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Zor bir dönemi geride bırakırken......

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz 2016 yılı seçimlerinden bu yana 2 yıl 
geçti.

Gerek hekimlik ve sağlık alanında, gerekse ülke ve bölge ortamı açısından hepimizi yoran, zorlayan, 
sorunlarımızın ağırlaştığı, sorun alanlarının fazlalaştığı bu 2 yıllık dönemde neler yaşadığımızı hatır-
lamakta yarar var:

• Hekimlik hizmetinin niteliğini düşüren ve güvencesiz bir gelir olan “performans ve hak ediş” öde-
melerine dayalı ücretlendirme modeli, özel ve kamu işletmelerinde hekim emeğini değersizleştir-
meye devam etti.

• Sağlık alanında ciddi bir tahribata yol açan, eğitim, araştırma, kamu sağlığı gibi öncelikleri geri 
plana düşürüp “verimlilik ve kârlılık” söylemleri ile ticari bir anlayışı hâkim kılan Sağlıkta Dönüşüm 
Programı hekim haklarını da geriletti. Hekimler ticarileştirilmiş sağlık kurumlarında ücretli köle 
olarak çalışmaya zorlandı.

• Emekli hekim ücretleri yoksulluk sınırı bir yana açlık sınırının altına düşürüldü. Verilen tüm sözle-
re rağmen hekim aylıklarında insanca yaşamaya yetecek bir düzenleme yapılmadı.

• Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet çığırından çıkmışken, yasal düzenlemeler yapılma-
dı, TTB’nin hazırlayıp sunduğu Sağlıkta Şiddet Tasarısı halen yasalaştırılmadı.

• Geride bıraktığımız 2 yılda hekimlerde tükenmişlik, umutsuzluk arttı. Bu tabloya bağlı olarak canı-
mızı yakan, hepimizi kahreden hekim intiharlarına tanık olduk.
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• Birinci basamak sağlık hizmetlerini parçalı hale getiren, bölge tabanlı değil aile hekimine kayıtlı 
nüfusa dayalı sağlık hizmetinin verildiği, performans sistemi üzerinden sözleşmeli çalışmanın da-
yatıldığı, aile hekimlerinin koruyucu sağlık hizmetlerinden uzaklaşılıp polikliniklere hapsedildiği bu 
sistemde, sorunlar giderek arttı.

• Yeterli ve nitelikli uzmanlık eğitimi alamayan, angarya işlere boğulan, mobbinge maruz kalan asis-
tan hekimlerin tükenmişliği arttı.

• Özel hastanelerde hekim emeği sömürüsü derinleşti, nitelikli ücret gaspının yaşandığı ortamlarda 
hekimler şirket kurarak çalışmaya zorlanır oldu.

•  Zor vakaların tedavi edildiği, yılların deneyiminin ve emeğinin biriktirildiği bilim ve eğitim yuvaları 
olan üniversite hastaneleri çöküşe terk edildi.

• Akademide liyakat, bilimsel özerklik alabildiğine örselendi.

• Aşı karşıtı, akıl ve bilim karşıtı açıklama ve tutumlar yüzünden İstanbul’da 21. yüzyılda kızamık 
salgını tehdidiyle karşı karşıya bırakıldık.

• Kanıta dayalı tıp eğitimi ve uygulamaları birçok açıdan değer kaybına uğratılırken hacamat, sülük 
gibi uygulamalar yaygınlaştırıldı, Sağlık Bakanlığı eliyle meşrulaştırıldı.

• Demokratik haklar alabildiğine kısıtlandı, ülkemiz ve sağlık alanı sürekli hale getirilen OHAL koşul-
larında oldu-bitti kararnamelerle yönetilir oldu.

• Binlerce meslektaşımız hukuksuz, dayanaksız gerekçelerle, geceyarısı kararnameleriyle işlerin-
den atıldı, kurumlarından uzaklaştırıldı.

• Mecburi hizmet yapmak üzere sağlık kuruluşlarına ataması yapılan çok sayıda hekim, güvenlik 
soruşturmaları gerekçesiyle göreve başlatılmadı. Çok sayıda meslektaşımızın hekimlik yapması 
engellendi.

Değerli Meslektaşlarımız,

Sorunlarımızın listesi uzayıp gidiyor. Ancak tüm bu olumsuzluklara, çözülmeyen sorunlarımıza ve 
yerine getirilmeyen taleplerimize ragmen umutsuz değiliz.

İstanbul Tabip Odası olarak;

İş, can ve gelir güvencemiz için,

Mesleki bağımsızlık güvencemiz için,

Hekimliğe yaraşır ortamlarda, nitelikli sağlık hizmeti verebilmek için,

Barışın hüküm sürdüğü, demokratik, laik ve çağdaş bir ülkede hekimlik yapabilmek için mücadele-
mizi sürdüreceğiz.

Bu mücadelede kazanımlar sağlayabilmenin yolunun meslektaşlarımızın desteğini demokratik katı-
lımcı yönetim anlayışıyla sürece katmaktan geçtiğini çok iyi biliyoruz.

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

Katkı, katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza, kurul ve komisyonlarımızda, hastane temsilcilikle-
rinde emek veren tüm arkadaşlarımıza, emektar Oda çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

İstanbul Tabip Odası 
Yönetim Kurulu
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Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın (SDP), uygulamaya başlanmasından bu yana geçen 15 yılda, 
Türkiye’de sağlık ortamını birçok açıdan etkilemiş; sorun çözme iddiası ve çeşitli vaatlerle gelen bu 
program sağlık alanında birçok yeni soruna yol açmıştır.

SDP, kamu hastanelerinin yapısını değiştirmeyi, onları “idari ve mali özerkliğe sahip” biçimde yapılan-
dırarak rekabete açık sağlık işletmeleri haline getirmeyi amaçlıyordu. 2004 yılında Sağlık Bakanlığı 
hastanelerinde “performansa dayalı ek ödeme sistemi”ne geçilmesiyle başlayan bu sürece, Kasım 
2011’de çıkartılan bir KHK ile Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısında köklü bir değişikliğe gidilerek devam 

14 Mart 2018 Tıp Bildirgesi

Meslektaşlarımızın ve tüm sağlık 
çalışanlarının 14 Mart’ını kutluyor; 
hepimiz için yaşanabilir bir doğa, 
barış içinde bir yaşam, iyi hekimlik 
yapabildiğimiz bir sağlık ortamı 
diliyoruz.
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edildi. Kaynakların “etkili ve verimli” kullanılacağı iddiasıyla getirilen, ayrı tüzel kişiliğe sahip ve idari 
yönden özerk olan Kamu Hastane Birlikleri yapılanması, 6 yıl dolmadan, Ağustos 2017’de başka bir 
KHK ile kaldırılırken SDP’nin bu alandaki başarısızlığı da belgelenmiş oldu.

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Genel Sağlık Sigortası (GSS)  sisteminde, 
prim ödeyemediği için sigorta kapsamı dışı kalan, bu nedenle kamusal sağlık hizmetlerinden yarar-
lanamayanların sayısı 4.5 milyonu geçti. Aylık olarak ödenen GSS primi dışında, hastaneye başvu-
rulduğunda ayrıca, muayene katılım bedeli, ilaç katılım bedeli, tıbbi malzeme katılım payı gibi 14 ayrı 
kalemde sağlıkta katkı payı ödeniyor.

SDP’nin bir diğer ayağını 13 Aralık 2010 tarihinde tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanan aile hekim-
liği sistemi oluşturuyor. Bireysel ve toplumsal sağlık hizmetini birbirinden ayırarak birinci basamak 
sağlık hizmetlerini parçalı hale getiren, bölge tabanlı değil aile hekimine kayıtlı nüfusa dayalı sağlık 
hizmetinin verildiği, performans sistemi üzerinden sözleşmeli çalışmanın dayatıldığı, aile hekimle-
rinin koruyucu sağlık hizmetlerinden uzaklaşılıp polikliniklere hapsedildiği bu sistemde, sorunlar 
giderek artıyor.

Sağlık alanında ciddi bir tahribata yol açan, eğitim, araştırma, kamu sağlığı gibi öncelikleri geri plana 
düşürüp “verimlilik ve kârlılık” söylemleri ile ticari bir anlayışı hâkim kılan SDP, çalışanların hakları-
nın da baskılanmasını getirdi. Bu nedenle, 14 Mart sürecindeki ilk talebimizi, hekimlerin emeklerinin 
karşılığı olan, emekliliğe yansıyacak, güvenceli, görev tanımına ve liyakata uygun, tek işte çalışarak 
insanca yaşamaya yetecek bir ücret elde etmeleri ve emekli hekim ücretlerinin artırılması oluşturu-
yor.  

Sağlık çalışanları açısından, sürekli hastalarla ve hastalıklarla ilgileniyor olmak, bir anlamda onlarla 
yaşamak fiziksel ve psikososyal çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol açıyor. Sağlık çalışanları ola-
rak, 2014 yılından bu yana talep ettiğimiz “fiili hizmet süresi zammı” için yasal bir düzenleme acilen 
yapılmalıdır.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artıran unsurlardan biri de, şiddeti uygulayan kişilerin cezalan-



dırılmayacakları ya da ciddi bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesidir. Sağlık çalışanlarına 
yönelik şiddete hoşgörü gösterilmeyeceği, şiddet suçlarının mutlak cezalandırılacağı düşüncesinin 
yerleştirilmesi ve önleyicilik açısından, TTB Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı bir an önce yasalaşmalıdır.

Mecburi hizmet yapmak üzere sağlık kuruluşlarına ataması yapılan çok sayıda hekim, haklarında ya-
pılan güvenlik soruşturması tamamlanmadığı gerekçesiyle aylarca göreve başlatılmamakta; giderek 
artan sayıda meslektaşlarımızın ise güvenlik soruşturmaları olumsuz olduğu gerekçesiyle hekimlik 
yapmaları engellenmektedir. Hukuksal bir dayanağı olmayan güvenlik soruşturmaları kaldırılmalı; 
güvenlik soruşturmaları nedeniyle bekletilen ve bu soruşturmalar olumsuz geldiği için ataması yapıl-
mayan tüm hekimler görevlerine başlatılmalıdır.

Yıllardır sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getiriyoruz; her 14 Mart’ta taleplerimize uygun düzenle-
meler yapılacağına ilişkin sözler veriliyor. Ancak, bugüne kadar Sağlık Bakanlığı ve hükümet yetkili-
leri tarafından, özellikle de 14 Mart dönemlerinde “Hekimlere müjde” başlığı altında verilen sözler 
tutulmadı. Taleplerimizi bu 14 Mart’ta bir kez daha dile getiriyor, acilen karşılanmasını istiyoruz.

Meslektaşlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart’ını kutluyor; hepimiz için yaşanabilir bir 
doğa, barış içinde bir yaşam, iyi hekimlik yapabildiğimiz bir sağlık ortamı diliyoruz. Tüm meslektaş-
larımızı, birlikteliğimiz ve dayanışmamızdan gelen güçle, hekimlik değerleri ve etik ilkeler ışığında 
sağlık alanındaki mücadelemizi yükseltmeye davet ediyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL TABİP ODASI



İstanbul
Tabip Odası
Çalışmaları
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9 Nisan 2017, Pazar günü bileşenlerinden olduğumuz Kadıköy Kent 
Konseyi tarafından  düzenlenen  “Sağlık Şenliği” etkinliğinde oda-
mız da yer aldı. Etkinlik boyunca oda standımıza başvuranlara sağ-
lıkta güvenilir bilgilere hangi kaynaklardan ulaşacakları, hastane 
acillerinin nasıl kullanılması gerektiği, şehir hastaneleri olgusunun  
ne olduğu, sağlığımızı olumsuz etkileyen bitkisel ilaç adı altındaki 
ticari faaliyetlere neden rağbet edilmemesi gerektiği, sağlık hizmeti 
alırken devletin cebimizden katkı katılım payı altında ne kadar ücret 
gibi konularda bilgiler verildi, broşürler dağıtıldı.

Kadıköy Sağlık Şenliği
9 NİSAN 2017

Aksaray’ın Eskil ilçesi Bozcamahmut Köyü Aile Sağlığı Merkezi’nde 
çalışan Dr. Hüseyin Ağır’ın görevi başında silahlı saldırıya uğraya-
rak hayatını kaybetmesi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde Genel 
Cerrahi Uzmanı olarak çalışan Dr. Mustafa Erdem’in ise bir has-
tanın yakınları tarafından darp edilmesi sonrası TTB’nin çağrısıyla 
tüm ülkede olduğu gibi İstanbul’da da “Sağlıkta Şiddet Son Bulsun” 
talebiyle basın açıklaması gerçekleştirildi. 5 Nisan 2017 günü sabah 
saatlerinden itibaren İstanbul’daki sağlık kurumlarında Dr. Hüseyin 
Ağır’ın fotoğraflarını yakalarına asan hekimler ve sağlık çalışanla-
rı “Bu Şiddet Sona Ersin” dövizleri taşıdılar ve basın açıklamaları 
yaptılar.

Sağlıkta Şiddete ve Ölümlere Suskun Kalmayacağız
5 NİSAN 2017

4 NİSAN 2017

Toplumun Sağlığı, Sağlık Çalışanlarının Geleceği İçin Hayır diyen 
İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul Şubeleri, İstanbul Diş hekimleri 
Odası 04.04.2017 tarihinde Saat 12.30’da Bakırköy Dr. Sadi Konuk 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Kapısı önünde bir araya geldi. 
Basın açıklamasına hasta ve hasta yakınlarının da ilgisi yoğun oldu. 
Kurumlar adına yapılan ortak basın açıklamasında; “Sağlık çalışan-
ları olarak demokratik-laik bir ülkede barış içinde, huzurlu ortam-
larda sağlık hizmeti vermek istiyoruz” denildi.

Toplumun Sağlığı, Sağlık Çalışanlarının Geleceği İçin Hayır
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1 Mayıs Mücadele, Birlik, Dayanışma Günü TTB, DİSK, KESK ve 
TMMOB’un çağrısıyla Bakırköy Halk Pazarı Meydanı’nda kutlandı. 
Binlerce emekçinin coşkulu buluşmasına sahne olan kutlamalarda 
hekimler “Sağlığa Giden Yol Barış ve Demokrasiden Geçer” pan-
kartı arkasında buluştular.

1 Mayıs Mücadele, Birlik, Dayanışma Günü Kutlaması
1 MAYIS 2017

İstanbul Tabip Odası, KESK İstanbul Şubeleri, İHD ve TİHV’de çalış-
ma yürüten kadınlar cezaevlerinde 58. güne giren açlık grevlerine 
ilişkin kaygılarını kamuoyuyla paylaşmak üzere bir basın toplantısı 
gerçekleştirdi. 13 Nisan 2017, Perşembe günü 12.30’da İstanbul 
Tabip Odası Cağaloğlu binasında yapılan basın toplantısında “Biz 
sağlık meslek örgütlerinden ve insan hakları savunucusu kadınlar 
olarak cezaevlerinde açlık grevlerinin geldiği aşamada karşılaşabi-
leceğimiz ölümler, sakatlıklar için kaygı duyuyoruz” denildi.

Cezaevlerindeki Açlık Grevleri
13 NİSAN 2017

NİSAN 2017

Temsilciler Kurulu Divanı Üyeleri, Nisan ayı boyunca çeşitli has-
tanelerdeki temsilcilerimizi ziyaret ederek, sorunları, gündemleri 
yerinde gözlemledi, hekimlerle çözüm önerileri ve atılacak adımları 
birlikte değerlendirdi.

Temsilciler Kurulu Divanı’ndan Hastane Ziyaretleri



İ S TA N B U L  TA B İ P  O D A S I

[
10

[

]

Gezi direnişi sürecinde acil sağlık yardımına ihtiyaç duyan vatan-
daşlara “Bakanlığın iznini almadan” ilkyardım müdahalesi yapıldığı 
için açılmış olan dava halen sürerken, “İstanbul Tabip Odası Yöne-
tim Kurulu ve diğer organlarının görevden el çektirilmesi” talebiyle 
açılan yeni davanın ilk duruşması 9 Mayıs 2017, Salı günü Çağlayan 
Adliyesi 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma önce-
sinde yapılan basın açıklamasında; “Yaşam ve sağlık hakkı müca-
delesinden ancak demokratik bir toplum düzeninde sonuç alına-
bileceğinin bilinciyle; emek, demokrasi ve barış mücadelemizden 
vazgeçmeyeceğiz” denildi. 

Barış Talebi Yargılanamaz, Tabip Odası Susturulamaz
9 MAYIS 2017

İstanbul Tabip Odası Seçimsiz Ara Genel Kurulu 6 Mayıs 2017, 
Cumartesi günü yapıldı. Genel Sekreterimiz Dr. Samet Mengüç’ün 
hoşgeldiniz konuşması ardından Divan üyeliklerine Dr. Mustafa 
Sülkü ile Dr. Lale Tırtıl seçildiler. Dr. Samet Mengüç 2016-2017 
dönemine dair yaptığı sunum-konuşmada birinci basamaktan, 
özel sağlık alanına, kamu hastanelerinden üniversitelere, asis-
tan hekimlerden kadın hekimlik alanına dek Sağlıkta Dönüşüm 
Programı’nın yarattığı sorunlara dair gündemleri ve bu sorunlar 
karşısında gerçekleştirilen etkinlikleri paylaştı. Çalışma ve mali 
raporlarının sunum ve aklanması ardından üyeler söz alarak 
önümüzdeki önemde yürütülecek çalışmalarla ilgili önerilerini dile 
getirdiler.

Ara Genel Kurul Yapıldı
6 MAYIS 2017

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Nisan ayında, hasta yakınlarının 
çocuk acil asistanını darp etmesi üzerine mağduriyet yaşayan 
asistan hekimler Odamız Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. Yönetim 
Kurulu, Temsilciler Kurulu Üyeleri ve Hukuk Danışmanımız Av. 
Meriç Eyüboğlu’nun da yer aldığı görüşmede, şiddet olayı sonra-
sında yaşanan süreç ele alındı. Ziyaretten memnun kaldıklarını ve 
mücadeleye devam edeceklerini söyleyen CTF asistan hekimleri 
daha çok işbirliği içinde olacaklarını ve yeniden bir araya gelecekle-
rini belirttiler.

Cerrahpaşa Asistan Hekimleri Odamızı Ziyaret Etti
2 MAYIS 2017
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İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, Aile Hekimliği 
Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişikler, yıllık izinlerde ya-
şanan sorunlar başta olmak üzere, belirlenen gündemleri değer-
lendirmek amacıyla, 30.05.2017 Salı günü, saat: 18.00’da İstanbul 
Tabip Odası Cağaloğlu binasında toplandı.  Toplantıda, Sağlık 
Bakanlığı’nın , ‘Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” adıyla 16 Mayıs 2017 tarihinde 
çıkardığı yönetmelik değişikliği değerlendirildi.  TTB Aile Hekimliği 
Kolu’nun, bir süredir başlattığı Kanser taramaları, defin nöbetleri 
ve sporcu sağlığı raporları ile ilgili çalışmaların ayrıntıları hakkında 
bilgi verildi. Önümüzdeki döneme ilişkin örgütlenme ve hizmet içi 
eğitim programları görüşüldükten sonra toplantı sonlandırıldı.

Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na İstanbul Soruları
30 MAYIS 2017

Türk Tabipleri Birliği Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Şiddet Alt Çalış-
ma Grubu tarafından organize edilen şiddet konulu çalıştay, 28 Mayıs 
2017, Pazar günü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Hasan 
Ali Yücel Salonu’nda gerçekleşti. Prof. Dr. Aylin Görgün Baran, Prof. 
Dr. Harun Tepe ve Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu’nun konuşmacı olarak 
katıldığı çalıştayda şiddet konusu; birinci, ikinci ve üçüncü basamak 
sağlık hizmetleri ve hukuksal mücadele bağlamında değerlendirildi 
ve yapılması gerekenler paylaşıldı. 

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı
28 MAYIS 2017

Üniversitelerinden, hastanelerinden, okullarından uzaklaştırılan 
kamu emekçileri, öğretim üyeleri ülkeyi kararnamelerle yönetmeye 
çalışan iktidarın ezberini bozacak bir etkinlikte buluştu. Haldun 
Taner’in bundan tam 57 yıl önce, üniversitelerinden uzaklaştırılan 
147’lerle dayanışma için Dostoyevski’nin öyküsünden oyunlaştırdığı, 
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez’in de arşivden 
çıkartarak kitap haline getirdiği “Timsahın Midesindeki Adam” bu-
güne uyarlanmış haliyle sahnelendi. Sahnede bu kez barış imzacısı 
olduğu için, demokrasiyi, özgürlükleri savunduğu için kurumların-
dan uzaklaştırılanlar vardı.

Akademi, Sanat, Barış Her Yerde…
27 MAYIS 2017
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Silivri temsilciliğimiz 8 Haziran 2017 tarihinde Silivri’de çalışan 
birinci basamak hekimlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. 
Silivri Öğretmen Evi’nde yapılan toplantıda,16 Mayıs 2017 tarihinde 
yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği değişikliği, yıllık 
izinlerde yaşanan sorunlar, defin nöbet uygulamaları, ücret ve özlük 
haklarda yaşanacak sorunlar, sağlık çalışanlarına yönelik durmak 
bilmeyen şiddet değerlendirildi.

Aile Hekimliğinde Yaşanan Sorunlar Değerlendirildi
8 HAZİRAN 2017

33 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında üyelerimizin de bulunduğu 
100’e yakın kişinin yaralandığı Suruç Katliamının ilk duruşması, 
katliamın üzerinden geçen 21 ayın ardından 4 Mayıs 2017 günü  
Urfa’nın Hilvan ilçesinde görüldü. Katliamın, kaybettikleri yakınları-
nın acısını tüm yakıcılığıyla yaşamaya devam eden aileler adına bir 
heyet 6 Haziran 2017 Salı günü Yönetim Kurulumuzu ziyaret ederek 
hem dava süreci hakkında bilgi verdi, hem de İstanbul Tabip Odası 
olarak verilen desteğe teşekkür etti.

Suruç Aileleri Odamızı Ziyaret Etti
7 HAZİRAN 2017

Kişisel sağlık verileri konusunda bireyleri ve tüm toplumu bilgi-
lendirmek, farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, çözüme yönelik 
öneriler geliştirmek adına Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri 
Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Barolar Birliği ve birçok 
sivil toplum örgütünün yanı sıra kişilerin de katılımı ile “Kişisel 
Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi” 03 – 04 Haziran 2017 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi.

Kişisel Sağlık Verileri 2. Ulusal Kongresi
5 HAZİRAN 2017
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KHK ihraçlarına, yaşanan hukuksuzluklara, ülkenin OHAL karar-
nameleriyle yönetilir oluşuna dikkat çekmek, “ötekilerin” çığlığına 
ve direnişine ses vermek adına hazırlanan “Timsah” tiyatrosu bu 
kez 19 Haziran 2017, Pazartesi günü 20.00’da İstanbul Anadolu 
Yakası’nda, Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Ülkede 
yaşanan hukuksuzluğa, haksızlıklara, aklı ve vicdanı zorlayan ikti-
dar uygulamalarına karşı bir araya gelen yüzlerce kişi salonu büyük 
bir coşkuyla, hınca hınç doldurdu.

Timsahlar Gidecek Biz Kalacağız!
19 HAZİRAN 2017

İTO felsefe toplantılarının 22.si “Fili Anlamak: Popülizm ve Akıl” 
başlığıyla Kadıköy Büromuzda gerçekleştirildi. Konuşmacı Dr. Saffet 
Murat Tura’nın oldu.

Felsefe Etkinlikleri 22
18 HAZİRAN 2018

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından başlatılan Emeğe ve Ge-
leneğe Saygı Buluşmaları’nın ilki, 17 Haziran 2017 Cumartesi 
akşamı Muğla Tabip Odası’nın ev sahipliğinde Bodrum Gümüşlük 
Akademisi’nde yapıldı. TTB, İstanbul Tabip Odası ve Muğla Tabip 
Odası’nın ortak olarak düzenlediği etkinliğe farklı illerden yoğun ilgi 
vardı. Bu ilk buluşma 1977 yılında TTB Merkez Konseyi Genel Sek-
reterliği göreviyle adım attığı meslek örgütünün tüm aşamalarında 
40 yılı aşkın süredir çalışan meslektaşımız, Odamız üyesi ve eski 
genel sekreterlerimizden Op.Dr. Şükrü Güner onuruna yapıldı.

Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları
17 HAZİRAN 2017
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Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde nöroloji asistanı olarak görev yapan bir hekim, 
asistan olduğu için kendisine muayene olmak istemeyen bir hasta-
nın hakaretlerine maruz kalması sonrasında, hekimin şikayeti ve 
Odamızın açtığı dava sonucunda; İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nce, sanığın hakaret eylemi nedeniyle 6.000-TL adli 
para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. 

Hekime Şiddete Para Cezası
5 TEMMUZ 2017

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve çeşitli tabip odalarından yönetici ve 
temsilciler, 18 Haziran 2017 tarihinde Ankara’dan başlatılan ve 
İstanbul’da sona erecek olan Adalet Yürüyüşü’ne destek verdi. 23 
Haziran 2017 Cuma günü saat 08.30’da Bartın Yol Ayrımı’nda Adalet 
Yürüyüşü’ne katılan hekimler, “Darbelere, OHAL’e ve antidemokra-
tik düzene karşı laik ve demokratik bir ülkede barış içinde yaşamak 
için; sağlık hakkımız, hekimlik değerlerimiz ve toplumsal sağlığımız 
için yürüyoruz” mesajı verdiler.

Hekimler Adalet Yürüyüşünde
23 HAZİRAN 2017

AKP Hükümeti’nin, yeni bir düzenlemeyle kamuda çalışanlara veril-
mesi gereken işçi sağlığı hizmetlerini 2020 yılına ötelemesi üzerine 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bu alanda yaşanan sorunlara, atılması 
gereken acil adımlara dikkat çekmek üzere bir basın toplantısı dü-
zenledi. Odamız evsahipliğinde gerçekleştirilen basın açıklamasın-
da; “İşçilerin yaşamını, kazanılmış haklarını, çalışma ve can güven-
liğini bir maliyet unsuru olarak görmekten, sermaye üzerinde bir 
mali yük olarak tanımlayıp kazanılmış hakları ortadan kaldırmaya 
dönük bu yasal düzenlemelere son vermeleri çağrısını yineliyoruz. 
İşçi sağlığı, iş güvenliği, işçilerin yaşamı, kazanılmış haklar asla bir 
mali yük olarak görülemez, temel bir insan hakkıdır” denildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mali Bir Yük Olarak Görülemez
21 HAZİRAN 2017
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Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
fizik tedavi ve rehabilitasyon asistanı olarak görev yapan bir hekim, 
hastanın -tıbben gerek olmadığı halde- talep ettiği istirahat raporu-
nu vermediği için, hastanın sözlü saldırısına uğraması sonrasında 
hekimin şikayeti ve Odamızca dava açılması ardından, İstanbul 
Anadolu 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nce sanığın hakaret eylemi 
nedeniyle 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Hekime Şiddete 10 Ay Hapis Cezası
20 TEMMUZ 2017

OHAL Kararnameleriyle ihraç edilen meslektaşlarımıza destek ver-
mek üzere yazılı bir açıklama gerçekleştirdik. Açıklamada; “Açıkça 
ortadadır ki, süreklileştirilmeye çalışılan OHAL durumu fırsat bili-
nerek muhalif isimler ve bu isimlerin temsil ettiği kurumlar ceza-
landırılmaya, susturulmaya, sindirilmeye çalışılmaktadır. İstanbul 
Tabip Odası olarak koşullar ne olursa olsun iyi hekimlik değerlerini, 
barış içinde, demokratik, özgür bir toplum hayatını, bilimsel ve laik 
bir ülke ortamını savunmaya devam edeceğiz” denildi.

Haksız, Hukuksuz İhraçlara Son Verilmelidir
19 TEMMUZ 2017

Balıkesir’in ilk hastanesi olması nedeni ile özel bir öneme sahip 
olan Göğüs Hastalıkları Hastanesi 9 Haziran 2017 itibariyle yeni 
yapılan Atatürk Devlet Hastanesi’ne taşınmış, binalar boşaltıldı. 
Tarihi özelliğe sahip olan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin, varolan 
dokusu bozulmadan, A Bloğunun Sağlık Müzesi, diğer binaların ise 
sağlık çalışanları için bir sosyal tesis olarak düzenlenmesi talebiyle 
Balıkesir Tabip Odası’nca başlatılan imza kampanyasına Oda olarak 
destek verdik ve imza kampanyasını duyurma, yaygınlaştırma çalış-
ması yaptık.

Tarihe, Kültürel Mirasa Sahip Çıkıyoruz
TEMMUZ 2017
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İstanbul Tabip Odası Emekli Hekimler Komisyonu ve Tüm Hekimler 
Dayanışma Derneği emekli hekimleri 24 Eylül 2017 Pazar günü güz 
kahvaltısında buluşturdu. Buluşma Kartal Belediyesinin Büyüka-
da’daki Kartal Belediyesi Sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Yüzü 
aşkın hekimin katılımıyla gerçekleşen toplantının açılışını Emekli 
Hekimler Komisyonu başkanı Dr. Erdinç KÖKSAL yaptı. Dr. Erdinç 
KÖKSAL konuşmasında emekli hekimlerin maaş, huzurevi sağlık 
kurumlarından yararlanmada öncelik, acil sağlık hizmetlerine 
ulaşmada kolaylık gibi konularda yaptıkları çalışmaları dile getirdi.

Emekli Hekimler Güz Buluşması
24 EYLÜL 2017

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu 19 Eylül 2017 tari-
hinde toplanarak, Sağlık Bakanlığı Yeni Teşkilat Yasası, Aile Hekim-
liği Uygulama Yönetmeliği, sonrasında yayınlanan Aile hekimliği 
birimleri gruplandırma kriterlerini ve sahada yaşanan sorunları 
değerlendirdi. Toplantıda, ayrıca boş aile hekimliği birimlerine ya-
pılan tercih süreci ve birinci basamakta mezuniyet sonrası mesleki 
eğitim sorunu gündemi görüşüldü.

Aile Hekimlerinden Çağrı
19 EYLÜL 2017

Fatih Sultan Mehmet EAH kadın doğum ve çocuk hastalıkları 
kliniklerinin kapatılarak hastaların başka hastanelere yönlendiril-
meye başlanması gerek vatandaşları gerekse sağlık çalışanlarını 
kaygılandırdı. Hem süreci takip etmek hem de konuyla ilgili bölge 
halkının ve hastane çalışanlarının kaygı ve taleplerini ortaya koymak 
üzere “FSM Hastanesi İnsiyatifi” adıyla yerel bir örgütlenme oluş-
turuldu. Bugüne dek yetkililerle görüşmeler yapıp bilgi almaya çalı-
şan, süreci takip eden (İstanbul Tabip Odası’nın da bileşeni olduğu) 
insiyatif  7 Ağustos 2017 Pazartesi günü 18.00’da hastanenin E-5 
giriş kapısı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirerek sürecin 
takipçisi olunacağını duyurdu.

Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne Sahip Çıkıyoruz
7 AĞUSTOS 2017
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TTB Merkez Konseyi, 13 Ekim 2017 tarihinde sosyal medya üzerin-
den duyurulan “vajinal sülük uygulaması kursu”nun  tıp camiasında 
büyük bir kaygıyla karşılandığını bildirdi. TTB’den yapılan açıklama-
da kadın sağlığının tehdit altında olduğu uyarısında bulunuldu.

Kadın Sağlığı Tehdit Altında
13 EKİM 2017

10 Ekim katliamının yaraları hala kanıyor, acımız derin, öfkemiz 
büyük. Katliamın 2. Yıldönümünde, Odamızın da bileşeni olduğu 
İstanbul Emek ve Demokrasi Koordinasyonu’nun çağrısıyla 10 Ekim 
Salı akşamı 19.30’da Kadıköy’deki Beşiktaş İskele Meydanı’nda 
“Unutmayacağız, Unutturmayacağız! Sorumluların Peşindeyiz” çağ-
rısıyla yüzlerce kişilik bir buluşma gerçekleştirildi.

Acımız Derin, Öfkemiz Büyük
10 EKİM 2017

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir kez daha sağlık 
çalışanına şiddet olayı yaşandı. Olayda bir sağlık çalışanının yara-
lanmasının ardından 10 Ekim 2017 Salı günü İstanbul Tabip Odası 
ile Sağlık Emekçileri Sendikası Şişli Şubesi, hastane önünde bir 
basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Tabip Odası Yö-
netim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Hekimoğlu ve SES Şişli Şube Başkanı 
Fadime Kavak katıldılar.

Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Son Bulsun!
10 EKİM 2017
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Aile hekimliği uygulamasının başlaması ile bir sorun başlığı haline 
gelen defin raporu (ölüm belgesi) düzenleme sürecine dair TTB Aile 
Hekimliği Kolu’nca bir rapor hazırlandı. Rapor, sağlık kurumları 
dışında meydana gelen doğal ölümlerde defin belgesi düzenlenmesi 
ile ilgili olarak bir yandan mevcut yasal düzenlemeleri ve uygu-
lamaları göz önüne sererken diğer yandan da onlardan bağımsız 
olarak içinde bulunulan koşullara ve geleceğe uygun çözüm öneri-
leri sundu.

Evde Doğal Ölümlerde Defin Ruhsatı Düzenlenmesi
18 EKİM 2017

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Üyeleri 
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nu  ziyaret etti ve bir toplantı 
gerçekleştirildi.  Toplantıda ana gündem olarak “Sağlıkta Şiddet’’ 
konusu üzerinde durulmuş ve şiddetin önlenmesi için yapılması 
gerekenler ele alınmıştır. TTB Başkanı Dr. Raşit Tükel tarafından 
Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılması için TTB’nin  yaptığı çalışma-
lar, TTB’nin Şiddet ile ilgili çalışma grubunun yaptığı çalıştaylar ve 
faaliyetleri ile ilgili bilgiler aktarılmıştır. Şiddetin önlenebilmesi için 
STK’lar, dernek ve sendikaların birlikte hareket etmesinin, sağlık 
alanında şiddet olayları yaşandığında hep birlikte tepki gösterilmesi 
gerektiğinin önemi bir kez daha vurgulanmıştır.

İSTAHED Yönetimi Odamızı Ziyaret Etti
17 EKİM 2017

16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla Kadıköy Kent Konseyi tarafın-
dan Özgürlük Parkında 14-15 Ekim 2017 tarihlerinde Gıda Şenliği 
düzenlendi. İki gün süren çalışmalarda Sağlıklı Gıdaya Erişim, Gıda 
Güvenliği  ve GDO’lar, Gıdayla Bulaşan Hastalıklar başlıklarıyla ilgili 
panel ve forumlar düzenlendi. Odamız standında yer alan hekim-
ler; güvenli beslenme için 5 anahtar olan temizliğin, pişmiş ve çiğ 
gıda ayrımının, pişirme sıcaklığının, gıdaların uygun ısı ve sürelerde 
saklanmasının, temiz su ve temiz malzeme kullanılmasının gereği-
ni ziyaretçilere anlattılar.

GDO’suz Yaşam İçin Gıda Şenliğindeydik
16 EKİM 2017
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İstanbul Tabip Odası’nın da üyesi olduğu FEMS-Avrupa Ücretli He-
kimler Federasyonu’nun 20 Ekim 2017 eylemlilik planı kapsamında 
“Herkesin Sağlığını Savunalım” temalı afişleri tüm üye ülkelerde, 
İngilizce ve üye ülkelerin kendi dilinde yayınlanarak farkındalık 
yaratması hedeflendi. 

FEMS’den Duyuru: Herkesin Sağlığını Savunalım
20 EKİM 2017

Son dönemde bazı işyeri  hekimlerinin reçetelerinin eczanelerden 
geri dönmesi üzerine İstanbul Tabip Odası’nı arayan meslektaşları-
mıza gereken  destek verilmiş ve eksikler konusunda uyarı yapıl-
mıştı. Genellikle meslektaşlarımızın Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi 
Bankası’nda kaydının bulunmaması, kaşelerde diploma sicil no 
yer almaması ve medula sisteminde hekim tesis kod no sorunları 
mevcuttu. Bu sorunlar büyük oranda halloldu ve manuel hazırlanan 
reçeteler 31.12.2017 tarihine kadar geçerlilik kazandı. 

İşyeri Hekimlerine Bilgilendirme
19 EKİM 2017

İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu merkez binasında gerçekleşen Ekim 
ayı Felsefe Etkinlikleri toplantısında, Prof. Dr. Metin SARFATİ ve Dr. 
Levent SAFALI ile “Aydınlanmanın Ufkunda Birey Olmak, Özgür 
Olmak” üzerine konuşuldu. 

Felsefe Etkinlikleri 24
24 EKİM 2017
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Isıtılmış tütün ürünleriyle ilgili maddelerin 27 Eylül 2017 tarihinde 
TBMM’ye sunulan Torba Yasa Tasarısından çıkartılması sonrasında 
konuyla ilgili talep ve önerilerini dile getirmek üzere İstanbul Tabip 
Odası, Türk Toraks Derneği ve Sağlığa Evet Derneği, .31 Ekim 2017 
tarihinde İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında ortak basın 
toplantısı düzenledi. Basın toplantısına İstanbul Tabip Odası Genel 
Sekreteri Dr. Samet Mengüç, Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü 
Çalışma Grubu Üyesi Dr. Pınar Bostan ve Sağlığa Evet Derneği Baş-
kanı Prof. Dr. Elif Dağlı katıldı. 

Sigara Tekellerinin Yeni Taktiği: Isıtılmış Tütün
31 EKİM 2017

Sağlık meslek birlikleri, meslek dernekleri ve sendikalar tarafından 
oluşturulan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu, 21 – 22 
Ekim 2017 tarihlerinde Ankara’da VI. Ulusal Kongresini gerçek-
leştirdi. Kongrede Sağlıkta Dönüşüm Programının ve tüm sağlık 
çalışanlara yönelik taşeronlaştırma (modern kölelik) uygulamala-
rının sağlık çalışanlarının mesleki risklerini daha da ağırlaştırarak 
çözümü zorlaştırdığı belirtilirken şiddet başta olmak üzere ağırla-
şan mesleki risklerin çözümü için tüm sağlık çalışanlarının birlikte 
mücadele etmesinin gerekliliği vurgulandı. 

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VI. Ulusal Kongresi Gerçekleşti
20-21 EKİM 2017

Hekimlerin çalışma koşulları, ekonomik ve sosyal durumlarının 
iyileştirilmesi,  toplumun sağlık haklarını bütünsel olarak savun-
mak, Avrupa Birliği’ndeki hekim örgütlerinin temel mücadele alanı 
olmaya devam ediyor. Bu kapsamda FEMS  delegeleri 5-7 Eylül 2017 
tarihlerinde İspanya Tabipler  Birliği ve FEMS Başkan Yardımcısı 
Albert Tomas Torrelles’in ev sahipliğinde Malaga’da gerçekleşen 
genel kurulda bir araya geldi. 

FEMS Delegesi Hekimler Malaga Genel Kurulunda Buluştu
20 EKİM 2017
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TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının 
kaldırılması amacıyla “OHAL Değil, Demokrasi İstiyoruz” başlığıyla 
81 ilde kampanya başlatılacağını açıkladı. Kampanya, TTB, DİSK, 
KESK ve TMMOB Başkanlarının katılımıyla 3 Kasım 2017 tarihinde 
Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen ortak basın toplantısıyla 
duyuruldu. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. 
Raşit Tükel, DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanları Mehmet 
Bozgeyik ve Aysun Gezen ile TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz katıldılar. 

OHAL Değil, Demokrasi İstiyoruz!
3 KASIM 2017

Deneyimli öğretmen Bilge Yıldız Beyen tarafından başlangıç ve orta 
seviye olarak Odamız üyelerine yönelik verilen ücretsiz İngilizce 
kursları 2 Kasım 2017 tarihinde başladı. Kursun ilk dersine konuk 
olan Oda Başkanımız Prof. Dr. Selçuk Erez katılımcılara başarılar 
diledi ve Bilge Yıldız Beyen’e katkıları ve emeği için teşekkür ederek 
çiçek takdim etti. Yoğun ilgi gören kursun ilk etabına katılamayanlar 
için önümüzdeki süreçte yeni kurs düzenleneceği duyuruldu.

Ücretsiz İngilizce Kursu Düzenlendi
2 KASIM 2017

Ekim ayının son haftasında 2 hekim ve 1 tıp öğrencisinin aynı gün 
ölümleri sonrasında sağlık çalışanlarını umutsuzluğa, tükenmiş-
liğe götüren çalışma ve yaşam koşullarına dikkat çekmek, sağlık 
çalışanlarının “Ölümüne Çalışmak, Çalışırken Ölmek İstemiyoruz” 
isyanını dile getirmek üzere İstanbul Tabip Odası olarak bir basın 
açıklaması gerçekleştirildi.

Ölümüne Çalışmak, Çalışırken Ölmek İstemiyoruz
2 KASIM 2017
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AKP Hükümeti eliyle uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı kap-
samında gündeme getirilen Şehir Hastaneleri projesi, yani kamu 
hastanelerinin, Hazine’nin finansal riski üstlendiği ‘Yap-Kirala-
Devret” modeli ile özelleştirilmesi sürecini tüm yönleriyle değer-
lendirmek, vatandaşları ve sağlık çalışanlarını bilgilendirmek, görüş 
alışverişinde bulunmak üzere İstanbul Tabip Odası’nca panel-forum 
etkinlikleri düzenlenmeye başlandı. Bu kapsamdaki ilk toplantı 
Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi toplantı 
salonunda yapıldı. Toplantıya bölgedeki sağlık çalışanlarının yanı 
sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Şehir Hastaneleri Gündemli İlk Toplantı Maltepe’de Yapıldı
15 KASIM 2017

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH’de SES (Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Emekçileri Sendikası) ile İstanbul Tabip Odası temsilcile-
rine, üyelerine yönelik baskılar düzenlenen ortak bir basın açıkla-
masıyla protesto edildi.  8 Kasım 2017, Çarşamba günü 12.30’da 
Düşünen Adam Heykeli önünde toplanan sağlık çalışanları “Sen-
dikal Faaliyet Engellenemez” pankartı açtılar. Basın açıklamasına 
Yönetim Kurulumuz adına Dr. İncilay Erdoğan katıldı. 

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Baskılara Son
8 KASIM 2017

İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu  Aile Hekimliği 
sisteminin İstanbul’da 7. yılını doldurması nedeniyle bir durum 
değerlendirmesi yaptı. Konuyla ilgili değerlendirme metnine ilişkin 
bağlantı adresi: https://istabip.org.tr/4726-donusumunun-7-yilinda-
birinci-basamak-nerede-nereye.html

Dönüşümünün 7. Yılında Birinci Basamak Nerede? Nereye?
7 KASIM 2017



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 1 7 - 2 0 1 8[

23[

]

Aramızdan ayrılışının 23. Yılında İstanbul Tabip Odası Eski Genel 
Sekreterlerinden ve işçi sağlığı alanının duayen isimlerinden Dr. 
Nejat Yazıcıoğlu’nu ailesi, mücadele arkadaşları ve meslektaşları 
olarak sevgiyle, saygıyla ve özlemle andık. Anmaya Odamızı tem-
silen  Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan, İşyeri Hekimliği 
Komisyonu adına Dr. Celal Mestçioğlu katıldılar. 

Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nu Sevgi ve Hasretle Andık
20 KASIM 2017

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi tarafından 
düzenlenen “Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kongresi 2017” 16-18 
Kasım 2017 tarihlerinde Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi’nde ya-
pıldı. 16 Kasım 2017 tarihinde başlayan kongrenin açılış etkinliğine 
Oda Başkanımız Prof. Dr. Selçuk Erez katılırken, 17 Kasım 2017 ta-
rihli “Biyomedikal Mühendisliği” sempozyumu EMO İstanbul Şubesi 
ile İstanbul Tabip Odası işbirliğiyle düzenlendi. Biyomedikal Mühen-
disliği sempozyumunun “Tıbbi Mevzuatlar ve Gelecek Uygulamaları” 
Oturumunu Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Başak 
yönetirken, Sağlık Politikaları Komisyonu Üyemiz Dr. Güray Kılıç 
konuşmacı oldu. 

Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu
16-18 KASIM 2017

Türk Toraks Derneği’nin öncülüğünde düzenlenen ve Dünya sağlık 
Örgütü (DSÖ) ile Avrupa Göğüs Derneği’nin destek verdiği “Nefesi-
miz Tükenmeden: Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı” başlıklı sem-
pozyum 18-19 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Sempozyumda Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası standı 
açılarak ilgili yayınlarımız meslektaşlarımızla paylaşıldı.

Sürdürülebilir Gelecek, Sürdürülebilir Yaşam
18-19 KASIM 2017
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5 yıl önce, 30 Kasım 2012’de ağır, tüketen çalışma koşulları içindey-
ken uğradığı bir soruşturma sonrasında çalıştığı hastanede hayatı-
na son veren sevgili meslektaşımız, Dr. Melike Erdem yapılan ortak 
bir törenle anıldı. 30 Kasım 2017, Perşembe günü 12.30’da İstanbul 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde bir araya gelen 
sağlık çalışanları “Dr. Melike Erdem’i Unutmayacağız, Unutturma-
yacağız” pankartı açarak, Dr. Melike Erdem’in hayatını kaybettiği  
noktaya kadar yürüdüler.  Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay 
Erdoğan ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Taner Gören birer 
konuşma yaptı.

Dr. Melike Erdem’i Unutturmayacağız
30 KASIM 2017

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve 
Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul Tabip Odası Kadın Hekimlik ve 
Kadın Sağlığı Kolu bir basın açıklaması yaptı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma
25 KASIM 2017

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında gündeme getirilen Şehir 
Hastaneleri projesi İstanbul Tabip Odası’nca düzenlenen bölge top-
lantılarıyla tartışılmaya devam edildi. Maltepe’nin ardından bir diğer 
toplantı Şişli’de gerçekleştirildi. 23 Kasım 2017, Perşembe günü 
19.30’da Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde 
yapılan toplantıya çok sayıda hekim ve vatandaş katıldı. Toplantıyı 
Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Başak yönetirken, 
konuşmacı TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel oldu. 

Şehir Hastanelerini Tartışmaya Devam Ediyoruz
23 KASIM 2017
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İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu 04.12 2017 tarihinde 
yaptığı toplantıda, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) verilen raporlar, 
Sağlık Bakanlığı’nın Birinci Basamak ve ASM’lere yönelik planları 
görüşüldü, buna karşı yapılacaklar tartışıldı. Toplantıda; aile hekim-
lerine birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri dışında dayatılan 
rapor düzenleme görev ve sorumlukların karşısında sözümüzü söy-
lemeye, halkın ve sağlık çalışanlarının yararına olanları savunmaya 
devam edileceği ortak görüşüyle toplantı sonlandırıldı.

Aile Sağlığı Merkezleri Rapor Merkezi Değildir
4 ARALIK 2017

Türk Tabipleri Birliği, Eğitim-Sen ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emek-
çileri Sendikası’nın birlikte düzenlediği “Barış Talebi Yargılanamaz” 
etkinliği 4 Aralık 2017, Pazartesi günü İstanbul Tabip Odası evsa-
hipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik 11.00’daki basın toplantısıyla 
başladı. Basın toplantısı ardından 15.30’da “Barış Talebi Yargılana-
maz” başlıklı panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğü KESK Eş Genel 
Başkanı Aysun Gezen’in üstlendiği panelde Tamer Timur, İbrahim 
Kaboğlu ve Emre Bağcı konuşmacı oldular.

Barış Talebini Yargılamak Ortak Geleceğimizi Yargılamaktır
4 ARALIK 2017

Tüm Rad-Der ve Acıbadem Üniversitesi tarafından düzenlenen “İle-
ri Görüntüleme Sempozyumu” 2-3 Aralık 2017 tarihlerinde Acıba-
dem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirildi. 
İleri tanı ve görüntüleme teknolojisinde yenilikler, çalışma koşulları, 
hukuksal değişiklikler ve mesleki sorunların tartışıldığı sempoz-
yum ileri görüntüleme programı öğrencilerinin yoğun ilgisini gördü. 
Sempozyumda Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Muzaffer 
Başak “Şehir Hastaneleri ve Radyoloji” konulu bir konferans verdi. 

İleri Görüntüleme Sempozyumu’na Katıldık
2-3 ARALIK 2017
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İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı’nda görevli bir asistan hekim 16 Aralık 2017 günü nöbeti sıra-
sında bir hasta yakınını servisteki diğer hastaların mahremiyetine 
saygı göstermemesi nedeniyle uyarması sonrasında şiddete uğradı. 
Meslektaşımız uyardığı hasta yakını ve akrabaları tarafından yum-
ruklandı, boğazı sıkılarak darp edildi, ölümle tehdit edildi. Yaşanan 
şiddet olayına rağmen saldırganların ellerini kollarını sallayarak 
dolaşmaları 19 Aralık 2017 günü 12.30’da İstanbul Tıp Fakülte-
si Monoblok önünde yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi. 
“Öfkeliyiz” başlıklı basın açıklamasında asistan hekimler taleplerini 
duyurdular.

Öfkeliyiz, Kaygılıyız, Talep Ediyoruz!
16 ARALIK 2017

12 ARALIK 2017

Asistan hekimlerin artan sorunlarını ve çözüm önerilerini görüş-
mek üzere Kanuni Sultan Süleyman EAH Başhekimi Doç. Dr. Kerem 
Erkalp ile 12 Aralık 2017’de bir görüşme gerçekleştirildi. TTB 
Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri 
Dr. Samet Mengüç ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan’ın 
yer aldığı heyet, asistan hekimlerin giderek artan sorunlarını dile 
getirdi. Heyet; asistan hekimlerin yaşadığı sorunların ülke genelin-
de benzerlikler gösterdiğine, yaşanan sorunların Sağlıkta Dönüşüm 
Programının yarattığı sistemsel sorunlar olduğuna dikkat çekti.

Başhekimlerle Asistan Hekim Sorunları Görüşüldü

TİMSAH okuma tiyatrosu , bu yılki ana teması ‘’Cesaret’’ olan TAK-
SAV İ 6. İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında 10 Aralık 
2017’de İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde dördüncü kez 
sahnelendi. Timsah ekibine bu kez İzmir’den, ihraç edilen akade-
misyenler Aslı Davas ve Nermin Biter dahil oldu. İzmir’liler tara-
fından dakikalarca ayakta alkışlanan Timsah ekibi oyun sonunda 
“Akademi her yerde, sanat her yerde, barış her yerde” yazılı pankart 
açtı. 

Timsah İzmir’de: Akademi Her Yerde...
10 ARALIK 2017
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Marmara Tabip Odaları Bölge Toplantısı 23 Aralık 2017 tarihinde 
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Toplantıda; hekimlerin çalışma koşulları, sağlıkta şiddet, şehir has-
taneleri, geleneksel, tamamlayıcı, ve alternatif sağlık uygulamaları, 
OHAL uygulamaları, bu kapsamdaki ihraçlar, güvenlik soruşturma-
ları, eğitim hakkı ihlalleri, aile hekimliğinde son yasal düzenleme-
ler ve 14 Mart etkinlik programı ele alındı.

Marmara Tabip Odaları Bölge Toplantısı İstanbul’da Yapıldı
23 ARALIK 2017

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığı’nın 2017 yılı bilgilendirme faaliyetleri kapsamında plan-
lanan “SGK ile Sağlık Hizmet Sunucuları Arasındaki Hukuki İlişki ve 
Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları” konulu bilgilendirme toplantısı 
21 Aralık 2017 Perşembe akşamı İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı. 
SGK Başmüfettişi  Sn. Mustafa Erden’in gerçekleştirdiği sunuma 
meslektaşlarımızın ilgisi yoğun oldu. 

SGK Bilgilendirme Toplantısı
21 ARALIK 2017

Asistan hekimlerin artan sorunlarını ve çözüm önerilerini görüş-
mek üzere Yedikule Göğüs Hastalıkları EAH Başhekimliği ziyaret 
edildi. 19 Aralık 2017, Salı günü 14.00’da gerçekleştirilen ziyarete 
TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Genel Sek-
reteri Op. Dr. Samet Mengüç, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Melahat 
Cengiz ve Doç. Dr. Muzaffer Başak katıldılar.

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Ziyaret Edildi
19 ARALIK 2017
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DİSK/Dev Turizm-İş sendikasına üye olmasının ardından, çocukları-
nın rahatsızlığı nedeniyle işe gelmemesi gerekçe gösterilerek işten 
çıkartılan ve Okmeydanı EAH bahçesinde işine geri dönmek için 
direnen Ayfer Dışkaya Odamız Kadın Komisyonu ve İşyeri Hekimliği 
Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyet tarafından ziyaret edildi.

Direnişteki Ayfer Dışkaya’ya Dayanışma Ziyareti
11 OCAK 2018

İstanbul Esenyurt’ta faaliyet gösteren bir özel hastanede yaşanan 
ücret gaspı sorunu gündem yapıldı. Konuyla ilgili Oda olarak yapı-
lan girişimlerde; İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne; Sosyal Güvenlik 
Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü’ne; Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İstanbul İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na; Eslife Hospital 
Esenyurt Hastanesi’nde çalışan hekimlerin ücret ödemeleri başta 
olmak üzere yaşadıkları mağduriyetlerin tespiti ve giderilmesi için 
ilgili mevzuat çerçevesinde denetimlerin yapılması, usulsüzlüklerin 
giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve yaptırımların uygu-
lanması talepli yazılar gönderildi.

Yine Bir Özel Hastane, Yine Hekim Ücreti Gaspı
11 OCAK 2018

Hekimlerde ve sağlık çalışanlarında giderek artış gösteren tüken-
mişlik, umutsuzluk durumu ve intihar vakalarına ilişkin değer-
lendirmeler sonrasında, bu yakıcı sorun alanını görünür kılmak 
amacıyla Temsilciler Kurulumuzda alınan kararla “Tükenme” baş-
lıklı çalışma başlatıldı. Bu amaçla kurulan çalışma grubu  sürecin 
nedenleri ve nasıl aşılabileceği konusunda tartışma/değerlendirme 
zeminleri oluşturdu, meslektaşlarımızla görüşmeler gerçekleşti-
rildi. “Yalnız Değiliz Birlikteyken Güçlüyüz! “Tükenmiyoruz Çoğalı-
yoruz” çalışması uygulamaya başladı. Çalışmanın başlangıcı olarak 
basılan broşür dağıtıma girdi. www.istabip.org.tr/tukenme/ isimli 
site uygulamaya koyuldu.

Tükenmiyoruz, Birlikte Güçlüyüz
ARALIK 2017
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Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk 
gebelerin adli makamlara bildirilmemesi konusunun gündeme 
gelmesi ardından Türk Tabipleri Birliği ve ilgili uzmanlık dernekleri 
ortak bir basın toplantısı düzenleyerek görüşlerini kamuoyuyla pay-
laştılar. 23 Ocak 2018 günü 12.30’da İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu 
binasında yapılan basın toplantısına Türk Tabipleri Birliği Başkanı 
Prof. Dr. Raşit Tükel, Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Yıldız Akvardar, Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gökhan Ersoy ve İstanbul Tabip Odası Kadın 
Hekim Komisyonu Üyesi Dr. Lale Tırtıl katıldılar. 

Devlet Politikaları Çocukların Haklarına İhanet Etmemelidir
23 OCAK 2018

Kamuoyunda büyük tepki yaratan; Kanuni Sultan Süleyman Eğitim 
Araştırma Hastanesi’nde ergen gebelerin adli makamlara bildiril-
memesi konusunda bilgi almak ve konuya dair TTB görüşünü ilet-
mek üzere İstanbul Valiliği sağlık alanından sorumlu Vali Yardımcısı 
Bahattin Atçı 22 Ocak 2018 günü ziyaret edildi. Ziyaret heyetinde 
TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Başkanı 
Prof. Dr. Selçuk Erez, Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Muzaffer 
Başak, Dr. Melahat Cengiz ve Kadın Komisyonumuzdan Dr. Lale Tırtıl 
yer aldılar.

İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı’yla Görüşme
22 OCAK 2018

Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen “Tedavi Hizmetlerinde 
Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri” Çalıştayı İstanbul Tabip Odası 
Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi. Çalıştaya Ankara, İstanbul, Es-
kişehir, Bursa, Gaziantep, Isparta-Burdur, Adana, Tekirdağ, Mersin, 
Samsun ve Trabzon tabip odalarından yönetici ve temsilciler, sağlık 
alanında örgütlü meslek odaları ve sendikalardan yönetici ve tem-
silciler, İstanbul’daki çeşitli hastanelerden temsilcilerin yanı sıra 
milletvekilleri Dr. Ali Şeker ve Dr. Niyazi Nefi Kara, SES Eş Genel 
Başkanı İbrahim Kara, DİSK Devrimci Sağlık-İş Başkanı Dr. Arzu 
Çerkezoğlu da katılım sağladı.

TTB’den Şehir Hastaneleri Çalıştayı
20 OCAK 2018
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Yönetim Kurulumuz CHP İstanbul İl Başkanı seçilen, aynı zamanda 
İstanbul Tabip Odası üyesi olan Dr. Canan Kaftancıoğlu’na başarı 
dileklerini iletmek üzere bir ziyaret gerçekleştirdi. 31 Ocak 2018, 
Çarşamba günü gerçekleşen ziyarete Oda Başkanımız Prof. Dr. 
Selçuk Erez, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Dr. İncilay Erdoğan ve Dr. 
Hakkan Hekimoğlu katıldı. 

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’na Ziyaret
31 OCAK 2018

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin evlerinden gözaltına 
alınması hekimlerin ve kamuoyunun büyük tepkisine sebep oldu. 30 
Ocak 2018, Salı günü 17.30’da yüzlerce hekimin ve kurum temsilci-
lerinin katılımıyla İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında kitlesel 
bir basın açıklaması yapıldı. “Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 
Üyeleri Onurumuzdur” çağrısıyla yapılan basın açıklamasında “Tıb-
bın kurucuları İstanköylü Hipokrates’ten, Bergamalı Galenos’tan bu 
yana burada, bu topraklarda VARDIK, VARIZ, VAR OLACAĞIZ! Toplu-
ma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak İNSAN YAŞAMINI 
sağlığı, barışı, demokrasiyi her zaman olduğu gibi bugün de, yarın 
da SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ” denildi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyeleri Onurumuzdur
30 OCAK 2018

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Aile Danışma Merkezi’nin riskli 
bebek ve erken müdahale konusuna yönelik farkındalık yaratma 
ve bilgilendirme amacıyla düzenlediği seminer 23 Ocak 2018, Salı 
günü Odamız ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Riskli Bebek ve Erken Müdahale Semineri Yapıldı
23 OCAK 2018
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Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 
Yönetmelik 12.12.2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yine 
değiştirildi. Türk Tabipleri Birliği,  sağlık hizmetinin niteliğini ve 
hekimlerin çalışma haklarını olumsuz etkileyecek düzenlemelerin 
iptali için Danıştay’da dava açıldı. 

Ayakta Teşhis ve Tedaviye Dair Yönetmelik Değişikliği
13 ŞUBAT 2018

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel 
ve Merkez Konsey Üyesi Prof. Dr. Taner Gören hakkında gözaltına 
alındıkları gerekçesi ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafın-
dan verilen görevden uzaklaştırma kararı geri alındı. Haksız gözaltı 
işlemi esas alınarak gerçekleştirilen hatalı işlemin geri alınması 
sonrasında, Dr. Tükel ve Dr. Gören 12 Şubat 2018 Pazartesi günü 
tekrar göreve başladılar. Hocalarımızı, İstanbul Tabip Odası Başkanı 
Prof. Dr. Selçuk Erez ile Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan’ın 
da aralarında bulunduğu hekimler, sağlık çalışanları, asistanları, 
öğrencileri, hastaları ellerinde çiçeklerle karşıladılar.

Dr. Raşit Tükel ve Dr. Taner Gören Görevlerine Döndüler
12 ŞUBAT 2018

“TTB Merkez Konsey Üyeleri Serbest Bırakılsın” çağrısıyla İstanbul 
Tabip Odası, SES Aksaray Şubesi ve Demokratik Üniversite Girişimi 
tarafından, İstanbul Tıp Fakültesi bahçesinde düzenlenecek olan 
basın açıklaması üniversite yönetimi ve polis tarafından engellen-
di. Fakülte önünde toplanan yüzlerce hekim, tıp öğrencisi, sağlık 
çalışanı basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası binasında yapmak 
üzere Cağaloğlu’na yürüyüşe geçti. Yakalarına TTB kokartları takan 
sağlıkçılar Çapa’dan Cağaloğlu’na dek bu keyfi, hukuksuz tavrı 
protesto etmek için tek sıra halinde yürüyerek Tabip Odası binasına 
ulaştılar ve burada kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Hekimler Boyun Eğmeyecek
2 ŞUBAT 2018
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İstanbul Tabip Odası’nca, sağlık alanındaki reklam yasağı ve tanıtım 
kuralı ihlallerine ilişkin çalışma başlatıldı. Öncesinde meslektaşla-
rımızı bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yayınlandı. Açıklamada; 
“Yazılı/görsel basın ile internet siteleri ve sosyal medyada, sağlık 
alanına ilişkin haber, ilan, paylaşım gibi adlar altında tanıtım ku-
rallarını ihlal eden, açık ya da örtülü reklam niteliğinde yayınlarla 
karşılaşılmaktadır. Oysa bilindiği gibi sağlık alanındaki düzenleme-
lerin tamamında hekimlerin ve sağlık kuruluşlarının her ne suretle 
olursa olsun reklam yapması yasaklanmış; bilgilendirme ve tanıtım 
faaliyetleri ise belirli kurallara tabi tutularak önemli ölçüde sınır-
landırılmıştır” denildi.

Sağlık Alanındaki Reklam Yasağı ve Tanıtım Kuralları
22 ŞUBAT 2018

Barış İçin Akademisyenlere yönelik açılan davaların duruşmaları 
devam ediyor. 21 Şubat 2018, Çarşamba günü, eski TTB ve İstanbul 
Tabip Odası Başkanlarından Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın da araların-
da olduğu akademisyenlere destek vermek üzere çok sayıda öğre-
tim görevlisi, hekim Çağlayan Adliyesi’nde biraraya geldi. Duruşma 
öncesinde, Barış Akademisyenlerinden, Odamız üyesi Prof. Dr. Onur 
Hamzaoğlu’nun ve yine geçtiğimiz günlerde Antalya’da tutuklanan 
araştırma görevlisi Serdar Başçetin’in bir an önce serbest bırakıl-
ması talebiyle adliye önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yaşamı ve Barışı Savunan Bilim İnsanlarının Yanındayız
21 ŞUBAT 2018

Sağlık Bakanlığı’nın acil servis hizmetlerine yönelik “Mesai Kaydır-
ma ve Vardiya Branş Polikliniği” genelgesi ile ilgili değerlendirme 
toplantısı 15 Şubat 2018 günü 19.00’da Odamız Cağaloğlu binası 
toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda; acil servislerdeki aşırı yoğun-
luğun hafifletilmesi adına yapıldığı iddia edilen ve Şubat ayı başında 
yayınlanan genelgenin hekimler ve sağlık çalışanları açısından bir 
dizi soruyu ve sorunu gündeme getirdiği vurgulandı, çözüm önerile-
ri ve taleplerimiz ele alındı.

Mesai Kaydırma ve Vardiya Branş Polikliniği Uygulaması
18 ŞUBAT 2018
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Aralarında Türk Tabipleri Birliği’nin de bulunduğu, kamu kurumu ni-
teliğinde meslek kuruluşlarına yönelik müdahale ve biçimlendirme 
yönündeki açıklama ve girişimlere karşı TTB Merkez Konseyi’nce 
bir basın toplantısı düzenlendi. İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu 
binasında gerçekleştirilen basın toplantısında yapılan açıklamada; 
“Varlık koşullarımızı ortadan kaldırarak mesleğimiz, meslektaşları-
mız, toplum ve ülkemiz için geri dönülemez zararlara yol açacak bu 
girişimlerin geri çekilmesini istiyor; yetkilileri ve tüm kamuoyunu bu 
gelişmeler konusunda duyarlı davranmaya davet ediyoruz” denildi.

Meslek Örgütümüzü İşlevsiz Kılmaya Dönük Girişimler
6 MART 2018

İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu aylık 
eğitim toplantıları kapsamında 22 Şubat 2018, Perşembe 18.30’da 
Cağaloğlu binamızda “Diyabetli Çalışana Yaklaşım” bilimsel otu-
rumu gerçekleştirildi. Prof.Dr.Oğuzhan Deyneli ve Prof.Dr.Mehmet 
Sargın’ın konuşmacı olduğu toplantıya ilgi yoğun oldu.

Diyabetli Çalışana Yaklaşım Eğitimi Yapıldı
2 MART 2018

Felsefe Etkinlikleri, Aydınlanma Eleştirisi; Frankfurt Okulu ve Post-
modernizm başlığıyla yapıldı. Moderasyonu Saffet Murat Tura’nın 
yaptığı toplantının konuşmacıları Ferda Keskin ve Kurtul Gülenç 
oldu.

Felsefe Etkinlikleri 29: Aydınlanma Eleştirisi
26 ŞUBAT 2018
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın sağlıkçılar çeşitli hasta-
nelerde gerçekleştirilen ortak basın açıklamalarında bir araya 
geldiler. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul 
Şubeleri ile İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla; Şişli Etfal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi  C Blok önünde, Bakırköy Sadi Konuk EAH Acil 
Servis önünde ve İstanbul (Samatya) EAH Acil Servis önünde basın 
açıklamaları gerçekleştirildi.

Kadınlar Vardır, Kadınlar Her Yerde
8 MART 2018

İstanbul Esenyurt’ta faaliyet gösteren bir özel hastanede görev 
yapan hekimler ve sağlık çalışanlarının yaşamış olduğu ücret gaspı 
için resmi makamlar nezdinde girişimlerde bulunuldu. Ardından 
Şubat ayı sonunda söz konusu hastanede çalışmış 13 hekim ve 1 
sağlık çalışanı alamadığı ücretlerini tazmin etmek amacıyla yargıya 
başvurmuş, konuyla ilgili mahkemelerden Odamıza gelen emsal 
ücret değerlendirme yazıları cevaplanarak ilgili Mahkemeye ivedilik-
le sunulmuştur.

Mağdur Edilen Hekimler Yargıya Başvurdu
8 MART 2018

İstanbul Tabip Odası’nca düzenlenen Sevinç Özgüner İnsan Hak-
ları, Barış ve Demokrasi Ödülü tutuklu gazeteciler adına Ahmet 
Şık’a verildi. İstanbul Tabip Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, 
İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, KESK, DİSK ve 
TMMOB temsilcilerinden oluşan jüri bu yılki ödülün tutuklu gaze-
teciler adına Ahmet Şık’a verilmesini kararlaştırdı. Ödülün açıkla-
masından 2 gün sonra Ahmet Şık’ın özgürlüğüne kavuşması ayrı bir 
mutluluk oldu.

Sevinç Özgüner İnsan Hakları Ödülü Gazeteci Ahmet Şık’a
7 MART 2018
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Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde Odamız İnsan Hakları Komis-
yonu tarafından “Yabancı Uyruklu Sağlık Emekçilerinin Çalışma 
Koşulları” başlıklı bir panel düzenlendi. İnsan Hakları Komisyonu 
Üyesi Dr. Ahmet Kaya’nın moderasyonunu yaptığı panelin konuşma-
cıları, özel bir hastanede  çocuk hastalıkları uzmanı olarak çalışan, 
Suriye uyruklu Dr. Muhammed Hallak ile  İstanbul Tıp Fakültesi’nde 
dermatoloji asistanı olarak görev yapan Azerbaycan uyruklu Dr. 
Amid Mahmudov oldu.

Yabancı Uyruklu Sağlık Emekçilerinin Çalışma Koşulları
12 MART 2018

Tıp Haftası kapsamında Odamızca her yıl düzenlenen; “Doktorlar 
ve Sağlık Resim Yarışması” ödül töreni ile hekimlerin eserlerinden 
oluşan “Fotoğraf Sergisi”, “Resim ve Heykel Sergisi” açılış tören-
leri 12 Mart 2018, Pazartesi günü Çemberlitaş’ta yer alan Basın 
Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Resim Yarışması Ödül Töreni ve Sergi Açılışları Yapıldı
12 MART 2018

Tıp Haftası kapsamında Dr. Ertan Yardımcı’nın koordinatörlüğünde 
düzenlenen İstanbul Tabip Odası 5. Bireysel Satranç Turnuvası 10-11 
Mart 2018 tarihlerinde Odamız Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi. 
Turnuvaya 25 sporcu katıldı.

Tıp Haftası Bireysel Satranç Turnuvasıyla Başladı
10-11 MART 2018
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14 Mart Taksim Anıt Tören etkinliği, 14 Mart 2018, Çarşamba günü 
12.00’da gerçekleştirildi. Fransız Konsolosluğu önünde bir araya 
gelen Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası yönetici ve üyeleri 
Taksim Atatürk Anıtı’na yürüyerek, anıt önüne “Her Zaman, Her 
Yerde İyi Hekimlik” yazılı çelenk bıraktılar. Çelengin anıt önüne 
bırakılmasının ardından 2018 yılı 14 Mart Bildirgesi Odamız Genel 
Sekreteri Dr. Samet Mengüç tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Taksim Anıt Tören Etkinliği
14 MART 2018

14 Mart Tıp Haftasını meslektaşlarımızın çalıştıkları kurumlarda 
karşılamak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere bu yıl da 
çeşitli birim ziyaretleri gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
komisyon ve kurul üyelerimizden oluşan heyetlerin meslektaşları-
mızı ziyaretleri sıcak, dostça buluşmalara, verimli sohbetlere sahne 
oldu. Hekimler yaşadıkları sorunlara, gündemdeki sağlık konuları-
na dair görüş alışverişinde bulundu. Bu yıl Tıp Haftası kapsamında; 
13 Mart 2018 günü Halıcıoğlu Tıp Merkezi, Dr. Hulki Forta’nın mua-
yenehanesi, Dr. Hülya Günöz’ün muayenehanesi, 14 Mart 2018 günü 
ise Kadıköy 25 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ziyaretleri gerçekleştirildi.

Tıp Haftası Birim Ziyaretleri Yapıldı
14 MART 2018

Özellikle son yıllarda hekimlerde, sağlık çalışanlarında ortaya çıkan 
tükenmişlik durumunu ve bu tabloyu yaratan koşulları değerlendir-
mek, çözüm önerileri geliştirebilmek amacıyla, Odamız Cağaloğlu 
binasında “Tüketim Toplumunda Tükenen Sağlık Çalışanları, Çıkış 
Yolları” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Aynı zamanda bu yılki 14 
Mart Tıp Haftası’nın da ana başlığı olan “Tükenmiyoruz, Birlikte 
Güçlüyüz” çağrısı kapsamında gerçekleştirilen panelin kolaylaştı-
rıcılığını TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel yapar-
ken, konuşmacılar Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim 
Üyelerinden Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ercan Özmen ile TTB Genel 
Sekreteri Dr. Sezai Berber oldu.

Tüketim Toplumunda Tükenen Sağlık Çalışanları
13 MART 2018
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Doğurganlık konusunda sağlık politikalarının değiştiği, ülkenin 
gündeminden doğum, kürtaj, sezaryen konularının eksilmediği 
günlerde 14 Mart Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında, 15 Mart 
2018 tarihinde saat 18.30’da Odamız Cağaloğlu binasında “Doğur-
ganlık ve Siyaset” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Odamız Kadın 
Komisyonu üyesi Dr. Lale Tırtıl tarafından kolaylaştırılan panelde 
Dr. Gülnihal Bülbül, tarihçi Öğretim Üyesi Gülhan Erkaya Balsoy ve 
Feminist yazar Ayşe Düzkan görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Doğurganlık ve Siyaset Paneli
15 MART 2018

Odamızın Kadıköy Belediyesi ile ortak düzenlediği Tıp Bayramı Bu-
luşması, 14 Mart 2018 günü 17.00’da Zübeyde Hanım Kokteyl Giriş 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe başta emekli hekimler olmak 
üzere çok sayıda meslektaşımız katıldı. Son derece sıcak bir atmos-
ferde gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce hekim bir arada olmanın 
mutluluk ve coşkusunu yaşadı.

Kadıköy’de Tıp Bayramı Buluşması
14 MART 2018

14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Tabip Odası 
Silivri Temsilciliği tarafından geleneksel olarak yapılan anıtsal tören 
14 Mart 2018 günü Silivri’de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tören 
İstanbul Tabip Odası Silivri temsilciliğinin çelenginin Atatürk anıtına 
konulması, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. 
Program sunuculuğunu SES Üyesi Ebe Yeliz Keser’in yaptığı anıtsal 
tören, Silivri temsilcimiz Dr.Fethi Bozçalı’nın 14 Mart bildirgesini 
okumasıyla sona erdi.

Silivri Anıt Tören Etkinliği
14 MART 2018
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Tıp Haftası’nın son gününde Türk Tabipleri Birliği-İstanbul Tabip 
Odası’nın çağrısıyla, 18 Mart 2018, Pazar günü 12.00’da yüzlerce 
hekim Tünel Meydanı’nda biraraya geldi. “İyi Hekimliği Savunmakta 
Kararlıyız! Tükenmiyoruz, Birlikte Güçlüyüz!” pankartı arkasında 
toplanan hekimler, “Eşit, Ücretsiz, Nitelikli Sağlık Hakkı”, “Esnek 
ve Güvencesiz Çalıştırılmaya Hayır”, “Sağlıkta Dönüşüm Şiddetine 
Son”, “Vatandaşı Hacamatçıya, Ülkeyi Karanlığa Teslim Etmeyece-
ğiz”, “Savaşa Değil Sağlığa Bütçe”, “Sağlıkta Ticaret Ölüm Demek-
tir” sloganlarıyla yürüdü.

İyi Hekimliği Savunmakta Kararlıyız
18 MART 2018

Tıp Haftası’nın son gününde Türk Tabipleri Birliği-İstanbul Tabip 
Odası’nın çağrısıyla, 18 Mart 2018, Pazar günü 12.00’da yüzlerce 
hekim Tünel Meydanı’nda biraraya geldi. “İyi Hekimliği Savunmakta 
Kararlıyız! Tükenmiyoruz, Birlikte Güçlüyüz!” pankartı arkasında 
toplanan hekimler, “Eşit, Ücretsiz, Nitelikli Sağlık Hakkı”, “Esnek 
ve Güvencesiz Çalıştırılmaya Hayır”, “Sağlıkta Dönüşüm Şiddetine 
Son”, “Vatandaşı Hacamatçıya, Ülkeyi Karanlığa Teslim Etmeyece-
ğiz”, “Savaşa Değil Sağlığa Bütçe”, “Sağlıkta Ticaret Ölüm Demek-
tir” sloganlarıyla yürüdü.

Silivri’de Coşkulu Tıp Haftası Buluşması
17 MART 2018

14 Mart Tıp Haftası kapsamında düzenlenen ödül töreni ile hizmet 
plaket törenleri 17 Mart 2018 Cumartesi günü Şişli Cemil Candaş 
Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törenler 60. Ve 70. Yıl hiz-
met yıllarını dolduran meslektaşlarımıza plaketlerinin sunulmasıyla 
başladı. Ardından çeşitli alanlarda düzenlenen ödüller sahiplerine 
sunuldu.

Hizmet Plaket ve Ödül Törenleri Yapıldı
17 MART 2018
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8 Nisan 2018, Pazar günü bileşenlerinden olduğumuz “KADIKÖY 
KENT KONSEYİ” tarafından  düzenlenen  “KADIKÖY SAĞLIK ŞEN-
LİĞİ-2 ” etkinliğinde odamız bir standla yer aldı. Etkinliğe Odamızı 
temsilen Kent Konseyi’nde Odamız adına çalışma yürüten Dr. 
Mustafa Sülkü ve Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Melahat Cengiz katıldı. 
Etkinlik boyunca oda standımıza başvuranlara “Aşı Candır, Hayat 
Kurtarır” kampanyası, sağlıkta güvenilir bilgilere hangi kaynaklar-
dan ulaşacakları, hastane acillerinin nasıl kullanılması gerektiği, 
şehir hastaneleri, sağlığımızı olumsuz etkileyen bitkisel ilaç adı 
altındaki ticari faaliyetlere neden rağbet edilmemesi gerektiği gibi 
konularda bilgiler verildi, broşürler dağıtıldı.

Kadıköy Sağlık Şenliği-2
8 NİSAN 2018

GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan yangın 
felaketi sonrası Yönetim Kurulumuz bir basın açıklaması gerçek-
leştirdi. Yapılan açıklamada; “TTB ve İstanbul Tabip Odası olarak, 
öncelikle hastanede görevli sağlık çalışanlarına ve tedavi gören 
vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan yangında 
ihmali ve sorumluluğu olan tüm kişi ve mercilerin ortaya çıkarıl-
ması, gerekli soruşturma ve cezalandırmaların yapılması sürecinin 
takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz” denildi.

GOP Taksim EAH’de Yangın Sonrası Açıklama
5 NİSAN 2018

Türk Tabipleri Birliği (TTB), özellikle çocukluk dönemi aşılama 
oranlarının düşmesi, çocuklarına aşı yaptırmayan aile sayısının 
yükselmesi ve buna bağlı olarak artabilecek bulaşıcı hastalık riski-
ne karşı “Aşı Candır Kampanyası”nı başlattı ve Sağlık Bakanlığı’nı 
yükselen aşı karşıtlığı konusunda göreve davet etti. Kampanya ile il-
gili bilgiler, Odamız Cağaloğlu binasında düzenlenen basın toplantısı 
ile kamuoyuna duyuruldu. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanı Prof. 
Dr. Nilay Etiler ve TTB Aile Hekimleri Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı 
katıldılar.

Aşı Candır, Hayat Kurtarır
4 NİSAN 2018





Komisyon
ve Kurul
Çalışma

Raporları
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Şehir Hastaneleri projesi tartışıldı:

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında gündeme getirilen Şehir Hastaneleri projesi, Temsilciler 
Kurulu’nun bu dönemki ana başlıklarından biri oldu. 

Şehir hastaneleri ile ilgili değerlendirmelerde özetle; “Şehir Hastanelerinin gerçekleşmesinin ne-
deninin özelleştirmeye hizmet olduğu, Türkiye’ye dayatılan neo-liberal iktisadi programın sağlıktaki 
yansıması olan AKP’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın önemli ve son adımlarından birisi ve yeni 
bir özelleştirme hamlesi olduğu, Türkiye’de genellikle kamu-özel işbirliği, yap-işlet-devret modeli 
yoluyla köprü ve otoyollar yapılmakta iken, 2005 yılında gerçekleştirilen yasal düzenleme ile bu kez 
kamu-özel ortaklığının yap-kirala-devret modeli ile sağlık alanına girdiği, kamu-özel ortaklığı (KÖO) 
ile inşa edilen bu entegre sağlık kampüslerine şehir hastanesi adı verildiği, bu kurumların klasik 
ihale yöntemi ile yapılan hastanelerden farklı bir model ile işletildiği; kamu-özel ortaklığının, devletin 
bir özel şirketler grubuyla (konsorsiyumla) uzun süreli özel hukuka dayalı sözleşme ilişkisi kurması 
esasına dayanan bir yatırım ve hizmet modeli olduğu; şehir hastanelerinin hayata geçmesiyle birlikte, 
şehir içinde yer alan hastanelerin kapatılarak, kamusal sağlık hizmetinin şehir merkezlerinin dışına 
kaydırılacağı, şehir hastanelerinin personel ve hasta potansiyeli mevcut hastaneleri kapatarak orala-
ra aktarma yoluyla sağlanacağı” ortaya konuldu.

Hastanelerin nasıl finanse edileceği (hazine katkısı, vatandaş ek ödemeleri) , hekimlerin ve sağlık 
çalışanlarının özlük hakları, ekonomik koşullar, değişen çalışma ortamı ve mekanlar gibi konuları ele 
alarak kamuoyunda görünür kılmaya dönük çalışmalar yapmanın, halkın sağlık hakkına sahip çıka-
rak halka yönelik bilgilendirmeler yapılmasının önemli olduğu, kapatılması düşünülen hastanelere 
sahip çıkan “Hastaneme Sahip Çıkıyorum” eylemlerinin planlanabileceği önerildi. 

Mersin Şehir Hastanesi ve diğer açılan şehir hastanelerinden sonra süreci değerlendirmek amacıyla 
TTB tarafından Şehir Hastaneleri İzlem Komisyonu oluşturulduğu, 

TTB’nin şehir hastaneleri ile ilgili olarak illere yönelik çalışma programı oluşturacağı, İstanbul’da 
farklı meslek kolları ile birlikte çalıştay planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 
yeniden inşa süreci takip edildi:

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni-
den inşa sürecine dair bilgilendirmeler aralıklı olarak hastane temsilcilerimiz tarafından yapıldı.

Hastanenin gerçekten yenilenmesinin gerektiği ama doğa tahribatı vs olmadan yenilenmesinin sağ-
lanmasının gerektiği; bunun için de İstanbul Tabip Odası’ndan beklentilerin TMMOB Mimarlar Odası 
ile birlikte süreci takip edip, imar planına itiraz etmesi, diğer demokratik kitle örgütleri ile temasa 
geçmesi, milletvekilleri ile bağlantı kurması olduğu ifade edildi.

Temsilciler Kurulu
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Açlık Grevleri Sürecine Müdahale hakkında bilgilendirme:

Cezaevlerindeki açlık grevi sürecinde, cezaevlerinde çalışan hekimlere “açlık grevinde hekimler nasıl 
müdahil olmalı” başlığında bilgilendirme yapıldı.

Temsilciler Kurulu Divanı çeşitli hastanelerde temsilcilerle bir araya gelerek toplantılar yaptı. 

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divanı hastane temsilcilerini ziyaret etti. Divan, ilk ziyaretini 
12 Nisan 2017 tarihinde İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi temsilcileri ile gerçekleştirdi. 

Cerrahpaşa temsilcileri ile yapılan görüşmede:

Eğitim standardizasyonu için asistanlar arasında bir çalışma yürütülmesinin planlandığı, 

Temsilcilerin öncelikli olarak kendi aralarında toplanması ve birim ziyaretleri yapılması gerektiği, 

Yeniden yapılanmanın geldiği noktanın biraz daha aydınlatılmasına ihtiyaç olduğu, 

Yeniden yapılanma için anket çalışması yapılabileceği belirtildi.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
(BRSHH) ile yapılan toplantıda:

Oda temsilcilerimizin öncesinde başhekimliği ziyaret ederek sorunlarını dile getirdikleri,

Hastanenin yeniden yapılanması/yenilenmesinin ileride sorun olacağı ama Bakırköy Kent 
Savunması’nın da destek vermiş olmasının bu direnişte çok önemli olduğu,

Yeni göreve başlayan asistan hekimlerle çalışmalar yapılarak Oda faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmeler 
yapıldığı, 

Tüm asistanlara ulaşılarak eğitimle ilgili bir anket çalışması yapılmasının planlandığı, anketin istatis-
tiksel olarak değerlendirilip başhekimliğe iletileceği,

Hastanenin yeniden yapılandırılması ile ilgili proje anlaşmasından haberdar olmadıkları, Rönesans 
Holding ile yapılan anlaşmaların nasıl işleyeceğini bilmedikleri, projenin onaylanıp onaylanmadığının 
bilinmediği,

İşten uzaklaştırılan arkadaşlarının olduğu, (2 asistan 1 erişkin, 1 ÇP) süreç hakkında dilekçe verildi-
ği ancak yanıt alınamadığı,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlanma sürecinden haberdar olmadıkları, 

Özlük hakları, doçentlik rotasyonu vb. konularda İstanbul Tabip Odası’ndan hukuki destek taleplerinin 
olduğu,

SGK primi sorunu yaşayan hastaların durumu, mağduriyetleri hakkında da istatistiki bilgi talebinin 
olduğu,

Temsilciler Kurulu toplantısında daha önce gündem olan ülkemizdeki sağlık sisteminin son duru-
mu ile ilgili olarak TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in sunumunun yeni toplantıda tekrar gündeme 
alınmasını istedikleri,

Hastanelerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilmesinin online eğitim, sınava girmek gibi sü-
reçleri zorlaştırdığı belirtildi.

Şişli Hamidiye Etfal temsilcileri ile yapılan toplantıda; 

Özellikle acil servislerde başvuru yoğunluğunda artışa bağlı problem yaşandığı, iş yükünün çok art-
tığı, başvuran hastaların hepsinin gerçekten acil hastalar olmadığı vurgulandı. Acile yapılan başvu-
ruların kaçının gerçek acil olduğunun belirlenmesi, başvurular ile ilgili somut veriler elde ederek bir 
çalışma yapmak ve sonuçlarını ilgili yönetim birimlerine iletmek önerildi. Hasta eğitiminin gerekli-
liği vurgulandı, hastane çevresinde panolar ile acil başvurunun ne olması gerektiğini anlatan yazılı 
bilgilendirmeler yapılması önerildi. Suriyeli hastaların yoğunluğu da göz önünde bulundurulduğunda 
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dil eğitiminin önemi belirtildi. Panolar ve bilgilendirme için Şişli Belediyesi’nden destek alınabileceği 
konuşuldu.

Hastane yemeklerinin nitelik ve nicelik olarak yeterli olmadığı belirtildi, yemeklerle ilgili Tabip Odası, 
SES ve Genel-İş temsilcileri ile birlikte hastane yönetimi ile bir görüşme planlandı.

Hastanelerde akademik yayınlara ek olarak verilen performans ödemelerinin ortak döner sermaye 
havuzundan verilmesinin diğer sağlık çalışanları açısından adil olmadığı, farklı bir kaynaktan sağ-
lanması gerektiği vurgulandı.

Hastanenin afet planının olmadığı vurgulandı, planlanması için girişimde bulunulması kararlaştırıldı.

Tabip Odası, SES ve Genel-İş hastane temsilcileri ile aylık düzenli toplantılar yapılarak hastanedeki 
sorunları belirlemenin ve başhekimlik ile görüşme planlanarak hastanedeki sorunları tartışmanın 
yararlı olacağı ifade edildi.

Tabip Odası temsilci toplantılarının düzenli yapılması gerektiği, İş güvenliği, çalışan sağlığı komis-
yonlarına Tabip Odası temsilcileri olarak müdahil olmak ve çalışanların (taşeron çalışanlar dahil) 
aşılamaların izlenmesi gerektiği vurgulandı. 

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nin Taşınması gündeme alındı:

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nin Hasdal’a taşınacağına ilişkin haberler nedeniyle hastane temsilcileri-
mizle temasa geçildi. Temsilciler Kurulu toplantısında da konu gündeme alındı.

Hastane temsilcilerimiz, İstanbul Tıp Fakültesi dekanlığının bu konuda resmi bir bilgilendirme 
yapmadığını belirtti. Hastane hekimleri olarak bu konuyu tartışmak, hekimler ve hastane çalışanla-
rı olarak taleplerini görüşmek üzere bir toplantı yaptıklarını, yapılan temaslarda “Hekimlerin ortak 
düşüncesinin, hastanenin taşınması değil, öncesinden hali hazırda projesi olan yerinde yapılanma” 
olması gerektiği ifade edildi. 

Fatih Sultan Mehmet EAH kliniklerinin Sancaktepe Devlet Hastanesi’ne taşınması:

Hastane temsilcimiz sürece ilişkin bilgilendirmede bulundu. Öncelikle Sancaktepe’de kurulan ek 
binaya Çocuk ve Kadın Doğum kliniklerinin taşındığını, Ataşehir’de hizmet veren tek kamu hastanesi 
olması nedeniyle diğer kliniklerin de taşınıp taşınmayacağı konusunda endişeler oluştuğunu, yapılan 
temaslarda da bilgi alınamadığını ifade etti. 

Bunun üzerine, aslında tüm hastane süreçlerinin birbirine çok benzediği, bu nedenle “İstanbul Has-
taneleri” adında bir çalışma grubunun kurulmasının yararlı olacağı; bu amaçla hızla raporlaştırma 
yapılması önerildi. Bu durumun “taşınma” olarak değil, “tasfiye/kapatma” olarak yorumlanması ge-
rektiği ve olayın sönümlenmemesi için de bu bilgilerin yaygınlaştırılması gerektiği üzerinde duruldu.

İlçede bulunan sivil toplum kuruluşları, (Ataşehir Kent Konseyi, Tüko-Der vb.), muhtarlar ve TMMOB 
ile birlikte ‘FSM İnisiyatifi’ isimli ortak platform kurulduğu, geniş katılımlı iki toplantı sonrasında 
hastane önünde basın açıklaması yapılarak imza kampanyası başlatıldığı, genel taleplerin hastane-
nin kapatılması ya da taşınmasının önlenmesi ile birlikte yerinde yeniden yapılandırılması ve kapatı-
lan kadın doğum ve çocuk kliniklerinin yeniden açılması olduğu, bu amaçla; mahalle toplantıları ve 
özellikle semt pazarlarında imza masaları ile çalışmaların devam ettiği bilgisi verildi.

Sağlık Bakanlığı Yapılanmasındaki Son Değişiklikler (Kamu Hastaneleri Birliği) görüşüldü:

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel Sağlık Bakanlığı yapılanmasındaki son değişiklik-
ler (TKHK) hakkında bilgilendirme yaptı.

Hekim İntiharları - Hekime Yönelik Şiddet:

Son dönemlerde yaşanan hekim intiharları ve giderek artan hekime yönelik şiddet olayları nedeniyle 
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç bir değerlendirme yaptı. Dr. Samet Mengüç; 
“Hekime yönelik şiddetin resmi kayıtlardaki sayısı günlük 30-32’dir. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın 
temellerinden biri olan hekimlerin itibarsızlaştırılması sorunun temelidir. Toplumdaki algı şiddeti 
besliyor. Siyaset kurumunun da bu konuda söz söylemesi gerekli” dedi.
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hekimlerinin nöbet ücretlerinin ödenmemesi:

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görevli hekimlerin daha önceden de gecikmeli ödenen nöbet 
ücretlerinin 2 ay boyunca ödenmemesi üzerine, hastane temsilcileri konuyu Temsilciler Kurulu’na 
ilettiler. Yapılan değerlendirmelerden sonra Tabip Odası’nın bu konuda öncelikle hukuki destek talep-
lerini dile getirdiler. 

İstanbul Tıp ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi döner sermaye ücretlerinin düşürülmesi:

İstanbul Tıp, Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri ve ek ödeme alan diğer İstanbul Üniversitesi birimlerinde 
Eylül 2017’den başlayarak ek ödemelerde % 30 düşüşün gerçekleştiği bilgisi verildi. Tabip Odası tem-
silcileri olarak dekanlıkla bir görüşme yapıldığının ancak yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı-
ğının belirtilmesi üzerine; İstanbul Tıp, Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri çalışanları ile birlikte Tabip Odası 
avukatlarının da katılımıyla bir toplantı yapılmasına karar verildi.

Vajinal Sülük Uygulaması :

Hacamat Enstitüsü isimli bir kurumun vajinal sülük uygulaması kursu verdiğine ilişkin ilanı nedeniy-
le gündeme gelen “Vajinal Sülük Uygulaması” ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Söz konusu uygulamanın 
kadın bedenine yönelik bir şiddet olarak algılanması gerektiği vurgulandı. Dr. Raşit Tükel TTB’nin 
“Sağlıkta Alternatif Uygulamalar” başlıklı bir çalışma grubu oluşturduğunu belirtti. Uzmanlık der-
neklerinin de kendi alanlarında çalışmalar yaptıkları, bu bilgilerin güncellenmesi gerektiğine dikkat 
çekildi.

Asistan Hekimlerin Sorunları Konuşuldu:

Kanuni Sultan Süleyman, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Okmeydanı EAH asistan hekimlerinin 
yaşadıkları sorunlarla ilgili gelişmeler aktarıldı. Sorunlara ilişkin katkıların üzerinden İstanbul Tabip 
Odası Yönetim Kurulu ve TTB Merkez Konseyi’nin katılımıyla hastane ziyaretleri yapılmasında karar 
kılındı. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman ve Yedikule Göğüs Hastalıkları EAH’ye yapılan ziyaretler 
sonrasında belirgin düzelme olduğu geri bildirimi alındı. 

Sağlık Çalışanlarının Sağlığını Koruma Grubu kuruldu: 

Hekim intiharları ve hekime yönelik şiddetin giderek artması üzerine, Kasım ayı TK toplantısında 
“Sağlık Çalışanlarının Sağlığını Koruma grubu” kuruldu. Çalışma grubu Dr. Sidar Batun, Dr. Ozan 
Toraman, Dr. Gizem Akça, Dr. Fuat Akgül, Dr. Sinem Özşahin Kılıç, Dr. Süheyla Ağkoç, Dr. Hasan Ali 
Aktolun tarafından oluşturuldu. Grubun hazırlamış olduğu “Yalnız Değiliz, Birlikteyken Güçlüyüz”, 
“Tükenmiyoruz Çoğalıyoruz” çalışması uygulamaya sokuldu. Çalışmanın başlangıç adımı olarak ba-
sılan broşür dağıtıma girdi. Bu konuda sağlık çalışanlarının yaşadıklarını birbirleri ve İstanbul Tabip 
Odası ile paylaşmaları amacıyla kurulan https://www.istabip.org.tr/tukenme/ isimli site tanıtıldı. 

Mesai Kaydırma ve Vardiya Branş Polikliniği Genelgesi tartışıldı: 

Sağlık Bakanlığı’nın Acil Servis Hizmetlerine Yönelik Genelgesi gündemi ile ilgili Acil Tıp Derneği ve 
diğer uzmanlık dernekleri ile iletişim kurularak ortak bir heyet oluşturulmasına, 

Bu konuda hukuk bürosu ile birlikte yakın zamanda bir toplantı organize edilmesine,

Daha önce de SSK hastanelerinde denenen benzer uygulamalarla ilgili hazırlanan raporların ince-
lenmesine,

Acil Servislerin durumunu yansıtan görsellerle sosyal medya kampanyası düzenlenmesine,

Çalışanların gündüz işyerlerinden izin alamamaları nedeniyle gece acile gittikleri, bunun aslında 
çalışma yaşamına yönelik bir sorun olduğu vurgusunun yapılmasına karar verildi.
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AİLE HEKİMLİĞİNDE İKİNCİ DÖNEM ÇALIŞMALARI BAŞLAMADAN BİTTİ...

1. Aile Hekimliğinde ‘İkinci Faz’ adıyla başlatılan yeniden yapılandırma çalışmaları ve ortak mü-
cadele hattı değerlendirildi.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHK) genişletilmiş toplantısı 22 Nisan 2017 tarihinde 
Ankara’da TTB binasında gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı’nın ‘ikinci dönem’ hazırlıklarının değer-
lendirildiği toplantıya; Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa, Muğla, Aydın, Kocaeli, Çanakkale, Trabzon, 
Diyarbakır, Batman, Konya, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep tabip odalarından aile hekimliği komis-
yonu temsilcileri katıldı.

Toplantıda ayrıca;

• Birinci basamakta örgütlü dernek ve sendikalarla olan ilişkiler değerlendirilerek, şimdiye ka-
dar olduğu gibi sağlık çalışanlarının sorunlarını ortaklaştırıp birlikte tutum almaları, çözüm yolları 
geliştirmelerinin önemi dile getirildi. Ortaklaşılan konularda örgütler arasındaki diyaloğun daha da 
geliştirilerek artırılmasının gerekliliği öne çıktı.

• Defin raporları, sporcu sağlığı raporları, kronik hasta takibi ve kanser taramaları için başlatılan 
çalışma gruplarının yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.

• KHK ile ihraç edilen aile hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarıyla ilgili bilgiler paylaşılarak, sağlık 
çalışanlarının endişe içinde olduğu; ihraçlar yüzünden bazı polikliniklerin kapanması üzerine halkın 
mağduriyet yaşadığı dile getirildi. Bu ortamın hızla düzelmesinin, hiçbir yasal soruşturmaya uğrama-
yan, kanıtlanmış bir suçu bulunmayan, işinden atılan meslektaşların durumlarının takipçisi olunaca-
ğı vurgulandı.

https://www.istabip.org.tr/4611-aile-hekimlerinden-ikinci-faz-icin-uyarilar.html

Aile Hekimliği Komisyonu
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MECBURİ HİZMETLE AİLE HEKİMLİĞİ YAPILMASINA, HASTALARIN KEYFİ HEKİM DEĞİŞTİRMELE-
RİNİ İÇEREN YÖNETMELİĞE TEPKİ GÖSTERİLDİ

2. Aile Hekimliği’nde Yeni Yönetmelik, Yeni Sorunlar

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, “Aile hekimliğinde ikinci faz” olarak adlandırılan sürecin 
yasal alt yapısının önemli bir parçası olan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmelik”in 16 Mayıs 2017 tarihinde ve 30068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasının 
ardından, söz konusu yönetmelik değişikliğine dair eleştirilerini dile getirdi. Söz konusu yönetmelik 
değişikliğine dair yapılan değerlendirmede; “11 maddeden oluşan uygulama yönetmelik değişikliği 
ile, birinci basamak sağlık hizmetinin kurtarıcısı olarak kamuoyuna sunulan ‘Aile Hekimliği’ sistemi-
nin ‘yamalarla’ bile yürütülemeyeceği Resmi Gazeteden ilan edilmiş oldu” denildi ve bu değişikliğin 
mevcut sistemin iflas ettiği, bununsa hem toplum hem de sağlık çalışanları açısından ağır bedelleri 
olacağı vurgulandı.

https://www.istabip.org.tr/4628-aile-hekimligi-nde-yeni-yonetmelik-yeni-sorunlar.html

İSTANBUL’DA, BİNASI, HEMŞİRESİ, NÜFUSU OLMAYAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNE MECBURİ 
HİZMET

3. Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na İstanbul soruları:

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan 
değişikler, yıllık izinlerde yaşanan sorunlar başta olmak üzere, belirlenen gündemleri değerlendir-
mek amacıyla, 30.05.2017 tarihinde yaptığı toplantıda Sağlık Bakanlığı’nın , ‘Aile Hekimliği Uygulama 
Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” adıyla 16 Mayıs 2017 tarihinde çıkardığı 
yönetmelik değişikliği değerlendirildi. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 

• Birinci basamak sağlık hizmetlerinde dayatmayla hekim çalıştırmanın sorunları çözmediği; 
Toplum Sağlığı Merkezlerine (TSM) yapılan binlerce hekim atamaları sonrasında, TSM’de çalışan 
hekimlerin birinci basamak dışındaki uzmanlık alanlarına yöneldikleri hatırlatılarak, Aile Sağlığı 
Merkezlerinin aynı süreci yaşayacağı uyarısı yapıldı.

• Toplantıda ayrıca aile hekimlerini, binası olmayan, hemşiresi olmayan, nüfusu olmayan birimlerde, 
zorlu koşullarda, mesleki deneyimden yoksun bir şekilde zorunlu olarak çalıştırmanın, meslektaşla-
rımıza da, hizmet vereceği topluma da fayda sağlamayacağı vurgulandı.

• İstanbul’da mevcut Aile Sağlığı Merkezlerinin bir çoğu derme çatma kiralık binalarda hizmet verir-
ken, yönetmelik değişikliğiyle mevcudun iki katı ASM için Halk Sağlığı Müdürlüğü eliyle yeni binala-
rın kiralanarak sorunun çözülmek istenmesinin “yama politikası” olduğu belirtildi.

• Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulacağı mekanların, “kamu imkanlarıyla, kamu binaların-
da, belli standartlar gözetilerek ve donanımları sağlanarak Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanma-
sının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır” tespiti, yinelendi.

• Yapılan değişiklikle birlikte, kişilerin aile hekimine elektronik ortamda kayıt işlemi yaptırabileceği, 
bu sebeple, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarına dayatmalarının, kayıtlı nüfusun eklenmesiyle 
daha da artacağı, birinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliğinin daha da azalacağı dile getirildi.

• ASM’lerde Rahim İçi Araç (RIA) uygulama kriteri değiştirilerek, birinci basamak sağlık hizmet 
birimlerinde ‘Aile Planlaması Hizmetleri’nin daha da geriletileceği vurgulandı.

• Sağlık Bakanlığı’nın Ödeme Yönetmeliği’nde yapacağı değişikliklerle, kronik hasta takibi ve kanser 
taramalarının, aile hekimlerine kayıtlı nüfusun çokluğu da dikkate alınarak dahil edilmemesi, birinci 
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basamak sağlık hizmetlerinin görev ve sorumluluğunda bulunan bu hizmetlerin daha da değersizle-
şeceği vurgusu yapıldı. Yine Ödeme Yönetmeliği’ne dayanarak kayıtlı nüfusun düşürülmesiyle ücret-
lerde yapılacak azalmanın kabul edilemeyeceği, mevcut enflasyon karşısında zaten eriyen ücretlerin 
daha da azalması durumunda her türlü meşru mücadelenin hayata geçirileceği uyarısı yapıldı.

• ASM sağlık çalışanlarının yıllık ve istirahat izinleri, vekalet sistemine bağlı kılınarak ‘ücretli izin 
hakkı’ yıllardır hak olmaktan çıkarılmış, buna yönelik sağlık çalışanlarının hukuki mücadelesi saye-
sinde, izinleri düzenleyen yönetmelik maddesi, üst yargı tarafından iptal edilmişti. Sağlık Bakanlığı 
ise yargı kararı sonrasında, yıllık izin sürelerini 10 yıldan az çalışanlar için 20 güne indiren yasayı 
devreye sokmuş, ücretli izin hakkını ortadan kaldıran vekalet zorunluluğunu devam ettirmişti. Hiçbir 
çalışma alanında kısıtlanmayan, temel insani haklardan olan ‘ücretli izin hakkı’nın evrensel bir hak 
olduğu; yıllık, istirahat, süt ve gebelik izinlerinin kısıtlanmasına yönelik dayatmalara karşı her türlü 
hukuki ve fiili mücadelenin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

• Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan’ın bir toplantıda “2 milyon kişinin aile 
hekimliği kaydının bulunmadığı, ancak yeni açılacak birimlere kayıtlarının yapılacağını” söylediği 
aktarıldı. 

• Halen İstanbul’da kızamık vakaları olduğu, suçiçeği vakalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı. 
Sağlık Bakanlığı’nın aşının zorunlu olmasını içeren yasanın TBMM’den çıkarılması için ivedilikle 
harekete geçmesi, başta aşıyla önlenebilen salgınların ve hastalıkların önüne geçilmesi ve toplumun 
her kesiminin sağlık hakkı için kayıtsız nüfusun biran evvel birinci basamak sağlık hizmetlerinden 
faydalanması, bu amaçla komisyonun gerekli girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı.

https://www.istabip.org.tr/4637-aile-hekimlerinden-saglik-bakanligi-na-istanbul-sorulari.html

İLÇE TOPLANTILARINDA İZİN KARMAŞASI KONUŞULDU

4. Aile Hekimliğinde İzinlerde Karmaşa... Yama Politikaları Devam Ediyor

Temsilciliğimiz tarafından 8 Haziran 2017 tarihinde Silivri’de çalışan birinci basamak hekimlerinin 
katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Silivri Öğretmen Evi’nde yapılan toplantıda, 16 Mayıs 2017 ta-
rihinde yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği değişikliği, yıllık izinlerde yaşanan sorunlar, 
defin nöbeti uygulamaları, ücret ve özlük haklarda yaşanacak sorunlar, sağlık çalışanlarına yönelik 
durmak bilmeyen şiddet değerlendirildi. Toplantı, Silivri ilçesi birinci basamak temsilcimiz Dr. Ersin 
Gökpınar’ın açılış konuşmasıyla başladı.
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Gündeme ilişkin gelişmeleri bir sunumla özetleyen ilçe temsilcimiz ve TTB Aile Hekimliği Kolu Baş-
kanı Dr. Fethi Bozçalı, “Sağlık Bakanlığı’nın, birinci basamakta yaşanan sorunları daha da artıracak 
adımlar atmaya devam ettiğini; bunu aile hekimliği uygulama yönetmelik değişikliğiyle ve izinlerde 
yaşanan karmaşayla bir kez daha görüldüğünü, sistemi yama politikalarıyla onarmanın artık müm-
kün olmadığı” görüşlerini dile getirdi.

https://www.istabip.org.tr/4644-aile-hekimliginde-izinlerinde-karmasa-yama-politikalari-devam-ediyor.html

İLÇE TOPLANTILARINDA İZİN KARMAŞASI KONUŞULDU

4. Aile Hekimliğinde İzinlerde Karmaşa... Yama Politikaları Devam Ediyor

Temsilciliğimiz tarafından 8 Haziran 2017 tarihinde Silivri’de çalışan birinci basamak hekimlerinin 
katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Silivri Öğretmen Evi’nde yapılan toplantıda, 16 Mayıs 2017 ta-
rihinde yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği değişikliği, yıllık izinlerde yaşanan sorunlar, 
defin nöbeti uygulamaları, ücret ve özlük haklarda yaşanacak sorunlar, sağlık çalışanlarına yönelik 
durmak bilmeyen şiddet değerlendirildi. Toplantı, Silivri ilçesi birinci basamak temsilcimiz Dr. Ersin 
Gökpınar’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Gündeme ilişkin gelişmeleri bir sunumla özetleyen ilçe temsilcimiz ve TTB Aile Hekimliği Kolu Baş-
kanı Dr. Fethi Bozçalı, “Sağlık Bakanlığı’nın, birinci basamakta yaşanan sorunları daha da artıracak 
adımlar atmaya devam ettiğini; bunu aile hekimliği uygulama yönetmelik değişikliğiyle ve izinlerde 
yaşanan karmaşayla bir kez daha görüldüğünü, sistemi yama politikalarıyla onarmanın artık müm-
kün olmadığı” görüşlerini dile getirdi.

https://www.istabip.org.tr/4644-aile-hekimliginde-izinlerinde-karmasa-yama-politikalari-devam-ediyor.html

OLASI HAK KAYIPLARINA KARŞI YÖNETMELİK DAVA EDİLDİ

5. Aile Hekimlerinin Hak Kayıplarına İzin Vermeyeceğiz!

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu 11 Haziran 2017 tarihinde Ankara’da ola-
ğan toplantısını gerçekleştirdi.
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Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar:

1. Aile Hekimliği Uygulama yönetmeliği değişikliği değerlendirildi:

Yönetmelik değişikliği ile ilgili TTB AHK’nun bir açıklama yaptığı hatırlatıldı. TTB uygulama yönetme-
lik değişikliğiyle ilgili tabip odalarından istenen ve TTB’ye iletilen tabip odalarının görüşleri değerlen-
dirildi.

Uygulama yönetmeliğinin, aile hekimliği birimlerine mecburi hizmet ile atama yapılması ve kişilerin 
elektronik ortamda aile hekimlerine kayıt işlemlerini yapabilmesini içeren maddeler başta olmak 
üzere TTB hukuk bürosunun yönetmelik değişikliği üzerinde yapacağı değerlendirme sonrası hukuki 
sürecin başlatılması kararlaştırıldı.

Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) bulundurulması zorunlu hale getirilen tıbbi aletlerin/malzemelerin 
hangi bilimsel kriterlere ve ihtiyaca göre yönetmeliğe konulduğu, daha önceki yanlış uygulamalarda 
göz önüne alınarak görüşüldü.

Yayınlanması beklenen, Aile Hekimliği Ücret ve Ödeme Yönetmeliği ile birlikte sağlık çalışanlarının 
hak kaybına uğraması durumunda, her türlü meşru mücadele yöntemleriyle karşı durulacağı, hak 
kayıplarına izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı.

2. Yıllık izinlerde yaşanan sorunların birçok sağlık çalışanını zor durumda bıraktığı, Danıştay ve 
Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararların çok açık olduğu, buna rağmen 10 yılın altında hizmeti 
olan sağlık çalışanlarının yıllık izin hakkının 20 güne düşürüldüğü, ücretli izin hakkının yok sayılarak, 
vekalet bırakmadan yıllık izin kullanan sağlık çalışanlarından ücret kesintilerinin devam ettiği dile 
getirildi. Acilen hukuki girişimlerin başlatılması, mağdur edilen arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin 
önüne geçilmesi için girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı.

3. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yürütülen kanser taramalarıyla ilgili, TTB AHK tarafından, 
taramaların hangi bilimsel kriterler ve gereksinime göre yapılması gerektiği, uygulamadaki süreci, 
konuyla ilgili birçok boyutu, ilgili kesimlerle değerlendirip, bu hizmete katkı sunmayı hedefleyen çalış-
manın sürdürüldüğü, yakın zamanda bir programın yapılıp ilan edileceği bilgisi paylaşıldı.

4. Birinci basamakta bulaşıcı olmayan kronik hasta takiplerinin, hangilerinin, hangi kriterlere dayalı 
olarak ve nasıl yapılması gerektiği, bilimsel değeri, ülke örnekleri gibi birçok boyutuyla değerlendiril-
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mesi için bir çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

5. Kolun sürdürdüğü defin raporları, sporcu sağlığı raporları gibi çalışmalar hakkında bilgi verildi.

6. THSK 2016 raporu değerlendirilerek, birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşananlar, güçlü ve 
zayıf yanlarımız, önümüzdeki dönem ve bununla ilgili sağlık çalışanlarının rolü tartışıldı.

7. Mersin’de şiddete uğrayan aile hekimi özelinde son bir ay içinde sağlık çalışanlarına uygulanan 
şiddet tartışıldı.

ASM’lere kamera sistemleri yerleştirilerek şiddetin azaltılamayacağı, sağlık çalışanına şiddet çalış-
ma grubunun çalışmalarından faydalanılması gerektiği vurgulandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şiddet gören sağlık çalışanlarının, ‘hizmet aksamasını’ ön-
lemek amacıyla çalışma mekanlarında ifade vermesini öngören yazı değerlendirildi; bu yazıyla ilgili 
görüş ve önerilerin kamuoyuna açıklanması için çalışma yapılması kararlaştırıldı.

https://www.istabip.org.tr/4646-aile-hekimlerinin-hak-kayiplarina-izin-vermeyecegiz.html

CUMARTESİ NÖBET DAVALARINDA HUKUK MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

6. Aile Hekimlerinin Nöbet ve İş Bırakma Davalarına İlişkin Bilgi Notu

Aile Hekimlerinin nöbet ve iş bırakma davalarına ilişkin İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosunun ha-
zırladığı bilgi notu yayınlandı.

Bilgi notunda “Bilindiği üzere 11.09.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Torba 
Yasa, ASM çalışanlarına “aile sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde nöbet görevi” 
getirdi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 09.12.2014 tarih, 2014/33 sayılı Genelgesi ile usul ve esasla-
rı ilan edilen bu uygulamaya kısaca “cumartesi nöbeti” adı verildi. 

Bu uygulamaya karşı sağlık meslek örgütleri uzun ve kararlı bir mücadele yürüttü, zorunlu nöbetin 
kaldırılması için çok sayıda görüşme, eylem ve etkinlik gerçekleştirildi. Aile hekimleri ve aile sağlığı 
elemanları da nöbetin gündeme geldiği ilk günden itibaren buna itiraz ettiler; sağlık meslek örgütle-
rinin çağrısına uyup nöbete katılmayarak kaldırılmasını talep ettiler. Bu eylem süreci aylar boyunca 
devam etti. Nöbet tutmayan ASM personeli hakkında her hafta tutanak tutuldu, sayısız kere savunma 
istendi ve üst üste ihtar puanları tebliğ edildi. Gerek Hukuk Büromuz, gerekse diğer sağlık meslek 
örgütleri tarafından bu cezaların iptal edilmesi talebiyle idare mahkemelerinde davalar açıldı” denildi. 

Bilgi notunun devamında süreç örnek dava sonuçları ile birlikte değerlendirildi.

https://www.istabip.org.tr/4674-aile-hekimlerinin-nobet-ve-is-birakma-davalarina-iliskin-bilgi-notu.html

AİLE HEKİMLERİNE KOMİSYON ÇALIŞMALARINA KATILIM ÇAĞRISI

7. Aile Hekimleri Komisyonu’ndan Aile Hekimlerine Çağrı

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu 19 Eylül 2017 tarihinde toplanarak, Sağlık Bakanlı-
ğı Yeni Teşkilat Yasası, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, sonrasında yayınlanan Aile hekimliği 
birimleri gruplandırma kriterlerini ve sahada yaşanan sorunları değerlendirdi.

Toplantıda, ayrıca boş aile hekimliği birimlerine yapılan tercih süreci ve birinci basamakta mezuniyet 
sonrası mesleki eğitim sorunu gündemi görüşüldü.

Aile hekimleri komisyon çalışmalarına aile hekimlerinin katkı ve katılım sağlaması çağrısıyla toplantı 
sonlandırıldı.

https://www.istabip.org.tr/4684-aile-hekimleri-komisyonu-ndan-aile-hekimlerine-cagri.html
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AİLE HEKİMLİĞİ SAMAN ALEVİNE Mİ DÖNÜŞTÜ?

8. TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan Açıklama: Aile Hekimliğinde Sorunlar Artıyor

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHK), aile hekimliği ve birinci basamak sağlık hizmet-
lerinde yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. 30 Eylül 2017 Cumartesi günü TTB’de gerçek-
leştirilen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör, Dr. Yaşar Ulutaş, AHK 
Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, AHK Sekreteri Dr. Filiz Ünal ile AHK Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Nuri Sefa 
Yüksel, Dr. Recep Koç, Dr. Mehmet Akarca, Dr. Doğan Eroğulları ve Dr. Selahattin Oğuz katıldılar.

Dr. Yaşar Ulutaş basın toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, 28 Eylül 2017 tarihinde Iğdır’da 
bir hastası tarafından ağır şekilde yaralanan Dr. Serkan Yarımoğlu’nun durumuna ilişkin bilgi verdi. 
Yarımoğlu’na yönelik saldırıya ve sağlık alanında giderek artan şiddete tepki gösteren Ulutaş, sağlık 
alanında şiddete başvuranları “can düşmanı” olarak nitelediklerini belirterek, “Vatandaşlarımızdan 
rica ediyoruz. ‘Can düşmanlığına’ son versinler” diye konuştu.

TTB olarak sağlıkta şiddetin önlenmesi için kerelerce çağrıda bulunduklarını ve bunun için yasa 
teklifi olmak üzere çeşitli somut öneriler getirdiklerini hatırlatan Ulutaş, “Sağlık alanında şiddetin 
önlenmesi için gerekenlerin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Basın mensuplarının sorusu üzerine Dr. Fethi Bozçalı da, Türkiye’de 24 bin aile hekimi bulunduğunu 
ve özellikle İstanbul’da bir aile hekiminin yaklaşık 3 bin 500-4 bin nüfusa bakmak durumunda oldu-
ğunu kaydetti. Bu rakamın son derece yüksek olduğuna dikkat çeken Bozçalı, aile hekimliğinde ciddi 
bir tıkanıklık olduğunu dile getirirken, bu sorunun aşılamaması durumunda bunun topluma yansıya-
cağı ve toplumun halk sağlığı sorunu haline geleceği uyarısında bulundu.

https://www.istabip.org.tr/4694-ttb-aile-hekimligi-kolu-ndan-aciklama-aile-hekimliginde-sorunlar-artiyor.html

DEFİN VE ADLİ RAPORLAR İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

9. TTB Aile Hekimliği Kolu, Evde Doğal Ölümlerde Defin Ruhsatı Düzenlenmesine İlişkin Rapor 
Hazırladı

Aile hekimliği uygulamasının başlaması ile defin raporu (ölüm belgesi) düzenleme işi içinden çıkıl-
maz bir hal almıştır. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı son yönetmelik, var olan 
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sorunu gidermek bir yana, daha da karmaşık bir hale getirmiş durumdadır.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, bu nedenle yaşanan sorunların giderilmesine katkı sağla-
mak amacıyla konuya ilişkin rapor hazırladı. Rapor, sağlık kurumları dışında meydana gelen doğal 
ölümlerde defin belgesi düzenlenmesi ile ilgili olarak bir yandan mevcut yasal düzenlemeleri ve uy-
gulamaları göz önüne sererken diğer yandan da onlardan bağımsız olarak içinde bulunulan koşullara 
ve geleceğe uygun çözüm önerilerini sundu.

http://www.ttb.org.tr/kutuphane/defin_ruhsat_rpr.pdf

İSTANBUL AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ İLE GÖRÜŞMELER

10. İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) Yönetimi Odamızı Ziyaret Etti

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Üyeleri 17.10 .2017 tarihinde İstanbul 
Tabip Odası Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti ve bir toplantı gerçekleştirildi. 

Toplantıya İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, Hukuk Komisyonundan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Tamur, Genel Sekreter Dr. Aslı Öncel, Başkan Yardımcıları Dr. Şule 
Güçlü Şakrak ve Dr. Serkan Özbakış ile Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Melisa Menemencioğlu katıldı.

Toplantıya İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, 
TTB Aile Hekimliği Kol Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. 
Recep Koç ve İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Hatıra Topaklı da katılım 
sağladı. 

Toplantıda ana gündem olarak “Sağlıkta Şiddet’’ konusu üzerinde duruldu ve şiddetin önlenmesi için 
yapılması gerekenler ele alındı. TTB tarafından hazırlanan Sağlıkta Şiddet Tasarısı’nın yasalaşması 
için TTB’nin yaptığı çalışmalar, TTB’nin şiddet ile ilgili çalışma grubunun yaptığı çalıştaylar ve faaliyet-
lerle ilgili bilgiler aktarıldı.

Şiddetin önlenebilmesi için STK’lar, dernek ve sendikaların birlikte hareket etmesinin, sağlık ala-
nında şiddet olayları yaşandığında hep birlikte tepki gösterilmesi gerektiğinin önemi bir kez daha 
vurgulandı.

https://www.istabip.org.tr/4705-istanbul-aile-hekimleri-dernegi-istahed-yonetimi-odamizi-ziyaret-etti.html
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İŞE GİRİŞ RAPORLARI İÇİN BROŞÜR VE AFİŞ HAZIRLADIK

11. İşe giriş raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları Başlıklı Broşür ve Afiş Yayımlandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu ve TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu tarafından 
“İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları” başlıklı broşür yayımlandı.

2012 yılında çıkarılan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulamasında sürekli yapılan 
değişiklikler ve süregelen belirsizlikler, işe giriş raporlarının düzenlenmesi konusunda karmaşa ya-
ratmaktaydı. Broşürde, söz konusu karışıklığın aşılabilmesi için birinci basamak hekimlerine yönelik 
önerilere yer verildi.

https://www.istabip.org.tr/site_icerik/2017/haberler/kasim/ise_giris_rpr.pdf

ASM’LER RAPOR VEREN MERKEZLER DEĞİLDİR

12. Aile Sağlığı Merkezleri rapor merkezi, Aile Hekimleri Rapor Hekimleri Değildir

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu 04.12 2017 tarihinde yaptığı toplantıda, 

Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) verilen raporlar, Sağlık Bakanlığı’nın Birinci Basamak ve ASM’lere 
yönelik planları görüşüldü, buna karşı yapılacaklar tartışıldı.

Servis şoförlerine aile hekimlerinden rapor alma zorunluluğunun getirilmesi, ASM’lerde bitmek 
bilmeyen rapor düzenleme sorunu büyüttü. Hükümetin çözüm bulmakta zorlandığı bazı konularda 
çare olarak aile hekimlerinden rapor alınmasını gündeme getirip, uygulamaya sokma gayretinin son 
örneği, servis şoförlerine aile hekimlerinden rapor alma zorunluluğu getirmesi oldu.

Aile hekimlerine; servis şoförlerine niteliği bile belirsiz rapor düzenleme zorunluluğu gibi ek görevler 
yüklenmesinin, birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirme işlevini azalttığı ortaya 
kondu.

Aile hekimlerine dayatılan rapor düzenleme dayatmalarına karşı Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimli-
ği Kolu, konu ile ilgili bir çok örgüt ile birlikte çalışma yürütmüş ve yapılan çalışmalar kamuoyu ile 
paylaşmıştı. Aile hekimlerine birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri dışında dayatılan rapor 
düzenleme görev ve sorumlukların karşısında sözümüzü söylemeye, halkın ve sağlık çalışanlarının 
yararına olanları savunmaya devam edileceği ortak görüşüyle toplantı sonlandırıldı.

https://www.istabip.org.tr/4757-aile-sagligi-merkezleri-rapor-merkezi-aile-hekimleri-rapor-hekimleri-degildir.html
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DOĞUM BİLDİRİM BEYANI İÇİN AÇIKLAMA VE YARGIYA BAŞVURU YAPTIK

13. Doğum Bildirimi Beyan Doğruluğunun Araştırılması Aile Hekimlerinin Görevi Değildir!

5440 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 15. maddesinin yapılan ve sağlık personelinin takibi dışında 
doğan çocukların doğum bildiriminin sözlü beyanla yapılacağı ve her sözlü beyanın aile hekimlerince 
doğruluğunun araştırılması zorunluluğuna Türk Tabipleri Birliği (TTB) itiraz etti.

TTB Merkez Konseyi, TTB Aile Hekimliği Kolu ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafın-
dan yapılan ortak açıklamada doğum bildirimlerinde beyanların doğruluğunun araştırılmasının aile 
hekimlerinin görevi olmadığı belirtildi.

Bu düzenlemeyle, aile hekimlerine gerek yasalarda belirtilmeyen gerekse sağlık uygulamalarıyla 
ilişkili olmayan bir görev tanımlandığına dikkat çekilen açıklamada, bunun hasta ve hekim arasın-
daki güven ilişkisini de zedeleyebilecek nitelikte olduğu ve düzenlemeden bir an önce vazgeçilmesi 
gerektiği vurgulandı.

https://www.istabip.org.tr/4763-dogum-bildiriminde-beyan-dogrulugunun-arastirilmasi-aile-hekimlerinin-gorevi-degildir.html

AİLE HEKİMLERİ,SERVİS SÜRÜCÜLERİ DAHİL HERKESE RAPOR VERİN DAYATMALARINDAN BIKTI 
USANDIK

14. Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu, okul servis şoförleri ve okul 
servis rehber personellerine her yıl aile hekimliğinden rapor alma zorunluluğu getiren “Okul Servis 
Araçları Yönetmeliği”nin yeniden ele alınması gerektiğini bildirdi.

TTB Merkez Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu düzen-
lemede aile hekimleri açısından büyük bir belirsizlik olduğuna dikkat çekilerek, okul servisleriyle 
ilgili sorunların aile hekimleri tarafından verilecek niteliği belirlenmemiş raporlarla çözülemeyeceği 
vurgulandı.

https://www.istabip.org.tr/4773-okul-servis-araclari-yonetmeligi-yeniden-ele-alinmalidir.html

AİLE HEKİMİ İZİN KISITLAMASINI TTB YARGIYA TAŞIDI VE HAKLI BULUNDU

15. Aile Hekimlerinin İzinleri Konulu Genel Yazıların Yürütmesi Durduruldu

Aile hekimlerine verilecek izinlere ilişkin 05.05.2017 tarih 1236 sayılı bakanlık olurunu duyuran “Yargı 
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kararlarının uygulanması” konulu tarihsiz genel yazı ve ‘Aile hekimliğinde izinler’ konulu 11.05.2017 
tarihli genel yazılar hazırlanarak uygulamaya esas olmak üzere 81 İl Valiliğine gönderilmişti.

Bu yazılarda öz olarak yargı kararlarına atıfla, kanuni düzenleme yapılana kadar aile hekimleri ve aile 
sağlığı elemanlarının izin hakları kullanımıyla ilgili olarak söz konusu Kanunda düzenleme yapılınca-
ya kadar, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 4/B maddesi çerçevesinde görev yapan sözleşmeli 
kamu görevlilerine ilişkin izin hükümlerine göre işlem tesis edilmesi uygun görüldüğü, ödemeye 
ilişkin esas ve usullerle ilgili olarak ise Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği hükümlerinin 
uygulanması gerektiği belirtilmektedir.

Türk Tabipleri Birliği tarafından bu iki genel yazının iptali istemiyle açılan davada Danıştay 2. Dairesi 
davaya konu edilen genel yazıların yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Kararın gerekçesinde; 
Anayasa Mahkemesi kararı da göz önüne alındığında, olan aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalı-
şanlarının izinlerinin kanunla düzenlenmesi gerektiği, 5258 sayılı Yasada buna ilişkin açık hüküm 
bulunmaksızın ve yargı kararlarının gerekçesi de gözetilmeksizin tesis edilen Bakan oluru ve genel 
yazılarda hukuka uygunluk bulunmadığı belirtildi. Kararda ayrıca, her ne kadar Sağlık Bakanlığı 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nca “yasal düzenleme yapılıncaya kadar geçerli olduğu” belirtilmişse 
de Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının 10.01.2015 tarihinde yayımlandığı da dikkate alındığında, 
dava konusu düzenlemelerin yürürlükte olmasının, yasayla düzenlenmesi gereken bir konunun ida-
renin düzenleyici işlemleriyle sürekli uygulanır hale gelmesi sonucunu ortaya çıkaracağına da vurgu 
yapıldı.

https://www.istabip.org.tr/4780-aile-hekimlerinin-izinleri-konulu-genel-yazilarin-yurutmesi-durduruldu.html

SPORA KATILIM REHBERİ VE AFİŞİ HAZIRLANDI

16. Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı

Başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimler, spora katı-
lım amacıyla muayeneler yapmakta ve bu amaçla spora katılım belgesi düzenlemektedirler.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, Türkiye Spor Hekimleri Derneği ile birlikte birinci spora 
katılım öncesi muayenelerin güvenle yapılmasına destek olacağı düşüncesiyle ‘Birinci Basamakta 
Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi’ yayımladı.

Rehber içerisinde, Spora Katılım Muayenesi Öykü Formu, Sporcu Muayene Formu, Spor Kartı İçin 
Sağlık Beyan Formu, 2 Dakikada Kas İskelet Sistemi Muayene Algoritması, Sporcularda Görülen 
Normal ve Anormal EKG Bulguları ve Bu Bulgular Görüldüğünde İzlenecek Yol Haritası gibi önemli 
konular yer aldı.

Ayrıca, aile hekimlerinden sıkça istenen “spor yapmasında sağlık açısından engel yoktur” belgesi 
taleplerine açıklık getiren ve rehberin sonuç bölümünde yer alan kısım afiş haline getirilerek hekim-
lerin kullanımına sunuldu.

https://www.istabip.org.tr/4799-birinci-basamakta-spora-katilim-belgesi-hazirlama-rehberi-yayimlandi.html

http://www.ttb.org.tr/yayin_goster.php?Guid=482a3714-01de-11e8-9cbe-7ab728a3b7ab

ŞİDDET GÖREN AİLE HEKİMLERİNİ YALNIZ BIRAKMADIK

17.Aile Hekimi Hüseyin Ağır ın öldürülmesi sonrasında tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da da 
protesto eylemlerindeydik.

29 Mart 2017 tarihinde Aksaray Bozcamahmut Köyü Aile Sağlığı Merkezi çalışanı Dr. Hüseyin Ağır’ın, 
görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi 5 Nisan 2017 Çarşamba günü ülke 
genelinde Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla tabip odalarınca düzenlenen anma etkinlikleri ve basın 
açıklamalarıyla protesto edildi.
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Komisyonumuz aile hekimlerine yönelik şiddet olaylarında meslektaşlarının yanında yer aldı, iletişim 
kurdu, ziyaret etti, basın açıklması yaptı, hukuki destek Verdi.

DR.YAŞAR ULUTAŞ VE DR.ŞEHMUS GÖKALP GÖREVE GERİ DÖNSÜN

18. TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Toplantısı Yapıldı

Toplantı 18 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da TTB binasında gerçekleştirildi.

Toplantıya, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Batman, Manisa, Mersin, Aydın, Muğla, 
Gaziantep, Hatay Tabip Odalarından aile hekimi komisyon temsilcileri katıldı. Toplantının kolaylaştırı-
cılığını İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hakkan Hekimoğlu üstlendi.
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Konuşulan konular ve alınan kararlar:

1. TTB’ye ve TTB MK üyelerine yönelik baskı süreci değerlendirildi. MK üyelerinden Dr. Yaşar Ulutaş 
ve Dr. Şeyhmus Gökalp’in görevlerine dönmeleri için yoğun çaba gösterilmesi gerektiği, bu amaçla 
her türlü desteğin sunulması kararlaştırıldı.

2. TTB’nin hazırladığı 14 Mart programı içerisinde aile hekimlerinin temel sorunları ve taleplerinin 
öne çıkarılması için bir broşür ve afişlerin hazırlanması kararlaştırıldı.

Öne çıkarılacak sorun alanları belirlendi:

•İş yükümüz, binası ve hemşiresi olmayan ASM’lerin sorunları.
•Şiddet.
•Özlük haklarımızın erozyona uğratılması.
•Aşı reddine yönelik yaklaşımlar.
•e-nabız sistemi üzerinde hastaların tek taraflı hekim değiştirmeleri.
•İş güvencesi olmadan, performansa dayalı tek taraflı, ceza sistemine dayalı sözleşmeli çalışma.
•Ücretlerde erime, vergi dilimlerinde artış, emekliliğe yansımayan ücretler.

3. Kamuoyunda, aşılara karşı başlatılan negatif algının (aşı redid) kırılması amacıyla, başta Sağlık 
Bakanlığı’nın çocuklara aşı yapılmasının zorunlu kılınmasını içeren yasayı acilen çıkartması için 
baskı kurulması; aşının toplum sağlığının korunmasındaki önemini belirten kamuoyu oluşturmaya 
yönelik aşı yanlısı kampanyanın mart ayı ortalarında başlatılması kararlaştırıldı. 

4. Son aylarda, toplumun bazı kesimlerinde topuk kanı alınmasına engel olacak girişimler ve kar-
şı propagandalara karşı TTB adına, Sağlık Bakanlığı’na yazı yazılarak duyarlı olmasının istenmesi 
kararlaştırıldı.

5. Aile hekimleri 2. Buluşmasının 2018 Kasım ayında Antalya’da yapılması kararlaştırıldı.

6. Toplantıda ayrıca ASM’lerde verilen raporlar, sıfır nüfuslu ASM’lerde yaşanan sorunlar, mobil hiz-
metlerde azalan ücretler, vergi dilimlerindeki oranlardaki artışlar, uygunsuz yerlerde açılan ASM’ler 
ve nüfusu düşen birimlerdeki ücret düşüşleri görüşüldü.

http://www.ttb.org.tr/kollar/_ahek/haber_goster.php?Guid=f1a6a63c-1e04-11e8-8f34-839045ac8dc0

AİLE HEKİMLERİ KANSER TARAMALARI İÇİN SEMPOZYUM YAPIP BİLDİRİ YAYINLADI

19. TTB Aile Hekimliği Kolu Birinci Basa-
makta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları 
Sempozyumu Düzenledi

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu 
(TTB-AHK) tarafından düzenlenen “Birinci 
Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Tara-
maları Sempozyumu” 17 Şubat 2018’de 
Ankara’da TTB Toplantı Salonu’nda gerçek-
leştirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 
birinci basamak sağlık hizmetlerinde 
toplum tabanlı kanser tarama programı-
nın, uygulamalarının, sonuçlarının ve yaşanan sorunların bilimsel veriler ışığında değerlendirilerek, 
çalışmanın geliştirilmesine katkı sağlanmasının amaçlandığı sempozyumda, toplum tabanlı kanser 
tarama programına dikkat çekildi.
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OKUL SAĞLIĞI PROGRAMI, KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİNİ ÖNEMLİ ORANDA AKSATIYOR. 
AİLE HEKİMLERİNİ ÇARESİZ BIRAKIYOR

20. Aile Hekimleri Komisyonu Okul Sağlığı Projesini Değerlendirdi. Koruyucu Hekimlik Hizmet-
lerinin Aksayan Yönleri ve Aile Hekimlerinin Artan İş Yükünü Azaltmaya Yönelik Önerilerde 
Bulundu...

Çocuk ve ergenlerin muayene ve izlemlerinin mevcut program ve uygulama biçimiyle maalesef ama-
cına ulaşmadığının, birinci basamakta yürüttüğümüz koruyucu sağlık hizmetlerini önemli oranda 
aksattığının, sağlık çalışanlarının iş yükünü artırdığının, sağlık çalışanına şiddet ortamı yarattığının 
bilinmesini istiyoruz.

Öğrenci sağlığı ile ilgili birinci basamak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin nitelikli yapıl-
ması, taramaların amacına ulaşabilmesi için, ilgili bakanlıkların, birinci basamak sağlık çalışanları, 
meslek birliğimiz TTB’nin içinde yer alacağı çalışma gruplarıyla planlanması, izlenmesi, değerlendi-
rilmesi, uygulamalarda destek alınması gerektiğine inanıyoruz.

https://www.istabip.org.tr/4872-okul-sagligi-programi-koruyucu-hekimlik-hizmetlerini-onemli-oranda-aksatiyor-aile-

hekimlerini-caresiz-birakiyor.html

21. Ayrıca

Yapılan bu çalışmaların yanı sıra İstanbul Tabip Odası’nın başta 14 Mart Tıp Haftası program olmak 
üzere bir çok etkinliğine komisyon olarak destek verildi.

Aile hekimlerinin bina sorunundan, atanmalarına, verilen haksız ceza ve iş feshi sürecine, izin 
kısıtlamalarına, yurtdışına çıkış zorluklarına, denetleme sürecinde yaşadıkları sorunlara, hukuki 
süreçlerinde,daha bir çok değişik konularındaki taleplerine karşılık verildi, hep yanlarında olundu.

Komisyon çalışmalarına katılanlar:

Dr. Hatıra Topaklı, Dr. Aret Hemengül, Dr. Ayça Gümüş, Dr. Ayhan Albayrak, Dr. Ayten İnan, Dr. Bilge 
Atlas Kaplan, Dr. Bülent Erata, Dr. Cansu İntizamoğlu Dr. Doğan Şahin, Dr. Ebru Dizici, Dr. Egemen 
Emre, Dr. Ekin Kimyon, Dr. Emrah Kırımlı Dr. Ersin Gökpınar, Dr. Evren Suvari, Dr. Fethi Bozçalı, Dr. 
Gökhan Kayacık, Dr. Gülfem Önalemdar Dr. Handan Çoban, Dr. Hakkan Hekimoğlu, Dr. Heval Taner, 
Dr. Mehmet Binboğa, Dr. Merdan Çelik Dr. Özgür Akbaba, Dr. Pınar Düzel, Dr. Recep Koç, Dr. Seçkin 
Deniz, Dr. Sevdiye Özgür, Dr. Tuba Kaftancıoğlu, Dr. Turabi Arslan, Dr. Turan Karakaş, Dr. Utkan Tunca, 
Dr. Ümit Gürgen
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İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) 
Komisyonu olarak göreve başladığımız 
andan itibaren belirlediğimiz çalışma 
programını, planlamaya uygun sürdüre-
bilmek için her ayın 2. ve 4. Salı günleri 
düzenli toplantılarımızı yaptık.

Bu düzenli toplantılarda gündeme aldı-
ğımız; işyeri hekimlerine yönelik eğitim 
toplantılarımızın planlamasını yapıp 
‘’Perşembe Toplantıları’’ adı altında 
gerçekleştirdik.

İşyerlerindeki en büyük sorunlardan 
biri olan postür bozukluklarına doğru 
yaklaşım için 22.02.2017 tarihinde Prof. 
Dr. Hürriyet Yılmaz’ın sunumu ile işyeri 
hekimlerine eğitim verildi ve karşılaşı-
lan sorunlar tartışıldı.

13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde “Kas ve 
İskelet Sistemi Hastalıklarının Önlen-
mesi” konu başlıklı bir kurs programı 
yapıldı. Bu kurs işyeri hekimlerine Dr. 
Meral Kurt, Dr. Bülent Aslanhan ve Dr. 
Arif Müezzinoğlu tarafından verildi.

Diğer STK, sendika ve meslek odalarıyla 
işçi sağlığı ve işyeri hekimliği konuların-
da bilgi paylaşımı çerçevesinde Elektrik 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin düzenlediği seminerlerde ‘’Elektrik Kazalarında İlkyardım’’ 
konusunda 18.05.2017 tarihinde konuşmacı olarak katılım sağlandı. 

Bakanlığın önce Ocak 2018 itibariyle uygulanacağını duyurduğu, daha sonra ise Mart 2018 sonuna 
ötelediği işyeri hekimliğinde e-reçeteye geçileceğini belirten kararı nedeniyle komisyon olarak bu 
konuda çalışmaları olan firmalarla bağlantıya geçildi, bilgi alındı ve uygulamanın getireceği kolaylık, 
zorluk ve sakıncalar tartışılarak, ilk İşyeri Hekimleri Meclisinde işyeri hekimleri konuyla ilgili bilgilen-

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 
Komisyonu
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dirildi.

Üç ayda bir yapılmasını planladığımız 
ve ilk 3 ünü gerçekleştirdiğimiz “İş-
yeri Hekimleri Meclisi” toplantısının 
dördüncüsünü 30.11.2017 tarihinde 
gerçekleştirdik. Bu toplantıda; iş cina-
yetleri, e-reçete, mevzuat değişiklikleri, 
işyeri sağlık birimi uygulamaları ve 
meslek hastalıkları konuları ele alındı 
ve katılımcılarla birlikte oldukça verimli 
görüş alışverişi oldu. 

Perşembe eğitim toplantıları kapsamın-
da, 11.01.2018 tarihinde Prof. Dr. Tayfun 
Hakan tarafından “Üst Ekstremite 
Tuzak Nöropatileri” eğitimi verildi.

22.02.2018 tarihinde işyeri hekimlerine 
“Diyabetli Çalışana Yaklaşım” eğitimi 
Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli ve Prof. Dr. 
Mehmet Sargın tarafından verildi. Ol-
dukça verimli geçen toplantıda pratikte 
karşılaşılan vakalar da tartışıldı.

14 Mart 2017 Tıp Haftası etkinleri içinde 
Dr. NejatYazıcıoğlu anısına 17.03.2018 
tarihinde “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Hizmet Ödülü” verildi. Jüri tarafından 
bu ödüllere; uzun yıllar işçi sağlığına 

hem hekimlik yaklaşımı hem de hukuksal alanda yaptığı katkı ve öncülüğünden dolayı Dr. Av. Yıldız 
Ünder layık görüldü.

“İş Yaşamında Epilepsi ve Nöroleptik İlaç Kullanımı” konulu eğitim ise Türk Epilepsi Derneği ve 
Sağlık Hukuku ve Eğitim Derneği ile işbirliği içinde Prof. Dr. Naz Yeni, Prof. Dr. Nerses Bebek, Prof. 
Dr. Ebru Aykutlu ve Av. Çağrı Şükrü Ulus tarafından, 29.03.2018 tarihinde verildi. İşyerlerinde hayli 
tartışma yaratan bu konu değerlendirilerek, işyeri hekimlerinin, işverenlerle yaşadıkları birçok soru-
ya yanıt verilmiş oldu.

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

İSTANBUL TABİP ODASI
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMSİYONU
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İstanbul Tabip Odası Emekli Hekimler Komisyonu 1 Mart 2017-1 Mart 2018 tarihleri arasında her ay 
toplanmaya gayret etmiştir. 

Yapılan çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz:

1- İstanbul Tabip Odası’nın düzenlediği 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerinde yer alarak genç arkadaşla-
rımıza destek olmaya çalışılmıştır.

2- 14 Mart günlerinde emekli hekimlere yönelik kokteyl toplantıları düzenlenmiş ve bu konuda Kadı-
köy Belediyesi’nin katkıları sağlanmıştır.

3- 14 Mart Tıp Haftası sürecinde, huzurevlerinde kalan ve Tabip Odamızca isimleri tespit edilen 
meslektaşlarımız ziyaret edilerek gönülleri alınmıştır. Bunlardan ayrı olarak 1914 doğumlu Sayın Dr. 
Haluk Bulay ve 1918 doğumlu Sayın Dr. Cezmi Kınoğlu evlerinde ziyaret edilmiştir.

4- Kartal Belediye Başkanı Dr. Altınok Öz’ün davetlisi olarak 24 Eylül 2017’de özel tekne ile gidilen 
Büyükada’da emekli hekimlere kahvaltısı yapılmıştır.

5- 26 Kasım 2017’de Piyerloti-Miniatürk-Koç Müzesi kültür gezisi tertip edilmiştir.

6- 16 Nisan 2018’de Kadıköy Khalkedon’da bir “kahvaltı sohbeti” projelendirilmiştir. 

7- TTB Emekli Hekimler Kol Toplantılarının yapıldığı Kocaeli, Tekirdağ ve Çanakkale’de İstanbul Tabip 
Odası Emekli Hekimleri temsil edilmiştir.

8- TTB’nin 67. Ve 68. Genel Kurullarına ve GYK toplantılarına iştirak edilerek emekli hekimlerin so-
runları dile getirilmiştir.

9- Emekli hekimlerin gidebilecekleri bir huzurevi, hekimevi, hatta lokalimiz bile yoktur. Kartal Beledi-
ye Başkanı Sayın Dr. Altınok Öz’den, yakında açılacak olan Yakacık Huzurevi’nden, durumu iyi olma-
yan hekimler için bir kontenjan sözü alınmıştır. 

10- Emekli maaşları konusunda geçtiğimiz 14 Mart’larda en yetkili ağızlardan verilen “adaletli bir 
düzeltme” sözü ne yazık ki havada kalmıştır. TBMM’de hazırlanmış kanun taslağı gündeme getirile-
memiştir. 

11- Deontolojinin neredeyse unutulmaya yüz tuttuğu günümüzde, konuya bir katkı sağlamak ama-
cıyla “Çınarlarla Fidanlar Elele” projesini uygulamaya başlamış bulunuyoruz. Meslekte yıllarını 
geçirmiş ÇINARLARLA, mesleğe adım atmaya hazır FİDANLARI bir araya getirerek, yaşanmış ilginç 
anıların paylaşılması tıbbiyeliler tarafından ilgiyle karşılanmaktadır. Bu projenin İstanbul, İzmir, Ada-
na, Antalya, Mersin ve Çanakkale’de Tıp Tarihi ve Halk Sağlığı derslerinde uygulanmaya başlanması 
sevindiricidir.

12- Komisyon olarak dileğimiz, “Birlikten güç doğar” felsefesiyle Emekli Hekimler Komisyonu ku-
rulmamış olan tabip odalarında bu konuya önem verilmesini ve yeni seçilecek yönetim kurullarının 
gayretlerini beklemekteyiz. 7-8 Nisan 2018’de Edirne’deyiz. Daha sonrasında da Anadolu’nun diğer 
illerine gitmek için Tabip Odalarıyla ilişki içindeyiz.

Emekli Hekimler Komisyonu
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Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte, özel hastane sayılarında ciddi artış olmuş, daha çok sayıda 
hekim özel sağlık kuruluşlarında, ağırlıklı olarak zincir hastanelerde çalışmak zorunda kalmıştır. 
Hekimler çalıştıkları kurumun çalışanı oldukları halde, şirket kurarak çalışmaya zorlanmakta, diğer 
işkollarında istihdam edilen çalışanların haklarından yararlanamamaktadırlar. Önümüzdeki döne-
min en önemli sorununun, daha çok özelleştirme, çok sayıda hekimin bu tür özel hastanelerde hak 
ettikleri ücretin çok altında kazançla veya hiç ödenmeksizin, uzun saatlerde, güvencesiz olarak çalış-
tırılması olacağı kanısındayız. Geçen bir yıl, ağırlıklı olarak bu amaçla yapılan yasal düzenlemelerle 
mücadele ile geçti.  

30 Mart 2017

İstanbul Tabip Odası’nın da girişimleriyle Türk Tabipleri Birliği tarafından yargıya taşınan “Yabancı 
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” değişikliğinde yürütmeyi dur-
durma kararı alındı. 

Türk Tabipleri Birliği başta Türk Vatandaşları olmak üzere ayrımsız bütün hekimlerden istenen 
1219 sayılı Kanunda aranan diploma denkliği ve mesleğin icrası için gerekli olan kanunen engel hali 
bulunmama şartlarının belli bir grup insan için kaldırılmasını kamu sağlığı ve hekim haklarına aykırı 
bularak iptali için dava açmıştı.

Kararın gerekçesinde, yabancı sağlık mensuplarının Türkiye’de yalnızca özel sağlık kuruluşlarında 
çalışmasına ilişkin mevcut koşulu örtülü olarak kaldıran ve mesleki yeterliliği güvence altına almak 
için yasa ile getirilen şartların yönetmelikle kaldırılmasının hukuka aykırı olduğu belirtildi.

30 Mart 2017

Türk Tabipleri Birliği’nin 10-11 Haziran 2016 tarihlerinde toplanan 67. Büyük Kongresi’nde kabul 
edilen “Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin 
Kılavuz” yazılı ve elektronik basında yoğun ilgi gördü.

Yazılı/görsel basında ve sosyal paylaşım ağlarında giderek yaygınlaşan, sağlık alanındaki tanıtım 
kurallarına aykırı, kimi zaman hasta mahremiyetini ihlal eden, açık ya da örtülü reklam niteliğindeki 
yayınlara karşı, hekimler ve sağlık kuruluşlarına yardımcı olması amacıyla hazırlanan kılavuz, çeşitli 
gazetelerde ve internet sitelerinde haber olarak yer aldı. Kılavuzun hazırlanmasında başta Dr. Özcan 
Çakmak ve Dr. Ekrem Duman olmak üzere İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu aktivistleri 
önemli katkılarda bulundular, aktif olarak görev aldılar.

11 Nisan 2017

Tıbbi Atık Beyannameleri ile ilgili tıbbi atık üreticisi sağlık birimlerinin yönetmelik gereği Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na kayıtları ile ilgili süre uzatımı ve gerekli uyarılar web sayfası, eposta ve SMS 
yoluyla üyelere bildirildi.

24 Nisan 2017

Kişisel Sağlık Verileri’nin SGK tarafından paylaşılması durduruldu. TTB tarafından, düzenlemenin ip-
tali için Danıştay’da dava açılmıştı. Bu davada, herkesi ilgilendiren kurallar içermesi nedeniyle Resmi 
Gazete’de yayınlanması gerektiği, kişisel sağlık verilerinin paylaşılmasına ilişkin olarak yasalarla izin 
verilen çerçeveyi de aşan kurallar getirdiği, üstelik kimi paylaşımlarda herhangi bir anonimleştirme 
de öngörmediği gibi sebeplerle, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerinin Kullanımına, Paylaşılmasına ve 
Korunmasına İlişkin Usul ve Esasları’nın hukuka aykırılığı ifade edilmişti. Danıştay tarafından Usul 

Özel Hekimlik Komisyonu
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ve Esaslar’ın yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiği belirtilerek yürüt-
mesi durduruldu.

15 Mayıs 2017

Üyesi olduğumuz Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Genel Kurul Toplantısı İstanbul Tabip 
Odası’nın da katılımı ile 12-15 Mayıs tarihlerinde Hollanda’nın Rotterdam şehrinde yapıldı. Dr. Arda 
Saygılı’nın temsilci olarak katıldığı toplantı tüm Avrupa ülkelerinin hekim örgütleri ve sendika temsil-
cileri ile gerçekleşti.

Toplantı; hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, Avrupa 
Birliği ülkelerinde hekim ücretleri arasında eşitsizliklerin giderilmesi, mesleki sorumluluk, mesleki 
risklere karşı korunma gibi temel konularda, tüm AB’de ortak fikir birliği oluşturulması gibi ana baş-
lıklarını içermekteydi. Ayrıca FEMS’in AB sağlık organizasyonlarında katıldığı toplantılar, eşgüdüm, 
aktiviteler gibi işleyişle ilgili idari konular hakkında da bilgi verildi.

Toplantıda görüşülen Avrupalı doktorların çalışma sürelerinin belirlenmesi tasarısı güvenceli çalış-
ma ve eylemlilik sürecinin geldiği olumlu noktada haftalık çalışma saatlerinin 48 saati geçmemesi 
gerektiği, özellikle hastanede kalınan her saatin çalışılan saat sayılmaması gerektiği, daha uzun 
süreli çalışma baskısına karşı AB karar organlarında daha etkin insiyatif gösterilmesi kararına va-
rıldı. Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecindeki İngiltere’nin kısaca Brexit’in AB sağlık sistemine olan 
etkileri anlatıldı, tartışıldı.

Bir diğer konu başlığı olarak, Avrupa’da hekimlerin çalışma koşulları ve emeğin ücretlendirilmesi 
konularında AB sağlık politikaları platformunda yürütülen çalışmalar gündeme getirildi.

Ayrıca, FEMS Genel Kurulu üyesi ülkelerin sağlık organizasyonları, ulusal düzeyde hekimlerin yaşa-
dığı son dönemdeki gelişmeler sunuldu.

Hekim emeğini değerlendirilmesi, mesleki sorumluluk, mesleki risklere karşı korunma karşı 
korunma gibi temel konularda, uzun süreli eylem planı oluşturulması konusunda görev dağılımı 
yapılmak üzere toplantı sona erdi.

2 Haziran 2017

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK), resmi tatillerde özel 
sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan poliklinik hizmetlerine provizyon verilmemesini istedi. TTB 
Merkez Konseyi tarafından 1 Haziran 2017 tarihinde SGK Başkanlığı’na gönderilen yazıda, aralıksız 
sürdürülmesi gereken tıbbi hizmetler dışında kalan sağlık hizmetlerine ilişkin olarak resmi tatillerde 
provizyon verilmemesi istendi. 

Bir kısım sağlık hizmetinin ertelenemez nitelikte olmasına karşın, bir kısım sağlık hizmetinin aralık-
sız sürdürülmesine gerek olmadığına yer verilen yazıda, genel poliklinik hizmetlerinin bu grupta yer 
aldığı belirtildi. Yazıda, genel poliklinik hizmetlerinin 7/24 sürdürülmesi amacıyla SGK tarafından 
resmi tatil günlerinde de provizyon verilmesinin, sağlık çalışanlarının dinlenme hakkını çiğnediği, 
çalışma süreleri ve özlük hakları açısından sağlık çalışanlarının aleyhine olduğu vurgulandı.

4 Haziran 2017

Kişisel sağlık verileri konusunda bireyleri ve tüm toplumu bilgilendirmek, farkındalık ve duyarlılık 
oluşturmak, çözüme yönelik öneriler geliştirmek adına Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Bir-
liği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Barolar Birliği ve birçok sivil toplum örgütünün yanı sıra kişilerin 
de katılımı ile “Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi” 3-4 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. 

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu adına Dr. Hasan Oğan, Türkiye Barolar Birliği adına Başkan 
Yardımcısı Av. Hüseyin Özbek, Türk Eczacıları Birliği adına II. Başkan Ecz. Sinan Usta, Türk Dişhe-
kimleri Birliği adına Başkan Dt. İlker Cebeci ve Türk Tabipleri Birliği adına Prof. Dr. Raşit Tükel’in 
açılış konuşmalarını yaptığı kongrede kişisel sağlık verileri konusu kişi ve toplum hakları bakımından 
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hukuki, tıbbi, teknolojik ve etik yönleri ile irdelendi ve bugünden geleceğe hakların saptanması ve de 
korunmasının yolları değerlendirildi.

9 Temmuz 2017

TTB Özel Hekimlik Kolu toplantısı İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde yapıldı. Konsey Başkanı Prof. 
Dr. Raşit Tükel’in de katılımı ile gerçekleşen toplantıda özel hekimlik alanına özgü sorunlar değer-
lendirildi ve yeni dönem çalışma programı oluşturuldu. Ayrıca toplantıda tüm üyelerin oybirliği ile 
yeni dönem yürütme kurulu üyeleri belirlendi, görev paylaşımı yapıldı.

4 Ağustos 2017

Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigorta poliçe yenilemelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle TTB üze-
rinden girişimlerde bulunulması ve konuyla ilgili hekimlerin bilgilendirilmesi amacıyla 9 Ağustos 
2017’de yapılacak toplantıya tüm hekimler davet edildi.

Aynı toplantıda Allianz Sigorta A.Ş. tarafından başlatılan hekimlerin hukuk dışı ve bilimsel olmayan 
yöntemlerle hastalar tarafından değerlendirmeye tabi tutulması, subjektif değerlendirme sonuçları-
nın tüm hizmet alan sigortalılar tarafından görülerek bu değerlendirmeye göre hekim tercihi yapma-
sını haksız bir yolla öngören “Hekim Değerlendirme Projesi” ile ilgili de bilgilendirme yapılacağı ilan 
edildi. 

9 Ağustos 2017

Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası poliçelerinin yenilenmesinde hekimlerin karşılaştıkları 
sorunlar ve Allianz Sigorta A.Ş. Hizmet Değerlendirme Projesi’nin değerlendirilmesi üzerine yapılan 
Özel Hekimlik Komisyonu toplantısı 09.08.2017 tarihinde İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında 
gerçekleştirildi. Hukuk Büromuzun konu ile ilgili dilekçe örnekleri tüm hekimlerle paylaşıldı. 

17 Ağustos 2017

TTB tarafından hekim hizmet değerlendirme projesi ile ilgili sakıncalar konusundan Allianz Sigorta 
A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne yazı yazıldı. Yazıda, sağlık hizmetinin niteliği itibariyle hekim ve sağlık çalı-
şanlarıyla birlikte gerçekleştirilen bir ekip çalışmasını gerektirdiği, tanı koyma ve tedavi süreçlerinin 
hekim-hasta işbirliğini ve bu bağlamda karşılıklı sorumlulukları içerdiği, sağlık hizmetinin sunuldu-
ğu ortamlar ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının hizmetin niteliğini doğrudan etkilediği göz 
ardı edilerek, bir sigorta şirketi tarafından, hastalara öznel bir değerlendirme yaptırılmak istenmesi-
nin, bilimsel ve etik açıdan kabul edilemeyeceği belirtildi.

26 Eylül 2017

TTB üzerinden yapılan Başbakan Yardımcılığı, Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılan girişimlerle Zorunlu 
Mesleki Sigorta poliçesi kesen şirketlerin havuz modelinin oluşması ve poliçe düzenletmek isteyen 
hekimlerin mağdur olmaması için bilgilendirme paylaşıldı. Yazıda, Zorunlu Mesleki Sigorta sistemi-
nin topluma, sağlık sistemine, hekimlere açıkça zarar verdiği bütün kanıtları ile ortaya çıkmış olan 
bir sistem ve hızla düzeltilmesi gereken ciddi bir kötü yönetim örneği olduğu; özel sigorta ve reasü-
rans şirketlerine giden mali kaynağın çok azı ile bütün zararları karşılamanın, sağlık sistemini gide-
rek daha az hata ile hizmet verir hale getirmenin, hekimlerin işlerini güvenli bir biçimde yapmalarını 
sağlamanın mümkün olabileceği ifade edildi.

7 Ekim 2017

İstanbul Tabip Odası’nın da üye bulunduğu FEMS Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu Genel Kurulu 
5-7 Ekim 2017’de İspanya’nın Malaga kentinde yapıldı. Toplantıya Odamızı temsilen Dr. Arda Saygılı 
katıldı. 

Avrupa’da hekimlerin çalışma koşullarının, özellikle çalışma ve dinlenme saatlerinin düzenlenmesi 
konusunda üye örgütlerin görüşleri alındı. Avrupa Birliği çalışma kurullarında doktorların haftalık 
maksimum çalışma saatlerinin 48 saat olması konusunda yapılan çalışmalar değerlendirildi. FEMS 
İstanbul Tabip Odası Delegesi Dr. Arda Saygılı’nın önerisi ile doktorların çalışma koşullarının tüm 
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Avrupa Birliği’nde tanımlanması ve bir standart oluşturulmasına yönelik ortak bir çalışma grubu 
oluşturuldu.

Ülke sunumlarında İstanbul Tabip Odası adına söz alan FEMS Delegesi Dr. Arda Saygılı, şehir hasta-
neleri ve kamu-özel ortaklığı projesinin Türkiye’de nasıl uygulandığı ve kısa dönem ulusal tecrübeler 
konusunda bir sunum yaptı. Türkiye’de geldiğimiz noktada, sağlık alanında kamu-özel ortaklığının 
uygun bir finansman yöntemi olmadığı, bu yöntemle kamudan küresel sermayeye kaynak aktarıldığı, 
hükümetin bu çürümüş projeden hemen vazgeçmesi gerektiği ve şehir hastanelerinin kamuya yani 
sağlık bakanlığına devir edilmesi gerektiği ifade edildi. Sonuçlarının başarısız olduğu tescilli bu pla-
nın Türkiye’de de dramatik bir tabloda hızla ilerlediği ve tedavisi oldukça komplike bir hastalık olarak 
zorlaştığı dile getirildi. Avrupa Birliği ile Birleşik Krallığın bir yandan ayrılık (Brexit) sürecine girmesi, 
bir yandan da iflas etmiş bu sağlık politikasını AB ülkelerine ihraç etme çelişkisi FEMS’in gündemin-
de üye sendika ve tabip odalarının dikkatine sunuldu. 

Toplantıda ayrıca 20 Ekim Avrupalı doktorların ortak birlik ve dayanışma eylem günü olarak ilan edil-
di ve bir kez daha “toplumun sağlığını koruyalım” sloganı başlığında tek ve ortak sesin tüm Avrupa’da 
avnı anda her dilde tekrar edilmesi planlandı.

20 Ekim 2017

FEMS-Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu’nun 20 Ekim 2017 eylemlilik planı kapsamında “Her-
kesin Sağlığını Savunalım” temalı afişleri tüm üye ülkelerde, İngilizce ve üye ülkelerin kendi dilinde 
yayınlanarak farkındalık yaratması hedeflendi.

12 Kasım 2017

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çö-
züm Arıyoruz” Çalıştayı 12 Kasım 2017 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçek-
leşti. Çalıştaya İstanbul’da çalışan hekimlerin yanısıra; İzmir, Antalya, Ankara, Muğla, Bursa, Koca-
eli, Gaziantep, Mersin, Samsun Tabip Odalarından ve Tük Dişhekimleri Birliği, İstanbul Dişhekimleri 
Odası temsilcileri de katıldı. 

Çalıştay TTB Özel Hekimlik Kolu Başkanı Dr. Hasan Oğan’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından 
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Raşit Tükel’in konuşması ile devam etti. Çalıştayda; Neoliberal Poli-
tikalar Işığında Sağlıkta Dönüşüm, Muayenehanelerin Sorunları ve Geleceği, Özel Sağlık Sektöründe 
Hekim Sorunları, Hekimlikte Reklam ve Tanıtım, Kişisel Sağlık Verileri ve Özel Hekimlik, Birden 
Fazla İlde Çalışma konuları değerlendirildi.

22 Aralık 2017

TTB-Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı 2018 katsayısı illere göre belirlendi. İstanbul katsayısı olan 
6,49 Yalova katsayısı olan 6,23 üyelere bildirildi. 

3 Ocak 2018

Aralık ayında İstanbul Esenyurt’ta faaliyet gösteren Eslife Hospital’da çalışan hekimlerin ve sağlık 
çalışanlarının 3-4 aydır ücretlerinin ödenmemesi, hastane içindeki cihazların boşaltılması ve yöne-
tim değişiklikleri sonucu yaşanan mağduriyetlerle ilgili olarak İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Sosyal 
Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı’na yazılı bildirimlerde bulunularak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli giri-
şimlerde bulunulması talep edildi. Süreç ve yapılanlarla ilgili Türk Tabipleri Birliği’ne de bildirimde 
bulunularak gerekli girimlerde bulunulması konusunda destek istendi.

5 Ocak 2018

Evde sağlık hizmetlerinde Kişisel Veri paylaşımına ilişkin düzenleme TTB tarafından açılan dava ile 
iptal edildi. 

10 Ocak 2018

www.armut.com web sayfası aracılığıyla sağlık hizmetlerini de kapsayan bir sürü hizmetle ilgili fiyat 
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teklifi verme, iş bulma fırsatı oluşturma gibi sağlık hizmetleri için kabul edilemeyecek dayanaklarla 
faaliyet gösteren firmaya 6023 Sayılı TTB Kanunu’nun 64. Maddesine dayanarak Hukuk Büromuzca 
uyarı yazısı yazıldı.

11 Ocak 2018

İstanbul Esenyurt’ta faaliyet gösteren Eslife Hastanesi’nde çalışan hekimlerin maruz kaldığı ücret 
gaspıyla ilgili haber ve yapılan girişimler web sayfasında paylaşıldı, üyelere e-posta ile bildirildi. 

17 Ocak 2018

Acıbadem grubunda çalışan hekimlerin ücretleri için şirket kurmaya ve fatura vermeye mecbur 
bırakılması ile ilgili Hukuk Büromuzun da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Acıbadem grubunun 
farklı hastanelerinden toplantıya gelen katılımcılara İş Kanunu’nun ilgili ve çalışanı gözeten madde-
leri, şirket kurma zorunluluğunun bulunmadığı, sözleşmeli ve faturalı çalışma şekillerinin avantaj 
ve dezavantajları konularında bilgilendirme yapıldı ve hazırlanan değerlendirme toplantı sonrası web 
sayfasında tüm hekimlerle paylaşıldı. 

1 Şubat 2018

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü tarafından tıbbi atık sözleşme yenilemele-
riyle ilgili yeni düzenlemeler web sayfası aracılığıyla üyelerle paylaşıldı.

4 Şubat 2018

TTB Özel Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin farklı ücret-
lendirme biçimlerinin ekonomik ve özlük haklarına etkisini vurgulamak ve ücretlendirmeleri ile ilgili 
bir rehber oluşturmak amacıyla İstanbul Tabip Odası’nda bir toplantı yaptı. 

7 Şubat 2018

Acıbadem grup firmalarında çalışan hekimler için İstanbul’da faaliyet gösteren 9 grup hastanesinin 
başhekimliğine hekimlere şirket kurmaları için yapılan zorlamadan vazgeçilmesi ve hakları ihlal 
edilen hekimlerle ilgili her türlü desteğin verileceğine dair yazılar gönderildi.

13 Şubat 2018

Türk Tabipleri Birliği, sağlık hizmetinin niteliğini ve hekimlerin çalışma haklarını olumsuz etkileye-
cek düzenlemelerin iptali için Danıştay’da dava açmıştır. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık 
kuruşları değişikliklerine ilişkin açılan davada özetle; 

Yan dal uzmanı olan hekimlerin, sahip oldukları uzmanlık diplomalarına dayalı olarak sağlık ku-
ruluşlarında mesleklerini icra etme olanaklarının yasal dayanağı olmaksızın kısıtlanmasına ilişkin 
değişikliğin,

Sağlık kuruluşları tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verilerinin hastanın rızası aranmaksı-
zın sınırsız biçimde toplanmasına, anonim hale getirilememesine dair düzenlemenin,

Birden çok ilde çalışmayı toplum yararı, sağlık hakkı, bilimsel gerekçeler ve hekimin özlük haklarına 
aykırı olarak sağlık sermayesinin kar ihtiyacına yönelik olarak işverenin çalıştırma yetkisi biçimde 
düzenleyen değişikliğin,

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan tabip/uzman tabipleri, işin iyi yapılması ve hekimlerin çalışma 
hakkını yok sayarak, sağlık sermayesinin iradesini belirleyici kılarak başka bir özel hastanede nöbet 
tutturma şeklinde sınırlayan düzenlemenin,

Özel hastanede çalışanların bir başka sağlık kuruluşunda çalışabilmesini, işin iyi yapılması ve heki-
min iradesini esas alarak değil sağlık sermayesinin isteğine tabi kılan “ kurumsal sözleşme düzen-
leme” zorunluluğunun,

Ayakta Teşhis Ve Tedavi Merkezlerinde Yapılabilecek ve Yapılamayacak İşlemler Listesinin hastala-
rın yararını, güvenli işlem gerekliliğine ilişkin bilimsel süreçleri işletmeden değiştirip sınırlandıran 
düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmiştir.
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2016-2018 dönemi çalışma programının ana başlıkları:

I. İstanbul Tabip Odası genel çalışmalarına katkı ve katılımlar 
II. Sürekli mesleki eğitim ve mesleki gelişim konuları ile ilgili çalışmalar
III. Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu ile ilişkiler
IV. TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü ile ilişkiler
V. Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi ile ilişkiler 

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

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

İstanbul Tabip Odası’nın Türk Tabipleri Birliği Genel Kurulu hazırlık çalışmalarına ve genel kurula 
katılım sağlandı. Genel kurulda alanımızla ilgili konuşma ve tartışmalara aktif katılım sağlandı. Karar 
önerileri sunuldu.

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu seçimleri için çalışmalar yapıldı. Temsilciler Kurulu 
Divanı’nda görev alındı.

Temsilciler Kurulu’nda 1. Basamak ile ilgili sorunlar gündem yapılarak tüm hekimlerle birlikte tartı-
şıldı.

Alanımızı ilgilendiren konularda yönetim kurulu toplantılarına katılarak bilgilendirmelerde bulunuldu. 

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası tarafından toplum sağlığı/hekimlik mesleği ve özlük 
haklarımızla ilgili toplantı/yürüyüş/basın açıklaması vb. tüm etkinliklere en geniş katılım sağlandı. 
Buralarda alanımızla ilgili görüşler aktarıldı, sunumlar yapıldı.

2017 ve 2018 yılları 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerinin hazırlık aşamasında ve gerçekleşmesinde 
çalışmalara katkı sunuldu. Odamızın geleneksel 14 Mart yürüyüşlerine pratisyen hekimlerin katılımı 
sağlandı. 

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

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

İstanbul’da sanal tabir edilen; yeri ve adresi olmayan, sağlık çalışanı olmayan, nüfusu olmayan, 
tüm kuruluş masrafları hekime yüklenen ve mevcudiyetinin sürmesi için belirli bir nüfusa ulaşma 
şartı nedeniyle geleceği meçhul olan birimlerin doğal olarak tercih edilmeyeceği vurgulandı. Birinci 
basamağın mecburen çalışılan alan olmaması gerektiği, Türkiye sağlık sisteminin temel ve öncelikli 
gereksinimi olan birinci basamak sağlık hizmetinin önemi ilgililere ve yetkililere sıklıkla hatırlatıldı.

Toplum Sağlığı Merkezlerine yeni atanan 1000 meslektaşımızı da kapsayan çağrılar yapılarak Toplum 
Sağlığı Merkezi Hekimleri buluşma toplantıları yapıldı. 4 kez tekrarlanan toplantılarda İstanbul’da 
mecburi hizmet hekimi olmak, OHAL koşullarında devlet hizmeti yükümlüsünün özlük hakları ve 

Pratisyen Hekim Komisyonu
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istifa koşulları, yetişkin sağlık eğitiminde TSM hekiminin rolü, mobbing ve sanal ASM görevlendir-
meleri konuları görüşüldü. Meslektaşlarımızın sorunlarının takipçisi olduk ve çözüm önerilerimizi 
paylaşan açıklamalarda bulunduk.

Aile Sağlığı Merkezlerindeki hekimlerin angarya/fazla çalışma ya karşı yürüttükleri etkinliklerde yer 
alındı.

İstanbul ilinde Aile Hekimliğine geçişin 7. yılını doldurması nedeniyle bir rapor hazırlanarak kamu-
oyuyla paylaşıldı. Aile hekimliğine geçişle birlikte vaat edilen hiçbir unsur gerçekleştirilemediği gibi 
giderek artan şekilde 2. Basamak sağlık alanını ve uzmanlığı önceleyen bir sistem oluşturulduğu ve 
birinci basamak hekimliğinin değersizleştirildiği bilimsel kanıtlarıyla birlikte ortaya konarak çözüm 
önerileri paylaşıldı. 

Odanın çeşitli etkinlik ve/veya birimlerde yaşanan hekime yönelik şiddet olayları başta olmak üzere 
mağduriyet yaşanan durumlarda Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri ziyaret edildi. 

Aile Hekimliği Komisyonu/Pratisyen Hekim Komisyonu’nun (aynı alanla ilgili iki komisyonun) birlikte 
çalışmasına yönelik ısrarımız sürdürüldü. 

Odamız İşyeri Hekimliği Komisyonu ile ortaklaşan konularda ortak gündem ve toplantılar yaparak 
görüş oluşturduk, eğitim ve etkinliklerine katkı sunduk. 

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

Türk Tabipliği Birliği Merkez Konseyi’nce yapılan ve barışı savunan açıklama ardından yapılan haksız 
saldırıların ve gözaltı sürecinin karşısında olduk.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ile TTB yöneticilerinin Prof. Dr. Özdemir Aktan 
başta olmak üzere KHK ile görevinden uzaklaştırılması sürecinde ve Tabip odamızın yöneticilerinin 
de yargılandığı Gezi Hekimliği davalarında meslektaşlarımızla dayanışma etkinliklerine katılım sağ-
landı.

II-Sürekli Eğitim Etkinlikleri:

Alanımızla ilgili sürekli eğitimleri odamız İşyeri Hekimliği Komisyonu ve Pratisyen Hekimlik Derneği 
İstanbul Şubesi ile birlikte gerçekleştirdik. Bu dönemde 7-8 Mayıs, 11-12 Haziran, 19-20 Kasım ve 11 
Aralık, 24-25 Aralık 2016 tarihlerinde PHD ile birlikte yaptığımız 9 kursa 179 meslektaşımız katıldı. 
Birinci Basamak Hekimleri için EKG kursu, Defibrilatör kullanımı ve CPR kursu, Göğüs Radyolojisi 
Kursu başlıca kurs başlıklarımız oldu.

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

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin 2018 yılı içinde yapılması süreci içinde aktif rol aldık ve çalışma-
lara başladık.

III-Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü ile ilişkiler

Ayrı bir tıp disiplini olarak birinci basamak hekimliğinin alana özgün mesleki eğitimini tanımlayan, 
hayata geçiren ve faaliyetini bu alanda sürdüren Genel Pratisyenlik Enstitüsü çalışmalarını gerek 
eğitici kadrosuna gerek yönetim ve bilim kuruluna aktif katılımımızla desteklemeyi sürdürdük. Halen 
yürürlükteki birinci basamak hekimliği uzmanlık eğitimi ve Aile Hekimliği sistemi içinde geçiş döne-
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mi kapsamında tanımlanan SAHU (Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi) hakkında görüşler 
oluşturduk. Bu görüşlerimizi 19. ve 20. Pratisyen Hekimlik Kongrelerinde kamuoyuyla paylaştık.

IV-TTB Pratisyen Hekimler Kolu ile ilişkiler

Kolun tüm toplantılarına gündemleri komisyon üyeleri ile görüşerek hazırladığı yazılı raporlarla katıl-
dı. Bu dönem Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu Yürütme Kurulu’nda komisyonumuzdan 
Dr.Arzu Kellecioğlu ve Dr.Onur Çeçen yer aldı.

Kol tarafından yürütülen çalışmalara İstanbul’dan katkı sunuldu, çeşitli konularda (mesleki eğitim/
nöbet sorunu/1.Basamak hekimlerine yönelik baskılar vb) kola yazılı görüşlerimiz iletildi ve kol web 
sahifesinde yer alması sağlandı.

V- Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi ile ilişkiler

Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi ile ortak toplantılar yaparak gündemlerimizi birlikte 
tartışmaya özen gösterdik. Pratisyen Hekimlik Derneği’nin CPR Çalışma Grubu, Diyabet Çalışma 
Grubu ve Sürekli Tıp Eğitimi Çalışma Grubu ile birlikte 4 farklı kursu 9 kez gerçekleştirdik. Pratisyen 
Hekimlik Kongresi çalışmalarını kongre paydaşı PHD İstanbul Şubesi ile birlikte sürdürdük.

Komisyon Başkanı: 1. Dönem Dr. Sevinç Özgen 2. Dönem Dr. Arzu Kellecioğlu

Komisyon toplantı gün ve saati: 15 günde bir Pazartesi günleri 18.30-21. 00
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İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği, uzak bölgelerde çalışan üyelerin, odayla iletişimlerini artır-
mak, yapılacak etkinliklere katılımı kolaylaştırmak, yönetsel katılımı güçlendirmek amacıyla İstanbul 
Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun 04.01.2005 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda faaliyetlerine 
başlamış olup çalışmalarını uzun soluklu bir çabayla sürdürmektedir. 

İstanbul Tabip Odası Silivri ilçe temsilciliği 2016-2018 dönem değişen işyeri temsilcilerimiz:

Özel Silivri Kolan Hastanesi temsilcisi Dr. Resul Karaboğa’nın hastaneden ayrılması üzerine Dr.Alev 
Güner asil olmak üzere Dr.Özgür Çapkın ile birlikte yeni temsilci olarak seçildiler.

TERMİK SANTRALE KARŞI ÇIKTIK

Silivri İlçesi’nde 480, Çerkezköy İlçesi’nde 64 hektar alanı kapsayarak yapılması planlanan termik 
santrale tepki amacıyla yapılan basın açıklamalarına katılarak destek verdik.

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI SİLİVRİ DE AİLE HEKİMLİĞİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ 
İÇİN TOPLANDI

Silivri temsilciliğimiz 8 Haziran 2017 tarihinde Silivri’de çalışan birinci basamak hekimlerinin katılı-
mıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Silivri Öğretmen Evi’nde yapılan toplantıda,16 Mayıs 2017 tarihinde 
yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği değişikliği, yıllık izinlerde yaşanan sorunlar, defin 
nöbet uygulamaları, ücret ve özlük haklarda yaşanacak sorunlar, sağlık çalışanlarına yönelik dur-
mak bilmeyen şiddet değerlendirildi. Toplantı, Silivri ilçesi birinci basamak temsilcimiz Dr. Ersin 
Gökpınar’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Gündeme ilişkin gelişmeleri bir sunumla özetleyen ilçe temsilcimiz ve TTB Aile Hekimliği Kolu Baş-
kanı Dr. Fethi Bozçalı, ‘Sağlık Bakanlığı’nın, birinci basamakta yaşanan sorunları daha da artıracak 
adımlar atmaya devam ettiğini; bunu aile hekimliği uygulama yönetmelik değişikliğiyle ve izinlerde 
yaşanan karmaşayla bir kez daha görüldüğünü, sistemi yama politikalarıyla onarmanın artık müm-
kün olmadığı’ görüşlerini dile getirdi.

Silivri Temsilciliği
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DR. HÜSEYİN AĞIR İÇİN SİLİVRİ DE BASIN AÇIKLMASI YAPILDI

Aksaray’ın Eskil İlçesi Bozcamahmut Köyü Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan Dr. Hüseyin Ağır’ın görevi 
başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi ülke genelinde düzenlenen anma törenle-
ri ve basın açıklamalarıyla protesto edildi. Hekimler çalıştıkları kurumlarda yaptıkları basın açıkla-
malarıyla yetkililere “Sizleri harekete geçirmek için daha kaç ölüm gerekiyor” diye sordular.

5 Nisan 2017, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul’daki sağlık kurumlarında Dr. 
Hüseyin Ağır’ın fotoğraflarını yakalarına asan hekimler ve sağlık çalışanları “Bu Şiddet Sona Ersin” 
dövizleri taşıdılar ve basın açıklamaları yaptılar.

Silivri temsilciliğimizin Silivri devlet hastanesi önünde yaptığı basın açıklamasına birçok hekim katıl-
dı. Basın açıklaması metni Silivri Devlet hastanesi temsilcimiz Dr.Meltem Irmak tarafından okundu.

ÇOCUK İSTİSMARINA SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Silivri’de temsilciliğimiz ile birlikte birçok demokratik kitle örgütü temsilcileri ve yurttaşlar, 4 Mart 
2018 tarihinde Silivri sahil 
de bir araya gelerek, çocuk-
lara yönelik cinsel istismarı 
protesto etti, gökyüzüne siyah 
balon bıraktı.

Silivri sahilde bir araya gelen 
sivil topluluk, çocuk istisma-
rına tepki gösterdi. “Çocuk 
susar, sen susma” yazılı 
pankart açan grup, “Susma 
haykır, istismara hayır” şek-
linde slogan attı.

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

SİLİVRİ’DE İŞYERİ TEMSİLCİ TOPLANTILARI VE 14 MART TIP HAFTASI HAZIRLIKLARI

Silivri ilçesinde bulunan İstanbul Tabip Odası hastane ve birinci basamak işyeri temsilcileri 
29.11.2017 tarihinde bir araya geldi.

Toplantıya Silivri ilçe temsilcimiz Dr.Fethi Bozçalı, Silivri Devlet Hastanesi temsilcisi Dr.Meltem 
Irmak, Silivri Kolan Hastanesi temsilcisi Dr.Alev Güner, Silivri Medikalpark temsilcisi Dr.Özgür Irmak 
ve Silivri birinci basamak temsilcisi Dr.Ersin Gökpınar katıldı.
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HASTALARIMIZI SEVİYORUZ BE YA…

14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçeve-
sinde İstanbul Tabip Odası Silivri Temsil-
ciliği tarafından geleneksel olarak 
yapılan anıtsal tören 14 Mart 2018 günü 
Silivri’de yoğun katılımla gerçekleşti-
rildi.

Tören İstanbul Tabip Odası Silivri tem-
silciliğinin çelenginin Atatürk anıtına 
konulması, saygı duruşu ve İstiklal 
marşının okunmasıyla başladı. Prog-
ram sunuculuğunu SES Üyesi Ebe Yeliz 
Keser’in yaptığı anıtsal tören, Silivri 

temsilcimiz Dr.Fethi Bozçalı’nın 14 Mart bildirgesini okumasıyla sona erdi.

Etkinliğe Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Belediye Meclis üyeleri, Medicalpark Hastanesi Baş-
hekimi, Kolan Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), 

Eğitim-Sen, DİSK temsilcileri, partilerin, 
demokratik kitle örgütlerinin temsilcile-
ri, hastane temsilcilerimiz, meslektaşla-
rımız ve sağlık çalışanları katıldı.

Anıtsal tören etkinliğinde söz alan 
temsilcimiz Dr.Fethi Bozçalı; hekimler 
ve diğer sağlık çalışanları olarak, insani 
çalışma koşulları, temel haklar; halkın 
eşit, ücretsiz, ulaşılabilir iyi sağlık hiz-
meti alma hakkını savunmak, doğamızı, 
yaşam alanlarımızı korumak ve savun-

mak için mücadele etmeye devam 
edileceğini vurguladı ve “Her yerde 
ve her koşulda ‘iyi hekimlik’ yapmak; 
yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Meslek 
odamıza, meslek birliğimiz Türk Tabip-
leri Birliği’ne, mesleki değerlerimize, 
bilime, aydınlığa ve doğaya sahip çıka-
cağız” dedi. Dr. Bozçalı, Trakya şivesiyle 
“Biz hekimler, hastalarımızı seviyoruz 
be ya” diyerek konuşmasını tamamladı.

COŞKULU 14 MART BULUŞMASI

Tıp Haftası kapsamında Odamız Silivri 
temsilciliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen yemekli gece 17 Mart 2018 tarihinde Silivri 
Jasmin Restoran’da gerçekleştirildi.

Geceye, CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Silivri Belediye Başkan Vekili Bora Balcıoğlu, SES, 
Eğitim-Sen ilçe temsilcileri, odamızın hastane ve işyeri temsilcileri, meslektaşlarımız ve ilçede çalı-
şan sağlık çalışanları katıldı.

Silivri Temsilcimiz Dr.Fethi Bozçalı gecede yaptığı sunum ve konuşmada TTB’nin hazırladığı Sağlıkta 
Şiddet Yasa Tasarısı’nın biran evvel yaşama geçirilmesi, fiili hizmet hakkının verilmesi, emekliliğe 
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yansıyan insanca ücret taleplerini bir 
kez daha dile getirdi. Dr. Bozçalı; kadın 
haklarından, doğanın korunmasına, 
yaşamın her alanına müdahil olmaya, 
halkın sağlık hakkı ve hekimlerin hak-
ları için mücadele etmeye devam ede-
ceklerini dile getirdi. Dr. Bozçalı “Tüm 
meslektaşlarımızı bilimin aydınlattığı 
bir ortamda mesleki değerlerimize, 
meslek odamıza, meslek birliğimiz 
TTB’ye sahip çıkmak amacıyla 15 Ni-
san 2018 tarihinde yapılacak İstanbul 
Tabip Odası seçimlerine katılmaya 
çağırıyoruz” sözleriyle konuşmasını 
sonlandırdı.

Silivri Belediye Başkanvekili Bora 
Balcıoğlu’nun, 14 Mart tıp bayramını 
kutlayan konuşması sonrasında CHP 
İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker’e 
söz verildi. Dr. Ali Şeker yaptığı konuş-
mada; Sağlık Bakanlığı’nın, yıllardır 
sağlık çalışanlarına verdiği sözlere 
rağmen, ne fiili hizmet zammıyla ilgili, 
ne de emeklilere yönelik ücret artışın-
da bir düzenleme yapmadığını, sağlık 
çalışanlarını oyaladığını belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından 14 
Mart gecesi, katılımcıların yoğun ilgisiyle geç saatlere dek sürdü.

14 MART TIP BİLDİRGESİ
HASTALARIMIZI SEVİYORUZ BE YA…

Modern anlamda ilk tıp okulu (Tıbbiye-i Amire) 14 Mart 1827’de II. Mahmut döneminde açılmıştır. Tıp 
eğitiminin modernleşmesinin başlangıcı olarak kabul edilen 14 Mart, ülkemizde 1919’dan beri her yıl 
14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. 14 Mart haftası boyunca, hekimlerin ve diğer sağlık çalı-
şanlarının yaşadığı sorunları, görüş, öneri ve taleplerini; ülkenin sağlık durumunu, sağlık hizmetleri-
nin halka yansıyan halini meslektaşlarımızla, tüm kamuoyu ile paylaşmaya çalışıyoruz. Sağlık ortamı 
ve hastalarımızın yaşadıkları; Hastalarımız, muayene olmak için hastane polikliniklerinden günlerce 
randevu alamıyor. Kamu hastane acilleri tıka basa dolu. Geçen yıl 110 milyon kişi acillere başvurmuş, 
bu sayı ortalama sağlığın iyi işlediği örnek ülke nüfuslarına kıyasla iki-üç kat daha fazladır. Hasta 
muayene süreleri hasta başına 5 dakikanın altına düşmüş, bu kısa süre içinde, hastaların derdini 
anlatıp, muayene olması, yeterli tedavi görmesi neredeyse imkansız hale gelmiştir. 

Yaklaşık 4.5 milyon vatandaş prim ödeyemediği için sağlık hizmeti alamamaktadır. Genel sağlık 
sigortası kapsamında olan hastalarımızdan 14 kalemden oluşan ücret farkları, eczane ya da ma-
aşlarından kesinti yapılarak tahsil edilmekte, özel hastanelerde ek ücret oranları ve buna bağlı 
yükselen faturalar cepten ödemeleri artırmaktadır. Yoğun bakımlarda, yanık ünitelerinde yeterince 
yer bulunmamakta, şeker, tansiyon, şişmanlık, kanser, bronşit gibi ölümcül kronik hastalık oranları 
giderek artmakta, toplumun ruh sağlığı alarm vermektedir. Şehir hastanelerinin, yatak sayısı artırıl-
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maksızın, halkın yaşadığı yerlere çok uzak bölgelere yapılması nedeniyle, hastalar ek olarak ulaşım 
ücreti ödemek zorunda kalmaktadır. Şehir hastanelerini yapan firmalar, devletin arsasını bedelsiz 
kullanarak, yurt dışından devlet garantisiyle kredi alarak, vergi muafiyetiyle, yeni yol ve köprüler gibi 
hasta garantili, 25 yıl boyunca (toplamda yaklaşık 30,2 milyar dolar) kira bedeliyle ciddi kazançlar 
sağlamaya başlamıştır. Esasında firmalara ödenmesi vaat edilen birkaç yıllık kira ödemesiyle tüm 
yatırım maliyetlerinin karşılanabileceği ortadayken, şehir hastane yerleşkesinde bulunacak, otopark, 
otel, restoran, mağaza, eczane, berber, postane gibi birçok işletmeden ayrıca gelir elde edecek olan 
bu şanslı firmalar, ek olarak, laboratuvar, patoloji, görüntüleme gibi tıbbi hizmetlerin taşeronluğunu 
üstlenerek kazancına kazanç katacaktır. 

Hekimler ve diğer sağlık çalışanların yaşadıkları; Sağlık çalışanına şiddet her geçen gün artarken, 
şiddete bağlı ölümler önlenemiyor. Hekimlerin performansa dayalı ve taşeron çalışma biçimleri, en 
son geceleri vardiya usulü çalışma ile esnek/fazla çalışmayı sistematik hale getiren uygulamalar, 
çalışma koşullarını giderek daha da zorlaştırıyor. Hekimler, mutsuz, yorgun, geleceğinden kaygılı bir 
haldeyken iyi bir sağlık hizmeti sunabilir mi? 

Hekimler, hastalarına iyi bakmak, yeterli zaman ayırmak, şifa dağıtmak istiyor; buna karşılık Sağlık 
Bakanlığı, hekimlere, gücünün üzerinde muayene, ameliyat, tetkik yapma baskısında bulunuyor. So-
nuçta iyi bir sağlık hizmeti verme koşulları ortadan kalkınca, hastalar yılda ortalama 9 kereden fazla 
hekime başvurma ihtiyacı hissediyor. Dünyada en çok MR çekilen, acillerde en çok hasta bakılan, en 
çok ilaç yazılan, tetkik istenen bir sağlık sistemi, iflasa doğru giderken, bu çarpık sağlık sisteminin 
biricik kurbanı, hekimler ve diğer sağlık çalışanları oluyor. Maalesef yeterince şifa bulamayan has-
talar, toplumun bütünü, bu sistemden ciddi zarar görüyor. Hekimlerin ve sağlık çalışanların ücretleri 
giderek eriyor. Özel sağlık şirketleri, hekim ücretlerini bazen ödemiyor, ya da geç ve eksik ödüyor; 
bireysel şirket kurma dayatmalarında bulunuyor. Bayram tatillerinde bile çalışmak zorunda kalan 
hekimler, tüm bunlara karşı durunca işten atılma ile karşı karşıya kalıyor, ya da işten atılıyor. 

Ne istiyoruz? Toplumun gereksinimleri gözetilerek, basamaklı koruyucu sağlık hizmetlerinin esas 
alındığı, her kesime, ayrımsız, tamamen ücretsiz kamusal sağlık hizmeti politikaları yaşama geçiril-
melidir. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının düzeltilmesini, iş güvencesi içeren, 
özlük haklarının kısıtlanmadığı, fazla ve esnek çalıştırılmadığı, performans baskısı altında olmadan 
hasta bakabildiği, emeğinin karşılığı, emekli gelirine yansıyacak insani bir ücret istiyoruz. Çalışırken 
şiddete uğramadığımız hastalarımızdan şiddet görmediğimiz, mesleğimizi yaptığımızda öldürülme-
diğimiz bir sağlık ortamı istiyoruz. TTB’nin şiddete karşı hazırladığı yasa tasarısının yasallaşmasını, 
çalışma riskleri nedeniyle fiili hizmet hakkımızın verilmesini, sadece 14 Mart vaadi olarak kalmayan 
taleplerimizin ivedilikle yaşama geçirilmesini istiyoruz. Hekimler ve diğer sağlık çalışanları olarak, 
insani çalışma koşulları, temel haklar; halkın eşit, ücretsiz, ulaşılabilir iyi sağlık hizmeti alma hak-
kını savunmak, doğamızı, yaşam alanlarımızı korumak ve savunmak için mücadele etmeye devam 
edeceğiz. Her yerde ve her koşulda ‘iyi hekimlik’ yapmak; yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Meslek 
odamıza, meslek birliğimiz Türk Tabipleri Birliği’ne, mesleki değerlerimize, bilime, aydınlığa ve doğa-
ya sahip çıkacağız. Biz hekimler, hastalarımız seviyoruz be ya… 

Saygılarımızla. 



İ S TA N B U L  TA B İ P  O D A S I

[
76

[

]

İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu her ayın ilk ve üçüncü haftasında Salı günleri düzenli 
olarak toplantılarını gerçekleştirmektedir. Toplantılarda son 1 yıllık süre içinde toplumsal yaşamı 
ve sağlık ortamını etkileyen bütün hak ihlalleri görüşüldü. Bu ihlallerin yaygınlık kazanmaması ve 
devam etmemesi amacıyla komisyon olarak yapılabileceklere karar verildi ve atılabilecek adımlar 
değerlendirildi.

OHAL’in ilan edildiği tarihten itibaren olağan bir şekilde yaşamımıza sokulan ve insanların kabusu 
haline getirilen KHK’ler sürekli olarak komisyonumuzun gündemindeydi. Önemli bir bölümünün 
darbe girişimi ile ilgisi kurulmaksızın, hiçbir somut delide dayanmadan, adil yargılama süreçleri işle-
tilmeden işlerinden, geleceklerinden ve vatandaşlık haklarından edilen kamu emekçilerinin durumu 
değerlendirildi. Komisyonumuz TTB Kamu İhraç Komisyonu ile birlikte ihraç edilen meslektaşları-
mızın çalışma hakları olmasına rağmen fiili olarak konulan engellerin aşılması çalışmalarına katkı 
sundu, Odamıza başvuran meslektaşlarımızın iş bulması konusunda çalışma yürüttü. İstanbul’da 
olan veya çalışmak için İstanbul’a gelen aktivistlerimizle bir araya gelmek ve dayanışmak amacıyla 
yemek düzenlendi.

Ankara’da “İşimizi Geri İstiyoruz” talebi ile Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde otur-
ma eylemi yapan ve sonrasında direnişlerine açlık grevi ile devam eden Nuriye Gülmen ve Semih 
Özakça’nın durumlarına dikkat çekmek ve başta iki eğitimci olmak üzere ihraç edilen tüm emekçi-
lerin işlerine dönmeleri talebini belirtmek amacıyla insan hakları örgütleri ile ortak basın açıklama-
ları yapıldı. Bu süreçte İnsan Hakları Anıtı’nın abluka altına alınması ile verilmek istenen simgesel 
mesajın, bizleri yıldırmak bir yana verdiğimiz mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 
hatırlattığı vurgulandı. İstanbul Tabip Odası’na başvurarak Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek 
olmak amacı ile açlık grevine başladıklarını ve sağlık durumlarının takibinin yapılmasını talep eden 3 
kişinin takipleri gerçekleştirildi.

Ülkemizde uzun süredir devam etmekte olan OHAL’in olağanlaştırılması yaşamın her alanında oldu-
ğu gibi sağlık alanında yıkıma yol açtı. Ayrıca sağlık hizmet alanlarının ve sağlık hizmetinin ulaşılabi-
lir olmadığı yerlerde bulunanların sorunları çoğaldı. 

Cezaevlerinde yaşanan sağlık hakkı ihlalleri sürekli olarak değerlendirilen başlıklardan bir diğeriydi. 
Sağlık hakkı ve insan hakkı ihlalleri gerek Odamıza dilekçe şeklinde iletilen mektuplar gerekse de 
basında yer alan haberler dikkate alınarak değerlendirildi. Yapılan başvuruların değerlendirilmesi 
amacı ile mektup okuma grubu oluşturuldu. Sağlık hakkına ulaşmakta sorun yaşayan kişilerin karşı-
laştıkları ihlallerin çözülebilmesi amacıyla gerekli görüşmeler ve yazışmalar yapıldı. Hasta tutsakla-
rın koşullarının iyileştirilmesi, sağlık hakkına ulaşımda yaşadıkları sorunlar ve tedavilerinin olması 
gereken şekilde devam edebilmesi amacıyla özgürlüklerine kavuşmaları insan hakları örgütleri ile 
birlikte yapılan basın açıklamaları ve eylemlerle dile getirildi. 

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’na ülkenin dört bir yanındaki cezaevlerinden mahpuslar 
tarafından sorunlar yazılı olarak iletildi, hastanede kelepçeli muayene ile ilgili şikayet başvuruları ya-
pıldı. Türk Tabipleri Birliği basın kuruluşlarına ve uzmanlık derneklerine gönderdiği yazı ile meslek-
taşlarımıza meslek ahlakı, değerlerimiz ve etik kuralları hatırlattı. Meslektaşlarımzın cezaevlerinden 
gelen hasta mahpuslara karşı bağlı bulunduğumuz bildirgeler ve ettiğimiz yemin, verdiğimiz söze 
uygun davranma sorumluluğunu belirtti. Komisyonumuz tarafından bu onur kırıcı davranışa ortak 

İnsan Hakları Komisyonu
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olunmayacağı deklare edildi, bu çağrının yaygınlaşmasına ve meslektaşlarımıza ulaşmasına katkı 
sunuldu ve bu duruma dikkat çeken afişler hazırlandı. 

İnsan Hakları Komisyonu’nun da jüri üyesi olarak yer aldığı ve ödül törenini düzenlediği Sevinç Özgü-
ner İnsan Hakları Barış ve Demokrasi Ödül ve Anma Töreni 23 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirildi 
ve ödül ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ bildirisini imzalayan Barış İçin Akademisyenlere verildi. Ülkenin 
içinde bulunduğu savaş ortamına, insana, doğaya ve yaşama karşı işlenen suçlara karşı akademi-
den bir çığlık yükselmişti. Barış İçin Akademisyenlerin bu haykırışı toplumsal dinamiklerin harekete 
geçmesine katkı sundu. Sonrasında kendilerine yönelik saldırılara; kurulan dayanışma akademileri 
ile üretmeye, sorgulamaya ve hakikat arayışına devam ederek yanıt verdiler. Sözlerini barıştan yana 
kurmaları, cesur ve umut veren duruşları sebebiyle bu yılki ödül kendilerine verildi.

Birleşmiş Milletler 2001 yılından itibaren 20 Haziran tarihinin “Dünya Mülteciler Günü” olarak anıl-
masını kararlaşmıştır. Komisyonumuz tarafından önceki yıllarda hazırlanan ve mültecilerin yaşam 
hakları başta olmak üzere karşılaştıkları insan hakkı ihlallerine dikkat çeken video yeniden üyele-
rimizle paylaşıldı. Ayrıca basın açıklaması yapılarak bu günün, yerinden edilen, işkenceye maruz 
kalan, savaştan kaçarak hayatta kalmaya çalışan, her şey pahasına başka ülkelere göç eden halklara 
duyarlılık gösterilecek, insani değerler temelinde destek olunması gerektiği hatırlanacak bir gün 
olması yanı sıra, farklı nedenlerle ülkesinden, yerinden edilmiş bu halkların direnme gücüne saygı 
duyulacak bir gün olduğu belirtildi. 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesiyle birlikte, 10 
Aralık İnsan Hakları Günü her yıl devletler, toplumlar, insan hakları örgütleri tarafından etkinliklerle 
anılmaktadır. Her yıl olduğu gibi 10 Aralık ile başlayan İnsan Hakları Haftası’nda insan haklarına du-
yarlılığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. TTB İnsan Hakları Kolu OHAL uygula-
maları ve KHK’lerin yarattığı yıkımlara dikkat çeken bir basın açıklaması gerçekleştirdi, bu açıklama 
üyelerimizle paylaşıldı. TTB İnsan Hakları Kolu’nun kararı ile İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 
Diyarbakır Tabip Odası tarafından planlanan “OHAL ve Sağlık” sempozyumu yoğun bir katılımla ger-
çekleştirildi. Komisyonumuzun planlaması ile Diyarbakır Tabip Odası’nın ev sahipliğinde “Özel İhtiyacı 
olan Mahpuslar ve Sağlık Hakkı” sempozyumu gerçekleştirildi. Ayrıca “Hukukçuluğumdan Utanıyo-
rum” belgeselinin gösterimi yapıldı. 

Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü’nün 2018 yılında tutuklu gazeteciler adına 
Ahmet Şık’a verilmesi kararlaştırıldı. Türkiye’de gazetecilik ilkelerinin delik deşik edildiği, hakikatin 
perdelendiği, sansürün olağanlaştırıldığı, gerçeğin takipçisi olmanın cesaret istediği bu dönem-
de tutuklu bulunan Ahmet Şık’ın sembol bir isim olduğu vurgulandı.7 Mart 2018 tarihinde yapılan 
açıklamada İnsan Hakları Komisyonu ve İstanbul Tabip Odası olarak ödül töreninin gerçekleşeceği 23 
Mayıs 2018 Çarşamba gübü Ahmet Şık’ın özgürlüğüne kavuşup aramızda olacağına, ödülü kendi el-
leri ile alacağına olan inancımız belirtildi. 9 Mart 2018 tarihinde yapılan duruşma sonrasında Ahmet 
Şık özgürlüğüne kavuştu ve yazmaya, mücadele etmeye devam ediyor.

İstanbul Tabip Odası tarafından her yıl 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Bu 
hafta kapsamında; 12 Mart 2018 tarihinde; ülkemizde çalışan yabancı uyruklu meslektaşlarımızla 
ilişki kurmak, mesleki uygulamalar ve hukuki mevzuat gereği karşılaştıkları zorluklar ve ayrımcılığa 
dikkat çekmek, sorunların anlaşılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla komisyonumuz 
tarafından “Yabancı Uyruklu Sağlık Emekçilerinin Çalışma Koşulları” başlıklı panel gerçekleştirildi.
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Sağlık Politikaları Komisyonu

Ülke siyasetinde güncel ve olası gelişmelerin Türki-
ye’deki sağlık ortamına etkilerini tartışmak üzere bir 
yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. “Referan-
dum Sonrası Türkiye” başlıklı toplantı ekonomi, sağlık 
politikaları ve Ortadoğu konusunda deneyimli isimlerin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Konuşmacıların sırasıyla 
söz aldığı toplantıda, Özgür Müftüoğlu, Türkiye’nin 
güncel sosyoekonomik durumunu, Mustafa Sönmez, 
bu sosyoekonomik durum içerisinde sağlığın ekono-
mi politiğini, İbrahim Varlı da Ortadoğu’da yaşanan 
gelişmelerin ülkemize etkilerini anlattı. Toplantı katkı 
ve sorularla sonlandırıldı.

Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği’nin (IAH-
PE) 21-24 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirdiği 18. 
Konferansı’na Komisyon üyelerimiz Onur Çeçen, 
Haydar Durak, Güray Kılıç ve Osman Öztürk katıldılar. 
“Kapitalizmin Krizi ve Yeniden Yapılanma Sürecinde 
Avrupa Sağlık Politikaları” başlıklı konferans Selanik 
Aristo Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Türk Tabipleri Birliği’nin destekleyici kurumlardan biri 
olduğu konferansta şu başlıklar ele alındı:

 • Uluslararası anlaşmaların çevre ve halk sağlığına etkileri,

 • Avrupa’da sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi/ ticarileşmesi

 • Yaşanmakta olan krizin sağlığa ve sağlık alanındaki reformlara etkisi,

 • Göçmen krizi, sağlık ve sosyal etkileri,

 • Akademik özgürlüğe yönelik tehditler,

 • Sağlık alanında sosyal hareketlilik/ muhalefet

16-18 Kasım 2017 tarihlerinde Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesinde Elektrik Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kongresi 2017” (EEMKON 
2017)’de “Tıbbi Mevzuatlar ve Gelecek Uygulamaları” başlıklı oturumu Odamız Yönetim Kurulu Üyesi 
Doç. Dr. Muzaffer Başak yönetirken, Sağlık Komisyon Üyemiz Dr. Güray Kılıç “Şehir Hastaneleri-
ne Genel Bakış” konulu ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Türkiye’de kamu-özel işbirliği, 
yap-işlet-devret modeli yoluyla köprü ve otoyollar yapılmaktayken, 2005 yılında gerçekleştirilen yasal 
düzenleme ile bu modelin sağlık alanına da “Şehir Hastaneleri” adıyla girdiği belirtildi. Şehir Hasta-
neleri uygulamasının hem vatandaşların, hem sağlık çalışanlarının haklarına ciddi zararlar verdiği, 
sağlık alanında büyük tahribata yol açacağını dile getirildi.

Türk Tabipleri Birliği tarafından, 20 Ocak 2018 tarihinde Odamızın ev sahipliğinde düzenlenen “Tedavi 
Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri” Çalıştayına komisyon üyelerimiz katılım sağladı.

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMDE SON DURUM

ŞEHİR HASTANELERİ

Şehrin içindeki 
hastaneler 
kapanacak mı?

Çalışma 
koşullarımız nasıl 
etkilenecek?

Vatandaşın
cebinden
çıkan
para
artacak mı?

Müşteri 
garantili AVM hastaneler 

toplum sağlığını
koruyabilir mi?

Şehir Hastanelerini
tüm yönleriyle konuşacağımız 

bilgilendirme toplantısına 
katılımınızı bekliyoruz.

15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA 19.30
PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN KÜLTÜR MERKEZİ TOPLANTI SALONU | MALTEPE

PROF. DR. SELÇUK EREZ
İSTANBUL TABİP ODASI BAŞKANI 

AÇILIŞ KONUŞMASI
PROF. DR. RAŞİT TÜKEL

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI

SUNUM

İş güvencemiz 
ortadan 
kalkıyor mu?

23 KASIM 2017, PERŞEMBE 19.30
ŞİŞLİ BELEDİYESİ NAZIM HİKMET KÜLTÜR VE SANAT EVİ TOPLANTI SALONU
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Sağlık Hizmetlerinde yeni bir finansman ve istihdam anlayışını yansıtan, gerek sağlık hizmetlerine 
erişim, gerek sağlık çalışanlarının özlük hakları, gerekse kamu kaynaklarının kullanımı açısından 
birçok olumsuz durumu beraberinde getiren Şehir Hastaneleri, bölge hastanelerde çalışan sağlık-
çıların ve yerel halkın gündemine taşınmaya çalışıldı. Bu amaçla farklı yerelliklerde çeşitli paneller 
komisyonumuzun da katkılarıyla organize edildi.

Anadolu yakası için 15 Kasım 2017, Çarşamba günü Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kül-
tür Merkezi Toplantı Salonunda, Avrupa yakası için 23 Kasım 2017, Perşembe günü Şişli Belediyesi 
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi Tiyatro Salonu’nda olmak üzere iki ayrı panel/ forum gerçekleşti-
rildi.

Komisyon üyelerimiz temsilciler kurulumuzda alınan kararla başlatılan “Yalnız Değiliz Birliktey-
ken Güçlüyüz!” “Tükenmiyoruz Çoğalıyoruz” çalışmasında yer aldı. Aşırı iş yükü, kışkırtılmış hasta 
talepleri, performans baskısı, uzun çalışma saatleri, şiddet, mobbing ve angaryalar sonucu hekim ve 
sağlık çalışanlarında başgösteren çaresizlik ve tükenmişlik nedeniyle yaşadığımız kayıplarla birlik-
te artan kötüye gidişe dikkat çekmek amacıyla; sürecin nedenleri ve nasıl aşılabileceği konusunda 
yapılan çalışmalara katkı sunuldu.
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Bu yıl Tıp Haftası etkinlikleri 10-18 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Tıp Haftası kapsamında ilk olarak 10-11 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul Tabip Odası 5. Bireysel Sat-
ranç Turnuvası Cağaloğlu binasında, Dr. Ertan Yardımcı’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

12 Mart 2018 günü Basın Müzesi’nde “Doktorlar ve Sağlık” Resim Yarışması, Fotoğraf Yarışması 
ödülleri sahiplerini bulurken, Sanatçı Hekimler Sergisi’nin açılış ve kokteylleri de gerçekleştirildi.

Yine 12 Mart 2018, Pazartesi günü 19.00’da, İnsan Hakları Komisyonumuzca düzenlenen “Yabancı 
Sağlık Emekçilerinin Çalışma Koşulları” paneli gerçekleştirildi. Dr. Ahmet Kaya’nın moderasyonunu 
yaptığı panelin konuşmacıları, özel bir hastanede  çocuk hastalıkları uzmanı olarak çalışan, Suriye 
uyruklu Dr. Muhammed Hallak ile  İstanbul Tıp Fakültesi’nde dermatoloji asistanı olarak görev yapan 
Azerbaycan uyruklu Dr. Amid Mahmudov oldu.

14 Mart Tıp Haftasını meslektaşlarımızın çalıştıkları kurumlarda karşılamak, karşılıklı görüş alışve-
rişinde bulunmak üzere bu yıl da çeşitli birim ziyaretleri gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
komisyon ve kurul üyelerimizden oluşan heyetlerin meslektaşlarımızı ziyaretleri sıcak, dostça buluş-
malara, verimli sohbetlere sahne oldu. Hekimler yaşadıkları sorunlara, gündemdeki sağlık konuları-
na dair görüş alışverişinde bulundu. Bu yıl Tıp Haftası kapsamında; 13 Mart 2018 günü Halıcıoğlu Tıp 
Merkezi, Dr. Hulki Forta’nın muayenehanesi, Dr. Hülya Günöz’ün muayenehanesi, 14 Mart 2018 günü 
ise Kadıköy 25 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ziyaretleri gerçekleştirildi.

Özellikle son yıllarda hekimlerde, sağlık çalışanlarında ortaya çıkan tükenmişlik durumunu ve bu tab-
loyu yaratan koşulları değerlendirmek, çözüm önerileri geliştirebilmek amacıyla, 13 Mart 2018, Salı 
günü 19.00’da Odamız Cağaloğlu binasında “Tüketim Toplumunda Tükenen Sağlık Çalışanları, Çıkış 
Yolları” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Aynı zamanda bu yılki 14 Mart Tıp Haftası’nın da ana başlığı 
olan “Tükenmiyoruz, Birlikte Güçlüyüz” çağrısı kapsamında gerçekleştirilen panelin kolaylaştırıcılı-
ğını TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel yaparken, konuşmacılar Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ercan Özmen ile TTB Genel Sekre-
teri Dr. Sezai Berber oldu.

14 Mart 2018 günü Taksim ve Silivri’de anıtsal törenler gerçekleştirildi. Anıtsal törenlerde 14 Mart 
Hekimlik Bildirgesi kamuoyuyla paylaşılırken, hekimlik alanında yaşanan sorunlara ve taleplerimize 
vurgu yapıldı.

Yine 14 Mart 2018 akşamı Kadıköy Belediyesi ile ortak bir Tıp Bayramı Buluşması gerçekleştirildi. 
Kadıköy Belediyesi Zübeyde Hanım Kokteyl Giriş Salonu’nda yapılan kokteyl farklı kuşaklardan he-
kimlerin buluşmasına zemin sağladı. 

Doğurganlık konusunda değişen sağlık politikalarını irdelemek, ülke gündeminde önemli yer tutan 
doğum, kürtaj, sezaryen gündemlerini değerlendirmek amacıyla, Kadın Komisyonumuzca düzen-
lenen “Doğurganlık ve Siyaset” paneli 15 Mart 2018 günü 18.30’da Odamız Cağaloğlu binasında 
gerçekleştirildi. Odamız Kadın Komisyonu üyesi Dr. Lale Tırtıl tarafından kolaylaştırılan panelde Dr. 
Gülnihal Bülbül, tarihçi Öğretim Üyesi Gülhan Erkaya Balsoy ve Feminist yazar Ayşe Düzkan görüşle-
rini katılımcılarla paylaştı.

14 Mart Tıp Haftası Komisyonu
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17 Mart 2018 akşamı artık gelenekselleşen Silivri Tıp Haftası yemeği yapıldı. Tıp Haftası yemeğinde 
hekimler ve aileleri bir arada olmanın mutluluk ve coşkusunu paylaştılar.

17 Mart 2018 günü gerçekleştirilen Tıp Haftası Ödül Töreni ile Hizmet Plaket Törenleri ise her yıl 
olduğu gibi yoğun bir ilgi ve katılıma sahne oldu. Törende Tıp Bilim ve Tıp Hizmet Ödülü, Dr. Nejat Ya-
zıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü, Prof. Dr. Nusret H. Fişek Halk Sağlığı Hizmet/Teşvik 
Ödülü, As. Dr. Cengiz Çetin Tez Ödülü, Basında Sağlık Ödülleri, Sevinç Özgüner İnsan Hakları Barış 
ve Demokrasi Ödülünü kazananlar açıklandı ve ödülleri sunuldu. 70., 60., 50., 40. Ve 25. Yıl Hizmet 
Plaket Töreni yine yüzlerce hekimi bir araya getirdi. Hekimler sınıf arkadaşlarıyla buluşmanın, mes-
lekte onlarca yılı geride bırakmanın mutluluğu ve gururunu yaşadılar.

Tıp Haftasının son günü olan 18 Mart 2018’de ise Tünel’den başlayıp Galatasaray Meydanı’nda son 
bulan hekim yürüyüşü gerçekleştirildi. “Tükenmiyoruz, Birlikte Güçlüyüz! İyi Hekimliği Savunmakta 
Kararlıyız” çağrısıyla yapılan yürüyüşe yüzlerce hekim ve tıp öğrencisi katıldı.

Tıp Haftası, 18 Mart 2018 günü 18.00’da gerçekleşen Kolektif İstanbul grubu konseriyle sonlandı. Ko-
lektif İstanbul grubu coşkulu, keyifli bir konser gerçekleştirirken, sağlık alanında yaşanan sorunlarla 
bunalan hekimler bir nebze de olsa soluklandılar, bir arada olmanın mutluluğunu yaşadılar.

İstanbul Tabip Odası olarak Tıp Haftası süresince etkinliklere katkı sunan, katılan, emek veren tüm 
meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
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Kadın Komisyonu çalışmalarında; yaygın patriyarkal anlayışın eleştirisi yapılarak çalışma ve işleyiş 
konusunda duyarlılıklar dikkate alınmıştır. Bu nedenle komisyon başkan ve sekretaryası değil, dönem 
yürütücüsü seçilmekte ve seçilen isim iki yıl arayla yenilenmektedir. Bu dönem Komisyon Yürütücü 
Üyesi Dr. Münevver Hacıoğlu Yıldırım ve Dr. Pınar Bekdemir olarak belirlenmiştir. Komisyon üyeleri-
miz; mesleki uygulamalarında cinsiyet eşitliği perspektifi ile davranan, kadın sağlığı alanında değerli 
uygulamaları, çalışmaları ve katkılarıyla ön açıcı olan kadın hekimlerden oluşmaktadır.

• Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın 
Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu içinde Dr. Lale Tır-
tıl, Dr. Münevver Hacıoğlu Yıldırım ve Dr. Nilay 
Etiler temsiliyeti ile yer alındı.

• İstanbul Emek Meslek Örgütleri ile birlikte 
Bursa’da formen tarafından tacize uğrayan 
kadına destek olmak amacıyla yapılan çalışma-
lara katıldık.    

• Adalet Yürüyüşü sırasında 6 Temmuz 2017 
Perşembe günü, Pippa Bacca’nın katledildiği 
yerde, Gebze’de ‘Erkek Adalet Değil Gerçek 
Adalet’ için bizler de yürüyüşe katıldık! 

TTB Büyük Kongrede kabul edilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi 

2017 yılı başında yaptığımız çalıştay sonuçları, katılım ve katkılarla tutum belgesi zemininde yöner-
ge konusu çalışıldı. Yasal yönden iç düzenlemelere yansıtılması amacıyla hukuk danışmanlarımıza 
gönderildi.

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ

Türk Tabipleri Birliği ve bağlı Tabip Odaları çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir 
anlayışı ortaya koymak amacını güden bu belge, Türkiye’nin 1985’de imzalayarak taraf olduğu Kadına 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), 2003 yılında onaylanmasını uygun bul-
duğu İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (Oviedo Sözleşmesi), 2011 yılında imzaladığı Kadına Karşı 
Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İs-
tanbul Sözleşmesi) kararlarını ve TTB Hekimlik Meslek Etiği Kurallarını temel alarak TTB’nin bütün 
organlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak hareket edeceğini taahhüt eder.

Bu bağlamda TTB, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin toplumsal yaşamın her alanında temel bir sorun 
olduğu saptamasından hareketle, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir anlayışı hayata geçirmek ve 
bünyesinde eşitlikçi bir “iklimi” yaratmak için aşağıdaki faaliyetleri yapmayı taahhüt eder:

1. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla kendi üyeleri arasında çalışma-
lar yapmak,

2. Hekimlerin klinik uygulamalarında, bilimsel araştırma, toplantı ve yayın süreçlerinde toplumsal 
cinsiyet eşitliğine aykırı söz ve ifadeler kullanmaması, tutum ve davranışlar göstermemesi yönünde 
gerekli önlemleri almak,

Kadın Hekimlik Komisyonu
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3. Bu kapsamda hem oda yöneticilerinin, idari personelin ve çalışanlarının, hem de toplumun kon-
ferans, seminer, toplantı vb. etkinliklerle konuya ilişkin bilgilendirilmesine yönelik eğitici çalışmaların 
yapılmasını sağlamak,

4. Tabip odalarında kadına yönelik şiddet, cinsel taciz ve cinsel saldırıyla ilgili bilgilendirme, rehber-
lik ve sorun çözme konusunda kolay ulaşılabilir başvuru noktaları oluşturmak da içinde olmak üzere 
çeşitli gereklilikleri yerine getirmek,

5. Disiplin Yönetmeliklerinde kadına yönelik şiddet, cinsel taciz ve cinsel saldırı ve toplumsal cinsi-
yete dayalı yıldırmayı (mobbing) suç olarak açıkça tanımlamak ve yönetmeliklerde gerekli değişiklik-
leri yapmak,

6. Hekimlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini ihlal eden söz, tutum ve davranışları gösterdiklerine ve 
yıldırma (mobbing) uyguladıklarına ilişkin iddiaların tabip odaları onur kurullarınca incelenmesini 
sağlamak,

7. Tabip odalarında 2 yıllık seçim dönemleri esas alınarak “Toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı” 
geliştirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini izlemeye ilişkin çalışmalarda bulunmak,

8. TTB bünyesinde ve odalarda görev alan kadın hekimlerin oranının artırılması için çalışmalar 
yürütmek ve desteklemek; bu bağlamda kadın hekimlerin oda çalışmalarına katılımının önündeki 
engelleri ortadan kaldırmaya ve etkin katılımlarını özendirmeye yönelik mekanizmaları oluşturmak 
ve işletmek, 

9. Kadın hekimlerin çalışma koşullarını (kreş vb. olanaklar açısından) ortaya çıkarmak/görünür 
kılmak ve değerlendirmek için çalışmalar yapmak; özel ve toplumsal yaşamının dengesini kurabil-
meleri için destekleyici olanaklar sunmak,

10. Bu amaçları yerine getirmek üzere işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışacak olan Kadın Hekimlik ve 
Kadın Sağlığı Komisyonlarının kurulmasını sağlamak, var olanların çalışma biçimi ve işlevsellikleri-
nin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.” 

(TTB 68. Büyük Kongre, 10 Haziran 2017, 3. Karar)

• Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu’nun 12 Ağustos 2017 tarihli Nüfus Hizmetleri Ka-
nunu hakkında yaptığı toplantıya ev sahipliği yaparak kanun ile lgili görüşlerimizi paylaştık. 

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu

Eğitimde, sağlıkta, sosyal hizmetlerde yaşanan dönüşümler, kamusal yaşamın dönüştürülmesine 
ilişkin atılan adımlar ve kadınların gittikçe daralan hayatlarını göz önünde bulundurarak hayatlarımı-
za sahip çıkalım ve bu tasarıların ne anlama geldiğini konuşalım, tasarılar üzerinden kadınlar lehine 
bir kampanya planlamak üzere bir araya gelelim.

• Mağdur Hakları Kanun Tasarısı ile ilgili, tasarıda, mağdur tanımı neye göre yapılıyor?

• Aileyi güçlendirme saikiyle kadına yönelik erkek şiddeti yok mu sayılıyor?

• Tasarının AKP’nin Boşanma Komisyonu raporu ile ilişkisi nedir?

• İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Ka-
nun ile çelişen ve devletin yükümlülüklerini geri planda bırakan yerleri nelerdir?

• Evlilik, boşanma, velayet/çocuk teslimi süreçlerinde kadınların hakları aleyhine mi işleyecek?

• Tecavüz kriz merkezleri nasıl tanımlanıyor?

• Yıllardır kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve cinsel taciz alanında çalışan kadın örgütleri 
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sürece dahil ediliyor mu?

• Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yeni neler öngörülüyor?

• Yasada halihazırda doğumda sözlü bildirime yeni yasada denetim getirilmesi ne demek?

• Bu kanun bildirim maddesiyle çocuk istismarının önünü açar mı?

• Resmi nikah kıyma yetkisinin müftülere verilmesi ne anlama geliyor?

• Müftülüğe bağlı aile irşad büroları da düşünüldüğünde, müftülerin devreye girmesi yeni bir top-
lumsal baskının ve kutuplaşmanın önünü mü açacak?

• Ailenin bu yönde düzenlenmesiyle dindar muhafazakar yaşam tarzının dayatılmayacağını söyle-
mek mümkün mü?

• Bu tasarıların AKP’nin toplumu şekillendirme politikalarıyla bağı nedir? 

Yer: İstanbul Tabip Odası Türkocağı Cad.No: 9 Cağaloğlu İstanbul

Tarih: 12.08.2017, Cumartesi, Saat: 12:30-19:00

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu

25 Kasım 2017 tarihinde Kadına Yönelen Şiddeti bir kez daha eleştirerek basın bildirisi kaleme 
aldık.

25 Kasım 1960 tarihinde Dominik Cumhuriyeti’nde üç kız kardeş askeri diktatörlük tarafından hedef 
gösterilmelerinin ardından tecavüz edilerek öldürüldüler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1999 
yılında bu olaya atıfla 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Daya-
nışma Günü olarak ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü cinsiyete dayalı şiddeti; kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar 
ya da üzüntü doğuran veya bu sonucu doğurmaya yönelik, özel yaşamda veya kamu yaşamında 
gerçekleşebilen, her türlü davranış, tehdit, baskı veya özgürlüğün keyfi biçimde engellenmesi olarak 
tanımlamaktadır. 

Ülkemizde her üç kadından birinin fiziksel şiddet gördüğü, hayatı boyunca eşinden en az bir kez 
fiziksel şiddet görmüş kadınların oranının Türkiye genelinde en az %35 olduğu bilinmektedir. Koca-
larından ayrılmış kadınların %78’i fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Sadece geçtiğimiz Ekim ayında 
31 kadın boşanmak istedikleri için kocaları tarafından öldürüldü. 

Kadına yönelik şiddetle mücadele, Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler ve Birleş-
miş Milletler kararlarıyla da devletin öncelikli sorumluluklarından birisi olarak tanımlanmaktadır. 
Devletin, kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek üzere yasa yapmak, bu yasaların uygulanmasını 
sağlamak ve denetlemek, kadınların yaşam hakkını korumak, caydırıcı önlemler almak zorunluluğu 
vardır. Kadın cinayeti davalarında ‘haksız tahrik’ indirimi uygulamalarına bir an önce son verilmelidir. 
Aile birliğinin sağlanması adı altında kadınları ikinci planda bırakan, kendilerine şiddet uygulayan 
erkeklerle bir arada yaşamaya zorlayan uzlaştırma girişimleri, kadına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı 
artırmaktadır. Olağanüstü hal gerekçe gösterilerek kapatılan kadın danışma/ dayanışma merkezleri 
açılmalı, yerel yönetimlerin kadın sığınma evi açma sorumluluklarını yerine getirip getirmedikleri 
denetlenmeli, şiddete maruz kalan kadınların bu merkezlerde uygun koşullarda ve gizlilikleri ko-
runarak kalmaları sağlanmalıdır. Kadınlarla ilgili yasalar yapılırken bu konuda ciddi bir birikim ve 
deneyimi olan kadın örgütleriyle işbirliğine gidilmelidir. 

Kadına yönelik fiziksel, cinsel, ekonomik, duygusal şiddet, aşağılama, cinsiyetçi şaka ve ifadeler, nes-
neleştirme kadınların hayatının kontrol altında tutulmasına yol açmakta, özgürleşmesine ve güçlen-
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mesine engel olmaktadır. İlkokul ve ortaöğrenimde ders kitaplarındaki geleneksel cinsiyetçi ifadeler 
çıkarılmalı, medyada kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran programlara, şiddeti yeniden üreten, 
kadınları hedef gösteren haber diline son verilmelidir. 

Kadına yönelik şiddet uygulayan erkeklerin ‘hasta’ olduğu yönündeki yaygın inanç sadece kadınlara 
yönelik şiddeti meşrulaştırmanın biçimlerinden biridir. Cinsel şiddet uygulayan erkeklerin ‘hadım’ 
edilmesine yönelik yasa bu yanlış inancın bir devamı niteliğindedir. Kadınlara yönelik her türlü şiddeti 
engellemek için yasal önlemler almak, bu yasaların uygulanmasını ve denetimini sağlamak, şiddet 
gören kadınların korunmasını ve yaşam hakkını sağlamak, şiddete yol açabilecek her türlü cinsiyetçi 
söylemi hem eğitimde hem de medyada engellemek şiddeti azaltmanın en etkili yöntemleridir. 

Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmelerinin ve çocuk cinsel istismarının önünü açan müftülere 
nikah yetkisi veren yasa iptal edilmelidir. Ensest ve cinsel istismar konusunda toplumun farkında-
lığının artırılması için çalışmalar yapılmalı, ensest ve cinsel istismarın görünür kılınmasına engel 
olanlar hakkında yaptırım uygulanmalıdır. 

Kadınların sağlık hizmetine daha kolay erişimi sağlanmalı, kadın sağlığının sadece ‘üreme’den iba-
ret olmadığı unutulmamalıdır. Kadınların doğum kontrol yöntemlerine erişimi kolaylaştırılmalı, kendi 
bedenleri konusunda karar alabilmeleri sağlanmalıdır. 

Ülkemizin 2011 yılında imzacısı olduğu BM İstanbul Sözleşmesi’ne uygun olarak ve 6284 sayılı yasa 
çerçevesinde, şiddet gören kadınlara etkin koruma sağlanmalıdır. Yasal koruma altındaki kişi ve diğer 
aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri, adresleri ile korumanın 
etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgilerinin, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulması gereklidir. 
Korunan kadınlar ve çocukların herhangi bir gelir testine tabi tutulmaksızın, genel sağlık sigortalısı 
sayıldığı unutulmamalıdır.

Şiddet nedeniyle bir kadının yaşamını yitirmesi devletin sorumluluğudur.

İstanbul Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

• İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
eğitim sırasında yaşanan trans-fobik cinsi-
yet ayrımcılığı içeren sözlere karşı yapılan 
başvuru nedeniyle cinsiyet ayrımcılığına 
karşı tutum aldık.

• TTB Kadın hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 
ile Bursa Tabip Odası tarafından 23-25 Şubat 
2018 tarihleri arasında Bursa’da gerçek-
leştirilen Kadın, Sağlık ve Muhafazakarlık 
Kongresi’nin gerçekleşmesine katkı sun-
duk. Oturumlarda konuşmacı, kolaylaştırıcı 
olarak yer aldık. Sonuç Bildirgesine katkı ve 
katılım sağladık.

V. KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ “KADIN, SAĞLIK VE MUHAFAZAKARLIK” BASIN 
AÇIKLAMASI

[25 ŞUBAT 2018] 

Değerli Basın Emekçileri, 

23 Şubat günü başlayan ve üç gün süren kongremizde toplam 10 oturumda, günümüzde kadın 
sağlığı ile yakından ilişkisi olan muhafazakarlık konusunu pek çok yönüyle konuştuk. Kadın emeğin-
den, kadın bedenine, hukuktan felsefeye, cinsellikten ruh sağlığına, kadına yönelik şiddetten kadın 
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mücadelesi biçimlerine kadar geniş bir yelpazede kadın, sağlık ve muhafazakarlığı ele aldık. Bu 
kongre, Türkiye’de kadınlara karşı ayrımcılık ve eşitsizliğin derinleştiği, gündelik yaşam ve uygula-
malarla yerleştiği, kadın cinayetlerinin sıradanlaştığı, kadının kamusal ortam ve çalışma yaşamından 
dışlanarak aileye hapsedilmeye çalışıldığı, çocuk yaşta evliliklerin yasal zeminin oluşturulduğu bir 
ortamda gerçekleştirilmektedir.

Kongremizin teması olan muhafazakarlık, tarihsel, toplumsal, siyasal koşullar açısından bakıldığın-
da; günümüzde kadın bedeni ve kadın emeği üzerindeki eril denetimin arttığı, yeni bir baskı biçi-
mine dönüştüğü, klasik muhafazakarlık tanımını aşan yeni bir yapıya dönüştüğü değerlendirmesi 
yapılmıştır. Günümüzde öne çıkan “güçlü aile” kavramı, ulusal ve dinsel kimlikleri araçsallaştırarak, 
aslında neoliberalizmin bir stratejisi olarak bir işlev görmektedir. Bir değer olarak sunulan “güçlü 
aile” temelde görev ve itaate dayanmaktadır, bu yönüyle de kadın ve çocukları kişi olmaktan çıkarıp 
nesneleştirmektedir. 

Ataerki ile neoliberalizmin işbirliği zemininde, sosyal devletin boşalttığı alanların kadının ev içi karşı-
lıksız emeğiyle doldurulması meşrulaştırılmaktadır. Çalışma yaşamında kadın emeği, iş güvencesin-
den yoksun, esnek çalışma koşullarında ucuz emek gücü haline gelmektedir. Verilen siyasi popülist 
mesajlar, kadınların tek kariyerinin annelik olduğunu her geçen gün daha yüksek sesle vaaz etmek-
tedir. Muhafazakarlık ve neoliberal sağlık politikaları birlikteliğiyle, kadın sağlığını bütüncül ele alan 
yaklaşımdan çok annelik ile ilişkili sağlık hizmetleri öne çıkarılmıştır. Bilimsel olarak dayanaktan 
yoksun bir biçimde doğurganlığı teşvik eden bir politikaya geçilmiş, aile planlaması hizmeti ihmal 
edilmiş, kürtaj hizmeti fiilen verilemez hale gelmiştir. Kadın cinselliğinin üremeye indirgenmesi, 
kadınların cinsel sorunlarını görülmez hale getirmektedir. Türkiye’de yaşamı şekillendiren ataerkil 
normlar, kadınların bedensel sağlığının yanı sıra ruhsal sağlığını da bozmakta, farklı cinsel kimlikle-
rin yok sayılmasına yol açmaktadır.

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin, ataerkil yapının doğasında taşıdığı eşitsizlik sonucu ortaya çıktığı 
kabul edilmelidir. İtaate dayalı güçlü aile modeli, günümüzde kadına yönelik şiddet olgularını artıran 
nedenlerin başında gelmektedir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde, cezasızlık ya da kısasa kısas 
ilkesine dayalı uygulamalar (kastrasyon gibi) değil, toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan uluslara-
rası düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Konuya ilişkin politikaların oluşturulmasında sorunun yapısal 
kaynaklarına odaklanılarak zihniyet dönüşümünü de içeren bütüncül bir yaklaşım benimsenmelidir. 

Bu bağlamda; Türkiye’nin de imzaladığı uluslararası 
metinler, Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlen-
mesi Sözleşmesi (CEDAW) ve İstanbul Sözleşmesi ile 
ulusal mevzuattaki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun etkili bir 
biçimde uygulanmalıdır. Kongremiz, kadına yönelik her 
türlü baskıya, şiddete ve ayrımcılığa karşı bütüncül bir 
mücadeleyi sürdürme kararlılığını bir kez daha pekiştir-
miştir. 

Kadınların sağlık hakkı için ataerkiye hayır! 

Yaşasın kadın dayanışması! 

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu TTB Bursa 
Tabip Odası

• 7 Mart 2018 tarihinde Eskişehir Tabip Odası tara-
fından gerçekleştirilen “Bir İhanet Travması Olarak 
Cinsel Şiddet” başlıklı toplantıya komisyon üyemiz Dr. 
Aytül Tükel konuşmacı olarak katıldı.
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• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın sağlıkçılar olarak çeşitli hastanelerde gerçekleştirilen 
ortak basın açıklamalarında biraraya geldik. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İs-
tanbul Şubeleri ile İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla; Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi C 
Blok önünde, Bakırköy Sadi Konuk EAH Acil Servis önünde ve İstanbul (Samatya) EAH Acil Servis 
önünde basın açıklamaları gerçekleştirildi.

Şişli Etfal EAH’de yapılan basın açıklamasına Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan da 
katıldı ve bir konuşma yaptı. Dr. Erdoğan; “Evde, işyerlerinde, sokakta, yaşamın her alanında üre-
ten ve mücadele eden kadınlar olarak varız, varolacağız. 
Yaşasın 8 Mart, Yaşasın Kadın Dayanışması” sözleriyle tüm 
kadınları selamladı. Odamız hastane temsilcisi Dr. Deniz 
Türkyılmaz ile SES Şişli Hastane Temsilcisi Mehriban Emek 
ve SES Şişli Şubesi’nden İpek Deniz konuşmalar yaptılar.

Bakırköy Sadi Konuk EAH’de yapılan basın açıklaması 
Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları EAH’deki sağlık çalışanı 
kadınlarla ortak gerçekleştirildi. Buradaki açıklamaya SES 
Bakırköy Şubesi’nden Nuran Güngör ile Odamız Kadın Ko-
misyonu Üyesi Dr. Rengin Güvenç katıldı. Bakırköy’de yapılan 
basın açıklaması öncesinde hastanesinde bir özel güvenlik 
görevlisi, polisin, açıklamaya müdahale edilecek bir durum 
olmadığı uyarısına rağmen pankartı yırtmaya çalıştı ve açık-
lama bitene dek sözlü saldırı ve tacizlerini sürdürdü. Ancak 
yaşanan bu saldırı kadınların bir arada ve coşkuyla açıklama 
yapmasını, taleplerini dillendirmesini engelleyemedi. Kadın-
lar basın açıklamasını sloganlarla sonlandırdılar.

İstanbul (Samatya) EAH’deki basın açıklamasına ise Odamız 
Kadın Komisyonu Üyesi Dr. Pınar Bekdemir, SES Aksaray 
Şubesi’nden Aynur Gürcan ve Cemile Atar katılarak konuşmalar yaptılar.

Yapılan açıklamalarda kadınların eşit, özgür, laik ve barış içinde yaşanacak bir dünyayı yaratma sür-
düreceği tüm engellemelere, baskı ve yasaklara karşı sürdüreceği vurgulandı.
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Açıklamada aşağıdaki taleplere yer verildi:

“Biz kadınlar; 8 Mart’larda meydanları bize yasak ederek, varlığımızı iktidarlarının geleceği için teh-
dit olarak görenlerin her türlü baskı ve sindirme çabasına rağmen alanlarda olmaktan ve sözümüzü 
söylemekten geri durmadık, duramayacağız. 

Eşit, adil, özgür, laik ve barış içinde yaşayacağımız bir dünyayı yaratmak için kurtuluşumuzun kendi 
ellerimizde olduğunu biliyoruz.

Bunun için evde, işte, sokakta, bizleri yok sayanlara karşı direnmeye devam edeceğiz.

Bize dayatılan yoksulluğu, şiddeti, ayrımcılığı, gericiliği ve savaşı kabul etmiyoruz. 

8 Mart’ın ücretli izin günü sayılması için,

Eşit işe eşit ücret sağlanması için,

OHAL’in kaldırılması, KHK’lerin iptal edilerek haksız hukuksuz yere işten çıkarılan tüm emekçilerin 
görevlerine iade edilmesi için,

İş yerinde şiddeti, ayrımcılığı ve mobbingi önleyen düzenlemeler yapılması için,

Kadın istihdamında tek seçenekmiş gibi sunulan esnek-güvencesiz-kayıt dışı ve taşeron çalışmaya, 
kiralık işçilik uygulamasına son verilmesi için,

Kapatılan kamu kreşlerinin açılması, kadın veya erkek olduğuna bakılmaksızın en az 50 çalışanın 
bulunduğu iş yerlerinde gündüz bakım evi ve kreşler açılması için,

Grevli toplu sözleşme hakkımız başta olmak üzere sendikal hak ve özgürlüklerimiz önündeki tüm 
engellerin kaldırılması için,

Doğum izinlerinin 24 haftaya çıkarılması, süt izninin kullanımı önündeki keyfi engellerin kaldırılması 
ve ücretli-ücretsiz doğum izninden dönen kadınların statü kaybı yaşamasının engellenmesi için,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kaldırılarak yerine Kadın Bakanlığı kurulması için,

Kadına yönelik her türlü şiddeti önleyici yasal düzenlemelerin acilen yapılması için,

Kadınlar için daha fazla yoksulluk, şiddet, göç ve ayrımcılık anlamına gelen savaş politikalarının son 
bulması için,

Eğitim alanı başta olmak üzere kamu-
sal alanın tümüne yayılan dinselleştir-
me politikalarından vazgeçilmesi için,

Kadınlardan yana imza atılan ulusla-
rarası sözleşmelerin gerekliklerinin 
uygulanması için demokratik, özgür, 
laik bir dünya ve ülkede, eşit biçimde, 
birarada yaşamak için alanlardayız.

Yaşasın Kadınların Uluslararası Birlik, 
Dayanışma ve Mücadele Günü! Yaşasın 
8 Mart!”

• 8 Mart 2018 tarihinde onaltıncısı ya-
pılan Feminist Gece Yürüyüşüne ko-
misyon olarak geniş katılım sağladık.
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• Doğurganlık konu-
sunda sağlık politi-
kalarının değiştiği, 
ülkenin gündemin-
den doğum, kürtaj, 
sezaryen konularının 
eksilmediği günlerde 
14 Mart Sağlık Haftası 
etkinlikleri kapsamın-
da, 15 Mart 2018 ta-
rihinde saat 18.30’da 
Odamız Cağaloğlu 
binasında “Doğurgan-
lık ve Siyaset” başlıklı 
bir panel gerçekleş-
tirdik. Panelde Dr. 
Gülnihal Bülbül, 
tarihçi Öğretim Üyesi 
Gülhan Erkaya Balsoy 
ve Feminist yazar 
Ayşe Düzkan görüş-
lerini katılımcılarla 
paylaştı.

• 23 Mart 2018 
tarihinde Komisyon 
üyemiz Dr. Aytül Tükel 
İNSEV Buluşmaları 
Kapsamında “Tıbbi ve 
Edebi Öyküler Üzerin-
den Kadınlık Halle-
ri” konusunda “Bir 
Psikiyatristin Tıbbi 
Öykülerinde Kadın 
Cinselliği” konusunda konuşma yaptı. 

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



İ S TA N B U L  TA B İ P  O D A S I

[
90

[

]

Kültür Komisyonu

İnsan doğanın bir parçasıdır ve doğayla sürekli etkileşim halindedir. Binyıllara dayanan bu etkileşim 
sürecinde bir yandan kendi kültürünü üretirken, aynı zamanda o kültürden de etkilenir ve değişir. 
Dolayısıyla kültür sanat alanı da yaşamın bütün alanları gibi son derece dinamik ve etkileşime açık 
bir alandır.

Kültür Komisyonu bu anlamda çalışmalarına başladığı dönemden bu yana;

• Hem bu etkileşimin biçimlerini incelemekte,

• Hem toplumsal alt üst oluşların tarihini incelemeye çalışmakta,

• Hem değişik toplumlardaki kültürel/politik/toplumsal hareketlerin nedenlerini, ortaya çıkışlarını ve 
sonuçlarındaki farklılıkları ve benzerlikleri değerlendirmekte,

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

Son dönemle birlikte Komisyonumuz çalışma alanını genişletmiş, estetikten sinemaya, müzikten 
mimariye, eğitim tarihinden kadın hareketlerine, dinsel yapılanmalardan batılılaşma hareketlerine, 
sanattan politikaya kadar birçok konuyu programına almıştır. Bu başlıkları tarihsel gelişimleri ve 
günümüze yansımaları ölçüsünde incelemeye çalışmaktadır.

Çalışmalarımız her Çarşamba 19.00’da Kadıköy büromuzda devam etmektedir.
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• 25.09.2017’de tanışma toplantısı yapıldı.

• 05.10.2017’de “Bir başkaldırış-Füruğ Ferruhzad” başlığıyla bir şiir dinletisi ve sohbet toplantısı 
yapıldı.

•  Her hafta Perşembe günleri, “Toplumcu tıbba giriş” başlığı altında okuma ve tartışma toplantıları 
yapıldı.

• 15 Ekim 2017’de “City of God” filmi topluca izlendi ve film üzerine eleştirel sohbet toplantısı yapıldı.

• 01.11.2017’de Çin sağlık sistemi üzerine sunum ve tartışma toplantısı yapıldı.

• 20.11.2017’de Sovyet tıbbı üzerine sunum ve tartışma toplantısı yapıldı.

• 28.12.2017’de Türkiye Sağlık sistemi üzerine sunum ve tartışma toplantısı yapıldı.

• 25.01.2018’de ABD sağlık sistemi üzerine sunum ve tartışma toplantısı yapıldı.

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıp Öğrencileri Komisyonu
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• 18.05.2017’de hekim ve sanatçı Ercan Kesal ile “Sağlıklı Akademi 4. Ders: Bir Hekimin Gözünden 
Hayat ve Estetik” söyleşisi yapıldı.

• 30.05.2017’de İstanbul Tıp Fakültesi’nden atılan taşeron işçilerle dayanışma etkinliğine katılım 
sağlandı.

• 26.09.2017’de fakültede yeni kayıt yaptıran tıp öğrencileriyle tanışma toplantısı yapıldı.

• 14.11.2017’de Prof. Dr.Mehmet Şükrü Sever ve İstanbul Kent Savunması’ndan Cihan Uzunçarşı-
lı Baysal ile “Sağlıklı Akademi Yılın İlk Dersi: Depreme Hazır mıyız? Önlemler ve Sonrası” başlıklı 
toplantı yapıldı.

• 17.11.2017’de “Ölümüne Çalışmak, Çalışırken Ölmek İstemiyoruz” paneline katılım sağlandı.

• 25.11.2017’de TÖK Güz Okuluna katılım sağlandı.

• 26.11.2017’de TÖK Genel Yönetim Kurulu’na katılım sağlandı.

• 07.12.2017’de Barış Akademisyenleri davası için Çağlayan Adliyesi’ndeki basın açıklamasına katı-
lım sağlandı.

• 20.01.2018’de TTB Şehir Hastaneleri Çalıştayı’na katılım sağlandı.

• 12.02.2018’de Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören hocalarımızın göreve iadelerinin ilk 
gününde karşılama etkinliğine katılım sağlandı.

• 18.02.2018’de TÖK Genel Yönetim Kurulu’na katılım sağlandı.

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa)
Tıp Öğrencileri Komisyonu
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• 11. Yılına girdiğimiz Sinema TÖK film geleneği bu sene içerisinde de sürdürüldü. Bu etkinlik kapsa-
mında her hafta düzenli olarak sanat ve festival filmleri izlenerek, sonrasında film üzerine tartışma-
lar yapıldı.

• Mart ayı içerisinde Kadınlar Günü’yle ilgili okul içerisinde etkinlik yapılarak ülkemizde son yıllarda 
artan kadın cinayetlerine  ve bilim-sanat alanında öne çıkmış kadınların başarılarına dikkat çekildi. 
Çok sayıda tıp öğrencisinin katıldığı bu etkinliğin gelenek haline getirilmesi, daha fazla gündeme 
taşınması kararlaştırıldı.

• Mayıs ayı içerisinde TÖK’ün her sene yapılan bahar okuluna 3 temsilci ile katılım sağlandı. Bahar 
okulundaki tartışmalar ve konular kendi yerelimize de taşınarak fikir alışverişi yapıldı.

• Haziran ayı içerisinde Marmara TÖK’lüler olarak Maltepe sahilinde biraraya gelindi ve yapılan akti-
vitelerin yanısıra gündem değerlendirmeleri ve tartışmalar yürütüldü. 

• Eylül ayında yeni sinema sezonunun okulda ve hastanede afişlerle duyurusu yapıldı ve gelen yeni 
öğrencilerle TÖK’ün çalışmalarına dair bilgilendirme, değerlendirme toplantıları yapıldı. 

• Ekim ayı içerisinde İstanbul TÖK olarak diğer üniversitedeki TÖK’lüler ile biraraya gelindi. Bu 
toplantıda okuma grupları oluşturulması kararlaştırıldı. Düzenli olarak her ay biraraya gelinerek 
okumalar yapılması kararlaştırıldı.

• Ocak ayı içerisinde TTB Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınması ve TTB’ye yönelik karalama 
kampanyası; TÖK’ün ortak metni üzerinden (okulda panoya asılarak) kınandı. 

• Şubat ayı içerisinde Ankara’da yapılan TÖK Genel Yönetim Kurulu toplantısına katılım sağlandı. 
Daha sonra toplantıda ele alınan konular ve tartışmalar üzerine Marmara TÖK olarak kendi değer-
lendirmemizi yaptık. 

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

• Hastaneler, asistan hekimlerle, tabip odasının bağının güçlendirilmesi,

• Asistan hekimlerde hak bilincinin oluşturulması,

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

• Her hastanede asistan birliğini ve temsiliyetini sağlayacak komisyon tarzı örgütlenmeler yaratıl-
ması,

• Mücadele deneyimlerini ve kazanımları yaygınlaştırarak asistan hekimlerde özgüven yaratılması,

• Eğitim hastanelerinin uzmanlık eğitimi uygulamaları açısından dış denetiminin sağlanması.

Bu amaçla:

 - Asistan hekimlerde hak bilincinin güçlenmesi ve tüm diğer asistan hekimlerce iletişi-
mimizi sağlamak, artırmak için ‘14 Mart Tıp bayramı’ öncesinde “Asistan hekimlerin talepleri var” 
broşürü hazırlandı. Türkiye genelinde tüm eğitim araştırma ve üniversite hastanelerinde dağıtılması 
planlandı.

 - Türkiye genelinde asistan hekimlerin çalışma koşulları ve uzmanlık eğitiminin yeterliliği 
üzerine anket çalışması düzenlendi. Anketin sonuçları 22. Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayı’nda sunul-
du, değerlendirildi.

• İstanbul Tabip Odası’nın asistan hekim alanındaki temsiliyetini artırmak ve hak arayışlarında adres 
haline getirebilmek için komisyona kurumsal kimlik oluşturulmaya çalışıldı:

 - Asistan komisyonu logosu güncellendi ve daha sık kullanılmaya başlandı. 
 - Sosyal medya paylaşımları için hızlı görsel üretme şablonu tasarlandı.
 - Sosyal medya hesapları yenilendi.
 - Türkiye genelinde asistan hekim buluşmaları planlandı.
 - İstanbul Tabip Odası’nda aylık asistan hekim toplantıları yapıldı. 

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

 - Tıpta Uzman Kurulu’nun (TUK) Sağlık Bakanlığı merkezli müdahalelere karşın sağlıklı 
çalışabilmesi desteklenmesine çalışıldı. 

Tüm haklı TUK başvurularına yasal danışmanlık ve mesleki dayanışma ile destek verildi. İlgili has-
tane yönetimleri ve Kamu Hastane Birliği yöneticileri ile sorunların en kısa zamanda çözülmesi ve 
başvuran meslektaşlarımıza dönük olumsuz yaklaşımların önüne geçilmesi görüşmeler yürütüldü. 
Ne yazık ki, bu girişimlerimiz gereken karşılığı bulmadığında dava yoluna gidildi. 

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

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

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

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

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

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

Önceki dönemlerin mirası ile iki yılın sonunda;

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

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

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

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

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

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

Gelecek dönemde;

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

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

• TTB’nin hazırlamış olduğu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Raporunun da işaret ettiği üzere eğitim has-
tanelerinin çoğunluğu, bu sıfatın gerektirdiği nitelikten yoksundur. Yapılandırılmış program temelli, 
nitelikli, kurallı bir uzmanlık eğitimin esas hale gelmesi asistan hekimliğe sınırlı bir mücadeleden 



öte, sağlık sisteminde toptan bir yenilenme ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle halkla bağlarını 
kurmuş, tüm sağlık emekçilerini kapsayan bir emek örgütlülüğünün yaratılması, bu esnek, kuralsız, 
sömürüye karşı durulması elzemdir. Ancak ne olursa olsun, hızlı tepki verebilen, ancak “tepkisellikle” 
sınırlı kalmayan bir asistan hekim hareketi, bunun –en hafif ifadesiyle- önemli bir parçası olacaktır. 

2016 Mart
• İstanbul Büyük Asistan Hekim Buluşması gerçekleştirildi.

2016 Haziran
• Kanuni Sultan Süleyman EAH asistan hekimleriyle toplantı yapıldı.

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

2016 Ağustos
• Zeynep Kamil EAH’nde asistan hekimler ile döner sermayelerin düşüşü gündemli buluşma gerçek-
leştirildi.

2016 Eylül
• Türkiye genelinde asistan hekim ve genç uzmanların, uzmanlık derneklerinden temsilcilerle birlikte 
Ankara’da toplantı gerçekleştirildi. 

2016 Aralık
• TTB- Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi düzenlendi.

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

• 22. Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayına katılım sağlandı.

2017 Ocak 
• Toplu film izleme etkinliği (Daniel Black) yapıldı.

2017 Mart
• ’14 Mart’ta Asistan Hekimlerin Talepleri Var’ broşürü dağıtıldı.

• ‘Asistan hekimlerin referandum tercihi’ isimli bir broşür hazırlandı ve sosyal medyada paylaşıldı.

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

2017 Eylül
• Cerrahpaşa Tıp Fakültesi asistan hekimlerinin ödenmeyen döner sermaye ücretleri ile ilgili toplantı-
lar gerçekleştirildi.

2017 Aralık
• 23. Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayına katılım sağlandı.

2018 Ocak
• TTB yöneticilerine yönelik gözaltılar sonucu Türkiye’nin her yerinden ses verdik;  asistan hekimler 
olarak hekimlik andını okuduk, videolar çektik, paylaştık.

2018 Mart
• 3 Mart 2018 tarihinde Ankara’da TÖK ve Asistan Hekim Kolu ile birlikte düzenlenen ‘Genç Hekimler 
Eğitim ve Çalışma Hakları İçin Buluşuyor’ çalıştayına katılım sağlandı.

• 11 Mart 2018 tarihinde yine Ankara’da ‘Hekimler Buluşuyor’ etkinliğine katılım sağlandı.
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Hukuk
Çalışmaları
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I- GENEL OLARAK:

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

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

Yönetim Kurulu toplantılarının yanı sıra, sağlık alanını etkileyecek düzenlemeler/değişiklikler nede-
niyle yazılı ve sözlü hukuki mütalaalar hazırlamak, Yönetim Kurulu ve/veya büro ve komisyonlarca 
düzenlenen toplantılara katılmak, sunumlar yapmak, soruları yanıtlamak, Hukuk Bürosu’nun yerine 
getirdiği görevler arasındadır. 

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

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

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

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

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

Görevimiz her ne kadar, “hekim olmaktan ve mesleğin uygulanmasından kaynaklanan hukuki sorun-
lara danışmanlık yapmak” olarak tanımlanmış olsa da, geride bıraktığımız süre içerisinde başvuran 
hekimler adına çok sayıda savunma/ifade/itiraz ve dava dilekçesi hazırlanmıştır. 

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

II- DAVALAR:

Mart 2018 tarihi itibarıyla Hukuk Bürosu tarafından takip edilen derdest dava sayısı 221’dir. 

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

Hukuk Bürosu
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A- İSTANBUL TABİP ODASI ADINA AÇILAN DAVALAR ve  SUÇ DUYURULARI

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

1- “Evrak Vermeme” İşlemleri Nedeniyle Açılan Davalar

Meslek kuruluşunun hekimlere yönelik hasta şikayetlerini sonuçlandırabilmesi ve ihlalin tespiti 
halinde disiplin soruşturması açılabilmesi için, ilgili sağlık kuruluşu uhdesinde bulunan hasta dos-
yalarına gerek duyulmaktadır. Bu çerçevede dosya ve belgeler, hastanın tedavi gördüğü hastaneden 
istenmektedir. 

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

Son 2 yıl içinde Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü ve Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi aleyhinde, meslek örgütüne evrak vermeme işlemleri sebebiyle toplam 7 dava daha açıl-
mıştır.

Bu davaların 6 tanesi de sonuçlanmış olup, evrak vermeme işlemleri iptal edilmiş, bir dava ise de-
vam etmektedir.

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

Hatırlanacağı gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’nun, kanuni bir dayanağı olmaksızın 
hukuka aykırı olarak kişisel bilgileri ve kişisel sağlık verilerini topladığı ve en az 5 şirkete yaklaşık 
65.000-TL’ye sattığı bir Sayıştay Raporu ile ortaya çıkmıştı. 

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

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

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

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda 13.03.2014 tarihinde yapılan değişiklik ile son-
rasında toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhlarının; TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin 
il ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç 
sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri 
alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirleneceği düzenlenmişti.

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

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

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

2016 yılına ilişkin kararın iptali için açılan dava, İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından geçti-
ğimiz günlerde reddedildi. Bu karara karşı istinaf başvurusu yapılmışsa da, İstanbul Bölge İdare 
Mahkemesi’nce reddedildi.  

Bu uyuşmazlıklarda Danıştay süreci sona erdiğinde, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi başvuruları da yapılacak.

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

Önceki dönemlerde olduğu gibi,

• Tıp eğitimi almadığı ve yetkisi olmadığı halde, kendisini hekim olarak tanıtıp hasta muayene eden-
ler, 

• Hekim olmadıkları halde sahte diploma hazırlayarak özel veya kamu sağlık kuruluşlarında çalışan-
lar,

• Web siteleri kanalıyla aracılık yapıp, mevzuatta yasaklandığı şekilde hekimlere iş temin edenler,

hakkında şikayetçi olmaya ve davaları takip etmeye devam ettik. Bu nitelikte devam eden 7 dava 
bulunuyor.

5- 1 Mayıslarda Yaşanan Hak İhlalleri Yargıya Taşındı 

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

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

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

1 Mayıs 2007 için yaptığımız başvuruda iç hukuk yollarını tükettik ve dosyayı Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne taşıdık. AİHM, 1 Mayıs 2007’de yaşanan hak ihlalleri nedeniyle yaptığımız başvuruyu 
kabul etti; meslek örgütümüz lehine 15.000 Euro tazminata hükmetti.

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

Ancak dönemin İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü hakkında yaptığımız şikayet-
te iç hukuk yollarını tüketerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurduk. AİHM, 1 Mayıs 
2008 tarihinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin bu başvurumuzu 24.05.2016 tarihinde sonuçlandırdı; 
Sözleşme’nin 11. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle meslek örgütü lehine 22.500 Euro tazminata 
hükmetti.

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

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

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

Geride bıraktığımız bir yıllık dönemde 1 Mayıs 2008 nedeniyle İstanbul Tabip Odasına, 1 Mayıs 2013 
nedeniyle TTB Merkez Konsey temsilcisine karşı başlayan savcılık soruşturmaları sona erdi ve içerik 
olarak son derece önemli hukuki argümanlar eşliğinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.  

2008 ve 2013 yılları savcılık aşamasında kalmışken, 1 Mayıs anma ve kutlamalarının demokratik bir 
hakkın kullanımı olduğunu belirten onca yargı kararı ve uluslararası sözleşme bulunurken, yine de 
2014 ve 2015 yıllarının 1 Mayıs’ları için dava açıldı. 

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

1 Mayıs 2015 tarihindeki çağrıları/davetleri nedeniyle açılan davada, meslek örgütü ve sendika yöne-
ticilerinin beraatine karar verildi ve karar kesinleşti. 

B- İSTANBUL TABİP ODASI ALEYHİNDE AÇILAN DAVALAR

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

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

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

İstanbul Tabip Odası organlarının üyelerinin görevden alınması konulu davada, İstanbul 12. Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nce; “bu tür büyük kapsamlı olaylarda sahadan acil sağlık hizmeti verilmesi 
gerektiği, davalı tabip odasının yasal mevzuat gereği halk sağlığını koruma, acil sağlık ve ilk yardım 
hizmeti gerektiren durumlarda, zamanında müdahale, insan hayatını kurtarma amaçlı acil sağlık ve 
ilk yardım hizmeti verme, gönüllü hekim ve sağlık çalışanlarını koordine etme görev ve yükümlülüğü 
gereği acil sağlık ve ilk yardım hizmeti sunma amacıyla anlık, arızi ve geçici olarak sağlık hizmeti su-
nulduğu anlaşılmıştır.” gerekçesiyle davanın reddine karar verildi. Karara karşı Sağlık Bakanlığı’nca 
istinaf yoluna başvuruldu. 

Sağlık Bakanlığı, barış ve diyalog çağrısı içeren sözleri gerekçe göstererek de, amaç dışı faaliyet 
iddiasıyla meslek kuruluşu organlarının görevden alınması talepli dava açtı. İstanbul 5. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde görülen dava devam ediyor.

3- Başka bir örnek, 23-24 Nisan 2016 tarihli İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu’nun iptali konulu 
davadır. Üye bir hekim tarafından açılan davada İstanbul Tabip Odası tarafından seçim yeri ola-
rak belirlenen okul binalarının içinde bulunduğu alanın başka etkinlikler nedeniyle ulaşımı zor ve 
yanı sıra güvenliksiz olduğu belirtilerek, Genel Kurul’un iptali istenmişti. Dava, İstanbul 5. İdare 
Mahkemesi’nin 26.10.2016 tarihli kararı ile reddedildi ve karar kesinleşti.
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C- İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİCİSİ, TEMSİLCİSİ ve AKTİVİSTLERİ İLE İLGİLİ 
HUKUKİ İŞLEMLER ve DAVALAR

Bu kategorideki hukuki işlem ve davalar;

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

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

• Tabip Odasının etkinliklere katıldığı için disiplin soruşturması ve/veya cezai soruşturma açılan 
hekimlerin hukuki işlem ve davaları olarak örneklenebilir.

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

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

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

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

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

Giderek artan şekilde mobbinge ilişkin şikayetleri özel olarak belirtmek gerekir.

2- Ayrıca özellikle intörn ve/veya asistanlığının ilk yıllarındaki kadın hekimlerden gelen, cinsel tacize 
maruz kalma şikayetlerini de takip ettik. 

Bu davalardan biri intörn hekime yönelik olarak hasta yakını tarafından gerçekleştirilen cin-
sel tacize ilişkin olup, “cinsel saldırı” suç isnadıyla açılan dava İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde devam ediyor. 

Bir başka örnekte ise, bir asistan hekim, nöbet sırasında intörn hekime cinsel tacizde bulunduğu 
için yargılandı ve İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nce asistan hekimin 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 
cezalandırılmasına karar verildi. Dosya istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesi önünde.

3- Asistan hekimlerin acil servis nöbeti ile görevlendirilmeleri işlemlerine karşı dava açmaya devam 
ettik. Bu davalarda mahkemeler hep asistan hekimler lehine kararlar verdi ve bu kararlar kesinleşti.

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği mahkeme kararlarına rağmen hukuka ay-
kırı tutumundan ve “acil yeşil alan nöbeti” uygulamasından vazgeçmedi. Bu nedenle psikiyatri ve 
tıbbi biyokimya branşlarından iki asistan hekim adına yeni bir dava açtık. Dava, İstanbul 7. İdare 
Mahkemesi’nde görüldü ve 17.01.2017 tarihinde “acil yeşil alan nöbeti” adı altında getirilen branş dışı 
nöbet uygulaması yine iptal edildi. Böylece Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nin 
asistan hekimlere dayattığı branş dışı “acil yeşil alan nöbetinin” hukuka aykırı olduğu bir kez daha 
tescillenmiş oldu. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun istinaf başvurusu da reddedildi ve bu karar 
da kesinleşti.

Tüm yargı kararlarına rağmen, asistan hekimlere acil servis nöbetinde ısrarcı olan Sağlık Bakanlığı 
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tarafından Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkın-
da Tebliğ’de değişiklik yapılarak, vardiyalı çalışma sistemi adı altında asistan hekimler için yeniden 
branş dışı yeşil alan nöbeti getirildi. Tebliğ’e yönelik hukuki girişimler için incelemelerimiz devam 
ediyor. 

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

İstanbul’da aile hekimliğinin başladığı 2010 yılının kasım ayından bu yana “aile hekimliği sistemi”nde 
yaşanan sorunlar çözülemiyor.  

Son 2 yılda Hukuk Büromuz tarafından takip edilen davalar arasında çok önemli bir bölümünü aile 
hekimleri adına açtığımız davalar oluşturuyor:

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

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

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

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

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

2- Olağandışı Denetimler Nedeniyle Açtığımız Dava

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

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

Olağanüstü denetimlerin sürmesi nedeniyle, somut bir gerekçe gösterilmeksizin yapılan olağandışı 
denetimlerin haksız ve dayanaksız olduğu, denetimlerin usulüne uygun olarak yapılmadığı ve bu 
denetimlerin bir baskı aracı olarak kullanıldığı gerekçeleriyle emsal bir dava açıldı. İstanbul 6. İdare 
Mahkemesi haksız şekilde davanın reddine karar verdi. İstinaf yoluna başvurduk.

3- İş Bırakma Günleri ve Cumartesi Nöbetleri İçin Açtığımız Davalar

a. Bilindiği üzere 11.09.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Torba Yasa, ASM ça-
lışanlarına “aile sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde nöbet görevi” getirdi. Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu’nun 09.12.2014 tarih, 2014/33 sayılı Genelgesi ile usul ve esasları ilan edilen bu 
uygulamaya kısaca “cumartesi nöbeti” adı verildi. 

Bu uygulamaya karşı sağlık meslek örgütleri uzun ve kararlı bir mücadele yürüttü, zorunlu nöbetin 
kaldırılması için çok sayıda görüşme, eylem ve etkinlik gerçekleştirildi. Aile hekimleri ve aile sağlığı 
elemanları da nöbetin gündeme geldiği ilk günden itibaren buna itiraz ettiler; sağlık meslek örgütle-
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rinin çağrısına uyup nöbete katılmayarak kaldırılmasını talep ettiler. Bu eylem süreci aylar boyunca 
devam etti. Bu süre zarfında nöbete katılmayan ASM personeli hakkında her hafta tutanak tutuldu, 
sayısız savunma istendi ve ihtar puanı cezaları tebliğ edildi. Hukuk Büromuz tarafından bu cezalara 
karşı çok sayıda dava açıldı.  

Başlangıçta açılan davaların çoğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, sendikal faaliyet ve 
örgütlenme özgürlüğü kapsamında cezaların iptal edilmesiyle sonuçlandı. Ne var ki temyiz mercii 
olan Danıştay 5. Dairesi’nin 2015/4490 E. sayılı dosyada 14.09.2015 tarihinde verdiği karardan sonra 
olumlu sürecin seyri değişti. Çünkü bu kararla bir aile hekiminin lehine verilmiş olan mahkeme 
kararının yürütmesi durdurulmuştu. 

Esasında bu dosya, cumartesi nöbetiyle ilgili olmayıp, 4 Aralık 2013 günü yapılan iş bırakma eylemi 
sebebiyle verilen ihtar cezasıyla ilgiliydi. Danıştay 5. Dairesi, yürütmenin durdurulması kararının 
ardından, 25.02.2016 tarihinde de iptal kararını bozdu. Daire, önceki kararlardan dönme gerekçesi-
ni açıklamadı. Kararda sadece Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin 14. maddesi ile 
Ek-2 sayılı listeden söz edildi. Yani ihtar puanı cezasına ilişkin maddelerden… Buna karşılık AİHM’in, 
Anayasa Mahkemesi’nin, Danıştay’ın yıllardır tekrarladığı içtihat niteliğindeki kararlar da, ifade ve 
örgütlenme özgürlüğü de yok sayıldı; bunlara ilişkin tek bir cümle dahi kurulmadı. 

İşte bu süreçle birlikte idare mahkemeleri de davaları reddetmeye başladı. Üstelik sadece cumartesi 
nöbeti davaları değil, 20-22 Mayıs iş bırakması ve diğer iş bırakma eylemlerine katılan aile hekimle-
rine verilen cezalara ilişkin davalarda da olumsuz kararlar verilmeye başlandı. Daire kararının ge-
rekçesi olmadığından, idare mahkemeleri birbirinden farklı gerekçeler icat ettiler. Kimisi, “her hafta 
eylem yapılması sendikal faaliyetin amacına aykırı” dedi, kimisi “ölçülülük ilkesi ihlal edildi” dedi, 
kimisi “nöbete gidilmemesinin acil ve temel sağlık hizmetlerine zarar verdiğini” ileri sürdü! Yine de 
-sınırlı da olsa- ihtar cezalarını önceki süreçte olduğu gibi iptal eden mahkemeler de vardı.

Bu davaların tamamı temyiz mercii olarak Danıştay 5. Dairesi’ne gitti. Ancak Danıştay 5. Dairesi bu 
dosyalara ilişkin karar veremeden iki önemli gelişme yaşandı: İlk olarak 20 Temmuz 2016 itibariy-
le “yargıda iş yükünün azaltılması amacıyla” ikinci derece mahkemeleri faaliyete başladı. Kısaca 
“istinaf mahkemeleri” denilen bu mahkemeler “ikinci derece yargılama yapan mahkemeler” olarak 
tanımlandı ve bazı davalar için temyiz yolu kapandı. Buna göre artık, idari işlemlerin iptali için açılan 
davalarda verilen kararlara karşı ancak istinaf başvurusu yapılabiliyor. İstinafta verilen kararlar 
kesin nitelikte olduğundan ayrıca Danıştay’a başvurulamıyor. İkinci olarak da 01.08.2016 tarihinde 
Danıştay’da işbölümü değişti ve aile hekimliği dosyaları Danıştay 2. Dairesi’ne devredildi.

Maalesef bu değişikliklerin ardından hukuka ve hakkaniyete uygun bir süreç yaşamadık. Gelinen 
aşamada birbiriyle çelişen, taban tabana zıt kararlar ile karşı karşıyayız. Üstelik bu kararların önemli 
bir kısmı kesinleşti! 

Öyle ki 2017 itibariyle davalar, istinaf mercii olan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından jet 
hızıyla bitirildi. İdare mahkemelerinin verdiği hukuka aykırı nitelikteki ret kararları 4-5 ay gibi kısa 
bir zaman içinde onaylandı. Aile hekimleri lehine verilmiş olan iptal kararları ise aynı hızla kaldırıldı 
ve davalar reddedildi. Bu kararlar kesin nitelikte olduğundan, davalar aile hekimleri aleyhine bitmiş 
oldu!  

Aylarca olumsuz istinaf kararları birbiri ardına tebliğ olurken, aksi yönde bir gelişme yaşandı ve 
Danıştay 2. Dairesi, bir yılı aşkın süre beklettiği dosyalarda olumlu kararlar vermeye başladı. Daire, 
“ihtar puanı cezalarının usulüne uygun bir soruşturma yapılmadan verildiği” gerekçesiyle, olumsuz 
kararları bozdu; olumlu kararları ise onadı. Her ne kadar esasa girilmeden usul yönünden verilse 
de, Danıştay’a giden ilk davalarda hukuki seyir olumluya dönmüş oldu. Bu kararlara karşı İstanbul 
Valiliği’nin yaptığı karar düzeltme talepleri de reddedildi ve Danıştay’daki dosyalar aile hekimleri 
lehine kesinleşmiş oldu.
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Böylelikle konusu, sebebi, hukuki argümanları aynı olan davalar taban tabana zıt şekilde sonuçlanmış 
ve hukuk devletinin temelini oluşturan hukuki güvenlik ve hukuki belirlilik ilkeleri ihlal edildi. 

b. 13 Mart 2015 tarihli Eylem ve Açılan Davalar

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

13 Mart 2015 tarihinde yapılan eyleme yönelik soruşturmaların başlamasının ardından, örnek savun-
ma ve itiraz dilekçeleri hazırlanarak aile hekimleriyle paylaşıldı. İhtar puanı ile cezalandırılan hekim-
ler adına davalar açıldı. Davaların çoğunluğu olumlu sonuçlandı ve kararlar kesinleşti.

Bir davada ise, aleyhe karar verilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk.

c. 1 Haziran 2015 tarihli Eylem ve Açılan Davalar

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

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

1 Haziran günü yapılan iş bırakma etkinliğine katıldığı için ihtar puanı ile cezalandırılan bir aile 
hekimi adına örnek dava açıldı. Mahkemenin aleyhe karar vermesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurduk. 

4- Nöbet Muafiyetine İlişkin Sorunlar ve Açılan Dava

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

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

5- “Geçici Aile Hekimi” Olarak Görevlendirilen TSM Hekimlerinin Ek Ödemelerde Yaşadığı Prob-
lemler ve Açılan Dava

Boş veya boşalan aile sağlığı birimlerinde görevlendirilen TSM hekimleri daha önceki yıllarda olduğu 
gibi geçtiğimiz bir yıl içerisinde de birçok farklı yerde “geçici aile hekimi” olarak görev yaptılar.

Sürekli olarak çalıştıkları kurumun dışında bulunmak, her hafta farklı bir ASM’de çalışmak gibi 
sorunlarının yanı sıra, “geçici aile hekimi” olarak çalıştıkları süreler için “fazla ödeme” yapıldığı iddi-
asına ve “kamu zararı” gerekçesiyle geri ödeme talebine de maruz kaldılar.

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

Ancak Yönetmelik değişikliğinden önceki dönemde kamu zararı çıkarılan hekimlere yönelik icra 
takipleri ve davalar durdurulmadı. Bu davalardan biri emsal olması amacıyla Hukuk Büromuz tara-
fından takip edildi ve İstanbul Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce faiz istenemeyeceği gerekçe-
siyle lehimize karar verildi.

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

Emekli aile hekimlerine ödenen emekli maaşlarının geri istenmesi nedeniyle açılan davalar, 5 yılı 
aşkın süredir devam ediyor. 

Başlangıçta aile hekimleri lehine karar veren mahkemeler bulunmakla birlikte Yargıtay 21. Hukuk 
Dairesi tarafından temyiz aşamasında verilen bir karar sebebiyle, uyuşmazlıklar aile hekimlerinin 
aleyhine sonuçlanmaya başladı. Eski adıyla Bağ-Kur ve SSK emeklileri yönünden davalar olumsuz 
şekilde kesinleşti. Emekli Sandığı mensupları yönünden ise, idare mahkemelerince verilen kararla-
rın temyiz incelemesi Danıştay’da devam ediyor.

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

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

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

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

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

Kanun değişikliğinin ardından da 2015/19 sayılı SGK Genelgesi yayınlandı. Genelge’de, Kanun deği-
şikliği öncesinde iş sözleşmesi ile çalışan hekimlerin sözleşmelerinde aksi yönde bir hüküm yoksa 
veya eklenmemişse, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 4-B sigortalısı olacakları vurgulandı. 

Bu süreçte çok sayıda hekim, makbuz veya fatura düzenlemek ve 4/B statüsünde çalışmak yasal zo-
runlulukmuş gibi muayenehane açmaya veya şirket kurmaya zorlandı. Yakın dönemde ise kimi zincir 
hastaneler, serbest meslek makbuzu karşılığın ücretini alan hekimleri, bu kez de şirket kurmaya 
zorlamaya başladı. Şirket kurmayan hekimlerin ücretlerinin ödenmeyeceğini, bordrolu çalışmak 
isteyenlerin ise hakedişlerinin düşürüleceğini belirterek hekimleri sanal şirketler kurmaya ikna 
etmeye çalıştı. Bu süreçte çok sayıda toplantı yapıldı, hastanelere uyarı yazıları gönderildi. Hekimlere 
hukuki danışmanlık sağlandı.

Öte yandan, TTB tarafından, hekimleri “taşeronlaştıran” 2015/19 sayılı Genelge’nin iptali için 
Danıştay’da açılan dava devam ediyor. 
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2- Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nin “14.8.” Maddesi

Hatırlanacağı gibi, 24.12.2015 ve 28.12.2015 tarihli SGK duyuruları ile Özel Sağlık Hizmeti Sunucu-
larından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nin 14.8. maddesi değiştirilerek kabulü imkansız bir 
düzenleme getirilmişti. Değişiklikte; “14.8. Sağlık Hizmet Sunucusu, hekimlerin bu sözleşmeden 
doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesine bağlı olarak yapıldığı tespit edilen yersiz ödemelerin 
Kuruma geri ödenmesinde, SHS ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğunu ve Kanunda kendisine 
yüklenen sorumluluk ve cezai müeyyideleri bildiğini belirtir ifadelere yer verilen sözleşmeyi, başvu-
rusu sırasında Kurum ilgili birimine iletmekle yükümlüdür.” denilmişti.

Bu düzenlemenin geri alınması için bir yandan SGK nezdinde girişimlerde bulunduk. Bir yandan da 
yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtık. Dava dışında yürüttüğümüz görüşmeler sonuç 
verdi ve yargılama devam ederken SGK yeni bir duyuru ile sözleşmelere “14.8” maddenin konulması-
na ilişkin zorunluluğu kaldırdı. 

Bu nedenle açtığımız davada, Danıştay 15. Dairesi tarafından yargılama devam ederken bahsi geçen 
zorunluluk kaldırıldığından, bu yönde karar verilmesine yer olmadığına karar verildi.

3- Uzman Hekimler ve Sürücü Raporları

29.12.2015 tarihinde Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair 
Yönetmelikte değişiklik yapılarak, “Pratisyen tabip tarafından, sürücü/sürücü adayının genel sağlık 
durumuna ilişkin yazılı beyanı alınarak ikinci fıkrada tanımlanan durumlarının olup olmadığı yönün-
de ilk muayenesi yapılır…” hükmü düzenlendi. 

Bu değişikliğin ardından, uzman hekimlerin sürücü ve sürücü adaylarının ilk muayenesini yapmaları 
ve rapor düzenlemeleri imkânı ortadan kalktı. Uzman hekimlerin sağlık raporu düzenleme yetkileri-
ne ve mesleğin icrasına yönelik haksız kısıtlama niteliğindeki bu maddenin yürütmesinin durdurul-
ması ve iptali talebiyle başvurucu bir hekim adına dava açtık. 

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

Bakanlıkların bu karara yönelik itirazı da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararı ile reddedil-
di. Dava devam ediyor.

4- Özel Sağlık Kuruluşlarında “Yan Dal Kadro Şartı”

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

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

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

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

5- Acil Branşlarda Kota Uygulanması

SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklik ile acil branşta kota uygulaması getirildi. Bu 
uygulamanın ardından, SGK Genel Sağlık Sigortası Medula Web Servisleri Kullanma Kılavuzu da de-
ğiştirilip, acil servislerde görev yapan hekimlerin, acil hekimliği dışındaki bir branşta veya başka bir 
özel sağlık kuruluşunda çalışmaları engellendi. Bu statüdeki hekimlerin Medula sistemleri kapatıldı 
ve SGK’lı hasta bakamadıkları gerekçesiyle, özel sağlık kuruluşları tarafından iş sözleşmeleri sona 
erdirildi. Oysa SUT, yalnızca acil servisler için günlük hasta sayısına “kota” getirmiş, başka bir kısıtla-
maya yer vermemişti. 

Medula sistemi kapatılıp mevcut çalışmasına son verilen bir hekim adına ivedilikle dava açtık ve 
Kılavuz’un ilgili bölümünün yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedik. Danıştay 15. Dairesi’nce, 
“…dava konusu düzenlemenin, herhangi bir branşla anlaşması olan ve kota uygulamasına da takıl-
mayan ve yukarıda belirtilen mevzuat uyarınca da birden fazla sağlık kuruluşunda çalışma hakkı 
olan tabiplerin bu çalışma hak ve özgürlüğünü sınırladığı ya da kadrolu uzman hekimin mesul 
müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet 
tutabilmesini engellediği ortadadır. Dolayısıyla dava konusu Kılavuz hükmünün, kota uygulamasının 
sınırlarını aşar nitelikte olduğu ve yasa veya diğer mevzuatla belirtilen çalışma hak ve özgürlüğünü 
engellediği açıktır” gerekçesiyle, Medula Web Servisleri Kullanma Kılavuzu’nun “Acil Branşta Kota 
Uygulaması” başlıklı maddesini hukuka aykırı buldu ve yürütmesini durdurdu. 

SGK’nın bu karara yönelik itirazı da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildi.  Dava-
nın esası hakkında ise henüz karar verilmedi. 

6- Kişisel Sağlık Verilerinin Paylaşılması 

Hastalara ait, TC numarası, kimlik ve adres bilgileri dahil olmak üzere her türlü kişisel bilginin ve 
kişisel sağlık verisinin, herhangi bir elemeden geçirilmeden, herhangi bir koruma ve denetim önlemi 
almadan merkezi olarak depolanmasına imkan veren “Sağlık Net-2” ve “E-Nabız” isimli programla-
rın kullanılma zorunluluğu, gündemimizdeki yerini korudu.

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

Son olarak Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik 
yayınlandı. Hukuka aykırı Yönetmelik hükümlerinin iptali için TTB tarafında dava açıldı. Danıştay 15. 
Dairesi tarafından Yönetmeliğin tamamının yürütmesi durduruldu. Dava esastan sonuçlanmamış 
olmakla birlikte, yargı kararından yola çıkılarak 24.11.2017 tarihinde bir kısım değişiklikler gerçek-
leştirildi.

G- HASTA ve/veya HASTA YAKINININ ŞİDDETİNE UĞRAYAN HEKİMLER

ADINA TAKİP EDİLEN DAVALAR

Hukuk Büromuz tarafından, tehdit, hakaret, taciz, yaralama vs. şiddet eylemlerine maruz kalan 
hekimlerin hukuki destek talepleri 10 yılı aşkın süredir karşılanmakta ve başvuru anından itibaren 
(gerek soruşturma, gerekse kovuşturma aşamasında) şiddet dosyaları takip edilmektedir.

Şiddet dosyalarına ilişkin genel verileri aşağıda sıralıyoruz: 

• Halen devam etmekte olan 49 hekime yönelik şiddet davası bulunuyor. 
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• Dava dosyalarından, en sık ve yoğun şiddetin hastane acil servislerinde ve nöbet saatlerinde yaşa-
nıyor.

• Aile sağlığı merkezlerinde yaşanan şiddet, hızlı şekilde artmaya devam ediyor.

• Dosyaların neredeyse tamamında yargılama hasta ve hasta yakınının, “hakaret” ve/veya “tehdit” 
eylemi nedeniyle yapılıyor. Yarıya yakınında, hakaret ve tehdit suçlarına “yaralama” ve “yaralamaya 
teşebbüs” suçları ekleniyor. 

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

• Hasta ve/veya hasta yakınları; sıra beklemek, randevu almadan geldiği için hekime muayene ola-
mamak, hastayı getirmeden onun gıyabında reçete/rapor düzenlenmesi talebinin reddedilmesi, has-
tanenin klinikleri arasında dolaştırıldığı için öfkelenmek, yazılmasını istediği ilacın reçete edilmeme-
si, hasta tarafından serum takılması veya MR çekilmesi veya tahlil yapılması talep edildiği hallerde, 
hekimin bunlara gerek görmemesi gibi ya zaten hukuka uygun olmayan talepleri karşılanmadığı için 
ya da doğrudan hekimle ilgisi olmayan bir çok nedenle şiddete başvuruyor.  

• Dosyaların tamamına yakınında hasta ve/veya hasta yakınlarının eylemi hatalı bulunarak ceza 
veriliyor. 

• 2 yıl ve altındaki cezaların söz konusu olduğu hallerde, mahkemeler, somut olayın özelliklerine, 
sanığın sabıkasının bulunup-bulunmadığına, yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşup-oluş-
madığına, maddi bir zarara yol açıp açmadığına, zararı karşılayıp karşılamadığına, yargılama sıra-
sındaki davranışlarına bakarak, kararın açıklanmasına veya bir erteleme müessesi olan “hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına” karar veriyor. 

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet davalarının büyük bölümünde verilen cezalar nite-
likleri gereği erteleniyor veya hükmün açıklanması geri bırakılıyor. Ancak bu halde de yargılanan kişi 
bir denetim süresine tabi tutuluyor ve bu süre içinde kasıtlı bir suç işlememesi koşulu bulunuyor. 
Aksi halde verilen ceza infaz ediliyor.   

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

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

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

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

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

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

İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nde açılan dava da benzer gerekçeyle, hekim lehine sonuçlandı. Dosya 
istinaf incelemesi için Bölge İdare Mahkemesi önünde.

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

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

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

Davaların idare mahkemeleri tarafından “yetki yönünden” reddedilmesi üzerine istinaf başvuruların-
da bulunduk. 

Süreç devam ederken, bir KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu ve başvuru 
zorunluluğu getirildi. Bu nedenle, devam eden tüm davalar için Komisyon başvurularını da yaptık.

2- Diğer bir sorunu ise, OHAL döneminde başlatılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 
sebebiyle yaşanan hak ihlalleri oluşturdu.

Güvenlik soruşturması gerekçesiyle tıp fakültesi mezunu hekimlerin atamaları aylarca gerçekleştiril-
medi. Ataması yapılmayan hekimler için hukuki girişimlerde bulunduk. 

Ataması 9 ay sonra gerçekleştirilen bir hekim adına maddi ve manevi kayıplarının giderilmesi için 
tazminat davası açtık. Yargılama İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde devam ediyor. 

Keza hiçbir somut gerekçe belirtilmeden, sadece güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının 
olumsuz sonuçlandığı iddia edilerek devlet hizmeti yükümlülüğüne (kamu görevine) atanmayan he-
kimler için de emsal nitelikte dava açtık. Yargılama, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nde devam ediyor. 

3- Yine OHAL sürecinde yayınlanan KHK’lar ile haksız şekilde kamu görevinden çıkartılan yan dal 
uzmanları için de emsal nitelikte dava açtık. Kamu görevinden çıkartılan, yanı sıra özel sağlık kuru-
luşlarındaki yan dal kadro şartı sebebiyle burada da çalışması mümkün olmayan, yan dal uzmanı bir 
hekim adına açtığımız dava, İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nde devam ediyor.  

İ- AYNI KONUMDAKİ HEKİMLERİ ve MESLEĞİ ETKİLEYEN EMSAL NİTELİKTEKİ DAVALAR

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

1- Branş dışı acil servis nöbeti uygulaması her dönemde önemli başvuru konuları arasında yer aldı. 
Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir kardiyoloji uzmanı, acil serviste kapı nöbeti 
ile görevlendirilince, bu işlemin iptali için örnek dava açtık. İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından 
dava reddedildi. İstinaf süreci devam ediyor.   

2- Atama işlemlerindeki keyfi ve subjektif tutumları yargıya taşınmaya devam ettik. Örneğin doçentlik 
unvan ve yetkisini kazandığı ve atama şartlarını taşıdığı halde, objektif bir neden olmaksızın üniversi-
te kadrosuna atanmayan bir hekim adına dava açtık. Dava İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nce reddedil-
di. istinaf süreci devam ediyor.  

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

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

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

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

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

Geçmişe dönük borç çıkartılarak kamu zararı adı altında talep edilen bir hekim adına emsal dava 
açtık ve işlemin iptalini talep ettik. İstanbul 13. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, dayanak yazı 
iptal edilmezken, geçmişe dönük borç çıkarılması işlemi hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. İstinaf 
süreci devam ediyor.

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

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde, araçların girmesi mümkün olmayan bir alanda 
ambulansın çarpması sonucunda ağır yaralanan bir hekim adına, şikayetimiz üzerine dava açıldı. 
Ambulans şoförünün yargılandığı ceza davası, İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Yeterli önlemleri almayan Sağlık Bakanlığı aleyhindeki tazminat davası ise İstanbul 9. İdare 
Mahkemesi’nde görülüyor.

6- 2016 yılının ilk günlerinde “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı açıklamayı kamuoyu ile paylaşan 
Barış İçin Akademisyenler grubu içinde yer alan hekimlere, idari soruşturmalardan, savcılık ifade-
lerine, davalardan, YÖK yazışmalarına kadar her aşamada aktif hukuki destek sunduk, sunmaya 
devam ediyoruz.   

26.03.2018
İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu
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İstanbul Tabip Odası Üye Çalışma Profili

ÇALIŞMA BİÇİMİ 

ÖZEL 16.830

KAMU 7.944

İŞYERİ HEK. 1.143

ÇALIŞMA ADRESİ OLMAYAN 9.181

 

CİNSİYET 

KADIN ÜYE 11.507

ERKEK ÜYE 23.591

YAŞ GRUPLARI 

20-30 1.125

31-40 5.324

41-50 9.273

51-60 8.474

61-70 4.389

71-80 2.218

81-90 1.461

91 ve üzeri 2.834

TOPLAM ÜYE SAYISI 35.098
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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

Kazım Mermer Mali Müşavir

Senem Demir Kahveci 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

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

Sekreterler: Nuray EROĞLU, Gülseren NAK DOĞRU

• Yeni üyelerin kayıtları, kimlik tahsisi ve dağıtım işlemleri, eğer hekim bir başka ilden naklen 
geliyorsa ya da başka bir ile kaydının naklinde nakil işlemleri ile ilgili görüşme ve yazışmalar ve üye 
dosyalarının klasmanı bu büroda yapılır. (29 Mart 2017 ve 25 Mart 2018 tarihleri arasında 1.466 adet 
yeni kayıt dosyası açılmış olup ilgili belgeler dosyalanıp ana arşivde yerini almıştır.) 

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

• Hekimlerin çeşitli nedenlerle (işe başlangıç, İlçe Sağlık Müdürlüğü kaydı, işyeri değişikliği, mua-
yenehane nakli, vize başvurusu vb.) nedenlerle ihtiyaç duyduğu Odaya üye olduklarına dair yazılar 
büromuzca hazırlanır. 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 Büromuzca gerçekleştirilen yeni kayıt, kimlik talebi, nakil vb. işlemlere ilişkin evrak kont-
rolü ve tasnifi yapılır.

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

• İl Sağlık Müdürlüğü’nden günlük olarak gelen kamuda çalışan ve/veya ayrılan ve hekimlerin çalış-
ma yeri değişikliklerinin bilgisayar kayıtlarına işlenmesi ve dosyalarına konulması yine üyelik işleri 
bürosu tarafından gerçekleştirilir.

Odamızın Üyelik İşleri Bürosu’nda 29.03.2017-25.03.2018 döneminde yapılan işlemler ve bunlara 
ilişkin yazışma adetleri aşağıda belirtilmiştir. Kayıtlarımıza göre aynı dönemde 61 hekim vefat etmiş, 
325 hekim de üyelikten istifa etmiştir. Ayrıca büromuzda üyelerimize 1.633 adet kimlik kartı hazırlan-
mıştır. 

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

Üyelik İşleri Bürosu
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29.03.2017 YENİ NAKİL NAKİL RESMİ DİĞER FAALİYET TTB
25.03.2018 YAPILAN GELEN GİDEN KURUM YAZIŞMALAR BELGESİ
 KAYIT   

TOPLAM 1.790 551 359 68 405 3.782 265
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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

2017-2018 çalışma döneminde; İstanbul Tabip Odası Ara Genel Kurulu, 14 Mart Tıp Haftası, İstanbul 
Tabip Odası Komisyonları etkinlikleri, “hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet”, gibi kam-
panyalarla ilgili görsel materyaller üretildi. Ayrıca çeşitli bilimsel toplantı, sempozyum, kurultay ve 
sosyal-kültürel etkinliklere dair materayaller de hazırlandı. İstanbul Tabip Odası’nın kendi bünye-
sinde yürüttüğü faaliyetlerin dışında Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nın bileşeni olduğu 
çeşitli inisiyatifler ve sağlık meslek örgütleriyle ortaklaşa düzenlediği çeşitli etkinlikler ilgili görsel 
materyaller üretildi. 

Üretilen materyallerin dökümü aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

 

  Çeşit Baskı Sayısı

 AFİŞ 450 3.000

 EL İLANI 30 8.000

 BRANDA 300 500

 BROŞÜR 30 9.000

Masaüstü Yayıncılık
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Hekimlik Uygulamaları Bürosu

Büronun amacı hekimlik uygulamaları sonucu ortaya çıkacak her türlü iddiayı araştırmak, toplanan 
her türlü bilgi ve belgeyi Yönetim Kurulu’na sunmak, oluşturulan dosya sonuçlanıncaya kadar takip 
etmektir. Hekimlere sağlık hukuku danışmanlığı yapmak, mevzuatla ilgili yenileme çalışmaları yap-
mak için ilgili kuruluşlarla temas etmek, eğitim çalışmaları yapmak diğer hedefleridir.

Son bir yıl içinde yürütülen çalışmaların ayrıntıları aşağıda sıralanmıştır.

Büro Sorumlu Hekimi: Dr. Celalettin Cengiz

Büro Çalışanları: Cevdet Albayrak, Özlem Öztürk

 Kapsadığı Dosya
 Doktor Sayısı Sayısı

Dosya Açılmış Başvuru 1123 859 

İncelemede Olan Dosya 479 387

Soruşturmada Olan Dosya 62 46

Onur Kurulu’na Sevk Edilen Dosya  317 203

Onur Kurulu’nda Olan Dosya 267 120

O.K. İtiraz Süresi İçinde Olan Dosya 21 7

Verilen Onur Kurulu Kararı 195 134

Yüksek Onur Kurulu’na Sevk Edilen Dosya 102 72

Yüksek Onur Kurulu’nda Olan Dosya 87 63

Sonuçlanan Dosya 952 785

Dönem İçinde Başvurulan – Sonuçlanan 507 434
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OLGU BAŞVURU 
 SAYISI

Acil Hastaya Bakmamak 9

Aracı Kullanmak 2

Bildirimsiz Serbest Hekimlik Yapmak 17

Bilimdışı Aldatıcı Yöntemlerle Tedavi Yapmak 7

Bilimselliği Kanıtlanmamış Yöntemlerle Tedavi Yapmak 11

Cinsel Taciz 8

Deontoloji Kurallarına Uymamak 6

Diplomasını ve/veya Uzmanlık Belgesini Kiraya Vermek 2

Gerçek Dışı Rapor Ve /Veya Belge Düzenlemek 13

Hasta Haklarına Saygı Göstermemek 60

Hasta Sırlarını Açıklamak 11

Hasta Yönlendirmek 3

Hastadaki Etkisini Tıp Dışı Amaçla Kullanmak 2

Hastalardan Haksız Kazanç Sağlamak 20

Hekimliğe Yakışmayan Davranışta Bulunmak 10

İki Ayrı İlde Serbest Hekimlik Yapmak 1

Meslektaşına Küçük Düşürücü Davranışta Bulunmak/Kötü Davranmak/Zemmetmek 12

Meslektaşının Hastasını Elde Etmeye Çalışmak 1

Mobbing 7

Reçete Vb. Tıbbi Belgelerle Kamu Kurumlarını Zarara Uğratmak 28

Tanıtım Kurallarına Aykırı Davranmak 50

Tabela Yönetmeliği’ne Aykırı Davranmak 1

Tıbbi Etik İhlali Yapmak 28

Tıbbi İhmal Ve/Veya Hata 538

Tıbbi Kayıtları Usulüne Uygun Tutmamak 3

Tıbbi Özensizlik 52

Tıp Dışı Haksız Rekabet Yapmak 1

Ticaret Yapmak 3

Usulsüz Adli Muayene Ve Rapor Yazmak 4

Usulsüz Reçete/Rapor Yazmak 17

Usulüne Uygun Aydınlatılmış Onam Almamak 19

Uzmanlık Dışı Girişim Ve Faaliyette Bulunmak 13

Yasalara Aykırı Davranış 2

Diğer - Genel Görüş/Bilgi İstemi 31

BAŞVURULARIN OLGULARA GÖRE DAĞILIMI*

*Aynı başvuruda birden fazla şikayet olgusu bulunabilmektedir.
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SONUÇ HEKİM 
 SAYISI

(YK) Aynı İçerikli Diğer Dosya İle Birleştirilmesine

(YK) Hekimin Vefatı Dolayısıyla İşlemden Kaldırılmasına

(YK) Soruşturma Açılmasına Gerek Olmadığına

(YK) Adli Makamların Değerlendirmesine

(YK) Delil Yetersizliğinden İşlemden Kaldırılmasına

(YK) Dilekçenin Usulüne Uygun Olmaması Nedeniyle İşlemden Kaldırılmasına

(YK) Hekime Ulaşılamadığından Tutanakla Kapatılması

(YK)  Hekimlik Uygulaması İle İlgili Olmaması Nedeniyle İşlemden Kaldırılmasına

(YK) Dişhekimleri Odası’na Bildirilmesine

(YK) Sağlık Bakanlığı’na Bildirilmesine

(YK) Soruşturmanın İlgili Hekime Yönlendirilmesine

(YK) Şikayet Geri Alındığından İşlemden Kaldırılmasına

(YK)  Şikayet Sahibinin İstenen Belgeleri Göndermemesi Nedeniyle İşlemden Kaldırılmasına

(YK) Türk Tabipleri Birliği’ne İletilmesine

(YK) Yazılı Uyarı

(OK) Cezai İşleme Gerek Olmadığına

(OK) Para Cezası

(OK) Uyarma Cezası

(YOK) Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına

(YOK) Para Cezası

(YOK) Uyarma Cezası

Yüksek Onur Kurulu – Geçici Olarak Meslekten Alıkoyma

Mahkeme Kararıyla Bozuldu

SONUÇLANAN DOSYALAR

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

BÜRO FAALİYETLERİ: 

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

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

Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenen, İşyeri Hekimliği 2018 (Az Tehlikeli-Tehlikeli-Çok Tehlikeli 
olmak üzere 3 ayrı kategoride) yılı asgari ücreti tüm işyerlerine yazılı olarak bildirilmiş, işyeri hekim-
lerine de duyurulmuştur.

Türk Tabipleri Birliği ile çeşitli başlıklarda yazışmalar yapılmış, işyeri hekimliği temel eğitim sertifi-
kaları zayi olmuş işyeri hekimlerinden gelen talepler doğrultusunda yeni sertifikalar düzenlenmiştir. 

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

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

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

İSTANBUL TABİP ODASI
İŞYERİ HEKİMLİĞİ BÜROSU

İşyeri Hekimliği Bürosu
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Özel Hekimlik Bürosu

Büro Sorumlusu: Emel Karaman

Büronun Amacı

Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlere yönelik kurumsal sorumlukları yerine getirmek, hekimle-
rin idari ve özlük hakları ile ilgili karşılaşacağı sorunların giderilmesi için yapılacak olan çalışmaları 
organize ederek yürütülmesini sağlamak, ileriye yönelik çalışmalar açısından programlar üretmek.

İş Tanımı

• Özel sağlık alanına yönelik genel durumun tespiti ve gelişmelerin sürekli takip edilmesi,

• Alana özgü doğrudan ya da dolaylı yasal mevzuatın takibi ve değerlendirilmesi,

• Özel sağlık alanında çalışan hekimlerin (işyeri hekimliği hariç) çalışma koşullarının değerlendiril-
mesi,

• Özel sağlık alanında çalışan hekimlerden özlük hakları, idari konular ve yasal işleyişle ilgili iletilen 
sorunların ilgili yönetim kurulu 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 Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesi,

• Özel sağlık sektörüne ve çalışanlarına özgü bilgi ve belgelerin toparlanarak veri kaynağı oluşturul-
ması, değerlendirmelerin yapılarak raporlanması ve Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesi,

• Alana özgü Yönetim Kurulu tarafından alınan tüm kararların organizasyonu, yürütülmesi ve takip 
edilmesi.

Yapılan İşler 

• Anılan mevzuat değişiklikleri başta olmak üzere yayınlanan resmi genelge, yönerge vb. değişiklik-
ler hakkında Odamız Yönetim Kurulu, Özel Hekimlik Komisyonu ve Hukuk Bürosu koordinasyonunda 
oluşturulan bilgilendirmelerin üyelere hızla aktarımı gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

• 01.04.2017-20.03.2018 döneminde 111 adet hekime/sağlık personeline ilişkin, ilgili mahkeme ya da 
kurumlarca Odamızdan talep edilen özel sektörde çalışan hekimler için emsal ücret değerlendirme 
yazıları gönderilmiştir. 

• Odamız Yönetim Kurulu, Özel Hekimlik Komisyonu ve Hukuk Bürosu koordinasyonunda oluşturu-
lan özel hastane, özel sağlık kuruluşu, bu kurumlar ya da özel çalışan hekimlerle ilgili resmi kurum 
yazışmalarının gönderim ve takipleri yapılmıştır.  

• İstanbul Tabip Odası web sayfası altında bulunan Özel Hekimlik sayfasının, TTB Kişisel Sağlık Veri-
leri Grubu sayfası ve TTB Özel Hekimlik Portalının haber takipleri yapılmaktadır. 

• Ayrıca 01.04.2017-20.03.2018 döneminde, yurt dışında eğitime başlayacak ya da çalışmalarına yurt 
dışında devam etmek isteyen

01.04.2017 – 31.12.2017 döneminde: 168

01.01.2018 – 20.03.2018 döneminde: 63
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olmak üzere toplam 231 hekim için Türk Tabipleri Birliği’nden hekimler hakkında iyi hal yazıları talep 
edilerek ilgili hekimlere gönderimi sağlanmıştır.

• Anılan dönemde Odamızdan İngilizce faaliyet belgesi talep eden 26 hekimin işlemleri yapılmıştır.  

• Resmi Gazete’nin günlük takibi yapılarak hekimlikle ilgili genel konulara ilişkin düzenlemelerin 
Yönetim Kurulu ve ilgili komisyonlar nezdinde bilgilendirmeleri yapılmaktadır. 

• Mayıs 2011’den itibaren İstanbul Tabip Odası’nın aktif üyesi olduğu FEMS (Avrupa Ücretli Hekimler 
Federasyonu) yazışmaları ve iş takipleri FEMS delegeleri koordinasyonunda yapılmaktadır.

• Özel Hekimlik Komisyonu’nun ve komisyon yürütme kurulunun tüm toplantı ve etkinlik organizas-
yonları yapılmaktadır.

• TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı ile ilgili olarak gelen başvurulardan ilgili olanların Türk 
Tabipleri Birliği’ne gönderimi yapılmakta, işlem birimleri hakkında Odaya yapılan başvurular cevap-
lanmaya çalışılmaktadır.

• 3-4 Haziran 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Kişisel Sağlık Verileri 2. Ulusal 
Kongresi’nin yazışma ve organizasyon takipleri yapılmıştır. 

• 12 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde yapılan TTB Özel Hekimlik Kolu’nun 
düzenlediği ‘Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz’ Çalıştayı ile yine TTB Özel Hekimlik 
Kolu’nun 9 Temmuz 2017 ve 4 Şubat 2018’de İstanbul’da gerçekleşen toplantılarının organizasyonu 
yapılmıştır.

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

• Mevcut işlemlerin yanı sıra Yönetim Kurulu, Özel Hekimlik Komisyonu, Özel Hekimlik Komisyon 
Yürütme Kurulu ve TTB Özel Hekimlik Kolu tarafından verilen diğer görev, raporlama, bilgi temini 
çalışmaları yapılmaktadır.
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