


2

İ stanbul Tabip Odası (İTO) kurulduğu 27 Aralık 
1929’dan bu yana 90 yıldır, hem hekimlerin meslek 
örgütü, hem de halk sağlığından sorumlu kamu kuru-

mu niteliğinde bir kuruluştur.  

İstanbul’da çalışan hekimlerin meslek örgütü İstanbul 
Tabip Odası ve tüm Türkiye’de hekimlerin temsilcisi 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) hekim haklarının ve mesleki 
bağımsızlığının güvencesidirler. Hekimlerin iradesini 
üzerinde yükseldikleri hukuki zeminde bir araya geti-
rirler.

İstanbul Tabip Odası bir kamu kuruluşu olarak halkın 
sağlığının, sağlık alanında etik değerlerin ve bilimsel 
düşüncenin koruyucusudur. 
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TABİP ODASI 
NEDİR?



İ stanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği 
yetkilerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndan 

alır.  

T.C. Anayasası 135. maddesi  “Kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluş-
ları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere 
uygun olarak gelişmesini sağlamak, 
meslek mensuplarının birbirleri 
ile ve halk ile olan ilişkilerin-
de dürüstlüğü ve güveni 
hakim kılmak üzere mes-
lek disiplini ve ahlakını 
korumak maksadı ile 
kanunla kurulan ve 
organları kendi üyeleri 
tarafından kanunda 
gösterilen usullere 
göre yargı gözetimi 
altında, gizli oyla seçilen 
kamu tüzel kişilikleridir.” 
şeklindedir. 

Başta 6023 sayılı Türk Tabipleri 
Birliği Kanunu olmak üzere ilgili yasa ve 
yönetmelikler, TTB’yi ve odaları hekimlik, halk 
sağlığı ve tıp eğitiminin her alanında söz söyle-
mek, hekimlikle ilgili etik ilkeleri belirlemek, kamu 
yetkililerine danışmanlık vermek ve denetlemekle 
yetkili kılar. 

6023 sayılı Kanunda Türk Tabipleri Birliği’nin görevleri şu 
şekilde tanımlanmıştır: 

• Halk sağlığına ve hastalara özveri ve feragatle hizmeti ideal 
bilen meslek geleneklerini korumaya ve geliştirmeye çalışmak,

• Üyelerinin maddi ve manevi hak ve çıkarlarını korumak, bunları 
halkın ve devletin çıkarları ile en iyi bir şekilde denkleştirmeye 
çalışmak,

• Halkın sağlığını korumaya, üyelerini belirli bir 
refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş sahaları 

bulmaya, İş Kanunu ile sosyal kanunların ve 
bunlara bağlı tüzük ve yönetmeliklerin 

hükümlerinin uygulanmasında meslek ve 
meslektaşların hak ve çıkarlarını koruma-
ya ve her türlü iş dağıtımının adilane bir 
şekilde düzenlenmesine çalışmak,

• Halk sağlığı ve tıp meslekleriyle ilgili 
konularda resmi makamlarla karşılıklı 

işbirliği yapmak,

• Halk sağlığını ve tıp mesleğini ilgilendiren 
işlerde resmi makamlardan yardım sağlamak.

Tabip odaları her ilde Valiliğe bağlı, il hıfzıssıhha 
kurulu, insan hakları kurulu gibi yapıların, ulusal düzey-

de ise TTB, Bakanlıklara bağlı (Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık 
Meslekleri Kurulu ve Tıpta Uzmanlık Kurulu, Adalet Bakanlığı’na 
bağlı Bilirkişilik Danışma Kurulu ya da Ticaret Bakanlığı Reklam 
Kurulu gibi) kurulların doğal üyesidir.  Böylece toplum adına 
denetim görevini yerine getirir. 
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TABİP ODASI YETKİSİNİ 
TABİP ODASININ

NEREDEN ALIR?
GÖREVLERİ NELERDİR?

İSTANBUL TABİP ODASI
KURULDUĞU 

27 ARALIK1929’DAN BU YANA,
HEM HEKİMLERİN

MESLEK ÖRGÜTÜ HEM DE
TOPLUM SAĞLIĞINDAN

SORUMLU BİR
KAMU KURULUŞUDUR.
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İ stanbul Tabip Odası, sağlıklı bir toplum yaratmanın 
ve sağlık hizmetine tüm yurttaşların eşit ve ücretsiz 
olarak erişmesini sağlamanın devletin asli görevleri 

arasında olduğunu kabul eder.  

Sağlığın sosyal belirleyicileri ile birlikte 
ele alınmasını önemser. Bireyle-
rin barınma, beslenme, iyi bir 
çevrede yaşama ve çalışma 
haklarının olmasını sağlıklı bir 
toplum için ön koşul olarak 
değerlendirir. Koruyucu 
sağlık hizmetlerine ağırlık 
verilmesini savunur.  

İnsan sağlığını ve hastalık-
ların tedavisini sadece kar 
amacı olarak gören kapitalist 
tıp endüstrisinin uygulamala-
rına karşı çıkar. Sağlık hizmetinin 
ticari faaliyete konu edilmesini ve 
piyasanın vahşi koşullarına terk edilmesi-
ni, sağlık kuruluşlarının işletmelere dönüşmesini 
reddeder.

Sağlık hizmetinin finansmanının yurttaşların gelirle-
rine göre alınmış vergilerden oluşan genel bütçeden 
karşılanmasını talep eder. Prim, katkı payı ve ilave ücret 

gibi yurttaşların doğrudan cebinden ödeme 
yaptığı Genel Sağlık Sigortası sistemini 

eşitsizliği artırdığı, erişimi kısıtladı-
ğı ve kaynak israfına yol açtığı 

gerekçesi ile uygun bulmaz.  

Sağlık hizmetinin esas 
olarak kamu kurumların-
da ve basamaklandırılmış 
biçimde verilmesinin 
nitelikli ve eşit, erişile-
bilir bir hizmet sunumu 

için gerekli olduğunu 
düşünür.

Kırsal alanda ve kentlerde 
etkin biçimde faaliyet gösteren, 

koruyucu ve tedavi edici sağlık 
hizmetinin entegre biçimde verildiği, 

ekip çalışmasına dayanan bölge tabanlı birinci 
basamak sağlık hizmet sunumunu savunur. 

TABİP ODASI hangİ

İLKELERİ SAVUNUR

SAĞLIKLI BİR TOPLUM
YARATMANIN  VE
SAĞLIK HİZMETİNE

TÜM YURTTAŞLARIN EŞİT VE
ÜCRETSİZ OLARAK ERİŞMESİNİ 

SAĞLAMANIN DEVLETİN 
ASLİ GÖREVLERİ 

ARASINDA OLDUĞUNU 
KABUL EDER.  
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Hastanelerde hekimlere ve sağlık çalışanlarına ücretle-
rinin performans sistemi ile değil güvenceli maaş olarak 
ödenmesini talep eder. Hastane gelirlerinin performans 
sisteminin zorlaması ile daha çok hasta muayenesi ve 
daha çok cerrahi işlem ve tetkik yapılarak elde edilme-
sini doğru bulmaz; çünkü bunun bir yandan hasta gü-
venliğini ve sağlık hizmetinin niteliğini azalttığını, diğer 
yandan hekimler ve sağlık çalışanlarında tükenmişliğe 
yol açtığını ve şiddeti tetiklediğini bilir. 

Sağlık iş gücü planlamasının ülkenin gerçek ihtiyaçları 
doğrultusunda yapılmasını talep eder; hekim ve diğer 
sağlık profesyonellerinin sayısının, birbirleriyle rekabet 
halinde ucuz işgücü ordusu yaratmak amacıyla artırıl-
masını doğru bulmaz. 

Hekim emeğinin gerçek değerini savunur.  Kamu ve 
özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin ve sağlık
çalışanlarının güvencesiz çalıştırma biçimlerine karşı 
çıkar,  çalışma hakkını ve güvenceli çalışmayı savunur. 

Hekimler ve diğer sağlık çalışanları için yıpranma payı 
ve emeklilikte insanca yaşanacak ücret talep eder. 

Güvenli çalışma ortamının sağlanmasını, “işveren 
yükümlülüğü” olarak görür. Sağlıkta şiddet dahil olmak 
üzere iş kazalarına karşı risk değerlendirmelerini yap-
mayan, önlem almayan sağlık kurumu yöneticilerini ve 
Sağlık Bakanlığı’nı sorumlu tutar. 

Tıp ve uzmanlık eğitimini niteliğinde bozulmaya yol 
açacak şekilde tıp fakültelerinin kontrolsüz biçimde ar-
tırılmasına karşı çıkar ve akademik yükseltme kriterleri-
nin sadakate değil liyakata dayalı olmasını savunur.

Öncelikli ilkesi “Önce zarar vermemek” olan tıpta, teda-
vi edici etkinliği, güvenirliği bilimsel olarak kanıtlanma-
mış bilim dışı Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Sağlık 
Uygulamalarına karşı çıkar. 

Bilimsellikten uzak yorumlarla basın yayın organların-
da halkı yanlış yönlendiren, meslek etiği dışı faaliyet 
ve söylemlerde bulunan meslek mensuplarına karşı 
mücadele yürütür. 
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Ü yelik, nakil, istifa, kimlik kartı başvurularının takibi, 
işe başlama, ayrılış vb. üyelik işleriyle ilgili belge 

hazırlanması, takibi, programa işlenmesi gibi her türlü 
üyelik işlemi bu büromuz tarafından yürütülmektedir.  
Tüm üyelik işlemleriniz için Cağaloğlu Merkez Büro-
muzda hafta içi 09.00-19.00, Cumartesi 09.00-13.00, 
Kadıköy Büromuzda hafta içi 10.00-18.00 arasında 
hizmet veriyoruz. 

M esleğin saygınlığının ve bağımsızlığın korunması, 
bu görevlerin bizzat hekimlerce üstlenmesiyle 

mümkündür. Tabip odaları hekimlere yönelik tıbbi ihmal, 
hata, etik ve tanıtım ihlalleri iddialarını, hekimler adına 
soruşturur.

Hekimler hakkında inceleme, resmi makamlar ya da 
diğer kurum veya kişiler tarafından yapılan başvurular 
üzerine başlatılabildiği gibi Yönetim Kurulu tarafından 
resen de başlatılabilir.  Ön inceleme Hekimlik Uygula-
maları Bürosu’nca yürütülür, oluşturulan inceleme dos-

yası Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir, gerek görülürse 
dosya Onur Kurulu’na sunulur. 

Onur Kurulu, seçimli Genel Kurul’da doğrudan hekimle-
rin oylarıyla belirlenen ve Yönetim Kurulu’ndan tama-
men bağımsız çalışan 5 hekimden oluşur. Onur Kurulu, 
kendisine sevk edilen soruşturma dosyalarını ilgili 
mevzuat çerçevesinde görüşür, gerek görürse tarafları 
veya dosyada adı geçen kişileri sözlü ifade vermek 
için davet eder, ihtiyaç duyduğunda (tekrar) bilirkişiye 
gönderebilir veya ek belge/bilgi talebinde bulunur. 

Onur Kurulu olumsuz sonuçlanan dosyalarda, ilgili 
hekimlere 6023 sayılı Yasa’da tanımlanmış şu cezaları 
verebilir:

a) Yazılı ihtar.

b) Para cezası.

c) 15 günden 6 aya kadar meslekten men.

d) Bir tabip odası bölgesinde üç defa meslekten men 
almış olanlara o bölgede çalışmanın yasaklanması.

Onur Kurulu kararları, itiraz gelmez ise ve karar meslek-
ten men içermiyorsa kesinleşir. İtiraz edilen veya itiraz 
edilmese bile “meslekten men” yaptırımı içeren dosya-
lar TTB Yüksek Onur Kurulu’na gönderilir.

Hekimlik Uygulamaları Bürosu aynı zamanda hekimlere 
mevzuata ilişkin danışmanlık hizmeti verir.

bürolarIMIZ
ÇALIŞMALARIMIZ

ÜYELİK İŞLERİ BÜROSU

HEKİMLİK UYGULAMALARI
BÜROSU
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Ö zel Hekimlik Büromuz özel sektörde çalışan he-
kimlerimizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını takip edip 

hekimlerle birlikte çözüm üretmeye çalışır ve meslek-
taşlarımıza başta sözleşme süreçleri olmak üzere ihti-
yaç duydukları durumlarda danışmanlık hizmeti verir.  
Hekime/sağlık personeline ilişkin, ilgili mahkeme ya da 
kurumlarca Odamızdan talep edilen özel sektörde çalı-
şan hekimler için emsal ücret değerlendirme yazılarının 
hazırlanması ve takibini yapar.  http://huv.ttb.dr.tr/loginform.php

Halk sağlığının, mesleğin ve meslektaşların korun-
ması görev ve yetkisinin doğal bir sonucu olarak 

sağlık alanında yapılan çeşitli düzenlemelere karşı ge-
rektiğinde İstanbul Tabip Odası adına davalar açılabilir. 
Hekimlerin özlük hakları ve toplumun sağlık hakkına 
ilişkin birçok olumsuz uygulama oda avukatlarımızın 
sürdürdüğü yasal mücadelelerle engellenmiştir. 

Görev yapan avukatlarımızla Hukuk Büromuz çok sayı-
da hekimi ve mesleği etkileyen, emsal nitelikli davaları 
takip eder, sağlık alanını belirleyecek yasal düzenleme-
lerle ilgili hukuki görüş oluşturulması yönünde çalışma-
lar yürütür, bilgilendirme materyalleri hazırlar. 

Daha iyi bir hekimlik ortamı, iyi hekimlik ilkelerinin ko-
runması ve geliştirilmesi mesleki, toplumsal, anayasal 
haklarını bilen ve sahip çıkan hekimlerle mümkündür. 
Bunun için İstanbul Tabip Odası hekimlerde hak bilinci-
nin gelişmesi için faaliyet yürütür, hak mücadelelerini 
destekler.

6023 sayılı TTB Kuruluş Yasasının TTB’ye verdiği 
görevlerden biri, hekimlerimizin sunduğu sağlık 

hizmetlerinin tanımını, uygulama şekillerini ve karşılığı 
olan ücretleri belirleyen Asgari Ücret Tarifesi’nin belir-
lenmesidir. Ancak bu yetki, 2006 yılında çıkarılan 5477 
sayılı kanunla sınırlandırılmış referans ücret tarifesine 
dönüştürülmüştür. 

Türk Tabipleri Birliği, günün değişen koşullarına uygun 
şekilde güncelleyerek, eksiklerini tamamlayarak ve 
5846 Sayılı Yasada belirlenen kuralları da dikkate 
alarak TTB-Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) 
Tarifesi adıyla yeni bir liste hazırlamış, 1 Ocak 2015 ta-
rihinden geçerli olacak şekilde uygulamaya koymuştur.  
Bu çevrim-içi uygulama zamanla ihtiyaç haline gelen 
gözden geçirme veya güncellemelerin düzenli aralıklar-
la ve çok daha kolay gerçekleştirilebilmesini mümkün 
kılmaktadır. Veritabanına erişim sağlık hizmeti sunan 
hekimlerin, sağlık işletmelerinin, 
sağlık hizmeti alıcısı durumunda 
olan sağlık sigortalarının ve sağlık 
yardım sandıklarının erişimi ile 
sınırlı olup ücretlidir. Her biri ba-
ğımsız bir kod ile tanımlı, yaklaşık 
8400 işlemden oluşmaktadır.

HUKUK BÜROSU

ÖZEL HEKİMLİK BÜROSU

HEKİMLİK MUAYENE VE

UYGULAMALARIYLA İLGİLİ

ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ
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Asli görevi dışında, birinci basamak gibi hizmet 
veren, acil servis anlayışına karşıyız. Acillerde 
ortaya çıkan yükün, planlama olmaksızın aile 

hekimlerine, alan dışı asistan ve uzman hekimlere 
yüklenmesine karşı durduk. Aile hekimlerine dayatılan 
‘Cumartesi nöbetleri’ diğer emek örgütleri ve dernekler-
le beraber mücadelemiz sonucu kaldırıldı. 

• Bir devlet hastanesinde laboratuvar branşlarında 
görev yapan uzman hekimlere getirilen branş dışı acil 
nöbeti uygulamasını iptal ettirdik. 

• Asistan  hekimlerin asli görevlerinin uzmanlık eğitimi, 
görev tanımlarının onların eğitim programı olduğunda 
ısrarcı olduk. İstanbul’da iki eğitim ve araştırma has-
tanesinde asistan hekimlere branş dışı acil kapı nöbeti 
getiren uygulamaları iptal ettirdik. 

• Nitelikli uzmanlık eğitimi talebinin yanında olduk. 
Bizim hukuki destek verdiğimiz dilekçeler sonucunda, 
Tıpta Uzmanlık Kurulu,  3 ayrı eğitim araştırma hasta-
nesinin 4 kliniğinin, “uzmanlık eğitimi verilebilmesi için 
gerekli asgari standartları karşılamadıkları” gerekçesiy-
le, eğitim yetkilerinin altı ay süreyle askıya alınmasına 
karar verdi.

• “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, iş kazası olarak 
kaydedilmelidir.” talebimiz karşılık buldu. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, şiddet olayının Beyaz Kod 
bildirimi yapılmış olsa dahi iş kazası olarak kaydedilmesi 
gerektiğini ilan etti.

• Muayenehanelerinde serbest çalışan hekimlere, 
hastalarının kişisel verilerini Sağlık Bakanlığı’na bildirme 
zorunluluğu getiren ve mesleki deontolojiye aykırı olan 
Sağlık-Net 2 ve E-Nabız genelgelerini iptal ettirdik.

• Liyakat esas olmalıdır dedik. Bakanlığın yan dal sınav-
larını sözlü yapmayı hedefleyen yönetmelik değişikliği-
ni yargıya taşıdık, iptalini sağladık. 

• Hekimlerin taşeron aracılığı ile çalıştırılmasına karşı-
yız.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hekimleri alt 
işverene bağlı olarak çalıştırmaya dönük ihalesini iptal 
ettirdik.

• Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde üniversite kadrosundaki öğretim üyele-
rinden, kongre ve konferanslara katıldıkları günler için 
ödenen döner sermaye ödemelerinin geri istenmesini, 
emsal bir davada iptal ettirdik. 

• Toplum Sağlığı Merkezi kadrosundaki hekimlere, 
geçici aile hekimi olarak görevlendirildikleri dönemlere 
ilişkin geçmişe dönük döner sermaye borcu çıkarılıp faiz 
talep edilmesi işlemini, emsal bir dava ile iptal ettirdik. 

• TTB ve diğer sağlık meslek kuruluşları tarafından 
çeşitli tarihlerde sağlık alanına ve hekim haklarına 
ilişkin taleplerle organize edilen iş bırakma etkinlikleri-
ne katıldıkları için disiplin cezası verilen hekimler adına 
davalar açtık, örgütlenme hakkını ihlal eden cezaların 
tamamını iptal ettirdik.

KAZANIMLARIMIZDAN

BAZILARI
HUKUKİ



9

O damızın hukuk bürosunda görev yapan avukatlarımız 
hukuki konularda üyelerimizin sorularını e-posta, telefon 

veya yüz yüze görüşme ile yanıtlamaktadır.  Tüm hekimleri il-
gilendiren, emsal oluşturabilecek davalar, Yönetim Kurulu’nun 
kararıyla odamız avukatları tarafından takip edilmektedir. 
Meslektaşlarımızın maruz kaldığı şiddet davaları odamız avu-
katları tarafından takip edilmekte, üyelerimizin diğer mesleki 
davalarında ise danışmanlık verilebilmektedir. Başvurulara geri 
dönüşler, yoğunluğa bağlı olarak 
randevu ile yapılır. 

İ nternetin ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, 
mesleki tanıtım yasağı ihlallerinin çığ gibi büyümesini getir-

miştir. İstanbul Tabip Odası bu ihlallerin tespitine yönelik özel 
bir faaliyet yürütmekte, tespit edilen ihlallerde önce uyarıcı 
bildirim yapılmakta, devamı halinde mevzuat çerçevesinde 
soruşturma açılabilmektedir. 

REKLAM-TANITIM 

ETİK İHLAL ÇALIŞMASI

HUKUKİ DESTEK

“GOOD STANDING”
“İYİ HAL” BELGESİ

Yurt dışında eğitime başlayacak ya da 
çalışmalarına yurt dışında devam edecek 

hekimlerden mesleki açıdan herhangi bir etik 
soruşturmadan ceza almadıklarına dair “Good 
Standing - İyi Hal” belgesi talep edilmektedir. 
Bu belgeler, Türk Tabipleri Birliği’nde, yapılan 
değerlendirme sonucu hazırlanmakta, Özel 
Hekimlik Büromuz tarafından, üyelik belgesi 
ile beraber İngilizce çevirisi yapılarak, başvuran 
üyelerimize teslim edilmektedir. 

İ stanbul Tabip Odası 
mesleki dayanış-

manın bir parçası 
ve hekimliğin 
geleceğine 
yatırım 
olarak, 
2018 
Yılı Ekim 
ayından 
itibaren, 
kamuya ait tıp 
fakültelerinde okuyan 50 öğrenciye karşılıksız 
burs veriyor. Bu bursun daha fazla öğrenciye 
ulaşması sizlerin destekleriyle mümkün olacaktır.

tIP EĞİTİMİ BURSU

ŞİDDET YARDIM HATTI

2008 yılından beri İstanbul Tabip Odası’nın telefonu ‘’He-
kimseniz ve şiddete uğradıysanız lütfen 9’u tuşlayınız.” 

diye açılır. Mesai saatleri içerisinde odamız çalışanlarından, 
mesai dışı saatlerde bir Yönetim Kurulu üyemizden olmak 
üzere 7 gün 24 saat yaşadığınız sağlıkta şiddet vakasında 
yapılacaklara dair bilgi ve destek alabilirsiniz.
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tabİP ODASININ

DÜZENLEDİĞİ  EĞİTİMLER

Gerek sürekli tıp eğitimi yaklaşımı ve mesleki 
yetkinliğin korunması ve geliştirilmesi için, 

gerekse kamu sağlığının korunması ve geliştiril-
mesi için odamız bünyesinde meslektaşlarımıza 
yönelik düzenli eğitimler düzenlenmektedir. 

bİLİMSEL ARAŞTIRMALAR
KURSU

T ıpta uzmanlık öğrencilerine 
yılda iki kez 

bilimsel çalış-

malarına destek 

olma amacıyla, 

bilimsel çalışma 

planlama ve 

istatistik konula-

rında hafta sonu 

iki gün sekizer 

saatlik eğitim-

ler verilecektir.  

Kontenjan 30 

kişi ile sınırlı 

olup, ücretsizdir. 



11

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMLERİ

Adalet Bakanlığı tarafından getirilen mevzuat 
değişikliği ile bilirkişilik faaliyetlerinde, bilirkişilik 

sertifikası zorunlu hale getirilmiştir. Türk Tabipleri Bir-
liği tarafından organize edilen eğitimler, gelen talebe 
bağlı olarak odamızda da verilmektedir. 

“Sağlıkta güvenli çalışma ortamının oluşturulması 
için neler yapılabilir?” sorusundan hareketle dü-

zenlenen “Sağlıkta Güvenli Çalışma Koşulları Eğitimi”n-
de meslektaşlarımıza, sağlıkta şiddete karşı işçi sağlığı, 
iş güvenliği mevzuatından doğan haklarımızı, çalışma 
ortamlarımızın bu açıdan taşıması gereken nitelikleri, 
şiddete uğrama durumunda yasal olarak yapılması 
gerekenleri, mesleki iletişimde şiddet önleyici iletişim 
tekniklerini ve karşılaşılabilecek kriz anlarının yönetimi-
ne dönük bilgiler aktarılmaktadır. Eğitimlerimiz her iki 
ayda bir düzenlenir, kontenjan sınırlı olup, ücretsizdir. 

TIP İNGİLİZCESİ EĞİTİMLERİ

Bilgi Üniversitesi’nden öğretim üyeleri tarafından 
verilen Tıp İngilizcesi Eğitimleri, Kasım 2018’den 

itibaren pazartesi günleri Cağaloğlu binamızda baş-
lamıştır. 16 haftalık kurs boyunca toplam 48 saatlik 
eğitim verilmektedir. Kontenjan sınırlı olup, üyelerimize 
yönelik ve ücretlidir. 

SAĞLIKTA GÜVENLİ ÇALIŞMA
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2019, 14 Mart Tıp Bayramı’nın 100. yılı. İstan-
bul Tabip Odası uzun yıllardır, “14 Mart”ları bir 
haftaya yayılan etkinliklerle “Tıp Haftası” olarak 

düzenliyor. Değişen sağlık ve çalışma ortamımızın 
yarattığı sorun ve gündemler ne yazık ki 14 Mart’ları 
sadece kutlama yapılan günler olmaktan çıkartmış 
durumda.

İstanbul Tabip Odası olarak 14 Mart Tıp Haftası’nda 
yaşadığımız sorunları, taleplerimizi görünür kılmak ama-
cıyla paneller, toplantılar, birim ziyaretleri yapıyoruz. 
“Doktorlar ve Sağlık” Resim Yarışması, meslektaşlarımı-
zın eserlerinden oluşan sanat sergileri, satranç turnu-
vası, Tıp Haftası konserleri gibi etkinlikler de yoğun 
katılımla ve gelenekselleşmiş olarak sürdürülüyor.

25, 40, 50, 60 ve 70. Yıl Hizmet Plaket törenleri ise 
ömürlerini sağlığa ve hekimliğe adamış binlerce mes-
lektaşımızı heyecanla, gururla buluşturmaya devam 
ediyor.

İlgili alanlarda nitelikli çalışmaları teşvik ve örnek 
çalışmaları takdir amacıyla verilen Dr. Nusret Fişek Halk 
Sağlığı Ödülü, Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve 
Araştırma Ödülü, Tıp Bilim Ödülü, As. Cengiz Çetin Tez 
Yarışması, Fotoğraf Yarışması, Basında Sağlık Ödülü, 
Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi 
Ödülü her yıl Tıp Haftasında düzenlenen törenlerle 
sahipleriyle buluşuyor. 



Mesleğin saygınlığının 
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Hekimlerin bir araya gelmesi, be-
raberce üretmesi çeşitli sanat ve 

kültür alanında üretim yapması için 
çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. 
Bunlara örnek olarak odamız bünye-
sinde düzenlenen Edebiyat ve Fel-
sefe Etkinlikleri, Erbane Kursu, Türk 
Sanat Müziği Korosu, İstanbul Tabip 
Odası Basketbol Takımı sayılabilir.

SOSYAL KÜLTÜREL
FAALİYETLER
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İ stanbul Tabip Odası gerek üyelerinin mesleki ve öz-
lük haklarını, gerekse halkın sağlık hakkını savunmak 
için sadece düşünce üretmekle yetinmez; hekimlerin 

sesini hekimlerle birlikte gür bir şekilde duyurmak 
için demokratik, meşru bütün mücadele yöntemlerini 
kullanır.

İlkeleri, değerleri ve görüşlerini her koşulda ve ortamda 
açık olarak ifade etmekten, üyelerinin haklarını iktidar-
lara karşı gerektiğinde bedel ödemeyi de göze alarak 
sonuna kadar savunmaktan hiçbir zaman vazgeçmez. 

Bu amaçla Türkiye hekimlik ve sağlık ortamına dair 
konularda paneller, sempozyumlar, kongreler, basın 
toplantıları, kitlesel basın açıklamaları, toplu nöbet-
ler, mitingler, G(ö)rev eylemleri, protesto gösterileri 
düzenler.

13 Mart 2011 tarihinde 30 bin sağlıkçının katılımıy-
la Ankara’da düzenlenen Çok Ses Tek Yürek Mitingi, 
başta Dr. Göksel Kalaycı ve Dr. Ersin Arslan cinayetleri 
sonrası olmak üzere binlerce hekim ve sağlık çalışanının 
katılımıyla İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan yürüyüşler, 
sağlık ocaklarında, aile sağlığı merkezlerinde, devlet 
hastanelerinde, eğitim ve araştırma hastanelerinde, tıp 
fakültesi hastanelerinde hekimler ve sağlık çalışanları-
nın birlikte düzenlediği eylemler ilk akla gelenlerden.

ÖRGÜTLÜ GÜCÜ 
tabİP ODASIHEKİMLERİN



16

tabİP ODASI çaLIŞMALARINA

NASIL KATKI SUNABİLİRSİNİZ?

YALNIZLIĞI REDDEDEBİLİRSİNİZ

ODA TEMSİLCİSİ OLABİLİRSİNİZ

ÜYE OLABİLİRSİNİZ

T ürkiye’de hekimliğin ve sağlığın çok sayıda sorunu 
var ve muhtemelen siz de çoğu hekim gibi bunlarla 

tek başınıza yüzleşiyorsunuz. Gerek bireysel sorun-
larımız, gerek hekimlik, sağlık ortamının sorunlarının 
çözümü bize dayatılan yalnızlaşmayı reddetmekten 
geçiyor. Türkiye’nin ve İstanbul’un 90 yıllık deneyimi 
ve dik duruşu ile İstanbul Tabip Odası var.  Gelin iyi 
hekimlik ve mesleki dayanışma için bilgi ve deyimle, hu-
kuk büromuzla, temsilci ve aktivistlerimizle elimizden 
geleni beraberce yapalım.

İ stanbul Tabip Odası’nda otuz yıldır çok özgün bir 
demokratik deneyim yaşanıyor. Kararlar sadece Yö-

netim Kurulu tarafından alınmıyor, seçilmiş kurullar ve 
birim temsilcilerinden oluşan Temsilciler Kurulu tabip 
odasının Genel Kuruldan sonraki en yetkili karar organı 
olarak kabul ediliyor.

Temsilciler, tabip odası ve sağlık kurumları arasında 
köprü görevi görür; birimindeki sorun ve gündemleri 
tabip odasına, tabip odasının faaliyetlerini de birimine 
taşır, birimlerde yaşanan sıkıntılarda, İTO Yönetim 
Kurulu’nun da daimi desteği ile, yöneticiler karşısında, 
çalışma arkadaşı hekimleri temsil eder. 

Ayda bir yapılan Temsilciler Kurulu toplantıları birimleri-
mizin ve ülkemizin sağlık ve hekimlik gündemlerinin be-
raber tartışılması ve çözüm üretilmesi için bir platform 
ve karar organı olarak görev yapar.  Çalıştığınız kurum-
da son iki yılda oda temsilciliği seçimi yapılmadıysa bizi 
arayın, beraber organize edelim. Sizin de çalıştığınız 
kurumun sesi daha güçlü çıksın. 

B ir meslek örgütünün toplumsal etki gücü de, maddi 
gücü de üyelerinden gelir. Bu yüzden iyi hekimlik, 

iyi çalışma şartları için güçlü bir tabip odası, güçlü bir 
tabip odası için ise üyelik zorunludur.

Eskiden Türkiye’de çalışan tüm hekimlerin tabip odaları-
na üyeliği zorunlu iken, 12 Eylül askeri darbesi sonra-
sında kamuda çalışan hekimlerin tabip odalarına üyeliği 
zorunluluktan çıkarılıp gönüllü hale getirilmiştir. Özel 
sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler,  işyeri hekimleri 

ve aile hekimlerinin tabip odalarına üye olması ise 
yasal bir zorunluluktur. Üye olarak, tabip odası seçim-
lerinde oy kullanabilir, tabip odası yönetim kurullarına 
aday olabilir, tabip odasının faaliyetlerinden ilk elden 
haberdar olup, üyelerimize yönelik etkinliklerimizden 
faydalanabilir, en önemlisi meslek örgütümüze güç 
katabilirsiniz.



Mesleğin saygınlığının 
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TIP ÖĞRENCİLERİNE BURS

ÇOK SES, TEK YÜREK OLABİLİRİZ

VEREBİLİRSİNİZ

TABİP ODASI KOMİSYONLARINDA

TABİP odasI genel kurulLARINA

ÇALIŞABİLİRSİNİZ

KATILABİLİRSİNİZ

Halen İstanbul Tabip Odası Tıp 
Eğitimi Bursu ile kamu üniversite-
leri tıp fakültelerinde eğitim alan, 
ihtiyaç sahibi 50 tıp öğrencimiz 
300 TL’lik mali bir güvenceye sahip 
oluyor.  Siz de kendi olanaklarınız 
çerçevesinde küçük ya da büyük, 
burs havuzuna kendi katkılarınızı sunabilir,
dayanışmanın bir parçası 
olabilirsiniz.

Ülkemizde hekimliğin, sağlığın, toplumumuzun çok 
sayıda çözüm bekleyen sorunu var. Bunların görünür kı-
lınması, sorumluların çözüm üretmeye, hesap vermeye 
çağrılmaları bizim birlikteliğimiz ile mümkün. Bir vatan-
daşlık görevi de olan demokratik eylem ve etkinliklerde 
gelin hep beraber olalım. 

T abip odası genel kurulları iki yılda bir seçimli olmak 
üzere her yıl düzenlenir. Bütün üyelerin katılımı-

na açık genel kurullara katılan üyeler Türkiye sağlık 
ortamını birlikte değerlendirir,  gelecek dönem poli-
tikalarına dair yönelim belirler. Seçimli genel kurulun 
son günü bütün üyelerin katılımıyla düzenlenen tabip 
odası seçimleriyle İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, 
Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Delegasyonu seçilir. 

• Yönetim Kurulu, odanın idaresi ve politikalarının be-
lirlenmesinden sorumlu, biri başkan, biri genel sekreter, 
biri sayman olmak üzere 7 hekimden oluşur. Her hafta 
Salı günü toplanır.

Komisyonlarımız, farklı kurumlardan, sorumluluk 
alanlarından gönüllü hekimlerin bir araya geldiği, 

kendi hekimlik alanlarındaki sorunlara, insan ve toplum 
sağlığına dair gündemlere ilişkin beraber çözüm aradığı, 
geçmişin bilgi ve deneyiminin yeni hekimlerle buluş-
tuğu, eylem, etkinlik, panel, kongre gibi etkinlikler 
düzenleyen ya da raporlar hazırlayan topluluklardır. 
Aynı zamanda, ilgi duyduğunuz, bilim, kültür, sanat, 
felsefe alanlarına ilgi duyan diğer meslektaşlarınızla da 
bir araya gelebilir, onlarla beraber çalışma, etkinlik ya 
da kurslar düzenleyebilirsiniz.  

• Onur Kurulu, kendisine sevk edilen mesleki etik ihlal 
dosyalarını inceleyen, soruşturan ve karara bağlayan 5 
kişilik bir kuruldur.

• Denetleme Kurulu, tabip odası faaliyetlerini ve harca-
malarını denetleyen 3 hekimden oluşur.

• TTB Merkez Delegasyonu üyeleri TTB’nin en büyük 
karar organı TTB genel kurulunu oluşturlar, TTB yöne-
ticilerini ve merkez kurullarını seçerler. 

Siz de oda seçimlerinde aday olabilir, bu kurullarda 
görev alabilir, tabip odası yönetimi ve politikalarının 
belirlenmesine katkıda bulunabilirsiniz.  

https://www.istabip.org.tr/
burs/bagisci
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komİSYON VE
ÇALIŞMA GRUPLARIMIZ

HEKİMLİK ALANLARINA İLİŞKİN
TOPLUM SAĞLIĞI VE SAĞLIK

KOMİSYONLAR
KOMİSYONLARPOLİTİKALARINA İLİŞKİN

İ lgili hekimlik alanında farklı kurumlardan hekimleri 
bir araya getiren, bilgi deneyim paylaşımı yapılan, bu 

alanlarda yaşanan hekimlere veya sağlık sistemine 
ilişkin sorunların beraber değerlendirildiği, çeşitli etkin-
lik ve eylemlerle beraber yanıt üretildiği ortak üretim 
alanlarıdır. En az ayda bir toplanırlar. Tüm hekimlerin 
katılımına açıktırlar. 

• Tıp Öğrencileri Komisyonu

• Pratisyen Hekimlik
 Komisyonu

• Aile Hekimleri Komisyonu

• Asistan ve Genç Uzman   
 Hekimler Komisyonu

• Özel Hekimlik Komisyonu

• İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği  
 Komisyonu

• Emekli Hekimler Komisyonu

“Herkese eşit, parasız sağlık” ile sağlığın korun-
ması ve gelişmesini hedefleyen iş ve yaşam 

koşulları perspektifi ile mevcut sağlık politikalarını 
değerlendiren, alternatiflerini üreten, sağlık ve çevre 
hakkı temelinde sağlığın toplumsal belirleyicilerinin 
güncel durumunu izleyen, raporlayan ve bu alanda 
farkındalık yaratan, deprem, sel ya da toplumsal olaylar 
gibi olağandışı durumlarda sağlık hizmetlerinin sür-
dürülebilmesi için hazırlıkları 
değerlendiren ve eğitim veren 
komisyonlardır. 

• Sağlık Politikaları
 Komisyonu

• Çevre ve Halk Sağlığı
 Komisyonu

• Olağandışı Durumlarda
 Sağlık Hizmetleri Komisyonu

11-13 OCAK 2019 | İSTANBUL
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sosyal VE kültürel etkİNLİK

SAĞLIKTA GÜVENLİ ÇALIŞMA
TOPLUMSAL VE BİREYSEL

KOMİSYONLARI

ORTAMI ÇALIŞMA GRUBU
KOMİSYONLARHAKLARA İLİŞKİN

T oplumsal bir varlık olan insanın sosyal yönü ve 
yeteneklerinin geliştirilmesinin de birey ve toplum 

sağlığı için bir ihtiyaç olması gerçeğinden hareketle, 
hekimlere dönük etkinlikler 
düzenleyen, kültür, sanat, 
felsefe alanında kolektif üreti-
min gerçekleştiği alanlardır. 

• Sosyal Etkinlikler Komisyonu

• Kültür Komisyonu

• Sanat Komisyonu

• 14 Mart Tıp Haftası
 Komisyonu

• Burs Komisyonu

Sağlıkta şiddetin gide-
rek arttığı günümüzde 

güvenli çalışma ortamının 
sağlanması, toplumun 
bilgilendirilmesi, konu ile 
ilgili duyarlılığın ve hak 
bilincinin geliştirilmesi 
yönünde çalışmalar yapar, 
gerekli eğitimleri düzenler. 

İ lgili alanlarda il düzeyindeki 
resmi komisyonlara temsilci 

veren, odamıza yapılan hak 
ihlali bildirimlerinin takibini 
yapan, kamuyu denetleyen, 
ilgili alanlarda hak bilincinin 
artması, sorunların çözümü için 
eylem ve etkinlik düzenleyen 
komisyonlardır.

• İnsan Hakları Komisyonu
• Çocuk Hakları Komisyonu
• Kadın Komisyonu



20

NASIL ÜYE OLABİLİRİM?
YILLIK AİDAT NE KADAR?

Üyelik başvurusu için, internet sitemizden 
indirebileceğiz kayıt formunun doldurularak 
ıslak imza ile Üyelik Bürosuna teslim edilmesi 
gerekmektedir. 

Üyelik Başvuru formu dışında gerekli belgeler: 

• 3 adet renkli fotoğraf, nüfus cüzdanı foto-
kopisi, ikametgah, hekim olduğuna dair belge 
(çıkış belgesi ya da diplomanın noter tasdikli 
fotokopisi) 

• Kayıt ücreti: 70 TL + 2019 yılı aidatı. 

2019 yılı aidatları:

• Herhangi bir yerde çalışmayan ya da sadece 
kamuda çalışan hekimler için: 245 TL. 

• Özel muayenehanesi olan, özelde çalışan 
veya işyeri hekimliği yapan hekimler için: 390 
TL. 

• Tıpta uzmanlık ana dal ve yan dal asistanları 
için: 120 TL. 

• 65 yaş üstü hekimlerden aidat ve kimlik 
ücreti alınmaz. 
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TABİP ODASI AİDATIMI

NASIL ÖDEYEBİLİRİM?

www.istabip.org.tr adre-

sinden ON-LINE ödeme 

yapabilir ya da telefonla 

odamız görevlilerine kart 

bilgilerinizi vererek ödeme 

yapabilirsiniz.
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temel metİNLER

HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ 
ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMAK

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ASİSTAN HEKİMLER

KURALLARI

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ HAKLARIMIZ VAR

Hipokrat’tan günümüze gelen 
hekimlik ilkelerinin güncel, Türk 
Tabipleri Birliği Genel Kurulu’nca 
kabul edilmiş, Türkiye’de hekimlik 
yapan herkesin uymakla yüküm-
lü olduğu hükümleri içeriyor.

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=125:tk-tablerbldl-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33

https://www.ttb.org.tr/kutuphane/h_etikkural.pdf

http://www.ttb.org.tr/kollar/_siddet/yayin_goster.php?Guid=-
f83a4fd8-9ae3-11e8-a344-02bcac27bd3f

http://www.ttb.org.tr/kutuphane/14mart_asistan.pdf

Sağlıkta şiddet kanayan yaramız. 
TTB Şiddet Çalışma Grubu tarafın-

dan hazırlanan bu broşür çalışan 
güvenliği yaklaşımıyla haklarınız 

ve ilgili mevzuata dair bilgiler, olası 
bir kriz durumunun önlenmesi ve 

yönetimi için tavsiyeler, yaşanmış 
bir şiddet durumunda izlenmesi 

gereken yollara dair bilgiler içeriyor. 

Hekimlik meslek etik ilkelerine 
aykırı faaliyetleri incelemede 
izlenen yöntem, mesleki etik ih-
lallere verilecek ceza ve yaptırım-
ları düzenleyen yönetmelik. 

Asistan hekimlerin görev tanımı, 
eğitim hakkı ve kullanımı, nöbetler 

ve mobbing gibi konularda bilgilere 
bu broşürden erişebilirsiniz.
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MECBURİ HİZMET HAKKINDA TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU 

BİRİNCİ BASAMAK
ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE 

BİÇİMLERİ

SIKÇA SORULAN SORULAR            YAYINLARI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN 
AŞI REHBERİ

ÇALIŞMA VE ÜCRETLENDİRME

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

http://www.ttb.org.tr/kollar/_ahek/yayin_liste.php?Guid=262c-
d9f3-8730-11e7-aa09-54b29146220c

http://www.ttb.org.tr/kutuphane/gatt_2017.pdf

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

http://www.ttb.org.tr/menu_goster.php?Guid=df1bc302-769e-11e7-9986-54b29
146220c

TTB Hukuk Bürosu tarafından ya-
pılan bu çalışma, mecburi hizmete 

dair meslektaşlarımızdan gelen 
40’ın üzerinde soruya verilen net 

yanıtlardan oluşuyor ve yeni gelen 
sorularla güncelleniyor. 

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği 
Kolu tarafından hazırlanan yayın-

lara bu bağlantıdan toplu olarak 
erişebilirsiniz.

TTB Halk Sağlığı Kolu tarafından 
hazırlanan bu broşür;  günümüzde 

yaygınlaşmakta olan aşı karşıtlı 
söylemlere verebileceğiniz, kap-
samlı, bilimsel yanıtları içeriyor.

Özel sektörde hekimlik yapan mes-
lektaşlarımızın sözleşme ve ücret 
başlığında yanıt aradığı konulara 

açıklık getiriyor. 

TIBBIN ALTERNATİFİ
OLMAZ!

Bilimsel tıbbi uygulamalara “alternatif” olarak sunulan, gele-
neksel, alternatif, tamamlayıcı sağlık uygulamalarını ele alan 
Sempozyum Kitabı. Bu uygulamaların taşıdığı sağlık riskleri 

de içinde olmak üzere bu uygulamalara yönelen hastalarınıza 
verebileceğiniz temel, bilimsel bilgileri içeriyor. 




