
Kayıt formunun doldurulması (Oda’ya gelindi-
ğinde), 3 adet renkli fotoğraf, nüfus cüzdanı fo-
tokopisi, ikametgah, hekim olduğuna dair belge 
(çıkış belgesi ya da diplomanın noter tasdikli 
fotokopisi), kayıt ücreti (57TL), 2018 yılı aidatı. 

Herhangi bir yerde çalışmayan ya da sadece 
kamuda çalışan hekimler için: 200 TL.

Özel muayenehanesi olan, özelde çalışan veya 
işyeri hekimliği yapan hekimler için: 315 TL. 

Tıpta uzmanlık anadal asistanları için: 97 TL.

65 yaş üstü hekimlerden aidat ve kimlik ücreti 
alınmamaktadır.

• Kredi kartınızı kullanarak (Odamızı  
 arayarak kredi kartı bilgilerinizi telefonla   
 bildirebilirsiniz).
• www.istabip.org.tr adresinden 
 ON-LINE ödeme yaparak.
• Garanti Bankası Nuruosmaniye Şubesi
 6200147 (Şube Kodu-368) 
 IBAN TR40 0006 2000 3680 0006 2001 47
• İş Bankası Cağaloğlu Şubesi 
 0418779 (Şube Kodu-1095) 
 IBAN TR45 0006 4000 0011 0950 4187 79
• Ziraat Bankası Cağaloğlu Şubesi 
 29033560-5001 (Şube Kodu-889) 
 IBAN TR46 0001 0008 8929 0335 6050 01
• Yapı Kredi Bankası Fındıkzade Şubesi 
 64384580 (Şube Kodu- 126)
 IBAN TR24 0006 7010 0000 0064 3845 80
• TEB Sirkeci Şubesi
 43535497 (Şube Kodu: 391)
 IBAN TR95 0003 2000 0000 0043 5354 97
• Posta Çeki - Sirkeci 
 İstanbul Tabip Odası,  No: 666 811

• Temsilciler Kurulu
• Yönetim Kurulu
• Onur Kurulu
• Denetleme Kurulu
• Merkez Delegasyon

• Tıp Öğrencileri Komisyonu
• Pratisyen Hekimlik Komisyonu
• Aile Hekimleri Komisyonu
• Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu
• İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
• Özel Hekimlik Komisyonu
• Emekli Hekimler Komisyonu
• Çevre ve Halk Sağlığı Komisyonu
• İnsan Hakları Komisyonu
• Kadın Komisyonu
• Sağlık Politikaları Komisyonu
• Kültür ve Sanat Komisyonu
• 14 Mart Tıp Haftası Komisyonu

• Hukuk Bürosu
• Üyelik İşleri Bürosu
• Hekimlik Uygulamaları Bürosu
• İşyeri Hekimliği Bürosu
• Özel Hekimlik Bürosu
• Muhasebe Bürosu
• Bilgi İşlem Bürosu
• Masaüstü Yayıncılık Bürosu

İstanbul Tabip Odası
kurul, komisyon ve büroları

Kurullar

Komisyonlar

Bürolar

Odaya üye olmak için
neler gerekiyor?

2018-2020

Aidatlar ve her türlü ödemeler

2018 yılı aidat tutarı ne kadar?



Temsilciler Kurulu, birim ve bölgelerden hekim 
sayısına oranla seçilmiş temsilcilerin yanısıra 

Yönetim, Onur, Denetleme Kurulu üyeleri, TTB De-
legeleri ile Oda’nın Komisyon başkanlarından oluşur.

Seçimlerde temsilci sayısı, o bölge veya hastanedeki 
hekimlerin oranına göre belirlenir. Sağlık kurumları 
veya bölgelerde var olan hekim sayısı 50’ye kadar 
her 25 hekim için 1 temsilci, 50-100 arasında ise 2 
temsilci, 100-500 arasında ise her 100 hekim için 1 
temsilci, 100’ün katlarının üzerindeki hekim sayısı 
50 ve üzerinde ise ek olarak 1 temsilci, 500’den fazla 
ise her 200 hekim için 1 temsilci, 200’ün katlarının 
üzerindeki hekim sayısı 100 ve üzerinde ise ek olarak 
1 temsilci seçilir.

Temsilciler Kurulu her ayın ilk salı günü, 
saat 18.30-20.30 arasında, İstanbul Tabip 

Odası’nın Cağaloğlu’ndaki binasında topla-
nır. Görüşülecek konular, Temsilciler Kurulu 
Divanı tarafından hazırlanıp toplantı öncesinde 
temsilcilere ulaştırılır.

Gündemle ilgili tartışmalardan sonra, görüşü-
len konuya göre bilgilendirme, görüş alışverişi 
veya karar alma hedeflenmektedir.

a. Birimlerde hekimlerle düzenli görüşmeler, top-
lantılar yaparak sorunları o birimdeki-bölgedeki 
yöneticilere iletmek; gerektiğinde konuyu Temsil-
ciler Kurulu ve Yönetim Kurulu’na götürmek.

b. Hekimleri birimindeki yöneticiler karşısında ve 
yönetim organlarında temsil etmek: Bu temsiliyet 
doğrudan kurul toplantılarına katılmak, düzenli 
ilişki kurmak, raporlar sunmak şeklinde olabilir.

c. Mağdur olan hekimlerin başvurularını kabul 
etmek, konuyu Yönetim ve Temsilciler Kurulu’na 
götürmek.

d. Hekimlik mesleğinin denetiminde görev almak; 
Oda’nın yaptığı soruşturmalar, hastaların birimle 
ilgili yakınmaları, tıbbi etik ile ilgili çalışmalar 
bunlar arasında sayılabilir.

e. Temsilciler Kurulu toplantısına katılmak.

Bu görevleri yerine getirirken temsilcilere sağ-
lanan destekler bulunmaktadır. Bunlardan biri 

de geçici görevlendirmelerin dışında tutulmasıdır.

a. Temsilci, toplantı gününde belli bir süre izinli 
sayılır. Bunun için gerekli girişimleri Tabip Odası 
yapar.

b. Temsilcilik çalışmaları nedeniyle yapacağı har-
camalar, belgelenmek koşuluyla karşılanmaktadır.

c. Biriminde kullanacağı bir pano hemen sağlana-
bilmektedir.

d. Oda çalışmaları, hekimlikle ilgili gelişmeler, 
mevzuat değişiklikleri hakkında düzenli bilgi 
iletilmektedir.

Seçimlerde, o birimde-bölgede çalışan hekimler 
oy kullanabilir. Ancak temsilci adaylarının 

İstanbul Tabip Odası üyesi olması zorunludur.

Temsilcilik seçimleri için Oda Yönetim Kurulu 
ve Temsilciler Kurulu Divanı’nın oluşturduğu 

Merkezi Seçim Komisyonu, birim ve bölgelerde 
yerel seçim komisyonları oluşturmaktadır.

Seçim Komisyonu:

a) Birimdeki hekim sayısını ve seçilecek   
 temsilci sayısını,

b) Seçim gününü ve yerini belirler.

c) Oy kullananların isimlerini ve 
 imzalarını alır.

d) Sayım işlemini yaparak sonuçları bir   
 tutanakla Oda’ya iletir.

Temsilciler Kurulu kimlerden oluşur?

İletişim

Temsilciler Kurulu
nasıl çalışıyor?

Temsilcilerin görevleri 
nelerdir?

Temsilcinin olanakları 
nelerdir?

Kimler temsilci olabilir,
kimler oy kullanabilir?

Seçim nasıl yapılıyor?

İstanbul Tabip Odası’nın daha geniş bir hekim 
temsiliyeti ile yönetilmesinin bir aracıdır.

Hekimlerin, karar alma, yönetme ve denetleme sü-
reçlerinde söz ve yetki sahibi olduğu bir kurumdur.

İstanbul Tabip Odası’nın tüm üyelerinin katılması 
ile oluşan, Genel Kurul’dan sonraki en yetkili karar 
organıdır.

Hekimler için özgür bir kürsü, sorunları paylaştıkla-
rı, ortak çözümler bulmaya çalıştıkları bir ortamdır.

Hekim temsilcilerinin, İstanbul Tabip Odası’nın 
seçimle göreve gelmiş kurullarının çalışmalarını 
değerlendirdiği, eleştiri ve katkılarını yaptığı ve ana 
gündemleri oluşturduğu meşru bir platform ve karar 
ortamıdır.

1990 yılında oluşturulan Temsilciler Kurulu, İstanbul 
Tabip Odası’nın ana politikalarını belirler. Birimlerin 
talep ve görüşlerini gündeme getirirken Oda çalış-
maları ile ilgili bilgiyi yaygınlaştırır. Böylece sadece 
iki yılda bir seçimle göreve getirilen yöneticilerle 
sınırlı olmayan bir katılım tarzı gerçekleştirilmeye 
çalışılmaktadır.

Temsilciler Kurulu Nedir?

Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 9, Cağaloğlu Tel: 0212 514 02 92  • Faks: 0212 513 37 36, istabip@istabip.org.tr
Kadıköy Büro: Rıhtım Cd. Ülsel İş Merkezi No: 18 Kat: 4 Daire: 8 Kadıköy, Tel: 0216 349 73 04 Faks: 0 216 414 00 84 


