamudan özel hastanelere geçişin azaltılması 
karşılığında, Sağlık Bakanlığı tarafından OHSAD üyesi özel sağlık kuruluşlarına 1000 tane ek kadro 
verilmesinin yanı sıra, gece branş nöbeti kadroları ve hemşire sayısındaki yetersizliklerin giderilme-
sine ilişkin vaatleri içermektedir.

Oysa özel sağlık kuruluşları bünyesinde çalışan hekimlerin önemli bölümü ücretlerini parçalar 
halinde ve gecikmeli olarak alabilmekte, iş güvencesinden yoksun olarak çalışmakta, üstelik reel 
ücretler hiçbir meslek grubunda olmadığı şekilde gerilemektedir. 

Yönetim Kurulu tarafından yapılan basın toplantısını, üye toplantıları, olası hak kayıpları konusunda 
uyarmak ve bilgilendirmek için hazırlanan yazılar izlemiş, ardından Sağlık Bakanlığı’na da başvuru-
larak özetle;

a) Bakanlığınız ile OHSAD arasında varılan 14.09.2011 tarihli “mutabakat”ta yer alan, başta özel 
hastaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin ücretlerinin düşürülmesine ve 
emeklerinin değersizleştirilmesine yol açacak,“Özel Sağlık Sektörü ile kamu hastanelerinde çalışan 
hekimlerin ortalama gelirleri arasında çok yüksek farklar olması, hekimlerin kamu ile özel sektör 
arasında geçiş yapmalarına ve personel dağılım cetveli dengesizliğine yol açabilir. Bu sebeple Özel ve 
Kamu Hastaneleri ve Üniversiteler hastanelerinde çalışan hekim gelirlerinde anormal farklar olma-
malıdır.” paragrafının geri alınması/iptal edilmesi, 

b) Bakanlığınız ile özel hastane sahipleri arasında, hekimlerin ücretlerinin düşürülmesine yol açacak 
bir “mutabakat”ın bulunmadığının/geri alındığının kamuoyuna açıklanması,

c) Keza başta özel hastaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ücret 
ve hak gasplarının engellenmesi ile hekimlerin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi 
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için gerekli önlemlerin alınması talep edilmiştir. Sağlık Bakanlığı ise süresi içinde herhangi bir cevap 
vermemiştir.

Bu nedenle konu yargıya taşınmış, bu işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmiştir. 
Ankara 9 İdare Mahkemesi tarafından ilk inceleme tamamlanmış ve Bakanlığa savunmalarını sun-
ması için süre verilmiştir.   

7- Özel Sağlık Kuruluşunun, SGK ile Sözleşme Yapmak İçin Hekimin İmzasını Taklit Etmesi

Bir özel hastane, hekimlerle sözleşme aktetmemek adına, SGK’ya gönderilecek sözleşme örnekle-
rini dahi kendisi doldurmuş ve imzalamıştır. Bu konumdaki hekimlerden biri, ücretlerini alamadığı 
için iş aktini fesh etmiş ve alacakları için dava açmıştır. Yargılama esnasında dosyaya gelen sözleşm         
e örneklerinden, sözleşmenin ve bazı belgelerin imzası taklit edilerek doldurulduğunu/imzalandığını 
tespit etmiştir. 

Bu nedenle Savcılığa başvurularak; “imzası taklit edilmek suretiyle sahte sözleşme düzenlenmesi, 
bu belgenin SGK İstanbul İl Müdürlüğü ile anlaşma yapmak için kullanılması ve bu yolla menfaat 
temin edilerek kamunun zarara uğratılması” nedenleriyle şikayetçi olunmuştur. 

Hastane Başhekimi/mesul müdürü hakkında; “özel belgede sahtecilik suçu” ndan cezalandı-
rılması istemiyle iddianame düzenlenmiş ve kamu davası açılmıştır. Dava Kadıköy 6. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde devam etmektedir. 

 İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu
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Büronun amacı hekimlik uygulamaları sonucu ortaya çıkacak her türlü iddiayı araştırmak, toplanan 
her türlü bilgi ve belgeyi Yönetim Kurulu’na sunmak, oluşturulan dosya sonuçlanıncaya kadar takip 
etmektir. Hekimlere sağlık hukuku danışmanlığı yapmak, mevzuatla ilgili yenileme çalışmaları yap-
mak için ilgili kuruluşlarla temas etmek, eğitim çalışmaları yapmak diğer hedefleridir.

Son bir yıl içinde yürütülen çalışmaların ayrıntıları aşağıda sıralanmıştır.

Büro Sorumlu Hekimi: Dr. Celalettin Cengiz

Büro Çalışanları: Cevdet Albayrak, Özlem Öztürk

 Kapsadığı Dosya
 Doktor Sayısı Sayısı

Dosya Açılmış Başvuru 790 631

İncelemede Olan Dosya 405 296

Soruşturmada Olan Dosya 94 40

Onur Kurulu’na Sevk Edilen Dosya 207 129

Onur Kurulu’nda Olan Dosya 132 61

O.K. İtiraz Süresi İçinde Olan Dosya 26 19

Verilen Onur Kurulu Kararı 219 146

Yüksek Onur Kurulu’na Sevk Edilen Dosya 145 88

Yüksek Onur Kurulu’nda Olan Dosya 146 90

Sonuçlanan Dosya 742 606

Dönem İçinde Başvurulan – Sonuçlanan 349 308

Hekimlik Uygulamaları Bürosu 
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OLGU SONUÇ SAYI

ACİL HASTAYA BAKMAMAK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 8

ACİL HASTAYA BAKMAMAK YK. Yazılı Uyarı 1

ARACI KULLANMAK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 2

ARACI KULLANMAK OK. Para Cezası 3

ARACI KULLANMAK YOK. Para Cezası 3

BİLDİRİMSİZ SERBEST HEKİMLİK YAPMAK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 3

BİLİM DIŞI ALDATICI YÖNTEMLERLE TANI VE TEDAVİ YAPMAK YK. Diğer Tabip Odası’na İletilmesine 1

BİLİM DIŞI ALDATICI YÖNTEMLERLE TANI VE TEDAVİ YAPMAK YOK. Para Cezası 1

BİLİM DIŞI ALDATICI YÖNTEMLERLE TANI VE TEDAVİ YAPMAK YOK. Geçici Olarak Meslekten Men 1

BİLİMSELLİĞİ KANITLANMAMIŞ YÖNTEMLERLE TEDAVİ YAPMAK YK. Daha Önceki Karara Binaen İşlemden Kaldırılmasına 1

BİLİMSELLİĞİ KANITLANMAMIŞ YÖNTEMLERLE TEDAVİ YAPMAK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 1

BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ TALAPLİ BAŞVURU YK. Bilirkişi Görüşü Verildi 2

CİNSEL TACİZ YK. Delil Yetersizliğinden İşlemden Kaldırılmasına 1

DEONTOLOJİ KURALLARINA AYKIRI DAVRANIŞ YK. Delil Yetersizliğinden İşlemden Kaldırılmasına 6

DEONTOLOJİ KURALLARINA AYKIRI DAVRANIŞ YK. Yazılı Uyarı 1

DİPLOMASINI VEYA UZMANLIK BELGESİNİ KİRAYA VARMEK YK. Delil Yetersizliğinden İşlemden Kaldırılmasına 1

GERÇEK DIŞI RAPOR VE/VEYA BELGE DÜZENLEMEK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 11

GERÇEK DIŞI RAPOR VE/VEYA BELGE DÜZENLEMEK YK. Değerlendirmek Üzere Adli Makamlara Sunulmasına 2

GERÇEK DIŞI RAPOR VE/VEYA BELGE DÜZENLEMEK YK. Sosyal Güvenlik Merkezi’ne Bildirilmesine 1

GERÇEK DIŞI RAPOR VE/VEYA BELGE DÜZENLEMEK OK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 1

GERÇEK DIŞI RAPOR VE/VEYA BELGE DÜZENLEMEK OK. Uyarma Cezası 5

GERÇEK DIŞI RAPOR VE/VEYA BELGE DÜZENLEMEK OK. Para Cezası 2

GERÇEK DIŞI RAPOR VE/VEYA BELGE DÜZENLEMEK YOK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 3

GERÇEK DIŞI RAPOR VE/VEYA BELGE DÜZENLEMEK YOK. Uyarma Cezası 1

GERÇEK DIŞI RAPOR VE/VEYA BELGE DÜZENLEMEK YOK. Para Cezası 4

GERÇEK DIŞI RAPOR VE/VEYA BELGE DÜZENLEMEK YOK. Geçici Olarak Meslekten Men 1

HASTA HAKLARINA SAYGI GÖSTERMEMEK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 23

HASTA HAKLARINA SAYGI GÖSTERMEMEK YK. Adli Mercilere Başvurulması Gerektiğine 1

HASTA HAKLARINA SAYGI GÖSTERMEMEK YK. İl Sağlık Müdürlüğü’ne Bildirilmesine 1

HASTA HAKLARINA SAYGI GÖSTERMEMEK YK. Şikayetçinin İstenen Belgeleri Göndermemesi Üzerine Kapatılmasına 2

HASTA HAKLARINA SAYGI GÖSTERMEMEK YK. Yazılı Uyarı 1

HASTA HAKLARINA SAYGI GÖSTERMEMEK YOK. Para Cezası 1

HASTA KAYITLARINDA TAHRİFAT YAPMAK YK. Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmesine 1

HASTA SIRLARINI AÇIKLAMAK OK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 2

HASTA SIRLARINI AÇIKLAMAK YOK. Geçici Olarak Meslekten Men 1

HASTA YÖNLENDİRMEK YK. Cezai  Bir İşleme Gerek Olmadığına 2

HASTA YÖNLENDİRMEK YK. Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmesine 1

HASTA YÖNLENDİRMEK YK. Şikayet Geri Alındığından İşlemden Kaldırılmasına 1

HASTA YÖNLENDİRMEK YK. Şikayetçiden istenen Belgeleri Göndermemesi Üzerine Kapatılmasına 1

HASTA YÖNLENDİRMEK OK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 3

HASTA YÖNLENDİRMEK YOK. Para Cezası 4
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HASTALARDAN HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 16

HASTALARDAN HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEK YK. Sosyal Güvenlik Kurumu’na İletilmesine 1

HASTALARDAN HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEK YK. Şikayetçiden İstenen Belgeleri Göndermemesi Üzerine Kapatılmasına 1

HASTALARDAN HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEK YK. Delil Yetersizliğinden İşlemden Kaldırılmasına 1

HASTALARDAN HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEK OK. Uyarma Cezası 1

HASTALARDAN HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEK YOK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 1

HASTAYA GEREKSİZ/FUZULİ MASRAF YAPTIRMAK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 4

HEKİMLİĞE YAKIŞMAYAN DAVRANIŞTA BULUNMAK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 5

HEKİMLİĞE YAKIŞMAYAN DAVRANIŞTA BULUNMAK YK. Delil Yetersizliğinden 1

HEKİMLİĞE YAKIŞMAYAN DAVRANIŞTA BULUNMAK YK. Şikayetçiden istenen Belgelerin Göndermemesi Üzerine Kapatılmasına 1

HEKİMLİĞE YAKIŞMAYAN DAVRANIŞTA BULUNMAK OK. Uyarma Cezası 1

HEKİMLİĞE YAKIŞMAYAN DAVRANIŞTA BULUNMAK OK. Para Cezası 1

HEKİMLİĞE YAKIŞMAYAN DAVRANIŞTA BULUNMAK YOK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 1

HEKİMLİĞE YAKIŞMAYAN DAVRANIŞTA BULUNMAK YOK. Geçici Olarak Meslekten Men 1

HEKİM-PARAMEDİKAL MESLEK İLİŞKİSİ YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 2

İKİ AYRI İLDE SERBEST HEKİMLİK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 1

MESLEKTAŞINA KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞTA BULUNMAK HUB Bürosunu İlgilendiren Bir Başvuru Olmadığına 1

MESLEKTAŞINI ZEMMETMEK YK. Delil Yetersizliğinden İşlemden Kaldırılmasına 2

MESLEKTAŞINI ZEMMETMEK YK. Şikayetçiden İstenen Belgelerin Gönderilmemesi Üzerine Kapatılmasına 1

MESLEKTAŞINI ZEMMETMEK YK. Yazılı Uyarı 2

MESLEKTAŞINI ZEMMETMEK OK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 1

MESLEKTAŞINI ZEMMETMEK OK. Uyarma Cezası 1

MESLEKTAŞINI ZEMMETMEK YOK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 1

MESLEKTAŞINA KÖTÜ DAVRANMAK YK. Delil Yetersizliğinden 1

MESLEKTAŞINA KÖTÜ DAVRANMAK YK. İlgili Hekime Ulaşılamaması Nedeniyle İşlemden Kaldırılmasına 1

MESLEKTAŞINA KÖTÜ DAVRANMAK YK. Şikayet Geri Alındığından İşlemden Kaldırılmasına 3

MOBBİNG YK. Delil Yetersizliğinden İşlemden Kaldırılmasına 1

REÇETE VB. TIBBİ BELGELERLE KAMU KURUMLARINI DOLANDIRMAK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 2

REKLAM YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 5

REKLAM YK. Hekime Ulaşılamadığından İşlemden Kaldırılmasına 1

REKLAM YK. Hekimlik Uygulaması ile İlgili Olmadığından İşlemden Kaldırılmasına 1

REKLAM YK. İstanbul Dişhekimleri Odası’na bildirilmesine 1

REKLAM YK. Şikayet Nedeni Ortadan Kalktığından İşlemden Kaldırılmasına 1

REKLAM YK. Yazılı Uyarı 5

REKLAM OK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 7

REKLAM OK. Uyarma Cezası 1

REKLAM OK. Para Cezası 6

REKLAM YOK. Para Cezası 8

TABELA YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANMAK YK. Cezai Bir İşlem Yapılmasına Gerek Olmadığına 1

TABELA YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANMAK YK. Yazılı Uyarı 2

TABELA YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANMAK YOK. Para Cezası 1

TIBBİ ETİK İHLALİ YAPMAK YK. Cezai Bir İşlem Yapılmasına Gerek Olmadığına 12
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TIBBİ ETİK İHLALİ YAPMAK YK. Basın Konseyine Bildirilmesine 1

TIBBİ ETİK İHLALİ YAPMAK OK. Para Cezası 1

TIBBİ ETİK İHLALİ YAPMAK YOK. Cezai Bir İşlem Yapılmasına Gerek Olmadığına 2

TIBBİ ETİK İHLALİ YAPMAK YOK. Uyarma Cezası 1

TIBBİ ETİK İHLALİ YAPMAK YOK. Para Cezası 2

TIBBİ ETİK İHLALİ YAPMAK YOK. Geçici Meslekten Men 1

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 289

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YK. Aynı İçerikli Diğer Dosyayla Birleştirilmesine 1

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YK. Hekimin Vefatı Nedeniyle İşlemden Kaldırılmasına 1

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YK. Daha Önceki Karara Binaen İşlemden Kaldırılmasına 2

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YK. Hekime Ulaşılamaması Nedeniyle Tutanakla Kapatılmasına 2

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YK. Hekimlik Uygulaması İle İlgili Olmadığından İşlemden Kaldırılmasına 3

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YK. Mahkeme Kararının Beklenmesine 2

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YK. Şikayet Geri Alındığından İşlemden Kaldırılmasına 4

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YK. Şikayetçiden İstenen Belgelerin Gönderilmemesi Üzerine Kapatılmasına 21

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YK. Yazılı Uyarı 10

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YK. Zaman Aşımı 1

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA OK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 28

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA OK. Uyarma Cezası 8

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA OK. Para Cezası 7

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YOK. Cezai Bir İşlem Yapılmasına Gerek Olmadığına 12

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YOK. Uyarma Cezası 10

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YOK. Para Cezası 15

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YOK. Geçici Olarak Meslekten Men 6

TIBBİ ÖZENSİZLİK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 23

TIBBİ ÖZENSİZLİK YK. Hekimlik Uygulaması Olmaması Nedeniyle İşlemden Kaldırılmasına 1

TIBBİ ÖZENSİZLİK YK. Şikayetçinin İstenen Belgeleri Göndermemesi Üzerine Kapatılmasına 2

TIBBİ ÖZENSİZLİK YK. Yazılı Uyarı 2

USULSÜZ ADLİ MUAYENE VE/VEYA RAPOR YAZMAK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 1

USULSÜZ ADLİ MUAYENE VE/VEYA RAPOR YAZMAK OK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 1

USULSÜZ ADLİ MUAYENE VE/VEYA RAPOR YAZMAK YOK. Uyarma Cezası 3

USULSÜZ BELGE DÜZENLEMEK OK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 2

USULSÜZ BELGE DÜZENLEMEK OK. Uyarma Cezası 
1 USULSÜZ İŞYERİ HEKİMLİĞİ YAPMAK YK. Diğer İl Tabip Odası’na Bildirilmesine 1

USULSÜZ REÇETE VE RAPOR YAZMAK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 2

USULSÜZ REÇETE VE RAPOR YAZMAK YK. Adli Makamların Değerlendirmesi Gerektiği 1

USULSÜZ REÇETE VE RAPOR YAZMAK OK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 3

USULSÜZ REÇETE VE RAPOR YAZMAK OK. Uyarma Cezası 7

USULSÜZ REÇETE VE RAPOR YAZMAK OK. Para Cezası 1

USULSÜZ REÇETE VE RAPOR YAZMAK OK. Para ve Uyarma Cezası 2

USULSÜZ REÇETE VE RAPOR YAZMAK YOK. Para Cezası 2

UZMANLIK DIŞI GİRİŞİM VE FAATİYETTE BULUNMAK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 5
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UZMANLIK DIŞI GİRİŞİM VE FAATİYETTE BULUNMAK YK. Şikayetçinin İstenen Belgeleri Göndermemesi Üzerine Kapatılmasına 1

UZMANLIK DIŞI GİRİŞİM VE FAATİYETTE BULUNMAK OK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 4

YASALARA AYKIRI DAVRANIŞ YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 2

YASALARA AYKIRI DAVRANIŞ YK. Şikayet Geri Alındığından İşlemden Kaldırılmasına 1

YAŞAM VE SAĞLIĞA SAYGI VE/VEYA ÖZEN GÖSTERMEMEK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 1

YAŞAM VE SAĞLIĞA SAYGI VE/VEYA ÖZEN GÖSTERMEMEK YK. Şikayetçinin İstenen Belgeleri Göndermemesi Üzerine Kapatılmasına 2

YAŞAM VE SAĞLIĞA SAYGI VE/VEYA ÖZEN GÖSTERMEMEK OK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 1

YAYIN ETİĞİNE AYKIRI DAVRANMAK YOK. Para Cezası 3

YAZILI ONAM ALMAMAK OK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 1

DİĞER YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 8

DİĞER YK. Hekim Olmadığında İşlemden Kaldırılmasına 1

DİĞER YK. Hekimlik Uygulaması İle İlgisi Olmadığından İşlemden Kaldırılmasına 1

DİĞER YK. İdari Bir Konu Olması Nedeniyle İşlemden Kaldırılmasına  1

DİĞER YK. Sağlık Bakanlığı’na iletilmesine 1

DİĞER YK. Toplum Sağlığı Merkezi’ne iletilmesine 1

DİĞER YK. Şikayet Geri Alındığından İşlemden Kaldırılmasına 1

DİĞER YK. Şikayet Nedeni Ortadan Kalktığından İşlemden Kaldırılmasına 1

DİĞER YK. Şikayetçinin İstenen Belgeleri Göndermemesi Üzerine Kapatılmasına 1
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Büro Sekreteri: Sevil ŞEN  

İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimliği Bürosu, işyeri hekimi olarak görev yapan meslektaşlarımızın 
işyeri hekimliği ile ilgili yetkilendirme ve fesih işlemleri yürütmekte; hekimin işyeri hekimliği alanı ile 
ilgili ekonomik ve özlük haklarına ilişkin idari ve hukuki sorunlarına ve taleplerine yönelik danışman-
lık hizmeti vermektedir. Benzer biçimde işyeri hekimlerinin ekonomik, özlük ve yasal hakları konu-
sunda işyerlerinden gelen taleplere cevap verilmektedir. 

Turizm Hekimliği Kursu, Spor Hekimliği Kursu, Takım Doktorluğu kurslarının başvurularının alınma-
sı, kurs yazışmaları ve kurs organizasyonları da büromuz tarafından yürütülmektedir. 

31.03.2011 tarihi ile 31.03.2012 tarihleri arasında;

İşyeri ile işyeri hekimi arasında yapılan sözleşmeler değerlendirilerek, Yönetim Kurulu tarafından 
uygun görülen 83 işyeri hekimine “İşyeri Hekimliği Kesin Çalışma İzni” verilmiştir.

YAZIŞMALAR

İşyeri hekimlerinden gelen  talep doğrultusunda, işyerlerine işyeri hekiminin yasal haklarını hatır-
latan yazılar gönderilmiştir. Benzer biçimde işyerinden gelen mevcut işyeri hekimlerinin çalışma 
şartları, yasal hak ve sorumluluklarına dair yazılı taleplere cevap verilmiştir.

İşyeri hekimlerinin işyerlerine karşılaştıkları güncel, tıbbi, idari sorunlarla ilgili olarak Komisyon 
üyelerinin görüşleri alınarak işyeri hekimleri ile karşılıklı görüşme, yazı, mail ve telefonla cevap veril-
miştir. 

Türk Tabipleri Birliği tarafından her yıl belirlenen, İşyeri Hekimliği 2012 yılı asgari ücreti için işyeri 
hekimlerinden görüş alınmış, belirlenen 2012 yılı işyeri hekimliği asgari ücreti, tüm işyerlerine yazılı 
olarak bildirilmiş, işyeri hekimlerine 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. 

Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü ile işyeri hekimliği atama, fesih ve çalışma süreleri 
gibi konularda yazışmalar yapılmıştır.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile işyeri hekimlerinin çalışma durumları ve diğer konularda yazışmalar 
yürütülmüştür. 

İşyeri hekimlerinin iş akitlerinin fesihi nedeniyle İş Mahkemelerine açtıkları davalar için İş Mahke-
melerine yazılar yazılmış, belgeler gönderilmiştir. 

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

İşyeri Hekimliği web sayfası düzenlenmesi ve güncellenmesi yapılmıştır.

İşyeri Hekimliği Bürosu
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Büro Sorumlusu: Emel Karaman

Büronun Amacı

Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlere yönelik kurumsal sorumlukları yerine getirmek, hekimle-
rin idari ve özlük hakları ile ilgili karşılaşacağı sorunların giderilmesi için yapılacak olan çalışmaları 
organize ederek yürütülmesini sağlamak, ileriye yönelik çalışmalar açısından programlar üretmek.

İş Tanımı

• Özel sağlık alanına yönelik genel durumun tespiti ve gelişmelerin sürekli takip edilmesi,

• Alana özgü doğrudan ya da dolaylı yasal mevzuatın takibi ve değerlendirilmesi,

• Özel sağlık alanında çalışan hekimlerin (işyeri hekimliği hariç) çalışma koşullarının değerlendiril-
mesi,

• Özel sağlık alanında çalışan hekimlerden özlük hakları, idari konular ve yasal işleyişle ilgili iletilen 
sorunların ilgili YK üyesi ile değerlendirilmesi, hekimlerin bilgilendirilmesi,

• Alana özgü yaşanan/yaşanabilecek sorunların tespiti ve sorunların çözümü yönünde önerilerin 
oluşturulması,

• Yapılacak olan değerlendirmeler ve çalışmalar açısından ilgili diğer bürolarla koordinasyonun sağ-
lanması ve yürütülmesi, süreçten İTO YK’nın bilgilendirilmesi

• Özel sağlık sektörüne ve çalışanlarına özgü bilgi ve belgelerin toparlanarak veri kaynağı oluşturul-
ması, değerlendirmelerin yapılarak raporlanması ve İTO YK’nın bilgilendirilmesi,

• Alana özgü İTO YK tarafından alınan tüm kararların organizasyonu, yürütülmesi ve takip edilmesi.

Yapılan İşler 

• Anılan dönemde  Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik, 
Özel Hastaneler Yönetmeliği, Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği vb. mevzuat değişiklikleri başta olmak 
üzere yayınlanan resmi genelge, yönerge vb.  mevzuat değişiklikleri serbest ya da özel sağlık kurulu-
şunda ve özellikle müstakil laboratuvarlarda çalışan hekimler için birçok yapısal değişiklik getirmiş, 
bu süreçlerde İTO YK, ÖHK ve İTO Hukuk Bürosu koordinasyonunda oluşturulan bilgilendirmelerin 
üyelere hızla aktarımı gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

• 01.04.2011 – 26.03.2012 döneminde 91 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 yapılmaktadır. 

Özel Hekimlik Bürosu
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•  Özellikle ücretli çalışan hekimler başta olmak üzere, özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin iş 
sözleşmeleri nedeniyle yaşadıkları hak kaybı ve özlük hakları ile ilgili mağduriyetleri minimize etmek 
amacıyla Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 01.01.2011 tarihinden itibaren asgari belirtilen koşul-
ları (çalışma gün saatleri, hekim ücreti, yıllık ücretli izin süresi ve taraflarca imzalanmış sözleşme 
aslı) taşımayan iş sözleşmelerine istinaden üyelik belgesi verilemeyeceği ve sözleşmelerin asgari 
bu koşulları taşıması gereği çerçevesinde, belge talebiyle birlikte gelen sözleşmelerin genel kontro-
lü Üyelik İşleri Bürosu ile birlikte yapılmakta, eksik olan koşulların tamamlanması ya da kriterlere 
uygun olmayan koşulların revize edilmesi talep edilmektedir. 

• Sağlık gündemine ve maruz kalınan uygulamalara bağlı olarak değişmekle birlikte; günlük ortala-
ma 20 hekim ile telefonla görüşülmekte, bunun dışında Odaya bizzat gelen hekimlerin taleplerine de 
cevap verilmeye çalışılmaktadır. 

•  Ayrıca 01.04.2011 – 26.03.2012 döneminde, yurt dışında eğitime başlayacak ya da çalışmalarına 
yurt dışında devam eden 19 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 ve Sendikal Mücadele Çalışma Grubu’nun tüm toplantı ve etkinlik organi-
zasyonları yapılmaktadır.

• Mayıs-Haziran-Temmuz aylarında “Muayenehaneme, Serbest Çalışma Hakkıma Dokunma” kam-
panyası çerçevesinde çalışma grubu toplantıları, basın açıklamaları-panel-yürüyüş organizasyonla-
rında destek sağlanmış, tüm etkinliklerden üyelerin bilgi sahibi olması için afiş-broşür gönderimi, 
elektronik bilgilendirme yapılmıştır. 

• Kasım-2011 döneminde Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Koşulları Anketi’nin, Aralık-2011’de 
Hekim Emeği Çalıştayı-II’nin hazırlık ve etkinlik düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir.

•  Mevcut işlemlerin yanı sıra, Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görev, raporlama, bilgi temini 
çalışmaları yapılmıştır.
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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

2011-2012 çalışma döneminde; Başta odanın periyodik yayın organı Hekim Forumu dergisinden 2 
sayı olmak üzere, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 14 Mart Tıp Haftası, G(ö)rev etkinlikleri, Hekime 
yönelik şiddete karşı kampanyalar gibi bir çok çalışma kampanyaya ait görsel materyaller üretildi. 
Ayrıca çeşitli bilimsel toplantı, sempozyum, kurultay ve sosyal-kültürel etkinliklere dair materayaller 
de hazırlandı. Üretilen materyallerin dökümü aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

 

  Çeşit Baskı Sayısı

 AFİŞ 380 34.600

 EL İLANI 105 62.800

 BRANDA 140 620

 BROŞÜR 35 29.000

 DERGİ 2 42.000

 DUVAR GAZETESİ 6 200

 KİTAP 2 2.000 

Masaüstü Yayıncılık
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Nisan 2011-Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul Tabip Odası’nın bizzat kendi imzasıyla yada içinde 
bulunduğu platformlarla toplam 61 basın açıklaması yapmıştır. 

Bu açıklamaların: 

i. 43 tanesi dış mekanda

ii. 12 tanesi iç mekanda

iii. 6 tanesi yazılı olarak yapılmıştır. 

Yukarıda rakamsal olarak verilen eylem ve basın açıklamaları için konunun önemini anlatan basın 
kitleri hazırlanmış,  muhabir ve köşe yazarlarına bizzat elden yada posta yoluyla ulaştırmıştır. 

Basın Bürosu ayrıca Yönetim Kurulu düzeyinde köşe yazarlarına yada genel yayın yönetmelerine ziya-
retlerde bulunmuştur.  (Tufan Türenç, Sedat Ergin, Oktay Ekşi, Ertuğrul Özkök gibi)

Özellikle basına aşağıdaki eylemler için özel çalışma yapılmıştır: 

I. 19-20 Nisan G(ö)REV etkinliği 

II. 5-7-9 Nisan 2011 Serbest Çalışma hakkı açık hava basın açıklamaları

III. 26 Haziran 2011 Serbest Çalışma Hakkı Taksim Yürüyüşü

IV. 22 Kasım 2011 Başka Cerrahpaşa, Başka İstanbul Tıp Yok GöREV etkinliği

V. 21 Aralık 2011 GöREV etkinliği

Yapılan bu çalışmalar neticesinde ana akım medyadaki önemli köşe yazarları (Fikret Bila (Milliyet), 
Nihal Kemaloğlu (Akşam), Yalçın Bayer (Hürriyet), Tufan Türenç (Hürriyet), Yalçın Doğan (Hürriyet), 
Ezgi Başaran (Radikal), Nazlı Ilıcak (Sabah) gibi)sağlık alanındaki düzenlemelerin sorunlarını belirli 
periyotlarla köşelerinde ele almışlardır. 

Ayrıca basında sağlıkçılara dönük yapılan özensiz haberler konusunda Yazı İşleri ve Haber Müdürleri 
uyarılmış olup yine Nisan 2011-Nisan 2012 dönemi içerisinde Haber Türk Gazetesi’nin yapmış oldu-
ğu “Doktor Sorunlu, Herkes Kanser” haberine İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu 
imzalı “Sağlık Haberlerine Özen Bekliyoruz” yazı gönderilmiştir. 

Bu çerçevede İstanbul Tabip Odası’nın yapmış olduğu etkinlikler Nisan 2011-Nisan 2012 tarihleri 
arasında basında şu rakamlarla yer bulmuştur: 

I. Yazılı Basın: 730 defa (ulusal ve yerel basın)

II. Görsel Medya: 320 defa (ulusal yayın)

III. e-basın: 2200 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu
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1. Mayınsız Bir Dünya, Mayınsız Bir Türkiye Çağrısı 

03 NISAN 2011 

Uluslarararası Mayın Bilinci Günü’nün 6. Yıldönümü.  

Mayınsız Bir Türkiye Girişimi’nin çağrısıyla bir araya gelen ve aralarında Türk Tabipleri Birliği’nin de 
yer aldığı çeşitli meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, Taksim Gezi Parkı’nda gerçekleştirilen 
basın açıklamasıyla hükümeti “Mayın Yasaklama Anlaşması”nın hükümlerini uygulamaya çağırdı. 
Basın açıklamasında Odamızı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Lale Tırtıl temsil etti.

2. Çocuk İstismarını Önlemek Adına Gündeme Getirilen Yasalar Çocuklar İçin Tehlikelidir 

06 NISAN 2011 

Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarını önlemek, mağdurların yaralarını sarmak amacıyla; top-
lumsal farkındalık oluşturan, bilimsel destek ve önerilerini dile getiren meslek örgütleri konuyla ilgili 
kaygılarını, taleplerini düzenledikleri bir basın toplantısıyla dile getirdiler.

3. İstanbul’da Sağlık Geçici Çözümlerle Yönetilmeye Çalışılmakta, Tam Bir Karmaşa Yaşanmak-
tadır! 

08 NISAN 2011 

İstanbul Tabip Odası Toplum Sağlığı Merkezleri’nde görev yapan hekimlerin hastane acil servislerinde 
3 aylık geçici görevlendirmelerle oluşan sorunlara dikkat çekmek için Kadıköy Toplum Sağlığı Merke-
zi önünde bir basın açıklaması düzenledi.

4. 19–20 Nisan G(ö)REV Etkinliği Basın Açıklamasıyla Kamuoyuna Duyuruldu

14 NISAN 2011 

19–20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek G(ö)REV etkinliği İstanbul Tıp Fakültesi Monoblok önün-
de yapılan basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. 

5. Sağlıkta Dönüşüm Programı’na Biber Gazı Sıkıldı 

15 NISAN 2011 

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği’nde çok beklediğini iddia eden bir hasta asistan hekim-
lere ve sağlık personeline biber gazı sıkmış üroloji ve yakınındaki diğer servisler 4 saat süreyle 
hizmet veremez hale gelmişti. Yaşanan bu olay sonrasında İstanbul Tabip Odası İ.Ü. İstanbul Tıp 
Fakültesi’nde olayı protesto etmek adına bir basın açıklaması düzenledi. 

6. Sağlık Çalışanları 19–20 Nisan G(ö)REVi Hakkında Halkı Bilgilendirdi 

18 NISAN 2011 

İstanbul Tabip Odası üyeleri, ellerinde balonlarla, ağızlarında düdüklerle yürüyerek, 19 – 20 Nisan’da 
yatan hastalar ve acil servisler dışında sağlık hizmeti sunmayacaklarını bildirdiler.

Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde toplanan İstanbul Tabip Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası İstanbul 
Şubesi üyeleri, “19 – 20 Nisan’da sağlık hizmeti sunulamayacaktır” yazılı pankartı açtı. “Halkın 
sağlığından endişeliyiz”, “İnsanca çalışmak insanca yaşamak istiyoruz”, “İş, gelir, can güvencesi 
istiyoruz”, “Geleceğimizden umutsuzuz”, “Mesleki onurumuza saygı istiyoruz” yazılı dövizler taşıyan 
yaklaşık 100 kişi, iskeleye doğru yürüyüşe geçti.
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7. İyi Hekimlik Nitelikli Sağlık Hizmeti İçin G(ö)REV Eylemi Bugün Başladı 

19 NISAN 2011 

Tüm Türkiye’de acil ve yatan hastalar dışında sağlık hizmetlerinin durduğu eylemin İstanbul ayağı 
yoğun bir katılımla gerçekleşti.

8. G(ö)REV Etkinliğinin İkinci Gününde De Katılım Yoğundu 

20 NISAN 2011 

Tüm Türkiye’de acil ve yatan hastalara verilen hizmet dışında sağlık hizmeti sunumunu durduran 
G(ö)rev etkinliğinin ikinci günü de aynı ilk gün olduğu gibi büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçek-
leşti.

9. Demokratik Hakkımızı Kullanmamız Engellendi

20 NİSAN 2011

TTB’nin çağrısıyla tüm Türkiye’de başlatılan ve başarıyla sürdürülen GöREV eylemi ne yazık ki Üm-
raniye Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hastane yönetiminin anti-demokratik baskılarıyla engellen-
meye çalışıldı. Bu çerçevede hastane önünde kitlesel basın açıklaması yapıldı.  

10. Nükleer Öldürür, Yaşam Hakkımızı Savunacağız 

24 NISAN 2011 

Odamızın da bileşenleri arasında yer aldığı Nükleer Karşıtı Platform’un çağrısıyla, Kadıköy İskele 
Meydanı’nda gerçekleştirilen miting binlerce nükleer karşıtını buluşturdu.

11. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Hayır Denildi! 

TARİHİ 28 NISAN 2011 

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH Acil Servisine başvuran hastanın tedavisi 
planlanırken, hasta yakınları tedaviyi gerçekleştirmediği iddiasıyla nöbetçi hekime yumruk ve tek-
meyle saldırmış, nöbetçi hekim ve bir güvenlik görevlisi ile hemşire yaralanmıştı. Yaşana bu şiddet 
olayını protesto etmek adına bugün İstanbul Tabip Odası, SES ve Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi 
aynı hastanenin Acil Servisi önünde ortak bir basın açıklaması düzenlendi.

12. Numune’de Asistan Hekimler Eylemdeydi 

05 MAYIS 2011 

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan asistan hekimler, aralıksız 33 
saat mesai yapmak zorunda bırakıldıklarını ve döner sermayeden para alamadıklarını belirterek 
hastane idaresini ve Sağlık Bakanlığı’nı protesto etti.

13. Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde Asistanlar İş Bırakıyor 

11 NİSAN 2011

Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi asistanları adaletsiz ve ödenmeyen döner sermaye 
ücretlerine, uzun ve kuralsız çalışma saatlerine ve performans sistemine karşı sekiz gündür sürdür-
dükleri alkışlı eylemlerini tüm gün hasta bakmayarak  “Eğitimdeyiz” etkinliği düzenlediler.  Yapılan 
açıklamaların ardından“Eğitimdeyiz” etkinliği Dr. Taner Gören’ in hastane bahçesinde verdiği EKG 
dersi ile son buldu. Daha sonra Dr. Taner Gören ve Dr. Ali Özyurt hastane başhekimi Prof. Dr. Turhan 
Çaşkurlu’yu ziyaret ederek asistanların taleplerini iletti.
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14. Hastanemizi Tecrit Ettirmeyeceğiz 

18 MAYIS 2011 

Türkiye’de cüzzam hastalığının tedavi edildiği tek sağlık merkezi olan İstanbul Lepra Deri ve Zührevi 
Hastalıklar Hastanesi işlevsizleştiriliyor.  

Daha önce kar etmediği gerekçesiyle kapatılan ancak mahkemenin sağlıkta kar olmaz gerekçesiyle 
kararı iptal etmesine rağmen Sağlık Bakanlığı tüm doktorları çekti ve yerine yeni doktor ataması 
yapmadı. Böylelikle Prof. Dr. Türkan Saylan’ ın uzun yılların emeği ile hayata geçirdiği İstanbul Lepra 
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi fiili olarak hizmet veremez hale geldi.  Prof. Dr. Türkan Saylan’ 
ın ikinci ölüm yıldönümünde İstanbul Tabip Odası, SES Bakırköy Şubesi ve Cüzzamla Savaş Derneği 
ortak bir basın açıklaması düzenledi. 

15. Onur(u)muzu Savunuyoruz, Savunacağız… 

24 MAYIS 2011 

Bir bilim insanının üzerine düşen görevi yerine getirmesine karşılık açılan soruşturmayı protesto 
etmek amacıyla İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Ve-
teriner Hekimler Odası ve DİSK Merkez Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İKK 
ve İstanbul Barosu’nun da içinde bulunduğu 12 kurum temsilcisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüpha-
nesi önünde bir araya geldi. 

 “ONUR(U)MUZU SAVUNUYORUZ” pankartı arkasında toplanan grup, “Onur Hoca Onurumuzdur”, 
“Baskılar Bilimi Susturamaz” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdiler. 

16. Onur’larına Sahip Çıktılar! 

31 MAYIS 2011 

Sanayiden kaynaklanan kirlilik ve kanser vakalarıyla gündemden düşmeyen Kocaeli’nin Dilovası 
İlçesi’nde yaptığı araştırmalara dayanarak ‘Bebeklerde ve anne sütünde ağır metaller saptadığını’ 
açıklaması üzerine ardından kendisine “Şarlatan” dediği öne sürülen Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’ndan şikayetçi olan Prof.Dr. Onur Hamzaoğlu’nun açtığı davanın 
ilk duruşması yapıldı. ‘Basın yoluyla hakaret’ iddiasıyla 3 yıl hapsi istenen Başkan Karaosmanoğlu 
ilk duruşmaya gelmezken, Onur Hamzaoğlu’na Adliye binası önünde yurdun birçok üniversitesinden 
gelen öğretim görevlileri, çeşitli sivil toplum örgütleri, sendikalar, Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul 
Tabip Odası destek verdi.

17. İstanbul Tıp Fakültesi Eylemde 

01 HAZİRAN 2011 

İstanbul Üniversitesi Hastanesi asistan ve uzman hekimler, diş hekimliği doktora öğrencileri ve sağ-
lık personeli başta performans sistemi olmak üzere, esnek çalışma saatleri gibi uygulamaları pro-
testo etmek üzere İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası önünde bir araya geldi.

18. Demokratik Haklarımıza Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz 

04 HAZİRAN 2011 

KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Tabip Odası, Hopa’da 
çıkan olaylar ve sonrasında yaşananları değerlendirmek üzere geçtiğimiz hafta sonu Eğitim Sen 3 No 
Şube binasında ortak bir basın açıklaması düzenledi. Toplantıya İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu 
adına Dr. Süheyla Ağkoç katıldı.
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19. Muayenehanelerimiz ve Muayenehane Açma Hakkımız İçin Meydanlardaydık 

05 HAZİRAN 2011 

İstanbul Tabip Odası Kadıköy ve Bakırköy’de birer basın açıklaması düzenledi. İstanbul Tabip Odası 
Başkanı Prof. Dr. Taner Gören ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Hasan Oğan, Dr. Süheyla Ağkoç ve Dr. Ali 
Özyurt’un hazır bulunduğu açıklamaların Kadıköy’deki ayağına Kadıköy Belediye Başkanı Av. Selami 
Öztürk, Bakırköy ayağına ise CHP Milletvekili F. Mevlüt Aslanoğlu destek verdi. 

20. Muayenehane Hekimlerimizle Bugün Nişantaşı’ndaydık 

07 HAZİRAN 2011 

5 Haziran Pazar günü Kadıköy ve Bakırköy olmak üzere iki ayrı noktada yapılan eylemin bir diğer 
ayağı Nişantaşı’nda gerçekleştirildi. 

21. Serbest Hekimler Şişli’de Eylemdeydi 

9 HAZİRAN 2011 

İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliklerle fiziki koşul dayatması nedeniyle kapan-
ma tehdidi ile karşı karşıya kalan muayenehaneler ve serbest çalışan tüm hekimler için başlattığı 
eylemlerin bir diğerini Şişli Camii önünde gerçekleştirdi. 

22. Serbest Çalışma Hakkımız Engellenemez 

26 HAZİRAN 2011

Sağlık Bakanlığı’nın Anayasa Mahkemesi’nin kararını hiçe sayarak yönetmeliklerle fiilen hekimlerin 
serbest çalışma hakkını elinden alma çabasının Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın gereği ulusal ve 
uluslar arası özel sağlık tekellerine ve özel hastanelere ucuz iş gücü yaratmak isteyen bu sisteme 
karşı İstanbul Tabip Odası, sabah saatlerinde yapılan forumun ardından Taksim’de bir yürüyüş düzen-
ledi. 

23. Aile Hekimliği Uygulaması Keşke Reklâmlardaki Gibi Olsa 

21 TEMMUZ 2011 

İstanbul Tabip Odası, İstanbul’da Aile Hekimliği Uygulaması’nın 8. ayını doldurması nedeniyle birinci 
basamak sağlık hizmetlerini değerlendirmek üzere bugün bir basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, Genel Sekreter Dr. Ali Çerkezoğlu, 
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı ve Pratisyen Hekimlik Komisyonu’ndan Dr. Yelda Emek katıldı.

24. Taksim İlkyardımda İsyan Var! 

26 TEMMUZ 2011 

Taksim İlkyardım Hastanesi’nin Acil-Ortopedi polikliniğinde görev yapan Ortopedi asistanı Dr. Abdül-
kadir Polat’ın başına sert bir darbe alarak yaralanmasının ardından Asistan hekimler yaşanan bu 
şiddet olaylarına isyan ederek yarım günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler. 

İstanbul Tabip Odası, Dev Sağlık-İş ve SES ile ortak düzenlenen eyleme İstanbul Tabip Odası Başkanı 
Prof. Dr. Taner Gören, Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Süheyla Ağkoç 
ve Dr. Ali Özyurt katıldı.
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25. Sağlık Bakanlığı’ndan Serbest Çalışma Hakkına Hala Bir Açıklama Yok! 

26 TEMMUZ 2011 

3 Ağustos 2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelik gereği, yıllardır sadece mua-
yenehanede hizmet veren hekimler,  fiziki şartları yerine getiremedikleri için muayenehanelerini 4 
Ağustos 2011 tarihinde kapatacak ve işsiz kalacaklar. Bu çerçevede İstanbul Tabip Odası bugün Sağlık 
Bakanlığı’na bir çağrı niteliğinde basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Türk Tabipleri Birliği 2. 
Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Tabip 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hasan Oğan ve İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Koordi-
natörü Dr. Ümit Şen katıldı. 

26. Hekimlerin Serbest Meslek Hakkı Engellenmeye Devam Ediyor 

04 AĞUSTOS 2011  İ

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası, 3 Ağustos 2011 tarihinde yayınlanan “Ayakta Teşhis ve 
Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” ile ilgili değişikliklere ilişkin yorumlarını 
düzenledikleri bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya, Türk Tabipleri Birliği Merkez 
Konsey Üyesi Dr. Osman Öztürk, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Tabip 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hasan Oğan ve İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Koordi-
natörü Dr. Ümit Şen katıldı. 

27. Direniş Kazandı, Güllü Hanoğlu İşine Geri Döndü 

16 AĞUSTOS 2011 

Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde, “hiçbir hak istemeyeceğimize dair taahhütname”yi imza-
lamadığı için işten çıkarılan Dev Sağlık İş üyesi Güllü Hanoğlu direnişinin 34. gününde işine geri 
döndü.

İstanbul Tabip Odası ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Cevat Güneş’in yanı sıra emek örgütlerinin temsil-
cilerinin ve hastane çalışanlarının geniş katılımıyla başhekimlik önünde konuya ilişkin basın açıkla-
ması gerçekleştirildi. 

28. Fesatlık Bu İşçi Düşmanı Sistemin Ruhunda Var! 

25 AĞUSTOS 2011 

İşçi eylemlerine dönük baskı ve saldırılar karşı, DİSK/ İstanbul Merkez Temsilciliği, Sendikal Güç-
birliği Platformu (Türk-İş), KESK İstanbul Şubeler Platformu ve bileşenleri arasında İstanbul Tabip 
Odası’nın da bulunduğu İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) Taksim tramvay durağında 
bir araya gelerek AKP’nin hak talebinde bulunan emekçilere dönük baskılarını kınadı. 

29. Tam Gün Kölelik Düzenlemesinin Bu Kez De Kanun Hükmünde Kararname İle Getirilmesi 
Protesto Edildi 

26 AĞUSTOS 2011 

26 Ağustos 2011 Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanan “Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile 
getirilen “tam gün” düzenlemesi aynı gün Galatasaray’da düzenlenen Basın Açıklaması ile protesto 
edildi.  Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinin katıldı-
ğı açıklamaya çeşitli birimlerde çalışan meslektaşlarımız katıldı
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30. Ülkemizdeki Şiddet Ortamından Kaygılıyız! 

27 AĞUSTOS 2011 

26 Ağustos Cuma günü Sancaktepe Merkez Mahallesinde yaşanan gerilimin sonrasında emniyet 
güçleri ile eylem yapan grup arasında Hekimpaşa Aile Sağlık Merkezini de kapsayan bir alanda  mo-
lotof kokteylerinin de  kullanıldığı bir çatışma yaşandığı bugün itibariyle ajanslara yansıdı. Eylemcile-
rin kullandığı Molotofların sağlık Merkezini de etkilediği ve burada çalışan hekim ve sağlık persone-
linde korku ve paniğe yol açtığı öğrenildi. Aile Sağlığı Merkezinde özveriyle hizmet sunmaya çalışan 
hekimlerimize ve sağlık personeline geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

31. Can Güvenliği Ve İş Güvencesi İstiyoruz…

12 EYLÜL 2011 

Türkiye ev sahipliğinde 11-15 Eylül tarihlerinde Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO), Uluslararası 
Sosyal Güvenlik Birliği (ISSA) ve Türkiye’den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın katılımıyla 
gerçekleştirilen 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ni DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği, KESK 
İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Tabip Odası protesto 
etti.

32. Emek Ve Meslek Örgütleri Barış Çağrısında Bulundu 

16 EYLÜL 2011 

Ülkede her geçen gün artan şiddet ortamına ilişkin emek ve meslek örgütleri bir araya gelerek barış 
çağrısında bulundular. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, TMMOB İstanbul İl Koordi-
nasyonu Kurulu Üyesi Tores Dinçöz, KESK İstanbul Şubeler Platformu dönem sözcüsü Ersoy Adıgüzel 
ve DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Murat Denizkurdu’nun katıldığı toplantıda “Savaş değil barış, artık 
kimse ölmesin” dediler.  

33. Hekime Yönelik Şiddeti Önlemek İçin Sempozyum Yetmez Somut Adım Atmak Lazım! 

25 EYLÜL 2011 

Sağlık Bakanı’nın Esenyurt’ta “şiddete sıfır tolerans sempozyumu” düzenleyip konuşma yaptığı gün-
lerde; Adana’da Dr. Fulya Kaya, elmacık ve sinus duvar kırıklarına, Diyarbakır’da Dr. Ahmet Özüdoğru 
ayak kırığına ve İstanbul Avcılar’da Asistan Dr. Süleyman Büyükaşık bir gece müşahadede kalınması-
na neden olacak düzeylerde şiddete maruz kaldılar. Yaşanan bu şiddet olaylarına karşı İstanbul Tabip 
Odası Yönetim Kurulu , Sağlık Bakanlığı’nı somut adımlar atmaya davet ederek, konu hakkında yazılı 
açıklamada bulundu.

34. 8 Ekim’de Sokak Meclisi Kuruluyor…

28 EYLÜL 2011

DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İstanbul İl Koordi-
nasyon Kurulu ve TTB-İstanbul Tabip Odası Galatasaray Lisesi önünden Taksim Tramvay Durağına 
yaptıkları yürüyüşle 8 Ekim’de Ankara’da yapılacak eyleme çağrıda bulundular. 

35. Aile Hekimlerine, Sağlık Ocaklarının Demirbaşlarını Satmak İçin Yapılacak İhale Derhal İptal 
Edilmelidir 

İstanbul Tabip Odası, öteden bu yana aile hekimliği hizmetinin bir kamu hizmeti olduğunu, bu hiz-
metin kamu çalışanları tarafından, kamu güvencesi ile ve kamu kuruluşlarında yerine getirilmesi 
gerektiğini ifade etmektedir.

Yaptığı açıklamalarla meslek örgütümüz ile aile hekimlerin karşı karşıya getiren/getirmeye çalışan, 
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zaten aile hekimliği konusundaki uygulamaları ile açıklamaları çelişen Sağlık Bakanlığı’nı tutarlı 
olmaya ve ihaleyi derhal iptal etmeye çağırıyoruz. 

36. Can Güvencesi Olmayan Yerde Can Kurtarılmaz! 

04 EKIM 2011 

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum, Ortopedi, KBB ve Göz Bölümlerinde hekimle-
re yönelik hasta yakınları tarafından uygulanan sözlü ve fiziki saldırıyı protesto etmek üzere İstanbul 
Tabip Odası, SES Şişli Şubesi,  Dev Sağlık-İş Sendikası ve hekimler hastane önünde bir araya geldiler. 

37. Sağlık Haberlerinde Özen Bekliyoruz 

10 EKIM 2011 

5 Ekim 2011 tarihli Haber Türk Gazetesi’nde “Doktor Sorunlu, Herkes Kanser” manşetiyle verilen 
habere ilişkin, adı geçen gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı’ya Yönetim Kurulumuzca bir 
yazı gönderildi.

38. Sağlık Bakanlığı Ve OHSAD Arasında “Kurban” Pazarlığı 

13 EKIM 2011 

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hekim emeğini ucuzlatma, esnek-yoğun çalıştırma biçimi ile de 
değersizleştirme odaklı olduğu OHSAD (Özel Hastane Sahipleri Derneği) ile Sağlık Bakanı arasında 
yapılan son “mutabakat” ile bir kez daha açığa çıkmış oldu.

Odamızca; BAKANLIK İLE OHSAD ARASINDA YAŞANAN BU KİRLİ PAZARLIK KONUSUNDA MUTABIK 
DEĞİLİZ VE BU MUTABAKATI BOZACAĞIZ! açıklaması yapıldı.

39. Olacaklardan Biz Sorumluyuz 

16 EKIM 2011 

15-16 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen kurultayda Asistan Hekimliğin sağlık alanında en fazla 
ve en az ile başlayan cümlelerin üzerine kurulabilen bir meslek grubu olduğu ve bu çerçevede:  en 
fazla sağlık hizmeti, en fazla nöbet, mesai saatine oranla en az ücret, en az uyku, en az eğitim aldık-
larını… Bundan sadece birkaç sene önce kendilerini hekim mücadelesi içinde “en çok kabullenen, en 
az tepki gösteren” olarak da nitelendiren Asistan Hekimler iki gün boyunca ortak söz olarak sağlığın 
bir hak olmaktan çıkaranlara karşı Türkiye’nin dört bir yanında tepki göstereceklerine söz verdiler.
Ayrıca “5 Talep” kampanyası gerçekleştireceklerini de ifade ettiler.  

40. Aile Hekimliği Birinci Basamağın Özelleştirilmesidir 

01 KASIM 2011 

İstanbul’da aile hekimliği 1. yılını doldururken, İstanbul Tabip Odası, aile hekimliği sisteminin 1 yılını 
değerlendirmek üzere bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. Fethi Bozçalı, İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu Üyesi Dr. Selma Okkaoğlu 
ve Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi’nden Dr. Mustafa Sülkü konuşmacı olarak katıldı.

41. 22 Kasım’da GöREVDEYİZ !  

17 KASIM 2011 

İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri, uzman ve asistan hekimleri, öğrencileri ve sağlık çalışanları 
yaptıkları basın açıklamasıyla, 22 Kasım 2011, Salı günü “TIP EĞİTİMİ VE SAĞLIKTAKİ YIKIMA KARŞI 
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GöREVDE” olacaklarını duyurdular.

Acil hastalar dışında hizmet sunamayacağımız 22 Kasım’da, hastanelerimizde birlikte gerçekleştire-
ceğimiz çeşitli etkinliklerle, hastalarımıza ve basın aracılığıyla kamuoyuna hizmet sunamamamızın 
nedenlerini ve taleplerimizi anlatacağız. 

42. Başka Cerrahpaşa Ve İstanbul Tıp Fakültesi Yok 

22 KASIM 2011 

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı hastanelerde çalışan sağlık personeli, Sağlık Bakanlığı tarafından 
‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ çerçevesinde gerçekleştirilen değişiklileri, sağlıkta yıkıma yol açan 
KHK’ları protesto etmek ve tıp eğitimine sahip çıkmak amacıyla grev yaptı. 

43. Hekime Yönelik Şiddette Hukuk Yetersiz Kalıyor

23 KASIM 2011 

Şiddet uygulayanların cezasız kalması, hak ettiği cezayı almaması hekimlerde şiddet karşısında 
“nasıl olsa ceza almıyorlar, bir şey olmuyor” duygusunu oluşturmuş ve bunun sonucu hekimlerde 
karşılaştıkları şiddet olaylarında şikâyetçi olmama durumunu ortaya çıkarmıştır.

İstanbul Tabip Odası olarak hekimlere yönelik şiddetin önlenmesi yönünde bir dizi çalışma yürütür-
ken şiddete uğrayan tüm hekimlere de her türlü hukuksal destek sunulmaktadır.

Hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kişisel ve mesleki olumsuzluklarının yanı 
sıra toplum sağlığına da önemli oranda olumsuz etki ettiğinin altını bir kez daha belirtiriz. (YAZILI 
AÇIKLAMA)

44. Sağlık Çalışanlarının Mücadelesine Vatandaşın Desteği Büyüyor 

01 ARALIK 2011 

2 Kasım gecesi çıkarılan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin hemen ardından sağlık alanın-
da yaşanan hak kayıpları doruğa ulaşmış, eğitim araştırma hastaneleri işlevsiz hale getirilirken he-
kimlerin özlük hakları kökten tırpanlanmıştı. Bu çerçevede 22 Kasım 2011 tarihinde İ.Ü. Cerrahpaşa 
ve İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, asistanları ve sağlık çalışanları GöREV etkinliği düzenlemiş 
ve bir gün boyunca bu iki fakültede sağlık hizmeti sunulamamıştı. 

Hastalar ise bu etkinliğin sonrasında imza kampanyası başlatmış ve yapılan bu mücadeleyi destekle-
diklerini kanıtılar nitelikte 7000 imza toplamışlardır. 

45. 18 Aralık’ta Tünel’den Taksim’e yürüyoruz, 21 Aralık’ta Görev’deyiz! 

13 ARALIK 2011 

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 663 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin 2 Kasım 2011 tarihinde gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından hare-
kete geçen sağlık meslek odaları ve sendikalar eylem takvimini açıkladı.

Bir basın toplantısı düzenleyen sağlık meslek örgütleri temsilcileri, 18 Aralık’ta Tünel’den Taksim’e 
bir yürüyüş gerçekleştireceklerini ve 21 Aralık’ta da Sağlık Hakkı Meclisleri kurarak sağlık hizmeti 
sunamayacaklarını bildirdiler. 

46. 21 Aralık’ta Görevdeyiz…! 

18 ARALIK 2011 
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2 Kasım 2011 tarihinde gece yarısı çıkarılan 663 sayılı KHK’nın geri çekilmesi için 21 Aralık Çar-
şamba günü yapılacak GöREV’deyiz etkinliği öncesinde İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, 
İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Devrimci Sağlık-İş Sendikası ve SES 
İstanbul Şubeler öncülüğünde bugün Tünel’den Taksim’e yürüyüş düzenlendi.  

47. 21 Aralık GöREV Programı Açıklandı…

19 ARALIK 2011 

663 Sayılı KHK’nın geri çekilmesi için uyarı niteliğinde olan 21 Aralık GöREV etkinliğinin detaylarını 
kamuoyu ile paylaşmak üzere DİSK İstanbul Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, Türk-İş 1. 
Bölge Temsilciliği, TTB-İstanbul Tabip Odası, TMMOB-İKK, İMOK (İstanbul Meslek Odaları Koordinas-
yonu)ortak basın açıklaması düzenlediler. 

48. İstanbul’da Binlerce Sağlık Çalışanı GöREV’deydi 

21 ARALIK 2011 

2 Kasım’da yayınlanan, Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görev Yapısını Düzenleyen 663 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’yle birlikte sağlık alanının hızla yıkıma sürüklenmesini, çalışanların hakla-
rının gasp edilmesini, halkın nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti alma hakkının ortadan kaldırılmasını 
protesto eden sağlık çalışanları GöREV’deydi.

49. Onlarca Sendikacının Bir Gecede Gözaltına Alındığı Bir Ülkede Demokrasiden Söz Edilemez! 

16 ŞUBAT 2012 

İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nca “KCK” soruşturması kapsamında birçok ilde sendika 
ve emek örgütlerine yapılan baskınları ve aralarında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 
yöneticilerinin de bulunduğu ve çoğu kadından oluşan gözaltıları protesto etmek için Sağlık Meslek 
Odaları başkanları İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında bir araya geldi. 

50. Hastalar Tedavi, Belediye Başkanı Topbaş Bina Rantı Derdinde 

24 ŞUBAT 2012 

Yıllardır kas hastalarının, gerek tedavi ve rehabilitasyonunu, gerekse iletişim ve sosyalleşme alanı 
olarak çok önemli bir misyonu olan Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nin Yeşilköy’deki binası İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından, icra yoluyla boşaltılmak isteniyor. Dernek binasının rant hesapla-
rına kurban edilmesine karşı Büyükşehir Belediyesi ana binası önünde bir basın açıklaması gerçek-
leştirildi.

51. Emek Ve Demokrasi Güçleri Kadıköy Mitinginde Buluştu 

26 ŞUBAT 2012 

KESK İstanbul Şubeler Platformu’nun çağrısıyla Kadıköy’de “Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Teslim Ol-
muyoruz” başlığıyla bir miting düzenlendi. Mitinge aralarında İstanbul Tabip Odası’nın da bulunduğu 
onlarca meslek örgütü, sendika ve demokratik kitle örgütü destek verdi.

52. Sağlıkta Masal Bitti…

07 MART 2012 

İstanbul Sağlık Hakkı Meclisi Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde bir araya gelerek 11 Mart’ta 
Ankara’da yapılacak Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi’ne katılım çağrısında bulundu. 
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53. AVM İnşaatında Katliam Gibi “İş Kazası”: 11 İşçi Hayatını Kaybetti 

12 MART 2012 

11 Mart 2012 gecesi Bir AVM inşaatının şantiyesinde çıkan yangında 11 işçi göz göre göre yaşamını 
yitirdi. Şantiyede kurulu 3 çadırda çıkan ve hızla yayılan yangına işçiler uykularında yakalandı.

Yaşanan iş cinayeti büyük tepki çekerken Oda Başkanımız Dr. Taner Gören, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. 
Hasan Oğan ve Odamız Özel Hekimlik Komisyonu Üyesi Dr. Ali Şeker 12 Mart 2012 sabahı olay yerini 
ziyaret ederek, şantiyede çalışan işçilerle görüştüler. Aynı gün Odamızın da bileşenleri arasında yer 
aldığı İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi tarafından, olay yerinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

54. Pratisyen Hekimlerden Halka Açık Mektup: Bize Yalan Söylediler… 

12 MART 2012 

İstanbul Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde,  “Pratisyen Hekimlerden Halka 
Açık Mektup” etkinliği gerçekleştirdi. Aile Hekimliği Uygulamasının sorunlarına ve Birinci Basamak 
Sağlık Hizmetlerinde yaşanan erozyona dikkat çekmek adına, halka hazırlanan broşürler dağıtıldı.

55. Hekimler 14 Mart’ta yorgun, mutsuz, geleceğinden kaygılı 

14 MART 2012 

14 Mart Tıp Haftası Silivri Anıtsal töreni İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı 
ve Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın katılımıyla bugün Silivri Atatürk Anıtı’na çelenk konulma-
sıyla başladı. Törende, 14 Mart Bildirgesi İstanbul Tabip Odası Birinci Basamak Temsilcisi Dr. Ersin 
Gökpınar tarafından okundu. 

56. 14 Mart Tıp Bayramı Töreni Yapıldı…

14 MART 2012 

14 Mart Tıp Bayramı Resmi Tören’i bugün Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde yapıldı.  İstanbul Tabip 
Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı 
basın açıklaması gerçekleştirildi. 

57. Geleneksel Tıp Haftası Yürüyüşü Yapıldı

18 MART 2012 

İstanbul Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği geleneksel Tıp 
Haftası Yürüyüşü yüzlerce hekimin katılımıyla gerçekleştirildi . “14 Mart 2012 Hekimlik Bildirgesi” 
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Süheyla Ağkoç tarafından Taksim Meydanı’nda okundu.

58. Dr. Dilek Argon’un Yanındayız 

26 MART 2012 

2009 senesinde Dr. Dilek Argon , Dr. Lüfti Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta 
iken, 15.01.2009 tarihinde, hastane başhekimi Dr. Yusuf Özertürk’ün sözel ve fiziksel şiddetine maruz 
kalmıştı.

Kadına ve hekime yönelik şiddetin arttığı günümüzde “sağlık sisteminde yaşanmakta olan kaosun 
sorumlusu olarak hekimlerin olmadığına” işaret etmek ve “kadına yönelik şiddetle ilgili suçlarda 
haksız tahrik indirimi sağlayan erkek egemen zihniyete DUR!” demek için bugün davanın görüldü-
ğü Kartal Adliyesi 3.Sulh Ceza Mahkemesi önünde İstanbul Tabip Odası Kadın Hekimlik Komisyonu  
basın açıklaması düzenledi.
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59. 4+4+4 Dayatmasını Kabul Etmiyor, “Piyasacı” Anlayışa Karşı Duruyoruz! 

28 MART 2012 

İstanbul Tabip Odası’nın da içinde bulunduğu İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) 4+4+4 
eğitim düzenlemesine karşı bugün İstanbul Tabip Odası’nda bir basın toplantısı düzenledi.

60. İstanbul Üniversitesi Çapa Ve Cerrahpaşa Hastaneleri’nde 196 Sağlık Çalışanının İşine Hu-
kuksuzca Son Veriyor! 

29 MART 2012 

İstanbul Üniversitesi Çapa ve Cerrahpaşa Hastaneleri’nde çalışan taşeron işçiler, 31 Mart’ta 196 
işçiyi işten çıkarmaya hazırlanmasına tepki gösterdi. 

61. Meslek Odaları 4+4+4’ü Kabul Etmiyor 

30 MART 2012 

İstanbul Tabip Odası’nın da içinde bulunduğu İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu, Tünel’den 
Taksim’e yürüyerek,  Meclis’te görüşmeleri devam edilen 4+4+4 olarak bilinen İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu Tasarısı’nı protesto etti. 

62. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, İşçi Ölümlerinde Mart Ayı Raporunu Açıkladı…

1 NİSAN 2012

İstanbul Tabip Odası’nın da içinde bulunduğu, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) her 
ay yapmış olduğu işçi ölüm ve yaralanmalarına ilişkin Mart ayı raporunu Taksim Tramvay Durağı’nda 
yaptığı basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu.

63. Mayınsız Bir Türkiye İçin Bacağını Ödünç Ver…!

1 NİSAN 2012

İstanbul Tabip Odası’nın da destek verdiği Mayınsız Bir Türkiye Girişimi, Mayın Yasaklama 
Sözleşmesi’nin 13. yılında, stoklardaki mayınların imhasında, mayınlı alanların temizlenmesinde 
yeteri kadar adım atılmaması sebebiyle uluslararası bir kampanya olan “4 Nisan’da Bacağını Ödünç 
Ver” kampanyası kamuoyuna duyuruldu. İstanbul Tabip Odası’nı Genel Sekreter Dr. Ali Çerkezoğlu 
temsil etti. 

64. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, İşçi Ölümlerinde Mart Ayı Raporunu Açıkladı

02 NISAN 2012 

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) her ay yapmış olduğu işçi ölüm ve yaralanmalarına 
ilişkin Mart ayı raporunu Taksim Tramvay Durağı’nda yaptığı basın açıklamasıyla kamuoyuna duyur-
du.

Yapılan açıklamada, TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen söz aldı. Dr. Demirdizen iş 
kazalarının giderek arttığına ve hükümetin önlem almadığına işaret etti. 

65. Dünya Tabipleri Birliği Başkanı Ve Dünya Tabipleri Birliği Konsey Başkanı İstanbul’daydı

17 NISAN 2012 

2 Kasım 2011 tarihinde bir gecede çıkarılan “663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Türk Tabipleri Birliği yasasının 1. 
Maddesi değiştirilerek “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ibaresi 
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kaldırıldı. Bu anti demokratik uygulamaya karşı Türkiyeli hekimlere destek olmak adına Türk Tabip-
leri Birliği’nin çağrısıyla Dünya Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Jose Luiz GOMEZ DO AMARAL ve Dünya 
Tabipleri Birliği Konsey Başkanı Dr. Mukesh HAIKERWAL Türkiye’ye geldi. İstanbul’da düzenledikleri 
basın toplantısında 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeleri kınadıklarını 
belirttiler. 

66. Hekimler Tüm Ülkede Sağlıkta Şiddete Karşı İsyanda!

18 NISAN 2012 

Dr. Ersin Arslan’ın Gaziantep’te görev yaptığı hastanede bir hasta yakınının bıçaklı saldırısı sonu-
cu hayatını kaybetmesi tüm Türkiye’de yoğun bir hekim tepkisiyle karşılandı. İstanbul’da da birçok 
hastanede hekimler siyah kurdele takarak, olayı kınayan afişleri kapılarına veya odalarına asarak 
tepkilerini ifade ettiler. Odamızın 19 Nisan Perşembe günü yapılacak iş bırakma ve  yürüyüşe çağrısı-
nı içeren  el ilanlarını dağıttılar.

67. Sağlık Emekçileri 19 Nisan’da Çalışmıyor

18 NISAN 2012 

Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nde görev yapan Dr. Ersin Arslan’ın 17 yaşındaki 
bir hasta yakını tarafından öldürülmesine ve beraberinde sağlık alanında giderek artan şiddet olayla-
rına tepkilerini dile getirmek için, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı 
Odası, İstanbul Veteriner Hekim Odası ve SES İstanbul Şubeleri temsilcileri ortak basın açıklama-
sı düzenlediler. Toplantıda,  yaşanan bu şiddet olaylarına tepkilerini dile getirmek ve sürekli hedef 
gösteren Hükümet’i protesto etmek için 19 Nisan Perşembe günü sağlık hizmeti veremeyeceklerini 
açıkladılar. 

68. Hekimler Hayatı Durdurdu…10 Binler Yürüdü…

19 NISAN 2012 

Gaziantep’te Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Ersin Arslan’ın önceki gün hasta yakını tarafından bıçakla-
narak öldürülmesine tepki göstermek için Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla tüm sağlık çalışanları 
bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Yürüyüşe Dünya Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Jose Luiz 
GOMEZ DO AMARAL destek verirken, 15 bin sağlık çalışanı katıldı.  Yürüyüşün son durağı olan İstan-
bul İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada şiddetin durması için ivedilikle hayata geçmesi 
gereken 7 talep dile getirildi.

69. Şiddet Son Buluncaya Kadar Mücadele Edeceğiz

20 NISAN 2012 

19 Nisan’da gerçekleştirilen büyük yürüyüşün ardından, İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla sağlık 
çalışanları, hem Dr. Ersin Arslan’ı bir kez daha anmak hem de açıklanan taleplerin takipçisi olmak-
taki kararlılıklarını göstermek adına tüm kamu hastane bahçelerinde 12.00-13.00 saatleri arasından 
oturma eylemi gerçekleştirdi.  Basın açıklaması Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinden 
yapılarak İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, sağlık kurumlarında şiddet son 
buluncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
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