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Bir yılı geride bırakırken...

2012 Mayıs’ında gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzun üzerinden 1 yıl geçti.

Şöyle bir hafızamızı yokladığımızda satır başlarıyla neler yaşadığımızı hatırlamakta yarar var:

· Hekimlik hizmetinin niteliğini düşüren ve güvencesiz bir gelir olan “performans ve hak 
ediş” ödemelerine dayalı ücretlendirme modeli, özel ve kamu işletmelerinde hekim emeğini 
değersizleştirmeye devam ediyor.

· Emekli hekim ücretleri yoksulluk sınırı bir yana açlık sınırının altına düşüyor.

· 14 Mart’ta 14 Acil talebimize karşı bakanlık hala üç maymunu oynuyor.

· Etkili bir greve dönüşen 17 Nisan Dr. Ersin Arslan anmasına rağmen hekimlere yönelik şiddete 
karşı yasal düzenlemeler yapılmıyor.

· Hastanelerde iş cinayetleri can almaya başlıyor.

· Kamu Hastanelerinde CEO devri arzı-endam ediyor.

· Hasta mahrumiyeti Sağlık.Net 2 veri paylaşımı programı yoluyla ilga ediliyor.

· TUS ve YDUS mağdurlarına yenileri katılıyor.
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· Aile hekimlerine angarya üstüne angarya yaptırılıyor.

· Asistanlar mobbing yoluyla intihara sürükleniyor.

· Tıp öğrencileri tutuklanıyor.

· İstanbul’da 21. yüzyılda kızamık salgını başlıyor.

· Hacamatçılara açtığımız davalarda hapis cezası verilmesine rağmen 1. Uluslararası Kupa 
Sempozyumu’nun açılışını Başbakanın eşi yapabiliyor.

· 1 Mayıs meydanlarında hekimler de emekçilerle birlikte yaşamsal tehlike barındıran biber gazına 
maruz kalabiliyor.

Tüm bu olumsuzluklara, çözülmeyen sorunlarımıza ve yerine getirilmeyen taleplerimize rağmen 
İstanbul Tabip Odası olarak hekimlerin;

· İş güvencesi

· Can güvencesi

· Gelir güvencesi ve

· Mesleki bağımsızlık güvencesi için,

mücadele etmeye devam ediyoruz ve bu güvenceleri alabilmenin yolunun meslektaşlarımızın 
desteğini demokratik katılımcı yönetim anlayışıyla sürece katmaktan geçtiğini çok iyi bili-
yoruz. Bu nedenle daha da zorlu bir hekimlik ortamının bizleri beklediği önümüzdeki dönemde 
meslektaşlarımızın her türlü katkısına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

İstanbul Tabip Odası olarak; binlerce üyemizden aldığımız güçle hekimler için, özlük haklarımız için 
geleceğimiz için yürüttüğümüz meşru mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız.

Bugün yapacağımız genel kuruldan alacağımız destek ve kuvvetle bu kararlığımızı daha da artırarak 
sürdüreceğiz.

Genel kurulumuza katılan üyelerimize teşekkür ederken genel kurulumuzun başarılı geçmesini 
dileriz.

İSTANBUL TABİP ODASI 

YÖNETİM KURULU
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Bir 14 Mart Daha Düş Kırıklığı ve 
Öfke İçinde “Kutlanmaktadır”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tüm sağlık çalışanları adına 14 Mart için 14 acil talep belirledi ve bu talep-
leri yeni Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na elden iletti. Bu talepler yıllardan beri talep edilen, 
herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti verme beklentisi yanında hekimlerin 
mesleklerini geçinme ve gelecek kaygısı yaşamadan, huzurlu bir ortamda yapmaları arzusunu vurgu-
lamaktadır. Bu talepler yeni olmayıp, daha önce de bakanlığa iletilmiş olan isteklerdir. Ancak sağlıkta 
özelleştirmenin doludizgin devam ettiği sağlık ortamında sorunlar çözülmek bir yana, katlanarak 
artmaktadır. Bu taleplerden ilk üç tanesi tüm hekimler için ortak olma özelliğini taşımaktadır.  Tekrar 
vurgulamakta yarar vardır:

1- Emekli hekim ücretleri acilen iki katına çıkarılmalıdır. Mevcut hekim ücretleri de emekliliğe yansı-
yacak şekilde arttırılmalıdır.  

2- Hekimler arasında dayanışma yerine rekabete yol açan, hekimlik uygulamalarını değersizleşti-
ren ve hastaları “puan”a dönüştüren mevcut “performansa göre ücretlendirme” sisteminden ivedi 
olarak vazgeçilmelidir. Kamuda çalışan hekimlerin ücretleri, Türk Tabipleri Birliği’nin hazırladığı 

14 Mart 2013 Tıp Bildirgesi
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“Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı’nda önerildiği şekilde iş güvenceli tek bir işte çalışarak insanca yaşamaya, mesleki gelişimi 
sürdürmeye yetecek, emekliliğe yansıyacak biçimde düzenlenmelidir. Daha önceki Tam Gün uygula-
maları nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalan hekimlerin eski görevlerine dönebilmeleri için 
gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Hekimlerin hastalarına yeterli süreyi ayırabilmelerine ilişkin 
düzenlemeler yapılmalı, kamuda ve özel sektörde hekimlere yirmi dakikadan daha kısa süre içerisin-
de hasta randevusu verilmemelidir.

3- Sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkını güvence altına alacak düzenlemeler ile sağlık 
ortamlarının şiddetten arındırılması için Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan öneri doğrultu-
sunda Türk Ceza Kanunu’nda gerekli değişiklik yapılmalıdır. Hekimleri ve sağlık çalışanlarını kamuo-
yu ve hastalar nezdinde küçük düşürücü tutum ve söylemlere son verilmeli; Alo 184 Sabim Hattı’nın 
faaliyetleri öncelikle durdurulmalı ve gerçek anlamda hasta haklarını önceleyerek çalışan bir hattın 
kurulması sağlık çalışanlarının örgütleriyle ortak çalışma yürütülerek sağlanmalıdır.      

Bu talepler açıklıkla vurgulanmış ve 14 Mart’a kadar acil adımlar atılması istenmişken ne yazık ki 
Türkiye’de çalışan 130000 hekim ve toplamda 700000 sağlık çalışanını etkileyecek düzenlemeler ve 
iyileştirmeler konusunda hiçbir olumlu yanıt verilmemiştir. Sağlık alanının tek sorunu Tam Gün sü-
recinde üniversiteden ayrılmış öğretim üyeleri imiş gibi kamuoyu yönlendirilmiş, üstelik de bilgilen-
dirilmediğimiz için ancak basından izleyebildiğimiz kadarıyla öğretim üyelerinin tekrar üniversitelere 
kazandırılması için yurttaşların cebine yüklenen bir formülden başka bir formül de getirilememiştir.

Bu vaziyet hekimler için de diğer sağlık çalışanları için de iç açıcı değildir, yurttaşların sağlık hak-
kı için de olumlu sinyaller içermemektedir. Sağlık çalışanları arasındaki yaygın kanaat yeni Sağlık 
Bakanının da önceki Bakanın yolunda ilerleyeceği yönündedir. Bir 14 Mart daha hayal kırıklığı ve öfke 
içinde “kutlanmaktadır”.

14 Mart 2013 gününde hekimler “iyi hekimlik” yapmak istediklerini ve isteklerinden vazgeçmeyecek-
lerini dile getirmektedirler. Bu doğrultuda tüm sağlık çalışanları ile birlikte ortak mücadeleye devam 
kararı almışlardır.

Tüm hekimler ve TTB, haklı taleplerinin takipçisi olacak ve gerekirse emekten gelen gücünü kullan-
maktan çekinmeyecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İSTANBUL TABİP ODASI 
YÖNETİM KURULU





İstanbul
Tabip Odası
Çalışmaları
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ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA ATÖLYESİ
22 MAYIS 2012

Gaziantep’te, bir hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan’ı 
anmak ve hekime yönelik şiddete “dur” demek için, Türk Tabipleri 
Birliği’nin çağrısıyla tüm Türkiye’deki hastaneler Mayıs ayı boyunca 
her Salı 12.45’te, yani Doktor Ersin Arslan’ın öldürüldüğü gün ve 
saatte eylemdeydi. İstanbul Tabip Odası olarak, ülkemizin her yerin-
de olduğu gibi İstanbul’un sağlık kurumlarında da Dr. Ersin Arslan’ı 
anmak ve taleplerimizin takipçisi olduğumuzu duyurmak için anma 
törenleri ve basın açıklamaları gerçekleştirdik.

ÖFKEMİZ DİNMEDİ, YASIMIZ BİTMEDİ! 
8-29 MAYIS 2012

Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs kutlama-
ları için TTB bayrakları altında İstanbul Tabip Odası üyesi hekimler 
olarak emek bayramımızı kutlamak için Taksim Meydanı’ndaydık.
DİSK, KESK ve TMMOB ile birlikte Türk Tabipleri Birliğinin çağrıcı ve 
düzenleyici kurum olarak yer aldığı 1 Mayıs Taksim Mitingi, alanla-
ra sığmayan kalabalıklara sahne oldu. Dolmabahçe’den “Sağlıkta 
Şiddete Son”, “Hekimin Emeği ve Halkın Sağlığı İçin Yaşasın 1 
Mayıs” ve “İş Kazası Değil İşçi Cinayetleri” pankartları ile  Taksim 
Meydanı’na yürüdük.  

1 MAYIS’TA  TAKSİM’DEYDİK! 
1 MAYIS 2012

Sağlık hizmeti sunulan ortamlarda artan şiddet olaylarının neden-
leri ve çözüm önerilerine ilişkin Odamız bünyesinde “Şiddetle Başa 
Çıkma Atölyesi” yapıldı. Atölye çalışmasına İstanbul Tabip Odası 
Başkanı Prof. Dr. Taner Gören başkanlık etti. İki bölümden oluşan 
atölye çalışması, durum saptaması ve çözüm geliştirme ve eylem 
planı oluşturma başlıkları altında gerçekleştirildi.
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İstanbul Tabip Odası’nın da üyesi olduğu “Avrupa Ücretli Hekimler 
Federasyonu (FEMS) toplantısı 17-19 Mayıs’ta Bulgaristan’ın Varna 
şehrinde yapıldı.  Toplantıya İstanbul Tabip Odası adına Dr. Hasan 
Oğan ve Dr. Arda Saygılı katıldı. “Hekimlerin Çalışma Koşulları” 
ana başlığı altında gerçekleştirilen toplantılarda Avrupa’da sağlık 
işgücü, tıbbi demografik yapı, hekim ücretleri, AB’de hekimlerin 
çalışma süresi ile ilgili düzenlemeler, mesleki yeterlilik yönergesi, 
AB dışı diplomalı hekimlerin özlük hakları, özelleştirme, Avrupa’da 
medikal örgütlenmeler ve geleceği, Brüksel’de diğer örgütlerle 
ortak “Hekim Evi” oluşturulması ve işlevi, ulusal raporlar, mü-
cadelede gelecek stratejiler gibi konular değerlendirildi.

FEMS-AEMH ORTAK GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI 
17-19 MAYIS 2012

Yaklaşan SBS ve YGS sınavları öncesinde, öğrencilerden ve veli-
lerden gelen rapor talepleri ve bunun hekimler nezdinde yarattığı 
olumsuzluklara dikkat çekmek; sorunun sağlıklı, köklü bir şekilde 
çözümünü talep etmek doğrultusunda Milli Eğitim Bakanı Sayın 
Ömer Dinçer’e, Oda Başkanımız Prof. Dr. M. Taner Gören imzasıyla 
bir yazı gönderildi. 

RAPOR UYGULAMASIYLA İLGİLİ SIKINTILARI İLETTİK
MAYIS 2012

Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın “sezaryen ve kürtaj cinayettir”  
açıklamasının ardından konunun bilimsel boyutunu değerlendirmek 
üzere İstanbul Tabip Odası ve ilgili uzmanlık dernekleri İstanbul 
Tabip Odası’nda bir basın açıklaması düzenledi. Basın toplantısın-
da; “Tıp dışı çevrelerin sezaryen oranlarındaki artışı sorgulama 
ve eleştirme haklarını kabul etsek de, başbakan ya da bir başka 
siyasetçinin sezaryeni bir cinayet olarak tanımlamasını çok yadırgı-
yoruz. Sezaryeni yapan hekimlerin de cani olmasını gerekli kılan bu 
tanımlamayı kınıyor ve bir dil sürçmesi olmasını diliyoruz” ifadeleri-
ne yer verildi.

SEZARYEN VE KÜRTAJ CİNAYET DEĞİLDİR!
28 MAYIS 2012
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Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanlara kar-
şı açılan davalarda genellikle verilen cezaların ertelenerek uygu-
lanmadığı günümüzde, mahkeme bu sefer kısmen caydırıcı olabi-
lecek bir karar aldı. Uzun süredir gerek hukuki zeminde gerekse 
gerçekleştirilen etkinliklerle tüm sağlık kurumlarında şiddetin son 
bulması, hekimler ve sağlık çalışanları ile hastalar arasındaki gü-
ven ve saygı ortamının yeniden tesis edilmesi için mücadele yürüten 
İstanbul Tabip Odası, Dr. Ramazan Gürgöze’nin de yanında oldu. 
Hukuk büromuz tarafından takip edilen davada, doktora yumrukla 
saldıran Onur Akın, yaralama suçundan 1 yıl 6 ay, hakaretten 1 yıl 9 
ay olmak üzere toplam 3 yıl 3 ay hapse mahkûm oldu.

DOKTORA ŞİDDET 3 YIL HAPİS CEZASI GETİRDİ
31 MAYIS 2012 

Havacılık işkolunda hiçbir demokratik ülkede kabul edilemeyecek 
bir dayatma ile çalışanların mevcut grev haklarının gasp edilmesi-
ne ve toplu işçi çıkarımına karşı dayanışmamızı göstermek üzere 
Hava-İş’e ve sendika üyesi çalışanlara bir destek ziyareti gerçek-
leştirdik. Destek ziyaretine; İstanbul Sağlık Meslek Odaları yöneti-
cilerinin yanı sıra, DİSK yöneticileri, TMMOB ve KESK İstanbul Şube 
yöneticileri ve TTB Merkez Konseyi üyeleri katıldılar.

GREV YASAĞINA KARŞI HAVA İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ
31 MAYIS 2012

ŞİDDETE KARŞI, TCK’YA 2 EK MADDE ÖNERİMİZ

“Sağlık alanında yaşanan ve cinayete varan şiddet olaylarına karşı 
sessiz kalmayacağız, taleplerimizin takipçisi olacağız” diyerek 
yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında bir adım daha atıldı. Önleyici 
bir yaklaşımla çalışma yürüten Türk Tabipleri Birliği, Türk Ceza 
Kanunu’na eklenmek üzere hazırladığı 2 maddeyi Sağlık Bakanı 
Prof. Dr. Recep Akdağ’a değerlendirmesi için iletti. Süreci hızlan-
dırmak, konuyu en geniş kamuoyunun dikkatine sunmak amacıyla 
TTB tarafından bir imza kampanyası başlatıldı. İmza kampanyası 
internet üzerinden tüm sağlık çalışanlarının katılımına açık olarak 
sürdürüldü.

29 MAYIS 2012
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5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nda 4 Temmuz 2012 tarihinde 
yapılan değişiklikle aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına, 
kamu hastaneleri ve 112 istasyonlarında nöbet tutmanın usul ve 
esaslarına ilişkin İstanbul Tabip Odası bir basın toplantısı düzenle-
di. Toplantıda, Aile Hekimlerinin bir joker gibi kullanıldığı, ihtiyaca 
göre (112, Acil Servis) görevlendirilerek sağlık hizmetlerinin yamalı 
bohça haline getirildiği ifade edildi.  Sağlık hizmetlerinin böyle bir 
anlayışı kaldıramayacağının altını çizen Dr. Ali Çerkezoğlu , “Daha 
önce genelge kılıfıyla getirdikleri uygulamaları şimdi hukuk kılıfı 
geçirerek önümüze koyuyorlar, Anayasaya ve uluslararası sözleş-
melere aykırı bu uygulama durdurulmalıdır” dedi.

AİLE HEKİMLERİNİ JOKER YAPTILAR
7 AĞUSTOS 2012

İstanbul Tabip Odası’nın; 663 sayılı KHK’da yapılan değişiklik sonu-
cu, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına hastane ve 112 nöbeti tutmayı 
dayatan yasal düzenlemeye karşı yaklaşık bir aydır sürdürdüğü ve 
bugüne dek Maltepe, Ümraniye, Silivri, Bahçelievler, Avcılar, Şişli, 
Beyoğlu ilçelerinde gerçekleştirilen uyarı eylemlerine 2 Ağustos 
Perşembe günü Üsküdar ve Eyüp ilçeleri de eklendi. 2 Ağustos 
Perşembe günü Üsküdar 19 Nolu ASM de gerçekleştirilen nöbet 
eyleminin ikincisi  Eyüp ilçesi Güzeltepe ASM’de gerçekleştirildi. 
Eyleme ilçede birinci basamakta çalışan sağlık emekçileri katıldı.

AİLE HEKİMLERİNİN UYARI EYLEMLERİ
2 AĞUSTOS 2012

İstanbul’da yaşanan ulaşım sıkıntısını, hekimlerin yoğun ve yorucu 
mesaisini gözeterek; meslektaşlarımızın çeşitli üyelik hizmetlerini 
çalıştıkları kurumlarda, kolaylıkla ve zaman kaybetmeden alabilme-
leri amacıyla bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma kapsamında; büyük 
hastanelerde, belirli tarih ve saat aralıklarında, personelimizin 
görevli olacağı İstanbul Tabip Odası masası kurulacak. Kurulacak 
masalarda; hekimlerin Odamıza üye olması, varolan üyelerimizin 
ise üye bilgilerini güncellemesi, aidat ödemesi vb. işlemleri yaptır-
ması mümkün oldu.

HASTANELERDE ÜYELİK İŞLERİ VE AİDAT ÇALIŞMASI
MAYIS 2012
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Geçtiğimiz günlerde ambalajlanmış içme suları ile ilgili medyada 
yer alan haberler, yapılan resmi açıklamalar üzerine tartışılmaya 
başlanan içme suyu konusunda 16 Ağustos 2012 Perşembe günü 
saat 13.30’da İstanbul Çevre Mühendisleri Odası’nda meslek odala-
rı olarak ortak bir basın açıklaması düzenlendi. Yapılan ortak basın 
açıklamasına Çevre Mühendisleri Odası adına Yönetim Kurulu Üyesi 
Mevhibe Gözcelioğlu, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Taner 
Gören, Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Kim.Müh. 
Suat Güneş ve İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halka Sağlığı Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Hapçıoğlu katıldı.

İSTANBUL HALKI MUSLUKTAN SU İÇMEK İSTİYOR
16 AĞUSTOS 2012

25 Haziran 2012 tarihinde tutuklanan tıp öğrencileri ile dayanışmak 
adına, İstanbul Tabip Odası 11 Ağustos 2012 tarihinde Galatasaray 
Postanesi önünde kart atma eylemi gerçekleştirdi. Postane önünde 
stant kurularak başlayan eylemde, katılımcılar hazırlanan kartları 
tutuklu öğrencilere postaladılar.

TUTUKLU TIP ÖĞRENCİLERİNE DAYANIŞMA KARTI ATILDI
16 AĞUSTOS 2012

İstanbul Tabip Odası, Haziran ayı başında Aile Hekimlerine ve diğer 
Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına, hastane acili ve 112 ambulans-
larda nöbet tutmalarını dayatan düzenlemelere karşı başlattığı 
eylem/etkinlik programını değerlendirilmek, alınacak tutumu 
belirlemek amacıyla Aile Hekimleriyle 7 Ağustos 2012 Salı günü bir 
toplantı gerçekleştirdi.Toplantı, Oda Başkanımız Prof. Dr. M. Taner 
Gören’in, süreci değerlendiren konuşmasıyla başladı, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Dr. Fethi Bozçalı’nın Oda’nın İSTAHED ile birlikte 
son iki aylık süreçte yürüttüğü etkinlikleri anlatan kısa sunumuy-
la devam etti. Toplantı tüm katkı ve öneriler ışığında alınan ortak 
kararlarla sonlandırıldı.

AİLE HEKİMLERİNE “ANGARYA NÖBETLERİ”
7 AĞUSTOS 2012
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2010 TUS sınavındaki yanlış soruların yargı tarafından iptal edil-
mesi ve yüzlerce hekimin mağdur olması üzerine, İstanbul Tabip 
Odası’nca bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada; “Çok istis-
nai olarak mazur görülebilecek yanlış soru alışkanlığı ÖSYM için 
neredeyse vaka-i adiye haline gelmiş durumda. Soruların çalınma-
sından, şifre iddialarına, yanlış sorulardan, sınav giriş rezaletlerine 
kadar çok çeşitli skandallara toplumu alıştırmaya çalışan ÖSYM 
Başkanı’nı hiç vakit kaybetmeden istifaya davet ediyoruz. ÖSYM 
Başkanı’nı ısrarla görev başında tutan mevcut AKP Hükümeti’ne 
de bu skandalların sorumluluğunu paylaştığını ve mağduriyetlerin 
muhatabı olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz” denildi.

ÖSYM BAŞKANI DERHAL İSTİFA ETMELİDİR
3 EYLÜL 2012

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle binlerce insan Kadıköy 
Meydanı’nda bir araya geldi. İstanbul Tabip Odası “Savaşa ve İşgale 
Hayır” pankartı arkasında yürüyerek barış talebini bir kez daha 
yineledi. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu 
TTB, DİSK, KESK ve TMMOB adına bir konuşma yaptı. Dr. Çerkezoğ-
lu “Kastamonu’daki, Edirne’deki, Diyarbakır’daki kardeşimin kanı, 
savaşta ısrar eden Erdoğan’ın boynundadır” dedi. Dr. Çerkezoğlu 
ayrıca anadilde ve parasız sağlık ve eğitim hizmeti gerçekleştiğinde, 
13’ü tıp öğrencisi binlerce öğrencinin, seçilmiş belediye başkanları-
nın, siyasetçilerin, aydınların, akademisyenlerin hapisten çıktığı gün 
barış olacağını dile getirdi.

BARIŞ TALEBİMİZİ YİNELEDİK
1 EYLÜL 2012

Bitkisel Ürünle tedavi şarlatanlığına karşı Odamızın çağrısı ve ilgili 
meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri ve bilim insanlarının katılı-
mıyla oluşturulan Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Bilimsel Kurulu 
üçüncü toplantısını 24 Ağustos’ta gerçekleştirdi. Toplantıda; daha 
önceki toplantıda belirlenen başlıkların sunumu ve tartışılması 
yapıldı. 9 alt başlıkta (Tanım ve Terminoloji, Dünyada ve Türkiye’de 
Kullanım Durumu, Kullanımın artmasına neden olan dinamikler, 
Sağlık açısından riskler/tehditler, Etik çerçeve, Hukuksal çerçeve, 
Toplumsal sorumluluklar, Sonuç ve Öneriler, Ek’ler) yazılacak olan 
raporun; 2 Ekim 2012 tarihinde Odamız Cağaloğlu binasında yapıla-
cak bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulması kararlaştırıldı.

BİTKİSEL ÜRÜNLE TEDAVİ ŞARLATANLIĞI...
24 AĞUSTOS 2012
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İstanbul Tabip Odası olarak, aile hekimlerine ve ASM çalışanlarına 
dayatılan angarya görevlere karşı yaz ayları boyunca devam eden 
bir dizi eylem/etkinlik Eylül ayı başında başlatılan imza kampanya-
sıyla devam ettirildi. Torba Yasa ile aile hekimlerine getirilen nöbet 
dayatması ve angarya işlere karşı geçtiğimiz aylarda bir çok ilçedeki 
Aile Sağlığı Merkezlerinde, mesai sonrasında iş bırakılmayarak, 
ASM önlerinde basın açıklamaları gerçekleştirilerek tepki ve ta-
lepler dile getirilmişti. Gelinen noktada, yürütülen çalışmaların bir 
diğer adımı olarak “Nöbet Tutmuyoruz” başlıklı bir imza kampanya-
sı başlatıldı.

ANGARYAYA KARŞI İMZA KAMPANYASI
3 EYLÜL 2012

İstanbul, Cerrahpaşa ve Marmara Tıp Fakültelerinde yeni kayıtlar 
3-7 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştirildi. Kayıtların gerçekleşti-
rildiği mekanlarda İstanbul Tabip Odası standı açarak, genç mes-
lektaş adaylarımızın heyecanına ortak olduk, meslek örgütleriyle 
tanışmalarını sağladık. İstanbul Tabip Odası olarak her yıl düzenli 
olarak açtığımız tanıtım standımızda hekim adaylarına Tıp Etiği 
Kitapçığı ve Odamız yayınlarının yanı sıra bazı kırtasiye malzemeleri 
de dağıtıldı.

TIP FAKÜLTELERİNDE YENİ KAYIT HEYECANI
3-7 EYLÜL 2012

Odamızın da bileşenleri arasında yer aldığı İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği Meclisi Ağustos ayı iş cinayetleri raporunu yaptığı bir yazılı 
açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada “Yaz mevsimi 
devam ediyor tarım-orman işçilerinin ölüm haberleri giderek artı-
yor. Sektörde bu ay 18 işçi hayatını kaybetti. Muğla’da orman yangı-
nını söndürme çalışmalarını yürüten helikopter düşerek yandı ve 5 
işçi aramızdan ayrıldı… İnşaatlarda çoğunluğunu düşmelerin neden 
olduğu 14 ölüm yaşandı… Enerji sektöründe ise dört bir yandan 
elektrik çarpması haberleri geldi. Ağustos’ta 9 arkadaşımız hayatını 
kaybetti… Madenlerde ve büro-eğitim-sinema sektöründe 6’şar, 
nakliye ve metalde ise 5’er arkadaşımız aramızdan ayrıldı” denildi. 

İŞ CİNAYETLERİ RAPORU AÇIKLANDI: EN AZ 71 İŞÇİ ÖLDÜ
2 EYLÜL 2012



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 1 3[

15[

]

4+4+4 sistemine karşı, bilimsel, çağdaş, demokratik bir eğitimi 
savunanlar Eğitim-Sen’in çağrısıyla 15 Eylül’de Ankara’da gerçek-
leştirilen mitingde buluştular. İstanbul Tabip Odası üyelerinin de 
aralarında yer aldığı onbinlerce kişi eğitimi piyasalaştıran, geri-
cileştiren, çocukların ve okulların geleceğine ipotek koyan 4+4+4 
sistemine hayır dedi.

4+4+4’E KARŞI ANKARA MİTİNGİ
15 EYLÜL 2012

Cezaevlerinde bulunan ağır-ölümcül hastaların durumuna dikkat 
çekmek ve konuyla ilgili yapılan çalışmaları aktarmak üzere 13 Eylül 
2012 tarihinde Odamızca bir basın toplantısı gerçekleştirildi. “Ada-
letin Bu mu Türkiye” başlığıyla yapılan basın toplantısına Odamız 
Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali 
Özyurt katıldılar. Dr. Ali Çerkezoğlu ilk olarak, hasta tutukluların 
yaşamlarının son dönemlerinde karşılaştıkları hukuki ve vicdani 
süreçlerin kendileri ve yakınları için travmatik ve telafisi olma-
yan sonuçlar doğurduğunu söyledi. Daha önce Kanser Danışma 
Kurulu’nun yaptığı değerlendirmelere değinen Çerkezoğlu, kurulun 
çözüm önerilerini yineledi.

CEZAEVLERİNDEN ÖLÜM HABERLERİ GELİYOR
13 EYLÜL 2012

4+4+4 eğitim sistemine karşı bileşenleri içinde İstanbul Tabip 
Odası’nın da yer aldığı İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu, 
DİSK, KESK, TTB, Halkevleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derne-
ği, Beşiktaş Çarşı Grubu, Sosyal İş ve Hava-İş Üyesi işçiler ve çok 
sayıda öğrenci, veli ve öğretmen  dün Taksim Meydanı’nda bir araya 
geldi. “Çocuklarımıza, Okulumuza, Geleceğimize, Eğitime Sahip 
Çıkıyoruz, 4+4+4’ü Durduracağız” pankartı arkasında yürüyen bin-
lerce kişi “Eğitim haktır satılamaz”, “AKP elini eğitimden çek”,  slo-
ganları atarak Galatasaray Lisesi önüne yürüdü. Eylem lise önünde 
yapılan oturma eylemi ile devam etti.

4+4+4’E KARŞI TAKSİM YÜRÜYÜŞÜ
5 EYLÜL 2012
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TTB ve İstanbul Tabip Odası 28-30 Eylül 2012 tarihlerinde Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın “himayesinde” 
İstanbul’da yapılan “2. Uluslararası Kupa Terapisi Sempozyumu” ile 
ilgili tepkilerini yaptıkları basın açıklamalarıyla ortaya koydular. 
Yapılan açıklamada; “ Sağlık alanındaki bilimdışı tüm uygulamala-
ra, bu tür uygulamaların desteklenmesine, kurumsallaştırılmasına, 
üniversitelere sokulması için gösterilen çabaların tümüne; mesle-
ğimizin bilimsel, aydınlık yüzünü korumak için karşı çıkmak Türk 
Tabipleri Birliği’nin ve tüm aydın hekimlerin görevidir”  denildi.

HÜKÜMET “HİMAYESİNDEKİ” BİLİMDIŞI KONGREYE TEPKİ
27 EYLÜL 2012

Yan Dal Sınav sürecinde “dosyası yetersiz bulunarak” geri çevri-
len, haksızlığa uğradığını ifade eden, mağdur olan hekimlerle ilgili 
olarak Odamızca bir hukuki destek çalışması başlatıldı. Konuyla 
ilgili olarak hazırlanan bilgi notu tüm üyelerle paylaşıldı, mağdur 
olanlara yönelik örnek dilekçeler sunuldu.

YAN DAL SINAV MAĞDURU OLAN HEKİMLER...
27 EYLÜL 2012

2012 Nisan ayında hunharca bir cinayetle bizden kopartılan Dr. 
Ersin Arslan’ı anmak ve sağlıkta şiddete son demek üzere Harbiye 
Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen “Bülent Ortaçgil Senfonik 
Konseri” binlerce hekimi ve ailesini bir araya getiren büyük bir 
dayanışma buluşmasına sahne oldu. Genel Sekreter Dr. Ali Çerke-
zoğlu ve Oda Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören’in konuşmalarıyla 
açılan konserde, “Dr. Ersin Arslan’ı Unutmadık, Unutmayacağız, 
Unutturmayacağız” başlığı altında bir sinevizyon gösterisi gerçek-
leştirildi. Bülent Ortaçgil’in yanı sıra Erkan Uğur, Birsen Tezel gibi 
sanatçıların da yer aldığı konserden elde edilen gelir TTB tarafından 
açılan “Dr. Ersin Arslan’ın Ailesiyle Dayanışma Hesabı”na aktarıldı.

BİNLERCE HEKİM DAYANIŞMA KONSERİNDE BULUŞTU
24 EYLÜL 2012
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İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi’nce düzenlenen “Hukuk 
ve Tıp Mensupları Arasında Ortak Dil” konulu panel 29 Eylül 2012 
Cumartesi günü saat 10.00 – 19.00 arasında Orhan Adli Apaydın 
Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Üç bölüm ve 7 oturum ha-
linde yapılan panelin ilk bölümünde uygulayıcılar arasında, ikinci 
bölümde eğitimciler arasında ortak dil konusu ele alındı. Üçüncü 
bölümde ise hukuk ve tıp mensupları arasında iletişim sorunları ve 
çözüm önerileri görüşüldü. 

HUKUK VE TIP MENSUPLARI ARASINDA ORTAK DİL
29 EYLÜL 2012

Sınır Tanımayan Doktorlar -Doctors Without Borders/Médecins 
Sans Frontières (MSF)-  Organizasyonu adına birliğin Yunanistan 
Medikal Destek Birimi Başkanı Dr. Apostolos Veizis,  28 Eylül 2012 
Cuma günü İstanbul Tabip Odası’nı ziyaret etti. Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk’ün ev sahipliği yaptığı 
görüşmede; birliğin amacı, genel olarak faaliyetleri,  meslek örgütü 
olarak Türk Tabipleri Birliği’nin ve Türk hekimlerinin  Sınır Tanıma-
yan Doktorlar olarak verebileceği genel katkı ve işbirliği çerçevesin-
de görüş alışverişinde bulunuldu.

SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR ODAMIZI ZİYARET ETTİ
28 EYLÜL 2012

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine yönelik olarak 6 
yıldan beri, Halk Sağlığı Anabilim Dalı ders programı kapsamın-
da Odamız ile işbirliği içinde sürdürülmekte olan “Hekim Meslek 
Örgütleri” dersi bu yıl 25 Eylül 2012 tarihinde, 14 Mart amfisinde 
gerçekleştirildi. “Hekim Meslek Örgütleri” dersi bu yıl “2 günlük 
yönelim programı” kapsamına alındı. Prof.Dr.Selma KARABEY’in ta-
nıtım ve açış konuşmasının ardından, Odamız Onur Kurulu Üyesi Dr. 
Mustafa SÜLKÜ tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Dr. Sülkü su-
numunda Türk Tabipleri Birliği ve  İstanbul Tabip Odası’nın yapısını, 
yetki ve sorumluluklarını , görevlerini, gerçekleştirilen etkinlikleri, 
TTB ve İTO bünyesindeki kurul ve çalışma gruplarını tanıttı.

25 EYLÜL 2012

YENİ TIP  ÖĞRENCİLERİNE MESLEK ÖRGÜTÜMÜZ TANITILDI
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İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi iş cinayetlerine ilişkin 
Eylül ayı raporunu bugün İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde yapmış 
olduğu basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. Enerji Sen, Hava 
İş’in de destek verdiği eyleme İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi im-
zalı “Çalışma Koşulları Sağlık Çalışanlarını Öldürüyor, Dr. Mustafa 
Bilgiç 26 Yaşında Öldü” ve İstanbul Tabip Odası, SES Aksaray Şube 
ve Devrimci Sağlık İş imzalı ““Hastanede iş cinayeti! Asistan Dr. 
Mustafa Bilgiç’i unutmayacağız!” pankartları açıldı. Açıklamada Oda 
Başkanı Dr. Taner Gören aldı. Dr. Gören, 5 ay önce Antep’te kaybet-
tiğimiz Dr. Ersin Arslan’ın acısı dinmeden şimdi de KKKA hastalığı 
nedeniyle kaybettiğimiz Dr. Mustafa Bilgiç’in acısını yaşıyoruz dedi.

HASTANEDE İŞ CİNAYETİ
3 EKİM 2012

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası koordinatörlüğünde 
ilgili meslek örgütleri ile birlikte  Bitkisel Ürün ve Sağlık: Bilimsel 
Çerçeve ve Etik Açısından Yaklaşım başlıklı  bir rapor hazırladı.  
Rapor kapsamında başlıca bitkisel ürünler konusunda dünyada ve 
Türkiye’de kullanılan tanımlamaların derlenmesi ve değerlendi-
rilmesi, dünyada ve ülkemizde bu ürünlerin kullanım sıklıklarının 
ortaya konulması, kullanımı etkileyen dinamiklerin tartışılması, 
mesleki, etik, hukuksal, toplumsal sorumlulukların çerçevesinin 
çizilmesi amaçlandı. Rapor 02.10.2012 tarihinde yapılan basın açık-
laması ile kamuoyu ile paylaşıldı.

BİTKİSEL ÜRÜN VE SAĞLIK RAPORU AÇIKLANDI
2 EKİM 2012

İstanbul Tabip Odası bünyesinde bir Satranç Takımı oluşturuldu. 
Bir grup hekimin öncülüğünde kurulan takım, satranç sporuna 
gönül vermiş hekim ve tıp öğrencilerinin katılımlarını bekliyor. Yeni 
katılımlar sonrası bir oyuncu havuzu oluşturulması ve sonrasında 
14 Mart Tıp Haftası kapsamında olmak üzere gerek Oda bünyesinde, 
gerekse diğer meslek örgütleriyle ortak turnuvalar gerçekleştiril-
mesi amaçlanıyor. Bu çalışmaların bir adımı olarak; 29-30 Eylül 
2012 tarihlerinde İstanbul Barosu Satranç Takımı ile birlikte bir 
dostluk turnuvası gerçekleştirildi. Yoğun bir ilgi ve katılımla gerçek-
leştirilen turnuvanın birincisi hatırlanacağı gibi 2012 14 Mart Tıp 
Haftası kapsamında ve Odamızın evsahipliğinde gerçekleştirilmişti.

SATRANÇ KULÜBÜ KURULDU
EYLÜL 2012
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Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle bir basın toplantısı gerçekleşti-
rildi.  İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu adına yapılan açıklama-
da, yaptıkları bir araştırmaya göre, İstanbul’daki kamu ve üniversite 
hastaneleri psikiyatri polikliniklerinde hastalara genellikle 10-15 
dakikada bir randevu verildiği söylendi. Bu 10-15 dakikanın “dostlar 
alışverişte görsün” anlamına geldiğini belirten Yönetim Kurulu, ruh 
sağlığı hizmetlerinde çağdaş, etkili tedavinin vazgeçilmez öğesi olan 
psikoterapinin SGK ödemesi dışında tutulduğuna dikkat çekilerek, 
psikiyatri asistanlarının da  psikoterapi eğitimi almasının kendi 
gayretleri ve parasal güçlerine bırakıldığı ifade edildi.

NEOLİBERAL POLİTİKALAR RUH SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR
8 EKİM 2012

TCDD Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar ile Haydarpaşa 
Garı’nın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredilmesinin ardın-
dan “Haydarpaşa Dayanışması” “Haydarpaşa Yağmasına Davacı-
yız” sloganıyla 05.10.2012 tarihinde bir eylem düzenledi. Kadıköy 
İskelesi önündeki meydanda bir araya gelen yüzlerce kişi buradan 
ellerindeki meşalelerle, sloganlarla Haydarpaşa Garı’na bir yürüyüş 
gerçekleşirdiler. Odamızın da yer aldığı yürüyüşte “Savaşa Hayır 
Haydarpaşa Gardır”, “Haydarpaşa halkındır satılamaz”, “Haydar-
paşa gardır, gar kalacak” sloganları atıldı ve yürüyüşün ardından 
Haydarpaşa Dayanışması adına yapılan basın açıklamasını Mimar-
lar Odası Başkanı Eyüp Muhcu okudu.

HAYDARPAŞA GARI’NA SAHİP ÇIKIYORUZ
5 EKİM 2012

İstanbul Tabip Odası’nın aralarında yer aldığı onlarca meslek örgü-
tü, kitle kuruluşu ve siyasi parti düzenledikleri yürüyüşle “Savaşa 
Hayır” dedi. Savaş tezkeresini protesto etmek için binlerce kişi 
Taksim’de buluştu.  Savaş karşıtı dövizler ve flamalar taşıyarak 
“Emperyalizmin askeri olmayacağız / AKP’nin savaş politikalarını 
durduracağız” yazılı bir pankart açarak Galatasaray Lisesine doğru 
yürüyüşe geçti. Galatasaray Lisesi önünde yapılan açıklamada, 
“AKP derhal içerde ve dışarda savaş politikalarına son vermelidir” 
denilerek “Suriye’de savaşanların barındığı kamplar derhal kapatıl-
malıdır. Suriye’den sivil insanlar dışında kalan çeşitli milis, çetele-
rin Türkiye’ye giriş çıkışları derhal engellenmelidir” denildi.

SAVAŞA KARŞI TEK SES
4 EKİM 2012
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Dr. Elif Kırteke’nin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından 
Kastamonu’ya sürgün edilmesi, 15 Ekim 2012 günü kurum önün-
de gerçekleştirilen bir basın açıklamasıyla protesto edildi. Türk 
Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Adli Tıp Uzmanları Derneği 
tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. 
Dr. Taner Gören ve ATUD Başkanı Prof. Dr. Ümit Biçer’in yanı sıra 
çok sayıda hekim de katılarak Dr. Kırteke’ye destek verdi.
Basın açıklaması Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı 
tarafından okundu. 

ADLİ TIP KURUMU’NDA İYİ HEKİMLİK CEZALANDIRILIYOR
15 EKİM 2012

FEMS GENEL KURULU TOPLANDI

Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Genel Kurulu 12-13 
Ekim 2012 tarihlerinde Strasbourg’da yapıldı. Genel Kurula İstanbul 
Tabip Odası adına, TTB Özel Hekimlik Kolu ve İstanbul Tabip Odası 
Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Selçuk Görmez 
katıldı. Genel Kurul’da FEMS Başkanı Claude Wetzel, ekonomik 
krizin tüm Avrupa’yı etkilediğini belirterek bütçeden sağlık hizmet-
lerine ayrılan payda yapılan kesintiler nedeniyle sağlık emekçileri-
nin çalışma koşullarının ve halka sağlık hizmet sunumunun giderek 
kötüleştiğine dikkat çekti.

12-13 EKİM 2012

İstanbul Tabip Odası Kadıköy Bürosu yeni adresinde hizmet vermeye 
başlaması nedeniyle 11 Ekim akşamı açılış kokteyli yapıldı. Koktey-
le Yönetim Kurulu Üyelerimizin yanı sıra çok sayıda hekim katıldı. 
İstanbul Tabip Odası Kadıköy Büromuz “Rıhtım Caddesi Ülsel İş 
Merkezi No: 18 Kat: 4 Daire: 8 Kadıköy İstanbul” adresinde hizmet 
vermeye başladı.

KADIKÖY BÜROMUZUN AÇILIŞI YAPILDI
11 EKİM 2012
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12 Eylül gününden bu yana cezaevlerinde sürdürülen süresiz dönü-
şümsüz açlık grevlerine ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi. Top-
lantıya,  İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Dr. Emel Atik ve Dr. Fethi Bozçalı ile İnsan Hakları 
Komisyon üyeleri Dr. İncilay Erdoğan ve Dr. Ali Tezel Erol katıldı. 
Açıklamada “Bitmeyen cezaevleri sorunları, kapasitesinin iki-üç 
kat üzerinde doldurulan cezaevleri, cezaevlerinde çocuk tacizleri, 
işkence, nihayetinde açlık grevleri ne yazık ki birer Türkiye gerçeği 
haline gelmiş durumdadır” dendi.  Dr. Emel Atik, gelinen noktada 
da yeni ölümlerin ve geri dönüşü olmayan sakatlıkların olmasından 
endişe ettiklerini ifade etti.

AYNI TRAJEDİYİ BİR KEZ DAHA YAŞAMAK İSTEMİYORUZ
19 EKİM 2012

Dr. Ersin Arslan’ın 17 Nisan 2012 tarihinde Gaziantep’te çalıştığı 
hastanede bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmesine 
ilişkin davanın ilk duruşması 17.10.2012 Gaziantep 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma öncesinde Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konsey Üyeleri ve tabip odaları temsilcilerinin yanı sıra çok 
sayıda hekim ve sağlık çalışanının katıldığı bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi.  Duruşma sonunda avukatların sanığın yaş tespiti 
talebi kabul edilerek sanığın tam teşekküllü bir hastaneye sevk 
edilmesine karar verildi. Davada Türk Tabipleri Birliği avukatları-
nın hekimler adına davada müdahil olması kabul edilirken  Sağlık 
Bakanlığı’nın müdahilliği reddedildi.

TTB DR. ERSİN ARSLAN DAVASINA MÜDAHİL OLDU
17 EKİM 2012 

Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması-
nın Gaziantep’te görüldüğü gün, tüm Türkiye’de “Sağlıkta Şiddete 
Son” “Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız” demek için 
hastane bahçelerinde eş zamanlı basın açıklamaları düzenlendi. 
İstanbul’da ise İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesinde gerçekleş-
tirilen açıklamaya hekim ve sağlık çalışanları destek verdi. Hazırla-
nan basın açıklaması İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Ümit Şen tarafından okundu.

BOZUK DÜZENİN FATURASINI CANIMIZLA ÖDÜYORUZ
17 EKİM 2012
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Birinci basamak sağlık hizmetlerinin ağırlıklı olarak sunulduğu Aile 
Sağlığı Merkezlerinde çalışan aile hekimlerinin, çalışma alanla-
rından ve sundukları hizmetlerden kaynaklanan özgün sorunla-
rın tespiti ve çözüm yolları geliştirilmesi, birinci basamak sağlık 
hizmetlerinin özelleştirilmesi süreciyle birlikte güvenceden yoksun 
sözleşmeli çalışma dayatmasına karşı yürütülecek mücadelenin 
daha etkin kılınması amacıyla İstanbul Tabip Odası bünyesinde Aile 
Hekimleri Komisyonu kuruldu ve çalışmalarına başladı.

AİLE HEKİMLİĞİ KOMİSYONU ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
EKİM 2012

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası 12 Eylül tarihinden bu 
yana sürdürülen süresiz dönüşümsüz açlık grevlerinin 50. gününde 
bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya TTB Başkanı Prof. Dr. 
Özdemir Aktan, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk ve 
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören katıldı. Toplan-
tıda 12 Eylül 2012 tarihinden beri sürmekte olan açlık grevlerinde 
endişe verici boyuta ulaşıldığı ifade edildi. Gerek TTB gerekse İTO 
tarafından ilgili cezaevlerine tıbbi ziyaret talebinin Adalet Bakanlığı 
ve yetkili kurumlarca halen cevaplandırılmadığına dikkat çekildi ve 
hekimler olarak insan yaşamı ve sağlığının tehlikede olduğu böylesi 
bir sürece seyirci kalınamayacağı belirtildi.

AÇLIK GREVLERİ ENDİŞE VERİCİ BOYUTA ULAŞTI
31 EKİM 2012

Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak isteyen halka biber gazı ve gaz 
bombasıyla müdahale edilmesi, İTO Yönetim Kurulu’nca yapılan bir 
açıklamayla kınandı. Açıklamada; “Daha fazla demokrasi ve özgür-
lük talep edenlerle, Cumhuriyet Bayramı’nı alanlarda kutlamaya 
çalışanlarla kavga etmekten vazgeçin. Komşularıyla savaş ortamı-
na getirdiğiniz ülkemizde bir an önce toplumsal barışı sağlayacak 
adımlar atılmaması durumunda ülkeyi saracak kaos ortamının 
sorumlusu olduğunuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Cumhuriyet Bay-
ramı kutlamasına biber gazlı müdahaleyi kınıyoruz! İçişleri Bakanı 
İdris Naim Şahin’i istifaya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı bu ülke 
halkından özür dilemeye davet ediyoruz” denildi.

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASINA BİBER GAZI
29 EKİM 2012
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İstanbul Tabip Odası bilimsel yayın organı Klinik Gelişim Dergisi 
çalışmaları kapsamında düzenlenen Klinik Gelişim Kursları’nın 
birincisi 4 Kasım 2012 tarihinde yapıldı. Birinci basamağa yönelik 
olarak düzenlenen kursun konusu ‘Aile Hekimliğinde Kulak Burun 
Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi’ idi. Tabip.tv’den de canlı 
yayınlanan kurs 100’ün üzerinde katılımcıyla tamamlandı.

KBB HASTALIKLARI VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KURSU
4 KASIM 2012

TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nda “Hekimlerden Barışa 
Övgü” başlığında bir panel düzenledi. Moderatörlüğünü Odamız  
Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu’nun üstlendiği panele, TTB Yük-
sek Onur Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Tabip Odası Eski Başkanı Dr. 
Adem Avcıkıran, Yazar Foti Benlisoy, Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. 
Selim Matkap, TPD Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ÇB Eş Koor-
dinatörü Dr. Hira Sema Kalkan ve Vicdani Retçi Mehmet Tarhan ko-
nuşmacı olarak katıldılar. Savaşın, insan yaşamı üzerindeki olumsuz 
etkilerinin yanı sıra doğal ve kültürel alan tahribatının değerlendi-
rildiği panelde ayrıca insan sağlığının esenliğini savunan hekimlik 
mesleğinin savaş karşıtı bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulandı.

SAVAŞTA SAĞLIĞIMIZDAN OLMADAN BARIŞI HAYKIRALIM
4 KASIM 2012

İstanbul Tabip Odası’nı en geniş katılımla yönetebilmenin, en küçük 
birimlerden başlayarak hekimlerin Oda yönetiminde söz sahibi 
olmasının aracı olan temsilci seçimleri hız kazandı. Kamu ve özel 
hastanelerde yapılan seçimlerde 2012-14 döneminde görev yapacak 
temsilciler seçilirken aynı zamanda hekimlik ve sağlık ortamına 
dair toplantı ya da sohbetler de gerçekleştirildi.

TEMSİLCİ SEÇİMLERİ
EKİM 2012
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Sosyal Güvenlik Kurumu, göndermeye başladığı yazılarla emekli 
aile hekimlerinden; emekli oldukları halde çalıştıkları için, son iki 
yılda almış oldukları emekli maaşlarının geri ödenmesini istedi. Yö-
netim Kurulumuz tarafından organize edilen “emekli aile hekimleri” 
toplantıları sonucunda, sorunun yargıya taşınması kararlaştırıldı ve 
bu çerçevede bir üyemiz tarafından yapılan başvuru değerlendirile-
rek Hukuk Büromuz tarafından örnek dava açıldı.

EMEKLİ AİLE HEKİMLERİNİN SORUNLARI YARGIYA TAŞINDI
9 KASIM 2012

İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimlik 
önünde bir araya gelen sağlık çalışanları 663 Sayılı Kanun Hük-
münde Kararname ile yürürlüğe giren Kamu Hastane Birlikleri 
Yasası’na karşı eylem düzenlediler. TTB, SES, Dev Sağlık-İŞ, TDB, 
THD, TDD, TPD, SHUDER, TÜMRAD-DER, TMRT-DER, STTD, SMD, 
SHSÇD, SÖZ-SEN ve Ebeler Derneği üyelerinin bir araya geldiği 
eylem hastane içinde yapılan yürüyüşle başladı. Odamız Genel Sek-
reteri Dr. Ali Çerkezoğlu; artık hastanelerin işletmeciler tarafından 
yönetileceğini ve bu yöneticilerin de tek kaygılarının kar ve zarar 
olacağını belirtti.

CEO’LARIMIZA HOŞGELDİNİZ DEMİYORUZ!
7 KASIM 2012

Bakırköy Belediyesi’nin “Engelli Engelsiz El Ele” çağrısıyla düzenle-
diği ve İstanbul Tabip Odası Satranç Takımı’nın da yer aldığı turnuva 
4 Kasım 2012 tarihinde Bakırköy Belediyesi Sanat Evi ve Kent Müze-
sinde yapıldı. Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve aynı ildeki iki engelli 
spor kulübü ve iki meslek odasını bir araya getiren organizasyonda 
İstanbul Barosu, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Görme Engelliler 
Spor Kulübü, ve İstanbul Altınokta Spor Kulübü satranç takımları 
yarıştı. Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen’in açılış hamlesi 
ile başlayan turnuvada İstanbul Barosu Satranç Takımı şampiyon 
olurken ikinciliği İstanbul Tabip Odası, üçüncülüğü ise İstanbul Gör-
me Engelliler Spor Kulübü aldı.  

ENGELLİ ENGELSİZ EL ELE SATRANÇ TURNUVASI YAPILDI
4 KASIM 2012
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1981-86 yılları arasında İstanbul Tabip Odası Genel Sekreterliği 
görevini yürüten, Türkiye’de işçi sağlığı ve meslek hastalıkları konu-
sunda önemli çalışmalar yapan Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nu, aramızdan 
ayrılışının 18. yılında 18 Kasım 2012 Pazar günü Zincirlikuyu’daki 
mezarı başında sevgi ve özlemle andık. Anmaya, eşi Hatice Yazı-
cıoğlu ve ailesinin yanı sıra dönem arkadaşları ve İstanbul Tabip 
Odası’nı temsilen Dr. Nazmi Algan ve Dr. Metin Günay katıldı. Arka-
daşları, Dr. Nejat Yazıcıoğlu ile olan anılarını paylaşırken, İstanbul 
Tabip Odası adına katılan Dr. Nazmi Algan yaptığı konuşmada ise işçi 
sağlığı ve meslek hastalıkları üzerinde yapılan tüm çalışmalarda 
onun öğretilerini kılavuz aldıklarını söyledi.

ÖLÜMÜNÜN 18. YILINDA DR. NEJAT YAZICIOĞLU’NU ANDIK…
18 KASIM 2012

İstanbul Tabip Odası, 12 Eylül 2012 tarihinden bu yana süren açlık 
grevlerine yönelik, 13 Kasım 2012 tarihinde “Açlık Grevinde Tıbbi 
İzlem ve Tedavide Klinik Yaklaşım” başlığıyla bir toplantı düzenledi. 
Toplantı, Dr. Elif Kırteke’ nin Türkiye’de geçmişten bu güne yaşanan 
açlık grevleri konusunda genel bilgilendirme konuşmasıyla başladı. 
Ardından açlık grevleri sürecinde hekim örgütleri olarak, İstanbul 
Tabip Odası’nın girişimlerini İTO Cezaevi İzleme Grubu Üyesi Dr. 
İncilay Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği’nin girişimlerini ise Dr. Osman 
Öztürk katılımcılarla paylaştı.

AÇLIK GREVİNDE TIBBİ İZLEM VE TEDAVİDE YAKLAŞIM
13 KASIM 2012

Aile Hekimliği Uygulamasının İstanbul’da 2. yılını doldurması ne-
deniyle İstanbul Tabip Odası iki yılın değerlendirmesi niteliğinde bir 
basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya İstanbul Tabip Odası Genel 
Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Boz-
çalı ve İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu Eş Başkanı 
Dr. Hatıra Topaklı katıldı.  Dr. Çerkezoğlu, Aile Hekimliği Uygulama-
sının tüm popülist söylemlere rağmen bir özelleştirme politikası 
olduğunu ve Aile Hekimliğinin kolay reçete yazdırma yeri olmaması 
gerektiğini ifade etti.

AİLE HEKİMLERİ KOLAY REÇETE YAZDIRMA YERİ DEĞİLDİR
13 KASIM 2012



İ S TA N B U L  TA B İ P  O D A S I

[
26

[

]

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu tarafından, “Aile 
Hekimliğinde Nasıl Bir Çalışma Biçimi Nasıl Bir Sözleşme İstiyo-
ruz?” adıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Aile Hekimleri Komisyon 
Eşbaşkanları Dr. Hatıra Topaklı, Dr. Ahmet Erdal Uğurlu’nun yönetti-
ği toplantıda, Aile Hekimleri Komisyonu adına Dr. Turan Karakaş, 
Aile Hekimliği sürecini, sözleşmeli çalışmanın yarattığı sıkıntıları 
anlattı. İkinci bölümde çözüm önerileri tartışıldıktan sonra kabul 
gören karar önerileri sıralandı. Bu karar önerilerinin toparlama-
sı amacıyla bir yazım komitesi oluşturuldu. Sonuç bildirgesinin 
hazırlanıp konuyla ilgili tüm taraflara sunulması, alınan kararların 
yaşama geçirilmesi için çalışmaların yapılması ortak kararıyla 
toplantı sonlandırıldı.

AİLE HEKİMLİĞİNDE NASIL BİR ÇALIŞMA BİÇİMİ
24 KASIM 2012

İstanbul Tabip Odası, KESK İstanbul Şubeler Platformu, DİSK İstan-
bul Merkez Temsilciliği ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından 18 Kasım 2012 tarihinde “Ortadoğu’da Emperyalist Mü-
dahale ve Savaş Karşıtı Hareketin Olanakları” başlıklı bir panel dü-
zenlendi. Panelde, Ortadoğu’da yaşanan emperyalist müdahalenin 
genel resmi çizilerek, savaş karşıtı hareketin bu müdahale içindeki 
yeri konuşuldu. Yapılan konuşmaların ardından, İstanbul Tabip Odası 
Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu’nun kolaylaştırıcılığında konuya 
ilişkin forum gerçekleştirildi.

SAVAŞ KARŞITI HAREKETİN OLANAKLARI
18 KASIM 2012

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesin-
ce 15-17 Kasım 2012 tarihlerinde “Arazi Yönetimi Günleri” konu-
lu Sempozyum düzenlendi. Altunizade’deki Petrol-İş Sendikası 
Konferans Salonunda yapılan sempozyuma yerli ve yabancı bilim 
adamları, uzmanlar ve meslek örgütü temsilcileri katıldı. Kent-
sel dönüşüm, 2-B ve orman kadastrosu, yabancılara mülk satışı, 
arsa düzenlemesi konuları ele alındığı sempozyuma İstanbul Tabip 
Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Özyurt katıldı. Dr. 
Özyurt, “Kentsel Dönüşüm ve Sağlık” başlığında bir sunum gerçek-
leştirdi.

ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ SEMPOZYUMU YAPILDI
17 KASIM 2012
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İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu toplantısı 11.12.2012 
tarihinde Komisyon Başkanı Dr. Ahmet Erdal Uğurlu’nun kolaylaş-
tırıcılığında gerçekleştirildi. Toplantıda “Aile Hekimliği 2. Aşama 
Uyum Eğitimleri” ana gündem olarak ele alındı ve komisyonun bu 
konuya ilişkin görüşleri belirlendi. Toplantıda ayrıca Aile Hekimli-
ği sözleşme süreci değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerde; 
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün, ASM çalışanlarının en geç 
15 Aralık 2012, Cuma gününe dek sözleşme imzalamasını dayatan 
tavrı eleştiri konusu oldu.

AİLE HEKİMLİĞİ 2. AŞAMA UYUM EĞİTİMLERİ RAPORU
11 ARALIK 2012

Birinci basamak sağlık hizmet birimlerinde ölü muayeneleri için 
bilirkişi sıfatıyla sunulan adli tabiplik nöbetleri ile defin raporları-
nın  düzenlenmesi için tutulan nöbetlerle ilgili yaşanılan sorunla-
rın çözümüne katkı sağlamak amacıyla, İstanbul Tabip Odası Aile 
Hekimleri Komisyonu tarafından, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, Adli Tıp Uzman-
ları Derneği, Pratisyen Hekimlik Derneği, İstanbul Aile Hekimliği 
Derneği’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, defin nöbetle-
rinde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri tartışıldı, ortak kararlar 
alındı. Toplantı, alınan kararların yerel ve merkezi düzeyde ilgili 
birimlere sunulması, sonuçlarının takip edilmesi kararlaştırıldı.

DEFİN VE ADLİ NÖBET SORUNU İÇİN ORTAK ÇÖZÜM...
8 ARALIK 2012

İstanbul’daki 5 ayrı bölgenin Kamu Hastane Birliği Genel Sekrete-
rinden 4’ü, Bakırköy, Beyoğlu, Anadolu Kuzey ve Anadolu Güney böl-
geleri Aralık ayı içinde ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında hekimlerin 
beklentileri ve Kamu Hastane Birlikleri ile ilgili kaygıları aktarıldı. 
Yasası ne olursa olsun hastanelerde hekimlerin emeği ile sağlık 
hizmeti sunulacağı, bu nedenle yöneticilerle hekimlerin, işletmenin 
değil hekimlik mesleğinin etik ilkeleri-deontolojisi doğrultusunda 
ilişkilerini sürdürmesi ve sorunların karşılıklı diyalog ve işbirliği 
içinde çözülmesi gerektiği iletildi. 

KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLERİNE ZİYARET
ARALIK 2012



İ S TA N B U L  TA B İ P  O D A S I

[
28

[

]

Bağcılar EAH, Acil Cerrahi Bölümü’nde görev yapan bir asistan 
hekim arkadaşımız gerçekleştirdiği muayene sonucunda hastanın 
acil olmadığına karar verip, hasta yakınına kayıt açtırmasını söyle-
diği için şiddete uğradı. “Kayıt açtırmıyorum, bakmak zorundasın” 
diyen hasta yakınının saldırısı sonucu asistan hekimin kolu çıkmıştı. 
Yaşanan olay hastane personeli, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçi-
leri Sendikası ve İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenen basın 
açıklamasıyla protesto edildi. Eyleme İstanbul Tabip Odası Temsilci-
ler Kurulu Divan Başkanı Dr. Samet Mengüç ve SES Bakırköy Şube 
Başkanı Hıdır Doğan katıldı.

TÜKENİYORUZ, SALDIRIYA UĞRUYORUZ, ÖLDÜRÜLÜYORUZ!
25 ARALIK 2012

Özel sağlık kuruluşları ve muayenehanelerde çalışan tüm hekim-
lerin, hastalara ait tıbbi bilgileri 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren 
paylaşmasına ilişkin İstanbul Tabip Odası bir basın açıklaması 
düzenledi. Açıklamaya İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner 
Gören, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu 
ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Şen katıldı.
Prof. Dr. Taner Gören, hekimlik meslek etiğinin en temel kuralların-
dan biri olan hasta mahremiyetinin bu uygulama ile ihlal edildiğine 
dikkat çekti.  Dr. Gören, bu kadar çok hasta mahremiyeti içeren 
bilginin, bir tebligat ile uygulamasını kabul etmediklerini söyleyerek 
bu konu hakkında oda olarak çalışmalara başladıklarını duyurdu.

HASTA MAHREMİYETİ EN TEMEL İNSAN HAKKIDIR
21 ARALIK 2012

Kişisel Veri Paylaşımı konusunda Sağlık Müdürlüklerince hekimlere  
yapılan son bildirimlerin değerlendirildiği İstanbul Tabip Odası Özel 
Hekimlik Komisyon toplantısı, yaklaşık 100 meslektaşımızın katılımı 
ile 11 Aralık 2012 akşamı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili teknik ve 
hukuksal sunumlarda sistemin güvenlik açısından sorunlar içerdi-
ği, bildirilmesi istenen verilerin oldukça ayrıntılı olduğu ve kişinin 
özel bilgilerini de kapsadığı belirtildi. Yapılan değerlendirmeler 
sonucunda, süreç  açısından hekimlerle düzenli toplantıların yapıl-
ması, konuyla ilgili bilgilendirici paylaşımların üyelere duyurulması 
kararlaştırıldı.

SAĞLIK NET 2 VERİ GÖNDERİM SİSTEMİ KONULU TOPLANTI
11 ARALIK 2012
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Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 
17.11.2012 tarihli Sağlık Net 2 Veri Gönderimi konulu yazısının 
yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Türk Tabipleri Birliği 
tarafından Danıştay’da iptal davası açıldı. Açılan davada, hastala-
rın mahremiyet hakkını, meslek sırrı kavramını dikkate almayan, 
yönetsel bir işlemle hekimlere belirlenen bilgisayar programlarının 
satın alınması talimatı verilerek mali yükümlülük getiren yazının sa-
vunma beklenmeksizin yürütmesinin durdurulması, idarenin yanıtı 
sunulduktan sonra işlemle ilgili tekrar karar verilmesi istendi.

27 ARALIK 2012

SAĞLIK NET 2’NİN İPTALİ İSTENDİ

Vatan Gazetesi Yazarı Reha Muhtar’ın 9 ve 11 Kasım 2012 tarihle-
rinde yayımlanan, hekimlik mesleğini itibarsızlaştıran ve hekimleri 
hedef gösteren köşe yazılarına ilişkin, Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
ve İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından Basın Konseyi’ne yapılan 
şikayet başvurusu sonuçlandı. Basın Konseyi,  Vatan Gazetesi Yazarı 
Reha Muhtar’ın uyarılmasına karar verdi.

BASIN KONSEYİ’NDEN REHA MUHTAR’A UYARI
27 ARALIK 2012

İstanbul’da; Anadolu (Kuzey ve Güney) ve Avrupa (Bakırköy, Beyoğlu 
ve Fatih) yakasında kurulan 5 Kamu Hastane Birliği dikkate alınarak 
bölge toplantıları gerçekleştirildi. Bu toplantılardan ilki İstanbul 
Anadolu Kuzey Bölgesi’ne bağlı hastanelerin hekimlerin katılımıyla 
İstanbul Tabip Odası Kadıköy Bürosu’nda gerçekleştirildi.  Ardın-
dan sırasıyla, Bakırköy Bölgesi: 25 Aralık Salı günü Hava-İş Genel 
Merkezi Toplantı Salonu, Beyoğlu ve Fatih Bölgesi: 26 Aralık Çar-
şamba günü  İTO Cağaloğlu Binası’nda, Anadolu Güney Bölgesi ise  
27 Aralık Perşembe günü  Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi 
Maltepe’de yapıldı.

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ BÖLGE TOPLANTILARI 
27 ARALIK 2012
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Çıkarılacak Torba Yasa ile etkisizleştirilmeye çalışılan TMMOB’a 
sahip çıkmak ve yasayı protesto etmek amacıyla TMMOB üyeleri 
başta olmak üzere meslek örgütleri ve partiler Taksim’de bir araya 
geldiler. Galatasaray’dan Taksim’e yürüyüşe geçen katılımcılar 
“TMMOB susmaz, susturulamaz”, “AKP elini TMMOB’den Çek” 
şeklinde slogan attı. Taksim Meydanı’na gelen kitle burada bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. 
Ali Çerkezoğlu yaptığı konuşmada AKP’nin yapmak istediği özelleş-
tirmeler karşısında TMMOB’un engel olarak görüldüğünü ve bunun 
sonucunda tasfiye planının devreye sokulduğunu belirtti. Dr. Çerke-
zoğlu, kamuoyunu TMMOB’a ve eylemlere sahip çıkmaya çağırdı.

14 OCAK 2013

TORBA YASA MÜDAHALESİNE KARŞI BİRARAYA GELİNDİ

İstanbul Barosu, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı 
Odası, İSMMMO, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Veteriner Hekimler 
Odası’ndan oluşan İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu “Torba 
Yasa” ile TMMOB’un etkisizleştirilmesine yönelik düzenlemelere 
karşı olduklarını kamuoyuna duyurmak için bir araya geldi. Tasın 
toplantısına İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aydeniz Alis-
bah TUSKAN, İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Murat Ersoy, 
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör, İSMMMO Başkanı 
Yahya Arıkan, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören 
ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Necati 
Necati Bozkurt katıldı.

MESLEK ODALARIMIZA VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ
9 OCAK 2012

5 OCAK 2013

Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi, 5 Ocak 2013 tarihinde 
Ankara’da toplandı. 32 ilden 250’yi aşkın hekim ve sağlık çalışanı, 
Kamu Hastane Birlikleri’ne Karşı Mücadele Programı’nı birlik-
te oluşturmak üzere Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina 
Hastanesi’nde bir araya geldi. Başta Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
olmak SES ve Dev-Sağlık İş’inde aralarında bulunduğu 12 sağlık 
meslek örgütünün çağrısıyla toplanan Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar 
Meclisi’nin gündemini, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) ve Kamu Hastane Birlikleri (KHB) oluşturdu. Açılış konuşma-
sı ve divan oluşturulmasının ardından söz alan TTB Merkez Konseyi 
Üyesi Dr. Osman Öztürk, KHB ile ilgili bir sunum yaptı. 

TÜRKİYE BÜYÜK SAĞLIKÇILAR MECLİSİ TOPLANDI
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15 OCAK 2013

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, Aile Hekimi sözleş-
me fesihlerinin ana gündem yapıldığı aylık toplantısını gerçekleştir-
di. Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Fethi Bozçalı’nın katıldığı toplantıda; 
sözleşme fesihlerinin yanı sıra, kamu binalarında hizmet veren 
Aile Sağlığı Merkezlerinin başta deprem riski olmak üzere çeşitli 
nedenlerle boşaltılması, bu nedenle yaşanan mağduriyetler, Ölüm 
Bildirim Sistemi genelgesinin değerlendirilmesi, aile hekimlerinin 
kendilerine kayıtlı  kişileri haklı gerekçelerle reddetme hakkıyla il-
gili olarak Odamızın kazandığı davanın üst mahkemede bozulması, 
buna karşılık devam eden yargı süreci, aşıların ısılarının korunma-
sıyla ilgili sorunlar gibi bir çok konu görüşüldü.

AİLE HEKİMLERİ SÖZLEŞME FESİHLERİ

Sağlık Net2 veri gönderim sistemi ile ilgili yürütülen mücadelenin 
bir parçası olarak, konunun zarar gören paydaşlarının hukuki ve 
etik yönden değerlendirme yapmasını amaçlayan “Elektronik Sağlık 
Kayıtları ve Hasta Mahremiyeti” konulu toplantı Odamızda yapıldı. 
Toplantıya İstanbul Dişhekimleri Odasını temsilen Oda Başkanı Dt. 
Murat Ersoy, İstanbul Barosu’nu temsilen İstanbul Barosu Sağlık 
Hukuku Merkezi Başkanı Av. Halide Savaş, Hasta ve Hasta Yakını 
Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Av. Ümit Erdem, Türkiye Psiki-
yatri Derneği adına Prof. Dr. A.Tamer Aker, Türk Jinekoloji ve Obs-
tetrik Derneği adına Prof. Dr. Ateş Karateke ve Türk Plastik Rekons-
trüktif ve Estetik Cerrahi Derneği adına Dr. Özay Özkaya katıldı.

15 OCAK 2013

SAĞLIK NET2 SİSTEMİ DEĞERLENDİRİLDİ

30 Kasım 2012 tarihinde çalıştığı hastanede intihar eden Dr. Melike 
Erdem’in ölümüyle ilgili olarak; Uyguladığı sağlık politikaları ve 
yaptığı açıklamalar nedeniyle Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ, 
güvenlik (şiddeti önemle) tedbirlerini almakla görevli olduğu halde, 
yoğun çalışma koşullarına, personel yetersizliğine, şiddetin açık 
hedefi hale gelmeye, eğitim-sizlik sürecine ilişkin hiçbir önlem 
almayan, görevinin gereğini yerine getirmeyen Ümraniye Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, SABİM’in aktardığı “şikayeti” 
en ufak bir süzgeçten geçirmeyip, doğrudan hekimden savunma 
istemenin vesilesi yapan, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimi hakkında şikayetçi olduk.

14 OCAK 2013

DR. MELİKE ERDEM’İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSU
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KESK, DİSK, TTB ve TMMOB’nin “ABD Emperyalizminin Taşero-
nu Olmayacağız! Ortadoğu’nun Geleceğine Halklar Karar Versin! 
Suriye‘de Emperyalist Müdahaleye Hayır!” çağrısıyla düzenlediği 
mitinglerin İstanbul ayağında binlerce kişi Kadıköy Medyanı’nda bir 
araya geldi. AKP’nin Suriye’ye yönelik savaş kışkırtıcısı ve patriot 
füze sistemlerinin Türkiye’ye yerleştirilmesine karşı tepkinin öne 
çıktığı mitingde, “ABD’ye kalkan olmayacağız”, “AKP savaş, halk-
lar barış istiyor” sloganları atıldı. Hekimler “Patriotlarınız batsın! 
Hekimler Barış İstiyor” pankartı arkasında yürüdüler. Mitingde 
İstanbul Tabip Odası adına Genel Sekreterimiz Dr. Ali Çerkezoğlu bir 
konuşma yaptı. 

20 OCAK 2013

HEKİMLER BARIŞ İSTİYOR

Sağlık Bakanlığı’nın 15 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulamaya 
koyduğu e-reçete sisteminde Türkiye Büyük Millet Meclisi men-
suplarının muaf tutulmasına ilişkin bugün Türk Tabipleri Birliği, 
İstanbul Tabip Odası ve Türkiye Psikiyatri Derneği ortak bir basın 
açıklaması düzenledi. Açıklamaya, Türk Tabipleri Birliği Başka-
nı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman 
Öztürk, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Özyurt ve 
Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Doğan 
Şahin katıldı.

18 OCAK 2013

E-REÇETE UYGULAMASINDA AYRIMCILIK

İlk örneklerini Bakırköy Kamu Hastane Birliği’nde görmeye baş-
ladığımız; hekimlerin istemleri dışında başka hastanelerde nöbet 
tutmaya zorlanmaları, acillerde “dahiliye ve pediatri poliklinik mua-
yeneleri” yapmak zorunda bırakılmalarına karşı ilgili Genel Sekre-
terliğe ve Sağlık Bakanlığı’na birer yazı yazıldı. Yapılanın, hekimleri 
mağdur etmenin yanı sıra, evrensel sağlık hizmeti ile bağdaşmayan, 
yatış gerektiren hastaların takibi gibi ciddi tıbbi sorunlar doğurmaya 
aday bir uygulama olduğu dile getirildi. 

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ’NDE GÖREVLENDİRMELER
17 OCAK 2013
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23 OCAK 2012

Çalışma Bakanlığı’nın önünde 10 binden fazla taşeron sağlık işçi-
sinin sendika hakkının elinden alınmasına karşı basın açıklaması 
yapan Devrimci Sağlık-İş üyelerine müdahale edilerek Genel Baş-
kan Dr. Arzu Çerkezoğlu dahil 27 kişinin gözaltına alınması. Taksim 
Meydanı’nda yapılan bir basın açıklamasıyla protesto edildi.  Basın 
açıklamasında; sağlık işçilerinin söz, yetki ve karar haklarının 
ellerinden alındığı, bu durumun sağlık hizmetlerindeki niteliğin de 
düşmesine neden olduğu ifade edildi.  Taşeron işçilerin sendikalaş-
masının fiilen imkansız hale getirildiğine dikkat çekildi ve bir işçinin 
sendikasına Çalışma Bakanı, Çalışma Bakanı’nın bilgisayarı karar 
veremez. İşçi kendisi karar verir denildi. 

SENDİKACILARIN GÖZALTINA ALINMASI PROTESTO EDİLDİ

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, 23.01.2013 tarihinde 
Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Fethi Bozçalı ile komisyon üyelerinden 
oluşan bir heyet,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire 
Başkanlığı’na  bir ziyaret gerçekleştirdi.Heyet tarafından İBB Sağlık 
Daire Başkanlığı Sağlık Müdürü Dr. Ömer Akçağıl’ a Birinci Basa-
mak Sağlık Hizmet Birimlerinde ölü muayeneleri ile defin raporla-
rının düzenlenmesi için tutulan nöbetlerle ilgili yaşanılan sorunları 
aktardıktan sonra, defin raporlarının düzenlenmesinde mevcut 
yasal mevzuatın belediyelere yüklediği sorumluluk hatırlatılarak 8 
Aralık 2012 tarihinde ‘Defin Nöbetleri’ için gerçekleştirilen toplantı-
da belirtilen sorunlar ve çözüm önerilerini içeren rapor sunuldu.

23 OCAK 2013

DEFİN NÖBETLERİ KONUSU İBB İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Temsilciler Kurulu (TK) 2013 yılı ilk toplantısı, “2012-2014 Dönemi 
Temsilciler Kurulu Divanı Seçimi” gündemiyle, 22 Ocak 2013 Salı 
günü, 18.30-21.00 saatleri arasında Cağaloğlu binamızda gerçek-
leştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Divan Üyeleri, Birim 
Temsilcileri, Seçilmiş Kurul ve komisyon üyelerinden geniş bir 
katılımla gerçekleştirilen  toplantıyı Dr. Samet MENGÜÇ, Dr. Tunçalp 
DEMİR ve Dr. Gürcan BAHADIR’dan oluşan divan yönetti. Yapılan 
seçim sonucunda; Dr. Samet MENGÜÇ, Dr. Güray KILIÇ, Dr. Tunçalp 
DEMİR, Dr. Onur BİLGİÇ, Dr. Naciye DEMİREL, Dr.  Ümit AKYÜZ, Dr. 
Deniz TÜRKYILMAZ 7 kişilik Divan Kurulu’na seçildiler.

22 OCAK 2013

TEMSİLCİLER KURULU DİVAN SEÇİMİ YAPILDI
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Sağlık Bakanlığı’nı ülkemizde sayısı hızla artan kızamık vakalarıyla 
ilgili bir açıklama yapmaya ve tedbir almaya çağırmak amacıyla 29 
Ocak 2013 günü bir basın toplantısı yapıldı. İstanbul Tabip Odası’nda 
yapılan basın toplantısına İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ümit Şen, 
İTO Pratisyen Hekimlik Komisyonu’ndan Dr. Naciye Demirel, İTO 
Yönetim Kurulu üyesi Dr. Emel Atik katıldı. Yapılan açıklamada; sal-
gının iyi yönetilmesi için toplumun bilgilendirilmesinin esas olduğu 
vurgulandı ve şüpheli hastaların izole edilmesi, 6-12 ay arasındaki 
bebeklerin mutlaka aşılanması istendi. Açıklamada; en önemli 
konunun “gerçeği görmek ve paylaşmak” olduğuna dikkat çekildi, 
Bakanlığın “Kızamık salgını yoktur” açıklaması eleştirildi.

29 OCAK 2013

İSTANBUL’DA KIZAMIK SALGINI TEHLİKESİ

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan bir he-
kim; hasta Cemal Mert Uzun’un saldırısına maruz kalmıştı. İstan-
bul Tabip Odası Hukuk Bürosu’na başvuran hekimin davası avu-
katlarımız tarafından takip edilmiş ve hasta hakkında, İstanbul 9. 
Sulh Ceza Mahkemesi’nde “yaralama” suç isnatlarıyla kamu davası 
açılmıştı. Mahkeme 18 Ocak 2013 tarihinde kararını verdi. Sanık 
yaralama suçu nedeniyle 3.000-TL adli para cezası ile cezalandırdı.

25 OCAK 2013

HEKİME ŞİDDETE BİR CEZA DAHA

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası, Çağdaş Hukukçular 
Derneği İstanbul Şubesi’ne dayanışma ziyaretinde bulundu. Ziya-
rette, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul 
Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konsey Üyesi Dr. Osman Öztürk ve İstanbul Tabip Odası 
Hukuk Danışmanı Av. Meriç Eyüboğlu bulundu. Yapılan görüşmede 
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, yaşananların 
neredeyse kanıksanacak hale geldiğini ifade ederek “ Ancak kanık-
samamalıyız, hızla refleks göstermeli, dayanışma içinde olmalıyız” 
dedi. Ziyaretten dolayı heyete Çağdaş Hukukçular Derneği Üyesi 
avukatları adına Av. Güray Dağ teşekkür etti.

24 OCAK 2013

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ’NE DESTEK ZİYARETİ
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İstanbul Tabip Odası, aile hekimlerinin sözleşme fesihleri, TSM 
hekimlerinin geçici görevlendirilmeleri, defin ve adli nöbetlerde 
yaşanan sorunları, birinci basamakta sağlık çalışanlarına yönelik 
şiddetin önlenmesi için yapılacakları, deprem güvenliği nedeniyle 
boşaltılan ya da boşaltılacak kamu hizmet binalarının yerine yapıla-
cak yer tahsislerini, kamu binaları dışında hizmet veren  ASM kamu 
hizmet binalarında çalışmasını sağlayacak koşulların yaratılmasını, 
İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde görülen kızamık vakalarını 
ve bu konuda yapılan çalışmaları, alınan önlemleri görüşmek, Oda-
mızın görüş ve önerilerini paylaşmak amacıyla İstanbul Halk Sağlığı 
Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

05 ŞUBAT 2013

İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

31 Ocak 2013 Perşembe günü, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde 
genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan bir meslektaşımızın hasta 
yakınlarının sözlü ve fiziki saldırısına uğrayıp darp edilmesi büyük 
tepkiyle karşılandı. Hastanede görevli hekimler ve sağlık çalışanları 
yaşanan bu olayı protesto etmek adına acil servisler hariç sağlık 
hizmeti sunmadılar. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyele-
rinden Dr. Emel Atik ise olay yerinde sağlık çalışanlarını ziyaret 
ederek, destekte bulundu. Odamız Yönetim Kurulu yaptığı bir yazılı 
açıklamayla yaşanan şiddet olayını kınadı ve yeni Sağlık Bakanı’nı 
şiddet olaylarının önlenmesi konusunda geliştirilen taleplerimizi 
hayata geçirmeye çağırdı.

31 OCAK 2013

BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ’NDE HEKİME ŞİDDET

Kamu Hastane Birliklerinin yaşama geçmesiyle birlikte hastaneler-
de yaşanan sorunlar, Genel Sekreterliklerce yapılan yeni düzenle-
melerin hekimlik ve çalışma ortamına yansımaları ve çözüm öneri-
lerinin ele alındığı toplantı 29 Ocak Salı akşamı yapıldı. Toplantıda; 
aynı genel sekreterlik bölgesine bağlı hastaneler arasında çeşitli 
branşlarda düzenlenen branş nöbetleri, birer aylık geçici görevlen-
dirmeler, branş nöbetlerinde ek olarak poliklinik hizmet sunumunu 
dayatan istemler, doktor dinlenme odalarının kapatılması, doktor 
poliklinik odalarının uygunsuz hale getirilmesi gibi çalışanların 
aleyhine olacak uygulamalar ele alındı.

29 OCAK 2013

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ SONRASI SORUNLAR...
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TTB tarafından, 30.11.2012 tarihinde yayımlanan Sağlık Hizmetleri 
Lisans Yönetmeliğinin iptali istemi ile dava açıldı. Yönetmelikte, tıp 
fakülteleri de dahil olmak üzere kamu ya da özel fark etmeksizin 
bütün sağlık kuruluşlarının açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın 
belirlediği miktar üzerinden açık arttırma usulüyle satılacak lisansa 
sahip olmak koşulu getirilmişti. Yönetmelikteki düzenlemelerin 
sağlık hizmetini hak olmaktan uzaklaştırdığı, hekimlerin diplomaya 
dayalı çalışma hakkını Anayasaya aykırı olarak sınırlandırdığı hekim 
ve sağlık çalışanları için güvencesiz çalışma biçiminin benimsendi-
ği gerekçeleri ile iptal edilmesi istendi.

SAĞLIK HİZMETLERİ LİSANS YÖNETMELİĞİ’NİN İPTALİ
14 ŞUBAT 2013

Anayasa Mahkemesi’nde görüşülen 663 Sayılı KHK’nın iptali için 
sağlık çalışanları İstanbul Okmeydanı EAH önünde bir araya 
gelerek basın açıklaması düzenlediler. İstanbul Tabip Odası, SES 
İstanbul Şubeleri ve DİSK Dev Sağlık-İş’in imzasıyla yapılan açıkla-
mada ilk olarak SES Şişli Şube Başkanı Aziz Çelik söz aldı. Çelik, 
sağlık hizmetlerinin piyasacı mantıkla verilemeyeceğini belirte-
rek 663 Sayılı KHK’nın derhal iptal edilmesi gerektiğini vurguladı. 
Ardından İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören söz 
aldı. Dr. Gören, yaklaşık 10 yıldır Sağlıkta Dönüşüm Programı adı 
altında gerçekleştirilen uygulamaların vatandaşa ve sağlık çalışan-
larına büyük zararlar verdiğini ve  663 Sayılı KHK’nın nitelikli sağlık 
hizmeti önünde engel olduğunu ifade ederek, iptalini istedi.

663 SAYILI KARARNAME ANAYASA MAHKEMESİ’NDE
12 ŞUBAT 2013

Sağlık Bakanlığı, hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl, “Yan dal uzman-
lığı bulunanların sağlık kuruluşlarında çalışabilmesi için o yan 
dal uzmanlığında boş kadronun bulunması’ şartını getirdi. Ana 
dal uzmanlığında boş kadro olsa bile yan dal uzmanlığı olanlara 
sahip oldukları ana dal uzmanlık alanında  çalışma yasağı getirildi. 
11.02.2011 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliğinde, 14.02.2012 
tarihinde Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 
Hakkında Yönetmelikte bu şarta ilişkin düzenleme yaptı. Türk Tabip-
leri Birliği her iki Yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurul-
ması ve iptali için dava açtı. Danıştay 10. Dairesi 13 Aralık 2012 ve 
21 Aralık 2012 tarihinde verdiği kararlar ile yürütmenin durdurul-
masına karar verdi.

YAN DAL UZMANLARINA GETİRİLEN KADRO ŞARTI
11 ŞUBAT 2013
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İstanbul Tabip Odası genişletilmiş Aile Hekimleri Komisyon toplan-
tısı, “Aile Hekimliği Yönetmelik değişikliği”, “kurumlarla yapılan 
görüşmeler”, “defin nöbetleri”, “kızamık salgını” ve “2 Mart Sağ-
lıkçılar Meclisi” gündemleriyle 19 Şubat 2013 Salı günü Odamız 
Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi. Aile Hekimleri Komisyonu eş 
başkanları Dr. Hatıra Topaklı ve Dr. Ahmet Erdal Uğurlu’nun kolay-
laştırıcılığında yapılan toplantıya Oda Başkanımız Prof. Dr. Taner 
Gören, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Fethi Bozçalı, Hukuk Büromuz-
dan Av.Hazal Pekşen  ve aile hekimleri katıldı.

GENİŞLETİLMİŞ AİLE HEKİMLİĞİ KOMİSYONU TOPLANTISI
19 ŞUBAT 2013

Anayasa Mahkemesi, 14 Şubat 2013 tarihinde görüştüğü 663 sayılı 
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında 
KHK’nin bazı hükümlerini iptal etti.
1-Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığının görevlerine 
ilişkin 16. Maddede;  denetim görevlilerine gerçek kişilere ait olan 
ve özel hayatın gizliliği kapsamındaki bilgiler dahil bütün bilgilerin 
verilmesini mecbur kılan “gerçek ve” ile “gizli dahi olsa” ibareleri,
2-Sağlık Meslekleri Kuruluna ilişkin 23. Maddede, Kurulun sağlık 
mesleği mensuplarına  meslekten geçici men, meslekten sürekli 
men kararı verebilmesine ilişkin düzenlemeler iptal edildi.
3-Uzman ve Denetçi İstihdamına ilişkin 44. Maddenin 2, 3 ve 4. 
Maddeleri,
4-Bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisine ilişkin 47. Maddede-
ki Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların her türlü sağlık verisini 
toplama, işleme, paylaşma, kamu ve özel ilgili bütün kişilerden bu 
bilgileri isteme yetkilerine ilişkin ilk üç fıkra iptal edildi. Böylece 
Sağlık Bakanlığının Sağlık Net 2 adı ile sağlık hizmeti sırasında 
özel hayatın gizliliğine aykırı olarak bütün kişilerin sağlık bilgilerini 
almasının, istemesinin ve alma girişimlerinin Anayasaya aykırılığı 
saptandı.
5-İkamet mecburiyetine ilişkin 55. Maddedeki kamu ve özel bütün 
sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan sağlık personeli için görevli 
olduğu kuruluşun bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet 
etme mecburiyeti getirilmesine ilişkin yetki iptal edildi.
6-3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunundaki Birliğin asgari 
ücret düzenleme yetkisinin rehber ücret olarak değiştirilmesine 
ilişkin madde,
7-6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunun 1 inci maddesinde geçen 
“tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağla-
mak” ibaresini yürürlükten kaldıran madde iptal edildi.

663 SAYILI KHK’YA KISMİ İPTAL
17 ŞUBAT 2013
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İstanbul Tabip Odası ve SES Şişli Etfal Hastanesi temsilcilikleri-
nin çağrısıyla Şişli Etfal Hastanesi Başhekimliği önünde toplanan 
sağlık çalışanları,  “Operasyon” adı altında gerçekleştirilen KESK’e 
dönük baskıları ve 160’ı aşkın sağlık çalışanının gözaltına alınması-
nı protesto etti. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında 
bulunan İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divan Üyesi Dr. 
Onur Bilgiç, Şişli Etfal Hastanesi Temsilcisi Dr. Talat Koparan ve SES 
üyesi Hemşire Hayriye Kaplan’ın derhal serbest bırakılması istendi.

EMEK VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ VERENLER SUSMAZ!
20 ŞUBAT 2013

İstanbul Tabip Odası, Eyüp Devlet Hastanesi’nde yaşanan sağlık 
çalışanlarına yönelik şiddet olayının hemen ardından Eyüp Dev-
let Hastanesi Acil Servis önünde bir basın açıklaması ve protesto 
gösterisi düzenledi. Hastane çalışanlarının kitlesel olarak katıldığı 
açıklamada, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Taner Gören, yönetim kurulu üyeleri Dr. Fethi Bozçalı ve Dr. Ümit 
Şen de hazır bulundu.

EYÜP DEVLET HASTANESİ’NDE ŞİDDETE KARŞI EYLEM
19 ŞUBAT 2013

Son dönemlerde pek çok televizyon kanalında, internet sitesinde ve 
yazılı basında yapılan; bitkisel tedavi, doğal tedavi, sülük ile tedavi, 
kupa terapisi ile tedavi gibi yöntemlere ilişkin yayınlar İstanbul Tabip 
Odası’nca ele alındı. Bir internet sitesinde tıp doktoru olmayan ve 
kendisini “Doğal Tedavi Uzmanı-Diplomalı Uzman Haccam” olarak 
tanıtan Süleyman Gök isimli, “kupa terapisi-hacamat” yöntemiyle 
birçok hastalığı tedavi ettiğini ileri süren kişiye karşı Odamızca 
yapılan suç duyurusu üzerine şahıs hakkında ceza davası açılmıştı. 
Hukuk büromuzca takip edilen davanın 19.02.2013 tarihli ilk du-
ruşmasında sanığın suçu sabit görülerek; 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 
500-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

HACAMATÇILARA HAPİS CEZASI VERİLDİ
19 ŞUBAT 2013
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İstanbul Bölge Sağlıkçılar Meclisi 2 Mart 2013, Cumartesi 
günü 13.00-17.00 saatleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Oditoryumu’nda yoğun bir katılımla yapıldı. Meclis toplantısına, Oda-
mızın yanı sıra imzacı kurumlar yöneticileri ve üyeleri katıldı. Meclis 
toplantısı sağlık alanında yürütülen ortak mücadelenin görüntü-
lerinden oluşan videonun gösterimiyle açıldı. Ardından toplantıyı 
yönetmek üzere Divan belirlendi; Odamız Genel Sekreteri Dr. Ali 
Çerkezoğlu ve SES Bakırköy Şube Başkanı Hıdır Doğan toplantıyı 
yönettiler. Konuşmaların ardından ara verilen Meclis Toplantısının 
forum bölümünde, katılımcılar söz alarak yürütülecek mücadele 
konusunda görüş ve önerilerini ilettiler.

ACİL TALEPLERİMİZİN TAKİPÇİSİYİZ
02 MART 2013

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu ve İl Sağlık 
Müdürlüğü yetkilileri 25 Şubat 2013 Pazartesi günü Odamızı ziyaret 
ederek Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören’le bir görüşme gerçekleş-
tirdi. Ziyarette genel sağlık ortamına dair görüş alışverişi yapıldı ve 
İl Sağlık Müdürlüğü eliyle çağrısı yapılan “Sağlıkta Şiddet Çalışma 
Grubu”na dair bilgi verildi. Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu “Sağlıkta 
Şiddet” olgusunu ele almak üzere bir çalışma grubu oluşturmayı 
planladıklarını, bu kurulda İstanbul Tabip Odası temsilcilerinin de 
yer almasını arzuladıklarını belirtti.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ODAMIZI ZİYARET ETTİ
25 ŞUBAT 2013

Ocak ayında yapılan seçimler sonucu yeniden seçilen rektör Prof. 
Dr. Yunus Söylet Oda Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr. Ali Özyurt’tan oluşan bir heyetle ziyaret edildi.
21 Şubat 2013 tarihinde gerçekleşen ziyaret sırasına gündemde 
olan konular üzerine sohbet edilerek karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu. Görüşmede İ.Ü. Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi 
Mehmet Emin Ozansu ve arkadaşları hakkında açılan disiplin so-
ruşturması, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Asistanlarından 
Dr. Onur Bilgiç’in gözaltına alınması, ayrıca tekrar güncellik kaza-
nan Tam Gün konusuna da değinildi. Görüşmede son olarak yılan 
hikayesine dönen Üniversite Hastaneleri inşaatı gündeme geldi. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ZİYARET EDİLDİ
21 ŞUBAT 2013 
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14 Mart Tıp Haftası kapsamında, 9 - 10 Mart günlerinde, Tabip 
Odamızın Cağaloğlu’ndaki merkez binasının salonlarında bireysel 
satranç turnuvası gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 doktor, diş hekimi, tıp 
fakültesi ve diş hekimliği fakültesi öğrencisinin katıldığı turnuvanın 
açılışı Odamız Başkanı Prof. Dr. Taner Gören tarafından yapıldı.
Turnuvada beş tur sonunda 4,5 puanla Kerem LAÇİNER şampiyon 
oldu.

14 MART BİREYSEL SATRANÇ TURNUVASI YAPILDI
9-10 MART 2013

Tıp Haftası kapsamında  İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği 
tarafından organize edilen geleneksel 14 Mart yemeği 9 Mart 2013 
akşamı Silivri Park Hotel’de büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 
Silivri Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen yemeğe ağırlıklı olarak 
bölgede çalışan hekimlerden oluşan yaklaşık 200 davetli katıldı.

SİLİVRİ’DE COŞKULU TIP HAFTASI YEMEĞİ
9 MART 2013

Kamu Hastanelerinde çalışan hekimlerin kendi aralarında ve 
meslek odamızla iletişimine katkı sağlamak, çalıştıkları hastane-
lerde yaşadıkları sorunları, gerçekleştirdikleri etkinlikleri, görüş ve 
önerilerini rahatlıkla paylaşabilmek amacıyla bir elektronik iletişim 
grubu oluşturuldu.

KAMU HASTANELERİ HEKİMLERİ İLETİŞİM GRUBU...
02 MART 2013
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Sağlık alanında yaşanan sorunları geçtiğimiz 10 gün süresince 
Hürriyet Gazetesi’ndeki köşesinde ayrıntılı bir şekilde ele alan gaze-
teci Sedat Ergin’e Yönetim Kurulumuzca bir teşekkür yazısı gön-
derildi.  Yazıda, Ülkenin bugünü ve geleceği için çokça tartışılması 
gereken hekimlik ve sağlık gündemi ne yazık ki popülist yaklaşım-
lara kurban edilmekte, özellikle nitelik kaygısı yok sayılmaktadır. 
Kuşkusuz farklı boyutlarıyla zenginleştirilmesi ve eleştirilmesi gere-
ken  ‘hekimlik, sağlık hizmeti, tıp eğitiminin niteliği’ tartışmasını, 
etkili bir kanaldan açmış olmanızı çok değerli buluyor, katkılarınızın 
devamını bekliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz” denildi.

HÜRRİYET YAZARI SEDAT ERGİN’E ODAMIZDAN MEKTUP...
13 MART 2013

Meslektaşlarımız Dr. Gülden Özsoy, Dr. Adnan Başer, Dr. Yelda Emek 
ve Dr. Ferda Ereren’in sahne aldığı “Hekimler Söylüyor” konseri  
Tıp Haftası etkinlikleri dahilinde 12 Mart 2013 Salı günü Kadıköy 
Halk Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Gece Odamız Genel Sekreteri Dr. 
Ali Çerkezoğlu’nun konuşmasıyla açıldı. Dr. Çerkezoğlu; hekimler 
arasında pek çok  pek çok yetenekli isim olduğunu, öyle ki hekim-
lik kimliğiyle sanatçı kimliğinin başa baş gittiğini dile getirdi ve tıp 
haftasında hekimlerin sahne aldığı bir gecenin ayrı bir öneme sahip 
olduğunu dile getirdi.

SAHNEDE BU KEZ HEKİMLER VARDI
12 MART 2013 

Sağlık hakkından yoksun mültecilerin durumuna dikkat çekmek 
amacıyla İstanbul Tabip Odası’nda basın toplantısı düzenlendi. 
İstanbul Tabip Odası  Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, İstanbul 
Verem Savaş Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, 
İstanbul Tabip Odası  İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Dr. Faize Deniz 
Mardin ve Türkiye’de yaşayan bir mülteci katıldı. Basın açıklama-
sında Türkiye’de binlerce mültecinin yaşadığını belirten Dr. Ali Çer-
kezoğlu, sağlık hizmetine erişim hakkının en temel haklardan oldu-
ğunu söyledi. Mülteci A.L. ise; Türkiye’de yaşadığı ve tanık olduğu 
sıkıntıları anlattı; tüberküloz hastası olduğunu öğrendikten sonra 
kaldığı evden atıldığını ve sokakta yaşamaya başladığını söyledi.

SAĞLIK MÜLTECİLER İÇİN DE HAKTIR
12 MART 2013
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İstanbul Tabip Odası ve Sağlık ve SES Aksaray Şubesi  14 Mart Tıp 
Haftası nedeniyle “14 Acil Talebi” bir kez daha kamuoyu ile paylaş-
tılar. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yemekhanesi önünde buluşan 
sağlık çalışanları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Havuzbaşı’na yürüdüler.  
Burada İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üye-
leri Girişimi adına Prof. Dr. Raşit Tükel bir konuşma yaptı.  Dr. Tükel, 
buruk bir 14 Mart geçirdiklerini ifade ederek, yapılan düzenleme-
lerin, hasta hekim ilişkisini zedelediği gibi hekimlerin meslek etik 
kuralları çerçevesinde mesleklerini yapamadıklarını belirtti. Prof. 
Dr. Raşit Tükel’in ardından SES Cerrahpaşa Temsilcisi Aydın Erol 
Sağlık Bakanlığı’nın yerine getirilmesi istenen 14 Acil Talebi okudu.

14 MART’TA 14 ACİL TALEBİMİZ KARŞILANSIN İSTİYORUZ!
14 MART 2013

14 Mart Tıp Haftasını meslektaşlarımızın çalıştıkları kurumlarda 
karşılamak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere her yıl 
olduğu gibi birim ziyaretleri gerçekleştirildi. Oda Başkanımız ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimizden oluşan heyetlerin kamuda ve özelde 
çalışan meslektaşlarımızı ziyaretleri sıcak, dostça buluşmalara 
sahne oldu. Hekimler yaşadıkları sorunlara, gündemdeki sağlık 
konularına dair görüş alışverişinde bulundu. 12 Mart 2013 Salı günü 
Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadıköy Şifa Ataşehir 
Hastanesi ve Dr. Ekrem Duman’ın muayenehanesi,13 Mart 2013 
Çarşamba günü ise Pendik Toplum Sağlığı Merkezi ile Gülsuyu 18 
Nolu Aile Sağlığı Merkezi ziyaret edildi.

14 MART BİRİM ZİYARETLERİ YAPILDI
12-13 MART 2013

13 Mart 2013 Çarşamba günü Şişli Etfal Hastanesi’nde bir araya 
gelen İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul 
Tabip Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Türk Hemşireler 
Derneği İstanbul Şubesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sen-
dikası İstanbul Şubeleri, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri 
Derneği,  Tüm Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi, Tüm Eczane 
Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği İstanbul Şubesi, Radyoterapi 
Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul 
Şubesi ve DİSK/ Dev Sağlık İş sağlık çalışanlarının 14 Acil Talebini 
bir kez daha duyurmak üzere “Nöbetteyiz” etkinliği gerçekleştirdi.

14 ACİL TALEP İÇİN NÖBETTEYDİK
13 MART 2013
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Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölü-
münde psikiyatri asistanı olarak görev yapan Dr. Ö. H.; “down send-
romlu” 3 aylık bir bebeği muayene etmiş ve sevk işlemini beklemek 
istemeyen, bebeğin babası raporu asistan hekim Dr. Ö. H’ye imza-
latmak istemiş; hekim böyle bir yetkisinin olmadığını söylemişti. 
Sinirlenen hasta yakını; üzerinde “vahşice katledildi, unutmayaca-
ğız” yazısının yer aldığı ve poliklinik kapısında asılı olan Dr. Ersin 
Arslan’ın resmini göstererek; “daha çok resimler astırtırız o kapıya” 
diyerek hekimi ölümle tehdit etmişti. Hasta yakınına, “tehdit” suç 
isnadıyla dava açıldı ve sanık 5 ay hapis cezası ile cezalandırılarak  
sabıkası olmadığı için hükmün açıklanması geri bırakıldı.

HEKİME ŞİDDET BİR CEZA DAHA
14 MART 2013

14 Mart Tıp Bayramı Resmi Tören’i bugün Taksim Cumhuriyet Anıtı 
önünde yapıldı.  Oda Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören, Genel Sek-
reterimiz Dr. Ali Çerkezoğlu ve Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Osman Öztürk katıldı. 
Tören Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk konularak başladı. Ardın-
dan Oda Başkanımız  Prof. Dr. Taner Gören bir konuşma yaparak, 
Dünya ölçeğinde hastaya ayrılan vaktin 20 dakika olması gerektiğini 
belirterek bu sürenin ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 5 
dakikaya indiğini belirtti.

14 MART TIP BAYRAMI TÖRENİ YAPILDI…
14 MART 2013

14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Tabip Oda-
sı Silivri Temsilciliği tarafından düzenlenen Silivri14 Mart Anıtsal 
Tören, bugün Silivri Atatürk Meydanı’nda geniş katılımla gerçekleş-
tirildi. Törene, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Fethi 
Bozçalı, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, CHP ilçe Başkanı 
Mümin Tuğlu ve hekimler ve sağlık çalışanları katıldı. İstanbul Tabip 
Odası ve Silivri Hastanelerini temsilen Atatürk Anıtı’na çelenk bıra-
kılarak başlayan tören İstanbul Tabip Odası Silivri Birinci Basamak 
Temsilcisi Dr. Ersin Gökpınar’ın 14 Mart Bildirgesi’ni okumasıyla 
devam eden törene vatandaşlar da ilgi gösterdi.

14 MART TIP BAYRAMI SİLİVRİ TÖRENİ YAPILDI
14 MART 2013
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Kamu Hastane Birlikleri’ne geçişin ardından hekimlik ve sağlık 
ortamında yaşanan değişikliklerin, sorunların ele alındığı hastane 
toplantısı 19 Mart 2013 tarihinde Şişli Etfal EAH Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Toplantıya hastanede görevli hekim ve sağlık çalı-
şanlarının yanı sıra, Odamız Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr. Ali Özyurt ve Temsilciler Kurulu Divanı Üyesi Dr. 
Güray Kılıç katıldı.  Toplantının açılış konuşmasını hastane temsil-
cimiz Dr. Deniz Türkyılmaz yaptı. Ardından söz alan Prof. Dr. Taner 
Gören ise yaptığı konuşmada, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağ-
lık alanında yarattığı sıkıntıların önemli ayaklarından bir tanesinin 
tıp eğitiminde yaşanan deformasyon olduğunu ifade etti.

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ TARTIŞILDI
19 MART 2013

Danıştay 10. Dairesi,  bütün ana dal ve yan dal uzmanlık alanları 
tarafından muayenehanelerde yapılacak tıbbi işlemleri toplam 184 
işlemle sınırlandıran 25.9.2010 tarihli Yönetmelik değişikliklerini 
iptal etti. Bu düzenlemelerin iptali ile birlikte hasta yararı gözetile-
rek tıbben muayenehane ortamında yapılmasında sakınca bulunma-
yan bütün tıbbi işlemler, münhasıran uzmanlık gerektirenlerin ilgili 
uzmanlık alanları tarafından yapılması kaydı ile yetkili olunan bütün 
tıbbi işlemler yapabilecektir.

MUAYENEHANELERDE YAPILABİLECEK TIBBİ İŞLEMLER
18 MART 2013

Tıp Haftası Tünel-Taksim yürüyüşüyle son buldu. Yürüyüşte hekim-
ler ve sağlık çalışanları İstanbul Sağlıkçılar Meclisi imzalı “İş ve 
Gelir Güvencemiz, Geleceğimiz İçin, Kuralsız ve Esnek Çalışmaya 
Karşı Yürüyoruz” pankartı arkasında buluştular. Saat 12.00’da Tünel 
Meydanı’ndan başlayan coşkulu yürüyüşte beyaz önlüklerini giymiş 
hekimler şiddete, performans sistemine, mesleki bağımsızlığın 
yok edilmesine, tıp eğitiminin çökertilmesine, kuralsız, köle gibi 
çalıştırılmaya, sağlıkta ticarileştirilmeye karşı sloganlar haykırdılar. 
Yürüyüş sonunda Taksim Meydanı’nda toplanıldı. Yapılan konuşma-
ların ardından 2013 Hekimlik Bildirgesi’ni Odamız Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. Feray Kaya okudu.

HEKİMLER TAKSİM YÜRÜYÜŞÜNDE BULUŞTU
17 MART 2013
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Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Acil Servisi’nde 12.07.2012 tarihinde yaşanan olayda, 
hasta yakını hekimlere ve sağlık çalışanlarına hakaret etmiş ve 
tehditte bulunmuştu.Yapılan yargılama sonucunda 27 Mart 2013 
günü sanık hakkında, Dr. Gülfidan Aras ve özel güvenlik görevlisi-
ne yönelik eylemleri nedeniyle, 10.600-TL adli para cezası ve 7 ay 
15 gün hapis cezası verildi. Sanık daha önce kasıtlı suçtan ceza 
almadığı için hükmün açıklanması geri bırakıldı Sanık 5 yıl denetim 
süresine tabi kılındı ve durumun ilçe emniyet müdürlüğüne bildiril-
mesine karar verildi.

“HEKİME ŞİDDET”E CEZA KARARI
27 MART 2013

Hasta yakını eşine rapor yazmadığı gerekçesiyle ASM’de görevli 
meslektaşımızın üzerine yürüyüp, tehdit etmesi üzerine ASM çalı-
şanları, bu kişinin her an meslektaşımıza fiziki saldırıda bulunabile-
ceği düşüncesiyle odadan çıkarmaya çalışmışlar, ancak saldırgan, 
hekimin odadan çıkarılmasına müsaade etmemiş, ASM’deki diğer 
hekimler güçlükle meslektaşımızı başka bir odaya alarak kapıyı 
kilitleyip polise haber vermişlerdir.  Şiddet olayı nedeniyle aynı  ASM  
önünde bir basın açıklaması ve protesto gösterisi düzenledi.  “Sağ-
lıkta Şiddete Hayır” pankartı arkasında bir araya gelen hekimler ve 
sağlık çalışanları hedef tahtası haline getirilmeye, sağlıkta yaşanan 
sorunların sorumlusu olarak görülmeye tepkiliydiler.

ŞİDDET BU KEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE!
26 MART 2013

OKMEYDANI EAH’DE HEKİME ŞİDDETE ORTAK TEPKİ

19 Mart 2013 günü sabah 06.00’da hasta yakınları Okmeydanı EAH 
Acil Servisi’nde görevli bir asistan hekimle beraberindeki sağlık 
çalışanlarını darp etti. Hekimler ve sağlık çalışanları artık gündelik 
hayatın parçası haline gelen bu ve benzeri şiddet olaylarına karşı 
tepkilerini göstermek, şiddeti doğuran sebeplerin ortadan kaldırıl-
masını talep etmek üzere 20 Mart 2013 günü 12.15’de başhekimlik 
önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. “Sağlıkta Şiddete Ha-
yır” pankartı arkasında bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışan-
ları hedef tahtası haline getirilmeye, sağlıkta yaşanan sorunların 
sorumlusu olarak görülmeye tepkiliydiler.

20 MART 2013
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Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına her 
gün yenileri ekleniyor. Son haber Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nden geldi. 2 ayrı olayda 2 meslektaşımız hasta ve hasta 
yakınlarının saldırısına uğradı. Şişli Etfal EAH’de çalışan hekimler 
ve sağlık çalışanları gündelik hayatın parçası haline getirilen şiddet 
olaylarına karşı “Artık Yeter!” diyerek iş bıraktılar ve basın açıkla-
ması yaptılar. 28 Mart 2013, Perşembe günü 10.00’da Çocuk Has-
talıkları Polikliniği önünde toplanan hekimler ve sağlık çalışanları 
12.00’ye dek iş bırakarak tepkilerini ortaya koydular. Saat 12.00’de 
alkışlar ve sloganlarla hastane bahçesinde yürüyüş yapan çalışan-
lar, Konferans Salonu önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

28 MART 2013

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ ÖLÜMLERİ Mİ BEKLİYOR?

Odamız Özel Hekimlik Komisyonu’nun 26 Mart 2013 tarihli top-
lantısında ilk olarak, TTB Özel Hekimlik Kolu Başkanı Dr. Hasan 
Oğan, “Hekimlik Mesleği ve Hekimlerin Çalışma Koşulları”  ve 
Dr. Arda Saygılı “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı” konulu birer  sunuş 
gerçekleştirdiler. Son gündem olarak Sağlıknet2 ile ilgili olarak son 
gelinen durum konuşuldu. Katılımcılar İstanbul Sağlık Müdürlüğü 
ve Sağlık Bakanlığı’nın bilişim ile ilgili birimleriyle yaptığı görüşme-
leri aktardı.

ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU AYLIK TOPLANTISI YAPILDI
26 MART 2013

Türk Tabipleri Birliği tarafından 25.01.2013 gün ve 28539 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Aile Hekimliği 
Uygulama Yönetmeliğinin, nitelikli birinci basamak sağlık hizmet 
sunumu anlayışına uygun olmayan, hukuka, kamu yararına ve 
hizmetin gereklerine aykırı, aile hekimlerinin özlük haklarını ve din-
lenme haklarını ihlal eden, çalışma koşullarını ağırlaştıran ve kimi 
uygulamaların ne şekilde olacağı konusunda belirsizlik ve eksiklik 
içeren bazı düzenlemelerinin iptali istemiyle dava açıldı.

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NE DAVA AÇILDI!
28 MART 2013
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Odamızın da bileşenleri arasında yer aldığı İstanbul İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Mart ayı iş cinayetleri raporunu, 3 Nisan 
2013 günü, 12.30’da Kadıköy İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen bir 
basın açıklamasıyla duyurdu.  Açıklamaya emek ve meslek örgütü 
yöneticileri ile Odamız adına Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Emel Atik, Dr. Feray Kaya, Temsilciler 
Kurulu Divanı Üyesi Dr. Naciye Demirel ve Dr. Hüseyin Demirdizen 
katıldı. Yapılan basın açıklamasında çocuk işçi ölümlerine dikkat 
çekilirken, Adana’da pres makinesine sıkışarak can veren 13 yaşın-
daki Ahmet Yıldız’ın, oyun oynamak, okula gitmek yerine çalışmak 
zorunda bırakılan 1 milyon çocuk işçinin sembolü olduğu belirtildi.

MART AYINDA EN AZ 55 İŞÇİ ÖLDÜ
3 NİSAN 2013

Sağlık Bakanlığı’nın Yenidoğan Tarama Formları’na eklediği soru-
lara dikkat çekmek amacıyla İstanbul Tabip Odası’nda bir basın top-
lantısı düzenlendi. Açıklamayı yapan Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Feray 
Kaya, Yenidoğan Tarama Formları’na eklenen soruların hem çocuk 
hakları ihlali olduğunu hem de cinsiyetçi olduğunu belirtirken, 
hekimlerin de etik kuralları dışında hareket etmeye zorlandığını 
ifade etti. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören “Tıbbi 
kayıt önemlidir. Ama kişi mahremiyeti daha önemlidir” diyerek 
uygulamaya tepki gösterirken, “bebeklerin evlilik içi ya da evlilik dışı 
ilişkiden mi doğduğu sorusunun kabul edilemez olduğunu” söyledi.

YENİDOĞAN TARAMA FORMLARI...
2 NİSAN 2013

Sanık Enes ARAN, 18.11.2011 günü Fevzi Çakmak ASM’de görev 
yapan Dr. Ayşe Güzin Aksoy’u tehdit ettiği için 1.000-TL, Dr. Mahmut 
Bülent Hot’u tehdit ettiği için 1.000-TL, gözlüğünün kırılmasına 
sebep olduğu için 2.000-TL, hakaret ettiği için 1.500-TL, toplam 
5.500-TL adli para cezasıyla cezalandırıldı. Yanı sıra kasten yara-
lama suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırıldı, öğrenci 
olduğu gözetilerek 1 yıllık seçenek yaptırıma çevrildi. Tüm cezalar 
yönünden, “sanığın dosyaya yansıyan eylem sonrasında sergile-
diği tavır ve cezanın sanık üzerindeki olası etkileri ile yeniden suç 
işlemeyeceğine dair kanaate varılmadığından” erteleme ve hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması maddeleri uygulanmadı.

“HEKİME ŞİDDET”E  BİR CEZA DAHA
29 MART 2013
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Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapmakta 
olan Dr. Yusuf Selçuk Yıldız’ın, 19.04.2012 tarihinde bir hasta yakını 
tarafından tehdit etmesi nedeniyle,  açılan davada, İstanbul Anadolu 
15. Sulh Ceza Mahkemesi 04.04.2013 tarihinde; sanığın tehdit ey-
lemi nedeniyle; 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve kendi alt 
soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık gibi hakları kullanmak-
tan yoksun bırakılmasına karar verdi. Hapis cezası paraya çevrilme-
di ancak sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanması 
geri bırakıldı.

“HEKİM’E ŞİDDET” VE BİR CEZA DAHA!
04 NİSAN 2013

Odamızın da bileşenleri arasında yer aldığı “Mayınsız Bir Türkiye 
Girişimi”, Uluslararası Mayın Bilinci Geliştirme Günü olan 4 Nisan 
günü, 12.30’da Galatasaray Lisesi önünde bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi. Galatasaray Meydanına getirilen dedektörle temsili 
olarak mayın arandı. Dedektörün sinyal verdiği noktadan “Türki-
ye acilen; mayın temizliği, mayınlı alanların işaretlenmesi, başta 
çocuklar olmak üzere siviller için mayın risk eğitimi ve kurbanların 
topluma yeniden kazandırılması çalışmalarını başlatmalıdır” talebi-
nin yer aldığı pankart açıldı. Açıklamada Odamızı Genel Sekreter Dr. 
Ali Çerkezoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Emel Atik ve Onur Kurulu 
Üyesi Dr. Mustafa Sülkü temsil etti.

“MAYINSIZ BİR TÜRKİYE” İSTEYENLER GALATASARAY’DAYDI
4 NİSAN 2013

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, Genel Sekreter 
Dr. Ali Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Emel Atik’ten oluşan 
Oda heyeti, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’yu makamında ziyaret 
etti. 14 Mart Tıp Haftası sürecinde Oda’yı arayarak Başkanımız nez-
dinde hekimlerin Tıp Bayramını kutlayan İstanbul Valisi’ne nezaket 
ziyaretinde bulunmak ve başta hekime yönelik şiddet olmak üzere 
sağlıkta yaşanan sorunları iletmek amacıyla gerçekleştirilen ziya-
rette, Vali’ye Odamız yayınları ve hekime şiddet broşürleri de verildi. 
Görüşmede 17 Nisan günü Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla tüm 
Türkiye’de ve İstanbul’da, sağlıkta şiddetin son bulması çağrısıyla 
gerçekleştirilecek eylem ve etkinliklerin bilgisi de paylaşıldı.

VALİ HÜSEYİN AVNİ MUTLU’YU MAKAMINDA ZİYARET
3 NİSAN 2013



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 1 3[

49[

]

Dr. Ata Soyer’in anısına 11 Nisan 2013 günü İstanbul Tabip 
Odası’nda bir toplantı gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın olduğu 
toplantıda hekimler, Ata Soyer’le paylaştıkları anıları, çalışmaları, 
onun dostluğunu, hekimliğini, yazarlığını, hocalığını, mücadele dolu 
hayatını anlattılar, paylaştılar. Ertuğrul Kürkçü’nün de konuşmacı 
olduğu toplantıda, 19 Mart 2013 günü kaybettiğimiz Ata Soyer’in 
hayatını adadığı emek mücadelesi ve barış sürecinde yaşanan 
güncel gelişmeler konuşuldu. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. 
Taner Gören’in yaptığı açılış konuşmasının ardından, Odamız Genel 
Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu Ata Soyer’in yaşam öyküsünü aktardı.  

ATA SOYER’İN ANISINA…
11 NİSAN 2013

Bir internet sitesinde kendisini “Doğal Tedavi Uzmanı-Diplomalı 
Uzman Haccam” olarak tanıtan ve “Kupa Terapisi-Hacamat” adı ve-
rilen yöntem ile “birçok hastalığın tedavi edildiği” konusunda halkı 
yönlendirdiği, hatta birçok hastalığı bu yöntemle tedavi ettiğini iddia 
eden,  internet sitesine giren binlerce kişinin hem bilimsellikten 
uzak, olur-olmaz bilgilerle yönlendirilmesi, hem de Yasa ile açıkça 
uzmanlık eğitimi almış hekimlerce yapılacak bir hizmet olarak ta-
nımlanmış bir alana müdahale etmesi, nedeniyle Odamızca yapılan 
başvuru üzerine Süleyman GÖK hakkında açılan davada mahkeme, 
1219 sayılı Kanun’a aykırılık gerekçesiyle, 1 yıl 8 ay hapis cezası, 
500-TL adli para cezasına karar verdi. 

“HACAMAT” DAVASINDA HAPİS CEZASI
10 NİSAN 2013

Odamız Aile Hekimleri Komisyonu 9 Nisan 2013 tarihinde “Sağlık 
çalışanlarına şiddet ve 17 Nisan Görev eylemi” ana gündemiyle 
toplandı. Komisyon eş başkanları Dr. Hatıra Topaklı ve Dr. Ahmet 
Erdal Uğurlu’nun yönettiği toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Fethi Bozçalı, sağlık çalışanlarına şiddet ve 17 Nisan’da yapılacak 1 
günlük GöREV etkinliği ile ilgili bilgilendirme yaptı. Toplantıda 17 Ni-
san 2013, Çarşamba günü Ersin ARSLAN’ı anma ve sağlıkta artan 
şiddete karşı iş bırakma eyleminin birinci basamak sağlık hizmet 
birimlerinde nasıl gerçekleştirileceği, eyleme katılımın arttırması 
için yapılacaklar ve iş bölümü görüşüldü.

ASM’LERE 17 NİSAN GÖREV EYLEMİNE KATILIM İÇİN ÇAĞRI
9 NİSAN 2013
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Dr. Ersin Arslan, ölümünün birinci yıldönümünde, Silivri Prof. Dr. 
Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi önünde yapılan basın açıklama-
sı ve G(ö)REV ile anıldı. Odamızca hazırlanan basın açıklamasını 
okuyan Dr. Ali KARAGÖZ “Kötü sağlık sistemini dayatanlar kenarda 
izlerken sağlık kurumlarımız birer şiddet alanına dönüştü. 17 Nisan 
2013’den sonra da sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti besleyen; 
angarya çalışmaya, performans baskısına, emekliliğe yansımayan 
performansa göre ücretlendirmeye, sağlık hizmetine ulaşmak için 
ödenen katkı-katılım payları ve ilave ücretlere, iş ve işyeri güvencesi 
olmadan çalışmaya karşı haklarımız için tüm sağlık emekçileri için 
tek yürek mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

SİLİVRİ 17 NİSAN’DA G(ö)REVDEYDİ!
17 NİSAN 2013

Dr. Ersin Arslan’ın hunharca bir cinayetle ailesinden, meslektaşla-
rından, mesleğinden koparılmasının 1. yılı doldu. Bugün binlerce 
hekim ve sağlık çalışanı “can almaya, can yakmaya devam eden 
sağlıkta şiddete yeter” demek için alanlara çıktı. TTB ve diğer 
sağlık örgütlerinin çağrısıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi İstan-
bul’daki sağlık kurumlarında da binlerce hekim sabah saatlerin-
de çalıştıkları kurumların bahçelerinde, başhekimlik önlerinde, 
konferans Salonlarında, poliklinik binaları önünde Dr. Ersin Arslan’ı  
ve kaybettiğimiz diğer meslektaşlarımızı anmak üzere toplantılar 
gerçekleştirdiler.

İSTANBUL AYAKTA… SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERS!N…
17 NİSAN 2013

TTB ve diğer sağlık meslek örgütlerinin çağrısıyla 17 Nisan Çar-
şamba günü gerçekleştirilecek GöREV etkinliğini ve İstanbul’da 
gerçekleştirilecek eylem programını kamuoyuna duyurmak üzere 
15 Nisan 2013 Pazartesi günü İstanbul Tabip Odası’nda bir basın 
toplantısı gerçekleştirildi. Basın toplantısına, TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTM Merkez Konseyi Üyesi Dr. 
Osman Öztürk, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, 
SES İstanbul Şubeleri adına Hıdır Doğan ve Devrimci Sağlık-İş Sen-
dikası Genel Sekreteri Gürsel Kaya katıldı.

SAĞLIKTA ŞİDDETE DUR DEMEK İÇİN GÖREVE!
15 NİSAN 2013
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TTB, KESK, DİSK ve Türk-İş yöneticilerinden oluşan 1 Mayıs Tertip 
Komitesi, 25 Nisan 2013, Perşembe günü Taksim Gezi Parkı’nda bir 
basın açıklaması gerçekleştirdi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. 
Dr. Özdemir Aktan, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk ve 
TTB Merkez Danışma Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen’in de 
yer aldığı basın açıklamasında, Tertip Komitesi adına konuşan DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko; “Çağrıcı ve katılımcı örgütler olarak 1 
Mayıs’ı İstanbul’da, Taksim 1 Mayıs Alanı’nda kutlayacağız” dedi. 
Beko; Taksim alanının demokrasi mücadelesi açısından, tartışıl-
maz, simgesel bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

1 MAYIS’TA TAKSİM MEYDANI’NDAYIZ!
25 NİSAN 2013

17 Nisan günü Dr. Ersin Arslan’ı anmak ve sağlıkta şiddete tepki-
lerini göstermek isteyen hekimler ve sağlık çalışanlarını, hastane 
özel güvenliği eliyle engelleyen, meslektaşlarımıza karşı şiddet uy-
gulanmasına yol açan Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne İstanbul 
Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak bir kınama yazısı gönderildi.

KOCAELİ ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜĞÜ’NE KINAMA YAZISI
19 NİSAN 2013

İstanbul Tıp Fakültesi bahçesinde Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesi-
nin protesto edildiği 19.04.2012 günü, hekimlerin araçlarını park 
ettikleri otoparka araç bırakmak isteyen Nihat Zeyrek isimli kimse, 
önce görevliyle tartışmış, ardından Tıp Fakültesi öğretim üyelerin-
den Prof. Dr. S. Alper Toker’e saldırmıştı.  Maltepe 17 no’lu Aile Sağ-
lığı Merkezi’nde görev yapmakta olan Dr. Arzu Kellecioğlu, kendisine 
misafir hasta olarak başvuran bir hastanın hakaret ve tehditlerine 
maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti üzerine açılan davada, İstanbul 
Anadolu 14. Sulh Ceza Mahkemesi sanığın tehdit eylemi nedeniyle; 
5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hakaret eylemi nedeniyle 
de 1.500-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

HEKİME ŞİDDET DAVALARINDA İKİ CEZA DAHA
18 NİSAN 2013
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Odamızın bileşenleri arasında yer aldığı İstanbul İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Meclisi’nce 28 Nisan 2013 günü “İş Cinayetlerinde Ölen-
leri Anma/Yas ve Kalanlar İçin Mücadele Günü” toplantısı gerçek-
leştirildi. Odamız evsahipliğinde yapılan toplantıda 2013 yılı Dr. Nejat 
Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Araştırma ve Hizmet Ödülleri de sahiplerine 
verildi. Meslek hastalıkları temasıyla düzenlenen toplantıda konuyla 
ilgili güncel araştırmalar sunuldu, iş cinayetlerinde yakınlarını kay-
bedenlerin duygu ve deneyimlerini aktardığı forum bölümü gerçek-
leştirildi ve iş cinayetlerine karşı yürütülecek mücadele yöntemleri 
konuşuldu.

28 NİSAN 2013

İŞ CİNAYETLERİNDE KAYBETTİKLERİMİZİ ANMA GÜNÜ



Komisyon
ve Kurul
Çalışma

Raporları
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Temsilciler Kurulu

İstanbul Tabip Odası’nın Genel Kurul’dan sonraki en yetkili karar organı olan Temsilciler Kurulu 
(TK), her ayın ilk Salı günü 18.30-20.30 saatleri arasında Odamız Cağaloğlu binasında toplanır. 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 
temsilcilerden ve Tabip Odası’nın kurullarında yer alan hekimlerden oluşur.

Hastane ve birimlerde yapılan seçimler sonrasında oluşturulan Temsilciler Kurulu, yönergesi gereği 
kendi arasında 5 kişilik Divan Heyetini belirler; seçilen divan heyeti kendi içinde bir başkan ve 2 sek-
reter tayin eder.

2012-2014 dönemi için seçilen Temsilciler Kurulumuzun bu dönemde gerçekleştirdiği toplantılar, 
tartışılan gündem başlıkları ve alınan kararlarla ilgili döküm aşağıdaki gibidir:

Haziran:

Yeni dönem temsilciler kurulu seçim sürecinin değerlendirilmesi,

Eylül:

Ülke ve Sağlık Gündeminde Son Gelişmeler ve Yeni Dönem Temsilciler Kurulu Seçimi, 

Sezaryen ve Kürtaj konusunun  Kadın Hakları açısından ele alınıp değerlendirilmesi için Oda bünye-
sinde bir çalışma grubunun oluşturulması hakkında ek gündem önerisi,

Yeni Dönem Temsilciler Kurulu Seçimi hazırlıkları için :

• Temsilciliğin tüm birimlerde ve ilçe bazında temsilcilikler şeklinde çoğaltılması katılımın arttırıl-
ması için birimlerde veya ilçeler bazında olağan toplantıların yapılmasının planlanması,

• Temsilciler Kurulu Seçim Komisyonu belirlenmesi,

• 2012-2014 dönemi temsilci seçimlerinin 15 Eylül-1 Kasım 2012 tarihleri arasında gerçekleştiril-
mesi,

• Yeni dönem Temsilciler Kurulu Seçim Komisyonu’nun  ilk toplantısının 11 Eylül 2012 Salı günü, saat 
19.00’da yapılması,

Ekim:

• Kamu Hastane Ortaklığı (Hekimliğe ve Sağlık Ortamına Neler getiriyor? Neler GÖTÜRÜYOR?)

• 2012-2014 dönem Temsilciler Kurulu seçim sürecinin değerlendirilmesi,

• 2012-2014 Dönemi Seçim Komisyonunun oluşturulması, 

• Seçimlerin sağlıklı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi için; seçim komisyonu üyeleri ve seçimde 
görev alan  Oda aktivistlerinin haberleşebilmeleri amacıyla mail grubu oluşturulması, 

• İstanbul Tabip Odası Genel Sekreterliği imzası ile kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarının başhe-
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kimliklerine hitaben TK seçim sürecinde gerekli kolaylıkların sağlanması amacıyla yazı yazılmasına 
ve yazının internet sitemizde de yayınlanması,

• Seçim sürecinde kullanılacak seçim materyalinin (afiş, broşür, seçim sandığı vb) seçimlerde görev 
alan hekimlere ulaştırılması,

• Tüm sağlık birimlerindeki seçimlerin sağlıklı ve katılımlı olması için gerekli seçim malzemelerinin 
Oda sekreteryasından temin edilmesi,

• Seçim materyallerinin İstanbul Tabip Odası internet sayfasında yayınlanarak gerektiğinde sağlık 
birimlerinin seçim materyallerini bu şekilde temin edebilmelerini sağlanması,

• TK Seçim takvimi ve duyurularının seçim süresince internet sayfamızda yayınlanması,

Kasım:

• Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın son halkası olan Kamu Hastane Birliklerinin sağlık ortamına 
getirdikleri / getirecekleri,

Aralık:

Yeni dönem temsilci seçim sürecinin değerlendirilmesi ve tanışma,

Dr. Melike ERDEM’in ölümü ile sonuçlanan sürecin değerlendirilmesi, 

Sağlıkta Dönüşüm Programının son halkası Kamu Hastane Birlikleri’nin sağlık ve hekimlik ortamına 
getirdikleri/getirecekleri:

• Kamu Hastane Birlikleri’nin yaşama geçirilmesinden sonra sağlık ortamında yaşanan olumsuz-
lukların gözlem ve tespitleri:

• Hekimlerin etik dışı davranışlara maruz kaldığı, etik dışı davranış ve hekimliğe zorlandıklarına,

• Hekimlerin mutsuzluğa ve umutsuzluğa sürüklendikleri,

• Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının aşırı iş yüküne ve güvencesizliğe mahkum edildiği,

• Hekimlerin alenen itibarsızlaştırıldığı,

Ayrıca;

Gelecek kaygısı taşıyan hekimleri daha fazla çalışma, daha az ücret, güvencesiz sözleşmeler, sürgün 
baskısı ve sürgünlerin beklediği ,

Katılımcıların  mücadele ve iyi hekimlik yönündeki ortak önerileri:

• Yeni mücadele şekilleri geliştirilmesi gerektiği,

• İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, Temsilciler Kurulu Divanı ve Temsilcilerin geniş katılımı ile 
oluşturulacak ‘’heyetlerle’’ sorun yaşanan yerlere mutlaka müdahale etmek ve hekimlere güvenlik 
duygusu yaşatılması,

• İstanbul’da göreve başlayan 5 CEO ile en kısa zamanda toplantı ve görüşme yapılması,

• Kamu Hastane Birlikleri hakkında en kısa zamanda tüm hekimlerin bilgilendirilmesi,

• Kamu Hastane Birlikleri’nin hukuki / yasal durumunun incelenmesi,

•  SABİM uygulamasının mutlaka kaldırılması ve Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde bir yapılan-
ma gerçekleştirmesi,
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• Hekim Meclislerinin toplanmasını sağlayarak mücadelenin güçlendirilmesi,

• Haklılık zemininde mücadele verilirken, halka yaptığımız ve bu politikalarla yapacağımız  hekimliğin 
iyi hekimlik olmadığının anlatılması ve inandırma stratejileri geliştirilmesi.

• Dr. Melike Erdem’in ölümü ile sonuçlanan olayın tüm hekim ve sağlık camiasında derin üzüntü ve 
infial yarattığı, 

• Yeni Dönem TK DİVAN SEÇİMİ’nin bir sonraki toplantıda gerçekleştirilmesi,

Ocak:

2012-2014 Dönemi Temsilciler Kurulu Divanı Seçimi:

Divan seçiminde geleneksel olarak her alandan temsilciyi bulundurma ve en geniş katılımı sağlama 
ilkesi gözetilerek katılımcıların önerisi ile 10 aday belirlenerek seçime geçildi. En az 4 ve en fazla 7 
adayı seçme şartıyla geçerli oylama; kapalı seçim, açık tasnif usulü ile gerçekleştirildi. Yapılan seçim 
sonucunda; 

Dr. Samet MENGÜÇ, Dr. Güray KILIÇ, Dr. Tunçalp DEMİR, Dr. Onur BİLGİÇ Dr. Naciye DEMİREL Dr.  
Ümit AKYÜZ  Dr. Deniz TÜRKYILMAZ 2012-2014 TK Divanı Üyeleri olarak  seçildi.

Şubat:

Hastanelerde ve sağlık kurumlarında yapılan seçimlerin ardından Divan Kurulu seçimini de gerçek-
leştiren Temsilciler Kurulu, 2013-14 dönemi hazırlıklarını değerlendirmek ve görüş alışverişinde 
bulunmak,

Temsilciler Kurulu toplantısının ardından tanışmak, yeni döneme birlikte, umutla merhaba demek 
için bir kokteyl:

Hastane temsilcileri tarafından sağlık ortamındaki son değişikler ve öneriler;

• E-Reçete sistemindeki aksaklıklar ve sakıncalar anlatıldı. Milletvekillerinin E-Reçete kapsamı 
dışında tutulduğu bilgisinin hastalarla paylaşılması gerektiği, 

• Ülke genelinde kızamık salgını olduğu ve neler yapılabileceğinin belirlenmesi,

• Temsilciler kurulu bünyesinde Kamu Hastaneleri Birliği Çalışma Grubu kurulması,  

• Yönetmelik süresi dolması nedeniyle değişmesi gereken döner sermaye yönetmeliği hakkında sa-
hip olunan bilgiler paylaşılmasına, Aile hekimliğine benzer negatif performans kriterleri gelebileceği 
dile getirilmesi,

• Hastanelerdeki Tabip Odası panoları oluşturulması,

• Zorunlu mesleki sigortada hekimlerin grup oluşturarak indirim sağlayamadığı ve mevcut mevzua-
tın bunu engellediği,

• Hastanelerde bilgilendirme toplantıları yapılmasına, Kitle çalışmasının önemli olduğu ancak aynı 
zamanda çalışmalara aktif katılacak yeni kişilerin olması gerektiği,

• Halkla ilişkilerin güçlenmesi ve sağlık sistemindeki değişiklerin halka iyi anlatılmasına, bu sebeple 
İstanbul Sağlık Meclisi bünyesinde;  demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, hasta dernekleri, köy 
ve yöre dernekleri ile gerçekleştirdiği toplantılara devam edilmesi gerektiği,

• 14 Şubat’ta Anayasa Mahkemesi tarafından görüşülecek 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile ilgili neler yapılabileceği, 
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Mart:

14 Mart Tıp Haftası nedeniyle TTB Merkez Konseyi‘nin  Sağlık Bakanlığı’na sunduğu “14 Mart’a 14 
Acil Talep” bildirgesi ve bu çerçevede tıp haftasında hekimler olarak nasıl bir yol izleneceğinin tartı-
şılması ve Odamız 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerinin paylaşılması,

Nisan:

Sağlıkta şiddet, 17 Nisan Dr. Ersin ARSLAN’ın katledilmesinin 1. yıl dönümü: Ülke genelinde ve 
İstanbul’da yapılması gerekenler.
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Bu yılki Tıp Haftası etkinlikleri 9-17 Mart 2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Etkinlikler, 9-10 
Mart 2013 tarihlerinde Odamız Cağaloğlu binasında yapılan “14 Mart Bireysel Satranç Turnuvası”yla 
başladı.

Silivri Temsilciliğimizce düzenlenen “Geleneksel Tıp Haftası Yemeği” de yine 9 Mart 2013 günü Park 
Otel’de yoğun bir hekim katılımıyla ve coşkulu bir havada gerçekleştirildi.

Tıp haftası boyunca, her yıl olduğu gibi bu yıl da, kamu ve özel hastane, muayenehane, Toplum Sağlığı 
Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi ziyaretleri gerçekleştirildi. Oda Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyele-
rimizden oluşan heyetlerin birim ziyaretlerinde hem Tıp Haftası kutlaması yapıldı hem de hekimlik ve 
genel sağlık ortamında yaşanan sorunlar görüşüldü.

11 Mart 2013 günü Basın Müzesi’nde; “Doktorlar ve Sağlık Resim Yarışması”, Fotoğraf Yarışması 
ödülleri sahiplerini buldu. Dereceye giren eserler 10 gün boyunca sergilendi. Aynı gün hekimlerin 
resim ve heykel çalışmalarından oluşan serginin de açılışı ve kokteyli gerçekleştirildi. “Doktorlar ve 
Sağlık” resim yarışmasında dereceye giren, mansiyon alan eserler Odamız internet sitesinde açılan 
yeni bir bölümde (1 yıl boyunca sergilenmek üzere) yayımlandı.

11 Mart 2013 günü İstanbul Tıp Fakültesi Kemal Atay Amfisi’nde “Eşitlikçi, Güvenli Sağlık Orta-
mı” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Dekan Prof. Dr. Bilgin Saydam’ın da açılış konuşması yaptığı 
panelde, “Dünden Bugüne Hekimliğin Değişen Felsefesi”, “Hasta-Hekim İlişkisinin Psikodinamiği”, 
“Sağlık Hizmetlerinde Etik İlkeler Işığında Ekip Çalışması” ve “Sağlık Satılınca Çıkan Çatışma Nasıl 
Çözülür” başlıkları altında sunumlar gerçekleştirildi.

12 Mart 2013 günü Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ve hekimlerin sahne aldığı kon-
ser büyük ilgi gördü. Konserde sahne alan Dr. Ferda Ereren ve Üçdeniz, Dr. Gülden Özsoy, Dr. Adnan 
Başer ve Dr. Yelda Emek seslendirdikleri parçalarla meslektaşlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti 
yaşattılar.

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

15 Mart 2013 günü Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Salonu’nda gerçekleştirilen “14 Mart Tıp Haf-
tası Özel Konseri”ne de yoğun ilgi vardı. Yüzlerce meslektaşımızın buluştuğu ve Oda Başkanımız Prof. 
Dr. Taner Gören’in de bir açılış konuşması yaptığı konserde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Mozart, 
Schumann ve Ulvi Cemal Erkin’den eserler seslendirdi.

16 Mart 2013 günü gerçekleştirilen Tıp Haftası Ödül Töreni ile Hizmet Plaket Töreni de yoğun bir ilgi 
ve katılıma sahne oldu. Törende Tıp Bilim Ödülü, Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştır-
ma Ödülü, As. Dr. Cengiz Çetin Tez Ödülü, Basında Sağlık Ödülleri sahiplerini buldu. 70., 60., 50. 40. 
Ve 25. Yıl hizmet plaket töreni ise yine yüzlerce hekimi bir araya getirdi. Hekimler sınıf ve dönem 
arkadaşlarıyla buluşmanın sevincini ve coşkusunu, meslekte onlarca yılı geride bırakmanın onurunu 
yaşadılar.

Tıp haftasının son günü olan 17 Mart’ta artık gelenekselleşen “Tünel-Taksim Yürüyüşü” yapıldı. 
Yürüyüşte hekimler ve sağlık çalışanları İstanbul Sağlıkçılar Meclisi imzalı “İş ve Gelir Güvencemiz, 
Geleceğimiz İçin, Kuralsız ve Esnek Çalışmaya Karşı Yürüyoruz” pankartı arkasında buluştular.

14 Mart Tıp Haftası Komisyonu
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Saat 12.00’da Tünel Meydanı’ndan başlayan coşkulu yürüyüşte beyaz önlüklerini giymiş hekimler 
şiddete, performans sistemine, mesleki bağımsızlığın yokedilmesine, tıp eğitiminin çökertilmesi-
ne, kuralsız, köle gibi çalıştırılmaya, sağlıkta ticarileştirilmeye karşı sloganlar haykırdılar. Yürüyüş 
sonunda Taksim Meydanı’nda Odamız Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, Oda Başkanımız Prof. Dr. 
Taner Gören ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan sağlık ve hekimlik ortamın-
da yaşanan sorunlara ve taleplerimize değinen konuşmalar yaptılar. 2013 Hekimlik Bildirgesi’ni ise 
Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Feray Kaya okudu. 
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Çalışma grubumuz temel olarak çalışma eksenini pratik ihtiyaçlar ve mücadele alanı çerçevesinde, 
özel hekimlik alanında İTO Özel Hekimlik Komisyonu ve yürütmesi ile TTB Özel Hekimlik Kolu’nda 
yoğunlaştırmıştır. Spesifik sendikal çalışma, alan çalışmasına dönmüştür.

Özellikle TTB bünyesinde Özel Hekimlik Kolu’nun kurulmasında ve yürütmesinde grup üyeleri aktif 
rol almışlardır. Ekim-2012’de Ankara’da TTB Merkez Konsey üyelerinin ve 11 oda temsilcisinin 
katılımı ile gerçekleşen toplantıda katılımcı odalar özel hekimlik alanına özgü sorunlara karşı TTB 
bünyesinde birlikte mücadele etme kararını verdiler. Ayrıca o gün toplantıya katılamayan odaların 
da kol çalışmaları içerisinde yer almasının önemi vurgulandı. Toplantıda alana özgü ortak sorunlar 
değerlendirildi ve oluşturulan çözüm önerileri doğrultusunda çalışmaların başlatılması kararı alındı. 
Alınan bu kararlar içerisinde hekimlerin serbest çalışma haklarına, çalışma biçimleri ve kazançları-
nı muhasebeleştirme yöntemlerine yönelik toplantılar organize edilmesine öncelik tanınması düşün-
cesi benimsendi. Toplantıda ayrıca yürütme kurulu da oluşturuldu.

Bu çalışmanın ürünü olarak 19-20 Ocak 2013’te İstanbul’da Özel Hekimlik Çalıştayı düzenlenmiş-
tir. Çalıştay özel hekimlik alanında bütün Türkiye çapında düzenlenen ilk toplantı olması açısından 
önemlidir.

TTB Özel Hekimlik Kolu ve İstanbul Tabip Odası ile birlikte gerçekleştirilen “Hekim Emeği 
Çalıştayı”nda çalışma grubu üyeleri aktif olarak yer almışlardır. Çalıştayın “Özel sağlık sektöründe 
hekimlerin çalışma koşulları, alan sorunları”  konusunda  Dr. Kemal Özay ve Dr. Arda Saygılı, “Özel 
ve kamuda hekimleri nasıl bir gelecek bekliyor? Örgütlenmenin Sorunları” konusunda Dr. Selçuk 
Görmez sunum yapmışlardır. 

İstanbul Tabip Odası’nın üyesi olduğu Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Genel Kurulu 12-
13 Ekim 2012 tarihlerinde Strasbourg’da yapılmış ve Genel Kurula İstanbul Tabip Odası adına çalışma 
grubumuzdan Dr. Selçuk Görmez katılarak bir sunum gerçekleştirmiştir. Genel Kurul’da, ekonomik 
krizin tüm Avrupa’yı etkilediğini belirterek bütçeden sağlık hizmetlerine ayrılan payda yapılan kesin-
tiler nedeniyle sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının ve halka sağlık hizmet sunumunun giderek 
kötüleştiğine dikkat çekilmiştir. Genel Kurul’da sağlık hizmetlerinde işgücü ve çalışma koşulları ile 
hekim ücretleri konusundaki yapılan sunumlarda son üç yıl zarfında Yunanistan başta olmak üze-
re birçok Avrupa ülkesinde sağlık çalışanlarının ücretlerinin azaldığı, haftalık çalışma sürelerinin 
arttığı, sağlık alanında ciddi bir işgücü açığı ortaya çıktığı, hekimlerin kendisini mutsuz ve tükenmiş 
hissettiği, hastanelerde bekleme sürelerinin uzadığı dile getirilmiştir. Sağlık alanındaki ticarileş-
menin halkın sağlık hizmetlerine eşit bir şekilde erişmesini engelleyeceği ve gelecek için bir çözüm 
olmadığı vurgulanarak Türkiye Raporu sunulmuştur. 2012-2015 dönemi için yapılan seçim sonucunda 
yeni yönetim kurulu belirlenmiştir.

Bu alanda Prag’da Çek Hekim sendikaları konfederasyonun ev sahipliğinde Mayıs ayında yapılacak 
FEMS toplantısında, özel hekimlik çalıştayında gelinen süreç ve ortaklaştırılan sorunlar/kararların 
rapor olarak sunulması planlanmaktadır.

Hekimlikte Sendikalaşma 
Çalışma Grubu
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İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu olarak her ayın ikinci ve dördüncü Salı akşamları saat 
18:30’da düzenli toplantılar yapılmaktadır.

Bu yıl yaptığımız çalışmalar:

06.10.2012- Ankara’da yapılan TTB-İnsan Hakları Kolu toplantısına komisyon olarak katılındı. Merke-
zi düzeyde yapılması gereken çalışmaların başlıkları belirlendi.

09.10.2012- İstanbul’daki cezaevi hekimleri ile yaşadıkları sorunların konuşulduğu bir toplantı yapıldı, 
cezaevi hekimlerinin özlük hakları ile ilgili bir çalıştay yapılmasına karar verildi.

04.11.2012-Arap baharı ile biçimlenen yeni Ortadoğu dengeleri, Suriye’de süren ve ülkemize de yan-
sıyan savaş ortamı, son otuz yıldır ülkemizdeki çatışma ortamı nedeniyle “Hekimlerden Barışa Övgü 
1: Savaşta sağlığımızdan olmadan barışı haykıralım!”  başlıklı panel düzenlendi.  

12.09.2012-18.11.2012- Açlık grevi süreci; 

Açlık grevleri konusunda maalesef ki en deneyimli ülke ve il olarak tüm süreç başından sonuna takip 
edildi.

Cezaevi hekimlerine; açlık grevlerinde tıbbi-etik ilkeler, sağlık durumu değerlendirme raporu, izlem 
ve tedavi açısından tıbbi yaklaşım, uluslararası anlaşmalar konusundaki dokümanlar e-posta gönde-
rimiyle ve üst yazı ile yazılı olarak ulaştırıldı.

-Cezaevlerine tıbbi izlem yapabilmek için gerekli başvurular yapıldı.

-Cezaevleri izleme koordinasyonu içerisinde yer alındı ve geliştirilen tutumlarda sürece dahil olun-
maya çalışıldı.

-Sesimizi duyurabileceğimiz basın açıklamalarının çoğuna katılındı.

-Üniversitelerde yapılan oturumlar-forumlara katılındı; hekimler olarak kaygılarımız ve sağlık konu-
sunda alınması gereken tutumlar-yapılması gerekenler konusunda görüşlerimiz paylaşıldı.

-Tıbbi izlem için hekim havuzu oluşturuldu.

-TTB İHK ile birlikte broşürlerin hazırlanmasında kolaylaştırıcı rol alınarak destek olundu.

 • Açlık grevcileriyle karşılaşan hekimleri bilgilendirme formu

 • Açlık grevi/ölüm orucu yapanlar için sağlık durumu değerlendirme formu

 • Açlık grevine katılmış kişiler için aydınlatılmış onam belgesi

 • Açlık grevinde olan kişilere yönelik  bilgilendirme

 • Etik ilkeler ve hukuksal durum

 • Açlık grevini izleyen hukukçular için değerlendirme formu hazırlandı.

-Kriz masası oluşturuldu, tüm cezaevleri ve hekimlerinin iletişim bilgileri toplandı ve birebir telefonla 

İnsan Hakları Komisyonu



İ S TA N B U L  TA B İ P  O D A S I

[
62

[

]

iletişim kuruldu.

-Cezaevi ziyaretleri yapıldı; 

 • Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi-12.11.2011 

 • Silivri Ceza İnfaz Kurumu- 14.11.2011 

 • Kandıra Cezaevi- 15.11.2012 

 • Bolu Cezaevi-15.11.2012

-Cezaevi izleme koordinasyonu içerisinde yer alındı ve iletişim ağı oluşturuldu.

-İHD’nin  raporları ve basın üzerinden sağlık durumları takip edilmeye çalışıldı.   

-13.11.2012- Açlık grevinde hekim sorumluluğu eğitim toplantısı,

- B1 genelgesi için Adalet Bakanlığı ile yazışmalar,

-12.03.2013- İstanbul Tabip Odası’nda “Sağlık Mülteciler İçin de Haktır” basın açıklaması yapıldı.

08.04.2013- Eminönü’nde yaşayan Suriyeli sığınmacıların yaşam ve sağlık koşullarına durum tespiti 
yapılarak ilgili kurumlara iletilmesi için yönetime iletildi.

12.05.2013- TTB İHK olarak “Cezaevinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik” çalıştayı planlandı.

01.06.2013- Türkiye’de göçmenlerin yaşadığı problemlerle ilgili bir çalıştay organizasyonu planlandı.
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01.04.2012

İstanbul İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi Mart ayı işçi ölümleri raporunu açıkladı

Komisyonumuzun da bileşeni olduğu İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) her ay yapmış 
olduğu işçi ölüm ve yaralanmalarına ilişkin Mart ayı raporunu Taksim Tramvay Durağı’nda gerçek-
leştirilen basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. “Esenyurt’ta inşaat işçileri diri diri yandı! Adalet 
is-ti-yo-ruz” yazılı pankartta ayrıca 11 Mart’ta Esenyurt’ta Marmara Park AVM inşaatında yanarak 
ölen işçilerin isimleri, yaşları, memleketleri yazıldı. 

21.06.2012

İşyeri Hekimlerine Solunum Fonksiyon Testi Eğitimi

İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen ve Yediku-
le Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdoğan 
Çetinkaya’nın eğitimci olarak katıldığı “İşyeri Hekimlerine Solunum Fonksiyon Testi” eğitimi işyeri 
hekimlerinin yoğun katılımı ile 21 Haziran 2012 tarihinde İstanbul Tabip Odasında (Cağaloğlu) yapıldı.

05.07.2012

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası İş Kazalarını ve Meslek Hastalıkları Görmezden gelerek yasalaştı

2003 yılında 4857 sayılı yasa ile hazırlıkları başlayan, çeşitli yönetmelik, tüzük girişimleri ve nihayet 
2006’da “müstakil bir iş yasası” adıyla devam eden, son bir yılda hız kazanan yasa tasarısı Nisan 
2012’de Meclis’e sunuldu. 30 Haziran 2012 itibariyle Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Yasa ile ilgili olarak DİSK-KESK-TMMOB ve TTB tarafından basın açıklaması yapıldı.

16.07.2012

İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu Meclisten Geçti ve İş Cinayetleri Devam Ediyor

İstanbul Avcılar’da D-100 karayolu üzerinde metrobüs bağlantı yolu köprüsü, beton blokların söküm 
işçiliği sırasında işçi Yakup Kavak iş cinayetine kurban edilirken iki işçi de yaralandı.

Yaşanan iş cinayeti ve olayı “dikkatsizlik ve ihmal” olarak değerlendiren İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı’nın açıklaması sonrasında Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu 16 
Temmuz 2012 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

03.10.2012

Eylül Ayında 83 işçi hayatını kaybetti,

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi iş cinayetlerine ilişkin Eylül ayı raporuİstanbul Tıp 
Fakültesi’nde yapılan basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. 

Enerji Sen, Hava İş’in de destek verdiği eyleme İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi imzalı “Çalışma 
Koşulları Sağlık Çalışanlarını Öldürüyor, Dr. Mustafa Bilgiç 26 Yaşında Öldü” ve İstanbul Tabip Odası, 
SES Aksaray Şube ve Devrimci Sağlık İş imzalı ““Hastanede iş cinayeti! Asistan Dr. Mustafa Bilgiç’i 
unutmayacağız!” pankartları açıldı.

İşçi Sağlığı Ve İşyeri Hekimliği 
Komisyonu
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04.01.2013

Değerli Hocamız Dr. Nazif Yeşilleten’i kaybettik,

İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi eski başhekimi,  işçi sağlığı ve meslek hastalıkları konusun-
daki eğitim ve çalışmaları ile işçi sağlığı camiasının duayenlerinden, TTB İşyeri hekimliği Akademik 
Kurul  Üyesi ve TTB İşyeri hekimliği  Eğiticisi  Değerli Hocamız . Dr. Nazif Yeşilleten ‘4 Ocak 2013 
günü kaybettik. Hocamızın cenazesi Komisyon üyelerimizin katılımı ile 05.01.2013 tarihinde Kırklareli 
Babaeski’de defnedildi. 

07.01.2013

Taşeron işçilerin ölümlerini kabul etmiyoruz, 

Zonguldak’ta 8 maden işçisinin madende oluşan göçük sonucu hayatını kaybetmesi üzerine bir basın 
açıklaması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada “Artık yeter, taşeronlaştırma daha kaç ocağı söndü-
recek, daha kaç canımızı kaybedeceğiz. İnsan hayatı artık AKP Hükümeti karşısında önemini kaybet-
miştir. İşçiler yapılan son düzenlemelerle, iş güvenliğinin hiçe sayıldığı, rantın ve karın önemsendiği 
taşeron düzene terk edilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i bir kez daha istifaya 
davet ediyor, hayatını kaybeden maden işçilerimizin ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz” denildi.

14.02.2103

İşyeri Hekimleri İle Toplantı

Son dönemde artan iş akdi fesihleri, İşyeri Hekimlerinin Ekonomik ve Özlük hak kayıpları, Ortak 
Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin yaygınlaşması ile ortaya çıkan sorunları tartışmak üzere Hukuk Bü-
romuzun katılımı ile İstanbul Tabip Odasında toplantı düzenlendi. İşyeri hekimlerinin yoğun katılımı ile 
gerçekleşen toplantıda 3 ayrı grup oluşturularak mücadele yöntemleri için yol haritası çıkarılmasına 
karar verildi.

04.03.2013

İTÜ İnşaat Fakültesi öğrencilerinden Komisyonumuza ziyaret

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre ACAR Başkanlığında fakül-
te öğrencilerinden oluşan bir grup özellikle inşaat sektöründe yaşanan iş sağlığı ve güvenliği sorun-
larını konuşmak üzere Kadıköy Büromuzda Komisyon Üyemiz Dr. Süheyla AĞKOÇ ile bir araya gelerek 
bilgi alışverişinde bulundu.

İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi toplantıları, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu toplantı-
ları, İTO temsilciler kurulu toplantılarına düzenli katılım sağlandı.

Sendikalar, Meslek Örgütleri, İşçi Dernekleri, İşyeri Hekimleri ve İşverenlerden gelen her türlü yazılı 
sözlü sorulara cevap verildi, bilgilendirme yapıldı.
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1) 4 Nisan 2012 tarihinde  İTO Kadın Komisyonu toplantısı yapılmış, kongre hazırlıkları planlanmıştır. 

2) 2 Mayıs 2012 tarihinde  İTO Kadın Komisyonu toplantısı yapılmış, kongrenin ayrıntılı programı için 
işbölümü yapılmıştır.

3) III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi - İstanbul, 18-20 Mayıs 2012 tarihinde Kadını Gör-
meyen Aile ve Sağlık Politikaları başlığında düzenlendi. İstanbul Kadın Hekimlik Komisyonu üyeleri 
konuşmacı ve dinleyici olarak toplantıya katıldı.

4) 29.05.2012 tarihli Kol açıklamasına hazırlık aşamasında komisyonumuzca destek verilmiştir. 

5)Haziran ayı toplantısı yapılmadı, iletiler üzerinden GEBLİZ konusu araştırıldı, “Kürtaj Haktır Karar 
Kadınların” platformunda yer almaya karar verildi. “Katil değil, hekimiz” yazılı beyaz tişörtler bas-
tırıldı ve o tişörtlerle 18.6 2012 tarihinde tüm Türkiye’de yapılan “Kürtajda Karar Kadınların” gece 
oturumunun İstanbul Taksim’deki toplantısına katılındı.

6) 31.08.2012 tarihinde  İTO Kadın Komisyonu toplantısı yapılmış, kongre hazırlıkları planlanmıştır. 

5) 19 Eylül 2012 tarihinde  İTO Kadın Komisyonu toplantısı yapılmış, Yürütme Kurulu’na katılmak üze-
re Gülsüm Önal görevlendirilmiştir.

6) 23 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da yapılan TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme 
Toplantısı’na Gülsüm Önal katılmıştır. Gülsüm Önal tarafından hazırlanan kol toplantısı tutanağı, 
komisyon üyeleri ve yönetime gönderilmiştir. 

7) Eylül Ayı Hekim Forumu dergisinde Kürtaj-sezeryan dosyası yer almıştır.

8) 17 Ekim 2012 tarihli İstanbul Tabip Odası Kadın Hekim Komisyonu Toplantısı yapılmış, “Üreme 
Sağlığı Hakları”  ve  “Cinsel saldırı ve cinsel istismar sonucu ortaya çıkan gebeliklerde hekimlerin 
yaşadıkları sorunlar, tıbbi ve hukuki gerilim alanları” konularında çalışma yapılması karar bağlanmış, 
işbölümü yapılmıştır. 

9) 22 Aralık 2012’de Ankara’da Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun düzenlediği “Cinsel Saldırı 
Sonucu Oluşan Gebelikler ve Kürtaj” konulu çalıştaya, Dr. Elif Kırteke, Dr. Lale Tırtıl, Dr. Şebnem Ko-
rur Fincancı sunum yaparak, Dr. Gülsüm Önal İstanbul komisyonu temsilen katılmıştır. 

10) 28 Kasım 2012 tarihli İTO Kadın Komisyonu toplantısı yapılmış, kamuoyunda “kürtaj genelgesi” 
adıyla bilinen düzenleme için basın açıklaması yazılması karara bağlanmıştır. 

11) 9 Ocak 2013’de SKY 360’ta Şimdi Söz Sizde Programı’na İstanbul Tabip Odası Kadın 
Komisyonu’ndan  Gülsüm Önal konuk oldu.

12) 23 Ocak 2013 İTO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Toplantısı yapıldı, son dönem ka-
muoyu gündemine gelen “Narkozsuz kürtaj” tartışması değerlendirildi, içinde kadın doğum uzman-
larının görev aldığı bir çalışma grubu oluşturarak Üreme Sağlığı Hakları ile ilgili TTB Standartlar 
Kılavuzu hazırlanması karara bağlandı.  

13) AKP İl Kadın Kolları’nın ziyaret talebi sonrasında, 23 Ocak 2013tarihinde İTO Yönetim Kurulundan 
Emel Atik, komisyon üyeleri Elif Kırteke, Gülnihal Bülbül ve Gülsüm Önal’ın katılımıyla AKP İl Kadın 

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı 
Komisyonu
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Kolları Yönetim Kurulu ile görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede AKP’nin kadın bedeni üzerinden 
yürüttüğü politikalara, üreme sağlığı haklarına yaklaşımına ve sağlıkta dönüşüm sürecine ilişkin 
eleştirilerimizi dile getirme imkânı bulduk. 

14) Şubat ve Mart aylarında Komisyon üyelerinin yoğunluğu nedeniyle toplantı yapılamadı ancak 
e-posta üzerinden haberleşildi.

15)  CHP Kadın Kollarında çalışan Dr. Handan Toprak’ın randevu talebi sonrasında; İTO Yönetim 
Kurulu’ndan Emel Atik, komisyondan Gülsüm Önal’ın katılımıyla görüşme gerçekleştirildi. 

İstanbul Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonunun takip ettiği Platformlar

 • Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu

 • KEİG (Kadın Emeği ve İstihdam Girişimi) 

 • KEİG platformu örgütlerinin çağrıcısı olduğu yeni kurulan “Kreş Haktır” Platformu

 • İstanbul Emek Örgütleri Kadınları

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Basın Açıklamaları

 • 8 Mart 2013’te de Kadın Dayanışmasının Bir Parçası Olmaya ve Her Yerde İsyanımızı Dile 
Getirmeye Devam Edeceğiz!

 • 1 Mart 2013 İsteyerek ve Güvenli Düşükler için “Tıbbi Düşük” Türkiye’de Bir Seçenek Ola-
rak Kullanılmalıdır

 • 24 Kasım 2012 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Gerçek Çözüm İstiyoruz

 • 29 Mayıs 2012 Kadınlar Devlete Değil, Kendilerine Aittir, Kürtaj Hakkı Kadınların Yaşam 
Hakkıdır! 
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İstanbul Tabip Odası 2012 yılı seçimli genel kurulunun ardından  İTO PHK (İstanbul Tabip Odası Pratis-
yen Hekim Komisyonu) komisyon başkanlığına Dr. Sevinç ÖZGEN, komisyon sekreterliğine Dr. A.Yeliz 
MUTLU seçildi. Toplantıların 15 günde bir Pazartesi günleri saat 18.30-21.00 arasında Tabip Odası 
Cağaloğlu binasında yapılması kararlaştırıldı. 2012-2013 dönemi çalışma programı oluşturuldu.

2012-2013 dönemi çalışma programının ana başlıkları:

 1. İstanbul Tabip Odası genel çalışmalarına katkı ve 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

I-İstanbul Tabip Odası genel çalışmalarına katkı ve 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 yer alması için çaba gösterdi.

Kadıköy, Maltepe, Pendik, Üsküdar, Beyoğlu, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Şişli, Yalova  ilçele-
rinde birinci basamak temsilci seçimleri gerçekleştirildi. Birinci basamak temsilcilerinin temsilciler 
kurulunda yer almasını sağlandı.  Temsilciler kurulu divanı çalışmalarına katkı sundu. Komisyonu-
muzu Temsilciler Kurulu Divanı’nda bu dönem Dr.Naciye Demirel temsil etmektedir.

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 ilgili pratisyen hekimlerin ve birinci basamak sağlık kuruluşla-
rının görüş ve önerilerinin yer almasını sağladı. Tüm etkinliklerin duyurusu ve geniş katılım için çaba 
harcadı.

14 Mart 2013 etkinliklerinin duyurulmasında çaba gösterdi, çeşitli etkinliklerde yer aldı. 12 Mart’ta 
“Hekimler Söylüyor “ etkinliğinde üyemiz Dr. Yelda Emek izleyenlerin takdirini toplayan bir programla 
sahnede yer aldı. Odamızın geleneksel 14 Mart yürüyüşüne pratisyen hekimlerin katılımı sağlandı. 
Birinci basamak hekimleri olarak rekabet, ticaret için değil eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti, iş 
güvencemiz, mesleki geleceğimiz için birlikte olduğumuzu dile getirdiğimiz pankart ile yürüyüşte yer 
aldık.

2 Mart 2013’te Cerrahpaşa’da toplanan İstanbul Bölge Sağlıkçılar Meclisi’ne komisyonumuzdan 
katılım sağlandı. 

Odamızın mecburi hizmetle İstanbul’a atanan hekimlerle yaptığı tanışma toplantılarına katıldık.

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

Pratisyen Hekim Komisyonu 
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II-Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi ile ilişkiler

Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi ile ortak kurslar (İnsülin Kullanımı Danışmanlığı kursu) 
düzenlendi.  Dernekle birlikte gündemimizdeki konularda birkaç kez ortak basın açıklamaları yapıldı. 
Şube yönetim kurulu ile zaman zaman ortak gündemli toplantılar yapılarak dayanışma içerisinde 
çalışmalar yürütüldü. 17‘inci Pratisyen Hekimlik Kongresi’ne katkı ve katılımların hazırlığından ger-
çekleştirilmesine kadar her sürecinde dernek şubesi ile birlikte çalışmalar yürütüldü. PHD İstanbul 
şubesinin 6 Nisan 2013’teki genel kurulu hazırlıklarına katkı sağlandı.

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. TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün İstanbul’da 
Mayıs ayında yapılan genel kuruluna katılım sağlandı. Komisyonumuzdan Dr. Zerrin Kurşun Enstitü 
yönetim kurulunda görev aldı.

IV-TTB Pratisyen Hekimler Kolu ile ilişkiler

Kolun tüm toplantılarına gündemleri komisyon üyeleri ile görüşerek hazırladığı yazılı raporlarla 
katıldı. Komisyonumuzu bu dönem Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu yürütme kurulunda 
Dr.Mustafa Sülkü temsil etti.

V-İstanbul’da aile hekimliği sürecine yönelik çalışmalar

Odanın çeşitli etkinlik ve eylemleri vesilesiyle Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri 
ziyaret edildi. Maltepe 17 No’lu ASM’de hasta ve yakını tarafından şiddete uğrayan Dr. Arzu Pınar 
Turan Biçer kaldırıldığı hastanede ziyaret edildi ve ASM önünde odamızın yaptığı basın açıklamasına 
katılım sağlandı. 17 Nisan 2013 gÖrev ve Dr.Ersin Arslan’ı anma etkinliğine katılımı artırmak için 
çaba gösterildi.

İstanbul’da yaşanan kızamık salgını ile ilgili olarak odamızın yaptığı basın açıklamasına katılınarak 
sağlıkta performans ve aile hekimliği sisteminin koruyucu sağlık hizmetlerine darbe vurduğu, birinci 
basamak sağlık hizmetlerinin bölge tabanlı ve topluma dayalı olarak organizasyonunun sağlanması 
gerektiği dile getirildi.

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 sayısını birinci basamak hekimlerine 
ulaştırdık.

Komisyon Başkanı: Dr. Sevinç ÖZGEN

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

Komisyon çalışmalarına katılanlar:

Sevinç Özgen, Naciye Demirel, Zerrin Kurşun, Selma Okkaoğlu, İsmet Sayman, Yelda Emek, Emel 
Atik, Filiz Kurtoğlu, Süheyla Ağkoç, Kübra Süer, Günyeli Yalçınkaya, A. Yeliz Mutlu, Anıl Hoşcan, Akif 
Akalın, Belda Kerimgiller, Mutlugül Yahyaoğlu, Beyza Kutay, Nilüfer Yalçın, Yasemin Köksoy, Oktay 
Ekeme, Gürcan Bahadır, Onur Çeçen Ali Demircan, Turabi Yerli, Rıdvan Yılmaz, Nihat Şahbaz, Erdo-
ğan Mazmanoğlu, İrfan Alemdar, Mustafa Sülkü, Hüseyin Demirdizen, Mesut Küçük, Aytekin Sağlam, 
Kamil Tekerek, Eser Aydın, Eriş Özkan, Cumhur Özcan, Deniz Mardin, Arzu Kellecioğlu, Devrim Arda
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İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği, uzak bölgelerde çalışan üyelerin, Odayla iletişimlerini artır-
mak, yapılacak etkinliklere katılımı kolaylaştırmak, yönetsel katılımı güçlendirmek gibi amaçlarla 
kurulmuştur. Temsilcilik, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun 04.01.2005 tarihinde almış olduğu 
kararla başlamış olup, çalışmalarını halen sürdürmektedir. 

2012 -2013 Dönemi Faaliyetlerinden Başlıklar:

1.Silivri’de 2012-2014 dönemi iş yeri temsilci seçimleri gerçekleştirilmiş,14 Kasım 2012 tarihinde 
Silivri Devlet Hastanesi’nde başlayan seçimler Özel Kolan, Özel Hayat, Özel Anadolu  Hastaneleri ve 
Birinci Basamak temsilci seçimleriyle  tamamlanmıştır.

2.İstanbul Tabip Odası , 663 sayılı KHK ile Aile Hekimleri Yasası’nda önemli değişiklikler getiren 
Torba Yasa’ya karşı “Angarya Çalışmayı Kabul Etmiyoruz” sloganıyla  başlattığı nöbet eylemini bu kez 
Silivri’de gerçekleştirmiştir. Silivri Temsilciliğimiz tarafından organize edilen eylem 13 Temmuz Cuma 
günü, Silivri 50. Yıl Aile Sağlığı Merkezi önünde 17.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilmiş, nöbet 
eylemine bölgedeki aile hekimleri, ebe ve hemşirelerin yanı sıra SES, Eğitim-Sen ve CHP ilçe temsil-
cileri katılmıştır. Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı eylemde yaptığı konuşmada, sağlıkta 
özelleştirmenin, birinci basamakta Aile Hekimliği adıyla sürdürüldüğünü, birinci basamak sağlık 
hizmeti sunan sağlık emekçilerinin bu sistemde güvencesiz, mesleki bağımsızlıktan uzak, angarya 
görevler içeren zorlu koşullarda çalıştırıldığı vurgusunu yapmıştır.

3.Silivri Devlet Hastanesi’nde  çalışan Dr. T.K.Ç hakkında “bir infaz koruma memuruna hakaret ettiği” 
iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması 26 Haziran 2012 tarihinde Silivri’de yapıldı. Meslektaşımız, 
yoğun bakımda yatan tutuklu hastasının tıbbi bilgilerini izin almadan kayıt eden infaz koruma memu-
ru ile tartışmış ve ardından üyemiz hakkında dava açılmıştı. Silivri Adliyesi’nde görülen davanın ilk 
duruşmasına Odamız adına Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı katılıp ve meslektaşımıza Odamı-
zın desteğini sunmuştur. 

4.2013 Ocak ayı itibariyle Bakırköy Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Büyükçekmece Dev-
let Hastanesi, Prof.Dr.Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi, Bakırköy Sadi Konuk EAH’de görevli 
dahiliye uzmanlarının bir kısmının Esenyurt Devlet Hastanesi’nde 2013 yılı Ocak ayı dahiliye branş 
nöbetine dahil edilmeleriyle birlikte Silivri Temsilciliğimiz Silivri Devlet Hastanesinde söz konusu 
mağduriyeti yaşayan hekimlerle toplantı yapmış, ilk değerlendirmeler ışığında Yönetim Kurulumuzu 
bilgilendirip gerekli girişimlerin  başlatılmasını sağlamıştır.

5.Silivri Demokrasi Platformu, Silivri de ‘Sağlık Hakkı Meclisleri’ toplantılarının ilkini 25 Mart 2012 
tarihinde Silivri Belediyesi Kültür Merkezin’de gerçekleştirmiş, sonrasında Selimpaşa, Gümüşyaka, 
Semizkumlar bölgelerinde iki ay boyunca toplantılar sürdürülmüştür.

6.2009 yılında Silivri de yaşanan sel felaketinde; hastanenin kenarına inşa edildiği Bolluca deresi 
taşmış, hastane bodrum katı tamamen sel sularıyla dolmuş, elektrik trafosu, laboratuvar birimi, 
radyoloji, ilaç ve tıbbi malzeme birimi, arşiv, ayniyat ve araç-gereç içeren depo birimi, mutfak ve gıda 
deposu, morg, mahkum koğuşu, çamaşırhane, ısıtma sistemi ve su deposu sular altında kalmış; 
malzemelerin büyük bir kısmı, ilaç-gıda gibi sudan etkilenen stoklar tamamen kullanılamaz hale 
gelmişti. Bu nedenle, hukuka ve bilimsel ilkelere aykırı şekilde dere yatağının kenarına inşa edilen 
hastanenin sel baskınına uğramasında ve hastalar ile sağlık çalışanlarının mağdur olmasında açık 
ihmalleri bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

Silivri Temsilciliği 
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dönemin İstanbul İl Özel İdaresi Başkan ve üyeleri ile dönemin Silivri Belediye Başkanı Hüseyin Tu-
ran hakkında Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu’na muhalefet ile görevi kötüye 
kullanma suçlarından şikayetçi olunmuştu.

Şikayetçi olduğumuz diğer yetkililer hakkında ise İçişleri Bakanlığı tarafından “şüphelilere izafe 
edilebilecek kişisel kusurun bulunmadığı” gerekçesiyle soruşturma izni verilmedi. Tüm itirazlarımız 
“ret” kararları ile sonuçlandı. 

Bu nedenle şikâyetimizin peşini bırakmadık ve geçtiğimi günlerde Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne başvuruda bulunduk.

7.Silivri Temsilciliğimizin de içinde yer aldığı Silivri Demokrasi Platformu, “ABD Emperyalizminin 
Taşeronu Olmayacağız! Ortadoğu`nun Geleceğine Halklar Karar Versin! Suriye`de Emperyalist Mü-
dahaleye Hayır!” temasıyla Silivri Uğur Mumcu Meydanı’nda 22 Ocak 2013 tarihinde basın açıklaması 
gerçekleştirmiş, basın açıklamasını platform adına Yönetim Kurul Üyemiz Dr.Fethi Bozçalı yapmıştır. 

8.9 Mart 2013 tarihinde 14 Mart Haftası nedeniyle Silivri Park Hotel’de yemekli bir buluşma gerçek-
leştirilmiştir. Silivri Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen geceye 200’e yakın meslektaşımız ve 
sağlık çalışanı katılmıştır. Bu buluşmada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, kamu hastane birlikleri, 
kamu-özel ortaklığıyla sağlık alanında yürütülen özelleştirme programı ağırlıklı olarak gündemleşti-
rilmiştir. Geceye Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve meclis üyeleri de  katılarak, sağlık çalışan-
larının mücadelesine desteklerini sunmuşlardır.

 9. İstanbul Tabip Odası Tıp Haftası etkinlik programı çerçevesinde, 14 Mart 2013 tarihinde Silivri Ata-
türk anıtına temsilcilik adına ve bölgedeki sağlık kuruluşlarınca çelenk konulmuş,14 Mart bildirgesi 
Dr.Ersin Gökpınar tarafından okunmuştur.

10. 2011-2013 dönemi için Silivri Belediyesi Kent Konseyi çalışmalarına, Odamızı adına katılan 
Dr.Fethi Bozçalı, yürütme kurulu üyesi sıfatıyla çalışmalarına devam etmiştir.

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

Dr. Fethi Bozçalı

İTO Silivri Temsilcisi
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Asistan Hekim Komisyonu olarak; 2012 Genel Kurul sonrası çalışmalarına kaybettiğimiz meslekta-
şımız Dr. Ersin Arslan için yapılan “12.45 Şiddete Hayır” eylemlerine aktif katılım sağlanarak ve etkin-
liğin örgütleyicisi olarak başlandı. 

Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde  eline iğne batması sonucu Kırım Kongo ka-
namalı hastalığına yakalanarak hayatını kaybeden meslektaşımız Dr. Mustafa Bilgiç anısına; İstanbul 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin iş cinayetlerinin açıklandığı toplantıya komisyon olarak katılım 
sağladık.

24 Eylül 2012’de Dr. Ersin Arslan’ın ailesi ile dayanışma konseri öncesi Asistan Hekim Komisyonu 
olarak  “Bu son olsun” pankartı ile Taksim’den Harbiye’ye yürüyüş düzenledik.

Yeni dönem ile birlikte her ayın 2. Ve 4. Çarşambası toplanma kararı aldık.

Yeni dönem TUS sonrası asistan hekimlerin göreve başlaması ile birlikte bir mektup hazırladık. 
“Bağırdık neler duyulmadı ki sesimizden, ki bizim bu bağırmamız yangına bir sudur” mısraları ile 
başlayan ; örgütlenme gerekliliğimizi, amaçlarımızı ve ne istediğimizi anlattığımız mektubun tüm 
hastanelerde dağıtımını tamamladık.

Asistan hekim arkadaşımız dr. Melike Erdem’in SABİM şikayeti sonrası hayatına son vermesinden 
sonra sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili çalışma kararı alındı.

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Dr. Melike Erdem’in ölümünün 2. Haftasında “Sağlık Baka-
nı İstifa Etsin, 184 SABİM Kapatılsın” açıklaması yapıldı.

Hastanelerde şiddete uğrandığında neler yapılacağı, nasıl davranılacağı üzerine bir metin hazırlandı.

Geçen senelerde ayrı ayrı illlerde yürüttüğümüz asistan hekim komisyon çalışmalarının ortaklaştırıl-
ması amacıyla Ankara’da bir toplantı yapıldı ve TTB Asistan Hekim Kolu kuruldu. 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanlarının yoğun iş yükü ve ücret kaybı nedeniyle gerçekleştir-
dikleri 2 günlük greve katılım sağlandı.

İzmir Hastaneleri asistanları  ile İzmir’de toplanıldı. Asistan hekim sorunları ve çözüm önerileri 
konuşuldu.

Birimlerde asistan hekimler ile buluşma toplantıları yapılma kararı alındı. Bu kapsamda ilk toplantı 
Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri ile yapıldı.

14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında “33 saat çalışan bir hekime muayene olmak istermisiniz” 
pankartı ile Taksim yürüyüşüne katılındı.

Asistan Hekim Komisyonu
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İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, bir grup aile hekimi  tarafından aile hekimlerinin 
ekonomik-özlük haklarının korunması, geliştirilmesi, çalışma koşullarından kaynaklanan sorunların 
giderilmesi, statülerinin iyileştirilmesi gibi talepleri gerçekleştirmek için, birlikte çözüm önerileri 
geliştirmek, mücadele ortamı oluşturmak amacıyla 16.10.2012 tarihinde Yönetim Kurulu onayı ile 
kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

İSTANBUL TABİP ODASI AİLE HEKİMLERİ KOMİSYONU YÖNERGESİ

TANIM

1.Bu yönerge, İstanbul’da Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan hekimlere yönelik yapılacak her 
türlü etkinliğin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla ‘Aile Hekimleri Komisyonu’ (AHK) adıyla 
oluşturulan sürekli bir çalışma grubunun amaç, ilke ve sorumluluklarını, çalışma yöntemini belirle-
mek amacıyla oluşturulmuştur. 

AMAÇ VE İLKELER

2. Sağlığın temel bir hak olduğu ilkesiyle, başta birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinden ol-
mak üzere her türlü temel sağlık hizmetlerinden toplumun her kesiminin ayrımsız, ücretsiz, nitelikli 
yararlanması için çalışmalar yürütür.

3. Aile Hekimliği Sisteminde birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi sürecinde hekim-
leri güvenceden yoksun, sözleşmeli çalıştırma dayatmasına karşı politikalar geliştirirken, ertelene-
mez nitelikteki, güncel sorunların çözümü için her türlü mücadele yöntemini kullanır. 

4. Aile hekimlerinin (AH) ekonomik-özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi, mesleki bağım-
sızlık, sürekli eğitim, sosyal etkinlikler ile bilgi paylaşımını, iletişim olanaklarını geliştirmeyi amaç 
edinir. Aile hekimlerinin çalışma koşullarından kaynaklanan sorunların giderilmesi, statülerinin 
iyileştirilmesi için görüş oluşturur, sorunlara dikkat çeker, çözüm yolları geliştirir. Bu amaçlarını ger-
çekleştirmek için hukuki destek, toplantı, görüşme, panel, çalıştay, basın açıklaması, miting gibi her 
türlü etkinliği organize eder. 

5. Aile hekimleri ve ASM’deki diğer çalışanlarla dayanışma içinde hak alma mücadelesini ortak 
yürütür. 

ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

6.Bu yönerge, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun onayı ile yaşama geçer. 

7. Komisyon, çalışmalarında İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Komisyon 
çalışmaları, üyelerin kendi aralarında görüşerek alacakları ortak kararların yaşama geçirilmesi 
Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesi ve onayı ile olur. 

8.Komisyonda alınacak kararlarda oy birliği esastır. Oy birliğiyle alınamayan kararlarda oy çokluğu 
gözetilir. Ancak oylama ile alınacak kararlarda son 1 (bir) yıl içinde en az 3 (üç) komisyon toplantısına 
katılma şartı aranır. 

9.Komisyon, kendi arasında eş başkanlar belirler. Komisyonu eş başkanlar komisyonu temsil eder, 
toplantıları yönetir, komisyonun defterine alınan kararları işler, üyeler arasında koordinasyonu sağlar.

İstanbul Tabip Odası 
Aile Hekimleri Komisyonu
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10. Komisyona, İstanbul Tabip Odası bölgesindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan her hekim gö-
nüllülük temelinde katılabilir.

11.Toplantılar düzenli olarak her ayın ikinci Salı günü, İTO Cağaloğlu bürosunda yapılır. 

12. İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu İstanbul Tabip Odası’ndaki; başta Pratisyen He-
kim Komisyonu ve İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olmak üzere diğer komisyon ve çalışma 
grupları ile işbirliği içinde çalışır. 

13.İstanbul Tabip Odası’nı çeşitli platformlarda alanıyla ilgili temsil edebilir, komisyon diğer odalar ile 
birlikte TTB-Aile Hekimliği Kolu kurulmasını ve Kol toplantılarına düzenli katılımı hedefler.

KOMİSYON ÇALIŞMALARINDAN BAŞLIKLAR:

1. Komisyon kendi içinde eş başkanlarını seçti.

2. Komisyon üyelerinin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla elektronik iletişim grubu oluşturuldu.

3. Aile hekimlerinin mesleki ve uzmanlık eğitimi ile ilgili çalışmalar yapılması kararlaştırılıp bu çalış-
maları koordine edecek sorumlular belirlendi.

3.İstanbul’da Aile Hekimliği Uygulamasının 2. yıldönümü vesilesiyle bir basın açıklaması düzenlendi. 
http://www.istabip.org.tr/aile/index.php/component/content/article/18-haberler/137-aile-hekimleri-
kolay-recete-yazdrma-yeri-deildir.html

4. Türk Tabipleri Birliği’nde Aile Hekimliği Kolu kurulması sürecine destek olundu. 2 Aralık 2012 tari-
hinde 20 ilden gelen Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda TTB 
Aile Hekimliği Kolu kuruldu. Kuruluş toplantısına  komisyonumuz adına eş başkanlarımız ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz katıldı. İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu üyelerimizden  Dr. Hakkan 
Hekimoğlu  TTB Aile Hekimleri Kolu Yürütme Kurulu Genel Sekreterliği’ne seçildi. http://www.ahek.
dr.tr/haberler/87-kol.html

5. Birinci Basamakta, adli rapor ve defin ruhsatı hizmetlerinin verilmesiyle ilgili yaşanan sorunlara 
dikkat çekmek, çözüm önerileri geliştirmek amacıyla 08.12.2012 tarihinde, konuyla ilgili tarafların 
(Halk Sağlığı Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ,İlçe Belediyeleri, ATUD, PHD, İSTAHED, AHK) katılı-
mıyla bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayın sonuçları raporlaştırıldı, ilgili birimler bizzat ziyaret edilerek 
hazırlanan rapor sunuldu. TTB Aile Hekimliği Kolu’nda gündemleştirildi.  http://www.istabip.org.tr/
index.php/haber-arsivi/2723-defin-ve-adli-rapor-hizmetleri-deerlendirme-raporu-ackland.html

6. 2. Aşama Uyum Eğitimleri ile ilgili aile hekimlerinin beklentileri 11.12.2012 tarihinde yapılan ko-
misyon toplantısında değerlendirildi. Ön Değerlendirme Raporu oluşturuldu. Odamızın internet say-
fasında yayınlandı, birinci basamak hekimlerine ve TTB Aile Hekimliği Kolu’na ayrıca iletildi   http://
www.istabip.org.tr/aile/ 

7. Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) görev yapan sağlık çalışanlarının çalışma biçimlerine ve ko-
şullarına ilişkin oluşturacakları görüş, öneri ve taleplerini toparlayarak ortaklaştırmak, oluşturula-
cak taleplerin takipçisi olmak amacıyla 24.11.2012 tarihinde, “Aile Hekimliğinde Nasıl Bir Çalışma 
Biçimi, Nasıl Bir Sözleşme İstiyoruz?” adıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, TTB, Tekirdağ 
Tabip Odası, Manisa Tabip Odası, İSTAHED, SES İstanbul Şubeleri adına temsilciler ile ASM çalışanları 
katıldı, tüm katılımcıların ortaya koyduğu görüş ve öneriler ortaklaştırılarak somut taleplere dönüş-
türüldü. Toplantı sonucunda  22 maddeden oluşan talepler ilan edildi ve taleplerin yaşama geçirilmesi 
için TTB Aile Hekimliği Kolu’na sunulup tartışılması, karar haline getirilmesi için çaba sarf edildi. 
http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/2718-aile-hekimlii-soezlemeleri-.html

8. Birçok ilçede Pratisyen Hekim Komisyonu ile birlikte 1. Basamak Temsilci seçimleri gerçekleştiril-
di.
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9. Sözleşmeleri ceza puanları nedeniyle feshedilen aile hekimleriyle görüşmeler yapıldı, hukuki 
destek sunuldu.

10.Hekim-hasta ilişkisinin zedelendiği durumlarda ya da hastası tarafından şiddet gören hekimin  
hastasını reddedebilme hakkına sahip olabilmesi, böylesi durumlarda hastanın Aile Hekiminden  
kaydının silinerek başka hekime kaydının sağlanması talebiyle yetkili mercilerle görüşmeler yapıldı, 
bu nedenle mağduriyet yaşayan meslektaşlarımıza hukuki destek sunuldu.

11. İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyet, 23.01.2013 tarihinde  
defin raporlarının düzenlenmesinde yaşanan sorunları görüşmek amacıyla (08.12.2012 tarihinde Adli 
ve Defin Raporlarının gündemleştirildiği çalıştayda alınan kararlar çerçevesinde) İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı’na bir ziyaret gerçekleştirdi. http://www.istabip.org.tr/index.
php/haber-arsivi/2770-defin-noebetleri-cin-stanbul-bueyuekehir-belediyesi-le-goerueueldue.html

12. Aile Hekimleri Komisyonu olarak İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. M. Taner Gören başkan-
lığında bir heyetle, sözleşme fesihleri, Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) hekimlerinin geçici görevlendi-
rilmeleri, defin ve adli nöbetlerde yaşanan sorunları, birinci basamakta sağlık çalışanlarına yönelik 
şiddetin önlenmesi için yapılacakları, deprem güvenliği nedeniyle boşaltılan ya da boşaltılacak kamu 
hizmet binalarının yerine hizmetin devamlılığı için yapılacak yer tahsislerini, kamu binaları dışın-
da hizmet veren Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) kamu hizmet binalarında çalışmasını sağlayacak 
koşulların yaratılmasını, İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde görülen kızamık vakalarını ve bu 
konuda yapılan çalışmaları, alınan önlemleri görüşmek, Odamızın görüş ve önerilerini paylaşmak 
amacıyla İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne 05.02.2013 tarihinde bir  ziyaret gerçekleştirdi. http://
www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/2783-stanbul-halk-salii-mueduerlueuene-ziyaret.html

13. ASM’lerde şiddete maruz kalan sağlık meslektaşlarımız telefonla arandı, ziyaret edildi, hukuki 
destek verildi. Ayrıca sağlık çalışanına şiddet konusu İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’yle yapılan 
görüşmede bir kez daha dile getirildi ve önerilerimiz yinelendi.

14.Ölüm Bildirim Sistemi adıyla evde doğal ölümlere ilişkin hazırlanan yeni program ve buna ilişkin 
genelge komisyon toplantılarında değerlendirildi, yaşanan sorunlarla ilgili Halk Sağlığı Müdürlüğü ile 
görüşüldü, mağduriyet yaşayan meslektaşlarımıza destek sunuldu.

15. 02.03.2012 tarihinde yapılan İstanbul Bölge Sağlıkçılar Meclisi toplantısına çağrı yapılıp, toplantıya 
katılım sağlandı.

16.İstanbul’da yaşanan kızamık salgını ile ilgili olarak İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne ellerindeki 
verileri bizlerle paylaşması için yazılı başvuruda bulunuldu, bilgilere ulaşılamayınca üyelerimizin el-
lerindeki bilgiler toparlanıp değerlendirilip, sonrasında Halk Sağlığı Müdürlüğü ile yapılan toplantıda 
alınan önlemler hakkında geç ve kısmi de  olsa bilgi edinildi, müdürlüğe konuyla ilgili hassasiyetimiz 
iletildi. Komisyon üyelerimizin ve temsilcilerimizin kızamık salgınına karşı verilen mücadele ile  ilgili 
duyarlılıklarının artırılması amacıyla toplantı ve bilgilendirme şeklinde etkinlikler yapıldı.

17.Değişik kamu  kurumlarına ait binalarda hizmet veren ASM’lerin başta deprem olmak üzere 
çeşitli nedenlerle geçici veya kalıcı olarak boşaltılmak istenmesine karşı hem yetkili makamlarla gö-
rüşmeler yürütüldü hem de hukuki süreçler işletildi. Kimi zaman ise anında tepki gösterilerek (basın 
açıklaması vb.) ASM’lerde çalışan arkadaşlarımızın mağdur edilmesinin önüne geçilmiştir.

18. 25.01.2013 gün ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan, Aile Hekimliği 
Uygulama Yönetmeliği, toplantılarımızda görüşüldü, yönetmeliğin hukuki değerlendirmesi hukuk 
büromuz tarafından yapılıp, internet sitemizde yayınlandı, ayrıca yönetmeliğin iptali için yargıya 
başvurulması kararı verildi. Nitekim Türk Tabipleri Birliği, birinci basamak sağlık hizmet sunumu 
anlayışına uygun olmayan, hukuka, kamu yararına ve hizmetin gereklerine aykırı, aile hekimlerinin 
özlük haklarını ve dinlenme haklarını ihlal eden, çalışma koşullarını ağırlaştıran ve kimi uygulama-
ların ne şekilde olacağı konusunda belirsizlik ve eksiklik içeren bazı düzenlemelerinin iptali istemiyle 
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dava açmıştır. http://www.istabip.org.tr/dosyalar/hukuk/ahyonetmelik25.01.2013.pdf

19.14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde odamızın hazırladığı bir haftalık programa ve 17 Mart 
yürüyüşüne katılım sağlandı.

20.17 Nisan 2013 tarihinde Dr.Ersin Arslan’ı anma ve şiddete karşı görev etkinliklerine katılım sağ-
landı.

 

İstanbul Aile Hekimleri Komisyonu adına

Komisyon Eş Başkanları

Dr. Hatıra Topaklı 

Dr. Ahmet Erdal Uğurlu
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Mayıs 2012 – Nisan 2013 döneminde görev yapan Özel Hekimliği Komisyonumuzun faaliyetleri aşağı-
da şekilde gerçekleşmiştir:

29 MAYIS 2012

Seçim sonrası ilk Özel Hekimlik Komisyonu toplantısı yapıldı. Dönem değerlendirmesi, Dr. Arda 
Saygılı’nın FEMS-Bulgaristan sunumu ve yeni dönem ÖHK Yürütme Kurulu seçimleri yapıldı. Dr. Er-
dem Birgül, Dr. Cihan Ünlüçerçi, Dr. Petek Arıoğlu, Dr. Kemal Özay, Dr. Ali Şeker asil üyeler; Dr. Gülay 
Karadeniz, Dr. Melahat Cengiz ve Dr. Selçuk Görmez yedek üyeler olarak seçildiler.

28 HAZİRAN 2012

Prof. Dr. Şükrü Kızılot, hekimlere yeni Türk Ticaret Kanunu’nu anlattı. Odada yapılan ve yaklaşık 200 
hekimin katıldığı toplantı ilgiyle izlendi ve tabip.tv üzerinden katılamayan hekimlerin faydalanması 
amacıyla canlı yayınlandı.

7 EKİM 2012

TTB Özel Hekimlik Kolu toplantısı Ankara’da yapıldı. Kol Yürütme Kurulu’na İstanbul’dan Dr. Hasan 
Oğan, Dr. Kemal Özay, Dr. Güray Kılıç ve Dr. Selçuk Görmez seçildiler.

12-13 EKİM 2012

Strasbourg’da yapılan Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Genel Kurulu Toplantısı’na tem-
silci olarak Dr. Selçuk Görmez katıldı ve bir sunum gerçekleştirdi. Yönetim kurulu seçimlerinin de 
yapıldığı genel kurulda 2012-2015 döneminde başkanlığa Dr. Enrico Reginato (İtalya), başkan yardım-
cılıklarına ise Dr. Pavel Oravec (Slovakya) ve Dr. Serdar Dalkılıç (Fransa) seçildiler.

2 KASIM 2012

Hekimlerin sahibi/ortağı bulunduğu tıp merkezleri, dal merkezleri, özel poliklinik ve laboratuvarların 
yönetmelik değişiklikleri sonucu 2013 yılında fiziki zorunlulukları yerine getiremeyenlerin kapanması 
konusu üzerine yaz aylarında görüşen Özel Hekimlik Komisyonu bu süreci projelendirerek, Kasım 
2012 tarihinde İTO’da yapılacak toplantı öncesi konu ile ilgili hazırladığı anket çalışmasını üyelerle 
paylaştı ve katılımlarını talep etti.

08 KASIM 2012

Tıp merkezi, dal merkezi ve özel poliklinikleri olan ve yeni düzenlemelere karşı kapatılma riski bulu-
nan hekim eksenli sağlık kuruluşları için yürütülecek mücadele kapsamında örnek davalar açılaca-
ğına ilişkin hekimlere çağrı yapıldı.

9 KASIM 2012

2010 yılından itibaren özel hastanelerde yaşanan ücret gaspları ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı, 
Çalışma Bakanlığı ve SGK ile yapılan yazışmaların sonuçları ve Sağlık Bakanlığı’ndan alınan cevap 
üyelerle paylaşıldı.

Özel Hekimlik Komisyonu
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27 KASIM 2012

“Tıp Merkezleri, Dal Merkezleri, Özel Poliklinik ve Laboratuvarları 2013’de Neler Bekliyor?” konulu 
toplantı yapıldı. Yaklaşık 150 hekim katıldı. Mücadeleyi örgütlemek adına ÖHK Yürütme Kurulu koor-
dinasyonunda tıp merkezleri, dal merkezleri, poliklinikler ve laboratuvar çalışanlarından oluşan bir 
alt çalışma grubu kuruldu.

11 ARALIK 2012

TTB’nin konu ile ilgili bilgilendirmeleri - İstanbul’da muayenehane ve özel sağlık kuruluşlarına yapıl-
maya başlanan tebligatlar doğrultusunda “Sağlık Net2 Veri Gönderim Sistemi” konulu geniş hekim 
katılımlı toplantı yapıldı.

18 ARALIK 2012

Sağlık net2 veri gönderim sistemi ile ilgili katılamayan hekimlerimiz ve son durum değerlendirmesi 
için İTO-Cağaloğlu’nda bir toplantı daha yapıldı. Tıp merkezleri-dal merkezlerinin durumu da tartışıl-
dı.

19 ARALIK 2012

İTO - Kadıköy Büro’da 19-20 Ocak 2013 Özel Hekimlik Çalıştayı hazırlıkları konulu bir toplantı yapıldı.

21 ARALIK 2012 

Özel sağlık kuruluşları ve muayenehanelerde çalışan tüm hekimlerin, hastalara ait tıbbi bilgileri 1 
Ocak 2013 tarihinden itibaren paylaşmasına ilişkin İstanbul Tabip Odası bir basın açıklaması düzen-
ledi. Açıklamaya İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Tabip Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Şen katıldı.

24 ARALIK 2012

Sağlıknet2 sistemi ile ilgili meslektaşlarımıza herhangi bir program satın almamaları ve konu ile ilgili 
detaylı bilgilenmeleri açısından Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan “25 Soruda Sağlık Net2”, “Hu-
kuki Dayanaklar” ve “Hasta Onam Formu” bilgilendirmeleri elektronik ortamda gönderildi.

25 ARALIK 2012

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 17.11.2012 tarihli Sağlık Net2 veri gön-
derimi konulu yazısının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından 
Danıştay’da iptal davası açıldı.

27 ARALIK 2012

Vatan Gazetesi yazarı Reha Muhtar’ın 9 ve 11 Kasım 2012 tarihinde yayımlanan, hekimlik mesleğini 
itibarsızlaştıran ve hekimleri hedef gösteren köşe yazılarına ilişkin, TTB ve İstanbul Tabip Odası tara-
fından Basın Konseyi’ne yapılan şikayet başvurusu sonuçlandı. Basın Konseyi, Vatan Gazetesi yazarı 
Reha Muhtar’ın uyarılmasına karar verdi.

15 OCAK 2013

Sağlık Net2 veri gönderim sistemi ile ilgili yürütülen mücadelenin bir parçası olarak, konunun zarar 
gören paydaşlarının hukuki ve etik yönden değerlendirme yapmalarını ve çözüm önerilerinin ortak-
laştırılmasını amaçlayan “Elektronik Sağlık Kayıtları ve Hasta Mahremiyeti’’ konulu toplantı 15 Ocak 
2013 Salı günü İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı.

Toplantıya  İstanbul Diş Hekimleri Odası’nı temsilen Oda  Başkanı Dt. Murat Ersoy, İstanbul 
Barosu’nu temsilen İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı Av. Halide Savaş, Hasta ve 
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Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD) adına başkan yardımcısı Av. Ümit Erdem, Türkiye Psikiyatri 
Derneği adına Prof. Dr. A.Tamer Aker, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) adına Prof. Dr. Ateş 
Karateke ve Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği adına Dr. Özay Özkaya katıldı.

19-20 OCAK 2013

Özel Hekimlik Çalıştayı (2 gün) İstanbul da yapıldı.

Çalıştayın ilk günü 19 Ocak Cumartesi günü, İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu merkez binasında baş-
ladı ve üç farklı çalışma grubu oluşturuldu. Birinci grup “Hekimlikte Serbest Çalışma Hakkı”, ikinci 
grup “Özel Sağlık Sektöründe Hekimlerin Çalışma Koşulları”, üçüncü grup “Özel Sektör ve Kamuda 
Çalışan Hekimlerin Geleceği ve Örgütlenme Sorunları” konularını tartıştı. Grupların raportörleri aynı 
akşam sunumlarını hazırladılar. 

20 Ocak Pazar günü ise saat 09.00’dan itibaren hekimler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Oditoryumu’nda bir araya geldiler. TTB özel hekimlik alanından sorumlu merkez konseyi üyesi Dr. 
Fatih Sürenkök bir konuşma yaptı. Dr.  Sürenkök; bir araya gelmesi en zor sayılan hekim grubu olarak 
görülmelerine karşın özel hekimlerin, daha iyi organize olduğunu, daha iyi mücadele ettiklerini, iyi 
hekimlik değerlerinin savunulmasının ve hekimlerin serbest çalışma hakkının önemli olduğunu, 
Genel Kurul’da alınan karar uyarınca muayenehanelerin ruhsatlandırılmasının TTB tarafından ya-
pılması konusunda çalıştıklarını, özel hastanelerde çalışan hekimlerin kurumsal kimliklerinin tabip 
odalarınca sahiplenilmesi gerektiğini, hekim özel hastanede çalışırken hastane yönetiminin muhata-
bının tabip odası olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Çalıştayın hekimlerin birlikteliğini güçlendirece-
ğini, daha da kuvvetlenerek bir araya gelineceğini, Sağlık Net2 ile ilgili olarak Hasta Hakları Derneği 
ile görüştüklerini, hastaların da bilgilerinin paylaşılmaması talebini sahiplenmesi gerektiğini, bu konu 
ile ilgili olarak TTB’nin dava açtığını ekledi.

İlk sunumu Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. 
Fuat Ercan yaptı. Dr. Ercan konuşmasında şunları ifade etti: “eğitim, su, enerji, sağlık, üniversiteler, 
ulaşım; tüm bu alanlarda dönüşüm adı altında yapılanlar aynıdır. ‘dönüşümün yapısal nedenleri ne’ 
diye sormak gerek; ortak bir neden bulunabilir. Sağlıkta dönüşüm programı da bu çerçevede incelen-
meli”. 

Dr. Ercan’ın konuşmasının ardından grupların sunumlarına geçildi. İlk sunumda; hekimlerin serbest 
meslek hakkı, muayenehane sürecinde gelinen nokta, poliklinikler, tıp merkezleri, dal merkezleri ve 
laboratuvarların kapanma durumu, muayenehanelerin tabip odalarınca denetlenmesi, belediyelerde 
ruhsat alma zorunluluğunun kaldırılması yönünde çalışma yapılması konuları tartışıldı.

İkinci oturumda; özel sağlık sektöründe hekimlerin çalışma koşulları, kadrolu, geçici kadro ile yan 
dal uzmanı olarak çalışma, birden fazla ilde çalışma izni, iş ve ücret güvencesi, hekimlerin ve sağlık 
çalışanlarının sağlığı,  şiddet ve tükenmişlik sendromu ortaya kondu. 

Üçüncü ve son oturumda; kamuda ve özelde hekimlerin giderek aynı şekilde çalışacağı, Sağlıkta 
Dönüşüm Programı ile birlikte hastanelerin işletmelere hastaların ise müşteriye dönüştüğü, gide-
rek hekimlerin de bir yabancılaşma yaşadıkları, buna yine de dur diyeceklerin iyi hekimliği savunan 
hekimler olacağı, hekimlerin bir araya gelmesi ve mücadelesi amacıyla örgütlenmenin çok önemli 
olduğu, bunu sağlamak üzere hekim sendikası kurulmasının avantaj ve dezavantajları tartışıldı. 

7 ŞUBAT 2013

Türk Tabipleri Birliği tarafından, 30.11.2012 tarihinde yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans 
Yönetmeliği’nin iptali istemi ile dava açıldı.

 Sağlık Bakanlığı, Yan dal uzmanlığı bulunanların sağlık kuruluşlarında çalışabilmesi için o yan dal 
uzmanlığında boş kadronun bulunması ve ana dal uzmanlığında boş kadro olsa bile yan dal uzman-
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lığı olanlara sahip oldukları ana dal uzmanlık alanında çalışma yasağı getirmesi yönündeki uygula-
ma için 11.02.2011 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliğinde, 14.02.2011 tarihinde Ayakta Teşhis ve 
Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te bu şarta ilişkin düzenleme yapmıştı. 

Oysa Tıpta Uzmanlık Kurulu 14 Kasım 2012 günü 321 sayılı kararında “Uzmanlar eğitimini aldıkları 
ana dal ile kazanmış oldukları yetkinlik ve yetkilerini yan dallarla ilgili bir kısıtlamaya uğramadan 
kullanmaktadır ve kullanmaya devam edeceklerdir” diyordu.

Türk Tabipleri Birliği’nin her iki yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için 
açtığı davada Danıştay 10. Dairesi 13 Aralık 2012 ve 21 Aralık 2012 tarihinde verdiği kararlar ile yü-
rütmenin durdurulmasına karar verdi.

18 ŞUBAT 2013

Anayasa Mahkemesi 663 Sayılı KHK’nin bazı maddelerini iptal etti. Hasta verilerinin paylaşımını ön-
gören düzenlemenin iptali anlamına gelen bu karar üyelerle paylaşıldı.

13 MART 2013

14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında Oda Başkanımız ve YK üyelerinden oluşan bir heyet 
Kadıköy Şifa Ataşehir Hastanesi’ni ve Dr. Ekrem Duman’ı (aynı bölgede oturan meslektaşlarımızın 
katılımıyla) muayenehanesinde ziyaret etti.

19 MART 2013

İTO Yönetim Kurulu tarafından, Sağlık Net2 sistemiyle ilgili program satın almanın hukuki gerekliliği-
nin bulunmadığına ilişkin değerlendirme üyelerle paylaşıldı.

26 MART 2013

14 Nisan’da Ankara’da yapılacak çalıştay öncesi hekimlerin birden fazla ilde çalıştırılması, sağlık 
çalışanlarının sağlığı ve iş güvenliği, Sağlık Net2’de son durum gündemleriyle aylık özel hekimlik 
komisyon toplantısı yapıldı.

27 MART 2013

Açılan davalarda gelişmelere paralel olarak, muayenehane hekimlerinin MEDULA sisteminden 
düşürülmesi ile ilgili işlemlerin hukuka aykırı olduğunun belirtildiği hukuk bürosu değerlendirmesi 
paylaşıldı.

29 MART 2013

İTO Temsilciler Kurulu Divan Üyesi ve TTB Özel Hekimlik Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç İs-
tanbul Ticaret Odası’nda yapılan “Özel Sağlık Sigortaları Kongresi” ne konuşmacı olarak katıldı ve bir 
sunum gerçekleştirdi.

28-30 MART 2013

Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeleri, Sağlık Bilişim Derneği tarafından 28-30 Mart 
2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Sağlık Bilişim Zirvesi” ne katıldılar.

SON SÖZ

Dönemimizde ülkemizde özel hekimlik ve genelde hekimlik gündemi, arka arkaya gelen hukuki dü-
zenlemeler ile takibini güçleştirecek düzeyde hızlı değişmiştir. Komisyonumuzun gündemi de hemen 
hepsi çok sayıda meslektaşımızı ilgilendiren ve benzer önemde değişikliğe göre şekillendirilmek 
durumunda kalınmıştır. Yukarıda belirtildiği gibi bazı konularda TTB’nin ve diğer örgütlerin girişimleri 
sonucu iptal davaları sonuçlanmış ve bazı kayıpların telafisi sağlanmıştır. Hukuki sürecin yanında 
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SağlıkNet2 konusunda sağlayabildiğimiz birliktelik ve diğer Uzmanlık Dernekleri ile sağlanan ortak 
irade etkili olmuş ve uzatma adı altında uygulama fiilen ertelenmiştir. 

Önceki dönemde Muayenehaneler konusunda sağlanan başarıdan sonra, SağlıkNet2 ile ilgili süreçte 
de Hekim Örgütü çatısı altında birlikte hareket edildiğinde sonuç alınabildiği bir kez daha ispatlan-
mıştır. 

Aynı kararlılık ve birliktelik ile çözmemiz gereken, Poliklinikler/Tıp Merkezleri konusu en acili olmak 
üzere, önümüzdeki süreçte Mesleğimizi ve Özel Hekimliği ilgilendiren çok önemli konular karşımız-
da durmaktadır. Özellikle örgütlenme ve katılım sorunları yaşadığımız Özel Hastanelerde Çalışan 
Hekimlerin sorunları gibi alanlarda, tek çözüm şansının birlikte davranmak olduğu konusunda tüm 
meslektaşlarımızı ikna etmek, hem tek tek her hekimin hem de hekim örgütü yöneticilerinin en 
önemli görevi olmalıdır.  

Bu dönem çalışmalarımıza katılan, destek olan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca 
bize çok büyük destek veren komisyon sekreterimiz Emel Karaman’a ve başta birlikte çalıştığımız, 
komisyonumuza çok emek veren Dr. Ümit Şen olmak üzere oda Yönetim Kurulumuza da teşekkür 
ederiz.

   

İSTANBUL TABİP ODASI
ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU 
YÜRÜTME KURULU 
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Kültür Komisyonu son bir yıllık dönemde daha çok tarihsel ve felsefi tartışmalara ağırlık verdi.

Komisyon yaz döneminde 2 ay hariç düzenli olarak her Çarşamba 18.30-20.30 arası toplandı.

Komisyon üyelerine aktif roller verilerek tartışmalara/çalışmalara doğrudan katılmaları sağlandı.

Araştırıp tartışılan konu başlıkları:

 • Uluslaşma süreçleri ve ulusal hareketler,

 • Türkiye’de ve dünyada ulusal sorun ve çözüm yolları

 • Büyük toplumsal değişim ve dönüşümlerin tarihi

 • Toplumsal dönüşümlerin ideolojik altyapısı

 • Yabancılaşma, yabancılaşmanın günümüzdeki yansımaları ve çözüm yolları

Kültür Komisyonu
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Eylül 2012’de 1. Sınıflara özel, açılış şenliği ve tanışma toplantısı gerçekleştirildi.

Ekim 2012’de, periyodik olarak yayınlanması planlanan, ilk TÖK Bülteni çıkartıldı.

6 Kasım 2012’de, YÖK’ün kaldırılması talebiyle basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştirildi.

Aralık 2012’de TÖK Bülteni’nin 2. Sayısı çıkartıldı. Sağlıkta şiddet konusunun ele alındığı bir panel 
gerçekleştirildi.

Şubat 2013’de TÖK Bülteni’nin 3. Sayısı çıkartıldı. Fakültemizde film gösterimi gerçekleştirildi.

Mart 2013’de 14 Mart Tıp Haftası kapsamında etkinlikler yapıldı. İstanbul Tabip Odası tarafından 
düzenlenen etkinliklere katılındı. 17 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Tünel-Taksim yürüyüşüne 
katılındı.

İstanbul Tıp Fakültesi
Tıp Öğrencileri Komisyonu
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Yeni Öğretim yılıyla gelen yüzde 85’lik yemekhane zammını protesto etmek üzere Ekimin ilk haftasın-
da İ.Ü öğrencilerince düzenlenen etkinliklere katılım sağlandı.

Yemekhane zammının geri çekilmesi için fakültede imza kampanyası başlatıldı, toplanan imzalar 
diğer İ.Ü öğrencilerinin imzalarıyla beraber rektörlüğe sunuldu.

17-18 Ekim 2012’de kurulan alternatif yemek masaları eşliğinde fakülte yemekhanesinde boykot 
gerçekleştirildi.

6 Kasım 2012’de Beyazıt’ ta düzenlenen YÖK protesto etkinliklerine katılım sağlandı.

9 Kasım 2012’de Ankara’ da TÖK  tarafından düzenlenen YÖK katılım sağlandı.

SES Öğrenci Komisyonu ile beraber, kritik bir dönemece girilen; cezaevlerindeki açlık grevlerine hem 
insan hem de hekim adayı olarak dikkat çekmek amacıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içinde bir yürü-
yüş ve basın açıklaması yapıldı. Ayrıca süreç boyunca afiş ve bildirilerle de fakülte içinde farkındalık 
oluşturulmaya çalışıldı.

Tutuklu tıp öğrencilerinin ilk duruşma tarihi olan 5 Aralık 2012’de Ankara Adliyesi önündeki destek 
etkinliğine katılmak üzere İstanbul’daki üç tıp fakültesinden Ankara’ ya otobüs kaldırıldı. Süreç bo-
yunca fakülte içinde afiş, bildiri, broşür ve masa açma çalışmaları yapıldı.

Fakültemiz bünyesinde hazırlanan Cerrahpaşa TÖK bülteni, Didaskali Gazetesi Aralık 2012’de ilk 
sayısını çıkardı. 

28 Aralık’ta Robosk katliamının yıldönümü için Beyazıt’ta öğrencilerce ve Taksim’de kitle ve meslek 
örgütlerince düzenlenen etkinliklere katılım sağlandı.

28 Mart’ta, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileriyle tanışma toplantısı düzenlenerek yeni bağlantılar 
kuruldu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Tıp Öğrencileri Komisyonu
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Marmara Üniveristesi Tıp Fakültesi’nde yürütmekte olduğumuz TÖK faaliyetleri içinde geleneksel 
hale gelmiş olan SinemaTÖK etkinliğimiz 5. yılında da sürdürüldü. Her hafta Cuma günü, İstanbul 
Tabip Odası Kadıköy Bürosu salonunda film gösterimi gerçekleştirildi.

Tutuklu sağlık öğrencilerinin bir an önce eğitim hayatlarına dönebilmeleri için kamuoyu oluşturul-
maya çalışılmasına katkıda bulunuldu, davalarının yakından takipçisi olundu. Arkadaşlarımız yalnız 
bırakılmadı.

Senede iki defa gerçekleştirilen TTB-Tıp Öğrenleri Komisyonu Genel Yürütme Kurullarına katılım 
sağlandı.

16 Mart’ta Ankara’da gerçekleştirilen “II.Ulusal İntörn Kurultayı”na katılım sağlandı.

14 Mart Tıp Haftası içerisinde gerçekleştirilen panel, yürüyüş, etkinlik ve konserlere katılım sağlandı.

Mayıs ayında düzenlemeyi planladığımız TÖK Bahar Okulu’nun hazırlıklarının yürütücüsü ve katılım-
cısı olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Marmara Tıp Fakültesi
Tıp Öğrencileri Komisyonu
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UEÇG’nin kuruluşundan itibaren çalışma grubunda başkanlık görevini yapan Dr. Enver Dayıoğlu, Dr. 
Haluk Eraksoy, Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Özyurt, Dr. Engin Bürümcek, Dr. Tolga Dağlı ve grubun sekreter-
lik görevini üstlenen Dr. Kürşat Yıldız, Dr. Cuma Kılıçkap, Dr. Ali Özyurt, Dr. Erdem Birgül ve Dr. Sibel 
Kalaça’dan sonra başkan Dr. Özgür Kasapçopur ve Dr. Ayşegül Bilen’in Uzmanlık Eğitimi Çalışma 
Grubu’ndaki görevleri devam etmektedir. 

Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubunun bu dönemde yürüttüğü çalışmalar şunlardır: 

• Eğitim ve araştırma hastanelerinde “Performansın Etkileri” konusunda anket çalışması başlatıl-
mıştır. 

• Her ayın 2. Salı günü 18.30 – 20.30 saatleri arasında bir araya gelen UEÇG üyeleri, çalışmalarına 
belirlendiği 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. 

Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu
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E-bülten:

Odamızdan haberler, dosya konuları ve Yönetim Kurulu değerlendirmelerini üyelerimize sıcağı sıcağı-
na ulaştırmak amacıyla, 2012 Haziran ayından itibaren haftalık e-bülten yayınına başlandı.

Oda bültenimiz her hafta başında, pazartesi sabahı üyelerimize e-posta yoluyla ulaştırılmaya devam 
ediyor.

Hekim Forumu:

İstanbul Tabip Odası süreli yayın organı olan Hekim Forumu dergisi 2012 yılında 2 sayı olarak yayın-
lanmıştır.

Sayı 190 – Ocak-Şubat-Mart 2012 – “663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname”

Sayı 191 – Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 -  “Kürtaj ve Sezaryen”

Klinik Gelişim:

İstanbul Tabip Odası bilimsel yayın organı olan Klinik Gelişim 1987 yılından beri yayınlanmakta ve üç 
ayda bir 1000-1500 arası tirajlarla basılarak meslektaşlarımıza ve kütüphanelere ücretsiz dağıtıl-
maktadır.

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

Cilt 25, Sayı 1, 2012 – Aşı

Cilt 25, Sayı 2, 2012 - Göz

Cilt 25, Sayı 4, 2012 - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

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



Büro
Çalışmaları
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KAMU 10946

ÖZEL 15178

İŞYERİ HEKİMİ 1107

ASM 2396

ÇALIŞMA ADRESİ OLMAYAN ÜYELER 2186

TOPLAM 31813

KADIN ÜYE 10198

ERKEK ÜYE 21615

YAŞ ARALIĞI 

20-30 745

31-40 7154

41-50 10536

51-60 7428

61-70 4083

71 VE ÜSTÜ 1867

İstanbul Tabip Odası Üye Çalışma Profili
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İstanbul Tabip Odası Üye Profili

Cinsiyet

Yaş Grupları

Çalışma 
Biçimleri
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Personel ve Bürolar

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

Füsun Taş Yönetici Sekreter

Yılmaz Bozkurt Başvuru Bürosu

Nuray Eroğlu Üyelik İşleri Bürosu

Gülseren Nak Üyelik İşleri Bürosu

Emel Karaman Özel Hekimlik Bürosu

Dr. Celalettin Cengiz Hekimlik Uygulamaları Bürosu

Cevdet Albayrak Hekimlik Uygulamaları Bürosu

Özlem Öztürk Hekimlik Uygulamaları Bürosu

Mithat Hamarat Bilgi İşlem

Alaattin Timur Masaüstü Yayıncılık

Serap Şenyuva Mali Müşavir

Senem Demir Muhasebe Bürosu

Özlem Kütükçü Muhasebe Bürosu

Sevil Şen Kadıköy Büro

Av. Meriç Eyüboğlu Hukuk Bürosu

Av. Oya Öznur Hukuk Bürosu

Av. Hazal Pekşen Hukuk Bürosu

Ümran Harman Yardımcı Personel

Ercan Sezgin Yardımcı Personel

Sultan Pamuk Yardımcı Personel

Ali Rıza Karlı Yardımcı Personel

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

Sekreterler: Nuray EROĞLU, Gülseren NAK DOĞRU

• Yeni üyelerin kayıtları, kimlik tahsisi ve dağıtım işlemleri, eğer hekim bir başka ilden naklen 
geliyorsa yada başka bir ile kaydının naklinde nakil işlemleri ile ilgili görüşme ve yazışmalar ve üye 
dosyalarının klasmanı bu büroda yapılır. (Mart 2012 ve Nisan 2013 tarihleri arasında 1.074 adet yeni 
kayıt dosyası açılmış olup ilgili belgeler dosyalanıp ana arşivde yerini almıştır.) 

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

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

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

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

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

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

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

• İl Sağlık Müdürlüğü’nden 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. (Mayıs 2012 – Şubat 2013 tarihleri arasında 3462 üyenin muayenehane kapanışları ve/veya özel 
sağlık kuruluşlarından ayrılışı, 3747 üyenin muayenehane açma ve/veya özel sağlık kuruluşlarında 
göreve başlamaları işlenmiş ve dosyalarına belgeleri konulmuştur.)

• 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 24.692 olduğu Odamızın Üyelik İşleri Bürosu’nda 27.03.2012 – 24.04.2013 döne-

Üyelik İşleri Bürosu
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minde yapılan işlemler ve bunlara ilişkin yazışma adetleri aşağıda belirtilmiştir. Kayıtlarımıza göre 
aynı dönemde 22 hekim vefat etmiş, 206 hekim de üyelikten istifa etmiştir. Ayrıca büromuzda üyeleri-
mize 1073 adet kimlik kartı hazırlanmıştır. 

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

27.03.2012 YENİ NAKİL NAKİL RESMİ DİĞER FAALİYET TTB
24.04.2013 YAPILAN GELEN GİDEN KURUM YAZIŞMALAR BELGESİ
 KAYIT   

TOPLAM 1.074   387   311 388   261 3289 54
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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 2013 tarihi itibarıyla Hukuk Büromuz tarafından (vekaletname sunularak) takip edilen dava 
sayısı 295’tir. 

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 danışman-
lık ağırlıkla, haftanın belli günlerinde randevu alıp Tabip Odası binasında gelen hekimler ve telefon, 
e-mail kanalıyla yapılan başvurular üzerinden yürütülmektedir. Ancak haftanın diğer gün ve saatle-
rinde de (telefonla, e-postayla) 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 bir 
yıllık dönem içinde hukuk büromuz en çok “sağlıkta şiddet”ten kaynaklanan davalarla uğraşmıştır. 
SABİM hattı ve hekimlerin her fırsatta ifade veya savunma vermek durumunda kalması önemli bir 
sorun alanıdır. Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısının yenden yapılandırılması süreci, bir yandan asistan 
eğitimini gereksiz ve önemsiz bir ayrıntı haline getirirken, diğer yandan asistanların üzerindeki yükü 
daha da ağırlaştırmıştır. Durum uzman hekimler yönünden de farklı değildir. Kamu Hastane Birlikle-
ri döneminde, çalıştığı Hastaneden farklı bir hastanede nöbet tutmak, sık sık “geçici” görevlendirme-
lere maruz kalmak adeta günlük olaylar haline dönüşmüştür. 

Bu dönemde de poliklinik, muayenehane, laboratuar ve müesseseler için getirilen zorlu kurallar ve 
“uyum” sürecinin sıkıntıları sürmüş, hekimler “Sağlık-Net 2” uygulamaları başta olmak üzere, yeni 
yeni tebligatların stresiyle boğuşmak durumunda kalmıştır. Keza özel sağlık kuruluşlarında çalışan 
hekimlerin ücret alamaması, makbuz kesmeye, giderek daha sık rastlanan şekilde şirket kurmaya 
zorlanması, artan oranlarda ücretlerine el konulması (hekimlerin alacaklı şekilde işten ayrılmak zo-
runda kalmaları), zorunlu sigorta primlerinin hekimlerin üzerlerine yıkılması gibi sorunlar da artarak 
devam etmiştir.  

Bir yandan iş sağlık ve güvenliği önlemleri getirilirken, diğer yandan işyeri hekimliği hizmeti işyerinin 
dışında çıkarılıp, taşeron şirketlere (ortak sağlık ve güvenlik birimlerine) devredilmiştir. Bu nedenle 
işyeri hekimliği sözleşmeleri yaygın olarak fesh edilmiştir. 

Hukuk Bürosu
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Bu dönemde de neredeyse tüm sağlık kuruluşlarında/tüm basamaklarda nöbet sorunları yaşanma-
ya devam etmiş, aile hekimlerinin sorunları ise artarak büyümüştür. Kamu binaları için kira sözleş-
mesi dayatılması ve geçmişe dönük kira bedeli istenmesi, haksız ihtar puanları ve sözleşme fesihleri, 
defin ruhsatının mesai saatleri dışında kim tarafından nasıl verileceğine ilişkin düzenlemeler…hukuk 
bürosunun ağırlıklı danışma konularını oluşturmuştur.

3- TOPLANTILAR, SUNULAR, MÜTALAA VE DEĞERLENDİRME YAZILARI

Yönetim Kurulu ve Hukuk Bürosu ilişkilerinde koordinasyon ve bilgi akışının düzenli hale getirilmesi 
ve Yönetim Kurulu kararlarının oluşturulmasında ihtiyaç halinde hukuki destek sunulabilmesi ama-
cıyla, toplantılara hukuk bürosundan da katılınmaktadır. 

Yönetim Kurulu toplantılarının yanı sıra, sağlık alanını etkileyecek değişiklikler nedeniyle 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 Büroları başta olmak üzere, büro-
ların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, kimi zaman hukuki görüş sunulmakta, kimi zaman da özellik 
arzeden başvuru dilekçeleri cevaplanmaktadır. 

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 gerek-
li ödemeyi yapmamış hekimlere yönelik uyarı ve ihtarlardan çözüm alınamaması halinde icra takibi 
yapılmaktadır. 

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

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 
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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 
gibi, bu hekimlerin deontoloji ve hekimlik meslek etiği kurallarına aykırı davranışlarının denetimi de 
yapılamayacaktır.

Tüm bunlara rağmen İdare Mahkemesi hayal kırıklığı yaratan bir karara imza attı. Kararı Danıştay’a 
taşıdık, bu fahiş hatanın düzeltilmesini bekliyoruz. 

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

Aynı günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun benzer bir işlemi ile karşı karşıya kalındı. 

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 sıralanıyor.

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 belge” yer almıyor.

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.  

Tüm bunlara rağmen, SGK bu kadar akıl dışı düzenlemeler/Sözleşmeler yapabilmektedir! Açtığımız 
dava halen devam etmektedir.

3- Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17.02.2012 Tarihli Genelgesi

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 17.02.2012 tarih ve 76869 sayılı “tabip odası 
kaydı hakkında” konulu Genelgesi; Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin Ek 5. maddesine atıf yaparak, 
tabip odasına üyeliği tartışmakta ve yeni “yorumlar” getirmektedir!!!! Buna göre; hekim esas kadro-
sunun bulunduğu ildeki tabip odasına üye olacak, bunun dışındaki çalışmalarında bulunduğu ildeki 
odaya üye olması gerekmeyecektir. Dolayısıyla adı geçen hekim, meslek kuruluşuna herhangi bir 
başvuruda bulunmaksızın, bilgi vermeksizin, kayıt yaptırmaksızın, çalışma onayı almaksızın; 

• hem birden fazla sağlık kuruluşunda çalışabilecek, (bu mesleğin serbest icrası olarak kabul edil-
meyecek)

• hem bu çalışmayı farklı ilerde/farklı tabip odası bölgelerinde yapabilecek

• hem de tek bir odaya kayıt yaptırması yeterli olacaktır. 
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Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin atıf yapılan Ek 5. maddesinden de açıkça görüldüğü gibi, il dışı diğer 
çalışmalar için, ne diğer meslek odasına kayıt, ne meslek odası onayı aranacaktır. 

Üstelik de müvekkil meslek örgütüne, Kanun ile verilen bu yetkiler bir Genel Yazı ve/veya Yönetmelik 
ile geri alınacaktır.

Bu akıl almaz Genelgenin ve atıf yapılan Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin Ek 5. Maddesinin iptali tale-
biyle açtığımız dava, Danıştay 10. Dairesinde sıra beklemektedir.

4- 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 içermekteydi.

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 bu “mutabakatın” bozulması ve hekimlerin özlük haklarının pazarlık konusu yapılmaması 
istenmiştir. 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, usulü nedenlerle (mutabakat metninin icra edilebilir bir yönü 
olmadığı gerekçesiyle)  dava reddedilmiştir. Temyiz süreci devam etmektedir.

5- 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 
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temyiz aşamasındadır.

6- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik değişiklikleri ve 
getirilen “standartlar”

Bu Yönetmelik pek çok kere değişikliğe uğramıştır. Ancak 3 Ağustos 2010 değişiklikleri dönüm 
noktalarından biridir. Hatırlanacağı gibi bu tarihteki değişiklikler ile kapıdan, bekleme salonuna, 
asansörün genişliğinden, merdiven basmaklarına kadar çok ayrıntılı bir düzenleme yapılmış ve hiçbir 
meslek grubu için söz konusu olmayan ağır koşullar getirerek, hekimlerin mesleklerini bağımsız 
olarak icra edebileceği tek yer olan muayenehanelerin açılması da fiilen imkansız hale getirilmişti. 

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 değişiklikler de yargıya taşınmış bulunmaktadır.

Diğer yandan poliklinikler ve tıp merkezileri için tanınan “uyum” sürecinin de sonlarına gelinmiştir. 
Bu konuda da, bir hekim adına örnek dava açılmıştır. 

7- 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. 

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 açtığımız davalar halen devam etmektedir.

9- Dere Yataklarına Kurulduğu İçin, Sel Felaketinde Zarar Gören Hastaneler Ve Bu Sonuca Yol 
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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, itirazlarımız da reddedilmiştir. 

Hukuki süreç tamamlandığı ve iç hukuk yolları tüketildiği için; geçtiğimiz günlerde dosyayı Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdık.

10- İstanbul Tabip Odası’na ‘Belge/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 Kanunu’na aykırı bir talep olduğu”, 
“belgelerin doğrudan İl Sağlık Müdürlüğü’nden istenmesi gerektiği” gibi nedenlerle, hasta dosyala-
rının, 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 
olumsuz görüşü çıkarılmaya başlanmıştır. Hastane Başhekimlikleri bu kez de, bu yazıya atıf yaparak, 
bilgi-belge vermeme tutumunu sürdürmüştür. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin, 
yargı kararlarından çok daha eski olan 02.05.2006 tarihli “görüşü” de yargıya taşınmış ve iptal edil-
miştir.

İptal kararı, meslek odası tarafından tüm Başhekimliklere bildirilmiştir. 

Buna rağmen uygulamada sorun aşılamamaktadır! Örneğin son olarak Marmara Üniversitesi Pen-
dik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nin aynı tutumu sürdürmesi nedeniyle, aynı konuda 
yeniden dava açmak zorunda kaldık. Dava bir kez daha meslek odası lehine sonuçlandı, karşı tarafça 
bir kez daha temyiz edildi. Danıştayın aynı içerikte bir karar daha vermesini bekliyoruz. 

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 açtığı dava 
sonucunda da bu düzenlemeler iptal edilmişti.

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

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 buldu 
ve iptal kararı verdi. Karar temyiz aşamasındadır.

12- 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 Şişli Pangaltıda yaşanan olaylar ve sağlık çalışanlarının kortejine yöne-
lik saldırı nedeniyle tazminat davası da açılmış, ancak talebimiz reddedilmiştir. Karar temyiz aşama-
sındadır. 

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 
Hukuki Başvurular

Bu dönemde de;

• Tıp eğitimi almadığı ve yetkisi olmadığı halde hekimlik faaliyeti yürütenler ve hacamat, kupa ve 
sülük yöntemlerle tedavi uyguladığını iddia edenler, 

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

• Keza tıp doktoru olmayan ancak isimlerinin başında yer alan “Prof. Dr.” unvanını kullanarak, nere-
deyse her gün bir başka televizyon programına katılıp, bitkisel tedavi ile tüm hastalıkları iyileştirile-
bileceğini anlatan kişiler hakkında şikayetçi olunmuştur. Bu şikayetlerimizin bir kısmı henüz Savcılık 
aşamasında takipsizlik kararı ile sonuçlanmış, bir kısmında ise ilgili Savcılık tarafından iddianame 
düzenlenerek davalar açılmıştır. Davalar devam etmektedir. 

B- İSTANBUL TABİP ODASI ALEYHİNDE AÇILAN DAVALAR:

Bu davaların neredeyse tamamını, Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezalarının iptali için ilgili 
hekim tarafından açılan davalar oluşturmaktadır. 

Deontoloji kurallarının ihlali nedeniyle verilen disiplin cezaları çeşitlilik göstermekle birlikte; rek-
lam yasağının ihlali, hastaya karşı özen yükümlülüğünü yerine getirilmemesi, yanlış teşhis ve tedavi, 
aydınlatılmış onamın usulüne uygun olarak alınmaması, uzmanlık dışı girişim…özel bir ağırlık taşı-
maktadır. 

C- İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİCİSİ, TEMSİLCİSİ ve AKTİVİSTLERİNE KARŞI veya BU KİŞİLER 
ADINA AÇILAN DAVALAR:

Bu kategorideki davalar da çok çeşitlilik göstermektedir. Genellikle Tabip Odasında faaliyet yürü-
tenlere “mesaj” vermek kaygısı taşıyan bu davalar, son dönemde daha çok disiplin soruşturmaları 
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Başlıca dava çeşitleri;  

• İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile aktivistlerine yönelik sürgün niteliğinde geçici gö-
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revlendirme ve naklen atamalara ilişkin davalar,

• Yönetim Kurulu üyeleri ile aktivistlerin çalışmaları nedeniyle verilen disiplin cezalarına ilişkin dava-
lar,

• 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, 

• Meslek örgütünün yalnız veya sendikalarla birlikte yaptığı etkinliklere katıldığı için (son olarak 
17 Nisan “bu şiddet sonaErsin” g(ö)revinde olduğu) disiplin soruşturması açılan hekimlere yönelik 
hukuki işlemler, olarak özetlenebilir. 

Belirtelim ki; gerek Anayasa’da, gerekse 657 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak, “uyarma ve kınama 
cezalarına karşı yargı yolunun açılması” sonrasında, henüz kesinleşmemiş (temyiz veya karar dü-
zeltme aşamasında olan) dosyalar bozularak, yeniden yargılama yapılmak üzere Yerel Mahkemelere 
gönderilmeye başlanmıştır. Bu nedenle bu başlık altında takip edilen dava sayısı bir hayli artmıştır. 

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 sürecin 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 bir hekim adına Sağlık Bakanlı-
ğına karşı tazminat davası açıp, uğranılan zararlar talep edilmiştir. Dava devam etmektedir. 

Bakanlık tarafından, “öğretim üyelerinin aynı zamanda özel sağlık kuruluşlarında veya muayeneha-
nesinde çalışamayacağı” gerekçesiyle getirilen yasaklama nedeniyle de örnek davalar açılmıştır. Bu 
davalarda önce yürütmenin durdurulması kararları, sonrasın da iptal kararları alınmıştır. Kararlar 
karşı tarafça temyiz edildiği için henüz kesinleşmemiştir.  

2- 650 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gerekçesiyle Hekimlere “Devlet Memurluğundan 
Ayrılması Veya Özel Mesleki Faaliyetini Sona Erdirmesi”ni Bildiren İşlemlerin İptali

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-
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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. Yargıla-
ma sürerken Anayasa Mahkemesi, 650 sayılı KHK’yı iptal etmiştir. Dava sonuçlanmamıştır.

3- 650 Sayılı KHK’dan Sonra, Serbest Çalışmasını Sona Erdirmeyen Devlet Memuru Hekimlere 
Verilen Disiplin Cezalarının İptali

Yukarıda belirttiğimiz gibi 650 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinin hemen ardından Hastane Başhe-
kimlikleri tarafından, “…ya devlet memurluğundan ayrılması veyahut da özel mesleki faaliyetlerini 
sona erdirmesi” şeklinde bildirimler yapılmıştır.

Ancak KHK Anayasa Mahkemesi’ne taşındığı için, nihai kararı beklemek isteyen kimi hekimler, 
muayenehanelerini kapatmak istememiştir. Bu süreçte hekimler hakkında disiplin soruşturmaları 
başlatılmış, kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları verilmiştir.

İl Disiplin Kurulu tarafından disiplin cezası verilen iki hekim adına iptal davası açılmıştır. Yargılama 
devam ederken, Anayasa Mahkemesi tarafından 650 sayılı KHK bütünüyle iptal edilmiş ve iptal kara-
rının altı ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu kararın 6 ay dolmadan uygulanıp-uygulanmayacağı yönünde yürüttüğümüz tartışmalar sonrasın-
da,  disiplin cezası iptal edilmiştir. Karar temyiz aşamasındadır. 

4- 663 Sayılı KHK İle Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin İşlevsizleştirilmesi, Klinik Şef ve Şef 
Yardımcılığı Kadrolarının, Bir Geçiş Süreci Dahi Öngörülmeden, Bir Gecede Kaldırılması

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürür-
lüğe girdi. 663 KHK’nın geçici 6. maddesinde yer alan “Bu maddenin yayımı tarihinde görevde bulu-
nan klinik şefi ve klinik şef yardımcılarının görevleri bu maddenin yayımı tarihinde sona erer. Bunlar 
eğitim görevlisi kadrolarına kazanılmış hak aylık dereceleriyle atanmış sayılır” düzenlemesi sonu-
cunda yaklaşık 1000 klinik şefi, 900 klinik şef yardımcısının görevi sona erdi.

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 yapıldı. 

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. Dava, Danıştay’da devam etmektedir. Ancak kuşkusuz Anayasa 
Mahkemesi’nin, 663 sayılı KHK’nın iptal ettiği maddeleri düşünülünce, bu davada çok yol alınamaya-
cağı görülmektedir.

5-Tam Gün Kanunu İle Getirilen “Çalışma Yasaklarını” Özel Hekimlik Alanına Taşımaya Dönük 
Sağlık Bakanlığı İşlemleri
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Anayasa Mahkemesi 16 Temmuz 2010 günü açıkladığı kararı ile 5947 sayılı Tam Gün Kanunu’yla 
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 durdurmuştu. 

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 verilmişti. Bu karara yönelik itiraz üzerine ise Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu, 13.01.2011 günlü kararı ile yürütmenin durdurulması kararını kaldırmıştı. 

Dosya yeniden asıl Mahkemesi’ne 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, 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 olarak çalışan hekimlerin 
personel çalışma belgelerinin iptal edilmesi talimatı verilmiştir. 

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, resen 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 
olumsuz sonuçlanmıştır. Karar temyiz aşamasındadır.

ab. Üniversite öğretim üyesi olup, yanı sıra mesai saatleri sonrasında bir özel hastanede kısmi 
zamanlı olarak çalışan bir hekimin çalışma belgesinin iptal edilmesi nedeniyle açılan dava, olumlu 
sonuçlanmıştır. Karar temyiz aşamasındadır.

ac. Üniversite öğretim üyesi olup, yanı sıra mesai saatleri dışında bir poliklinikte kısmi zamanlı ola-
rak çalışan bir hekimin çalışma belgesinin iptal edilmesi nedeniyle açılan dava olumlu sonuçlanmış-
tır. Karar temyiz aşamasındadır.

b) Muayenehanesinin yanı sıra, SGK ile anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekim-
lerin “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; 
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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” 
ilkesi ile bağdaşmadığı açıklanmıştır. İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde görülen dava reddedilmiştir. 
Karar temyiz aşamasındadır.

bb- Muayenehanesi olan ve bir tıp merkezinde çalışan hekim adına ikame edilen örnek dava, İstanbul 
3. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Karar temyiz aşamasındadır.

bc- Aynı konuda bir başka hekim adına açılan örnek dava, İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından 
reddedilmiştir. Karar temyiz aşamasındadır.

bd- Aynı içerikte açılan üçüncü örnek davada, nihayet olumlu sonuç alınmış, keza temyiz incelemesi 
esnasında olumlu değerlendirme yapan Danıştay 10. Dairesinin kararı sonrasında da, bu davalardaki 
aleyhe gidiş tersine dönmeye başlamıştır.

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 dolaşıma sokulmuştur. 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. 

Bu yazının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle İstanbul Tabip Odası adına açılan dava, İs-
tanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Karar temyiz aşamasındadır.

d) SGK tarafından, hekimlere ve çalıştıkları kuruma hiçbir bilgi verilmeksizin medula sisteminin 
kapatılması 

Tüm bunlar yeterli olmamış olacak ki; örneğin SGK ile sözleşmesi olMAyan tıp merkezinin yanı sıra, 
SGK ile sözleşmesi olan özel bir sağlık kuruluşunda da görev yapan hekimlerin, MEDULASI kapatıla-
rak, özel sağlık kuruluşunda hasta muayene etmesi ve reçete yazması engellenmiştir.

Bu işlemin iptali talebiyle açılan örnek davada İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından SGK’nın, Sağ-
lık Bakanlığının işlemlerine dayanarak yaptığı bu çıkarma işleminin hukuk aykırı belirlenmiştir. 

Görüldüğü gibi yargılama süreçleri halen sonuçlanmamışsa da (pek çok dosya temyiz aşamasın-
dadır) “muayenehanesi olan bir hekimin yanı sıra SGK ile sözleşmesi bulunan özel bir Hastanede 
çalışması” ve “hekimin medula sisteminden düşürülmesi” konuları, yargı kararlarıyla çözüme kavuş-
turulmuştur. Diğer çalışma biçimleri yönündense Danıştay’ın kararını beklemekteyiz. 

6- Mecburi Hizmet

‘Mecburi hizmet mağdurları’ için şimdiye kadar çok sayıda dava açtık.  Ancak başvurucuların mevcut 
durumları da, kişisel özellikleri de birbirinden farklı olduğu için, davalarda tartışılan kimi hususlar 
da farklılık gösteriyor. 

Keza “mecburi hizmet”i, iki ayrı dosyada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de taşıdık. (Başvuru-
ların biri iç hukuk yolları tüketilerek, diğeri ise iç hukuk yollarından sonuç alınamaması nedeniyle, 
doğrudan AHİM başvurusu şeklide yapılmıştır)

İç hukuk yollarını tüketerek yaptığımız başvuru, henüz AİHM tarafından değerlendirilmekte olup, 
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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 tazminatların 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 açtığımız davada, hekimin sözleşmeye istinaden çalıştırıl-
dığı 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. 

“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. Dava devam etmektedir. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Çok eleştirilen bu Kanun, farklı yürürlük tarihleri getirmektedir. 

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren  “Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 50’den fazla çalışanı 
olan işyerleri” iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdam etmek zorunda 
olduğundan, 2012 yılının son günlerinde ardı ardına sözleşme fesihleri yaşandı. “Pahalı” bulunan 
doğrudan işyeri hekimi istihdamı yerine, bu hizmetin daha “düşük ücretli” Ortak Sağlık ve Güven-
lik Birimlerinden satın alınmaya başlandığı bu sürecin; hem işçi sağlığı ve güvenliği, hem de işyeri 
hekimlerinin mesleki bağımsızlığı ve özlük hakları için çok ciddi ihlallere neden olacağı, şimdiden 
anlaşılıyor. 

8- Yıllık İzin

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 çok sayıda davayı takip ediyoruz. 

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

Bu karara rağmen İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan ve aile hekimliği görevi yapan bir 
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başka hekim hakkında da benzer bir sorun yaşandı. Bu nedenle konu bir kez daha yargıya taşınarak, 
“Tabip Odası faaliyetlerinin” niteliği bir kez daha taşındı. İdare Mahkemesi bir kez daha, meslek ku-
ruluşu faaliyetlerinin kamu faaliyeti olduğu ve bu faaliyetler nedeniyle mesaiye gidilmeyen günlerin, 
yıllık izinden düşürülemeyeceğinin altını çizmiş oldu. Dava, temyiz aşamasındadır.

9- Tıpta Uzmanlık Alanı ve Asistan Hekimler

Tıpta uzmanlık öğrencisi hekimler, yaygın olarak branş dışı acil nöbetleriyle görevlendirilmekte, 
hekim ihtiyacı asistan hekimlere nöbet yazılarak giderilmek istenmektedir. Eğitimin yerini hizmet 
sunumunun alması önemli bir şikayet konusu haline gelmiştir.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 23.01.2013 tarihli EPKK kararıyla branş ayrımı gözetmeksizin 
tüm asistan hekimlerin üç ay süreyle acil nöbeti tutmasını kararlaştırmıştır. Acil tıp branşına ait bir 
görevin, acil rotasyonu dahi bulunmayan branşlar da dahil edilerek tüm asistan hekimlere verilmesi, 
uzmanlık eğitimi ve hasta sağlığı açısında sakıncalar barındırmaktadır. Bu nedenle açtığımız davada,  
idarenin ilk savunmasını vermesi beklenmektedir.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ise acil tıp kliniği kurulduğundan bu yana eğitim görev-
lisi atanmamıştır. Buna rağmen her TUS’da asistan alımı devam etmekte, asistanların eğitim başta 
olmak üzere, can güvenliği ve hasta yoğunluğuna yönelik şikayetleri, “yüksek döner sermeye verildi-
ği” cevabı ile karşılanmaktadır. 

Bu nedenle Mahkemeye başvurularak, mevcut durumun tespit edilmesi istenmiştir. Hastanede 
mahkeme heyeti tarafından keşif yapılmış, sonrasında ise yer yer asistan hekimleri doğrulayan, yer 
yer çıplak gözle görülen aksaklıkları bile hafifleten, yok sayan bir bilirkişi raporu oluşturulmuştur. Bu 
raporun hatalı ve çelişkili yerlerine itiraz edilmiş bulunmaktadır. 

Diğer yandan asistan hekimlerin, bu haklı şikayetleri görünür hale gelmiş, kliniğe eğitim görevlisi 
atanması başta olmak üzere, kimi adımlar atılmak zorunda kalınmıştır. Gelişmelere göre başka dava-
lar açılması gümdemdedir. 

10- 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 hakkında; “özel belgede sahtecilik suçu”ndan kamu davası açılmış ve Kadıköy 6. 
Asliye Ceza Mahkemesi tarafından mahkumiyet kararı verilmiştir. 

11- Aile Hekiminin Hastayı Reddetme Hakkı

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 konusunda açık bir düzenleme bulunmamak-
taydı. 

Hastasının saldırılarına maruz kalan bir aile hekimi adına, İl Sağlık Müdürlüğüne başvurduk. Heki-
min başvuran hastaya bakmak zorunda olduğu yönündeki cevap üzerine bu haksız ve anlaşılmaz du-
rumu yargıya taşıdık. İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından hekimin kendisini tehdit eden, hakaret 
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eden bir hastaya bakmak zorunda olmadığına karar verildi. 

Karşı taraf bu kararı temyiz ederek, Danıştay’a taşıdı. Danıştay 5. Dairesi ise bizleri şaşırtan bir 
kararla, “kişilere aile hekimi seçme hakkı tanınmasına karşın, hekimlere hasta seçme konusunda 
hak verilmemiştir” gerekçesiyle kararın yürütmesini, hekimin aleyhine durdurdu. Yargılama devam 
etmektedir.  

12- Emekli Olduktan Sonra Aile Hekimi Olarak Çalışmak Üzere Başvuran Hekimlerden Yapılan 
Haksız Kesintiler

Aile hekimliği yerleştirmeleri yapılırken, bir sıra dahilinde kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan 
hekimler ve emekli hekimler yerleştirilmiştir.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, göreve başlayan emekli hekimlere yapılacak ödemelerden sosyal gü-
venlik destek primi kesilerek SGK’ya ödenmiştir. Aile hekimliği uygulamasının başladığı 01.11.2010 
tarihinden, Haziran 2012 tarihine kadar uygulama bu şekilde devam etmiştir. 

Bu tarihten sonra emeklilikten sonra aile hekimliğine başlayan hekimlere, SGK Emeklilik Hizmet-
leri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı tarafından yazılar gönderilmeye 
ve “emeklilikten sonra yeniden çalışıp çalışmadığı, çalışmış ise çalıştığı kurumun resmi/özel kurum 
olup olmadığı” sorulmaya başlanmıştır. 

Hekimler tarafından verilen cevaplar sonucunda ise, başka bir tebligat yapılmaksızın, emekli aylıkları 
kesilmiş, şimdiye kadar yapılan ödemeler de geri istenmeye başlanmıştır. Kimi hekimler icra takipleri 
ile karşı karşıya kalmıştır.

Oysa aile hekimliği uygulaması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli 
personel çalıştırılması hükümleri dışında, bir sözleşme ilişkisi getirmektedir. Bu nedenle de hekim-
lerin, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle emeklilikten sonra, emekli maaşları kesilmek-
sizin çalışmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır.

Bu işlemlerin iptali talebiyle açtığımız örnek davalar, halen devam etmektedir.

13- Aile Hekimliği Sözleşmesinin Haksız “İhtar Puanları” İle Keyfi Olarak Feshedilmesi Süreci

Aile hekimliği alanında yaşanan problemlerden biri de, kuşkusuz “ihtar puanları”dır. Denetime 
gelenler tarafından verilen “ihtar”lar pek çok hata yapılmakta, ancak her nedense yapılan itirazlarla 
sonucu değiştirmek mümkün olmamaktadır. 

31 Aralık günü başvurucu hekime iki ayrı tebligat yapılmıştır. İlk tebligatta toplam 115 (Yüz Onbeş) 
ihtar puanı verildiği belirtilmekte, ikincisinde ise ‘Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanı 100 (Yüz) 
puana ulaştığı için” sözleşmenin sona erdirildiğinden söz edilmektedir. 

Oysa hem ihtar puanının hem de sözleşmenin sona erdirilmesi işleminin aynı anda tebliğ edilmesi, 
itiraz hakkının kullanılmasını ve kararın itiraz mercii tarafından denetlenmesini engellemektedir. 
Üstelik denetimin üzerinden yaklaşık 7 ay geçtikten sonra ihtar puanı verilmiş, bu arada hekimin ne 
itirazları, ne de yerinde ve yeniden denetim yapılması talebine kulak verilmiştir. 

Tüm bu nedenlerle konu yargıya taşınmıştır. 

14- Hekime Yönelik Şiddet

Yönetim Kurulu’nun 2002 yılında aldığı karar gereğince, tehdit, hakaret, iftira, taciz, darp vs. şiddet 
eylemlerine maruz kalan hekimlerin tüm hukuki destek talepleri karşılanmakta; gerek soruşturma, 
gerekse kovuşturma aşamasında, şiddet dosyaları Hukuk Büromuz tarafından takip edilmektedir.
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Ayrıntılı rapor aşağıda yer almaktadır.

B Ö L Ü M  - III -

HASTA/HASTA YAKINI ŞİDDETİNE UĞRAYAN HEKİMLER ADINA 

TAKİP EDİLEN DAVALAR 

1- 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. 

2- 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. 

3- 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 ertelen-
miş 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 ertelenmiş ve bu suçlardan dolayı da sanık hakkında 1 yıl süre ile denetimli serbestlik uygu-
lanmasına karar verilmiştir. Karar sanık tarafından temyiz edilmiş olup, dosya henüz Yargıtay’dan 
dönmemiştir.

4- 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. 

5- 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 
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edilmiş olup, dosya henüz Yargıtay’dan dönmemiştir. 

6- Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, hastaların 
hakaret, iftira ve 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. 

7- Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde görevli bir hekim, fizik tedavi ve rehabilitasyon nöbetini tut-
makta iken, tedaviyi “beğenmeyen” bir hasta yakınının sözlü ve fiziki saldırısına maruz kalmıştır. He-
kimin şikayetçi olması üzerine, Üsküdar 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. 

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. 

8- 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 kamu 
davası ikame edilmiştir. İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nce, sanık kasten yaralama 
suçu nedeniyle 1 yıl 3 ay; ayrıca hakaret suçu nedeniyle 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmış-
tır. Hapis cezaları adli para cezasına çevrilmemiş; ancak sanığın hükmün açıklanması geri bırakıl-
mıştır. Karar henüz kesinleşmemiştir.

Hekim hakkında ise ceza verilmemiştir.

9- 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. 

10- 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. 

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.
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Hekimin hakaret suçu nedeniyle beraat etmiş olması nedeniyle, başhekim tarafından karar temyiz 
edilmiş olup, dosya henüz Yargıtay’dan dönmemiştir. 

11- 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. Sanıklarca dosya temyiz edilmiş 
olup, karar henüz kesinleşmemiştir.

12- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Acil Polikliniği nöbeti esnasında bir hekim, 
hasta yakınlarının sözlü ve fiziksel saldırısına uğramıştır. Hekim tarafından şikayetçi olunmuş, Cum-
huriyet Savcılığı’nca kamu davası açılmıştır. 

Yargılama neticesinde, İstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi’nce, sanığa yaralama suçu nedeniyle 5 ay 
hapis cezası verilmiştir. Hapis cezası ertelenmiş ancak hükmün açıklanması geri bırakılmamıştır. 

Karar sanık tarafından temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay’dadır.

13- 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 hakaret ve tehdit suçlarını işlemediği sabit görüldüğünden, sanıklar ise 
suç kastı olmadığından beraat etmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiş olup, henüz Yargıtay’dan 
dönmemiştir. 

14- Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde asistan hekim olarak görev yapan bir hekim, emekli polis memuru olan ve alkollü 
olduğu anlaşılan hasta yakınının yaralamaya teşebbüs ve tehditlerine maruz kalmıştır. Hekimin du-
rumu bildirdiği hastane polisi, durumu nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirmemiş, hekimin şikayetini 
tutanak altına almamış ve böylece görevini kötüye kullanmıştır. 

Hekimin şikayeti üzerine, Bakırköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. 

Yargılama neticesinde, hastane polisi olan sanık, ihmal suretiyle görevini kötüye kullanma suçu ne-
deniyle, 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmış, ceza 1.500-TL para cezasına çevrilmiştir. 

Emekli polis olan diğer sanık ise, tehdit suçu nedeniyle, 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmış, 
ceza 1.500-TL para cezasına çevrilmiştir.  Aynı sanık, kasten yaralamaya teşebbüs suçu nedeniyle de, 
1.000-TL adli para cezası ile cezalandırılmıştır. 

Her iki sanığın kişiliği, tutum ve davranışları, Mahkeme’de ileride benzer suçlar işlemeyecekleri 
yönünde kanaat uyandırmadığından; cezalar ertelenmemiş, hüküm açıklanmasının geri bırakılması 
prosedürü de uygulanmamıştır. 

Karar sanıklarca temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay’dadır.

15- Tuzla Devlet Hastanesinde üroloji uzmanı olarak çalışan bir hekim, hasta yakınının tehdit ve fi-
ziksel şiddetine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti üzerine, Tuzla Savcılığınca soruşturma başlatılmış 
ve Tuzla Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası ikame edilmiştir. 

Yargılama neticesinde, Mahkeme; sanığın yaralama eylemi nedeniyle 1.500,00-TL adli para cezası ile 
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cezalandırılmasına karar vermiştir. Hükmün açıklanması geri bırakılmıştır. 

Mahkeme; tehdit eylemi yönünden ise, “delil yetersizliği” gerekçesiyle sanığın beraatine karar ver-
miştir. Karar bu yönüyle tarafımızdan temyiz edilmiştir.

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

Yargılama neticesinde, Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nce karşılıklı hakaret nedeniyle has-
taya da hekime de ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmiş; hasta tehdit suçundan da beraat 
etmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiştir. 

17- 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 
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.  

18- Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, has-
ta tarafından darp edilmiştir. Hekimin şikayeti üzerine Bakırköy Savcılığınca kamu davası açılmıştır.

Yargılama neticesinde, Bakırköy 9. Sulh Ceza Mahkemesi’nce, sanığın yaralama eylemi nedeniyle 1 
yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hakaret eylemi nedeniyle 1 yıl 9 ay hapis cezası ile ceza-
landırılmasına karar verilmiştir. 

Verilen hapsi cezaları, para cezasına çevrilmemiş, ertelenmemiş, hükmün açıklanmasının geri bıra-
kılmasına da karar verilmemiştir. 

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

19- 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 neticesinde, sanık hakaret suçu nedeniyle 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmış ve hük-
mün açıklanması geri bırakılmıştır. Ancak tehdit ve yaralamaya teşebbüs suçlarından beraat etmiştir. 
Karar bu yönüyle tarafımızdan temyiz edilmiştir.

Mahkeme hekimin yaralamaya teşebbüs suçundan beraatine karar vermiştir.

20- 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 açılmıştır. 
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Yargılama neticesinde, Mahkeme her 3 sanığı da, ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırmış-
tır; ancak sanıkların sabıkasız oluşu gibi nedenlerle, verilen cezanın ertelenmesine karar vermiştir. 
Karar sanıklarca temyiz edilmiş olup, henüz Yargıtay’dan dönmemiştir. 

21- Beykoz Devlet Hastanesi’nde, bir hastanın hakaret ve darp eylemine maruz kalan bir hekimin 
şikayeti üzerine, kamu davası açılmıştır.

Yargılama neticesinde,  Beykoz 2. Sulh Ceza Mahkemesi sanığın yaralama eylemi nedeniyle 740,00-
TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir. Hükmün açıklanması geri bırakılmıştır.

Mahkeme; hakaret eylemi yönünden ise, “sanığın hakaret suçunu hekimin haksız eylemine tepki ola-
rak gerçekleştirdiği” gerekçesiyle, ceza verilmesine yer olmadığına karar vermiştir. Karar bu yönüyle 
tarafımızdan temyiz edilmiştir. 

22- 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 açılmıştır.

Yargılama neticesinde, Küçükçekmece 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nce sanığın kasten yaralama suçun-
dan 2.000-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 
karar verilmiştir.

Hekim ise, beraat etmiş olup, karar henüz kesinleşmemiştir.

23- 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 neticesinde, Bakırköy 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nce hekim, ortada bir delil olmadığından 
hakaret suçundan beraat etmiş, yaralamanın ise meşru savunma çerçevesinde kaldığı belirtilerek 
ceza verilmesine gerek görülmemiştir.

Sanık ise, hekimleri tehdit ettiği için ayrı ayrı 1.000-TL, bir hekimin gözlüğünün kırılmasına sebep ol-
duğu için 2.000-TL, yine aynı hekime hakaret ettiği için 1.500-TL, toplam 5.500-TL adli para cezasıyla 
cezalandırılmıştır. 

Yanı sıra kasten yaralama suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmış, öğrenci olduğu 
gözetilerek 1 yıllık seçenek yaptırıma çevrilmiştir.

Tüm cezalar yönünden, “sanığın dosyaya yansıyan eylem sonrasında sergilediği tavır ve cezanın sa-
nık üzerindeki olası etkileri ile yeniden suç işlemeyeceğine dair kanaate varılmadığından” erteleme 
ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması maddeleri uygulanmamıştır.  

Karar henüz kesinleşmemiştir.

24- Kenan Güler Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapmakta olan bir aile hekimi, sıra beklemek iste-
meyen iki hasta yakınının tehditlerine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti üzerine Kartal Cumhuriyet 
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Savcılığı’nca, Kartal 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açılmıştır.

Yargılama neticesinde, sanıklardan biri 500-TL para cezası almış ve hükmün açıklanması geri bıra-
kılmıştır. 

Diğer sanık ise, çok sayıda sabıkasının olması ve suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş olması ne-
denleriyle, 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmış; ceza ertelenmemiş, paraya da çevrilmemiştir. Karar 
sanık tarafından temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay’dan henüz dönmemiştir. 

25- 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 açılmıştır. 

Yargılama neticesinde Kartal 7. Sulh Ceza Mahkemesi’nce sanığın beraatine karar verilmiş olup, 
karar tarafımızdan temyiz edilmiştir.

26- Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Acil Yardım İstasyonu Ambulans Doktoru olarak 
görev yapan bir hekim, ambulansın yerine park etmek isteyen kişileri uyarmış ve başka bir yere park 
etmelerini istemiştir. Ancak ambulans park yerine girmeye çalışan kişiler, müvekkile ve ambulanstaki 
diğer sağlık personeline saldırmış, bu eylemleri sonucunda hekimin burnu kırılmıştır. 

Hekimin şikayeti üzerine ikame edilen kamu davasında, Kartal 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce sanık-
lardan biri hakkında, kamu görevlisine karşı, vücutta kemik kırığına neden olacak şekilde yaralama 
suçu nedeniyle, 1 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası verilmiştir. Hapis cezası paraya çevrilmemiş, ancak 
sanığın daha önce sabıkasının olmaması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.

 Diğer sanık da, kamu görevlisine karşı, vücutta kemik kırığına neden olacak şekilde yaralama suçu 
nedeniyle, 1 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası almıştır. Hapis cezası para cezasına çevrilmediği gibi, sa-
nığın daha önce sabıkası olduğundan hükmün açıklanması da geri bırakılmamıştır. Karar bu sanık 
tarafından temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay’dadır.

27- Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, “ilaçları sistemde 
görünmemesi” gerekçesiyle tartışma çıkaran bir hastanın fiziki saldırısına maruz kalmıştır.  Heki-
min şikayeti üzerine kamu davası ikame edilmiş olup, yargılama neticesinde İstanbul 9. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nce kasten yaralama suçu nedeniyle 3.000-TL adli para cezası verilmiştir. Mahkeme 
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve ertelemeye yer olmadığına karar vermiş, karar henüz 
kesinleşmemiştir.

Aynı olayda fiziki şiddete maruz kaldığı için kendini korumaya çalışan hekim de, hastayı darp ettiği 
gerekçesiyle yargılanmış, ancak hekim hakkında ceza verilmemiştir.

28- Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Çocuk Psikiyatri bölümünde asistan doktor 
olarak görev yapmakta olan bir hekim, hasta yakınının tehditlerine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti 
nedeniyle, Bakırköy 10. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir.

Yargılama neticesinde sanık tehdit suçundan, 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmış, cezası ertelenmiş 
ve sanık hakkında 5 yıl süre ile denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmiştir. Karar henüz 
kesinleşmemiştir.

29- Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan bir hekim, 
hasta yakınının tehditlerine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti üzerine açılan davada, İstanbul Ana-
dolu 15. Sulh Ceza Mahkemesi’nce sanığın 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve 
hükmün açıklanması geri bırakılmıştır. Karar henüz kesinleşmemiştir.
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30- Yedikule Göğüs Hastanesi’nde uzman doktor olarak görev yapmakta olan bir hekim, daha önce 
hastaneye reçete yazdırmak için gelen bir hastanın tehditlerine maruz kalmıştır.

Hekimin şikayeti nedeniyle Bakırköy 9. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. 
Yargılama neticesinde sanık hakaret suçundan, 10.600-TL adli para cezası ile cezalandırılmış, cezası 
ertelenmiştir.

Ayrıca sanık tehdit suçundan, 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmış, cezası ertelenmiş ve sanık 
hakkında 5 yıl süre ile denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmiştir.

Tüm cezalar yönünden hükmün açıklanması geri bırakılmış olup, karar henüz kesinleşmemiştir.

31- 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, hakaret, basit yaralama ve tehdit suç isnadlarıyla kamu davası 
ikame edilmiştir. Yargılama devam etmektedir. 

32- 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. 

33- 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. 

34- 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 
İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiş olup, yargılama devam etmekte-
dir. 

35- 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. 

36- 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 kamu davası ikame edilmiş olup, yargılama devam etmektedir. 

37- 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 Küçükçekmece 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir. 

38- 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 
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çıkarmak üzere kapıyı kırarak içeri giren güvenlik görevlisini de makasla yaralamıştır. 

Hekim ve güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine, kamu davası açılmış olup, yargılama devam etmekte-
dir. 

39- 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 
kırılmıştır. 

Hekimin şikayeti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca açılan kamu davası, İstanbul 26. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir.  

40- Küçükçekmece Mehmet Akif Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan bir aile hekimi, çocuğu için 
eski tarihli rapor yazdırmaya çalışan bir hasta yakının hakaretlerine maruz kalmıştır. 

Hekimin şikayeti üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’nca kamu davası açılmış olup, yargıla-
ma Küçükçekmece 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir. 

41- 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 şikayeti üzerine, Kartal Cumhuriyet Savcılığı’nca kamu davası açılmış olup, yargılama devam 
etmektedir. 

42- 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 yakınları hak-
kında basit yaralama suç isnadıyla kamu davası açılmış olup, yargılama devam etmektedir.

43- 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 yakını bu olay esnasında, muayene paravanına da vurarak zarar vermiştir. 

Hekimin şikayeti üzerine, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı’nca, hasta yakını hakkında “hakaret” 
suç isnadıyla, Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açılmış olup, yargılama 
devam etmektedir.

44- Aynı olay nedeniyle, “tehdit”, “yaralama” ve “kamu malına zarar” suç isnadlarıyla da, Gaziosman-
paşa 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açılmış olup, bu yargılama da devam etmektedir.

45- Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dahiliye asistanı olarak görev 

yapan bir hekim, Acil Dahiliye servisindeki nöbeti esnasında, hasta yakınlarının sözlü ve fiziki saldırı-
larına maruz kalmıştır. 

Şikayeti üzerine, Ümraniye Cumhuriyet Savcılığı’nda kamu davası ikame edilmiş olup, yargılama 
devam etmektedir.

46- Aynı olayda, hekime fiziken saldıranlardan bir kişi, 18 yaşından küçük olduğundan, O’nun hakkın-
da ayrıca dava açılmıştır. Dava Anadolu 5. Çocuk Mahkemesi’nde devam etmektedir.

47- Aynı kişiler, olaydan bir hafta sonra tekrar Hastane’ye gelmiş ve yine dahiliye asistanı olan he-
kime sözlü ve fiziki olarak saldırmışlardır. Bu olay nedeniyle de şikayetçi olunmuştur. Soruşturma 
İstanbul Anadolu Savcılığı’nda devam etmektedir.
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48- Bakırköy Yeni Mahalle Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan bir aile hekimi, muayene olmaksızın 
ilaç yazdırmak isteyen bir hastanın saldırısına maruz kalmış ve yüzünde sabit iz meydana gelecek 
şekilde yaralanmıştır.

Hekimin şikayeti üzerine açılan kamu davası, Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etmek-
tedir.

49- Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde 
görev yapmakta olan bir hekim, doğum servisinde yatan bir hastanın eşi tarafından darp edilmiş, yanı 
sıra hakarete maruz kalmıştır.

Hekimin şikayeti üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatılmıştır. 

50- Bahçeşehir’de özel bir medikal estetik merkezinde çalışan bir hekim, tedavi ettiği iki hastanın, 
tedavi ücretini ödemek istememesi üzerine, estetik merkezine polis çağırmıştır. Gelen polislerin 
olaya müdahale etmeyerek, geri dönmesi üzerine hastalar hekimi “paranın peşine düşme, burayı 
yakarız, başına geleceklere hazır ol” gibi cümlelerle tehdit etmiştir.

Hekimin şikayeti üzerine, Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açılmış olup, 
yargılama devam etmektedir. 

51- Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ortopedi asistanı olarak görev yapan bir hekim, 
gece acil servise getirilen bir çocuğun yakınlarının sözlü saldırısına maruz kalmıştır. 

Hekimin şikayeti üzerine, İstanbul 25. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açılmış olup, yargılama 
devam etmektedir. 

52- Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi’nde görev yapmakta olan iki hekim, hasta yakınlarının tehdit, 
hakaret ve fiziki saldırına maruz kalmışlardır. Hekimlerin şikayeti üzerine kamu davası ikame edilmiş 
olup, yargılama İstanbul 37. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir.

53- Beşiktaş Merkez Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapmakta olan bir aile hekimi, babasına ilaç yaz-
dırmak isteyen bir hasta yakının hakaretlerine maruz kalmıştır. 

Hekimin başvurusu üzerine, tarafımızdan suç duyurusunda bulunulmuş olup, İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nca kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama İstanbul 38. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 
devam etmektedir. 

54- İstanbul (Samatya) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, 3 hasta 
yakınının sözlü ve fiziki saldırısına maruz kalmıştır. Saldırganlardan biri 18 yaşından küçük olup, 
hekimin şikayeti üzerine, İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama 
devam etmektedir. 

55- Aynı olayda, hekime saldıran diğer iki kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyuru-
sunda bulunulmuş olup, soruşturma devam etmektedir. 

56- Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniği’nde görev yapan bir he-
kim, içeride hastası varken odaya girip tahlillerini göstermek isteyen bir kişinin hakaret ve fiziksel 
şiddetine maruz kalmıştır. 

Hekimin şikayeti üzerine, hasta hakkında kamu davası ikame edilmiş olup, yargılama devam etmek-
tedir.

Aynı olayda fiziki şiddete maruz kaldığı için kendini korumaya çalışan hekim de, hastayı darp ettiği 
gerekçesiyle yargılanmaktadır. Ancak yargılama aşamasında sanık şikayetinden vazgeçmiştir.

57-  Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, acil servise getirilen bir 
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hastanın yakınları tarafından darp edilmiş, hakaret ve tehdit eylemlerine maruz kalmıştır. Hekimin 
şikayeti üzerine kamu davası ikame edilmiş olup, yargılama İstanbul 28. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 
devam etmektedir.

Aynı olay nedeniyle hekim de “hakaret” suç isnadıyla yargılanmaktadır.

58-  Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, muayene sırasını beklemek 
istemeyen ve muayene odasının önünde tartışma çıkaran bir hastayı uyarması üzerine, hastanın 
“doktorları boşuna vurmuyorlar, boşuna öldürmüyorlar” gibi sözleri ile tehdit edilmiştir.  Hekimin 
şikayeti nedeniyle, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatılmıştır. 

59- Bahçelievler’de muayenehanesi bulunan bir hekim, 8 yıl önce sezeryan ile doğumunu yaptırdığı 
bir hastanın ve yakınlarının şiddetine maruz kalmıştır. Hasta ve yakınları, çocuklarında 8 yıl sonra 
ortaya çıkan epilepsi nöbetlerinden hekimi sorumlu tutmuş ve doğum için ödedikleri parayı geri iste-
mişlerdir. Bu nedenle çıkan tartışmada, hasta ve yakınları; hekimi muayenehanesinde tehdit etmiş, 
hakaret etmiş ve fiziken de saldırı da bulunmuşlardır.

Hekimin şikayeti üzerine, Bakırköy 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiş olup, 
yargılama devam etmektedir.

60- Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan bir hekim, hasta ya-
kınları olduğu tahmin edilen 8-10 kişilik bir grubun saldırısına maruz kalmıştır. Şüphelilerin kimliği 
tespit edilememiş olup, soruşturma devam etmektedir.

61- İstanbul Tıp Fakültesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, hastane otoparkında bir hasta yakını-
nın sözlü ve fiziki saldırısına maruz kalmıştır. Üstelik hasta yakını, aracını hekimin üzerine sürmüş 
ve hekime çarparak hekimi yere düşürmüştür. Basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede 
yaralanan hekimin şikayeti üzerine kamu davası açılmış olup, yargılama İstanbul 34. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde dava devam etmektedir. 

62- Büyükçekmece Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği’nde görev yapmakta olan bir hekim, sırası 
gelmediği halde muayene olmak isteyen bir hastanın hakaretlerine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti 
üzerine kamu davası açılmış olup, yargılama Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam 
etmektedir. 

63-  İstanbul (Samatya) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniği’nde görev yapmakta olan 
bir hekim,  randevusu olmadığı halde muayene olmak isteyen bir hastanın hakaretlerine ma-
ruz kalmıştır. Hekimin şikayeti üzerine kamu davası açılmış olup, yargılama İstanbul 5. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde devam etmektedir. 

64- Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan bir hekim, acil servise 
getirilen bir hastanın yakınlarına, “hastanın yanında sadece bir kişi kalsın” dediği için küfür ve ha-
karetlere maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti üzerine, Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı’nca kamu davası 
açılmış olup, yargılama devam etmektedir. 

65- Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil serviste görev yapan bir hekim, acile getirilen 
bir hastaya müdahale etmek isterken, hastasına uzman hekimin müdahale etmesini isteyen bir 
hasta yakının hakaretlerine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti üzerine, başlatılan soruşturma devam 
etmektedir. 

66- Fatih 13 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapmakta olan bir aile hekimi, eşine ilaç yazdırmaya 
çalışan bir polis memurunun hakaret ve tehditlerine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti nedeniyle, 
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatılmıştır.
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67- Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, hasta yakını-
nın sözlü ve fiziki saldırısına maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti nedeniyle, Bakırköy 1. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama devam etmektedir.

68- Hatice Canbaz Sağlık Ocağı’nda görev yapmakta olan bir aile hekimi, muayene ettiği hastasının 
kısa bir süre sonra vefat etmesinden dolayı, hastanın oğlunun sözlü ve fiziki saldırısına maruz kal-
mıştır. 

Hekimin şikayeti nedeniyle, Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde tehdit ve darp eylemlerin 
nedeniyle kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama süreci devam etmektedir.

69- Aynı olayda, hasta yakını hekime hakaret de ettiğinden tarafımızdan suç duyurusunda bulunul-
muş; bu suç nedeniyle de Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiş-
tir. Bu yargılama da devam etmektedir.

70- Esentepe Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapmakta olan bir aile hekimi, annesi için ilaç yazdırmak 
isteyen hasta yakını tarafından tehdit edilmiştir. Hekimin şikayeti nedeniyle, İstanbul 27. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama devam etmektedir.

71- İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nde görev yapmakta olan bir hekimler ve diğer sağlık 
personeli, vefat eden bir hastanın yakınlarının sözlü ve fiziki saldırılarına maruz kalmıştır. Ayrıca has-
tanenin bilgisayar monitörü, numaratör gibi teknik ekipmanlarına ve kapılarına da hasar vermişlerdir. 

Hekimlerin ve diğer sağlık personelinin şikayetleri üzerine, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama devam etmektedir. 

72- Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapmakta olan bir hekim, adli mu-
ayenesi için gözaltındaki şahısları getiren polis memurunun hakaretlerine maruz kalmıştır. Hekimin 
şikayeti üzerine, İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama 
devam etmektedir.

73- Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, hasta yakının hakaretine maruz 
kalmıştır. Hekimin şikayeti nedeniyle, Beykoz 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edil-
miştir. Yargılama devam etmektedir.

74- Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi bölümünde uzman doktor olarak gö-
rev yapmakta olan bir hekim, hasta ve hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki saldırıya maruz kalmış-
tır. Hekimin şikayeti nedeniyle İstanbul Anadolu 18. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame 
edilmiştir. Yargılama devam etmektedir.

75- Sancaktepe’de özel bir hastanede görev yapmakta olan bir hekim, hasta yakını tarafından tele-
fonuna gönderilen mesaj ile hakaret ve tehdit edilmiştir. Hekimin şikayeti üzerine, Anadolu 24. Sulh 
Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama devam etmektedir.

76- Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil doğum polikliniğinde görev yapmakta olan bir he-
kim, hasta yakınının sözlü saldırısına maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti nedeniyle, İstanbul 33. Sulh 
Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama devam etmektedir.

77- Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, hasta yakınının 
fiziki saldırısına maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti nedeniyle, İstanbul 13. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 
kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama süreci devam etmektedir.

78- Güvercintepe Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapmakta olan bir aile hekimi, hastanın hakaretleri-
ne maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti nedeniyle, Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu 
davası ikame edilmiştir. Yargılama devam etmektedir.
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79- Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev 
yapmakta olan bir hekim, hasta yakınlarının tehditlerine maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti nedeniy-
le, İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası ikame edilmiştir. Yargılama devam 
etmektedir.

80- Beykoz Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yapmakta olan bir hekim, hasta yakının sözlü 
saldırısına maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti nedeniyle, Beykoz 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu 
davası ikame edilmiştir. Yargılama devam etmektedir.

81- Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, hasta yakı-
nın sözlü ve fiziki saldırısına maruz kalmıştır. Hekimin şikayeti nedeniyle İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nda soruşturma başlatılmıştır.

82- Üsküdar’da özel bir hastanede görev yapmakta olan bir hekim, hastanın sözlü ve fiziki saldırısına 
maruz kalmıştır. Ayrıca hekimin masa, bilgisayar vs. gibi ekipmanlarına da zarar verilmiştir. Hekimin 
şikayeti nedeniyle, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştır.

83- Maltepe 17 no’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan bir aile hekimi, eşine rapor yazmadığı 
gerekçesiyle hasta yakınının tehdit ve hakaretlerine maruz kalmıştır.

Hasta yakını hekimin üzerine yürümüş ve odadan çıkmasına izin vermemiştir. Bu olaylar esnasında, 
hekim bayılmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştır. Beynine pıhtı attığı anlaşılan hekim müşaha-
de altına alınmıştır.

Hekim hasta yakınını şikayet emiş olup, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’nda soruşturma de-
vam etmektedir.

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu
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Mayıs 2012-Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul Tabip Odası olarak veya bileşeni olduğumuz plat-
formların imzasıyla toplam 59 basın açıklaması yapılmıştır.

Bu basın açıklamalarının;

36 tanesi dış mekanda

17 tanesi iç mekanda

6 tanesi yazılı olarak gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz 1 yılda yürütülen gazete, televizyon ve köşe yazarlarına yönelik çalışmalar içinde “Sağlıkta 
Şiddet”, “Tam Gün”, “Tıp Eğitimi” ve “Sağlık Net-2” konuları öne çıkan başlıklar oldu.

İstanbul Tabip Odası’nın yürüttüğü faaliyetler, yapmış olduğu açıklamalar;

Ulusal ve yerel yazılı basında 1700 defa,

Görsel medyada 978 defa,

Internet medyasında 3300 defa yer buldu.

Basında hekimleri hedef gösteren, yanıltan, mesleğimizi itibarsızlaştırmaya dönük haber ve yazılar 
konusu geçtiğimiz yıl da özel olarak mercek altına alındı. Reha Muhtar’ın “Ameliyatımı Yanlış Yapan 
Doktor Maceraları” ve “Semra Hanım’dan Mektup Var” yazılarına karşı yazarın kendisine ve Vatan 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne durumu kınayan yazılar gönderildi. Ayrıca konuyla ilgili olarak 
Yönetim Kurulumuz Basın Konseyi’ne başvurdu. Yaptığımız başvuru sonucu Basın Konseyi Reha 
Muhtar’ı yazılı olarak uyardı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 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 1041 832 

İncelemede Olan Dosya 428 315

Soruşturmada Olan Dosya 83 36

Onur Kurulu’na Sevk Edilen Dosya  211 104

Onur Kurulu’nda Olan Dosya 112 59

O.K. İtiraz Süresi İçinde Olan Dosya 43 26

Verilen Onur Kurulu Kararı 137 85

Yüksek Onur Kurulu’na Sevk Edilen Dosya 90 52

Yüksek Onur Kurulu’nda Olan Dosya 102 68

Sonuçlanan Dosya 785 638

Dönem İçinde Başvurulan – Sonuçlanan 503 417

Hekimlik Uygulamaları Bürosu 
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OLGU SONUÇ SAYI

ACİL HASTAYA BAKMAMAK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 15

ACİL HASTAYA BAKMAMAK YK. Yazılı Uyarı 1

ARACI KULLANMAK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 3

ARACI KULLANMAK OK. Para Cezası 3

ARACI KULLANMAK YOK. Para Cezası 1

BİLDİRİMSİZ SERBEST HEKİMLİK YAPMAK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 4

BİLİMSELLİĞİ KANITLANMAMIŞ YÖNTEMLERLE TEDAVİ YAPMAK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 1

BİLİMSELLİĞİ KANITLANMAMIŞ YÖNTEMLERLE TEDAVİ YAPMAK YOK. Uyarma Cezası 1

BİLİMSELLİĞİ KANITLANMAMIŞ YÖNTEMLERLE TEDAVİ YAPMAK YOK. Para Cezası 2

BİLİMSELLİĞİ KANITLANMAMIŞ YÖNTEMLERLE TEDAVİ YAPMAK YOK. Geçici Olarak Meslekten Men 4

BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ TALAPLİ BAŞVURU YK. Bilirkişi Görüşü Verildi 2

GERÇEK DIŞI RAPOR VE/VEYA BELGE DÜZENLEMEK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 9

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

HASTA HAKLARINA SAYGI GÖSTERMEMEK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 27

HASTA HAKLARINA SAYGI GÖSTERMEMEK YK. İl Sağlık Müdürlüğü’ne Bildirilmesine 1

HASTA HAKLARINA SAYGI GÖSTERMEMEK YK. Yazılı Uyarı 1

HASTALARDAN HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 9

HASTALARDAN HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEK YK. Şikayetçiden İstenen Belgeleri Göndermemesi Üzerine Kapatılmasına 1

HASTALARDAN HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEK YK. Delil Yetersizliğinden İşlemden Kaldırılmasına 2

HEKİMLİĞE YAKIŞMAYAN DAVRANIŞTA BULUNMAK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 3

HEKİMLİĞE YAKIŞMAYAN DAVRANIŞTA BULUNMAK YK. Delil Yetersizliğinden 1

HEKİMLİĞE YAKIŞMAYAN DAVRANIŞTA BULUNMAK YK. Şikayetçiden istenen Belgelerin Göndermemesi Üzerine Kapatılmasına 1

REKLAM YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 7

REKLAM YK. Yazılı Uyarı 8

REKLAM OK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 6

REKLAM OK. Uyarma Cezası 3

REKLAM OK. Para Cezası 15

REKLAM YOK. Para Cezası 13

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

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 346

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YK. Aynı İçerikli Diğer Dosyayla Birleştirilmesine 3

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YK. Daha Önceki Karara Binaen İşlemden Kaldırılmasına 2

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YK. Mahkeme Kararının Beklenmesine 2

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YK. Şikayet Geri Alındığından İşlemden Kaldırılmasına 5

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YK. Şikayetçiden İstenen Belgelerin Gönderilmemesi Üzerine Kapatılmasına 18

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YK. Yazılı Uyarı 16

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YK. Zaman Aşımı 2

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA OK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 38

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA OK. Uyarma Cezası 10

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA OK. Para Cezası 14
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TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YOK. Cezai Bir İşlem Yapılmasına Gerek Olmadığına 32

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YOK. Uyarma Cezası 12

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YOK. Para Cezası 17

TIBBİ İHMAL VE/VEYA HATA YOK. Geçici Olarak Meslekten Men 4

TIBBİ ÖZENSİZLİK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 12

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 4

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 İŞYERİ HEKİMLİĞİ YAPMAK OK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 2

USULSÜZ REÇETE VE RAPOR YAZMAK YK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 2

USULSÜZ REÇETE VE RAPOR YAZMAK YK. Adli Makamların Değerlendirmesi Gerektiği 2

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 8

UZMANLIK DIŞI GİRİŞİM VE FAATİYETTE BULUNMAK YK. Şikayetçinin İstenen Belgeleri Göndermemesi Üzerine Kapatılmasına 2

UZMANLIK DIŞI GİRİŞİM VE FAATİYETTE BULUNMAK OK. Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 4

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  

BÜRO FAALİYETLERİ: 

İstanbul Tabip Odası işyeri 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. 

31.03.2012 tarihi ile 31.03.2013 tarihleri arasında;

İşyeri hekimlerinden gelen talep doğrultusunda işyerlerine işyeri hekiminin yasal haklarını hatırlatan 
yazılar gönderilmiştir. Benzer biçimde işyerinden gelen mevcut işyeri hekimlerinin çalışma şartları, 
yasal hak ve sorumluluklarına dair yazılı taleplere cevap verilmiştir.

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

26 Aralık 2102 tarihinde Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenen, İşyeri Hekimliği 2013 yılı 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. 

İşyeri Hekimi Eğitici Eğitimi belgesi almak isteyen İşyeri hekimleri için Tabip Odamızdan istenen 
gerekli belgeler düzenlenmiştir.

2003 yılından sonra Tabip Odamızdan işyeri hekimliği sertifikası alan işyeri hekimlerinin sertifikaları-
nın geçerli hale gelmesi ile ilgili olarak işyeri hekimlerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile bu yasaya göre çıkarılan yönet-
melikler sonucu ortaya çıkan sorunlar (İşyeri Hekimliği sertifika Yenileme Eğitimleri, İşyeri Hekim-
lerinin aylık çalışma saatleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun çeşitli maddelerinin başlama süreleri, 
tehlike sınıfları, risk değerlendirilmesi, e-reçete vb.) ile ilgili işyeri hekimlerinden gelen yazılı ve sözlü 
sorulara cevap verilmiştir  .

İşyeri hekimlerinin iş akitlerinin feshi nedeniyle İş Mahkemelerine açtıkları davalar için İş Mahkeme-
lerine 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 mevzuat değişiklikleri başta olmak üzere yayınlanan resmi genelge, yönerge vb.  değişik-
likler hakkında İTO YK, ÖHK ve İTO Hukuk Bürosu koordinasyonunda oluşturulan bilgilendirmelerin 
üyelere hızla aktarımı gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

• 01.04.2012 – 31.03.2013 döneminde 97 adet hekime/sağlık personeline ilişkin, ilgili mahkeme ya da 
kurumlarca Odamızdan talep edilen özel sektörde çalışan hekimler için emsal ücret değerlendirme 
yazıları gönderilmiştir. 

•  İTO YK, ÖHK ve İTO Hukuk Bürosu koordinasyonunda oluşturulan özel hastane, özel sağlık kurulu-
şu, bu kurumlar ya da özel çalışan hekimlerle ilgili resmi kurum yazışmalarının gönderim ve takipleri 
yapılmıştır.  

•  Ekim-2010 itibariyle serbest çalışan hekimlerin iletişim ağı olan İstanbul Tabip Odası bünyesinde 
kurulan serbesttabip iletişim grubunun üye kabul ve bilgi güncellemesi işlemleri,  yanı sıra İstanbul 
Tabip Odası web sayfası altında bulunan Özel Hekimlik sayfasının haber takipleri yapılmaktadır. 

•  Özellikle ücretli çalışan hekimler başta olmak üzere, özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin iş 

Özel Hekimlik Bürosu
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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 sıklığı değişmekle birlikte; odayla 
irtibata geçen hekimlerle telefonla görüşülmekte, bunun dışında Odaya bizzat gelen hekimlerin talep-
lerine de cevap verilmeye çalışılmaktadır. 

•  Ayrıca 01.04.2012 – 31.03.2013 döneminde, yurt dışında eğitime başlayacak ya da çalışmalarına 
yurt dışında devam eden 31 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.

• TTB Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili birim değerlendirmeleri, birim oluşturmak üzere TTB yazışmaları 
takip edilmektedir.

• 1 Aralık 2012-15 Ocak 2013 döneminde Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaya başlayacağını ilan ettiği 
Sağlık Net2 Veri Gönderim Sistemi ile ilgili hekim başvurularına istinaden yapılan süreç değerlendir-
melerinin hızla üyelere iletilmesine çalışılmış, yürütülen mücadelenin bir parçası olan ve  15 Ocak 
2013’de Odada yapılan “Elektronik Sağlık Kayıtları ve Hasta Mahremiyeti” konulu toplantının organi-
zasyonu gerçekleştirilmiştir.

• TTB Özel Hekimlik Kolu tarafından 19-20 Ocak 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Özel Hekim-
lik Çalıştayı’nın organizasyonunda görev alınmıştır.

•  Mevcut işlemlerin yanı sıra Yönetim Kurulu, TTB Özel Hekimlik Kolu tarafından verilen diğer görev, 
raporlama, bilgi temini çalışmaları yapılmaktadır.
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Masaüstü Yayıncılık Bürosu İstanbul Tabip Odası’nın mesleki, bilimsel ve sosyal etkinlikleriyle ilgili 
kitap, dergi, afiş, broşür, ilan gibi yayınları üretir.

Grafiker: Alaattin Timur

2012-2013 çalışma döneminde; Başta odanın periyodik yayın organı Hekim Forumu dergisinden 1 
sayı olmak üzere, 14 Mart Tıp Haftası, G(ö)rev etkinlikleri, Dr. Ersin Arslan, Dr. Melike Erdem’le ilgili 
Hekime yönelik şiddete konulu kampanyalarla ilgili görsel materyaller üretildi. Ayrıca çeşitli bilimsel 
toplantı, sempozyum, kurultay ve sosyal-kültürel etkinliklere dair materayaller de hazırlandı. Üreti-
len materyallerin dökümü aşağıda tablo halinde sunulmuştur.
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