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COVID-19 PANDEMİSİ SEBEBİYLE
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ANILARINA SAYGIYLA...
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İki yılı geride bırakırken…

COVID-19 salgını nedeniyle ertelediğimiz seçimimizi koruyucu önlemlerimizi alarak ve kaybet-
tiğimiz meslektaşlarımızın acısı yüreğimizde 16 Ağustos 2020’de yapacağız. Böylece 15 Nisan 

2018’de yapılan seçimlerle göreve gelen Yönetim Kurulumuz “uzamış” görev süresini tamamlamış 
olacak.

İstanbul Üniversitesi’nin, Şişli Hamidiye Etfal EAH gibi köklü geleneksel kurumlarımızın parçalandığı 
bir süreçle başlayan dönemimizi meslek birliklerinin kanunu değiştirilerek parçalanmaya çalışıldığı 
bir süreçle bitiriyoruz. 

Dönemimiz boyunca hekimlerin ekonomik ve özlük hakları, mesleki bağımsızlıkları, deontolojik ve 
etik değerleri, nitelikli tıp ve uzmanlık eğitimi, güvenli çalışma koşulları, bilim dışı tedaviler, tanıtım 
ve alan ihlalleri, şehir hastaneleri, “şarlatan hekimler”, performans sistemi, emekli ücretlerinin 
arttırılması, çevre sorunları, aşı karşıtlığı, haksız iş fesihleri gibi sağlığı ilgilendiren her alanda yetkili 
kurullarımız, komisyonlarımız ve meslektaşlarımızla birlikte sorunları dile getirdik, basın toplantıları 
düzenledik, emsal davalar açtık, çözümleri için mücadele verdik. Gücümüzü seçimlere katılan üye-
lerimizin %60’ının desteğinden, Anayasa ve yasaların verdiği yetkiden, Odamızın 90 yılı aşkın güçlü 
geleneği, değerleri, amatör yöneticilik ruhu, çağdaş, laik, bağımsız ve demokratik yapısından aldık.

Yola çıkarken hedeflediklerimizden gerisindeyiz. Bu durumun bizden kaynaklanan nedenleri varsa da 
özellikle dönemin koşullarının ve Dünya Bankası’nın “sağlıkta dönüşüm” projesi olarak AKP tarafın-
dan 2002 yılından beri uygulamaya konan performansa dayalı sağlık sisteminin neden olduğu değer 
erozyonu, artan iş yükü, sağlıkta şiddet, umutsuzluk, tükenmişlik, güvencesiz çalışma koşulları, 
gelecek kaygısı ve korku iklimi ile ilişkisi çok fazla. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülke tabip odasının uğ-
raşması gerekmeyen konular, kibirli yöneticiler nedeniyle engellenen dayanışmalar ve basın toplan-
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tıları, ilgililere sorulmadan sürekli değişen kanunlar yönetmelikler, parçalanan, taşınan köklü sağlık 
kurumları, KHK’larla sorgusuz sualsiz bir gecede görevlerinden uzaklaştırılan sağlık çalışanları… 
Biliyoruz ki adalet, liyakat ve demokrasi olmadan sağlıklı bir tababet mümkün değil. 

COVID-19 salgınına kadar ana gündemimiz yine bir işyeri güvenliği sorunu olan sağlıkta şiddet idi. 
Meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman’ın 2 Ekim 2018’de öldürülmesi sonrası sağlık meslek örgütleri, 
sendikalar, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar ve gazetecilerin katkılarıyla sağlıkta şiddete karşı nö-
bet eylemlerini gerçekleştirdik. Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan’da sağlıkta şiddet 
nedeniyle ölen meslektaşlarımız için anma törenleri düzenledik. Kongrelerde, hastanelerde güvenli 
çalışma konusunda eğitim toplantıları düzenledik, sağlıkta şiddete uğrayan ve talep eden tüm mes-
lektaşlarımızın davalarını üyemiz olsun olmasın üstlendik. Türk Tabipleri Birliği’nin tabip odalarıyla 
birlikte yıllardır sürdürdüğü sağlıkta şiddete karşı mücadelenin yeterli olmasa da bir kazanımı olan 
“Sağlıkta Şiddet Yasası” 15 Nisan 2020 tarihinde TBMM’de kabul edildi. 

Meslektaşlarımız salgınla mücadele için canları pahasına büyük bir özveriyle çalışmakta, Cumhuri-
yet kurumlarının deneyimi sayesinde etkin çözümler üretmekteler. Dayanışmanın, bağımsız meslek 
örgütlerinin varlığı ve kamusal sağlık hizmetinin önemini yaşamakta olduğumuz COVID-19 Pandemi-
si gösterdi. Pandemi sürecinde İstanbul Tabip Odası olarak meslektaşlarımızın yanında olmaya, ya-
şanılan sorunları yetkililerle doğrudan iletişim kurarak, yazılı, sözlü, görsel ve sosyal medya aracılığı 
ile her türlü mecrada gündeme getirdik, getirmeye devam ediyoruz. İstanbul’da salgının başlangı-
cında İl Sağlık Müdürü ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ile birlikte yapılabilecekler 
görüşüldü, sahadaki sorunlar iletildi, İBB Bilim Kurulu’nda görev yapıyoruz. Meslektaşlarımıza hu-
kuki destek, bilgilendirme olanaklarını sağlıyor, kişisel koruyucu malzeme ihtiyaçlarının giderilmesi, 
güvenli çalışma koşullarının sağlanması yönünde yöneticileri uyarıyor, ihtiyacı olan meslektaşlarımı-
za maddi ve manevi destek vermeye çalışıyoruz. Hastane ve ASM ziyaretleri, saha anketleri, “CO-
VID-19 Hekim İletişim Hattı”, bilgilendirme sitesi, webinarlar, kamu hastaneleri, özel hastaneler ve 1. 
basamak sağlık hizmetleri ve işyeri hekimliği alanlarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerimizle 
ilgili kamuoyuna açıklanan raporlar, kayıplarımız için anmalar bunlardan bazıları... COVID-19 nede-
niyle kaybettiğimiz meslektaşımız Dr. Yavuz Kalaycı’nın çocukları için açtığımız bağış kampanyasında 
en açık şekliyle gördüğümüz gibi dayanışmaların büyümesi karşısında yetkililer sorumluluklarını 
hatırlamak zorunda kaldılar. 

Mesleğin saygınlığını, bağımsızlığını, etik ve deontolojik değerlerimizi korumak için 2 yıl boyunca 
2200 tıbbi ihmal, hata, etik ve tanıtım ihlalleri iddialarını, halkı yanlış yönlendiren, meslek etiği dışı 
faaliyet ve söylemlerde bulunan meslek mensubu ile ilgili dosya incelenmiş, tamamlananlar Yönetim 
Kurulumuz ve/veya Onur Kurulumuz tarafından karara bağlanmıştır. 

Bir yandan sorunlarla uğraşırken bir yandan da mesleki yetkinliğin geliştirilmesi için eğitimler, 
dayanışmayı güçlendirmek ve tükenmişliğimize çare olacak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenledik. 
Mesleki yetkinliğin geliştirilmesi için Tıp İngilizcesi, Bilimsel Çalışma Planlama ve İstatistik, Bilir-
kişilik Sertifikası, İstanbul Protokolü, Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmeti, Sağlık Etki Değerlen-
dirme kursları ve komisyonlarımız tarafından alanlarına yönelik düzenli toplantılar ve eğitim faali-
yetleri yapıldı. Müstakbel meslektaşlarımız için karşılıksız “İTO Eğitim Bursu”, mesleki hayatlarında 
karşılaşacakları sorunlarla ilgili bilgilendirme için “İntörn Eğitimleri”, ömürlerini hekimliğe adamış 
meslektaşlarımıza 14 Mart “Hizmet Plaketleri” verildi. Huzur evinde kalan meslektaşlarımıza ziya-
retler gerçekleştirdik. Odamız bünyesinde, Türk Sanat Müziği Korosu, Basketbol Takımı faaliyetleri, 
İstanbul Kültür Gezileri, 14 Mart Haftası kapsamında fotoğraf yarışmaları, hekim sanatçılar sergisi, 
satranç turnuvası, nitelikli çalışmaları teşvik ve takdir amacıyla tez ve bilimsel çalışma ödülleri ver-
dik, edebiyat, şiir ve felsefe toplantıları düzenledik. 

Ülkemizdeki salgın devam ederken, toplumun ve hekimlerin çok sayıda çözüm bekleyen sorunu 
varken barolarla başlayan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yetkilerinin azaltılması, 
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seçim sistemlerinin değiştirilmesi gündemde. Farklı saikler ileri sürülse de seçim yoluyla iktidara 
yakın meslek birlikleri oluşturulamadığı için kanun değişikliği istenmektedir. Yasalar maalesef ilgili 
kurumların görüşleri alınmadan aniden gündeme getirilmekte, hızlıca parlamentoda onaylatılmak-
tadır. İnsan, çevre, hayvan ve sağlık haklarına ilişkin birçok olumsuz uygulama meslek örgütleri ve 
birliklerinin yürüttüğü yasal mücadelelerle engellenmiştir. Toplum sağlığı, hekim ve sağlık çalı-
şanlarının haklarını savunduğumuz, sağlıkta ticarete ve performans sistemine karşı çıktığımız için 
iktidarın sağlık politikası ile çelişiyoruz. Sorunların görünür kılınması, sorumluların çözüm üretme-
ye, hesap vermeye çağrılmaları bağımsız odaların varlığı ile mümkün olabilir. İstanbul Tabip Odası 
ekonomik gücünü sadece üye aidatlarından alır; devletten, fonlardan, ticari kuruluşlardan destek 
almaması bağımsızlığını sağlayan en önemli faktördür. Meslek kuruluşlarının seçimleri 2 yılda bir 
yapılır ve yönetim kurullarında aynı kişiler üst üste en fazla 2 kez görev yapabilirler. İstanbul Tabip 
Odası tüm hekimlerin seçimler dışında da yönetime katılabilmeleri için çeşitli araçlar geliştirmiştir. 
Genel Kurul’dan sonraki en yetkili karar organı, seçilmiş kurullar, kamu ve özel bütün sağlık kurum-
larında çalışan hekimler tarafından seçilen birim temsilcilerinden oluşan Temsilciler Kurulu’dur. 
Ayrıca farklı kurumlardan hekimleri bir araya getiren, sorunların beraber değerlendirildiği ve yanıt 
üretildiği tüm hekimlerin katılımına açık komisyon ve çalışma grupları mevcuttur. 

Geçen yıl 14 Mart’ın yıldönümünde yaptığımız 100. yıl yürüyüşünde de dile getirdiğimiz gibi hekimler 
bu topraklarda her zaman ülke sorunlarına duyarlı ve müdahil olmuşlardır. 

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 temsilciliklerin-
de emek veren tüm arkadaşlarımıza, emektar Oda çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. 

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu
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Ülkemizde modern tıp eğitiminin başlamasının yüz doksan üçüncü, tıbbiyeli öğrencilerin İstanbul’un 
İngilizler tarafından işgal edilmesini protesto etmelerinin yüz birinci yıldönümündeyiz. 

Bu yılki 14 Mart Tıp/Sağlık Haftasını tüm dünyanın Koronavirüs pandemisiyle boğuştuğu,  insanlı-
ğın bir kez daha aklın ve bilimin yolunda modern tıbbın yardımına şiddetle ihtiyaç duyduğu günlerde 
gerçekleştiriyoruz. Tek bir hastamıza dahi zarar gelmemesi için bütün dikkatimizi, bütün emeğimi-
zi, bütün enerjimizi toplumun hizmetine sunmayı görev biliyoruz. Bununla birlikte Türkiye sağlık ve 
hekimlik ortamının sorunlarını da bütün toplumla paylaşmak istiyoruz.

14 Mart 2020 Tıp Bildirgesi

Emeğimizin karşılığını alarak güvenli 
koşullarda hekimlik yapmak istiyoruz!
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Dünyanın en onurlu ve en eski mesleklerinden birinin sahibi olan biz hekimler; bugün içinde bulun-
duğumuz sağlık ortamının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarından beri en karanlık dönemini 
yaşadığının bilincindeyiz. Hekimlik değerlerinin, deontolojinin giderek kaybolduğu, genç hekimlerin 
ülkemizden uzaklaştığı, kalanların aşırı iş yükü ve performans kaygısıyla tükendiği ve can güvenliği 
olmadığı bir süreç yaşamaktayız. En önemli eğitim kurumları özellikle parçalanarak, çökertilerek 
yok edilmekte,  ülkemizin tıp alanındaki geleceği de kısırlaşmaktadır. Son 17 yıldır uygulanan sağlık 
politikalarının, sağlıkta kışkırtılmış talebin sonucu olarak günde 3 milyon insan sağlık kurumlarına, 
yılda 110 milyon insan acillere başvurmaktadır. Ne yazık ki sağlık sisteminin verimliliğinin bakılan 
hasta, yapılan ameliyat ve tetkik sayısı ile ölçüldüğü, hastane başhekimlerinin doktorlara dağıttığı 
döner sermaye miktarı ile övündüğü bir ülke haline gelmiş bulunmaktayız. 

Tüm bu olumsuz koşullar altında emeğimizle, bilgimizle, uzun yıllar süren eğitim ve mesleki dene-
yimlerimize dayalı birikimimizle hizmet vermeye çalışıyoruz. 

Ancak sağlık sistemimizden kaynaklanan sorunlar nedeniyle sürekli olarak hedef gösterilmekten, 
polikliniklerde, acillerde, ameliyathanelerde, hastanelerde, ASM’lerde, TSM’lerde her gün, her saat 
şiddete maruz kalmaktan mesleklerimizi yapamaz hale geldik.

Oysa;

Hastalarımıza yeterli süre ayıramamanın, 

Bir türlü düşürülemeyen telefonla randevuların, 

Ticarethaneye dönüştürülen sağlık kurumları-
nın, 

Cepten ödenen katkı ve katılım paylarının, 

Ucuz olduğu için bulunmayan, pahalı olduğu için 
geri ödemesi olmayan ilaçların, 

Plansız programsız açılan tıp fakülteleri sonucu 
niteliksiz tıp eğitiminin,

Partizanca atamaların, liyakatsiz akademik yük-
seltmelerin, 

Parçalanarak bölünen, şehir merkezlerinden 
uzaklara taşınan köklü kurumların, 

Şehir içindeki hastaneler kapatılarak açılan özel 
ortaklı şehir hastanelerinin, 

Koruyucu hekimlik gereksinimlerine yanıt vere-
meyen aile hekimliği sisteminin, 

Üniversite hastanelerinin finansal krize sokul-
masının, 

Etkinliği ve güvenliği bilinmeyen halkın sağlığını riske atan yöntemlerin özendirilmesinin, 

Sağlık sisteminden kaynaklanan sorunların sorumlusu biz değiliz!

Ülkemizde de Koronavirüs saptandığının açıklanmasından sonra 14 Mart etkinliklerimizi erteledik; 
15 Mart’ta Ankara’da sadece tabip odaları ve hekimlerle değil, bütün sağlık meslek odaları, meslek 
örgütleri, sağlık sendikalarıyla; bütün sağlıkçılar ve dostlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz Sağ-
lıkta Şiddete Karşı Beyaz Mitingi iptal ettik.
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Ancak “Şiddetsiz Bir Sağlık Ortamı İçin 5 Acil Talep”imizin hayata geçirilmesi konusunda ısrarcıyız:

1) Şiddete Karşı Caydırıcılık İçin TTB’nin Hazırladığı “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” Hızla Yasalaştırıl-
sın,

2) Artık Sağlık Bakanlığı Tarafından da İş Kazasıdır Olarak Kabul Edilen Sağlıkta Şiddetle İlgili Olarak 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Etkin Olarak Uygulansın, 

3) Muayene Randevuları Hastaya Yeterli Süre Ayrılacak Şekilde Düzenlensin,

4) Acil Servislerde Sadece Acil Hastalara Hizmet Verilsin,

5) Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Güçlendirilsin,

Sevk Zinciri Uygulamasına Geçilsin!

Sağlık sisteminde yaşanan sorunların sorumlusu biz değiliz ama mesleki itibarımızı korumanın, 
haklarımızı savunmanın, sorunlarımızın çözümünün ancak ve ancak meslek örgütümüzle ve örgütlü 
mücadelemizle olacağını biliyoruz.

Başta güncel Koronavirüs pandemisi olmak üzere her türlü hastalığa karşı mesleki görevlerimizi 
sorumlulukla yerine getirmeye de, başta sağlıkta şiddet olmak üzere her türlü sorunumuz için mü-
cadele etmeye de kararlıyız.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu





İstanbul
Tabip Odası
Çalışmaları
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“CİNSELLİĞİN FARKLI YÜZLERİ” 6. PANELLE DEVAM ETTİ
25 NİSAN 2019

Cinselliğin farklı yüzleri panel dizisinin altıncısı “Cinselliği has-
talıklardan korunarak keyifle yaşamak” başlığı altında 25.04.2019 
tarihinde İTO’nda gerçekleşti. Panel moderatör Dr. Huri Özdoğan’ın 
açılış konuşmasıyla başladı. Panelde; Dr. Selim Badur “HPV ve HIV: 
Güncel Durum”, Dr. Muhtar Çakar “Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar 
ve Sivil Toplum: İKGV Deneyimi’’, Av. Habibe Yılmaz Kayar ise “HIV, 
Haklar ve İhlaller” başlığında sunumlar gerçekleştirdi.

GÜVENLİ ORTAMLARDA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ
24 NİSAN 2019

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, anestezi asistanı bir heki-
min yaşadığı iş kazası sonucu yaralanması basın açıklamasıyla pro-
testo edildi. İstanbul Tabip Odası (İTO) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri tarafından düzenlenen 
basın açıklaması, 24 Nisan 2019, Çarşamba günü 12.30’da Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Orta Bahçede gerçekleştirildi. Basın açıklaması-
na çok sayıda hekim ve sağlık çalışanının yanı sıra İTO Başkanı Dr. 
Pınar Saip, İTO Genel Yönetmeni Dr. Ozan Toraman katıldı. “Güvenli 
Çalışma Ortamı İstiyoruz” pankartının açıldığı basın açıklamasında 
bir konuşma yapan İTO Başkanı Dr. Pınar Saip “İş sağlığı ve güven-
liği son derece önemli. Yaşanan bu iş kazası ne denli büyük riskler 
altında çalıştığımızın örneği oldu” dedi.

ŞİDDETE KARŞI GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ
28 NİSAN 2019

Türk Pediatri Kurumu’nun 28 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde “Sağlıkta 
Şiddet” temasıyla düzenlediği 55. Türk Pediatri Kongresi’nin ilk gü-
nünde İTO Sağlıkta Güvenli Çalışma Ortamı-Çalışma Grubu tarafın-
dan “Şiddete Karşı Eylem Planı Oluşturma” eğitimi verildi. Eğitim 
kapsamında “Şiddete karşı yasal güvencelerimiz”, “Şiddete karşı 
yasal güvencelerimiz”, “Yaşanan bir şiddet durumunda yapılması 
gerekenler” başlıklarında 3 oturum gerçekleştirildi. 
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EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, BARIŞ TALEBİYLE 1 MAYIS’TAYDIK
1 MAYIS 2019

1 Mayıs Türkiye’nin her yerinde coşkuyla kutlanırken, tabip odaları-
nın öncülüğünde hekimler de eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve 
iyi hekimlik için alanlardaydı. Türkiye’nin her yerinde gerçekleştiri-
len 1 Mayıs kutlamalarına, hekimler de coşkulu ve kitlesel katılım 
gösterdi. İstanbul’da Bakırköy Meydanı’nda gerçekleştirilen 1 Mayıs 
kutlamalarında mitingin çağrıcısı kurumlar adına konuşmaları 
DİSK Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Başkanı Aysun Gezen, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Türk Tabiple-
ri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman 
gerçekleştirdi. 

SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR
7 MAYIS 2019

14 MAYIS 2019

TTB 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi üyeleri hakkında 24 Ocak 
2018 günü yayınladıkları “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı 
açıklama nedeniyle açılan davada 11 üye hakkında toplamda 20 yıla 
yakın hapis cezası verilmesi üzerine İTO tarafından bir basın top-
lantısı düzenlendi. 7 Mayıs 2019, Salı günü 12.30’da “Savaş Bir Halk 
Sağlığı Sorunudur Dedikleri İçin Cezalandırılmaya Teşebbüs Edilen 
TTB Yöneticilerinin Yanındayız” denildi.

İSTANBUL KIZAMIK SALGININA HAZIR MI?
İTO Aile Hekimleri Komisyonu başta İstanbul’da görülen kızamık 
vakaları olmak üzere, birinci basamağı ilgilendiren gündemin-
deki konuları görüşmek üzere 14 Mayıs 2019, Salı günü toplandı. 
Türkiye’nin birçok ilinde ve Avrupa’da geçen yıldan bu yana artan 
Kızamık vakaları ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 yılı 
için hazırladığı rapor önemli bir gündem konusu oldu. Söz konusu 
raporda kızamık vakalarının Avrupa’da 2018’de 2017’ye göre üç 
kat arttığı ve 72 kişinin kızamıktan yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. 
Rapora göre 2018’de Türkiye’de 557 vaka tespit edildiği de belirtil-
mişti.
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ÇALIŞMA YAŞAMINDA BESLENME
16 MAYIS 2019

İTO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzen-
lenen; işyeri hekimlerinin sürekli mesleki gelişimi kapsamındaki 
eğitimlere devam edildi. 16 Mayıs 2019, Perşembe günü Cağaloğlu 
binasında gerçekleştirilen eğitimin konusu “Çalışma Yaşamında 
Beslenme” oldu.

PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN’I  SEVGİ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
17 MAYIS 2019

İTO Yönetim Kurulu, ölüm yıldönümünde Prof. Dr. Türkan Saylan 
anısına bir mesaj yayınladı. Mesajda şunlar dile getirildi: “Sevgili 
Türkan hocamız, Kardelenlerin yeni tomurcuklar vererek çağdaş bir 
ülke için mücadeleye devam ediyor, asla vazgeçmeyecekler.”

BURSİYERLERİMİZ KÜLTÜR GEZİSİNDE BULUŞTU
19 MAYIS 2019

İTO Tıp Eğitimi Bursu’na katkı sağlayan meslektaşlarımız ve burs 
alan öğrencilerimiz 19 Mayıs 2019, Pazar günü Odamızın organizas-
yonuyla gerçekleştirilen Balat-Ayvansaray Kültür Turunda bir araya 
geldiler. Kültür Turuna Yönetim Kurulumuzu temsilen Dr. Rukiye 
Eker Ömeroğlu ile İTO ve TTB eski başkanlarından Dr. Özdemir 
Aktan da katıldı.
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SEÇİM SONUÇLARINA SAYGI DUYULMALIDIR ÇAĞRISI
23 MAYIS 2019

Yüksek Seçim Kurulu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi-
nin iptaline ilişkin kararına karşı bir araya gelen, Meslek Odaları ve 
Sendikalar tarafından, İstanbul Barosu’nda bir basın toplantısı ger-
çekleştirildi. Basın toplantısına TTB-İTO’yu temsilen TTB 2. Başkanı 
Dr. Ali Çerkezoğlu ve İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk katıldı. 
Ortak açıklamada; “YSK’nin gerekçeli kararının hukuksal dayanak-
ları olmadığı vurgulanırken, “Bu karar, hukukun evrensel kabule 
ulaştırılmış temel ilkelerinden, Anayasadan, kanundan ve bizzat 
YSK’nın kendi içtihatlarından temellenmek yerine, siyasal iktidarın 
baskılarıyla alınmıştır” denildi.

SEVİNÇ ÖZGÜNER ÖDÜLÜ CUMARTESİ ANNELERİNE...
23 MAYIS 2019

İTO tarafından Dişhekimi Sevinç Özgüner anısına düzenlenen “Dt. 
Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödül ve Anma 
Töreni” 23 Mayıs 2019, Perşembe günü İTO Cağaloğlu binasında 
gerçekleştirildi. İTO’nun yanı sıra, İstanbul Dişhekimleri Odası (İDO), 
DİSK İstanbul Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeleri, TMMOB İl Koor-
dinasyon Kurulu, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı 
temsilcilerinden oluşan jüri ödülün bu yıl; hakikatin tarihini yeniden 
yazmak, unutmamak, unutturmamak için yıllardır direnen “Cumar-
tesi Anneleri”ne verilmesini kararlaştırdı.

HEKİMLER YAZA MERHABA GEZİSİNDE BULUŞTU
26 MAYIS 2019

Yalnızlaştırılma, sözel/fiziksel şiddet, meslek örgütü yöneticilerimi-
ze dönük yıldırma politikaları, mesleğimizin değersizleştirilmesine 
yönelik uygulamalar ve ağır iş yükü altında çalışan meslektaşları-
mız 26 Mayıs 2019 Pazar günü odamızın düzenlediği Yaza Merhaba 
Boğaz Gezisinde bir araya geldiler. Güzel bir yaz havasında gerçek-
leşen gezide boğaz turu yapıldı, birlikte şarkılar söylendi, keyifli 
saatler yaşandı.
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ŞİŞLİ ETFAL EAH’DE HEKİME ŞİDDET PROTESTO EDİLDİ
27 MAYIS 2019

Şişli Etfal EAH Dahiliye Kliniği’nde görev yapan Dr. Umut Karabay’ın 
24 Mayıs 2019 günü hasta yakınlarının şiddetine uğraması 27 Mayıs 
2019, Pazartesi günü 12.30’da Şişli Etfal EAH Konferans Salonu 
önünde düzenlenen bir basın açıklamasıyla protesto edildi. “Sağ-
lıkta Şiddete Son” pankartı açılan basın açıklamasına hastanede 
görevli hekimler ve sağlık çalışanlarının yanı sıra İTO Genel Sekre-
teri Dr. Osman Öztürk katıldı.

AÇLIK GREVLERİ SONRASI İZLENECEK ALGORİTMA...
27 MAYIS 2019

İstanbul ve Türkiye’deki çeşitli cezaevlerinde, 160 günü aşkın sü-
redir devam eden açlık grevleri-nin sonlandırıldığının öğrenilmesi 
ardından İTO Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; 
“Açlık grevinin sonlandırılması süreci sağlık açısından ciddi risk-
ler barındırmaktadır. Bu süreçte kalıcı bedensel-zihinsel hasar 
gelişmesine neden olabilecek, “Malpraktis-kötü uygulama”lardan 
kaçınılması ancak  “tıbbi iyi uygulama” örneklerine bağlı kalınması 
ile mümkündür” denildi ve hekimlerin tedavide izlemesi gereken 
yöntemler hatırlatıldı.

FEMS GENEL KURULU’NA KATILDIK
30 MAYIS-1 HAZİRAN 2019

İTO Delegasyonu, 30 Mayıs-1 Haziran 2019 tarihlerinde  Napoli’de 
düzenlenen Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Genel 
Kurul toplantısındaydı. İTO’nun uluslararası daimi üyeliğinin bu-
lunduğu bu dönemki FEMS genel kurulu Napoli’de yapıldı. TTB ve 
TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu adına konferansa katılan 
TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, Türkiye’deki kadın 
hekimlerin durumuna ilişkin olarak yapılan ortak anket sonuçlarını 
paylaştı.
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“34 HAMİLE ÇOCUK” VAKASINDA “SUÇLU” KİM?
31 MAYIS 2019

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Bağcılar EAH.’da 34 hamile 
çocuğun hastane kayıtları mevcut olmakla birlikte emniyet birim-
lerine bildirimi yapılmadığı iddiasıyla 18 hekim hakkında 6 aydan 
3 yıla kadar hapis talep edildiğinin kamuoyuna yansıması sonrası 
Yönetim Kurulumuz bir açıklama yayınladı. Açıklamada; “Çocuğun 
sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen 
cinsel istismar ve buna bağlı yaşananların çok boyutlu olduğunu, 
çözümüne de çok boyutlu yaklaşmak gerektiğini ve sadece yasal ya 
da polisiye önlemlerin yetersiz olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.  
Çocukların sağlığını ve yüksek menfaatlerini de, hekimlerin hakları-
nı da hassasiyetle savunan bir meslek örgütü olarak davayı yakinen 
takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” denildi.

DR. FİKRET HACIOSMAN CİNAYETİ DAVASININ TAKİPÇİSİYİZ
10 HAZİRAN 2019

2 Ekim 2018 günü çalıştığı özel hastanede öldürülen meslektaşımız 
Dr. Fikret Hacıosman cinayeti davasının ikinci duruşması 10 Hazi-
ran 2019 Pazartesi günü Bakırköy Adliyesi’nde görüldü. Duruşmaya 
‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklu bulunan Serhat 
Tunçdemir, Dr. Fikret Hacıosman’ın eşi Psikolog Mutlu Hacıosman, 
Aileyi ve Tabip Odasını vekaleten Av. Meriç Eyüboğlu ile İTO Başkanı 
Dr. Pınar Saip katıldı. İlk duruşmada yaptığımız başvuru sonrasında 
Tabip Odamızın davaya müdahilliği kabul edilmişti.

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ’NDE MEZUNİYET COŞKUSU
11 HAZİRAN 2019

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezuniyet töreni 11 Haziran 2019, Salı 
günü İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkçe ve İngi-
lizce bölümleri olmak üzere yüzlerce genç mezunun mesle-ğe adım 
atıyor olmanın coşku ve heyecanını yaşadığı törene İTO Başkanı Dr. 
Pınar Saip de katılarak bir konuşma yaptı. Tören alanına kurduğu-
muz İTO standında tüm mezunlara Hipokrat Andı,  Odamız dergi ve 
yayınları ile 14 Mart Tıp Bayramının 100. Yılı için hazırlanan hatıra 
setleri dağıtıldı.
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RUHSAL HASTALIKLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI TOPLANTISI
13 HAZİRAN 2019

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen 
sürekli mesleki gelişim kapsamındaki eğitimlere “Ruhsal Hastalık-
lar ve Çalışma Yaşamı” konulu toplantıyla devam edildi. 13 Haziran 
2019, Perşembe günü Cağaloğlu binamızda gerçekleştirilen toplantı 
yoğun ilgi gördü. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Timuçin Oral tarafından 
gerçekleştirilen eğitimde işyeri hekimlerinin işe giriş ve periyodik 
sağlık gözetimi sırasında temel ruhsal hastalıklara doğru yaklaşım 
konusunda bilgi kazanması hedeflenmişti. Ayrıca ruhsal hastalıkları 
saptama, var olanların çalışma ortamında takip ve tedavi süreçle-
rini doğru yönetme, çalışma yaşamına kazandırma ve psiko-sosyal 
etmenlerin farkında olma konuları genel hatlarıyla ele alındı.

RANDEVUSUZ HASTA BAKMA DAYATMASINA TEPKİ
21 HAZİRAN 2019

Sağlık Bakanlığı’nın 19.06.2019 tarihinde gönderdiği kısa mesajla 
“Aile hekimlerine randevu almadan da muayene olunabileceği-
ni” bildirmesi üzerine Odamız Aile Hekimliği Komisyonu bir yazılı 
açıklama yaptı. Açıklamada; “Sağlık Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlık seçimlerine 4 gün kala halka şirin geleceğini 
düşündüğü bir mesajı göndererek aile hekimlerine ve diğer sağlık 
çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarına davetiye çıkar-
dı. Sağlık Bakanlığı’nın 19.06.2019 tarihinde gönderdiği kısa mesaj 
ile aile hekimlerine randevu almadan da muayene olunabileceğini 
bildirmesi, ağır aksak yürüyen MHRS randevu sistemini tümden 
sorunlu hale getirdi” denildi.

TTB 70. BÜYÜK KONGRESİ YAPILDI
22 HAZİRAN 2019

“Tababet İçin Adalet” ana talebi ve temasıyla düzenlenen TTB 70. 
Büyük Kongresi, 22 Haziran 2019 Cumartesi günü, Ankara’da Dev-
let Su İşleri (DSİ) Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrede 
açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. 
Sinan Adıyaman, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması yap-
tıkları için hapis cezası alan 2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi 
üyelerinin adlarını sayarak başladı. Dr. Adıyaman isimleri sayarken, 
2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi üyelerinin hepsi salonda 
bulunanlar tarafından ayrı ayrı alkışlandı.
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ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ HEKİMLERİN SORUNLARI
3 TEMMUZ 2019

Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin çalışma koşulları, eko-
nomik ve sosyal durumlarını, mesleki memnuniyetlerini saptamak 
üzere TTB Özel Hekimlik Kolu’nca düzenlenen anket İstanbul’daki 
hekimlere de yaygın olarak duyuruldu.

BASIN TOPLANTISI: ÇORLU TREN KAZASININ YILDÖNÜMÜ
19 TEMMUZ 2019

Çorlu Tren kazasının birinci yıl dönümünde Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO) İstanbul Şubesi’nce bir basın toplantısı düzenlendi. 8 
Temmuz 2019 günü EMO İstanbul Şubesi’nde düzenlenen ve çok 
sayıda meslek örgütü ve siyasi partinin temsilcilerinin yer aldığı 
basın toplantısına Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. 
Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu katıldı.

YEMEKHANE BOYKOTU KAZANIMLA SONUÇLANDI
2 AĞUSTOS 2019

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları hastanede 
sunulan yemeklerin kötü ve yetersiz olmasına karşı 4 günlük bir ey-
lem gerçekleştirdi. İTO, Türkiye Genel Hizmetler Sendikası (Genel-
İş) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri 
Temsilciliklerince gerçekleştirilen yemekhane boykotu sonucunda 
çalışanların talepleri kabul edildi.
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KURBANLIK SATIŞ NOKTALARINA DAİR ORTAK AÇIKLAMA
8 AĞUSTOS 2019

Odamızın da bileşenleri arasında yer aldığı İstanbul Sağlık Meslek 
Odaları Koordinasyonu, kurbanlık hayvanların satış ve kesim yerle-
riyle ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda ortak 
bir açıklama yayınladı. İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul 
Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası ve İTO imzalı açıklamada; 
şehir merkezlerinde kurulan hayvan pazarlarının yarattığı çevre 
kirliliği ve halk sağlığına dönük olumsuzluklar dile getirildi.

BU KARANLIKTAN HEP BİRLİKTE ÇIKACAĞIZ
19 AĞUSTOS 2019

Aralarında Op. Dr. Adnan Selçuk Mızraklı’nın da bulunduğu, halkın 
ezici çoğunluğunun oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Mardin ve Van Bü-
yükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınıp kayyum atanma-
sına karşı bir açıklama yayınlandı. Açıklamada yapılanların halkın 
seçme, seçilme hakkına müdahale olduğu vurgulandı.

SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLEN AİLE HEKİMLERİ
23 AĞUSTOS 2019

İstanbul’un değişik Aile Sağlığı Merkezlerinde kamu personeli 
olmayan aile hekimi olarak çalışan meslektaşlarımıza, İstanbul 
Sağlık Müdürlüğü tarafından 16 Ağustos 2019 Cuma günü söz-
leşmelerinin feshedildiğine dair tebligatların gönderildiği öğrenil-
dikten sonra 2O Ağustos 2019 tarihinde Tabip Odamızda bir toplantı 
gerçekleştirildi. Toplantıda; İTO olarak, haksız ve hukuksuz bir şe-
kilde sözleşmeleri feshedilen aile hekimlerinin yanında yer alınaca-
ğı, her türlü desteğin verileceği, mağdur edilen hekimlerin işlerine 
geri dönmeleri için gerekli tüm çabanın gösterile-ceği duyuruldu.
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DOĞAYI VE YAŞAMI SAVUNUYORUZ
25 AĞUSTOS 2019

TTB Merkez Konseyi ve TTB Halk Sağlığı Kolu’nun çağrısıyla 
Türkiye’nin dört bir yanından hekimler, büyük bir çevre talanına yol 
açan Çanakkale Kaz Dağları Kirazlı köyünde altın madeni çıkarıl-
masına karşı Çanakkale’de bir araya geldi, Su ve Vicdan Nöbetine 
katıldı. İstanbul’daki hekimler Odamızca tutulan otobüslerle etkin-
liğe katılım sağladı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI
27 AĞUSTOS 2019

İstanbul’un farklı ilçelerindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan, 
kamu personeli statüsünde olmayan aile hekimlerinin sözleşme-
lerinin hukuka aykırı olarak feshedilmesine karşı basın açıkla-
ması yapıldı. İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) çağrısıyla 27 Ağustos 
2019, Salı günü 12.30’da İstanbul Sağlık Müdürlüğü binası önünde 
gerçekleştirilen açıklamaya İTO Yönetim Kurulu Üyeleri, İTO Aile 
Hekimliği Komisyonu başkan ve üyeleri, TTB Aile Hekimliği Kolu 
Sekreteri, İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkan Yar-
dımcısı,  Birinci Basamak Birlik ve Dayanışma Sendikası üyeleri, 
sözleşmeleri feshedilen hekimler ve onları yalnız bırakmayan çok 
sayıda hekim katıldı.

HEKİM YAZARLARDAN ORTAK İMZA GÜNÜ
4 EYLÜL 2019

İTO üyeleri farklı, keyifli bir etkinlikte buluştu. Dr. Ali Özyurt, Dr. 
Selçuk Erez, Dr. Özdemir Aktan ve Dr. Mehmet Uhri “Hekim Yazar-
lar İmza Günü”nde meslektaşlarıyla, okurlarıyla bir araya geldi. 4 
Eylül 2019, Çarşamba akşamı Kadıköy Büromuzda gerçekleştir-
diğimiz etkinliğe Yönetim Kurulu üyelerimizin yanı sıra çok sayıda 
meslektaşımız katıldı. Etkinlikte hekim yazarlar kitaplarını imzaladı, 
ardından kitapları ve yazarlık süreçleri üzerine bir sohbet toplantısı 
yapıldı. Toplantıda hekimler, meslektaşlarını yazar kimlikleriyle de 
tanıma ve sohbet etmenin keyif ve mutluluğunu yaşadı.
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HUZUREVLERİNDE KALAN HEKİMLERİ ZİYARET 
9 EYLÜL 2019

İTO Emekli Hekimler Komisyonumuz Darüşşafaka Şenesenevler 
Huzurevi’nde kalmakta olan hekimlere dayanışma ziyareti ger-
çekleştirdi. 9 Eylül 2019 Pazartesi günü gerçekleşen ziyarette 
Komisyonu temsilen Dr. Erdinç Köksal ve Dr. Ülkü Sema Aydın yer 
aldı. Ziyarette meslektaşlarımıza Odamız adına hazırlanan çiçekler 
ve Hekim Sözü dergisi sunuldu. Meslektaşlarımız İTO tarafından 
ziyaret edilmekten son derece mutlu olduklarını, bu ziyaretlerin 
sürdürülmesini dilediklerini belirtiler.

DR. CANAN KAFTANCIOĞLU’NA DESTEK ZİYARETİ
9 EYLÜL 2019

TTB ve İTO heyeti; 7 yıl önceki sosyal medya paylaşımları gerekçe 
gösterilerek hakkında dava açılan ve 9 yıl 8 ay hapis cezası veri-
len, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’na destek ve 
dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. 9 Eylül 2019, Pazartesi günü İl 
Başkanlığı binasında gerçek-leşen ziyarete TTB Başkanı Prof. Dr. 
Sinan Adıyaman, TTB 2. Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, TTB MK Üyesi 
Dr. Samet Mengüç, İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sek-
reteri Dr. Osman Öztürk, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç, 
Temsilciler Kurulu Divan Başkanı Dr. Süheyla Ağkoç ve TTB Yüksek 
Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Taner Gören katıldı.

ASLOLAN HEKİMLİKTİR
12 EYLÜL 2019

İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzeri-
ne, İstanbul’daki hastanelerden Polikistik Over Sendromu tanısı al-
mış ve  kürtaj olmuş kadınların kişisel verilerine ulaşma isteminde 
bulunmasına karşı İTO tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açık-
lamada; “Hastalara ait kişisel verileri paylaşmak meslek etiğine 
aykırıdır, ceza kanunu düzenlemesi yönünden de suçtur. Bu verileri 
paylaşmanız konusunda, herhangi bir baskı görmeniz durumunda 
meslek örgütünüz olarak yanınızdayız. Hekimlik etiği böyle bir suça 
alet edilemez!” denildi.



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 2 0[

21[

]

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN 1 MAYIS KARARI
12 EYLÜL 2019

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2009 1 Mayıs mitinginde, aralarında İTO 
ve TTB yöneticilerinin de olduğu katılımcılara yönelik polis saldırı-
sına karşı yapılan başvuruyu sonuçlandırdı; AYM toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini belirterek saldırıya 
uğrayan Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Ali Küçük, Dr. Elif Kırteke, Dr. Eriş 
Bilaloğlu, Dr. Hüseyin Demirdizen ve Dr. Nazmi Algan’a manevi 
tazminat ödenmesine karar verdi.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTUK
16 EYLÜL 2019

İstanbul Tıp Fakültesi’nin yeni öğretim yılı, 16 Eylül 2019, Pazartesi 
günü gerçekleştirilen açılış dersiyle başladı. Tıp eğitimine başladık-
ları bu güzel günde genç meslektaşlarımızın yanında olduk, mut-
luluk ve heyecanlarını paylaştık. İTO standında Odamız yayınlarını 
dağıttık, geçtiğimiz dönem başlattığımız ve yeni dönemde de devam 
edecek olan Tıp Eğitimi Burs çalışmamızın duyurusunu yaptık.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NU ZİYARET ETTİK
16 EYLÜL 2019

TTB ve İTO Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret 
etti, tebrik ve başarı dileklerini iletti, İstanbul’un sağlık sorunları ve 
atılması gereken adımlarla ilgili görüşlerini paylaştı.
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İTO ACİL DURUM MASASI
20 EYLÜL 2019

Sağlık Bakanlığı tarafından “Sınır Dışı Askeri Harekat kapsamında” 
sınır bölgelerine yoğun olarak resen hekim görevlendirmesi, sevki-
yatı başlatılması sonrasında İTO’nda; sınır bölgelerine görevlendiri-
len hekimlerin bilgi ve destek alabilmeleri için Acil Durum Masası 
oluşturuldu. Konuyla ilgili iletişim bilgileri tüm meslektaşlarımıza 
duyuruldu.

SGK RAPORUNDA YOLSUZLUK VERİLERİ
26 EYLÜL 2019

2018 yılı Sayıştay raporunda yer alan kimi usulsüzlük ve yolsuzluk 
verilerine dair İTO tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada; 
“Sayıştay raporunda yer alan tespitler SGK’nın özel hastane pat-
ronları tarafından sistemli bir şekilde soyulduğunu göstermekte ve 
SGK anlaşmalı bütün özel hastaneleri töhmet altında bırakmakta-
dır. SGK Yönetim Kurulu, Sayıştay raporunda tespit edilen yolsuzluk-
ların hangi özel hastaneler tarafından yapıldığını tek tek kamuoyuna 
açıklamalıdır” denildi.

BÜYÜKADA’DA YAZA VEDA
29 EYLÜL 2019

İTO tarafından düzenlenen Büyükada’da Yaza Veda gezisinde yüzler-
ce hekim buluştu. 29 Eylül 2019, Pazar günü gerçekleştirilen gezide 
Kabataş ve ardından Kadıköy’den yolcularını alan tekne keyifli bir 
deniz turunun ardından akşamüzeri Büyükada’ya demirledi. Güzel 
bir havada Ada’ya ulaşan meslektaşlarımız muhteşem gün batışına 
Ada’da tanıklık etti, yemek yedi, güzel müzikler eşliğinde dans etti, 
şarkılara eşlik etti.
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DEPREMDE HASAR GÖREN FAKÜLTE BİNALARI
4 EKİM 2019

İstanbul’da 26 Eylül 2019 günü meydana gelen depremin İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Dişhekimliği Fakültesi 
ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi binalarında 
ciddi hasarlara yol açması sonrası “Depremde hasar gören fakülte 
binalarının acilen, yerinde yapılandırılması” talebiyle ortak bir basın 
açıklaması gerçekleştirildi.

SEÇMEN İRADESİNE SAYGI PANELİ YAPILDI
3 EKİM 2019

31 Mart ve 23 Haziran seçim süreci ve sonrasında yaşanan Diyar-
bakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasını 
bizzat sürecin muhatabı olmuş isimlerle tartışmak, seçme seçilme 
hakkının demokrasilerdeki yerini değerlendirmek, içinde yaşadı-
ğımız döneme dair bir okuma yapabilmek amacıyla İTO tarafından 
“Seçme seçilme hakkına, seçmen iradesine saygı” başlıklı bir panel 
gerçekleştirildi. Panelde moderatörlüğü  İTO Başkanı Dr. Pınar Saip 
yaparken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Dr. Ca-
nan Kaftancıoğlu, Diyarbakır’ın kayyum darbesiyle görevden alınan 
seçilmiş eş başkanı Dr. Selçuk Mızraklı ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi eski hakimi Hukukçu Rıza Türmen konuşmacı oldular.

DR. KAAN EROL VAHŞİCE ARAMIZDAN KOPARTILDI
11 EKİM 2019

Hekime yönelik şiddetin son kurbanı İstanbul Metin Sabancı Balta-
limanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. 
Kaan Erol oldu ve şiddet bu kez ne yazık ki bir başka hekimden gel-
di. Meslektaşımız Dr. Kaan Erol 11 Ekim 2019, Cuma günü sabaha 
karşı nöbeti esnasında bıçaklanarak vahşice öldürüldü. Cinayetin 
ardından Yönetim Kurulumuzca yapılan açıklamada; “Failin cinaye-
ti hangi saikle işlediğinin yapılacak idari ve adli soruşturmalar ve 
yargılama sürecinde ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Gencecik bir 
meslektaşımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Süreci 
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz” denildi.
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SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI İÇİN NE BEKLENİYOR?
17 EKİM 2019

16 Ekim 2019 günü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü’nde görevli Dr. Kadir 
Songür’ün, bir hafta önce muayene ederek ilaç yazdığı bir hasta 
tarafından jiletle boğazından yaralanması sonrasında Yönetim Ku-
rulumuz yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; “Ülkeyi yönetenleri ve 
Sağlık Bakanlığı’nı bir kez daha uyarıyor, sağlıkta şiddetin önlenme-
si için gerekli adımları acilen atmaya, hekimlerin ve sağlık çalışan-
larının sesini duymaya ve gereğini yapmaya çağırıyoruz” denildi.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE BİNA DEPREM GÜVENLİĞİ 
21 EKİM 2019

Aile sağlığı merkezlerinde bina deprem güvenliği sağlık bakanlığı 
tarafından ayrım yapılmaksızın sağlanmalıdır. İTO Aile Hekimleri 
Komisyonu, İstanbul’da deprem sonrası hasar gören Aile Sağlığı 
Merkezi (ASM) binalarının durumunu, Sağlık Bakanlığı’nın yayınla-
dığı rapor yönergesini, Şanlıurfa’da yapılacak Anne-Çocuk Sağlığı 
ve Bağışıklama Çalıştayı’nı, Kasım ayında gerçekleştirilecek eğitim 
programını ve diğer gündemleri görüşmek üzere toplandı. 

ÇALIŞMA YAŞAMINDA PSİKOSOSYAL RİSKLER
24 EKİM 2019

İTO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu’nun Kopenhag Psi-
kososyal Risk Değerlendirme Anketi (KOPSOR-TR) Türkiye ekibi 
ile birlikte düzenlediği “Çalışma Ortamında Psikososyal Risk-
ler-Güncel Konular Kursu” 19 Ekim 2019, Cumartesi günü İTO 
Cağaloğlu binasında gerçekleşti-rildi. Kursta; çalışma yaşamında 
yaşanan köklü değişiklikler, bilgi teknolojilerinin artan oranda kul-
lanımı, psikososyal risk kavramı ve ölçüm yöntemleriyle ilgili temel 
ve güncel bilgiler paylaşıldı.



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 2 0[

25[

]

KEYFİ SÖZLEŞME İPTALLERİ KABUL EDİLEMEZ
06 KASIM 2019

İstanbul’un farklı ilçelerindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan, 
kamu personeli statüsünde olmayan on beş  aile hekimi meslek-
taşımızın sözleşmelerinin haksız ve hukuksuz bir şekilde feshedil-
mesi üzerine mağdur edilen meslektaşlarımızın, İTO öncülüğünde 
yaptıkları itirazlar sonucunda beş meslektaşımız görevlerine döndü.  
Diğer mağdur hekimlerle ilgili İTO Yönetim Kurulunca yapılan açık-
lamada; ”Sözleşmesi feshedilen bütün hekimler geri dönene kadar 
haklı mücadelelerinde yanlarında yer alacağımızı ve sözleşme 
fesihlerinin iptali ve maddi mağduriyetlerine karşı açılan davaların 
takipçisi olacağımızı kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz” de-
nildi.

PROF. DR. GÖKSEL KALAYCI’YI SAYGIYLA ANIYORUZ
11 KASIM 2019

İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Göksel Kalaycı’nın, fakülte bahçesinde uğradığı silahlı saldırıyla 
aramızdan kopartılışının 14. yılında İTO Yönetim Kurulu, Prof. Dr. 
Göksel Kalaycı anısına bir mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda; 
“Kaybettiklerimizi anarken başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yet-
kilileri bir kez daha acilen adım atmaya, hekimlerin ve tüm sağlık 
çalışanlarının can güvenliğini sağlamak konusundaki sorumluluğu-
nu yerine getirmeye davet ediyoruz” denildi.

ŞEHİR HASTANELERİ SEMPOZYUMU
11 KASIM 2019

TTB ve İTO tarafından düzenlenen ‘Şehir Hastaneleri: Yalanlar 
ve Gerçekler Sempozyumu’ 9 Kasım 2019, Cumartesi günü Şişli 
Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirildi. 
Sempozyumda; Türkiye’de Şehir Hastaneleri süreci, Şehir Hasta-
neleri konusunda iddialar ve gerçekler, çeşitli illerde yaşanan şehir 
hastaneleri deneyimleri gibi konular ve İstanbul’daki durum tartışıl-
dı.
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DR. NEJAT YAZICIOĞLU’NU SAYGIYLA ANIYORUZ
18 KASIM 2019

İTO eski genel sekreterlerinden Dr. Nejat Yazıcıoğlu, aramızdan ay-
rılışının 25. Yılında Zincirlikuyu’daki mezarı başında, ailesi, müca-
dele arkadaşları ve meslektaşlarının katıldığı bir törenle anıldı. İTO 
Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk ve İTO İşçi Sağlığı İşyeri Hekimli-
ği Komisyon Başkanı Dr. Nazmi Algan konuşma yaptılar.

İSTANBUL TABİP ODASI 90 YAŞINDA
20 KASIM 2019

İTO’nun kuruluşunun 90. Yılında hekimler eski TTB Başkanlarından 
Dr. Erdal Atabek’in konuşmacı olduğu konferansta bir araya geldiler. 
19 Kasım 2019, Salı günü İTO Cağaloğlu binasında ger-çekleştirilen 
toplantıya aralarında eski ve yeni İTO ve TTB yöneticilerinin de ol-
duğu çok sayıda hekim katıldı. Toplantıda Dr. Atabek, TTB’nin özerk 
yapısının en zor zamanlarda dahi, birliğin canlı, ayakta kalmasını 
sağlayan bir özellik olduğunu hatırlattı ve TTB’nin özerk yapısı, du-
ruşunun hiç değişmediğini belirtti.

SAĞLIK HİZMETİNDE TANITIM İHLALLERİ - SINIRLAR
22 KASIM 2019

TTB, UDEK ve İTO tarafından düzenlenen  “Sağlık Hizmetinde Ta-
nıtım İhlalleri - Sınırlar Sempozyumu” 17 Kasım 2019 Pazar günü 
İTO’nun ev sahipliğinde yapıldı. Oda yöneticileri, uzmanlık dernek-
lerinin temsilcilerinin yanı sıra diğer oda bölgelerinden de olmak 
üzere yüzü aşkın hekim tarafından sağlık alanında meslek etiği, 
tanıtım kuralları, reklam yasağı ve yapılan tanıtım ihlallerinin ya-
rattığı olumsuzluklar üzerine değerlendirme yapıldı ve konu çeşitli 
boyutları ile ele alındı.
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TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ BÜYÜK BEĞENİYLE KARŞILANDI
27 KASIM 2019

İTO Türk Müziği Korosu açılış konseri, 22 Kasım 2019, Cuma 
akşamı Bahçelievler Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saadettin Kaynak’tan Hacı Arif Bey’e, 
Selahattin Erköse’den Necdet Tokatlıoğlu’na dek birçok değerli 
bestecinin eserlerinin yorumlandığı konser büyük beğeniyle karşı-
landı.

HASTANELERDE SAĞLIKTA GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMLERİ
29 KASIM 2019

İTO Sağlıkta Güvenli Çalışma Grubu, 22 Kasım 2019 Cuma günü, 
Bayındır Sağlık Grubu Levent Hastanesinde “Sağlıkta Şiddete Karşı 
Eğitim Kursu” gerçekleştirdi. 2 saat süren eğitime 50 sağlık çalışanı 
ve hekim katıldı. Eğitimde, hastanede en sık karşılaşılan sorunların 
nedenleri ve çözümleri tartışıldı ve fiziksel korunma konusunda bazı 
öneriler paylaşıldı.

İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ!
04 ARALIK 2019

İstanbul Emek, Barış, Demokrasi Güçleri tarafından 8 Aralık 2019, 
Pazar günü İstanbul Bakırköy’de gerçekleştirilecek olan “İnsan-
ca Yaşamak İstiyoruz!” mitingine çağrı amacıyla; İstanbul Tabip 
Odası’nın Cağaloğlu binasında bir basın toplantısı düzenlendi. 
Toplantıda; İstanbul Emek, Barış, Demokrasi Güçleri bileşenleri 
tarafından ortaklaşa hazırlanan basın açıklaması ve mitinge çağrı 
metni okundu.
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AŞI KARŞITLIĞI ÇOK CİDDİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR
04 ARALIK 2019

Son zamanlarda ülkemizde, bulaşıcı hastalıklardan korunmada 
çok önemli olan aşı konusundaki tartışmalar sebebiyle İTO Yönetim 
Kurulu bir açıklama yayınladı.  Açıklamada; çocukların ölümcül, 
bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanmasının Sağlık Bakanlığı’nın görevi 
olduğunu ve Sağlık Bakanlığı’nın bu görevi eksiksiz yerine getirme-
si için, aşı reddine engel olacak yasalar çıkarmak zorunda olduğu 
ifade edildi.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NUN 7. YILI...
04 ARALIK 2019

İTO eski genel sekreterlerinden Dr. Nejat Yazıcıoğlu anısına; İTO,  
TMMOB İstanbul İl Koordi-nasyon Kurulu, İstanbul Barosu, DİSK İs-
tanbul Temsilciliği, İstanbul İSİG Meclisi ve İşyeri Hekimleri Derneği 
tarafından, “7. Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
Değerlendirilmesi Sempozyumu” gerçekleştirildi. 29-30 Kasım 2019 
tarihlerinde İstanbul Barosu Konferans Salonunda yapılan sempoz-
yum kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda;  “İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliğine İlişkin Düzenlemelerin Aşamaları ve Bugünkü Durum” 
ve “6331 Sayılı Yasa Çerçevesinde Taraflar ve Sorumlulukları” baş-
lıkları ele alındı.

“İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ” MİTİNGİ 
11 ARALIK 2019

İTO’nun da bileşenleri arasında yer aldığı İstanbul Emek, Barış ve 
Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla binlerce yurttaş, 8 Aralık 2019, 
Pazar günü Bakırköy’de “İnsanca Yaşamak İstiyoruz” mitinginde 
buluştu. Mitingde yapılan açıklamalarda; “İstanbul Emek Barış 
Demokrasi Güçleri olarak işsizliğe, pahalılığa, yoksulluğa, zamlara, 
vergilere, savaşa, tek adam rejimine karşı mücadelemizi aylardır 
sürdürüyoruz” denildi.
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ÇALIŞMA HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ!
18 ARALIK 2019

Kamuda çalışma hakları “güvenlik soruşturmaları” ile engellenen 
sağlık emekçileri, İTO ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sen-
dikası (SES) İstanbul şubelerinin (SES) çağrısıyla İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Eylemde “AYM‘nin İptal Kararı 
Uygulansın / Güvenlik Soruşturması Engellemesi Kaldırılsın” yazılı 
bir pankart açıldı, çalışma hakkının hukuksuz bir biçimde gaspına 
son verilmesini isteyen dövizler taşındı. Yapılan açıklamalarda bin 
bir zahmetle elde edilen diplomaların engellenmesine hiç kimsenin 
karar veremeyeceği, eğitim ve çalışma hakları için mücadelenin 
devam edeceği dile getirildi.

TIP ÖĞRENCİLERİYLE FELSEFE TOPLANTILARI
23 ARALIK 2019

İTO Felsefe etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Tıp Öğrencile-
riyle Felsefe Toplantıları”nın ilki 19 Aralık  2019, Perşembe akşamı 
Cağaloğlu Sevinç Özgüner toplantı salonunda tıp öğrencilerinin 
geniş  katılımıyla yapıldı.  “Hipokrat’ı Yeniden Anımsamak” başlıklı 
toplantıda;  Hipokratı yeniden anımsama gerekliliğinin nedenle-
rini anlatıldı, toplumda göz ardı edilen üst etik sorunlarına dikkat 
çekildi. Ayrıca, iktidarların tıbbi olmayan şeyleri tıbbileştirerek tıp 
uygulamalarını kullanabilme tehlikesi, tıbbın nesnel yaklaşımının 
zaman zaman insanı unutturduğu vurgulandı.

TIP ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM BURSU 
23 ARALIK 2019

İTO, 2018 yılında genç meslektaşlara yönelik başlattığı eğitim bursu-
nu yeni öğretim yılında vermeyi sürdürdü. Bu kapsamda 56 öğrenci-
mize aylık 300 TL olmak üzere 1 yıl süreyle eğitim bursu verildi. 
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BARIŞ HAKKI PANELİ YAPILDI
25 ARALIK 2019

10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul ve ilan 
edilen Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin 71.yılı nedeniyle, Türki-
ye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği’nin katkılarıyla, İTO 
İnsan Hakları Komisyonu tarafından “Barış Hakkı” konulu bir konfe-
rans düzenlendi. Konferansta; barış hakkının insan ve toplumun var 
oluşundaki önemine ve hak siyasetinin toplumsal barışın yaşama 
geçirilmesinde bir zorunluluk olduğuna dikkat çekildi. 

AİLE HEKİMLERİ LABORATUVAR TALEPLERİNDEN BUNALDI
27 ARALIK 2019

İTO Aile Hekimleri Komisyonu (AHK) tarafından, aile hekimlerinin 
çalışma yaşamlarında ihtiyaç duydukları konularda, mezuniyet son-
rası mesleki eğitimlerine yardımcı olmak, iyi hekimlik değerlerinin 
korunmasına katkı sağlamak amacıyla eğitim toplantıları başlatıldı. 
İlk eğitim toplantısı “Aile hekimliğinde laboratuvar kullanımı” baş-
lığıyla, 24 Aralık 2019, Salı günü İTO Cağaloğlu binasında gerçek-
leştirildi. Toplantıda; hastaların gereksiz ve uygunsuz tetkik isteme 
baskıları karşısında hekimlerin zorluklar yaşadığı, bu durumun 
önemli enerji kaybına yol açtığı gibi görüşler paylaşıldı.

GENEL SAĞLIK(SIZLIK) SİGORTASINDAN VAZGEÇİLMELİDİR
27 ARALIK 2019

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemeyen vatandaş-
ların 2020 yılı itibariyle sağlık kurumlarından sağlık hizmeti alama-
yacak oluşu İTO Yönetim Kurulu’nun yaptığı bir basın toplantısıyla 
ele alındı.  Toplantıda, borçların sürekli ertelenmesinin, sorunun 
çözümü olmadı ifade edildi ve sağlık hizmetlerinden herkesin ücret 
ödemeden, eşit bir şekilde yararlanması gerektiği vurgulandı.
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SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN!
07 OCAK 2020

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir 
meslektaşımız, randevusu olmadığı halde, hemen muayene olmak 
isteyen bir kişinin saldırısına uğradı. Burnu kırılan ve kafa travması 
yaşayan meslektaşımız Dr. Burak Altunpak’ın yaşadığı şiddet sağlık 
çalışanları arasında büyük tepkiye yol açtı. Yaşanan şiddet olayına 
karşı İTO ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 
İstanbul Şubeleri, 7 Ocak 2020, Salı günü 12.30’da hastane önünde 
“Sağlıkta Şiddete Alışmayacağız! Sessiz Kalmayacağız!” başlığıyla 
ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, Şiddete karşı 
verilen cezaların caydırıcı olması ve TTB tarafından hazırlanan sağ-
lıkta şiddet yasa tasarısının bir an önce yasalaşmasını gerektiğine 
dikkat çekildi.

ŞİŞLİ ETFAL EAH ACİL SERVİSİNDE CİNAYET!
07 OCAK 2020

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 112 ambu-
lansı ile getirilen 16 yaşındaki bir gencin kalbinden bıçaklanması 
üzerine İTO hastaneyi ziyaret edip, hekimler ve sağlık çalışanlarıyla 
görüşerek olayla ilgili bilgi aldı. Ardından İTO Yönetim Kurulu yaptığı 
açıklamada; İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nü hastanelerin güvenlik 
sorununu acilen ve ciddiyetle değerlendirmeye ve önlemek için 
gerekli tedbirleri almaya davet etti.

DR. ALİ ÖZYURT’U SONSUZLUĞA UĞURLADIK
18 OCAK 2020

İTO 2010-14 dönemi YK. Üyesi, TTB 2016-2020 dönemi Yüksek Onur 
Kurulu Üyesi, meslek örgütümüzün 30 yıllık aktivisti, emekçisi, 
hekimliğinin yanı sıra yazar, edebiyatçı kimliğiyle de tanınan Dr. Ali 
Özyurt’un genç yaşta aramızdan ayrılışı büyük üzüntü yarattı. Dr. Ali 
Özyurt’u son yolculuğuna yüzlerce kişi uğurladı. İlk tören 17 Ocak 
2020, Cuma günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesinde yapıldı. 
Ardından uzun yıllar emek verdiği, her kademesinde görev aldığı 
İTO önünde kitlesel bir tören düzenlendi. Törene, Dr. Ali Özyurt’un 
ailesi, eşi Dr. Hazan Özyurt’un yanı sıra çok sayıda meslektaşı, uzun 
yıllar görev yaptığı Siyami Ersek EAH’den çalışma arkadaşları, çe-
şitli siyasi parti ve kitle örgütlerinden birlikte mücadele yürüttüğü 
arkadaşları katıldı.
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DÜŞME RİSKLİ İŞLERDE ÇALIŞMA EĞİTİMİ
27 OCAK 2020

İTO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzen-
lenen eğitim toplantıları “Düşme Riskli İşlerde Çalışma Eğitimi” 
ile devam etti. 26 Aralık 2019, Perşembe akşamı saat 19.00’da İTO 
Cağaloğlu Sevinç Özgüner toplantı salonunda Dr. Celal Mestçioğ-
lu tarafından gerçekleştirilen eğitimde, İnşaat sektörünün genel 
durumu, İnşaat sektörüne yönelik kısıtlılıklar ve çalışanların sağlık 
gözetiminin nasıl yapılması gerektiği gibi konular ele alındı.

SAĞLIKTA GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ
11 ŞUBAT 2020

İstanbul Tabip Odası tarafından, sağlık alanında giderek artan şiddet 
olaylarına karşı; güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, konuy-
la ilgili duyarlılığın geliştirilmesi ve şiddete karşı hakların ortaya 
konması amacıyla hastane eğitim toplantıları yapılmaya başlandı. 
Bu kapsamda, 7 Şubat 2020, Cuma günü Kanuni Sultan Süleyman 
EAH konferans salonunda “Sağlıkta Güvenli Çalışma Eğitimi” dü-
zenlendi. Toplantıda, sağlıkta şiddeti yaratan sebepler, şiddet olayıyla 
karşılaşıldığında atılacak yasal adımlar konuşuldu.

OKMEYDANI EAH’DE  SAĞLIKTA GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ 
12 ŞUBAT 2020

İTO tarafından (İTO), sağlık alanında giderek artan şiddet olayları-
na karşı; güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, konuyla ilgili 
duyarlılığın geliştirilmesi ve şiddete karşı hakların ortaya konması 
amacıyla hastane eğitim toplantıları yapılmaya başlandı. Bu kap-
samda, 11 Şubat 2020, Salı günü Okmeydanı EAH Onkoloji Konfe-
rans Salonunda “Sağlıkta Güvenli Çalışma Eğitimi”  düzenlendi. 
Toplantıda, sağlıkta şiddeti yaratan sebepler, şiddet olayıyla karşıla-
şıldığında atılacak yasal adımlar konuşuldu.
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SAĞLIKTA GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ: DR. LÜTFİ KIRDAR EAH
13 ŞUBAT 2020

İTO tarafından sağlıkta şiddete karşı başlatılan hastane toplantıları 
Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’yle devam etti. 13 
Şubat 2020, Perşembe günü yapılan toplantı öncesinde, İTO heye-
ti, Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan’ı ve ardından poliklinikleri 
dolaşarak meslektaşlarımızı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Yanık 
Ünitesi Konferans Salonu’nda, hekimler ve sağlık çalışanlarının 
katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, sağlıkta şiddeti yara-
tan sebepler, şiddet olayıyla karşılaşıldığında atılacak yasal adımlar 
konuşuldu.

ŞİDDET VARSA HİZMET YOK!
17 ŞUBAT 2020

Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına karşı her ayın 17’sinde ger-
çekleştirilen buluşma Şubat ayında İstanbul Tıp Fakültesi önünde 
yapıldı. 17 Şubat 2020, Pazartesi günü İstanbul Tıp Fakültesi önünde 
yapılan basın açıklamasında hekimler, dişhekimleri, eczacılar, 
veteriner hekimler, radyoloji teknisyenleri, hemşireler, taşeron 
sağlık işçileri, sağlık alanında bir ekip çalışması yürüten sağlıkçı-
lar yan yana geldiler. Basın açıklamasında yapılan konuşmalarda; 
“Kışkırtılmış sağlık talebinin yarattığı kışkırtılmış şiddetin kurbanı 
olmaktan; sözlü, fiziksel saldırıya uğramaktan, darp edilmekten, 
yaralanmaktan, arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı kaybetmekten 
bıktık, usandık!” denildi.

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI DEPREME HAZIR MI?
20 ŞUBAT 2020

İstanbul’da olması beklenen ve yıkıcı sonuçları olacağı öngörülen 
depreme karşı birinci basamak sağlık kurumlarının hazır/güvenli 
hale getirilmesi talebiyle bir basın açıklaması gerçekleştirildi. İTO 
Aile Hekimleri Komisyonu ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası (SES) İstanbul Şubelerinin birlikte düzenlediği basın açık-
laması, 20 Şubat 2020, Perşembe günü 12.30’da İl Sağlık Müdürlü-
ğü Çemberlitaş binası önünde yapıldı. Yapına açıklamada, ASM’lerin 
depreme karşı güvenli hale, çalışanların depreme hazırlıklı hale 
getirilmesinin gerekliliğinden bahsedildi.
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SAĞLIKTA GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ: YEDİKULE EAH.
24 ŞUBAT 2020

İTO tarafından (İTO), sağlıkta şiddete karşı güvenli bir çalışma orta-
mının sağlanması, konuyla ilgili duyarlılığın geliştirilmesi ve şiddete 
karşı haklarımızın ortaya konması amacıyla düzenlenen hastane 
toplantıları Yedikule Eğitim ve Araştırma Hastanesi’yle devam etti. 
İTO heyeti 21 Şubat 2020, Cuma günü Yedikule EAH polikliniklerini 
dolaşarak hekimleri ziyaret etti. Ardından yapılan toplantıda; sağlık-
ta şiddeti yaratan sebepler, şiddet olayıyla karşılaşıldığında atılacak 
yasal adımlar konuşuldu.

CİNSEL SAĞLIK, ÜREME SAĞLIĞI VE HAKLAR PANELİ
24 ŞUBAT 2020

İTO Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen “Cinsel sağlık, üreme 
sağlığı ve haklar” başlıklı panel 8 Şubat 2020 tarihinde İTO Sevinç 
Özgüner Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Panelde; kamusal 
alanda aile planlaması ve güvenli düşük hizmetlerinin erişiminde 
sorunlar olduğuna dikkat çekildi ve kadına yönelik şiddetin Sağlık 
Bakanlığı hizmetlerinde yeterince yer almadığı belirtildi. Ayrıca, 
ülkemizde üreme sağlığı hizmet sunumunun hak perspektifi üzerin-
den yeniden tanımlanması gerektiği ve hizmet sunumunun erkek-
lere, evli olmayan kişilere, gençlere ve göçmenler gibi dezavantajlı 
gruplara yayılması gerektiği vurgulandı.

HEKİM OLMADIĞI HALDE SAÇ EKİMİ YAPANLARA CEZA
26 ŞUBAT 2020

Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bir güzellik merkezin-
de yapılan denetimde, hekim olmadıkları halde, saç ekimi yapan 
8 kişi tespit edilmiş ve bu kişiler hakkında Bakırköy Cumhuriyet 
Savcılığı’nca, “tıp fakültesi diploması olmadığı halde hasta tedavi 
etme” suç isnadıyla 1219 sayılı Kanun’un 25. maddesine muhalefet 
suçu nedeniyle dava açılmıştı. İTO Hukuk Bürosu tarafından takip 
edilen davada, Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nce, sanıklar 
hakkında ayrı ayrı 1 yıl 8’er ay hapis cezası ve 80-TL adli para cezası 
verildi. Daha önce sabıkası bulunmayan sanıklar hakkında hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek, 5 yıl denetim 
süresi uygulandı.
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COVİD-19 TEHLİKESİNE KARŞI ORTAK BASIN TOPLANTISI
27 ŞUBAT 2020

Koronavirüsle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek, alınması 
gereken önlemlerle ilgili önerileri paylaşmak için İTO ile Türk Klinik 
Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), 27 Şubat 
2020, Perşembe günü İTO Cağaloğlu binasında, ortak bir basın 
toplantısı düzenledi. Toplantıda; diğer bütün salgın durumlarının 
kontrolünde olduğu gibi muhtemel bir COVID-2019 salgınını en az 
zararla atlatabilmek için en önemli meselenin tüm toplumun paniğe 
kapılmadan, aklın ve bilimin yolunda gerekli tedbirleri alarak, bilim 
dışı önerilere ve kişilere prim vermemesi, çevresindeki diğer kişile-
ri de düşünecek şekilde sorumlu davranması olduğu belirtildi.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE ONUR KURULU ÜYELERİ BULUŞMASI
28 ŞUBAT 2020

2002 yılından bugüne İTO Onur Kurulu’nda görev yapan hekimler, 
İTO ev sahipliğinde, 27 Şubat 2020,  Perşembe akşamı düzenlenen 
yemekte bir araya geldi.  Yemekte, farklı dönemlerde Onur Kurulu 
Üyeliği yaparak Odamız çalışmalarına katkı sunan, emek harcayan 
meslektaşlarımız son derece sıcak, keyifli bir atmosferde güzel bir 
akşam geçirdiler.

ŞİŞLİ ETFAL EAH’DE SAĞLIKTA GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ
24 ŞUBAT 2020

İTO tarafından sağlıkta şiddete karşı güvenli bir çalışma ortamının 
sağlanması, konuyla ilgili duyarlılığın geliştirilmesi ve şiddete karşı 
haklarımızın ortaya konması amacıyla düzenlenen hastane top-
lantıları Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’yle devam etti. 
Suat Efe Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sağlıkta 
şiddeti yaratan sebepler, şiddet olayıyla karşılaşıldığında atılacak 
yasal adımlar konuşuldu.
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AİLE HEKİMLİĞİNDE CORONAVİRÜS SALGININA YAKLAŞIM 
02 MART 2020

İTO Aile Hekimleri Komisyonu, mesleki eğitim toplantılarının ikin-
cisini,  Coronavirüs salgını nedeniyle “Coronavirüs ve Diğer Virüs-
lerin Yarattığı Solunum Yolu Hastalıkları” konusunda 27 Şubat 2020 
tarihinde İTO Cağaloğlu binasında gerçekleştirdi. Toplantıda, yeni 
Coronavirüs ile ilgili genel bilgiler anlatıldı ve aile hekimliğinde olası 
vaka sürecinin nasıl yönetileceği, sağlık çalışanlarının bir bütün 
olarak salgın sürecini nasıl yönetecekleri gibi konularda bilgiler 
verildi.

SAĞLIKTA GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ
04 MART 2020

İTO tarafından sağlıkta şiddete karşı güvenli bir çalışma ortamının 
sağlanması, konuyla ilgili duyarlılığın geliştirilmesi ve şiddete karşı 
haklarımızın ortaya konması amacıyla düzenlenen hastane toplan-
tıları Maltepe Tıp Fakültesi Hastanesi’yle devam etti.  3 Mart 2020, 
Salı günü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Konferans 
Salonunda düzenlene “Sağlıkta Güvenli Çalışma Eğitimi”nde, 
sağlıkta şiddeti yaratan sebepler, şiddet olayıyla karşılaşıldığında 
atılacak yasal adımlar konuşuldu.

7. BİREYSEL SATRANÇ TURNUVASI YAPILDI
07 MART 2020

Tıp Haftası kapsamında Dr. Ertan Yardımcı’nın koordinatörlüğünde 
düzenlenen İTO 7. Bireysel Satranç Turnuvası 7-8 Mart 2020 tarih-
lerinde İTO Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi. İki günlük turnuva 
sonunda birinci Mehmet Mert Baykara, ikinci Berkay Ertuğrul ve 
üçüncü Ozan Damar oldu. İkinci gün sonunda sporculara kupa ve 
madalyalarını ise İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç verdi.
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YOKSA KORONAVİRÜSLERİ DE Mİ TUTUKLAYACAKSINIZ?
07 MART 2020

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, bazı sosyal medya platformlarında 
“Korona Virüsü ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğü ile 
ilgili” paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli çalışmaların 
başlatıldığı ve en kısa sürede adli mercilere sevkinin sağlanacağı 
ile ilgili yayınladığı basın açıklaması üzerine İTO Yönetim Kurulu 
bir açıklamada bulundu. Açıklamada; COVİD-19’un bir iç güven-
lik sorunu değil, bir halk sağlığı sorunu olduğu hatırlatıldı. Ayrıca,  
Türkiye’de Koronavirüse karşı alınan önlemlerin, yapılan çalışmala-
rın bir an önce başta TTB olmak üzere sağlık meslek örgütlerinin, 
kamuoyunun denetimine açması ve hiçbir tereddüde yer bırakmaya-
cak şeffaflıkla yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

MESLEKTAŞLARIMIZIN 14 MART TIP HAFTASI’NI KUTLADIK
10 MART 2020

İTO tarafından, 14 Mart Tıp Haftasını meslektaşlarımızın çalıştıkları 
kurumlarda karşılamak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak 
üzere bu yıl da çeşitli birim ziyaretleri gerçekleştirildi. İTO Yönetim 
Kurulu Üyeleri, komisyon ve kurul üyelerinden oluşan heyetlerin 
hekimleri ziyaretleri sıcak, dostça buluşmalara sahne oldu. Hekim-
ler yaşadıkları sorunlara, gündemdeki sağlık konularına dair görüş 
alışverişinde bulundu.

DOKTORLAR VE SAĞLIK RESİM YARIŞMASI VE SERGİLER
10 MART 2020

14 Mart Tıp Haftası kapsamında İTO tarafından her yıl düzenlenen; 
“Çocuk Gözüyle Doktorlar ve Sağlık Resim Yarışması” ödül töreni 
ile hekimlerin eserlerinden oluşan “Fotoğraf Sergisi”, “Resim ve 
Heykel Sergisi” açılış törenleri 9 Mart 2020, Pazartesi günü Basın 
Müzesi’nde gerçekleştirildi. Çeşitli yaş gruplarından onlarca çocuk 
hem resimlerinin sergilenmesinin heyecan ve coşkusunu hem de 
ödül almanın mutluluğunu yaşadı. Aynı gün hekimlerden gelen 
fotoğrafların yer aldığı Fotoğraf Sergisi ve yine hekimlerin eserle-
rinden oluşan Resim ve Heykel Sergisi de açıldı. Sergi açılışlarına 
çok sayıda meslektaşımız katıldı.
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DR. CENGİZ ÇETİN TEZ ÖDÜLÜ SONUÇLANDI
11 MART 2020

14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde, As. Dr. Cengiz Çetin 
anısına düzenlemiş olduğumuz “Dr. Cengiz Çetin Tez Ödülü” so-
nuçları belli oldu. Asistan Dr. Cengiz Çetin’in (1973 - 1998) anısı 
yaşatmak, uzmanlık eğitimi sonrasındaki asistan tezlerinde “nite-
likli” ve “özgün” çalışmaları teşvik etmek ve tez danışmanlığı yapan 
eğiticileri onurlandırmak amacıyla düzenlenen yarışmada, bu yıl, 
Dr. Gülşah Tunçer BİRİNCİ, Dr. Enes Efe İş İKİNCİ, Dr. Abdusselam 
Çelebi ÜÇÜNCÜ olmaya hak kazandı.

HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ PANEL-FORUMU 
12 MART 2020

Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında, farklı alanlardan hekimlerin 
konuşmacı olduğu, “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” Panel Forumu 10 
Mart 2020, Salı günü İTO Cağaloğlu binasında yapıldı. Panelde; 
kamu hastanelerinde hekimlik, kadın hekimlik, birinci basamakta 
hekimlik, özel sağlık kurumlarında hekimlik, asistan hekimlik ve 
tıp fakültelerinde hekimlik konularıyla ilgili sunumlar yapıldı ve bu 
alanlarda yaşanılan sorunlar, mesleki pratiklerde yaşanılan deği-
şiklikler paylaşıldı.

TÜRK MÜZİĞİ KOROSUNDAN MUHTEŞEM KONSER
12 MART 2020

İTO Türk Müziği Korosu’nun Tıp Haftası Konseri 11 Mart 2020, Çar-
şamba akşamı Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde  yapıldı. 
Şef Suat Güney yönetiminde gerçekleşen konserin ilk bölümünde 
koromuz dinleyicileri 600 yıllık muhteşem bir musiki yolculuğuna 
çıkardı. Konserin ikinci bölümünde ise Dr. Alaeddin Yavaşça, Dr. 
Selahaddin İçli, Dr. İrfan Doğrusöz gibi hekim bestekarların eserleri 
seslendirildi.
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HUZUREVLERİNDEKİ MESLEKTAŞLARIMIZI ZİYARET ETTİK
13 MART 2020

14 Mart Tıp Haftası kapsamında huzurevlerinde kalan meslektaşla-
rımızı ziyaret ettik. Ziyaretlerin ilki 10 Mart 2020, Salı günü Tuzla’da 
bulunan KASEV Huzurevi’ne yapıldı. İkinci ziyaret ise 11 Mart 2020, 
Çarşamba günü Emekli Sandığı Etiler Huzurevi’ne gerçekleştirildi. 
14 Mart’larını kutladığımız, İTO yayınlarını ilettiğimiz, çiçek takdim 
ettiğimiz meslektaşlarımız ziyaretten son derece mutlu oldular.

14 MART TÖRENİNİ TAKSİM’DE GERÇEKLEŞTİRDİK
13 MART 2020

Tıp Haftası kapsamında, Taksim Atatürk Anıtı önünde yapılan tören 
bu yıl 13 Mart 2020, Cuma günü gerçekleştirildi. İTO’nın (İTO) çağ-
rısıyla tören için bir araya gelen hekimler bu yıl polisin engelleme-
siyle karşılaştı ancak engelleme girişimlerine rağmen, İTO Yönetim 
Kurulu Üyeleri, komisyon ve kurul üyelerinden oluşan heyet Anıt 
önünde toplandı ve töreni gerçekleştirdi. Tö-rende yapılan açıkla-
mada; “Başta güncel Koronavirüs pandemisi olmak üzere her türlü 
hastalığa karşı mesleki görevlerimizi sorumlulukla yerine getirme-
ye de, başta sağlıkta şiddet olmak üzere her türlü sorunumuz için 
mücadele etmeye de kararlıyız” denildi.

PROF. DR. HÜSREV HATEMİ’Yİ ZİYARET ETTİK
13 MART 2020

İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ile Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray 
Kılıç’tan oluşan heyet, 14 Mart Tıp Haftası ziyaretleri kapsamında, 
Prof. Dr. Hüsrev Hatemi Hocamızı çalıştığı kurumda ziyaret etti. 
13 Mart 2020, Cuma sabahı gerçekleşen ziyarette hem Dr. Hüsrev 
Hatemi’nin 14 Mart Tıp Haftası kutlandı hem de hekimlik ortamına, 
yaşanan değişimlere dair sıcak bir sohbet gerçekleştirildi.
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SİLİVRİ 14 MART ANIT TÖRENİ YAPILDI
13 MART 2020

İTO Tıp Haftası Programı kapsamında Silivri Temsilciliği tarafından 
13 Mart 2020, Cuma günü Silivri Atatürk Anıtı önünde tören etkinliği 
yapıldı. Etkinliğe, özel hastane başhekimleri, Sağlık ve Sosyal Hiz-
met Emekçileri Sendikası (SES) temsilcisi, CHP, HDP ilçe başkanla-
rı, Silivri Demokrasi ve Silivri Dayanışma Platformu üyeleri, hastane 
ve ASM’lerden hekimler ve sağlık çalışanları katıldı. Törende yapılan 
konuşmalarda; yeni korona virüs hastalığı ve salgını için TTB’nin 
kurmuş olduğu heyetle sürecin yakından izlendiğini, hekimlerin 
ve sağlık çalışanlarının bu konudaki taleplerinin Sağlık Bakanı’yla 
yapılan görüşmede iletildiği belirtildi. Tören, İTO Silivri Temsilciliği 
tarafından hazırlanan 14 Mart Tıp Bildirgesi’nin okunmasıyla son 
buldu.

COVİD-19 SEBEBİYLE ETKİNLİK İPTALLERİ
14 MART 2020

İTO, COVİD-19 sebebiyle, daha önce yapılması planlanan “Tıp ve Mi-
zah” Sohbet Toplantısı ile 14 Mart Hizmet Plaket ve Ödül Töreni’nin 
ertelendiğini, yeni tarihin önümüzdeki dönem belirleneceğini 
duyurdu. Yine 15 Mart Pazar günü Ankara’da TTB’nin çağrısıyla 
gerçekleştirilecek “Beyaz Miting” de aynı gerekçeyle iptal edildi.

ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME YAZILARI GÖNDERİLDİ
23 MART 2020

Tüm dünya ve ülkemizin koronavirüs pandemisiyle mücadele ettiği 
bu dönemde; risk altında, uzun saatler boyunca, fedakarca görev 
yapan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin kamu 
ve özel hastane başhekimliklerine yazı gönderildi. Yazıda; sağlık 
çalışanlarının sağlığının korunmasının, özellikle böyle bir dönemde, 
son derece hayati olduğu vurgulandı ve hastanelerde alınması gere-
ken önlemler, atılması gereken adımlar konusunda bilgilendirme 
yapıldı. Bir diğer yazı ise İTO Üyesi hekimlere gönderildi ve korona-
virüs tedbirleri kapsamında dikkat edilmesi gereken konular dile ge-
tirildi. Hekimlerin bu süreçte yaşadıkları her tür problemi Odamıza 
aktarabilecekleri, destek isteyebilecekleri hatırlatıldı.
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AİLE HEKİMLERİ: SALGINA KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR
25 MART 2020

İTO Aile Hekimleri Komisyonu 24 Mart 2020 tarihinde elektronik 
ortamda toplanarak COVİD-19 salgını ile ilgili gelişmeleri değer-
lendirdi. Toplantıda; 24 Aile Hekimi Ve sağlık çalışanının COVİD-19 
olduğu, Asm ve hastanelerin hazırlıklı olmadığı ve uygulamaların 
yetersiz olduğu belirtildi. Ayrıca; aile hekimlerinin korunması için 
acilen malzeme temin edilmesinin ve Asm hekimleri ve çalışanları-
na hızlı test yapılmasının önemi vurgulandı.

KRONİK HASTALIĞI OLAN HEKİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILMALI
26 MART 2020

COVİD-19 hastalığı karşısında yüksek riskli grupta yer aldıkları 
halde kronik hastalığı bulunan hekimlerin izin taleplerinin redde-
dilmesi, hekimlerin bu şartlarda çalışmaya zorlanması hakkında 
İTO’ya yapılan başvurular üzerine İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazıyla 
başvuruda bulunuldu. Yazıda; hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 
sağlığının korunmasının salgınla mücadelede başarının önemli 
bileşenlerinden olduğu vurgulandı ve yüksek riskli grupta yer alan 
kronik hastalıklara sahip hekimlerin idari izin taleplerinin kabul 
edilmesi için hastane başhekimlikleri ile ilçe sağlık müdürlüklerine 
gerekli talimatın verilmesinin beklendiği belirtildi.

KANALA DEĞİL SAĞLIĞA BÜTÇE
26 MART 2020

26 Mart 2020 günü, İstanbul için tam bir rant ve doğal felaket ola-
cak olan, Kanal İstanbul için ilk ihale gerçekleştirildi. Dünya’nın ve 
Türkiye’nin Koronavirüs pandemisine karşı büyük bir mücadele yü-
rüttüğü bu dönemde bu ihalenin gerçekleştirilmesi üzerine İTO Yö-
netim Kurulu bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada; yapılanın, 
adeta fırsatçılık, halkın sağlığını hiçe sayan bir sorumsuzluk olduğu 
belirtildi. Ayrıca, bu ülkenin kaynaklarının rant projelerine akıtılma-
sından vazgeçilmesi, kaynakların başta Koronavirüs pandemisiyle 
mücadele olmak üzere sağlığa ayrılması gerektiği vurgulandı.
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İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’YLA GÖRÜŞTÜK
28 MART 2020

İTO Yönetim Kurulu COVİD-19 pandemisiyle ilgili İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla görüştü. İTO 
Heyeti görüşmede öncelikle COVİD-19 pandemisiyle ilgili dünyadaki 
ve ülkemizdeki gelişmeleri paylaştı. Daha sonra hekimlerin başta 
barınma olanakları olmak üzere İBB’den beklentilerini ve bu süreç-
te İBB’nin yapabileceklerine ve İTO olarak İBB ile birlikte yapılabile-
ceklere dair önerilerini aktardı.

KORONA GÜNLERİNDE KAMU HASTANELERİ RAPORU
30 MART 2020

İTO Yönetim Kurulu’nun COVİD-19 Pandemisi sürecinde İstan-
bul’daki sağlık kurumlarının, sağlık hizmetlerinin durumu, hekim-
ler ve sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, sorunları ve talepleri-
ni, vatandaşların sağlık hakkına erişim durumunu ele alan raporları 
“Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık” başlığıyla yayınlamaya 
başladı. İlk olarak 30 Mart 2020’da “Kamu Hastaneleri Raporu” 
yayınlandı. (Bkz. https://www.istabip.org.tr/5620-korona-gunlerinde-
istanbul-da-saglik-1-kamu-hastaneleri-raporu.html)

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU’NA SEVGİYLE, SAYGIYLA…
02 NİSAN 2020

Öğrencilerinin ve asistanlarının çok sevdiği hocaları, örnek bir 
eğitmen ve olağanüstü bir hekim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ho-
camızı Covid pandemisinin ilk hekim kurbanı olarak 1 Nisan 2020, 
Çarşamba günü kaybettik. Sevgili hocamızın anısına, Türk Tabipleri 
Birliği’nin çağrısıyla tüm ülkede olduğu gibi İstanbul’da da, hekim-
ler ve sağlık çalışanları bulundukları kurumlarda saygı duruşları 
gerçekleştirdi.
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KORONA GÜNLERİNDE ÖZEL HASTANELER RAPORU
02 NİSAN  2020

Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık başlığı altında 2. Rapor “Özel 
Hastaneler” başlığıyla 2 Nisan 2020’de yayınlandı. (Bkz. https://
www.istabip.org.tr/5643-korona-gunlerinde-istanbul-da-saglik-2-
ozel-hastaneler-raporu.html)

PROF. DR. FERİHA ÖZ İÇİN CERRAHPAŞA’DA SAYGI DURUŞU
03 NİSAN 2020

COVİD-19 sebebiyle hayatını kaybeden, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
(CTF) Patoloji Anabilim Dalı eski başkanlarından, Prof. Dr. Feriha Öz 
için İTO’nun çağrısıyla 3 Nisan 2020, Cuma günü saat 12.00’da CTF 
Dekanlık binası önünde saygı duruşu gerçekleştirildi.  Daha sonra, 
Prof. Dr. Feriha Öz’ün hekim ve eğitimci kimliğini anlatan konuşma-
lar yaptılar.

HAYATLARIMIZ KÂRLARINIZDAN DEĞERLİDİR 
05 NİSAN 2020

Özel hastanelerde acil ve yoğun bakım dışında verilen hizmetler için 
COVİD-19’lu hastalardan, özel hastanelerin de Pandemi Hastanesi 
ilan edilmiş olmasına rağmen,  “ilave ücret” adı altında para alın-
ması üzerine İTO bir açıklama yayınladı. Bu açıklamada; pandemi 
günlerinde dahi can derdine düşmüş insanlarımızın cebine göz 
dikilmesinin sorumlusunun özel hastane patronlarının yanı sıra 
mevcut siyasi iktidar olduğu belirtildi. Ayrıca, olası/şüpheli vakalar 
da dahil olmak üzere COVİD-19’lu hastalardan özel hastaneler ta-
rafından ilave ücret alınmasının engellenmesi gerektiği ifade edildi.

KORONA GÜNLERİNDE KAMU HASTANELERİ RAPORU
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KORONA GÜNLERİNDE BİRİNCİ BASAMAK RAPORU
06 NİSAN  2020

Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık başlığı altında 3. Rapor “Bi-
rinci Basamak” başlığıyla 6 Nisan 2020’de yayınlandı. (Bkz. https://
www.istabip.org.tr/5665-korona-gunlerinde-istanbul-da-saglik-3-
birinci-basamak-raporu.html)

“SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI”NI REDDETTİLER
08 NİSAN 2020

CHP Milletvekili Dr. Ali Şeker’in 7 Nisan Dünya Sağlık Gününde 
TBMM’ye getirdiği Yasa Teklifinin gündeme alınmasının AKP-MHP 
milletvekillerinin oylarıyla reddedilmesi üzerine İTO bir açıkla-
ma yayınladı. Açıklamada;  “Üç hafta önce kürsüden, balkondan 
alkışlayıp dün Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifinin gündeme alınmasını 
reddedenleri bu ülkenin bütün hekimlerine, bütün sağlıkçılarına 
havale ediyoruz” denildi ve bu yasa çıkana kadar mücadeleye devam 
edileceği ifade edildi.

ŞİŞLİ ETFAL VE İSTANBUL (SAMATYA) EAH’Yİ ZİYARET
08 NİSAN 2020

Hekimlerin COVİD-19 salgını sebebiyle yoğun, yıpratıcı koşullar 
altında görev yaptığı bu dönemde Yönetim Kurulumuz, sorunları ye-
rinde gözlemlemek, meslektaşlarımızla buluşabilmek için 7 Nisan 
2020, Salı günü Şişli Etfal EAH’yi ve İstanbul EAH’yi ziyaret ettiler. 
Ziyaretlerde; acil polikliniği ve Covid klinikleri dolaşıldı, hekimlerle 
görüşülerek yaşanan sıkıntı ve taleplere ilişkin bilgi alındı. Yapılan 
ziyaretlerde her türlü sorunlarında meslektaşlarımızın yanında 
olduğumuz dile getirildi.
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YANLIŞ POLİTİKALARIN KURBANI OLMAK İSTEMİYORUZ
08 NİSAN 2020

İstanbul’da COVİD-19’lu hekim ve sağlık çalışanı sayısının 1000’i 
geçmesi üzerine Yönetim Kurulumuz yazılı bir açıklama yaptı. 
Açıklamada; “COVİD-19 pandemisi ne yazık ki yüzlerce insanımızı 
hayattan kopararak devam ediyor. Baştan beri ısrarla talep etme-
mize rağmen Sağlık Bakanlığı pandemiyle ilgili ayrıntılı verileri ka-
muoyuyla paylaşmamakta ısrar ediyor. Türkiye’deki vakaların yüzde 
56’sının İstanbul’da olduğunu, İstanbul’un göz göre göre nasıl vahim 
bir duruma sürüklendiğini ancak 1 Nisan tarihinde öğrenebildik 
(…) Netice itibarıyla, COVİD-19 vaka ve vefat sayılarını olduğundan 
çok daha düşük gösteren bu yaklaşıma karşı İTO olarak sahadan 
topladığımız verilerle gerçek tabloyu raporlaştırıyor ve kamuoyuyla 
paylaşıyoruz” denildi.

KORONA GÜNLERİNDE  İŞÇİ SAĞLIĞI İŞYERİ HEKİMLİĞİ RAPORU
09 NİSAN  2020

Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık başlığı altında 4. Rapor “İşçi 
Sağlığı ve İşyeri Hekimliği” başlığıyla 9 Nisan 2020’de yayınlandı. 
(Bkz. https://www.istabip.org.tr/5684-korona-gunlerinde-istanbul-
da-saglik-4-isci-sagligi-isyeri-hekimligi-raporu.html)

YEDİKULE EAH VE TAKSİM EAH’Yİ ZİYARET
13 NİSAN 2020

Hekimlerin COVİD-19 salgını sebebiyle yoğun, yıpratıcı koşullar 
altında görev yaptığı bu dönemde sorunları yerinde gözlemlemek, 
hekimlerle buluşmak amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerimiz 9 Nisan 
2020, Perşembe günü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni 
(Sıraselviler) ve Yedikule Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret 
ettiler. İTO heyetleri Covid klinikleri ve Yoğun Bakım hekimlerinden 
sorun ve taleplere ilişkin bilgi aldı. Yapılan ziyaretlerde her türlü 
sorunlarında meslektaşlarımızın yanında olduğumuz dile getirildi.
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DR. SADİ KONUK EAH’Yİ ZİYARET
14 NİSAN 2020

Hekimlerin COVİD-19 salgını sebebiyle yoğun, yıpratıcı koşullar 
altında görev yaptığı bu dönemde sorunları yerinde gözlemlemek, 
hekimlerle buluşmak amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerimiz 14 Nisan 
2020, Salı günü Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH’ni ziyaret etti, acil ser-
vis ve Covid kliniklerini ziyaret ederek sorun ve taleplere ilişkin bilgi 
aldı, daha sonra Başhekim Yardımcısı Dr. Musa Çırak’la görüştü. 
Yapılan ziyarette her türlü sorunlarında meslektaşlarımızın yanında 
olduğumuz dile getirildi.

DR. LÜTFİ KIRDAR EAH’Yİ ZİYARET
15 NİSAN 2020

İTO Yönetim Kurulu COVİD-19 salgınıyla mücadele eden hekimleri 
çalıştıkları kurumlarda ziyaret etmeyi, süreci yerinde gözlemek 
amacıyla, 15 Nisan 2020, Çarşamba günü Kartal Dr. Lütfi Kırdar 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. İTO Heyeti acil servis 
ve Covid kliniklerini gezerek sorun ve taleplere ilişkin bilgi aldı, daha 
sonra Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan’la görüştü. Yapılan ziya-
rette her türlü sorunlarında meslektaşlarımızın yanında olduğumuz 
dile getirildi.

ASIL AMAÇ ATATÜRK HAVALİMANI’NI İNŞAATA AÇMAK MI?
16 NİSAN 2020

Pandemi nedeniyle artan ihtiyaç gerekçe gösterilerek Atatürk 
Havalimanı’nda pistlerin kırılarak hastane inşaatına başlandığının 
ortaya çıkması ve hastane inşaatının Rönesans Holding’e verilmesi 
üzerine Yönetim Kurulumuz yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; 
“…Bu hastanelerin nasıl bir işlev göreceği, yönetileceği ve başta 
hekim kadrosu olmak üzere sağlık insan gücü gereksinimi önceden 
belirlenmeli ve bunu karşılamak üzere bir planlama eş zamanlı 
olarak yapılmalıdır. Aksi durumda “Kamuoyundan gizli, adeta kaçı-
rılarak, pandemiyi bahane ederek başka amaçlar mı güdülmekte-
dir? ‘Korona fırsatçılığı’ mı yapılmaktadır? Yoksa asıl amaç Atatürk 
Havalimanı‘nı inşaata açmak mı? ” sorularının sorulması kaçınıl-
mazdır” denildi.
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SALGIN GÜNLERİNDE HASTANE ZİYARETLERİ
17 NİSAN 2020

COVİD-19 salgınıyla mücadele eden meslektaşlarımızı çalıştıkları 
kurumlarda ziyaret etmek amacıyla İTO heyeti 16 Nisan 2020, Per-
şembe günü Osmanoğlu Hastanesi’ni ziyaret ederek Başhekim Dr. 
Yüksel Soyel ve Genel Cerrah Rıdvan Seven ile bir görüşme yaptı ve 
salgın sürecinde yaşananlara dair bilgi aldı. 17 Nisan 2020, Cuma 
günü ise Tuzla Devlet Hastanesi ziyaret edildi. Ziyarette; Acil Servis 
ve Covid kliniklerini dolaşıldı ve hastane başhekimi Dr. Selçuk 
Bozhalil ile görüşüldü. Salgın sürecine, yaşanan sorun ve taleplere 
ilişkin bilgi alındı.

SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ
17 NİSAN 2020

Dr. Ersin Arslan’ın çalıştığı hastanede bir hastasının yakını tara-
fından öldürülmesinin ardından “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele 
Günü” ilan edilen 17 Nisan’da, sağlıkta şiddete dikkat çekmek 
ve COVİD-19 salgını sürecinde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını 
anmak üzere TTB’nin çağrısıyla sağlık kurumlarında saygı duruşu 
ve basın açıklamaları gerçekleştirildi. İstanbul’daki merkezi etkinlik 
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. Hastane ana 
binası önünde, fiziksel mesafeyi koruyarak bir araya gelen sağlık 
çalışanları ellerinde sağlıkta şiddet sonucu aramızdan kopartılan 
hekim ve sağlık çalışanlarının fotoğraflarını taşıyarak saygı duruşu 
gerçekleştirdi.

KORONA GÜNLERİNDE İSTANBUL’DA SAĞLIK-V RAPORU
20 NİSAN  2020

Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık başlığı altında 5. rapor saha-
da pandemiye karşı mücadele yürüten hekimlerden alınan bilgiler 
ışığında 20 Nisan 2020’de yayınlandı. (Bkz. https://www.istabip.
org.tr/koronavirus/Haberler/5739/korona-gunlerinde-istanbul-da-
saglik-5-13-19-nisan-haftasi-raporu)
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MASKELER NEREDE?
22 NİSAN 2020

Yönetim Kurulumuz vatandaşlara cerrahi maske dağıtımında ya-
şanan krize yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; “Sağlık 
çalışanlarının yanı sıra yurttaşlar da korunmak için maske kullanı-
yor; maske “satışı” ise herhangi bir yasal dayanağı olmadığı halde 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından “fiili olarak” yasaklandı. 
Önce PTT, daha sonra eczanelerden ücretsiz maske dağıtılaca-
ğı duyuruldu, ancak aradan geçen iki haftaya rağmen düzenli ve 
yeterli dağıtım yapılamıyor, eczanelerden maske alabilen yurttaşlar 
ise maskelerin kalitesizliğinden şikayet ediyor. Üç, beş maskeyi 
bile dağıtamaz duruma düşmek hicap vericidir” denildi ve sorunun 
çözümüne yönelik öneriler sıralandı.

KORONA GÜNLERİNDE İSTANBUL’DA SAĞLIK-VI RAPORU
27 NİSAN 2020

Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık başlığı altında 6. rapor 27 
Nisan 2020 tarihinde yayınlandı. (Bkz. https://www.istabip.org.tr/57-
71-korona-gunlerinde-istanbul-da-saglik-vi-20-26-nisan-haftasi-
raporu.html)

İŞ-KUR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE YAZI
27 NİSAN 2020

COVİD-19 pandemisi sürecinde elektif vakaların azalması nedeniy-
le başta muayenehaneler olmak üzere poliklinikler, laboratuvarlar, 
görüntüleme merkezleri gibi küçük işletmeler için önemli ekonomik 
sorunlara yol açması üzerin İş-Kur Bölge Müdürlüğü’ne bir yazı 
yazılarak, kısa çalışma ödeneği sürecinde yaşanan sıkıntılar dile 
getirildi ve çözümün çabuklaştırılması talep edildi.
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BİLİM KURULU ÜYESİ MESLEKTAŞLARIMIZA AÇIK MEKTUP
29 NİSAN 2020

COVİD-19 Pandemisi sürecinde alınan kararların Bilim Kurulu tara-
fından açıklanmaması, bilim kurulu üyelerinin kişisel açıklamalar 
yapmasına karşı Yönetim Kurulumuz bir açık mektup yayınladı. 
Mektupta; “(…) gerek meslektaşlarımız gerekse kamuoyu tara-
fından bizlere iletilen bazı soruları bu açık mektupla Kurulunuzla 
paylaşmak istiyoruz” denildi. (Bkz. https://www.istabip.org.tr/5777-
bilim-kurulu-uyesi-meslektaslarimiza-acik-mektup.html)

DR. YAVUZ KALAYCI’NIN GÖREV YAPTIĞI ASM’YE ZİYARET 
29 NİSAN 2020

İTO Yönetim Kurulu ve İTO Aile Hekimleri Komisyon üyelerinden 
oluşan heyet Eyüp bölgesindeki Aile Sağlığı Merkezlerini (ASM) 
ziyaret ederek COVİD-19 pandemi sürecinde yoğun bir çalışma 
içinde olan birinci basamak sağlık çalışanlarıyla görüştü. 28 Nisan 
2020 Salı günü ilk olarak, COVİD-19 sebebiyle yitirdiğimiz Dr. Yavuz 
Kalaycı’nın görev yaptığı ASM ziyaret edildi. Dr. Yavuz Kalaycı’nın 
resmi ve hekim kartının konulduğu çalışma masasına çiçekler 
bırakıldı ve ASM’de görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarıyla 
yaşanan süreç, sorunlar ve talepler konusunda görüşüldü. Aynı gün 
Yeşilpınar ASM, Eyüp 8 Nolu ASM, Eyüp 11 Nolu ASM ve Güzeltepe 
ASM de ziyaret edilerek yine meslektaşlarımızın salgın sürecinde 
yaşadıkları deneyimler, sorunlar ve talepler görüşüldü.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH’Yİ ZİYARET
30 NİSAN 2020

İTO Yönetim Kurulu tarafından COVİD-19 salgını sebebiyle sağ-
lık kurumlarında fedakarca çalış-mayı sürdüren hekim ve sağlık 
çalışanlarına yapılan ziyaretler 29 Nisan 2020, Çarşamba günü 
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile devam etti. Ziyaret sıra-
sında meslektaşlarımızla görüşülüp bu süreçteki yoğun emekleri 
için teşekkür edildi, hekim ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sorun 
ve talepler öğrenildi. Ardından Başhekim Doç. Dr. Ali Kocataş ve 
Başhekim Yardımcısı Dr. Metin Arslan’la görüşüldü ve COVİD-19 
sürecinde hastanenin durumuna ilişkin bilgi alındı.
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COVİD-19 ÖLÜM BİLDİRİMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA
30 NİSAN 2020

COVİD-19 sebepli ölüm sayılarının gerçeği yansıtıp yansıtmadı-
ğına ilişkin tartışmalarda; Dr. Fahrettin Koca’nın COVİD-19 ölüm 
raporlarına hekimlerin imza attığını söylemesi sonrası Yönetim 
Kurulumuz yazılı bir açıklamada yayınladı. Açıklamada sorunun 
test sonucu negatif olanların COVİD-19’lu kabul edilmemesi, yine 
klinik bulguları COVİD-19’la uyumlu olan kişilerin vefat kayıtlarında 
COVİD-19 yazılmasının sistem girişlerinde engellenmiş olmasından 
kaynaklandığı belirtildi ve “sorun COVİD-19 pandemisine karşı en 
ön saflarda fedakarca mücadele veren meslek-taşlarımızın yanlış 
bildirimde bulunmasından değil Sağlık Bakanlığı’nın uygulamasın-
dan kaynaklanmaktadır” denildi.

KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ’Nİ ZİYARET 
30 NİSAN 2020

İTO Yönetim Kurulu tarafından COVİD-19 salgını sürecinde sağlık 
kurumlarına ve sağlık çalışanlarına yapılan ziyaretler 30 Nisan 
2020, Perşembe günü Kağıthane Devlet Hastanesi ile devam etti. 
Ziyaret sırasında Acil Servis ve Poliklinikler gezilerek meslektaşla-
rımızla görüşüldü; bu süreçteki yoğun emekleri için teşekkür edildi, 
hekim ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sorun ve talepler öğrenildi. 
Ardından Başhekim Dr. Keramettin Kurt ve Başhekim Yardımcısı 
Dr. Ayşegül Uslu ile de görüşüldü, COVİD-19 sürecinde hastanenin 
durumuna ilişkin bilgi alındı.

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI REHBERİ
02 MAYIS 2020

Sağlık çalışanları COVİD-19 ile en ön saflarda mücadele etmekte-
dir. Buna bağlı olarak ülkemizde de Sağlık Bakanlığı verilerine göre 
7428 sağlık çalışanı enfekte olmuştur. Yapılan iş nedeniyle oluşan 
hastalık ister meslek hastalığı isterse iş kazası olarak kabul edilsin 
bildirimi zorunludur. Sağlık çalışanlarının bildirimi ile ilgili sahadan 
gelen sorulara yol gösterici olabilmek için İTO- Hukuk Bürosu tara-
fından bir rehber oluşturulmuştur.
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KORONA GÜNLERİNDE İSTANBUL’DA SAĞLIK-VII RAPORU
04 MAYIS 2020

Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık raporlarının yedincisi 4 Mayıs 
2020 tarihinde yayınlandı.
(Bkz. https://www.istabip.org.tr/5799-korona-gunlerinde-istanbul-
da-saglik-vii-27-nisan-3-mayis-haftasi-raporu.html)

PROF. DR. MURAT DİLMENER’İ UNUTMAYACAĞIZ
04 MAYIS 2020

İstanbul Tıp Fakültesi 1991-1998 dönemi İnfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji, 1999-2008 dönemi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başkanı, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Dilmener’in CO-
VİD-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı. Prof. Dr. 
Murat Dilmener için, uzun yıllar görev yaptığı, iz bıraktığı İstanbul 
Tıp Fakültesi’nde, 4 Mayıs 2020, Pazartesi günü bir saygı etkinliği 
gerçekleştirildi. İTO’nun çağrısıyla gerçekleştirilen etkinliğe, çok 
sayıda öğretim görevlisi ve sağlık çalışanı katıldı. 

“NORMALLEŞME” ADIMLARI...
05 MAYIS 2020

Pandemi sürecinin can almaya devam ettiği bir dönemde birçok 
alanda normalleşmeye gidileceğinin belirtilmesi üzerine Yönetim 
Kurulumuz yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; “(…) pandeminin 
sekizinci haftasında hastanelere başvuru ve yatan hasta sayılarında 
önceki haftalara göre azalmaya rağmen İstanbul’da tehlike ciddi-
yetini sürdürüyor. Tedbirlerin gevşetilmesi tartışmasının bu gerçe-
ğin ışığında değerlendirilmesi, erken dönemde alınacak yanlış bir 
kararın bedelinin ağır olacağını hatırlatırız” denildi.
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HEKİMLERİN İRADESİNE SAYGI 
06 MAYIS 2020

AKP Hükümetinin barolar başta olmak üzere meslek birliklerine 
yönelik müdahale girişimlerine karşı yazılı bir açıklama gerçekleş-
tirildi. Açıklamada tabip odası seçimlerinin tamamen demokratik 
bir şekilde gerçekleştirildiği, seçimlerin hekimler için demokrasi 
şölenine dönüştüğü hatırlatıldı ve hekimlerin iradesine saygı duyul-
sun çağrısı yapıldı.

KENTSEL RANT PROJELERİNE HAYIR!
07 MAYIS 2020

Yeşilköy’de bulunan Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de bulunan 
eski askeri havaalanı üzerine yapılması planlanan sahra hastane-
lerinin inşaatı plansız ve projesiz olarak bir şirkete ihale edilmesi 
ve kısa bir süre sonra bu hastanelerin geçici olarak değil kalıcı 
sağlık tesisi olarak kullanılacağının belirtilmesi üzerine, İTO’nun ve 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından ortak açıklama 
yapıldı. (Bkz. https://www.istabip.org.tr/5813-sahra-hastaneleri-adi-
altinda-yapilmakta-olan-kentsel-rant-projelerine-hayir.html)

İSTANBUL’DAKİ BAŞSAVCILIKLARA MEKTUP GÖNDERDİK
08 MAYIS 2020

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için kanunların değişmesi tek başına 
yeterli olmamakta, uygulamada eksiklikler ve yanlışlıklarla karşıla-
şılmaktadır. İTO Yönetim Kurulu’nca, uygulama eksikliklerine dikkat 
çekmek amacıyla, İstanbul’daki Başsavcılıklara yazı gönderildi. 
Gönderilen yazıda; sağlık çalışanlarına yönelik şiddet dosyalarının 
soruşturmasında ve kovuşturmasında izlenmesi gereken usulü 
gösteren 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 12. 
Maddesinin uygulanmasında kimi hata ve eksikliklerin giderilmesi 
için önerilere ve taleplere yer verilmiştir.
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DR. YAVUZ KALAYCI’NIN ÇOCUKLARI BİZLERE EMANET
08 MAYIS 2020

Yönetim Kurulumuz 19 Nisan 2020 tarihinde COVİD-19 sebebiyle 
genç yaşta yitirdiğimiz meslektaşımız Dr. Yavuz Kalaycı’nın ço-
cukları için İTO tarafından yardım kampanyası başlatılması kararı 
aldı. 3 ay sürmesi planlanan kampanya için evraklar hazırlanarak 
8 Mayıs 2020, Cuma günü İstanbul Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler 
Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İŞ KAZASI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
12 MAYIS 2020

SGK’nın 07.05.2020 tarihinde 2020/12 sayılı Genelgeyle, sağlık hiz-
met sunucularına COVİD-19 için “iş kazası/meslek hastalığı” olarak 
değil “hastalık” olarak provizyon alınması gerektiğini bildirmesi 
üzerine İTO Hukuk Bürosu tarafından bir değerlendirme yayınlandı. 
Değerlendirmede genelgede ortaya konan görüşün, hangi hukuk-
sal ve bilimsel ölçütler dikkate alınarak oluşturulduğunun belirsiz 
olduğu, yanı sıra bir genelgeyle kanunlarda tanımlanan yükümlü-
lüklerin ortadan kaldırılamayacağı belirtildi.

MESLEK ODALARINA MÜDAHALE GİRİŞİMİNE TEPKİ
14 MAYIS 2020

Hükümetin meslek odalarına, birliklerine müdahale girişimlerine 
karşı, Odamızın da bileşeni olduğu İMOK (İstanbul Meslek Odaları 
Koordinasyonu) tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklama-
da; “Meslek odalarına yönelik son girişimlerden kaygılıyız. Ancak, 
Anayasaya, hukukun, insan haklarının ve demokrasinin evrensel 
normlarına dayanarak, üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya 
koyduğu güçle, bundan sonra da antidemokratik uygulamalara 
karşı durmakta kararlıyız” denildi.
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İNSANCA YAŞAM İÇİN TEMEL ÜCRET ARTIŞI İSTİYORUZ
14 MAYIS 2020

Pandemi sürecinde büyük özveriyle, zorlu koşullar altında çalışan 
sağlık çalışanlarına üç ay süreyle verileceği ifade edilen ek öde-
melerin, performans sistemi baz alınarak yapılması, dolayı-sıyla 
adaletsiz, eşitsiz bir biçimde ücretlendirme yapılmasına tepki 
olarak İstanbul Dişhekimleri Odası, İTO, Devrimci Sağlık-İş ve SES 
İstanbul Şubeleri ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.  Yapılan 
açıklamada; ayrım yapılmaksızın bütün sağlık çalışanları için bulaş 
riskinin söz konusu olduğu ve bu nedenle sağlık emekçilerinin 
arasında yaptığınız ayrımcılığa ve bu adaletsizliğin ana sebebi olan 
performans sistemine derhal son verilmeli gerektiği ifade edildi.

COVİD-19 SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN MESLEK HASTALIĞIDIR
14 MAYIS 2020

Pandemi sürecinde özveriyle çalışırken enfekte olan sağlık çalışan-
larının sayısı her geçen gün artıyor. İTO Yönetim Kurulu, bu tablo-
dan hareketle, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının kurumlarında 
enfekte olmalarının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerek-
tiğine yönelik bir yazıyı tüm başhekimliklere gönderdi. İTO Hukuk 
Bürosu’nca hazırlanan yazıda; çalışılan yerin kamu veya özel sağlık 
kuruluşu olması arasında bir fark olmaksızın, hekimler, hemşireler, 
temizlik personeli gibi çalışanların hastane ortamında virüse yaka-
lanmış olmaları halinde, bu durum meslek hastalığı olarak kabulü 
gerekeceği nedenleri ile birlikte açıklandı. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE YAZI
15 MAYIS 2020

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için kanunların değişmesinin tek 
başına yeterli olmadığına, uygulamada yaşanan eksikliklere ve 
yanlışlıklara dikkat çekmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne 
yazı yazıldı. Yazıda 3359 sayılı Kanunun Ek 12. Madde’nin 4. fıkra-
sında sağlıkta şiddet olaylarının soruşturmasında “kolluk tarafın-
dan müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadeleri 
işyerlerinde alınır” hükmü olmasına rağmen sıklıkla şiddete maruz 
kalan veya tanıklık eden sağlık personelinin, ifadelerine başvurul-
mak üzere polis merkezine davet edildikleri, hatta mesai saatleri 
içinde polis merkezine gitmeye zorlandıkları belirtilip Kanuna aykırı 
bu uygulamanın düzeltilmesi için Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili polis 
merkezlerine gerekli bildirimleri yapması talep edildi.
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EK ÖDEME ADALETSİZLİĞİNE SON VERİLSİN
15 MAYIS 2020

Pandemi sürecinde uzmanlık eğitiminden uzak kalan asistan 
hekimler arasındaki ek ödemede adaletsizlikler yaşaması üzerine;  
TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, İTO Asistan ve Genç Uz-
man Hekim Komisyonu tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada; 
ek ödemelerin kurumlar arasında ayrım yapılmadan tavandan yapıl-
ması, YÖK, Sağlık Bakanlığı ve yabancı kontenjanı farkı gözetilme-
mesi, nöbet ücretlerinin de tam ve eksiksiz yatırılması, ek ödeme 
adaletsizliğinin ana kaynağı olan performans sistemi ve döner 
sermaye yönetmeliğinin mevcut adaletsizlikleri önleyecek şekilde 
yeniden düzenlenmesi talep edildi.

ÇOCUK YAŞTA GEBELİĞİ SAVUNMAK SUÇTUR
17 MAYIS 2020

Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven’in katıldığı bir televizyon prog-
ramında, 12-17 yaşındaki kız çocuklarının “mükemmel vücutları” 
olduğunu söyleyerek, “İstediğiniz doktora sorun, bu yaş ilk çocuğu 
doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş” ifadesini kullanma-
sı üzerine İTO Çocuk Hakları Komisyonu yazılı bir açıklama yayınla-
dı. Açıklamada; “Adolesan gebeliklerin çocuk üzerinde ciddi sağlık 
sorunları oluşturmasının yanı sıra TCK’na göre de 15 yaş altı rıza 
aranmaksızın tüm cinsel aktiviteler suç oluşturmaktadır. 15-18 yaş 
arası ise çocuğun şikayetine bağlı olarak soruşturulmaktadır. Hem 
ciddi sağlık sorunları oluşturan hem de kanunlarda suç olarak ta-
nımlanan bu eylemlerin savunulması hiçbir şekilde kabul edilemez” 
denildi.

ADALETSİZ EK ÖDEMELERE TEPKİ BÜYÜYOR
20 MAYIS 2020

Ek ödemelerin, performans sistemi baz alınarak adaletsiz biçim-
de yapılmasına karşı İstanbul Dişhekimleri Odası, İTO, Devrimci 
Sağlık-İş, SES İstanbul Şubeleri ve TÜM RAD-DER ortak bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi.  20 Mayıs 2020, Çarşamba günü Şişli Ha-
midiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde, fiziksel mesafe 
gözetilerek gerçekleştirilen etkinlikte yapılan konuşmalarda; sağlık 
emekçilerinin talebi üç ay sürecek adaletsiz ek ödeme değil, insan-
ca yaşam için temel ücret artışı olduğu vurgulandı.
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AİLE HEKİMLERİ YENİ PANDEMİ SÜRECİNDEN ENDİŞELİ
23 MAYIS 2020

İTO Aile Hekimleri Komisyonu tarafından, 18 Mayıs 2020 tarihinde, 
elektronik ortamda, pandemiyle ilgili birçok durum ve aile hekim-
lerinin yaşadığı sorunların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleş-
tirildi. Gerçekleştirilen toplantı sonucunda, hükümetin pandemiye 
karşı alınan tedbirleri gevşetmesiyle birlikte nelerin yaşanabileceği, 
başta birinci basamak olmak üzere, sağlık hizmetlerinin bu sü-
reçten nasıl etkileneceği, bunun için hangi önlemlerin alınmasının 
faydalı olabileceği konuları ile ilgili öneriler oluşturuldu.

SÜREYYAPAŞA EAH’YE ZİYARET
27 MAYIS 2020

İTO Yönetim Kurulu COVİD-19 salgınıyla mücadele eden hekimleri 
çalıştıkları kurumlarda ziyaret etmeyi, süreci yerinde gözlemek 
amacıyla, iki ayrı kuruma ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak İlçe 
Sağlık Müdürü Dr. Bekir Necati Şimşek ve filyasyon ekibinde görevli 
hekim ve sağlık çalışanlarıyla görüşüldü. Pandemiyle mücadelede 
yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı. Ardından Süreyyapaşa Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi ziyaret edildi. Hastane ziyareti sırasında 
Acil Servis ve Poliklinikler gezilerek meslektaşlar ile görüşüldü. 
Yapılan ziyaretlerde, hekimlere ve sağlık çalışanlarının yaşanan 
süreçle ilgili düşünceleri ve talepleri alındı, bu süreçteki yoğun 
emekleri için teşekkür edildi; İTO’nın her türlü sorun ve taleplerin-
de sağlık çalışanlarının yanında olmayı sürdüreceği ifade edildi.

E-REÇETE UYGULAMALARI DAYATMADIR 
28 MAYIS 2020

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun, 25.03.2020 tarihli ve 
E.70127 sayılı yazısı ile “Pandemi dönemi içerisinde, Sağlık Bakan-
lığı tarafından alınan tedbirlerin hızlıca sahaya uygulanabilmesi 
için REÇETEM uygulamasının tüm sağlık tesisleri ve reçete yazan 
hekimler tarafından kullanılmasının zorunluluk haline geldiği”nin 
bildirilmesi üzerine Yönetim Kurulumuz yazılı bir açıklama yaptı ve 
“hukuki bir temeli olmaksızın yürürlüğe konulan elektronik reçete 
uygulaması, muayenehaneler dahil tüm sağlık kuruluşlarının dahil 
olması gereken bir zorunluluk değildir. Dileyen sağlık kuruluşları 
uygulamaya dahil olabilir ancak aksi durumlar için herhangi bir 
yaptırım söz konusu olamaz” denildi.
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ADALETSİZ EK ÖDEMELERE KARŞI BASIN AÇIKLAMASI
28 MAYIS 2020

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemeler-
deki adaletsizliğe karşı Haseki (Sultangazi) Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde, İstanbul Dişhekimleri Odası, İTO, Devrimci Sağlık-İş, 
SES İstanbul Şubeleri ve TÜM RAD-DER ortak bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi. Etkinlikte yapılan konuşmalarda; sağlık emekçileri-
nin talebi üç ay sürecek adaletsiz ek ödeme değil, insanca yaşam 
için temel ücret artışı olduğu vurgulandı.

DR. UĞUR ERTUĞRUL’U SEVGİ VE ÖZLEMLE HATIRLAYACAĞIZ
28 MAYIS 2020

22 Mayıs 2020 günü COVİD-19 sebebiyle kaybettiğimiz üyemiz Genel 
Cerrahi Uzmanı Dr. Uğur Ertuğrul için son görev yeri olan Avcılar 
Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde bir anma etkinliği gerçekleştiril-
di. Dr. Uğur Ertuğrul ve pandemi sürecinde hayatını kaybeden tüm 
sağlık çalışanları anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardın-
dan yapılan konuşmalarda; ilk günlerde, hastanelerdeki hazırlıksız-
lığın bedelini, maske, eldiven, önlük bile bulunamamasının bedelini 
sağlık çalışanlarının ödediği ve o bedeli ödeyenlerden birinin de Dr. 
Uğur Ertuğrul olduğu ifade edildi.

DR. CENAP ÇEVLİ’NİN ÇALIŞTIĞI HASTANEYE ZİYARET
30 MAYIS 2020

İTO Yönetim Kurulu, COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Salih 
Cenap Çevli’nin çalıştığı Bahçelievler İlke Hastanesi’ni ziyaret etti. 
Ziyarette, hastane yönetiminden, Dr. Çevli’nin hastalık süreciyle ilgili 
bilgi alınıp, birlikte çalıştığı hekimler ve diğer çalışma arkadaşlarına 
baş sağlığı dileğinde bulunuldu.
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AİLE HEKİMLERİNİN HAK KAYIPLARI GİDERİLMİYOR
01 HAZİRAN 2020

Aile hekimleri salgına karşı kötü çalışma koşullarında mücadele 
ederken hak kayıpları giderilmiyor. İTO Aile Hekimleri Komisyonu 
(AHK)  tarafından, 25 Mayıs 2020 tarihinde, aile hekimleriyle bera-
ber bu yeni sürecin değerlendirilmesi amacıyla elektronik ortamda 
bir toplantı düzenlendi. Toplantıda; (İTO) Aile Hekimleri Komisyo-
nu üyesi Dr. Emrah Kırımlı salgın süreci ile ilgili bir sunum yaptı. 
Ardından katılımcılar, salgının başlamasıyla birlikte yaşadıklarını, 
bundan sonraki dönemle ilgili görüş ve önerilerini dile getirdiler. 
Toplantı, yaşanılan sıkıntılı süreci bir nebze azaltmak ve bayramın 
ikinci günü olması nedeniyle, Dr. Özgür Akbaba’nın söylediği güzel 
türkülerle son buldu.

KORONA GÜNLERİNDE İSTANBUL’DA SAĞLIK-VIII RAPORU
02 HAZİRAN 2020

Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık raporlarının sekizincisi 2 
Haziran 2020 tarihinde yayınlandı. (Bkz. https://www.istabip.org.
tr/5885-korona-gunlerinde-istanbul-da-saglik-viii-4-mayis-31-
mayis-raporu.html)

YENİDEN AÇILMA SÜRECİNDE ELEKTİF CERRAHİLER
02 HAZİRAN 2020

TTB, İTO ve TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) 
tarafından 19 Mayıs 2020 tarihinde Zoom Programı üzerinde ger-
çekleştirilen “COVİD-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde 
Elektif Cerrahiler” toplantısının sonuçları raporlaştırıldı. Raporda, 
bu toplantıda dile getirilen görüşler ve salgının seyri doğrultusunda 
elektif cerrahi işlemlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin saptama 
ve önerilere yer verildi.
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EK ÖDEME ADALETSİZLİĞİNE KARŞI BASIN AÇIKLAMASI
04 HAZİRAN 2020

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerin, per-
formans sistemi baz alınarak, adaletsiz biçimde yapılmasına karşı 
İstanbul Dişhekimleri Odası, İTO, Devrimci Sağlık-İş, SES İstanbul 
Şubeleri ve TÜM RAD-DER tarafından 3 Haziran 2020, Çarşamba 
günü Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ortak bir basın 
açıklaması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada; sağlık hizmetinin 
bir bütün olduğunu ve yapılan adaletsizliğin kabul edilemeyeceği 
dile getirildi.

BU KARANLIKTAN HEP BİRLİKTE ÇIKACAĞIZ
05 HAZİRAN 2020

Gazeteci, aydın ve siyasetçilere yönelik tutuklamalar, muhalif bele-
diyelere kayyum atanması ve son olarak 3 milletvekilliğinin vekillik-
lerinin düşürülmesi üzerine Yönetim Kurulumuz bir yazılı açıklama 
yaptı. Açıklamada; “Bu yapılan, siyasal denetimin doğrudan doğruya 
halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin 
elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun 
tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi anlamına gelen de-
mokrasinin en temel kuralı olan seçme ve seçilme hakkını, seçmen 
iradesini yok saymaktır. Bu karanlık günlerden bütün demokrasi 
güçleriyle birlikte mücadele ederek çıkacağız” denildi.

S-ALGI-N YÖNETİMİNDE AÇ-KAPA DÖNEMİ
05 HAZİRAN 2020

İçişleri Bakanı’nın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nu dayanak 
göstererek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan etmesi, 
Cumhurbaşkanının ise bu kararı iptal ettiğini twitterdan duyurması 
üzerine Yönetim Kurulumuz yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; 
“Türkiye’de COVİD-19 Pandemisine karşı izlenen politika aklın, 
mantığın, bilimin kılavuzluğunda SALGIN YÖNETİMİ değil, siyasi 
iktidarın “başarı hikayesi”ne odaklı ALGI YÖNETİMİ. Bedelini hasta-
larımız canlarıyla ödüyor! Sözümüz, (iktidarıyla, muhalefetiyle) hâlâ 
daha sürecin başarılı yönetildiğini düşünenlere: İyi düşünün. Bir 
kez daha düşünün. İnsanlarımıza yazık oluyor” denildi.
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PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜ ANKETİ
08 HAZİRAN 2020

İstanbul’da özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin pandemi 
dönemi boyunca gelirleri, özlük hakları ve çalışma koşullarında 
değişiklik olup olmadığının araştırılması amacıyla İTO tarafından 
internet üzerinden bir anket gerçekleştirildi. Ankete toplam 1.752 
hekim katılmıştır. (Bkz. https://www.istabip.org.tr/5900-pandemi-
doneminde-ozel-saglik-sektoru-anketi-sonuclandi.html)

YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTİYORUZ
10 HAZİRAN 2020

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi çalışanı Ayşegül Aktürk’ün bir erkek tarafından 
öldürülmesinin ardından İTO, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası (SES) ve Devrimci Sağlık-İş’in çağrısıyla 9 Haziran 2020, 
Salı günü hastane önünde bir basın açıklaması düzenlendi. Etkin-
lik bugüne dek kadın cinayetleri nedeniyle yitirilen kadınlar için 1 
dakikalık saygı duruşuyla başladı ve ardından kurum temsilcileri 
konuşmalar yaparak yaşanan kadın cinayetlerinin münferit olma-
dığını, sistemin bu tabloyu yarattığını, iktidarın önlem almadığını 
vurguladılar.

PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNMEYİ AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN
17 HAZİRAN 2020

1 Haziran 2020 itibarı ile birçok alanda “normalleşmeye 
gidileceği”nin ve buna bağlı olarak sağlık hizmetlerinin yeniden 
başlatılacağının duyurulması üzerine Yönetim Kurulumuz bir açıkla-
ma gerçekleştirdi. Açıklamada; “Ülkemizde COVİD-19 salgını ile il-
gili verilere ulaşılamadığından toplum içindeki yaygınlığı konusunda 
da ne yazık ki bilgi sahibi değiliz. Tam da bu yüzden sağlık hizmeti 
ile ilgili tasarrufun yeniden eskiye dönüş olarak kullanılması toplum 
sağlığı açısından kabul edilemez” denildi.
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SAĞLIKTA ŞİDDETTE SON NOKTA: KUNDAKLAMA
18 HAZİRAN 2020

Sağlıkta şiddet ne yazık ki bir sağlık kurumunun kundaklanarak 
yakılmasına kadar vardı. 18 Haziran 2020, Perşembe günü Eren-
köy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH’ye bağlı Beylerbeyi Toplum Ruh 
Sağlığı Merkezi’nde dışarıdan atılan yanıcı madde nedeniyle yangın 
çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle üst katlarda mahsur ka-
lanlar itfaiyenin müdahalesiyle tahliye edilirken, bina kullanılamaz 
hale geldi, 2 sağlık çalışanı yaralandı. Yaşanan vahim olay sonrası 
İTO sosyal medya hesaplarından, yangında kullanılamaz hale gelen 
binanın fotoğrafı paylaşıldı ve “Sağlıkta şiddetin geldiği yer: Beyler-
beyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi”nin bugünkü saldırıdan sonraki 
hali. Sağlık Bakanı’na, İstanbul İl Sağlık Müdürü’ne sesleniyoruz: 
Güvenli Çalışma Ortamları İstiyoruz!” denildi.

SAVUNMA YÜRÜYOR! YANINIZDAYIZ, HEP BİRLİKTEYİZ!
19 HAZİRAN 2020

Meslek Birliklerinin yasalarına müdahale girişimlerine, “çoklu 
Baro” ve “nisbi temsil” adı altında Baroları ve odaları susturma 
çabalarına yanıt olarak birçok ilden Baro başkanı Ankara’ya doğru 
“Savunma Yürüyor” şiarıyla yola çıktı. 19 Haziran 2020, Cuma günü 
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünden başlatılan yürüyüş önce-
sinde İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu Hükümetin bu 
anti-demokratik çabalarına karşı susmayacaklarını, yürüyüşlerinin 
devam edeceğini ifade etti. Yürüyüş başlangıç etkinliğine TTB 2. 
Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray 
Kılıç da destek için katıldı.

COVİD-19 100. GÜN RAPORU
19 HAZİRAN 2020

Türkiye’de ilk COVİD-19 olgusu 11 Mart 2020 tarihinde açıklanmıştı. 
18 Haziran 2020 itibarıyle yüz günü doldurdu. İTO Yönetim Kurulu, 
COVİD-19’un Türkiye’deki yüz günlük seyrine dair gözlem ve de-
ğerlendirmelerinin paylaşıldığı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, 
geride bıraktığımız yüz günde, Türkiye’de COVİD-19 pandemisine 
karşı aklın ve bilimin rehberliğinde halkın sağlığını önceleyen, tu-
tarlı, bütünlüklü bir mücadele politikası yürütüldüğünü söylemenin 
mümkün olmadığı ifade edildi; eksik, yanlış politikaların, yetersiz 
önlemlerin, tutarsız uygulamaların bedelini ise maalesef sağlık 
çalışanlarının ödemeye devam ettiği belirtildi.
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EK ÖDEME ADALETSİZLİĞİNE TEPKİLER SÜRÜYOR
19 HAZİRAN 2020

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerin, 
performans sistemi baz alınarak adaletsiz biçimde yapılmasına 
karşı SES İstanbul Şubeleri, Devrimci Sağlık-İş, İTO, İstanbul Diş-
hekimleri Odası ve TÜM RAD-DER tarafından yapılan etkinlikler 
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ortak 
bir basın açıklamasıyla devam etti. 19 Haziran 2020, Cuma günü 
12.30’da başhekimlik binası önünde fiziksel mesafeyi gözeterek bir 
araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları “Sağlık Ekip İşidir. Per-
formans Sömürüdür. Herkese Temel, Eşit Ücret” pankartı açtılar. 
Pandemi sürecinde yitirdiğimiz sağlık çalışanlarının anısına saygı 
duruşunun ardından konuşmalar gerçekleştirildi ve yaşanan adalet-
sizlik alkışlarla protesto edildi.

ANKET: İSTEĞE BAĞLI DÜŞÜK UYGULAMASI...
03 TEMMUZ 2020

İTO Kadın Komisyonu tarafından, isteğe bağlı düşük uygulamaların-
da son durumu tespit et-mek ve yaşanan zorlukları anlamak amacı 
ile hazırlanan “İsteğe Bağlı Düşük Uygulamasında Durum Değer-
lendirmesi” anketi üyelerimize ve kamu-özel hastane başhekimlik-
lerine gönderildi.

HALKIN SAĞLIĞI RATİNG KAYGISINA KURBAN EDİLMEMELİ
10 TEMMUZ 2020

Televizyon ve radyo kanallarında genel sağlık ve pandemi ile ilgili 
yapılan tartışma programlarında konu ile yakın ilişkisi bulunmayan 
ancak tanınırlığı ve rating artırıcı tutumları ile seçilen hekimlerin 
yer alması ve Odamıza konuyla ilgili gelen şikayetler üzerine televiz-
yon kanallarına konuyla ilgili kaygılarımızı ifade eden bir yazı gönde-
rildi. Yazıda; “Halkın sağlığını korumak da görevleri arasında olan 
İTO olarak bu programlara tartışmacı olarak katılacak hekimlerin 
seçiminde dikkatli olunması ve bu kişilerin yanlış bilgilerle insan 
sağlığı üzerinde oluşturabileceği olumsuzluklara ortak olunmama-
sı konusunda duyarlılık gerektiğini düşünmekteyiz.” denildi.
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İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ’NDE MEZUNİYET COŞKUSU
13 TEMMUZ 2020

İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyet töreni 13 Temmuz 2020, Pazartesi 
günü 18.00’da İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde yapıl-
dı. Pandemi önlemleri kapsamında açık havada gerçekleşti-rilen 
törene sadece öğrenciler ve öğretim üyeleri katıldı. Türkçe ve 
İngilizce bölümlerinden 470 öğrencinin mezuniyet belgesi aldığı 
törene İTO’nı temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Rukiye Eker 
Ömeroğlu katıldı ve bir konuşma yaparak genç hekimlere başarılar 
diledi. Tören alanına kurduğumuz İTO standında tüm mezunlara 
Hipokrat Andı, Tıp Etiği kitabı, Odamız dergi ve yayınları dağıtıldı.

COVİD-19 PANDEMİSİNDE İSTANBUL’DA KAMU HASTANELERİ 
16 TEMMUZ 2020

Pandemi döneminde İstanbul’daki kamu hastanelerinin çalış-
ma koşullarını değerlendirmek amacıyla 21.05.2020-15.06.2020 
tarihleri arasında İTO tarafından yapılan ve 500 hekimin katıldığı 
anketin değerlendirme raporu yayınlandı. (Bkz. https://www.istabip.
org.tr/5986-COVİD-19-pandemisinde-istanbul-kamu-hastaneleri-
anketi-degerlendirmesi.html)

DR. YAVUZ KALAYCI’NIN ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKIYORUZ
16 TEMMUZ 2020

Çok sayıda hekim ve sağlık çalışanının hayatına malolmuş CO-
VİD-19 Pandemisi nedeniyle genç yaşta vefat eden Aile Hekimi Dr. 
Yavuz Kalaycı’nın çocuklarının eğitim-öğretim, sağlık, sosyal ve 
kültürel ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla İTO 
tarafından düzenlenen bağış kampanyası (Valiliğin 09.07.2020 tarih 
ve 60064 sayılı izniyle) başlatıldı. Bağış kampanyasına meslektaşla-
rımızın ilgisi son derece yoğun oldu.
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SAĞLIK BAKANI RÜŞVET İDDİALARINA YANIT VERMELİDİR
16 TEMMUZ 2020

ABD merkezli bir ilaç şirketinin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı’nda çalışan bazı kişilere rüşvet verdiği iddialarının yurtdı-
şı ve yurtiçinde basın-yayın organlarında yer alması sonrasında İTO 
Yönetim Kurulu bir yazılı açıklama yayınlayarak Sağlık Bakanı’nın 
gecikmeksizin bu iddialara yanıt vermesi ve soru işaretlerini gider-
mesi gerektiğini dile getirdi.

“İLAVE ÖDEMELER”DE YAŞANAN MAĞDURİYETLER 
16 TEMMUZ 2020

Emekli hekimlerin aylıklarına yansıtılacak “ilave ödemeler” konu-
sunda hekimler arasında haklı olmayan ayrımlar yaratılması ve 
kimi hekimlerin mağdur edilmesi sonrasında İTO Yönetim Kurulu 
bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada söz konusu mağduriyet-
lerin giderilmesine yönelik düşünceler paylaşıldı ve sürecin takipçi-
si olunduğu dile getirildi.

İSTANBUL BAROSU’NU ZİYARET ETTİK
17 TEMMUZ 2020

İTO Yönetim Kurulu 16 Temmuz 2020, Perşembe günü İstanbul 
Barosu’nu ziyaret etti. Ziyarete İTO Başkanı Dr. Pınar Saip, Genel 
Sekreteri Dr. Osman Öztürk’le İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet 
Durakoğlu, Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu ve Yönetim Kurulu 
üyesi Av. Selahattin Meriç katıldı. Ziyarette meslek örgütlerine yöne-
lik saldırılar, “çoklu baro” düzenlemesine karşı yürütülen mücadele 
ve bundan sonraki süreç hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DÜZENLEMESİ ERTELENMESİN
20 TEMMUZ 2020

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tüm işyerleri için 
işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu getiril-
miş, maddenin yürürlük tarihi tehlike sınıflarına göre iki yıl içinde 
tamamlanacak şekilde düzenlenmiş, ancak önce 1 Temmuz 2019’a 
ardından da 2017 yılında çıkarılan 7033 sayılı Kanunla 1 Temmuz 
2020’ye ertelenmişti. Düzenlemenin bu kez koronavirüs pandemisi 
gerekçesiyle ertelenmek istenmesi üzerine İTO tarafından bir yazılı 
açıklama yapıldı. Açıklamada; “İş cinayetleri ve meslek hastalıkları 
ülkemizin en can yakıcı sorunlarından olmaya devam ederken elli-
den az çalışanı olan işyeri ile kamu işyerle-rinde işyeri hekimi ve iş 
güvenliği uzmanı istihdamı bir kez daha ertelenmemelidir.” denildi.

DR. İBRAHİM ÖRNEK İÇİN SAYGI DURUŞU 
20 TEMMUZ 2020

18 Temmuz 2020 tarihinde COVİD-19 sebebiyle kaybettiğimiz Nöro-
loji Uzmanı Dr. İbrahim Örnek için İTO’nın (İTO) çağrısıyla bir saygı 
duruşu etkinliği gerçekleştirildi. 20 Temmuz 2020, Pazartesi günü 
12.30’da Dr. İbrahim Örnek’in görev yaptığı İstanbul Florence Nigh-
tin-gale hastanesi önünde yapılan etkinlikte “Onlar Başarı Hikayesi 
Anlatadursun Biz Ölüyoruz!” pankartı açıldı ve COVİD-19 sebebiyle 
kaybettiğimiz hekimler ve sağlık çalışanları anısına 1 dakikalık 
saygı duruşu yapıldı.

DR. YAVUZ KALAYCI KAMPANYASI VALİLİKÇE DURDURULDU
21 TEMMUZ 2020

Covid-19 sebebiyle kaybettiğimiz Dr. Yavuz Kalaycı’nın çocuklarının 
eğitim ve öğretim masrafları ile sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaç-
larının giderilmesine katkıda bulunmak üzere Odamızca, İstanbul 
Valiliği’nin izniyle başlatılan bağış kampanyası kısa sürede büyük 
ilgiyle karşılandı. Ancak kampanyanın daha ikinci gününde yine 
İstanbul Valiliği bağış kampanyasının durdurulduğunu bildirdi. İs-
tanbul Valiliği’nin yazılı bildirimi sonrası bağış kampanyamız, Valilik 
tarafından görevlendirilen denetmen gözetiminde sonlandırıldı. 
Açılan hesaplar kapatıldı. Hesaplarda toplanan 208.729,69 TL ailenin 
hesabına aktarıldı.





Korona
Günlerinde
İstanbul’da

Sağlık
Raporları
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İlk olarak Aralık ayının sonunda Çin’in Wuhan şehrinde saptanan Covid-19 hızla bütün dünyaya yayıl-
dı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 11 Mart günü Türkiye’de PCR testi pozitif saptanan ilk Covid-19 
vakasının görüldüğünü açıkladı. Sonraki günlerde de sayıları açıklamaya devam etti. Son olarak 29 
Mart 2020 itibarı ile Sağlık Bakanlığı web sitesinde Yapılan Test Sayısı: 65.446,Toplam Vaka Sayısı: 
9.217, Toplam Vefat Sayısı: 131, Toplam Yoğun Bakım Hasta Sayısı: 568, Toplam Entübe Hasta Sayısı: 
394, Toplam İyileşen Hasta Sayısı: 105 olarak açıklandı.

Öncelikle; yapılan açıklamalarda PCR testi pozitif çıkan “vaka”ların esas alındığı; hastanelerde yatan 
ya da ayaktan takip edilen “şüpheli/olası vaka” sayıları yer almadığı için gerçek tabloyu göstermekte 
çok eksik kaldığını ve bütün ısrarlarımıza rağmen Sağlık Bakanlığı toplam vakaların bölgelere,  illere 
göre dağılımını açıklamadığı için diğer illerde olduğu gibi İstanbul’daki sayıları da bilemediğimizi 
ifade etmek isteriz.

İstanbul Tabip Odası (İTO) olarak meslektaşlarımızdan topladığımız bilgilerle tabloyu görmeye çalışı-
yoruz.

Bu açıklamamızda bu bilgiler doğrultusunda İstanbul’daki kamu hastaneleri (kamu üniversiteleri tıp 
fakülteleri ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri) ele alınmış olup İstanbul’daki özel hastaneler ve birinci 
basamak sağlık kurumlarına dair edindiğimiz bilgilere takip eden açıklamalarımızda yer verilecektir. 

Bu çerçevede İstanbul’daki kamu hastaneleriyle ilgili son iki haftalık süreçte derlediğimiz bilgiler ve 
gözlemlerimize dair öne çıkan tespitler:

1- 30 Mart 2020 günü itibarı ile İstanbul’daki kamu hastanelerinde kesin ya da şüpheli/olası Covid-19 
tanısıyla yatırılarak izlenen/tedavi edilen hasta sayısı 2 binin üzerindedir.

2- 30 Mart 2020 günü itibarı ile İstanbul’daki kamu hastanelerinde kesin ya da şüpheli/olası Covid-19 
tanısıyla yoğun bakım ünitelerine yatırılan vaka sayısı 2 yüzün üzerindedir.

3- Pandemi bu hızla devam ederse önümüzdeki günlerde/haftalarda İstanbul’daki kamu hastanele-
rinde ciddi yatak sıkıntısı yaşanabileceği görülmektedir. 

4- Covid-19 hastalığının ilk ortaya çıkışından hastaların görülmeye başlamasına kadar geçen iki 
buçuk aylık süreçte İstanbul’daki kamu hastanelerinde ciddi bir hazırlık çalışması yapılmadığı anla-
şılmaktadır. Bu nedenle hastaneler Covid-19 pandemisi sürecine büyük ölçüde hazırlıksız yakalan-
mıştır.

5- Hastanelerde görülen ve halen devam etmekte olan maske, önlük, eldiven, gözlük, vb kişisel koru-
yucu malzeme eksikliği bu hazırlıksızlık durumunu açık olarak göstermektedir.

6- Ancak “malzeme eksikliği” durumu tablonun sadece görünen yüzüdür; asıl problem organizasyon 
eksikliğidir.

7- Bu hazırlıksızlık ve Türkiye’de Covid-19 vakalarının tespitindeki gecikme, bu salgında en öncelikli 
risk grubunda yer alan hekimler, sağlık çalışanlarının enfekte olmasına yol açmış, bazı hastanelerde 
Covid-19’lu hastalarla temaslı hekimlerin bu süreçte de 24 saatlik nöbetler şeklinde çalıştırılması 

Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık-I 
Kamu Hastaneleri Raporu
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karşılaştıkları virüs yükünün artmasına yol açmış, neticede İstanbul’daki kamu hastanelerinde bu-
güne kadar enfekte olan hekim, sağlık çalışanı sayısı yüzü geçmiştir. 

8- Durum böyle olmasına karşın Covid-19 hastasıyla korunmasız olarak temas eden, semptom gös-
teren hekimlere, sağlık çalışanlarına yapılması gereken testlerde ciddi eksiklikler yaşanmaktadır.  

9- İstanbul’daki kamu hastanelerinin çoğunda pandemi planları tam olarak uygulan(a)mamakta, 
başta klinik dışı branşlardan görevlendirilenler olmak üzere hekimlere, sağlık çalışanlarına pandemi 
önlemleri çerçevesinde yeterli eğitim verilmemiştir.

10- Gerek hastalar gerekse Covid-19 hastalarıyla korunmasız olarak temas eden yüksek riskli sağlık 
çalışanları için önerilen hidroksiklorokinin temininde hastanelerde ciddi zorluklar yaşanmaktadır.

11- Covid-19 hastalarının karşılanması/muayenesi/yatışı/tedavisi için gerekli algoritma hala İstan-
bul’daki kamu hastanelerinin tümünde uygulan(a)mamaktadır.

12- Hastanelerin birçoğunda Covid-19 şüpheli hastalarla diğer hastaların temasını önleyecek triyaj 
sistemi ve kesin ya da şüpheli/olası Covid-19 tanılı hastaların diğer hastalardan ayrı servislerde 
yatırılması hala hastanelerin tümünde uygulan(a)mamaktadır.

13- MHRS sistemi eskisi gibi çalışmakta, yapılan çağrılara ve hasta sayılarında düşüşe rağmen bir-
çok hastaneye ertelenebilir sağlık hizmeti talebiyle müracaatlar devam etmektedir.

14- Öte yandan, bu süreçte hastanelerde tıbbi hizmet gereksinimi devam eden hastalarla ilgili gerekli 
düzenlemelerin yapılmaması da ciddi problemler yaratmaktadır.

15- Hastalardan istenen PCR test sonuçları hastayı takip eden hekime çok geç ulaşmakta, çoğu kez 
hekimler yazılı olarak bildirilmeyen sonuçlara ancak telefonla ulaşabilmekte, bu durum tedavilerde 
ciddi aksaklıklara yol açmaktadır.

16- PCR testlerinin gecikmesi ve yalancı negatifliğinin yüksek olması nedeniyle birçok hasta için 
özellikle akciğer BT sonucuna göre Covid-19 tedavisi başlanmakta, ancak bu hastalar resmi açıkla-
mada yer almamaktadır.

17- “Hızlı Koronavirüs testi” konusunda toplumda yaratılan yanlış beklenti özellikle bazı hastanelere 
gereksiz başvurulara neden olmuştur.

30 Mart 2020 günü itibarı ile İstanbul’daki kamu hastanelerinde Covid-19 pandemisiyle mücadele-
de büyük bir kaos yaşanmaktadır ve bu kaostan hızla çıkılabilmesi için aşağıdaki önlemlerin hızla 
hayata geçirilmesi gerekmektedir:

1- Pandemiye karşı mücadele için öncelikle hekimlerin, sağlık çalışanlarının sağlığı korunmalıdır. 

2- İstanbul’daki kamu hastanelerinde hekimlerin, sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman 
ihtiyacı hızla giderilmeli, ihtiyaç duyulan her türlü ekipman bütün kamu hastanelerinde düzenli ve 
yeterli miktarda sağlanmalıdır. 

3- Covid-19 hastasıyla korunmasız olarak temas eden, semptom gösteren bütün hekimlere, sağlık 
çalışanlarına gerekli testler yapılmalı, testleri pozitif çıkanların karantina süresi boyunca çalışma-
maları sağlanmalıdır.

4- Sağlık kurumlarında yaygın olarak Koronavirüsle karşılaşan hekimlerin, sağlık çalışanlarının bu 
enfeksiyonu evlerine, ailelerine taşımaması için, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 
yerel yönetimler ve diğer kamu kurumlarıyla yakın işbirliği yapılarak sağlık kurumlarına yakın yerler-
de konaklama imkanı sağlanmalıdır. Bu konaklama yerleri mümkün olduğunca hastaneye yürüme 
mesafesinde olmalı, değilse de çalışanların özel araçlarla taşınması sağlanmalıdır.
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5- Bu dönemde İstanbul’daki kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve 
hastaların sağlıklı ve yeterli beslenmesi başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için 
gerekli önlemler hızla alınmalıdır.

6- İstanbul’daki kamu hastanelerinde önümüzdeki günlerde, haftalarda daha da artacak olan yatak 
ihtiyacı göz önünde bulundurulmalı, bir an önce yatak sayısını arttırmak için gerekli çalışmalara 
başlanmalıdır. (Başakşehir’deki yapımı tamamlanmakta olan “Şehir Hastanesi”, Kamu-Özel Ortaklığı 
Modelinden vazgeçilerek bu amaçla bir an önce hizmete açılmalıdır.)

7- İstanbul’daki bütün kamu hastaneleri hızla pandemi planlarını eksiksiz olarak uygulamalı ve bü-
tün çalışanlara gerekli eğitim verilmeli, ilgili branşlar dışından görevlendirilen hekimlerin eğitimine 
özellikle önem gösterilmeli, bu eğitimler düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

8- Bütün hastanelerde hızla etkin triyaj sistemi kurulmalı, Covid-19 şüpheli hastaların diğer hasta-
larla aynı ortamda bulunmaları ve temasları önlenmelidir.

9- Bu süreçte diğer hastaların akut, kronik hastalıkları için sağlık hizmeti talebi göz ardı edilmemeli, 
bu amaçla pandemi dışın hastaneler belirlenmeli, kalp damar cerrahisi, kadın doğum, psikiyatri gibi 
özel dal hastaneleri bu çerçevede değerlendirilmelidir.

10- Hastaların ve hekimlerin, sağlık çalışanlarının gerekli mesafeyi koruyabilmesini de sağlamak için 
hasta randevuları 20 dakikada bir hasta olacak şekilde düzenlenmelidir.

11- Covid-19’lu hastalarla çalışan hekimlerin, sağlık çalışanlarının nöbetler de dahil olmak üzere 
günlük çalışma süreleri 12 saati geçmemelidir.

12- İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul’daki kamu hastanelerinin her türlü ihtiyacını hızla karşılayabilmek 
için başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yerel yönetimler ve diğer kamu kurumlarıyla 
sıkı işbirliği içinde olmalıdır.

13- İçinde tabip odaları, sağlık meslek örgütleri ve sendikaların olmadığı “İl Pandemi Kurulu” bilim-
sel olarak anlamsız, pratik olarak hükümsüzdür. Covid-19 pandemisiyle boğuştuğumuz bugünlerde 
bütün siyasi yöneticiler ideolojik-politik ön yargılarını bir kenara bırakmalı; “görüntüyü kurtaran” 
değil, gerçekten durumu ve ihtiyaçları saptayıp süreci yönetebilecek bir “İl Pandemi Kurulu” oluştu-
rulmalıdır.

Sonuç olarak; Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19’un Çin’de ortaya çıkmasından itibaren her türlü tedbirin 
hızla alındığını açıklamasına rağmen yoğun olarak iki haftadır Covid-19 hastalığıyla mücadele eden 
İstanbul’daki kamu hastanelerinin durumu bu açıklamalarla örtüşmemektedir.

Gerek hastalarımızın gerekse hekimlerimizin, sağlık çalışanlarının sağlığı için pandemiyle mücadele 
süreci “her halûkarda siyasi başarı hikayesi yazmak” perspektifinden uzak olarak ele alınmalı; yu-
karıda saydığımız öneriler konunun önemine yakışır ciddiyet ve samimiyetle değerlendirilerek hayata 
geçirilmelidir.
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İstanbul Tabip Odası (İTO) olarak Covid-19 pandemisi sürecinde İstanbul’daki sağlık hizmetlerinin 
durumuyla ilgili raporlarımızı açıklamaya devam ediyoruz. 30 Mart 2020 tarihli 1 no’lu raporumuzda 
(https://www.istabip.org.tr/koronavirus/Haberler/5620/korona-gunlerinde-istanbul-da-saglik-1-
kamu-hastaneleri-raporu) İstanbul’daki kamu hastaneleriyle ilgili tespit ve önerilerimizi paylaşmış-
tık. 

Bu raporumuzda İstanbul’daki özel hastanelerin durumunu ele alacağız. (Aile Sağlığı Merkezleri, İlçe 
Sağlık Müdürlükleri ve işyeri hekimlikleriyle ilgili raporlarımız ayrıca günlerde yayınlanacaktır.)  

Öncelikle, bir önceki açıklamada da altını çizmeye çalıştığımız gibi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapı-
lan açıklamalarda PCR testi pozitif çıkan “vaka”ların esas alındığı; hastanelerde yatan ya da ayaktan 
takip edilen “şüpheli/olası vaka” sayıları yer almadığı için gerçek tabloyu göstermekte çok eksik 
kaldığını ifade etmek isteriz.

İstanbul Tabip Odası (İTO) olarak meslektaşlarımızdan topladığımız bilgilerle tabloyu görmeye çalışı-
yoruz.

Bu çerçevede İstanbul’daki özel hastanelerle ilgili bu süreçte derlediğimiz bilgiler ve gözlemlerimize 
dair öne çıkan tespitler:

1) 02 Nisan 2020 günü itibarı ile İstanbul’daki özel hastanelerde kesin ya da şüpheli/olası Covid-19 
tanısıyla yatırılarak izlenen/tedavi edilen hasta sayısı binin üzerindedir.

2) 02 Nisan 2020 günü itibarı ile İstanbul’daki özel hastanelerde kesin ya da şüpheli/olası Covid-19 
tanısıyla yoğun bakım ünitelerine yatırılan vaka sayısı yüz civarındadır.

3) İstanbul’daki özel hastanelerde bugüne kadar enfekte olan hekim sayısı yüzü, toplam sağlık çalı-
şanı sayısı ise iki yüzü geçmiştir. 

4) Covid-19 pandemisi sürecinde kadrosunda göğüs hastalıkları, iç hastalıkları ve enfeksiyon hasta-
lıkları uzmanlarından ikisini bulunduran hastaneler pandemi hastanesi ilan edilmiştir. Ancak kamu 
hastanelerine benzer şekilde İstanbul’daki özel hastaneler de çoğunlukla pandemiye hazırlıksız 
yakalanmıştır.

5) Tıpkı kamu hastanelerinde olduğu gibi özel hastanelerde de görülen ve halen devam etmekte olan 
maske, önlük, eldiven, gözlük, vb. kişisel koruyucu malzeme eksikliği bu hazırlıksızlık durumunu ve 
organizasyon eksikliğini, bozukluğunu açık olarak göstermektedir.

6) İstanbul’daki pandemi hastanesi olarak ilan edilen özel hastanelerde COVİD-19 hastaları için 
ayrı katlar/servisler ayrılmıştır. Covid-19 hastalarıyla ilgili testler, normalde, Bakanlığın belirlediği 
merkezlere gönderilmektedir. Ancak test sonuçları geç gelmekte; hastalar daha çok klinik ve rad-
yolojik olarak tanı almaktadır. Tanı konulan hastalar için ilaçlar Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile temin 
edilmektedir.

7) Özel hastanelerde sadece Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği merkezlere gönderilen testlerden ve 
yoğun bakım yatışlarından ücret alınmamaktadır. Bunun dışındaki tüm işlemlerden pandemi önce-
sindeki gibi ücret alınmaya devam edilmektedir. (Bazı özel sigortalar kesin tanı almayan vakaların 
ücretini karşılamaktadır.)

Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık-II 
Özel Hastaneler Raporu
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8) Bazı hastanelerde kaynağı bilinmeyen testler parası olan hastalara uygulanmaktadır

9) Yurtdışı hasta işlemlerinin durdurulması, müracaat eden hasta sayıları ve elektif işlemlerin büyük 
ölçüde azalması özel hastane gelirlerinin önemli ölçüde düşmesine yol açmıştır.  

10) Yıllardır bütün itirazlarımıza karşın özel hastanelerde uzunca bir süredir doktorlara şirket kur-
durularak hizmet satın alma şeklinde iş gördürülmekte, doktorlar bu şekilde 4857 sayılı İş Kanununa 
tabi olmadan çalışmaya zorlanmaktadır. Bu nedenle sabit bir maaş alamayan, ancak baktığı hasta, 
yaptığı işlem sayısına göre özel hastaneye fatura veya serbest meslek makbuzu keserek “hak ediş” 
üzerinden gelir elde eden hekimlerin gelirleri bugünlerde hızla azalmakta, neredeyse ücretsiz olarak 
çalışmaya zorlanmaktadırlar.

11) Bu şekilde çalıştırılan hekimler hastalanmaları durumunda ise bütün gelirlerini kaybetmektedir.

12) 4857 sayılı İş Kanununa bağlı çalışan statüsü dışında şirket kurdurularak hizmet sözleşmesi ile 
çalışan hekimlerin bu durumda uğradığı hak kayıplarından birisi de COVİD-19 hastası olmaları duru-
munda iş kazası/meslek hastalığı olarak tanımlanmasının zorluğudur.

13) Sabit ücretle çalışan hekimlerin (ve diğer sağlık çalışanlarının) ise ücretsiz izne çıkarılması veya 
yarı zamanlı çalıştırılması söz konusudur.

14) Yıllardır hekimlerin, sağlık çalışanlarının emekleri üzerinden servetlerine servet, kârlarına kâr 
katan özel hastane patronları bu süreçte elini taşın altına sokmaktan kaçınmakta, “kriz”in bedelini 
gene emekçilere ödetmeye çalışmaktadır. Özel hastane patronlarından gelen “Devlet üç, beş ay özel 
hastanelere el koysun, sonra gene bize devretsin.” sözleri esasında “Bu sürecin mali yükü özel has-
tane bütçelerinden, öz sermayelerinden değil, büyük oranda emekçilerin ödediği vergilerden oluşan 
devlet bütçesinden karşılansın.” anlamına gelmektedir.

15) Bazı özel hastaneler ise salgını fırsata dönüştürmeye çalışmakta, COVİD-19’lu hasta bakmayıp, 
temiz hastane olduklarını belirten reklamlar yaparak diğer hastanelerin “müşteri”lerini kapmaya 
çalışmaktadır.

16) Covid-19 pandemisinin daha başlangıcında özel hastanelerin içine düştüğü bu yetmezlik ve 
acizlik durumu yıllardır kamu kaynaklarıyla beslenerek büyütülen özel hastanecilik sisteminin 
Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap vermekten ne kadar uzak olduğunu;  bütün itirazlarımıza rağmen 
uygulanan sağlıkta özelleştirme politikalarının toplum sağlığı için ne kadar zararlı olduğunu açık 
olarak göstermektedir.

Özetle; 02 Nisan 2020 günü itibarı ile İstanbul’daki özel hastanelerde Covid-19 pandemisiyle mü-
cadelede büyük bir kaos ve yetmezlik yaşanmaktadır ve bu durumdan çıkılabilmesi için aşağıdaki 
önlemlerin hızla hayata geçirilmesi gerekmektedir:

1- Dünyada ve Türkiye’de Covid-2019 pandemisine karşı yürütülen mücadelenin insanlık için ne ka-
dar hayati olduğu, ister kamu ister özel hastane olsun her bir sağlık kurumuna ne kadar çok ihtiyaç 
duyulduğu açıktır. Bu süreçte özel hastanecilik sisteminden kaynaklanan zaaflar ve yetmezliklere 
tahammül edilemez.

2- Covid-19 pandemisiyle mücadele için bütün özel sağlık kuruluşları hızla kamu kontrolüne geçiril-
meli, yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimi istisnasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız olmalıdır.

3- Pandemi hastanesi olarak ilan edilen özel hastaneler pandemi süresince gerekli standartlara 
sahip olup olmadıkları ve organizasyon yönünden Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmelidir.

4- Özel hastanelerin yoğun bakım odaları, yatakları ve yoğun bakım ekipmanları gözden geçirilerek 
gerçek bir envanter çıkarılmalı, eksiklikler Sağlık Bakanlığı tarafından hızla giderilmelidir.
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5- Özel hastanelerdeki hekimlerin, sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman eksiklikleri Sağlık 
Bakanlığı tarafından hızla giderilmelidir.  

6- Test yapılması ve sonuçlarının takibi için kaynakların doğru ve yerinde kullanılacağı gerçekçi ve 
bilimsel bir akış şeması hazırlanmalı, sonuçlar şeffaf olarak ve hızlı bir şekilde hastanın doktoruna 
iletilmelidir.

7- Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Uygulama Tebliğinde yapacağı bir ekleme ile bedeli gerçekçi 
biçimde belirlenecek COVİD-19 paketi oluşturmalı;  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununda yapılacak değişiklikle olası/şüpheli vakalar da dahil olmak üzere COVİD-19’lu 
hastalardan özel hastaneler tarafından ilave ücret alınması engellenmelidir.    

8- Hekimlerin özel hastanelerde muvazaalı şekilde, şirket üzerinden veya serbest meslek makbuz 
keserek çalışmaya zorlanması uygulamasından vazgeçilmeli, özel hastanelerde çalışan bütün he-
kimler 4857 sayılı İş Kanuna tabii 4-a çalışan olarak kadroya geçirilmelidir.

9- Bu süreçte özel hastane hekimlerinden isteyenlerin kamu sağlık kurumlarına geçişine izin veril-
melidir.

10- Özel hastanelerde çalışan hekimlerin gelirleri kamuda çalışan hekimlere sağlandığına benzer 
şekilde ve düzeyde garanti altına alınmalıdır. 

11- COVİD-19 dışı hastalıklar için hastaneye başvuruların azalması ve böylece elektif işlemlerin er-
telenmesi nedeniyle yaşanan ciro kayıpları bahane edilerek hekimlerin, sağlık çalışanlarının ücretsiz 
izne çıkarılması, işten çıkarılması yasaklanmalıdır.

12- Ülkemizin bu süreçte ister kamu ister özel olsun her bir sağlık kurumuna, her bir hastane yatağı-
na ne kadar çok ihtiyacı olduğu açıktır. Hiçbir özel hastanenin “batmasına” seyirci kalınmamalı, her 
ne sebeple olursa olsun kapanma durumuna gelecek özel hastaneler derhal Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan devralınmalı, bütün çalışanları Bakanlık kadrosuna geçirilmelidir.

Sonuç olarak; dünyada ve Türkiye’de Covid-19 pandemisine karşı yürütülen mücadele sağlığın ka-
musal bir hizmet olmasının ne kadar hayati olduğu ve piyasanın vahşi koşullarına terk edilemeyece-
ğini bir kez daha bütün çıplaklığıyla göstermiştir. 

Bu süreçte ülkemizin gerçekleriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığı halde Dünya Bankası, IMF tara-
fından dayatılan ve tamamen ideolojik, politik saiklerle uygulanan özelleştirmeci “Sağlık Reformu” 
politikalardan vazgeçilerek kamucu sağlık politikalarına dönülmeli; Türkiye ve İstanbul’daki özel 
hastaneler de bu perspektifle değerlendirilip faydalanılmalıdır.
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İstanbul Tabip Odası (İTO) olarak Covid-19 pandemisi sürecinde İstanbul’daki sağlık hizmetlerinin 
durumuyla ilgili raporlarımızı açıklamaya devam ediyoruz. İlk olarak, 30 Mart 2020 tarihinde “Korona 
Günlerinde İstanbul’da Sağlık-1/Kamu Hastaneleri Raporu”nu (https://www.istabip.org.tr/koronavi-
rus/Haberler/5620/korona-gunlerinde-istanbul-da-saglik-1-kamu-hastaneleri-raporu), sonra, 02 
Nisan 2020’de “Korona Gunlerinde İstanbul’da Saglik-2/Ozel Hastaneler Raporu”nu yayınlamıştık. 
https://www.istabip.org.tr/koronavirus/Haberler/5643/korona-gunlerinde-istanbul-da-saglik-2-ozel-
hastaneler-raporu

Bu raporumuzda İstanbul’daki Aile Sağlığı Merkezleri (ASM’ler), İlçe Sağlık Müdürlükleri (İSM’ler); 
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin (BBSH) durumunu ele alacağız. (İşyeri hekimlikleriyle ilgili 
raporumuz önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır.)  

Öncelikle, Türkiye’de 1960 yılında yürürlüğe giren 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi 
Kanunuyla bölge tabanlı (bulunduğu bölgedeki bütün nüfusa bütüncül hizmet veren), ekip çalışma-
sına dayalı Sağlık Ocakları sisteminin ne yazık ki AKP Hükümetlerinin uyguladığı Sağlık “Reformu” 
ile tasfiye edilmiş ve yerine listeye dayalı (isteyenin istediği bölgedeki aile hekimi listesine kayıt 
yaptırabildiği), kişisel koruyucu ve tedavi edici hizmetler ile koruyucu sağlık hizmetlerinin birbirinden 
ayrıldığı, ekip hizmeti anlayışının yok edildiği, taşeronlaştırılmış Aile Hekimliği sistemine geçildiğini 
hatırlatmak isteriz.

Bu arka zeminde, İstanbul’daki BBSH ile ilgili bu süreçte derlediğimiz bilgiler ve gözlemlerimize dair 
öne çıkan tespitler:

1- İstanbul’daki kamu ve özel hastanelerde olduğu gibi BBSH de pandemi sürecine hazırlıksız yaka-
lanmıştır. BBSH birimlerinde görülen maske, önlük, eldiven, vb kişisel koruyucu donanım eksikliği bu 
hazırlıksızlığın görünen yüzüdür. Asıl olan ise organizasyonel hazırlıksızlık durumudur.

2- Aile hekimliği sistemine geçilmesiyle birlikte ekip hizmeti anlayışının yok edilmesi, sevk siste-
minin kurulmaması, bölgesel taban yerine listeye dayalı olması, BBSH’nin ASM-İSM olarak ikiye 
ayrılması, mevcut sistemin COVİD-19 pandemisinde tıkanmasına ve yetersiz kalmasına yol açmıştır.

3- İstanbul’da 4.500’ü aile hekimi, 4.200’ü aile sağlığı çalışanı olmak üzere toplam yaklaşık 11.000 
sağlık çalışanı yaklaşık 1.200 ASM’de çalışmakta olup birçok ASM eski binalarda, apartman dairele-
rinde, bodrum katlarında, boş dükkanlarda, prefabriklerde hizmet vermektedir.

4- İstanbul’daki ASM’lerde bugüne kadar yaklaşık olarak otuzu aile hekimi olmak üzere altmış sağlık 
çalışanında COVİD-19 pozitifliği saptanmıştır. COVİD-19 tanısıyla tedavi gören, rapor verilen, karanti-
naya alınan aile hekimlerinin ücretleri Sağlık Bakanlığı tarafından kesilmektedir. 

5- ASM’ler pandemi sürecinde bir yandan poliklinik, aşılama, gebe ve çocuk takibi, sürücü, sporcu, 
evlilik, vb. raporları gibi rutin işlerine devam etmekte, bir yandan da COVİD-19 hastalarının başvuru-
larını kabul etmektedirler.

6- İSM’ler ise bu süreçte olağan görevlerinin yanı sıra COVİD-19 testi pozitif çıkanlar için filyasyon 
(saha incelemesi) çalışması, ev ziyaretleri yaparak vaka temaslıları izlemek, test için örnekler al-
mak, şüpheli vakaların evlerinde izole olup olmadıklarını kontrol etmek, karantina altına alınanların 
sağlık izlemlerini yapmak, ayaktan tedavi gören COVİD-19 hastalarına ilaçlarını ulaştırmak, vb. işlerle 

Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık-III 
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görevlendirilmişlerdir.

7- Sağlık Bakanlığı COVİD-19 vakalarının hangi ilçelerde ve semtlerde yoğunlaştığı, karantina, te-
maslı kişiler, test yapılan, yatan ve ayaktan tedavi gören hastalar konusunda şeffaf olmadığı için aile 
hekimleri hizmet verdikleri nüfusa dair yeterince bilgi sahibi olamamaktadır.

8- ASM’lerin cari harcamaları Sağlık Bakanlığı tarafından değil aile hekimleri tarafından yapılmakta, 
Bakanlık bunun karşılığında aile hekimlerine “cari gider” adı altında ödeme yapmaktadır. ASM’lerin 
kişisel koruyucu donanım ihtiyacı bu gerekçeyle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından üstlenilme-
miş, pandemi sürecinde aile hekimleri bu malzemeleri piyasadan kendileri temin etmek durumunda 
kalmışlardır.

9- ASM’lere gelen hastalara triyaj uygulanması, el dezenfeksiyonu kullandırılması ve maske takılma-
sı önerilirken, ekipman ve malzeme eksikliğinden tam olarak yerine getirilememektedir.

10- ASM’lerde poliklinik hizmetleri, bebeklerin aşı ve izlemleri ile gebelerin takip ve tetkikleri hala 
randevusuz olarak yapılmakta, bu durum da ASM’lere gelenlerin COVİD-19’lu hastalarla temasına ve 
enfekte olmalarına yol açma riski taşımaktadır.

11- Şüpheli vakaların yönlendirilmesi ve 112’lerin ASM’lere gelişlerinde sorunlar yaşanmakta, 
hastalar saatlerce burada bekletilmek zorunda bırakılmaktadır. ASM’lerin dezenfeksiyonları düzenli 
olarak yapılmamaktadır.

12- İSM’ler tarafından yürütülen filyasyon ve evde bakım hizmetleriyle aile hekimlerine kayıtlı kişileri 
ve hastaları hakkında bilgi verilmemekte, bir koordinasyon eksikliği göze çarpmaktadır.

13- İstanbul’daki BBSH’nde çalışan hekimlerin, sağlık çalışanlarının COVİD-19 testleri yeterli ve 
düzenli olarak yapılmamaktadır. 

Özetle; 06 Nisan 2020 günü itibarı ile İstanbul’daki BBSH’nde COVİD-19 pandemisiyle mücadelede 
büyük bir kaos ve yetmezlik yaşanmaktadır ve bu durumdan çıkılabilmesi için aşağıdaki önlemlerin 
hızla hayata geçirilmesi gerekmektedir:

1- BBSH’nin pandemide etkin olarak yer alabilmesi için ASM-İSM ayrımına son verilmeli;  aile he-
kimliği sisteminden bir an önce vazgeçilerek hızla bölge tabanlı, bölgesindeki hiçbir yurttaşı kapsamı 
dışında bırakmayan, hizmetin bütüncül olarak sunulduğu, ekip hizmetine dayanan sisteme geçilme-
lidir. 

2- BBSH çalışanları için ihtiyaç duyulan kişisel koruyucu ekipman talepleri zamanında, eksiksiz ve 
kesintisiz karşılanmalıdır.

3- BBSH çalışanlarının COVİD-19’dan korunması için her türlü tedbir alınmalı, çalışanlara belli ara-
lıklarla COVİD-19 tanı testi uygulanmalı, hastalanan sağlık çalışanları hiçbir özlük kaybına uğratıl-
mamalıdır.

4- ASM’lerde triyaj titizlikle uygulanmalı; ateşli ve öksüren hastalar giriş kapısına yakın bir odada 
muayene edilerek, ASM’de dolaşmalarına izin verilmemelidir. Bekleme salonlarında hastaların sos-
yal mesafeyi koruyarak oturmaları için önlem alınmalıdır. 

5- Aile hekimliğinde cari gider uygulaması kaldırılmalı, ASM’lerin tüm binaları ile başta kişisel koru-
yucu donanımlar olmak üzere bütün ekipmanları ve ihtiyaçları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılan-
malıdır.

6- Sağlık Bakanlığı COVİD-19 vakalarının hangi ilçelerde ve semtlerde yoğunlaştığı, karantina, te-
maslı kişiler, test yapılan, yatan ve ayaktan tedavi gören hastalar konusunda şeffaf olmalı, hastaların 
kayıtlı oldukları aile hekimlerine konu ile ilgili bilgi verilmelidir.
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7- İSM’lerde filyasyon çalışmaları için yeterli sayıda ekip oluşturulmalı ve sahada çalışan ekiplerin 
her türlü kişisel koruyucu ekipmanları karşılanmalıdır.

8- ASM’lerde sürücü, spor, evlilik vb. raporların verilmesi, özel durumlar dışında laboratuvar ve en-
jeksiyon yapılması, kronik hastalıklar ve kullanımı zorunlu ilaçlar dışında RPT için ASM’lere gelişin 
durdurulması gereklidir. 

9- Bebekler aşı ve izlemleri, gebeler tetkik ve takipleri için randevu verilerek çağrılmalı, öncelik 
tanınmalı, işlemleri bittikten sonra hızla ASM’yi terketmeleri sağlanmalıdır. 

10- İlçe Sağlık Müdürlükleri ve 112 arasında koordinasyon sağlanmalı, şüpheli/ olası covid 19 vaka-
ları bekletilmeden hastanelere sevki yapılmalıdır.  

11- ASM ve İSM’lerin dezenfeksiyonları düzenli ve periyodik olarak mümkün olduğunca sık yapılma-
lıdır. 

12- ASM’lerde esnek mesai kaldırılmalı, Cumhurbaşkanlığı ( 2020/4 )  genelgesindeki dönüşümlü 
çalışma biçimi uygulanmaya başlanmalıdır.

13- ASM ve İSM’lerde afiş ve broşürler, videolar ile COVİD-19’la ilgili halka yönelik bilgilendirme 
yapılmalıdır.

14- Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ücret artışından aile hekimleri ve çalışanları da yararlandırılmalı-
dır. 

15- Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunda ve illerdeki Pandemi Kurullarında BBSH ve meslek örgütü 
temsilcileri yer almalıdır. 

Sonuç olarak; COVİD-19 pandemisi on yıldır uygulanan aile hekimliği sisteminin salgın hastalıklarla 
mücadelede için uygun olmadığını açık olarak göstermiştir. 

Oysa dünya deneyimlerinden bölge tabanlı ekip çalışmasına dayanan iyi işleyen bir BBSH sunumu ve 
organizasyonunun varlığının salgın hastalıkların kontrolünde fevkalade yararlı işlev gördüğünün altını 
çizmek isteriz. 

COVİD-19 pandemisi ile mücadele edebilmek için Türkiye’nin vakit kaybetmeksizin BBSH’ni gözden 
geçirmesi gerekmektedir.
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İstanbul Tabip Odası (İTO) olarak Covid-19 pandemisi sürecinde İstanbul’daki sağlık hizmetlerinin 
durumuyla ilgili raporlarımızı açıklamaya devam ediyoruz. 30 Mart 2020 tarihinde “Korona Günle-
rinde İstanbul’da Sağlık-1/Kamu Hastaneleri Raporu”muzu, (https://www.istabip.org.tr/koronavirus/
Haberler/5620/korona-gunlerinde-istanbul-da-saglik-1-kamu-hastaneleri-raporu), 02 Nisan 2020’de 
“Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık-2/Özel Hastaneler Raporu”muzu (https://www.istabip.org.tr/
koronavirus/Haberler/5643/korona-gunlerinde-istanbul-da-saglik-2-ozel-hastaneler-raporu), 06 Ni-
san 2020’de “Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık-3 Birinci Basamak Raporu”muzu ( https://www.
istabip.org.tr/koronavirus/Haberler/5665/korona-gunlerinde-istanbul-da-saglik-3-birinci-basamak-
raporu) yayınlamıştık.

Bu raporumuzda İstanbul’daki İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSYH) alanındaki durumu ele alacağız. 

Öncelikle İzmir’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden işyeri hekimi meslektaşımız Dr. Muharrem 
İdiz’i saygıyla, sevgiyle anıyoruz.

Bilindiği gibi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu aradan sekiz yıl geçmesine rağmen defalarca 
ötelenmiş ve hala tüm işyerlerini kapsayacak noktaya gelmemiştir. Buna bağlı olarak işyeri hekimi ve 
iş güvenliği uzmanı olmayan çok sayıda işyeri bulunmaktadır. Öte yandan aynı yasayla işyeri hekimliği 
alanı piyasaya açılmış ve “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB)” aracılığıyla taşeronlaştırılmış, 
işyeri hekimlerinin büyük çoğunluğu OSGB’lerde çalışmaya zorlanmıştır.

Bu çerçevede İstanbul’daki İSİYH alanından bu süreçte derlediğimiz bilgiler ve gözlemlerimize dair 
öne çıkan tespitler:

İstanbul ‘da bulunan binlerce işyerinde üretim ve çalışma hayatı devam etmektedir. Her gün yüz bin-
lerce işçi işyerlerine gitmekte, çalışmaya devam etmekte ve yollarda olmaktadır.

İstanbul’da salgının dördüncü haftası biterken toplumsal hareketliliğin kısıtlanmaması, “üretmeye 
mecburuz” anlayışıyla işyerlerinde çalışmanın durdurulmaması özellikle büyük işyerlerinde çok sayı-
da işçinin hastalanmasına, salgının yayılmasına sebep olmaktadır. Her gün fabrikalardan hastalanan, 
temaslı olan, işi bırakmak isteyen, buna rağmen zorla çalıştırılan işçilerin haberlerini almaktayız.

Herkese “Evde kal” çağrısı yapılır, çeşitli gruplara sıkı kurallar ve yasaklar getirilirken emekçiler 
montaj hatlarında, üretim bantlarında dip dibe çalışmaya zorlanmakta, ekonomiyi yönetenlerse ne 
patronlara yaptıkları gibi mali destek sağlamakta ne de emekçilerin hastalık riskini azaltacak ön-
lemleri almaktadır.

İşçiler işyerlerine servis, minibüs, metrobüs, metro, otobüs ya da diğer toplu ulaşım araçlarıyla gidip 
gelmekte, yakın temas engellenmesi zorlaşmakta ve fiziksel mesafe  korunamamaktadır. Servisler ve 
toplu taşıma araçları bulaş yolu olarak büyük risk teşkil etmektedir.

İSİYH alanında çalışan işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personeli açısından da 
durum son derece zordur.

Pandemi gibi acil ve hızlı karar alınması gereken durumda işyeri hekimlerinin hem işveren hem 
OSGB patronlarıyla muhatap olması, kimden neyi, ne kadar talep edeceği konusunda karmaşa oluş-
turmaktadır.

Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık-IV 
İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Raporu
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İşyeri hekimlerinin OSGB üzerinden hizmet verdikleri, çoğunlukla uygun revir, muayene ortamı 
bulunmayan; maske, önlük, eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman, dezenfektan bulmanın bile zor 
olduğu çok sayıda küçük işyerinde genel durum tam gün işyeri hekimi çalışan büyük ve kurumsal 
şirketlerden daha da kötüdür.

Gerek üretime ara veren işyerleri gerekse OSGB’ler işyeri hekimlerini ücretsiz izne çıkararak mağ-
duriyetlerine neden olmaktadır, çalışmaya devam eden işyerlerinde pandemiyle ilgili gerekli tedbir-
lerin alınmaması özellikle ileri yaşta ve kronik hastalıkları olan çok sayıda meslektaşımız için büyük 
risk oluşturmaktadır.

Birinci basamak sağlık hizmet sunumu parçalandığından aile sağlığı merkezleri, İlçe Sağlık Müdür-
lükleri ve işyeri hekimleri arasında koordinasyon ve işbirliği yapılamamakta, işyerlerinde COVİD-19’lu 
işçilerin ve birlikte çalıştıkları temaslıların izolasyonu konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.

İşyeri hekimlerinin sadece iki gün istirahat verme yetkisi bu süreçte uygulamada ciddi problem oluş-
turmaktadır.

Özetle; 09 Nisan 2020 günü itibarı COVİD-19 pandemisiyle mücadele sürecinde İstanbul’da İSİYH 
alanında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır ve bu durumdan çıkılabilmesi için aşağıdaki önlemlerin hızla 
hayata geçirilmesi gerekmektedir:

Öncelikle temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince 
çalışma acilen durdurulmalı, işten çıkarmalar yasaklanmalı, çalışanlara ücretli izin verilmeli ve 
işsizler için ise koşulsuz işsizlik maaşı ödenmelidir.

Faaliyetine devam eden işyerlerinde çalışma saatleri ve vardiya sıklıkları azaltılmalı, fiziksel mesafeyi 
sağlamak için uygun çalışma modelleri geliştirilmeli, yürütülen faaliyetler ve çalışma organizasyonu 
rehberler doğrultusunda çalışanların maruziyetini engelleyecek şekilde düzenlenmelidir.

İşyerinde bağışıklık sistemi hastalığı, diyabet, kalp ve damar hastalıkları, akciğer hastalığı gibi riskli 
çalışanlar, hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerinde olanlar salgın süresince 
idari izinli sayılmalıdır.

Her türlü iş seyahati durdurulmalı, toplantılar kısıtlanmalı, eğitimler mümkünse ertelenmeli veya 
digital ortamlarda verilmeli, yurtdışından gelenlerin 14 gün boyunca işyerine gelmemesi, gerekiyorsa 
evden çalışması sağlanmalıdır.

Pandemi süresince İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları aktif çalışmalı, işyerlerinde risk değerlendirmesi 
ve acil durum planları yapılmalı ve düzenli olarak yenilenmeli, tüm çalışanlara COVİD-19 pandemisi 
bilgilendirmesi ve eğitimi yapılmalıdır.

Servis araçlarının sayıları arttırılarak kişilerin aralıklı oturması, maske takması sağlanmalı ve sık 
temas edilen yüzeyler başta olmak üzere hijyenle ilgili önlemler alınmalıdır.

İşyerlerinde dezenfeksiyon işlemleri titizlikle yapılmalı, bütün işçilere uygun kişisel koruyucular 
sağlanmalıdır.

İşyeri yemekhanelerinde azami hijyen ve uygun termal konfor şartları ve yemek saatlerinde yapılacak 
düzenlemelerle aralıklı oturma sağlanmalıdır.

İşyerlerinde COVİD-19 pozitif çıkan çalışanların ve birlikte çalıştığı kişilerin eve gönderilmesi, evde 
izolasyonu gibi konularda çıkan sorunları aşmak için pandemi nedeniyle aile hekimlerine tanınan 
14 gün rapor verme yetkisi işyeri hekimlerine de tanınmalı, bunun yanında İlçe Sağlık Müdürlükleri 
tarafından birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarının işyeri hekimleriyle koordineli çalışması 
sağlanmalıdır.
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İşyeri hekimlerinin çalışma mekanlarında da salgından korunma tedbirleri mutlaka alınmalı, dezen-
feksiyon uygulaması ve kişisel koruyucular sağlanmalı, diğer tüm sağlık çalışanlarına olduğu gibi 
işyeri hekimlerine de olası şüpheli durumlarda test yapılmalıdır.

Bizatihi işyeri hekimleri de dahil olmak üzere işyerlerinde saptanan COVİD-19 vakalarının iş kazası 
ve/veya meslek hastalığı olduğu göz önüne alınarak gerekli bildirimler aksatılmaksızın yapılmalıdır.

Sonuç olarak; İstanbul’da salgının dördüncü haftası biterken özellikle büyük işyerlerinde birden fazla 
çalışanın hastalanmasına, salgının yayılmasına yol açtığı halde hala işyerlerinde çalışmanın durdu-
rulmaması Türkiye işçi sınıfının sağlığını göz göre göre tehlikeye atmakta; “Hepimiz aynı gemideyiz” 
söyleminin tersine pandemi sürecinin sınıfsal boyutunu açık olarak ortaya koymaktadır. 

Oysa, neoliberal dogmaların aksine temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üretilenler dışındaki bütün 
işler durdurulabilir, işten çıkarmalar yasaklanabilir ve herkesin geçimi güvence altına alınabilir. Bu-
nun önündeki tek engel kapitalistlerin kâr hırsıdır.

Oysa hiçbir şey insan sağlığından daha değerli değildir.

Bu süreçte İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği alanı bu perspektifle değerlendirilip gerekenler hızla haya-
ta geçirilmelidir.
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İlk olarak 31 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde tespit edilen Koronavirüs pandemisi dünyada ve 
ülkemizde bütün hızıyla devam ediyor.

Bu çerçevede İstanbul’daki sağlık kurumlarında 13-19 Nisan haftasında yaşananlara dair sahadaki 
meslektaşlarımızdan topladığımız bilgi ve gözlemlerimizden öne çıkanları paylaşmak istiyoruz:

11-12 Nisan günleri uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının ertesinde İstanbul sokaklarının 
önceki günlere göre daha canlı olduğu; keza Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın 14 Nisan akşamı 
salgının yayılma hızını kontrol altına aldıklarını açıklamasının ertesinde de sokağa çıkan insan sayısı-
nın arttığı görüldü.

Algoritma değişikliği nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısı azalmakla birlikte İstanbul’da sal-
gının başlangıcından bu yana COVİD-19 nedeniyle yatan/çıkan hasta sayısı 10.000’i aştı; hastaneler 
hekimlerin ve sağlık çalışanlarının büyük gayretleriyle ilk haftalarda yaşanan büyük kaosa göre genel 
olarak daha organize olmakla birlikte ciddi sorunlar devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta içinde hayatını yitiren İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı emekli öğretim 
üyesi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu ve Nişanca Aile Sağlığı Merkezi (ASM) aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı ile 
birlikte salgının başlamasından bu yana İstanbul’dan kaybettiğimiz meslektaşlarımızın sayısı dokuza 
yükseldi. (Acılı ailelerine, mesai arkadaşlarına ve hekim camiasına bir kez daha başsağlığı diliyoruz.)

Sağlık kuruluşlarında maske, önlük, eldiven gibi koruyucu donanım eksikliği ilk haftalara göre azal-
makla birlikte devam ediyor; birçok hastanede vardiyalı çalışmaya geçilmekle birlikte bazı hastane-
lerde özellikle asistanlar hala daha aralıksız 36 saat çalıştırılıyor.

Pandemi mücadelesinin en ön saflarında yer alan hekimler, sağlık çalışanları için testler, filyasyon 
çalışmaları düzenli ve yeterli ölçüde yapılmıyor;  İstanbul’da bugüne kadar enfekte olan sağlık çalışa-
nı sayısı 2.000’e yaklaştı.

Pandemiye karşı sahada filyasyon çalışmalarını yürüten İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve rutin faali-
yetlerini yürüten ASM çalışanları arasında enfekte sağlık çalışanı sayısında artış sürüyor.

Covid-19 dışı hastaların ertelenemez sağlık hizmeti ihtiyaçları için sıkıntılar giderek büyüyor, bu has-
talar hizmet alacak sağlık kurumu bulmakta zorlanıyorlar.

Toplu bulunulan mekanlarda maske takma zorunluluğu getirilip maske satışı yasaklanmasına ve 
maskelerin eczanelerden temin edileceği duyurulmasına rağmen yeterli ve düzenli dağıtım yapılamı-
yor, vatandaşlar mağdur oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği kodlama sistemine uyulmuyor; bütün klinik bulguları uymasına 
ve COVİD-19 olarak kabul edilip tedavi görmelerine rağmen PCR testi pozitif çıkmayan hastalara ve 
ölümlere Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamalarında yer verilmiyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 13 Nisan tarihli yazısıyla hastanelerde Müdürlükten izin alınmadan 
COVİD-19’la ilgili bilimsel araştırma yapılmasını yasakladı. (Yorumsuzdur.)

Özetle; Covid-19 pandemisinin altıncı haftasında da İstanbul’daki sağlık kurumlarında ciddi sıkıntılar 
yaşanmaya; yanlış politikaların ve organizasyon bozukluklarının bedelini hekimler, sağlık çalışanları 
ödemeye devam ediyor.

Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık-V 
13-19 Nisan Haftası Raporu
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Ülkemizde bütün hızıyla devam eden Koronavirüs pandemisiyle ilgili değerlendirmelerimizi ve İstan-
bul’daki sağlık kurumlarında 20-26 Nisan haftasında yaşananlara dair sahadaki meslektaşlarımız-
dan topladığımız bilgi ve gözlemlerimizi ve paylaşmak istiyoruz:

Geçtiğimiz hafta içinde İstanbul’da iki sağlık emekçisini,  Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
çalışanı İsmail Arslan ve İstinye Devlet Hastanesi çalışanı Seyfettin Karakaya’yı Covid-19 nedeniyle 
kaybettik. Acılı ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve sağlık emekçilerine başsağlığı diliyoruz.

İstanbul’un da içinde bulunduğu 31 ilde 23-27 Nisan arasında dört gün sokağa çıkma “kısıtlaması” 
uygulanmasına rağmen acil, temel, zorunlu sektörler dışındaki üretim durdurulmadığı için milyon-
larca emekçi  açısından risk devam ediyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca vakaların bölgesel dağılım, yaş, cinsiyet gibi bilgilerini paylaşma-
makta ısrar etmekle birlikte İstanbul’un süreç boyunca Türkiye’nin Wuhan’ına döndüğünü açıkladı; 
süreç içinde neden gerekli önlemlerin alınmadığını ise izah etmedi.

İstanbul’daki hastanelerden edindiğimiz bilgiler 65 yaş altı ve eşlik eden hastalığı olmayan, hafif- 
orta şiddetli olguların hastaneye yatırılmayıp eve gönderilmesinin de etkisiyle yatan hasta sayısının 
önceki haftalara göre azaldığı yönünde. Covid-19 dışı hastaların ertelenemez sağlık hizmeti ihtiyaç-
ları için sıkıntılar ise giderek büyüyor.

Hastanelerde kişisel koruyucu ekipman eksikliği ilk haftalara göre azalsa da sürüyor; Aile Sağlığı 
Merkezleri açısından sıkıntı daha önce olduğu gibi devam ediyor. Hastaneler hekimlerin ve sağlık 
çalışanlarının özverili çabalarıyla genel olarak daha organize olmakla birlikte sorunlar devam ediyor. 
Sağlık emekçilerinin sağlıkta özelleştirmeye karşı otuz yıldır sürdürdükleri mücadeleyle kamu has-
tanelerinin korunabilmiş olmasının değeri salgın günlerinde daha iyi anlaşılıyor.

Bölge/nüfus tabanlı değil liste tabanlı aile hekimliği siteminde temaslı/hasta takibi zorlukları sürü-
yor; aynı evde oturan aile bireylerinin bile farklı aile hekimlerine bağlı olmaları, son infaz düzenleme-
si sonrasında salıverilenlerin aile hekimi kayıtlarının eski adreslerine göre yapılması takibi zorlaştırı-
yor.

Herhangi bir kanuni düzenleme olmamasına rağmen maske satışının Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’ın sözlü “emriyle” yasaklanması, dağıtımının da becerilememesi vatandaşları mağdur 
etmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 20 Nisan 2020 Pazarte-
si günü açılışı yapılan Başakşehir Şehir Hastanesi’ne hasta başvurusu kabul edilmiyor; İstanbul’da 
hasta yatağı sıkıntısı olmadığı sürekli vurgulandığı halde, Atatürk Havalimanı’ndaki niteliği ve akıbeti 
meçhul “sahra hastanesi” inşaatı son hızla devam ediyor.

Özel hastanelerde bir yandan otelcilik hizmetleri ve benzeri gerekçelerle hastanelerdan astronomik 
fark ücretleri alınmaya devam edilirken bir yandan da COVİD-19 dışı hasta sayısında azalma bahane-
si ile hekimler ücretsiz izin ve maaş kesintisi nedeniyle önemli gelir kaybına uğratılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın erken başarı hikayesi yaz-
mak amaçlı açıklamaları toplumda hastalığın ciddiyetinin azaldığı algısı yaratıyor. Oysa sadece PCR 
testi pozitif vakaları esas almakla birlikte, Sağlık Bakanlığı’nın 26 Nisan akşamı itibarıyla açıkladığı 

Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık-VI 
20-26 Nisan Haftası Raporu
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sayılara göre Türkiye dünyadaki 193 ülke arasında vaka sayısında yedinci, ölüm sayısında on ikinci 
sırada bulunuyor.

Özetle; pandeminin yedinci haftasında hastanelere başvuru ve yatan hasta sayılarında önceki hafta-
lara göre azalmaya rağmen İstanbul’da tehlike ciddiyetini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın Koronavirüs-
ten korunma tedbirlerine titizlikle uymalarını, aksi yöndeki sözlere itibar etmemelerini rica ediyoruz.
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Ülkemizde devam eden Koronavirüs pandemisiyle ilgili 27 Nisan-3 Mayıs haftasına dair değerlendir-
melerimizi ve İstanbul’daki sağlık kurumlarında çalışan meslektaşlarımızdan topladığımız bilgi ve 
gözlemlerimizi ve paylaşmak istiyoruz:

Geçtiğimiz hafta içinde İstanbul Tıp Fakültesi (İTF) emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Dilmener 
COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesinin ve tüm sevenlerinin acılarını paylaşıyor, başta İTF’liler 
olmak üzere bütün hekim camiasına başsağlığı diliyoruz.

Önceki hafta 23-27 Nisan arasında uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından 27 Ni-
san gününden itibaren sokakların eskiye göre daha canlı, trafiğin daha yoğun olduğu gözlendi.

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca şimdiye kadar enfekte olan sağlık çalışanı sayısının 
7.428 olarak açıkladı. Bizim sahadan edindiğimiz bilgilere göre İstanbul’da şimdiye kadar enfekte 
olan sağlık çalışanı sayısı 4.500’ün üzerinde.

İstanbul’daki hastanelerden edindiğimiz bilgiler yatan hasta sayısının önceki haftalara göre daha da 
azaldığı yönünde.  Süreç ilerledikçe COVİD-19 dışı hastaların ertelenemez sağlık hizmeti ihtiyaçları 
için sıkıntılar ise giderek büyüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir televizyon programında 
İstanbul’da geçtiğimiz yıllara göre bu yıl gerçekleşen ölüm oranlarında yüzde 30-35 arasında fark ol-
duğunu, bu yıl günde 80 ile 100 arasında daha fazla ölüm olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca’nın açıklamalarının aksine İBB’nin defin sayısı üzerinden değil, ölüm üzerinden rapor tuttuğunu 
belirtti.

Son olarak eczanelerden dağıtılacağı açıklanan maskelerle ilgili geçtiğimiz hafta İstanbul Eczacı 
Odası’ndan yapılan açıklamada herhangi bir kamu kurumunda çalışanların maskeleri çalıştıkları 
kurumdan, bir iş yerinde SSK’lı olarak çalışanların çalıştıkları işyerinden temin edecekleri bildirilip 
bu vatandaşların eczanelerden maske talebinde bulunmamaları rica edildi. Kamu kurumlarına ve 
işyerlerine nasıl ve ne zaman maske dağıtılacağı ise yetkililer tarafından açıklanmadı.

Maske satışının “karneye bağlanması” (aile hekimlerinin yanı sıra) muayenehane hekimi meslek-
taşlarımızı da fevkalade mağdur ediyor. Satışı yasak olduğu için piyasadan sağlayamıyorlar, “özel 
muayenehane” oldukları için Sağlık Müdürlüğü de kendilerine maske temin etmiyor.

Salgın artış hızının yüksek olduğu dönemde “artacak ihtiyacı karşılayabilmek için” gerekçesiyle baş-
latılan Atatürk Havalimanı’ndaki niteliği ve akıbeti meçhul “sahra hastanesi” inşaatı, salgının sönüm-
lenmeye başladığı ilan edilmesine rağmen son hızla devam ediyor.

Tespit edilen vaka ve vefat sayılarının azalmasıyla birlikte geçtiğimiz hafta yetkililerden önlemlerin 
“gevşetilmesi” mesajları gelmeye başladı.

 Sadece PCR testi pozitif vakaları esas alınsa da, Sağlık Bakanlığı’nın 3 Mayıs akşamı itibarıyla açık-
ladığı sayılara göre Türkiye dünyadaki 193 ülke arasında vaka sayısında sekizinci, ölüm sayısında on 
ikinci sırada bulunuyor.

Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık-VII 
27 Nisan-3 Mayıs Haftası Raporu
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Özetle; pandeminin sekizinci haftasında hastanelere başvuru ve yatan hasta sayılarında önceki haf-
talara göre azalmaya rağmen İstanbul’da tehlike ciddiyetini sürdürüyor.

Tedbirlerin gevşetilmesi tartışmasının bu gerçeğin ışığında değerlendirilmesi, erken dönemde alına-
cak yanlış bir kararın bedelinin ağır olacağını hatırlatırız.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
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Ülkemizde devam eden Koronavirüs pandemisiyle ilgili 4 Mayıs-31 Mayıs haftalarına dair değerlen-
dirmelerimizi ve İstanbul’daki sağlık kurumlarında çalışan meslektaşlarımızdan topladığımız bilgi ve 
gözlemlerimizi ve paylaşmak istiyoruz:

1- Mayıs ayı içinde İstanbul’da görev yapan dahiliye uzmanı Dr. Tahir Bababeyli, Avcılar Murat Kö-
lük Devlet Hastanesi’nde görev yapan genel cerrahi uzmanı Dr. Uğur Ertuğrul, Bahçelievler İlke 
Hastanesi’nde görev yapan genel cerrahi uzmanı Dr. Salih Cenap Çevli, özel bir OSGB’de görev yapan 
emekli sağlık memuru Hayri Dabur COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ailelerinin ve tüm sevenle-
rinin acılarını paylaşıyor bütün sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

2- Nisan ayı içinde geçirdiği bir ameliyat sonrasında vefat eden, ilk yapılan PCR test(ler)inin negatif 
geldiği bildirilen radyoloji uzmanı Dr. Sinan Kakı’nın COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Sağlık 
Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

3- Hastanelerden derlediğimiz bilgiler yatan hasta sayıları azalmakla birlikte dalgalanmalarla devam 
ediyor.

4- Sağlık Bakanı’nın itirafıyla “Türkiye’nin Wuhan’ı” olan İstanbul’da kurulan İl Pandemi Kurulu’nun 
şimdiye kadar sadece üç kez toplandığı, aynı zamanda Kurul üyesi olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu tarafından ifade edildi.

5- Amerika’da New York Times gazetesi COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybeden 100 bin ABD vatanda-
şının isimlerini sütunlarına taşıdı. Türkiye’de ise hala şimdiye kadar hayatını kaybeden 4.540 yurtta-
şın ismi yok. Akşamdan akşama yayınlanan istatistiklerde sadece birer rakam olarak anılıyorlar.

6- Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya 
Başbakanı Şinzo Abe’nin (video konferans yöntemiyle) katıldığı törenle hizmete açıldı. Kamu Özel 
Ortaklığı Modelinin “yerli ve milli” bir proje değil, yeni tip bir kapitülasyon modeli olduğu bir kez daha 
görüldü. 

7- Pandemi “bahanesi”, sahra hastanesi “gerekçesi” ile Rönesans Holding’e yaptırılan Yeşilköy ve 
Sancaktepe Acil Durum Hastaneleri hizmete açıldı. Hastanelerin hangi “acil durum”lar için kullanı-
lacağı belirsizliğini sürdürüyor. (Yeşilköy’deki hastanenin daha bir hafta önce tabelası “Yeşilköy Çok 
Amaçlı Acil Durum Hastanesi” idi.)

8- Siyasi iktidar vatandaşları ekonomik, sosyal olarak destekleyip en az 14 günlük süreyle evde 
kalmalarını sağlamak yerine parçalı sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam ediyor. Bu yasakların 
pandeminin seyri üzerinde nasıl bir etki yaptığı açıklanmamakla birlikte uygulamanın öncesinde ve 
sonrasında toplumsal hareketliliğin daha da arttığı istatistiklerle ortaya kondu.

9- Uyarılarımıza rağmen siyasi iktidarın doğru terminoloji yerine sıkıyönetim dönemlerindeki gibi 
“sokağa çıkma yasağı” tanımlamasını kullanmasının zararlı sonuçları son günlerde açık olarak gö-
rüldü. COVİD-19’u bir asayiş sorunu olarak algılayan polisin “yasağı ihlal eden” vatandaşlara yönelik 
şiddet görüntüleri kameralara yansıdı.

10- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca COVİD-19 Pandemisiyle ilgili bilgileri toplumdan, meslek örgütle-
rinden, bilim çevrelerinden saklamaya Mayıs ayı boyunca da devam etti. Kendileriyle yapılan röpor-
tajlarda bizatihi Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri bile bilgilere ulaşamadıklarını ifade ettiler.

Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık-VIII
4 Mayıs-31 Mayıs Raporu
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11- Yanlış bir şekilde “normalleşme” olarak ifade edilen “yeniden açılma” süreci bütün ikazlara 
rağmen 11 Mayıs’tan itibaren AVM’lerin açılmasıyla başlatıldı. Bu adımın sonuçlarının nasıl olduğu 
görülmeden 1 Haziran’dan itibaren tedbirlerin büyük ölçüde kaldırılacağı açıklandı.

12- Salgın on ikinci haftasını doldururken COVİD-19 dışı hastaların ertelenemez sağlık hizmeti 
ihtiyaçları için sıkıntılar giderek büyüyor, hastanelerdeki “normalleşme” sürecinde ”eski normal”e 
dönme ihtimali endişe yaratıyor. 

13- Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Müdürlüğü Direktörü 28 Mayıs’ta Türkiye’nin Avrupa’da son 
14 günde kümülatif vaka sayısında en fazla artış kaydedilen beş ülke arasında olduğunu açıkladı. 

14- Sağlık Bakanı pandeminin kontrol altına alındığını söylemesine karşın (Bakanlık sadece PCR 
testi pozitif vakaları esas alsa da) 31 Mayıs akşamı açıklanan sayılara göre Türkiye dünyada vaka 
sayısında onuncu, ölüm sayısında on altıncı sırada bulunuyor.

Sonuç olarak; 

COVİD-19 ilk olarak geçtiğimiz yılın sonunda Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkmış, Türkiye’de ilk 
olarak 10 Mart’ta tespit edildiği açıklanmıştı. Aradan geçen iki buçuk aylık sürede özellikle hastane-
lerimizde gerekli hazırlıkların yapılmamış, gerekli önlemlerin alınmamış olmasının bedelini ne yazık 
ki hekimler, sağlık çalışanları ağır bir şekilde ödemeye devam ediyorlar.

Mayıs sonu itibarıyla hastanelere başvuru ve yatan hasta sayılarında daha öncesine göre azalmaya 
rağmen İstanbul’da tehlike ciddiyetini sürdürürken erken başlatılan “normalleşme” sürecini İstanbul 
halkının sağlığı açısından ciddi kaygıyla izliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.



Komisyon
ve Kurul
Çalışma

Raporları
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Temsilciler Kurulu, İstanbul Tabip Odası’nın Genel Kurul’dan sonrası en yetkili karar organı olarak 
tanımlanmıştır.  Oda seçimlerinin ardından bir önceki dönem temsilcilerimizin de katkısı ile birim-
lerde temsilci seçimleri yapılmış; 2019 yılı Ocak ayında yeni kurul oluşturulmuş, hemen ardından 
Divan Üyeleri seçilmiştir. Divanın temsilcilerden gelen öneriler doğrultusunda şekillendirdiği gün-
dem ekseninde, her ayın ilk Salı akşamı 18:30-20:30 saatleri arsında toplantılar yapılmıştır. Yapılan 
toplantılarda birimlerden iletilen sorunlar tartışılmış, alınan kararlar Yönetim Kurulu’na iletilerek 
hayata geçirilmesi sağlanmıştır. Temsilciler Kurulu bu yönüyle katılımcı, etkin ve yönetsel yapıyı güç-
lendirici bir işlev görmektedir. 

Temsilciler Kurulu, Odamız Ara Genel Kurul sonrasında gerçekleştirdiği ilk toplantıda “Savaş bir halk 
sağlığı sorunudur” başlıklı açıklama nedeniyle açılan davada, Türk Tabipleri Birliği 2016-2018 döne-
mi Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verilmesi değerlendirildi. Bu kararın siyasi olduğu, adalet 
talebinin yükseltilmesi; hukuksuzluğa, eşitsizliğe, adaletsizliğe karşı sessiz kalınmaması gerektiği 
vurgulandı.

18 Nisan 2019 günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde MR görüntüleme ünitesinde görevli 
anestezi asistanı meslektaşımızın yaşadığı iş kazası sonucu yaralanması üzerinden, Sağlık kurum-
larında yaşanan iş kazalarına ilişkin tutum konusunda bir tartışma yürütüldü. Tüm sağlık kurumla-
rında çalışan sağlığı ve güvenliği bilincini yerleştirmek gerektiği, birinci basamakta da iş güvenliği 
eğitimlerinin yetersiz olduğu, Aile Sağlığı Merkezlerinde çok uygunsuz koşullarda, afet planları 
olmadan çalışıldığı, hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin online yapıldığı, bazı yöneticiler 
tarafından iş saatlerinde hasta bakarken bilgisayarda fonda videoların izlenmesinin gündeme getiril-
diği, elektromanyetik alanların kanserojen sahalar kabul edilmesine rağmen hastanelerde elektro-
manyetik ölçümlerin yapılmadığı ifade edildi. Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarının 
hepsinde iş sağlığı ve güvenliği yasasının gerektirdiği koşulların sağlanması, özellikle hastanelerde 
iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin, risk analizlerinin, acil eylem planlarının yapılması, yönetimin tüm 
süreci şeffaf bir şekilde çalışanlar ile paylaşması gerektiğinin altı çizildi. Hastanelerde iş sağlığı ve 
güvenliği kanununun gereği olan kurulların varlığının araştırılması, temsilcilerimizin buralarda görev 
alıp/ takip etmesi kararlaştırıldı.

Yedikule Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Samatya EAH’ne bağlanması da gündeme taşındı.  Yedi-
kule EAH’nin gerek İstanbul gerekse Türkiye’nin birçok yerinden gelen hastalara hizmet veren köklü 
bir hastane olduğu, bu bağlanma ile hastanenin göğüs hastalıkları kliniği çerçevesine daraltılacağı 
dile getirildi. Hastane çalışanları, hastalar, hasta yakınları ve bölge halkının dahil olduğu basın açık-
lamasına Yönetim Kurulu üyelerinin katılması kararlaştırıldı.  Basın açıklamasının yapıldığı gün bu 
birleşmenin kabul edilmediğine ilişkin Bakanlık yazısı duyuruldu. 

Eylül ayı toplantısında; ekonomik krizin özel ve kamu sağlık kurumlarına ve sağlık çalışanlarına 
etkisi, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ve hekim sorumluluğu ile Aile Hekimlerinin sözleşme-
lerinin feshedilmesi konuları gündeme taşındı.  Ekonomik krizin özel ve kamu sağlık kurumlarına 
ve sağlık çalışanlarına etkisini değerlendirmek amacıyla Odamız tarafından yapılan anket sonuç-

Temsilciler Kurulu



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 2 0[

89[

]

ları üzerinden yürütülen tartışmada katılımcılar sorunlara dikkat çekti. Performans uygulamasına 
karşı çıkmak gerektiği,  hastanelerde servislerde ilaç dolaplarının kaldırıldığı, bunun ciddi sıkıntılara 
neden olduğu, Birinci basamakta kamusal hizmetin ortadan kalktığı, koruyucu hekimliğin bitirildi-
ği, devlet eliyle kamu hastanelerinin küçültülerek özele devredildiği, ahlaki, siyasi ve ekonomik bir 
çöküntü yaşandığı ve sağlıktaki yıkımın şarlatanlara da imkan sağladığı ifade edildi. Bu tartışmalar 
sonrasında “Ekonomik krizin hastanelere, hastalara ve hekimlik uygulamalarına etkileri” başlıklı bir 
rapor hazırlanmasına karar verildi. 

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Kon-
seyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ve hekim sorumluluğu gündeminde Hukuk bürosu avukatla-
rından Av. Meriç Eyüboğlu bir sunum yaptı. Sunumun ardından kamuoyunu bilinçlendirmek/ bilgi-
lendirmek için konferanslar-kamu spotları hazırlanması, toplumsal cinsiyet eşitliliği-kadına şiddet 
kavramlarının mesleki kongrelerde ele alınması gerektiği paylaşıldı.

Aile Hekimlerinin sözleşmelerinin feshedilmesi gündeminde İstanbul’da 15 Aile Hekimin sözleşme-
sinin bilgilendirilme yapılmadan feshedildiği bilgisi paylaşıldı.  Kamu güvenliği soruşturması son-
rasında olduğu söylenen uygulama için İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasına TK 
olarak katılım sağlandı.

Ekim ayı toplantısında Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler tartışıldı ve bu konuda Özel hekimlik Komis-
yonumuzun bir bilgilendirme metni yazması kararlaştırıldı.

Deprem ve hastane güvenliği başlıklı gündemde Aile Sağlığı Merkezleri de dahil olmak üzere bir 
çok sağlık kurumunda sorunlar olduğu söylendi. İstanbul Tıp Fakültesi binalarının yerinde-yeni-
den yapılanma konusunun önemine dikkat çekildi. Özellikle büyük hastanelerde deprem konusunda 
bilgilenme ihtiyacının ve eğitim talebinin olduğu dile getirildi. Bu konuda İTO Olağandışı Durumlarda 
Sağlık Hizmetleri Komisyonundan deneyimli meslektaşlarımızın da katkısıyla bir eğitim materyalinin 
oluşturulmasına ve temsilciler aracığıyla hastanelerde eğitimin yapılmasına karar verildi.

Kasım ayı toplantısı,  “Sağlıkta Şiddet ve Tükenmişlik” gündemi ile yapıldı. Konu ile ilgili yürütülen 
tartışmada Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hekimlerin çalışma biçimlerini değiştirdiği, performans 
dayatmasıyla iş yükünün çok arttığı; hastaya yeterli zaman ayrılmadığı, bunun da iletişim sorunları-
na ve şiddete varan hürmetsiz tutumlara neden olduğu dile getirildi. Yöneticilerin destekçi olmayan 
yaklaşımları, çalışma temposunun hekimleri yalnızlığa ittiği ve bütün bunların tükenmişliğe yol aça-
bildiği söylendi.  Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinden 
Uzm. Dr. Rümeysa Taşdelen “Tükenmişlik ve Başa Çıkma Yolları”  üzerine bir sunum yaptı. Sunumda 
tükenmişlik belirtileri, bireysel ve kurumsal önlemler, başa çıkma yolları anlatıldı. Sunum sonrasın-
da yapılan konuşmalarda deneyimlerin aktarılmasının/paylaşılmasının ve dayanışmanın önemine 
vurgu yapıldı.

Aralık ayı toplantısı, ekonomik krizin yarattığı şiddet atmosferi, sağlığa yansımaları ve aşılamada 
güncel durum; aşı karşıtlığı, aşılama oranları ana gündemiyle yapıldı.  Ekonomik sıkıntılar nedeniy-
le şiddet eğiliminin arttığı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin genel şiddet ortamından bağımsız 
olmadığı, bunları görünür kılmak gerektiği dile getirildi. Sağlıkta şiddetin bilimsel olarak gösteril-
mesinde yetersiz kalındığı, bu konuda Oda ve üniversitelerin çalışmalar yapması gerektiği, şiddete 
uğrayan meslektaşlarımızla derinlemesine görüşmeler yapılması; önceki dönemlerde yapılan araş-
tırmanın sonuçlarını da ele alarak benzeri bir çalışma planlanması kararı alındı. Temsilcilerimize ve 
çalıştıkları birimlere yönelik İstanbul Tabip Odası Sağlıkta Güvenli Çalışma Grubu tarafından verilen 
eğitimlerin düzenlenmesi kararı alındı.

Aşılamada güncel durum; aşı karşıtlığı, aşılama oranları başlıklı gündemde; özellikle aşılama gibi 
önemli bir konu üzerinden modern tıbba yapılan saldırıların arttığı, tıp eğitiminin ve hekimlerin aşı 
bilgisinden giderek uzaklaştığı, okullar ve Sağlık Bakanlığı arasında korelasyon ile aşılama bilgile-
rinin ulaşılabilir olması gerektiği dile getirildi. Bu konuda yazılı ve görsel medyada endişelerimizi de 
içeren bilgilerin paylaşılması ve aşıların kamu tarafından üretilmesinin ve kamusal hizmet olarak 
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da sunulması talebinin yükseltilmesi gerektiği vurgulandı. Aşı karşıtlığı konusunda Yönetim Kurulu 
tarafından kaleme alınan metin okundu ve Temsilciler Kurulu’nun da onayı ile yayınlanmasına karar 
verildi. 

Ocak ayı toplantısı Sağlıkta Şiddet ve 14 Mart 2020 Eylem Programı gündemi ile yapıldı. Odamız 
tarafından hazırlanan sağlıkta şiddetle baş etme eğitimlerinin önce temsilciler düzeyinde, sonra 
hastanelerde yapılmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi, Dr. Lütfü Kırdar EAH, Kanuni Sultan Süleyman EAH, Okmeydanı EAH ve Şişli Etfal EAH’de 
Sağlıkta Güvenli Çalışma eğitimleri düzenlendi.

Temsilciler Kurulu Toplantısı 17 Şubat Şiddete Karşı Basın Açıklaması / Nöbet Eylemi ve 15 Mart 
Mitingi ana gündemiyle yapıldı. 17 Şubat nöbet eyleminin İstanbul Tıp Fakültesi önünde basın açıkla-
ması biçiminde yapılması kararı alındı ve etkinliğe katılım sağlandı.

Şiddet yasası için TTB’nin bütün siyasi partilerle görüştüğü bilgisi verildi. TTB’nin şiddet konusundaki 
yasa teklifini ve acil tedbir önerilerini içeren broşür paylaşıldı. Kamu spotu hazırlanması, metrolarda 
ve billboardlarda gösterilmesinin sağlanması önerildi. Yönetim Kurulu bu konuda İBB ile görüşüldü-
ğü bilgisini verdi. Hastanelere şiddetin suç olduğunu belirten afişlerin asılması konusunda başhe-
kimlerle görüşmeler yapılması önerildi. Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan büyük kamu hastane-
leri için ziyaret programı yapıldı.

Mart ayı toplantısında, sağlıkta şiddet, nedenleri, başa çıkma yolları, kendimizi koruma yöntemleri 
gibi birçok konuya değinen “Sağlıkta Güvenli Çalışma Eğitimi” yapıldı. Eğitimde şiddetin nedenleri, 
korunma yöntemleri ve hukuki boyutu ele alındı.

İlk olarak 31 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde tespit edilen ve hızla dünyaya yayılan Koronavi-
rüs pandemisi  çalışma programımızı etkiledi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın, 11 Mart günü 
Türkiye’de PCR testi pozitif saptanan ilk Covid-19 vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından 
sağlık kurumlarındaki durum yakından izlendi, temsilcilerimiz ile iletişim ağı oluşturuldu. Covid-19 
Hekim iletişim Hattı üzerinden gelen sorulara cevap verildi. Temsilcilerimiz üzerinden çalıştıkları 
sağlık kurumları hakkında bilgi alındı; kişisel koruyucu malzemeler başta olmak üzere ihtiyaçların 
karşılanması için girişimlerde bulunuldu. Yönetim Kurulu tarafından yapılan hastane ziyaretlerine 
katkı sağlandı. 

Nisan ayı toplantısı, Zoom üzerinden pandemi ana gündemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda Pandemi 
sürecinde yönetici tutumları, birimlerde hekimler açısından iş bölümleri ve çalışma biçimindeki 
değişiklikler, koruyucu malzeme durumu, ekonomik hak kayıpları, mevcut hastane/hasta yükü, bu 
alandaki projeksiyonlar, Birinci basamak sağlık hizmetlerinde güncel durum, hasta takibi ve filyas-
yon açısından sağlık kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon ele alındı. Temsilcilerimiz söz 
alarak kendi kurumlarındaki durumu paylaştılar. Pandeminin ilk günlerinde çok yoğun hasta başvu-
ruları olduğu, kurumların hazırlıksız yakalandığı ve genel olarak yöneticilerin karar alma süreçlerine 
hekimleri ve sağlık çalışanlarını katmadığı dile getirildi.

Mayıs ayı toplantısı, Zoom üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıda Pandemide gelinen nokta, hekimler 
açısından çalışma düzeni/ yeniden açılma, süreçte yaşanan hak kayıpları konuşuldu.  Tıp fakültesi 
öğretim üyeleri ve asistanları ile Sağlık Bakanlığı kadrosunda yer alan öğretim üyeleri ve asistanla-
rının performans ödemelerinde ciddi farklar olduğu söylendi. Ek ödemede adaletsizlik ve yardımcı 
personel ödemlerinde daha çok sıkıntı olduğu ve bu durumun iş barışını bozduğu belirtildi. Özel sağ-
lık kurumlarında sabit ücretlerde düşme olduğu, hakediş üzerinden çalışanlarda ücretlerin belirgin 
olarak azaldığı, hekim dışı sağlık çalışanlarının ücretsiz izine ayrılmak durumda kaldığı söylendi. 
Birinci basamak sağlık hizmetleri açısından iş yükünün arttığı, gebe-aşı takibinde sıkıntılar olduğu 
paylaşıldı. 

Normalleşme söylemleri açısından endişeler dile getirildi. Tabip Odası’nın süreci çok iyi yönettiği, 
pandemi dönemindeki çalışmalarının tebrik edilmesi gerektiği birden fazla temsilcimiz tarafından 
dile getirildi.
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Haziran 2018 tarihinde kurulan Çevre ve Halk Sağlığı Komisyonu amacını, metropol kent İstanbul’un 
kendisi kadar büyük olan çevre ve halk sağlığı sorunlarına eğilmek, sorunları ortaya koyan raporlar 
hazırlamak, bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ve önerilerin hayata geçmesi için mücadele 
etmek olarak belirlemiştir. İstanbul’daki tüm halk sağlığı uzmanlarına ve halk sağlığı anabilim dalla-
rına Komisyonun kuruluşu bildirilmiş ve 27 Eylül 2018 tarihinde bir buluşma gerçekleştirilmiştir. 

Çevre ve Halk Sağlığı Komisyonu geçtiğimiz dönem aşağıdaki faaliyetleri yürütmüştür. 

1. Asistan Hekim Komisyonu ile birlikte hazırlanan tıpta uzmanlık öğrencilerine yönelik Bilimsel 
Araştırma Kursu, 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Kursa farklı eğitim araştırma has-
tanelerinden toplam 19 asistan katılmıştır. 

2. İBB tarafından Aralık 2019’da gerçekleştirilen İstanbul Deprem Çalıştayı’na İTO adına katılım sağ-
lanarak “Acil Durum Yönetimi ve İyileştirme: Sağlık” konulu atölye çalışmasına katkı verilmiştir. 

3. İTO’nun İstanbul’un çeşitli çevre platformları (İstanbul Kent Savunması, Nükleer Karşıtı Platform, 
Kuzey Ormanları Savunması, Ya Kanal Ya İstanbul Platformu) ile yürüttüğü çalışmalara katılım sağ-
lanmıştır. 

4. Kanal İstanbul Projesinin sağlık etkilerini değerlendirmek üzere komisyon bünyesinde, bir alt ça-
lışma grubu kurulmuştur. Bu çalışma grubuna Çevre Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası’ndan 
da katılım gerçekleşmiştir. Kanal İstanbul’un olası sağlık etkileri konusunda hazırlanan rapor, Çevre 
Etki Değerlendirme Raporu’na itiraz etmek için açılan davaya kılavuzluk etmiştir. Hazırlanan rapor 
çeşitli platformlarda da sunulmuştur (İNSEV Panel: İstanbul İçin İhtar Vakti - 12 Şubat 2020; Koç 
Üniversitesi Tıp Fakültesi - 14 Şubat 2020) . 

5. COVID-19 Pandemisi için İstanbul Tabip Odası bünyesinde oluşturulan çalışma grubuna katılım 
sağlanmıştır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin pandemiyle mücadelesine destek olmak 
üzere Belediye bünyesinde kurulan Bilimsel Danışma Kurulu’nda İTO adına komisyon üyelerimiz yer 
almaktadır. 

Çevre ve Halk Sağlığı Komisyonu
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İSTANBUL’DA ARTAN KIZAMIK VAKALA-
RINI DEĞERLENDİRDİK

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Ko-
misyonu başta İstanbul’da görülen kıza-
mık vakaları olmak üzere, birinci basa-
mağı ilgilendiren gündemindeki konuları 
görüşmek üzere 14 Mayıs 2019, Salı günü 
toplandı. Komisyonda ilçe ve Marmara 
bölge örgütlenme çalışması kapsamında 
yapılacak çalışmalar belirlenerek sorum-
luluk alacak üyeler belirlendi. 

SÖZLEŞMESİ HAKSIZ VE HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE FESHEDİLEN AİLE HEKİMLERİ İÇİN BİR ARAYA 
GELDİK

İstanbul’un değişik Aile Sağlığı Merkezlerinde kamu personeli olmayan aile hekimi olarak çalışan 
meslektaşlarımıza, İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından 16 Ağustos 2019 Cuma günü sözleşmele-
rinin feshedildiğine dair tebligatların gönderildiği öğrenildikten sonra 2O Ağustos 2019 tarihinde Tabip 
Odamızda bir toplantı gerçekleştirildi.

SÖZLEŞME FESİHLERİNİ PRTOTESTO ETMEK İÇİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDEYDİK

Güvenlik soruşturması gerekçe göste-
rilerek sözleşmeleri feshedilen ve işsiz 
bırakılan meslektaşlarımızın, izleyecek-
leri hukuki yollar, seslerini duyurabilmek, 
haklarını geri alabilmeleri için getirilen 
öneriler ve yapılabilecekler konuşulduktan 
sonra öncelikle İstanbul Aile Hekimliği 
Derneği ve sendikalar da davet edilerek, 
İstanbul Sağlık Müdürlüğü önünde bir 
basın açıklaması yapılması kararlaştırıl-
dı. 27 Ağustos 2019, Salı günü 12.30’da 
İstanbul Sağlık Müdürlüğü binası önünde 
İstanbul’un farklı ilçelerindeki Aile Sağ-
lığı Merkezlerinde çalışan, kamu personeli statüsünde olmayan aile hekimlerinin sözleşmelerinin 

Aile Hekimleri Komisyonu
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hukuka aykırı olarak feshedilmesine karşı basın açıklaması yaptık. Açıklamada; İstanbul Tabip Odası 
olarak, haksız ve hukuksuz bir şekilde sözleşmeleri feshedilen aile hekimlerinin yanında yer alına-
cağı, her türlü desteğin verileceği, mağdur edilen hekimlerin işlerine geri dönmeleri için gerekli tüm 
çabanın gösterileceği katılımcılar ile paylaşıldı. 

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN AİLE HEKİMLERİNİN HUKUKİ MÜCADELESİNDE YANLARINDA OLDUK

Sözleşmesi feshedilen aile hekimlerinin mağduriyetlerinin giderilebilmesi amacıyla, başvuran he-
kimler adına yürütmenin durdurulması ve iptal talepli davalar açtık.

MÜCADELEMİZ SONUÇ VERDİ ARKADAŞLARIMIZ İŞLERİNE GERİ DÖNDÜ

Bu davalardan, Moda Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yaparken sözleşmesi feshedilen Dr. Eyüp Bo-
rucu adına açtığımız davada, İstanbul 14. İdare Mahkemesi 02.12.2019 tarihli kararıyla; yürütmenin 
durdurulmasına karar verdi. Aile hekimi olarak görev yapabilmek için, güvenlik soruşturması ve/veya 
arşiv araştırması yapılmış olması yönünde bir şart bulunmadığı mahkeme kararıyla da ortaya kondu.

AİLE HEKİMLERİNİN HAKLARI ÇALIŞMASI İÇİN DİYARBAKIR’DA YAPILAN TOPLANTIYA KATILDIK

28 Eylül 2019 tarihinde Türk Tabipleri 
Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu’nca, 
Diyarbakır Tabip Odası’nın evsahipliğinde 
gerçekleştirilen “Aile Hekimlerinin Hu-
kuki Hakları” başlıklı toplantıya komisyon 
üyelerimizden bir heyet katılım sağladı. 
Aile hekimlerinin temel çalışma hakla-
rından, çalışırken uğradıkları şiddete, izin 
hakları, işe alınma, sözleşme fesihleri, 
denetimler, inceleme ve soruşturmalar 
karşısındaki savunma hakları, örgüt-
lenme haklarına kadar birçok konuda temel haklarının neler olduğu, yapılması gerekenler, mevcut 
mevzuat, yargı kararları, pratik uygulamalar, deneyimler çerçevesinde katılımcılarla serbest forum 
şeklinde tartışıldı. 

2. AİLE HEKİMLERİ BULUŞMASI RAPORUNUN KİTAPLAŞTIRILMASINA KATKI SAĞLADIK

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu tarafından 22-24 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçek-
leştirilen 2. Aile Hekimleri Buluşması Raporu kitaplaştırıldı. Kitap, bugüne kadar, “sağlıkta şiddet” 
nedeniyle yaşamını yitirmiş, sözel ya da fiziksel şiddete uğramış tüm sağlık çalışanlarına ithaf edildi.

İSTANBUL’DA DEPREM SONRASI HASAR GÖREN ASM’LERİN DURUMUNA DİKKAT ÇEKTİK

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu, 15 Ekim 2019 tarihinde yapılan toplantıda İstanbul’da 
deprem sonrası hasar gören Aile Sağlığı Merkezi (ASM) binalarının durumunu, Sağlık Bakanlığı’nın 
yayınladığı rapor yönergesini, Şanlıurfa’da yapılacak Anne-Çocuk Sağlığı ve Bağışıklama Çalıştayı’nı, 
Kasım ayında gerçekleştirilecek eğitim programını ve diğer gündemleri görüştü.

CUMARTESİ NÖBET EYLEMLERİNDE MAĞDUR EDİLEN AİLE HEKİMLERİNİN DAVALARINI KAZAN-
DIK

11.09.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Torba Yasa, ASM çalışanlarına “aile 
sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde nöbet görevi” getirdi. Bu uygulamaya kısaca 
“cumartesi nöbeti” adı verildi. Bu uygulamaya karşı aile hekimleri, aile sağlığı elemanları ve sağlık 
meslek örgütleri uzun ve kararlı bir mücadele yürüttüler. Nöbetin gündeme geldiği ilk günden iti-
baren buna itiraz ettiler; nöbete katılmama eylemi gerçekleştirdiler. Bu süre zarfında nöbete katıl-
mayan ASM personeli hakkında tutanaklar tutuldu ve ihtar puanı cezaları verildi. 2014 yılından bu 
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yana devam eden yargı sürecinin sonunda, aile hekimlerinin iş bırakma/nöbete katılmama yolundaki 
eylemlerinin hukuka uygun olduğu, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından saptanmış oldu. 
24.06.2019 tarihli kararda; zorunlu cumartesi nöbetlerine katılmama eylemi, örgütlenme hakkı ve 
sendikal özgürlükler kapsamında değerlendirildi ve ihtar puanı cezasının iptal edilmesi gerektiği be-
lirtildi. 2014 yılında başlayan hukuki süreçte nihai bir aşamaya ulaştık. Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu, sağlık meslek örgütlerinin kararına uyarak 03.01.2015 tarihli ilk cumartesi nöbetine katılma-
yan aile hekimi adına açtığımız davada, ihtar puanı cezasının iptali yönünde karar verdi. 24.06.2019 
tarihli kararda; zorunlu cumartesi nöbetlerine katılmama eylemi, örgütlenme hakkı ve sendikal 
özgürlükler kapsamında değerlendirildi ve ihtar puanı cezasının iptal edilmesi gerektiği belirtildi. 

AİLE HEKİMLERİNİN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA AİLE HEKİMLİĞİNDE 
LABORATUVAR KULLANIMI EĞİTİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

24 Aralık 2019’da İstanbul Tabip Odası 
(İTO) Aile Hekimliği Komisyonu (AHK) 
tarafından, aile hekimlerinin çalışma 
yaşamlarında ihtiyaç duydukları konular-
da mezuniyet sonrası mesleki eğitimle-
rine yardımcı olmak, meslektaşlarımızın 
bilgi-birikimlerine destek, iyi hekimlik 
değerlerinin korunmasına katkı sağlamak 
amacıyla eğitim toplantıları başlatıldı. 
İlk eğitim toplantısı “Aile hekimliğinde 
laboratuvar kullanımı” başlığıyla, İTO 
Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi. 
Toplantıda ilk konuşmacı olan Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Bilge Atlas Kaplan, Aile Sağlığı Merkezlerin-
de (ASM) laboratuvar istemleri ve kullanım süreçlerini özetledikten sonra kronik hastalıkların tanı ve 
izleminde istenen tetkiklerin hangi durumlarda ve ne zaman isteneceği konusunda bilgi ve deneyim-
lerini paylaştı.

Toplantıda ikinci konuşmayı yapan Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu ise, ASM’lerde istenen 
tetkikleri özgünlüğü üzerinden değerlendirmenin önemini belirttikten sonra bir çok tetkikle ilgili ör-
nekler vererek sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda ayrıntılı bilgi verdi ve deneyimlerini aktardı.

AİLE HEKİMLİĞNDE ANNE-BEBEK ÖLÜMLERİ VE BAĞIŞIKLAMA ÇALIŞTAYINA KATILDIK

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği 
Kolu’nca düzenlenen “Aile Hekimliğinde 
Anne-Bebek Ölümleri ve Bağışıklama 
Çalıştayı” Şanlıurfa Tabip Odası’nın ev 
sahipliğinde 11-12 Ocak 2020 tarihin-
de gerçekleştirildi. Komisyonumuzun, 
organizasyonda da yer aldığı çalıştaya, 
odamızı temsilen arkadaşlarımız katıldı. 
Türkiye’nin çeşitli illerinden tabip oda-
ları, dernekler ve sendikaların katıldığı 
çalıştay sonunda bir sonuç bildirgesi 
yayınlandı. 

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN DEPREME KARŞI HAZIR/GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ İÇİN BASIN 
AÇIKLMASI YAPTIK

İstanbul’da olması beklenen ve yıkıcı sonuçları olacağı öngörülen depreme karşı birinci basamak 
sağlık kurumlarının hazır/güvenli hale getirilmesi talebiyle, İstanbul Tabip Odası (İTO) Aile Hekimliği 



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 2 0[

95[

]

Komisyonu ile Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul 
Şubelerinin birlikte düzenlediği basın 
açıklaması, 20 Şubat 2020, Perşembe 
günü 12.30’da İl Sağlık Müdürlüğü Çem-
berlitaş binası önünde yapıldı.

COVİD-19 SALGININA KARŞI MESLEKİ 
EĞİTİM TOPLANTISI YAPTIK

İstanbul Tabip Odası (İTO) Aile Hekimliği 
Komisyonu, mesleki eğitim toplantı-
larının ikincisini, Coronavirüs salgını 
nedeniyle “Coronavirüs ve Diğer Virüs-
lerin Yarattığı Solunum Yolu Hastalıkla-
rı” konusunda 27 Şubat 2020 tarihinde 
İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında 
gerçekleştirdi. Eğitim toplantısı, Aile 
Hekimliği Komisyonumuzdan Dr. Cumhur 
Özdemir ile Koç Üniversitesi Hastanesi 
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. 
Süda Tekin’in sunumları ile gerçekleşti.

AİLE HEKİMLERİ İÇİN SALGIN REHBERİNE KATKI SUNDUK

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHK) birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile 
hekimleri ve diğere sağlık çalışanlarının COVID-19 salgını sürecinde yaşadıkları sorunları, çözüm 
önerilerini ortaya koyan ve çalışanların sahada yalnız kalmamaları için başvurabilecekleri rehber 
hazırladı.

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=693dfb8e-8a21-11ea-911b-f85bdc3fa683

PANDEMİ DÖNEMİNDE ELEKTRONİK ORTAMDA BİRÇOK KOMİSYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ-
REREK AİLE HEKİMLERİNİN VE TÜM SAĞLIK ORTAMININ PANDEMİ SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİK

Pandemi nedeniyle, komisyon toplantıları internet yolu ile yapılmaya devam edildi.  Toplantılarda 
yapılan öneri ve taleplerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

Görüş ve Önerilerimiz:

1. Halkın, kapalı ve kalabalık açık ortamlarda iki adım mesafe kuralına uyması, uygun kalitede mas-
ke kullanma ve el yıkama alışkanlığının sürdürmesi için ısrarcı olunmalıdır.

2. Çoklu ve kapalı etkinlikler için yapılan kısıtlamalar sürdürülmelidir.

3. Vakaların bulunması, temaslı kişilerin taranması amacıyla test sayılarının artırılması, izolasyonu 
gibi yürütülen koruyucu sağlık hizmetleri gevşetilmeden titizlikle devam ettirilmelidir.

4. ASM’lere gereksiz hasta yığılmalarını önlemek, bulaş ortamının oluşmasını azaltmak amacıyla 
randevu sistemi aktif kullanılmalıdır.

5. ASM’lerdeki aşı, izlem gibi koruyucu hizmetlerle diğer hizmetlerin ayrı zamanda verilmesi için 
fiilen uygulanan yöntem yasal düzenleme haline getirilmelidir.

6. ASM’lerde halen uygulanan triaj, olası vakaların ayrı bir mekanda muayenesi gibi bu dönemde 
başlatılan birçok fiili uygulamanın devam ettirilmesi uygun olacaktır.
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7. Hastalarımızın sürekli olarak kullanmaları gereken ilaç raporlarının uzatılması yerine, raporlu 
ilaçların hekime başvurmadan eczaneler üzerinden alınması için kalıcı bir düzenleme yapılması 
ASM’lere gereksiz hasta başvurularını azaltacaktır.

8. Sağlık çalışanlarının salgına karşı sürdürdüğü mücadele, yaşamına mal olsa da soluksuz devam 
etmektedir. Toplumun sağlığını, yaşamını korumak amacıyla bedeli ne olursa olsun sürdürülen 
sağlık hizmetinin, parayla alınıp satılan bir hizmet olmadığı fikrinin, hükümet ve kamuoyu tarafından 
anlaşılmasını bekliyoruz. Hükümeti, sağlık hizmetlerini piyasalaştıran politikalardan vazgeçmeye 
çağırıyoruz.

9. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin uygun ve iyi mekanlarda verilmesinden, koruyucu hizmetle-
rin önemine, toplumun her kesimine eşit ve ücretsiz, kamu eliyle sunulmasından, halkın her kesi-
miyle, sağlık çalışanları ve onların temsilcileriyle birlikte yönetilmesine kadar birçok gereksinim, 
yaşadığımız pandemi süreciyle ortaya çıkmıştır. https://www.istabip.org.tr/5857-aile-hekimleri-yeni-
pandemi-surecinden-endiseli.html

AİLE HEKİMİ YAVUZ KALAYCI’NIN ÇOCUKLARINI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ 

İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, İTO 
Aile Hekimliği Komisyon Üyelerimiz Dr. Özden Güngör Koç ve Dr. Egemen Emre Eyüp bölgesindeki 
Aile Sağlığı Merkezlerini (ASM) ziyaret ederek Covid-19 pandemi sürecinde yoğun bir çalışma içinde 
olan birinci basamak sağlık çalışanlarıyla görüştü.

28 Nisan 2020 Salı günü ilk olarak, Covid-19 sebe-
biyle yitirdiğimiz Dr. Yavuz Kalaycı’nın görev yaptığı 
ve meslektaşımızın vefatı sonrası adı Dr. Yavuz 
Kalaycı ASM olarak değiştirilen Eyüp Nişanca ASM 
ziyaret edildi. Dr. Yavuz Kalaycı’nın resmi ve hekim 
kartının konulduğu çalışma masasına çiçekler 
bırakıldı ve ASM’de görev yapan hekim ve sağlık 
çalışanlarıyla yaşanan süreç, sorunlar ve talepler 
konusunda görüşüldü.

Aynı gün Yeşilpınar ASM, Eyüp 8 Nolu ASM, Eyüp 11 
Nolu ASM ve Güzeltepe ASM de ziyaret edilerek yine meslektaşlarımızın salgın sürecinde yaşadıkları 
deneyimler, sorunlar ve talepler görüşüldü.

Dr. Yavuz Kalaycı’nın vefatından bu yana ailesiyle bağlantı içinde olan İTO Yönetim Kurulu bir yandan 
hukuki destek verirken, diğer yandan meslektaşımızın geride bıraktığı 2 küçük çocuğunun eğitim-
öğretim hayatlarına destek olmak amacıyla bir bağış kampanyası düzenleme kararı aldı.

3 ay sürmesi planlanan kampanya için evraklar hazırlanarak 8 Mayıs 2020, Cuma günü İstanbul Vali-
liği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne teslim edildi. 

PANDEMİ SÜRECİNDE AİLE HEKİMLERİNİN
KATILIMIYLA ELEKTRONİK ORTAMDA 
TOPLANARAK SÜRECİ HEP BİRLİKTE 
DEĞERLENDİRDİK, TALEPLERİMİZİ BELİRLEDİK.

25 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul’da hizmet veren aile 
hekimleriyle, pandeminin yeni sürecini, sorunları, 
görüş ve önerileri konuşmak üzere elektronik ortam-
da geniş katılımlı toplantı yapıldı. Gerçekleştirilen 
toplantılarda alınan kararlar, odamız web sitesinde 
yayınlandı.
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https://www.istabip.org.tr/5882-aile-hekimleri-salgina-karsi-kotu-calisma-kosullarinda-mucadele-
ederken-hak-kayiplari-giderilmiyor.html

BİRİNCİ BASAMAK ÖRGÜTLERİNİN SALGINLA İLGİLİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE 
YAŞANAN SORUNLARA İLŞKİN YAPILAN AÇIKLAMALARA KATKI SUNDUK

Birinci basamak alanında örgütlü emek ve meslek örgütleri olarak salgın döneminde birinci basa-
makta yaşanan sorunlar ile adaletsizlikler konusunda yapılan toplantılar ve değerlendirmeler sonu-
cunda, yaşanan sorunlara ve çözümlerine yönelik 8 maddelik bir bildiri ile kamuoyuna, siyasi iktidara 
ve ilgili bakanlıklara seslenme kararı alan TTB Aile Hekimliği Kolu çalışmalarına katılım sağlandı.

https://www.istabip.org.tr/5857-aile-hekimleri-yeni-pandemi-surecinden-endiseli.html

OKUL AŞILARININ AİLE HEKİMLERİNE VERİLMESİNE KARŞI YAPILAN AÇIKLAMAYA KATKI SAĞ-
LADIK

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı yeni aşılama takviminde, okul aşılarının aile hekimliği birimlerince 
yapılmasına karar vermesiyle daha önce Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) tarafından topluca yapılan 
okul aşılarının ASM’lerde uygulanmasıyla oluşacak sorunlar, bu hizmetin yeterince yerine getirilmesi 
için yapılması gerekenler konusunda yapılan TTB Aile Hekimliği Kolu açıklamasına katkı sunduk.

https://www.istabip.org.tr/5913-aile-hekimleri-10-milyon-nufusun-okul-asisini-nasil-yapacak.html
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İTO İSİH Komisyonu olarak düzenli aylık toplantılarımıza 2019 yılı boyunca devam ettik. Mart 2020 den 
itibaren COVID-19 pandemi önlemleri nedeniyle toplantılarımıza ara verdik. 

Haziran ayında 2 kez komisyon toplantımızı ZOOM olarak gerçekleştirdik. Gündemimiz ağırlıklı 
olarak pandemi döneminde işyerlerinde alınan önlemler, bu dönemin çalışanlara yansıması ve işyeri 
hekimlerinin nasıl yaklaşması gerektiği üzerineydi. 

İyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

Bu dönemdeki çalışmalarımızı gruplayacak olursak:

1) Komisyon Toplantı ve Eğitim Çalışmalarımız

İşyeri hekimlerine yönelik eğitim toplantılarımız için planladıklarımızdan dört tanesini “Çalışma 
Yaşamında Beslenme” “Ruhsal Hastalıklar Ve Çalışma Yaşamı” “Çalışma Yaşamında Erişkin Aşıları”, 
“Türk Hukukunda İşyeri Hekiminin Hak, Yetki, Yükümlülük ve Sorumluluğu” başlıklarıyla gerçekleş-
tirdik. 

“Çalışma Yaşamında Beslenme” toplantısı Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU’nun sunumuyla  16.05.2019 
tarihinde gerçekleştirildi.

İkinci olarak, 13.06.2019 tarihinde Prof. Dr. E. Timuçin ORAL’ın sunumuyla “Ruhsal Hastalıklar Ve 
Çalışma Yaşamı” konulu toplantı yapıldı.

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 
Komisyonu
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Üçüncü eğitim konumuz olan “Çalışma Yaşamında Erişkin Aşıları” konulu toplantı 07.11.2019 tarihin-
de Prof. Dr. Selim BADUR’un sunumuyla gerçekleştirildi.

Dördüncü olarak 20.02.2020 tarihinde Op. Dr. Necdet KÖK’ün (Genel Cerrah/Hukukçu)  sunumuyla 
“Türk Hukukunda İşyeri Hekiminin Hak, Yetki, Yükümlülük ve Sorumluluğu” toplantısı yapıldı.

2) Kurslar

2019 yılı kurs planlamamız içinde olan ve çalışma yaşamında işçi sağlığı yönünden önemli bir konu 
olan “Çalışma Ortamında Psikososyal Riskler” eğitimi Kopenhag Psikososyal Risk Değerlendirme 
Anketi (KOPSOR-TR) Türkiye ekibi tarafından 19.10.2019 tarihinde verildi.

3) Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü

14 Mart Tıp Haftası çerçevesinde düzenlenen “Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma 
Ödülü” için bu sene  “Antineoplastik ilaçlarla çalışan sağlık çalışanlarında antineoplastik ilaçlardan 
etkilenme durumunun değerlendirilmesi” adlı çalışması ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı uygun görüldü ama COVID-19 pandemisi nedeniyle organizasyonların ertelen-
mesi nedeniyle ödül töreni gerçekleşemedi.

4) İSİG Meclisi

İSİG Meclisine etkin katılıma ve katkı sunmaya devam ettiğimiz bu süreçte özellikle COVID-19 pan-
demisinde hastalanan işçilerin iş kazası veya meslek hastalığı sayılması yönünde görüş alışverişleri 
yapıldı. 

5) Diğer Faaliyetlerimiz 

7. Yılında İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun Değerlendirilmesi Sempozyumu (Dr. Nejat Yazıcıoğlu 25. 
Yıl anısına)

DİSK İstanbul Temsilciliği

İstanbul Barosu 

İstanbul Tabip Odası

TMMOB İstanbul İKK

İşyeri Hekimleri Derneği

İstanbul İSİG Meclisi’nin katılımcı olduğu bu sempozyumda, 6331 sayılı yasa çıkalı 7 yıl olmasına 
karşın, iş cinayetleri azalmadığı, meslek hastalıklarının tespitinde bir ilerleme olmadığı ve bunların 
nedenleri tartışıldı. 

Alanın tüm aktörleriyle birlikte bu konularda ileride daha çok birlikte çalışma mesajıyla sempozyum 
sonuçlandı.
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İstanbul Tabip Odası olarak sağlık sistemimizin geleceği olan tıp öğrencilerine her konuda destek 
olmayı görev kabul ederek 2018 yılında burs çalışması başlattık.

Meslektaşlarımızın düzenli bağışları sayesinde devlet üniversitesi tıp fakültelerinde okuyan 50 öğ-
rencimize 2018-2019 döneminde 12 ay boyunca destek olduk. 2019-2020 döneminde ise 56 öğrenci-
mize aylık 300 TL olarak 12 ay burs vermeyi sürdürüyoruz.

Burs çalışmasını önümüzdeki dönemde de devam ettirmeyi planlıyor ve tüm meslektaşlarımızın 
katkılarını bekliyoruz.

Burs Komisyonu
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1- Her sene olduğu gibi, 14 Mart 2019’da Taksim Atatürk anıtına çelenk koyma törenine Emekli He-
kimler Komisyonu olarak katılım sağlandı.

2- Aynı gün saat 18.00’de, İTO ve Kadıköy Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Tıp Haftası Kokteyli” 
emekli hekimlerin ağırlıklı gerçekleştirildi.

3- Aydın Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp Haftasındaki Emekli Hekimler toplantısına Dr. Erdinç Köksal 
davetli olarak katıldı, aynı toplantıda “Çınarlar ve Fidanlar” bir araya geldiler.

4- 14 Nisan 2019’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Kürsüsü ve Dekanlığının daveti ile 
İstanbul Tabip Odası ve Ankara Tabip Odası Emekli Hekimler Komisyon üyelerinin katılımı ile yapılan 
“Çınarlarla Fidanlar Elele” toplantısı büyük coşku ve beğeni ile gerçekleştirildi.

5- 4 Mayıs 2019’da Gaziantep Tabip Odası’nın davetiyle İstanbul Tabip Odası Emekli Hekim Komisyonu 
Temsilcileri “Çınarlarla Fidanlar Elele” toplantısına katıldı.

6- 22 Haziran 2019’da TTB 70. Yıl Olağan Kongresine, Komisyonumuzu temsilen Dr. Ülkü Sema Aydın 
ve Prof. Dr. Haldun Güner katıldı.

7- 25 Ağustos 2019’da, “Kaz Dağlarını Kurtaralım” yürüyüşüne Dr. Ülkü Sema Aydın katıldı.

8- 21 Aralık 2019’da Samsun Tabip Odasının organize ettiği “Fidanlar ve Çınarlar” toplantısına konuş-
macı olarak Prof. Dr. Taner Gören Hocamızla, Dr. Erdinç Köksal konuşmacı olarak katıldı.

9- İstanbul Tabip Odası Temsilciler Meclisi toplantılarına düzenli katılım sağlandı.

10- 14 Mart 2020 Tıp Haftası Hazırlık Komitesine Emekli Hekimler olarak katılım sağlandı. Gerek 
tespit edilen organizasyonlar gerekse 12 Mart 2020 tarihinde Kadıköy Belediyesi işbirliği ile organize 
edilen “Tıp Haftası Kokteyli” ne yazık ki Covid-19 Pandemisi sebebiyle gerçekleşemedi.

11- Bu nedenle o tarihten itibaren İTO’nun tertiplediği toplantılara bizzat katılımımız olamadı, inter-
net ortamında temaslarımız sürdü.

12- Bununla beraber, her fırsatta, çeşitli huzurevlerinde kalan meslektaşlarımızı ziyaret ederek daya-
nışma gösterdik.

13- Emekli Hekimler Komisyonu, Dr. Ülkü Sema Aydın’ın girişimiyle emekli hekimlerle irtibatı 
sürdürmek amacıyla Whatsapp grubu kurmuş olup, halen yüzlerce emekli hekimimizle iletişimimiz 
devam etmektedir.

Emekli Hekimler Komisyonu
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Prof. Dr. Pınar Saip’le birlikte
Emekli Sandığı Etiler Huzurevi’ni 
ziyaret

Aydın Tabip Odası’nda
Çınarla Fidanlar elele

Darüşşafaka Huzurevi ziyareti

Çapa Tıp Fakültesi Öğrencileri ile 
birlikte KASEV Huzurevi ziyareti
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Samsun Tabip Odası “Çınarlarla 
Fidanlar Toplantısı” öncesi

Gaziantep’te Çınarla Fidanlar elele

Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesinde “Çınarlarla Fidanlar 
Toplantısı”na İstanbul Tabip Odası 
Emekli Hekimleri destek verdi.
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01.02.2019 – 30.06.2020 döneminde özel hekimlik alanında yürütülen faaliyetler kronolojik olarak 
aşağıda sıralanmıştır.

05.02.2019: 

Hukuk Büromuzca yan dal uzmanı bir hekim adına açılan emsal dava olumlu sonuçlandı. Bir özel 
sağlık kuruluşunun ana dal kad-rosunda çalışmak isteyen yan dal uzmanı hekimin çalışma başvu-
rusuna cevap vermeyen Sağlık Bakanlığı aleyhinde dava açıldı. Mahkeme, Bakanlığın çalışma izni 
vermeme işlemini hukuka aykırı buldu ve iptal etti. Benzer durumda olan, yani ana dal kadro-sunda 
çalışma başvurusunda bulunan, Bakanlık tarafından olumlu-olumsuz hiçbir cevap verilmeyerek ça-
lışma izni sürüncemede bırakılan tüm yan dal uzmanlarının bu kararı kullanarak işlem yapabilmesi 
sağlandı. 

15.04.2019: 

İstanbul Tabip Odası’nın girişimleriyle hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik hakaret ve şiddete yer 
veren Zalim İstanbul dizisi için Türk Tabipleri Birliği başvurusuyla RTÜK’ten yaptırım kararı alındı.

30.05.2019: 

İstanbul Tabip Odası Delegasyonu, 30 Mayıs-1 Haziran 2019 tarihlerinde Napoli’de düzenlenen Avrupa 
Ücretli Hekimler Fede-rasyonu (FEMS) Genel Kurul toplantısındaydı. İTO’nun uluslararası daimi 
üyeliğinin bulunduğu bu dönemki FEMS genel kurulu Napoli’de yapıldı. Toplantı öncesi 30 Mayıs 2019 
tarihinde “Kadın Yönelimli Bir Tıbba Doğru Giderken Avrupalı Kadın Hekimlerin Yaşamı ve İşi; Ola-
naklar ve Engeller” konulu bir konferans düzenlendi. Avrupa ülkelerindeki kadın hekimlerin yaşam 
ve çalışma durumlarını saptamak üzere hazırlanan ve tüm Avrupa tabip birlikleri aracılığıyla kadın 
hekimlere duyurularak yapılan anketin sonuçları paylaşıldı. Ankete katılan 20 ülkeden temsilciler, 
ülkelerindeki kadın hekimlerin durumlarına yönelik bilgileri bu konfe-ransta sundular. TTB ve TTB 
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu adına konferansa katılan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma 
Güngör, Türkiye’deki kadın hekimlerin durumuna ilişkin olarak yapılan ortak anket sonuçlarını pay-
laştı. İstanbul Tabip Odası’nı delege olarak Dr. Arda Saygılı temsil etti.

12.09.2019: 

Cizre İcra Dairesi’nce 6 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan “taşınırın açık artırma ilanı”nda hekimlik 
mesleği “taşınır mal” olarak tanımlanarak, açık artırmada satışa çıkarıldı. İlanda, 16 ayrı branş-
ta uzman hekimlik için açık artırma duyurusu yapılırken, bir branş için 44 bin 520 ile 55 bin 650 
lira “değer” biçildi. İlana sert tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, “hekimlik 
mesleğinin açık artırma ile satışa çıkarılmasından” bu ülkeyi yöneten mevcut iktidarın ve Sağlık 
Bakanlığı’nın sorumlu olduğuna dikkat çekti. 

26.09.2019: 

Sosyal Güvenlik Kurumu 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu’ndan hareketle İstanbul Tabip Odası tara-
fından yapılan açıklamada; her yıl Sayıştay raporlarında benzer şekilde yolsuzluk tespitleri yapıldığı 
göz önüne alınarak SGK’nın özel hastanelerden hizmet almak suretiyle kamusal kaynakları özel 

Özel Hekimlik Komisyonu
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hastane patronlarına aktarma politikasından vazgeçmesi ve kurumu zarar uğratan özel hastanelerle 
anlaşmaların feshedilmesi gerektiği belirtildi, açıklama web sayfasında yayınlandı. 

17.11.2019: 

Türk Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve İstanbul Tabip 
Odası tarafından düzenlenen “Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu” 17 Kasım 
2019 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı. Sempozyumda; Oda yöneticileri, 
uzmanlık derneklerinin temsilcilerinin yanı sıra diğer oda bölgelerinden de olmak üzere yüzü aşkın 
hekim tarafından sağlık alanında meslek etiği, tanıtım kuralları, reklam yasağı ve yapılan tanıtım 
ihlallerinin yarattığı olumsuzluklar üzerine değerlendirmeler yapıldı ve konu çeşitli boyutları ile ele 
alındı. 

03.12.2019: 

TTB HUV Danışma Kurulu toplantısı Ankara’da yapıldı. HUV listesinde rutin olarak yapılması gere-
ken güncelleme işlemlerinin gözden geçirildiği ve tüm tarafların katıldığı toplantıda, 2020 TTB HUV 
katsayısı ve ilan tarihine ilişkin görüşler ve öneriler değer-lendirildi. 

04.12.2019: 

Sağlık Bakanlığı tarafından 28.9.2019 tarihinde yayınlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde ve 1 Ekim 
2019 ile 10 Ekim 2019 tarihlerinde yayınlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yapılan değişiklikler sonrası Türk 
Tabipleri Birliği, bu düzenlemelerde hekimlerin çalışma haklarını hukuka aykırı olarak sınırlandıran, 
sağlık hizmetlerinin gerekleri ile uyumsuz olan değişikliklerin iptalini istedi. Yürütmenin durdurul-
ması istemiyle Danıştay 10. Dairesi’nde dava açıldı. 

23.12.2019: 

TTB – HUV 2020 yılı (illere göre) katsayıları belirlendi. Buna göre; İstanbul’un 2020 yılı HUV katsayısı 
9,14, İstanbul’a bağlı Yalo-va ilinin katsayısı 8,77 oldu.

28.01.2020: 

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ve İstanbul Tabip 
Odası (İTO) tarafından, 17 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen “Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – 
Sınırlar Sempozyumu Kararlılık Bildirgesi” açıklandı. Bildirge web sayfası üzerinden tüm üyeler ve 
kamuoyu ile paylaşıldı. 

10.03.2020: 

14 Mart Tıp Haftasını meslektaşlarımızın çalıştıkları kurumlarda karşılamak, karşılıklı görüş alış-
verişinde bulunmak üzere bu yıl da çeşitli birim ziyaretleri gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Üyeleri-
miz, komisyon ve kurul üyelerimizden oluşan heyetlerin mes-lektaşlarımızı ziyaretleri sıcak, dostça 
buluşmalara sahne oldu. Hekimler yaşadıkları sorunlara, gündemdeki sağlık konularına dair görüş 
alışverişinde bulundu. Kamu hastanelerinin yanısıra, Özel Medicana International İstanbul Hastanesi 
ve Beylikdüzü Kolan Hospital ziyaret edilen hastaneler oldu. Ayrıca Prof.Dr. Hüsrev Hatemi de ziyaret 
edildi.

13.03.2020: 

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), Koronavirüs salgın tehlikesinden kaçınmak amacıyla, biyometrik 
kimlik doğrulama uygulamala-rının askıya alınması yönündeki talebinin ardından, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi (BKDS)’nin geçici olarak 
askıya alındığı duyuruldu.
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20.03.2020: 

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının COVID-19 virüsüne maruz kalımına ilişkin risk de-
ğerlendirmesi yapabilmek ama-cıyla anket hazırladı. Anketin COVID-19 kuşkulu ya da tanısı konmuş 
hastayla ilgilenen, triyaj yapan kamuda yada özelde çalışan tüm hekimler ve sağlık çalışanları tara-
fından doldurulması hedeflendi.

26.03.2020: 

Tüm tabip odalarını temsilen Türk Tabipleri Birliği tarafından açıklama yapıldı. Kendilerinin ve yakın-
larının hayati riskine rağmen hekime ihtiyaç duyulan her yerde; kamu ve özel tüm hastanelerde, aile 
sağlığı merkezlerinde, işyerlerinde, ambulanslarda, evde bakım hizmetlerinde gece-gündüz deme-
den COVID-19 tanılı/şüpheli bütün yurttaşların tanı ve tedavi süreçlerini özveriyle yöneten meslek-
taşlara hekimliğin binlerce yıllık değerlerine bağlılıkları için teşekkür edilen açıklamada; hekimlerin 
pandemide öncelikli gereksiniminin salgın dönemiyle sınırlı performans düzenlemesi değil, enfek-
siyondan korunacakları yeterli kişisel ekipmanın temini ve alt yapı ile koordinasyonda herhangi bir 
eksiklik yaşanmayacağına dair güvenin sağlanması olduğuna dikkat çekildi. 

26.03.2020: 

COVID-19 hastalığı karşısında yüksek riskli grupta yer aldıkları halde kronik hastalığı bulunan 
hekimlerin izin taleplerinin redde-dildiği, hekimlerin bu şartlarda çalışmaya zorlandığı hakkında 
Odamıza yapılan başvurular üzerine İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazıy-la başvuruldu. İstanbul Tabip Odası 
(İTO) Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip imzalı yazıda; hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sağlığının korun-
masının salgınla mücadelede başarının önemli bileşenlerinden olduğu vurgulandı ve yüksek riskli 
grupta yer alan kronik hastalıklara sahip hekimlerin idari izin taleplerinin kabul edilmesi için hastane 
başhekimlikleri ile ilçe sağlık müdürlüklerine ge-rekli talimatın verilmesinin beklendiği belirtildi.

31.03.2020: 

TTB Merkez Konseyi’nden yapılan açıklamada, hekimler ve sağlık çalışanlarının giderek daha zor ko-
şullarda sağlık hizmeti sun-duklarına dikkat çekilerek, bir yandan kapasiteyi aşan hasta yoğunluğu, 
diğer yandan da yeterli kişisel koruyucu donanıma erişilememesi nedeniyle her geçen gün daha çok 
sağlık çalışanının COVID-19 tanısı aldığı ve sağlık çalışanları arasında COVID-19 ile bağlantılı olarak 
gelişen olayların iş kazası olarak bildiriminin yapılması gerektiğine yer verildi.

31.03.2020: 

TV programcısı Müge Anlı’nın “hekime şiddeti” özendirici ifadeleri RTÜK’e taşındı. Pandemi sürecin-
de İstanbul’da hastaneye girmeksizin bir özel hastanede hekimi ayağına çağırarak otoparkta kendisi-
ne enjeksiyon yapılmasını istemesi ve bunun kabul edilmemesi üzerine programında hekimleri hedef 
alan beyanlarının toplumun sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanları için incitici, şiddeti özendiri-
ci ve kanıksatıcı olduğuna dikkat çekildi.

01.04.2020: 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri 
Birliği’ne bir yazı göndererek, pandemi sürecinde Zorunlu Mesleki Sigorta Uygulamasının nasıl 
sürdürüleceğinin açıklanmasını istedi. Kamu ya da özel tüm çalışma yerlerinde olağanüstü şartlar-
da COVID-19 pandemisi ile mücadele etmekte olan hekimlerin bu konudaki kaygılarının bir an önce 
giderilmesini isteyen TTB Merkez Konseyi, başvuruyu Sağlık Bakanlığı ile de paylaştı.

01.04.2020: 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, COVID-19 pandemisinin sağlık sisteminin insanları mağ-
dur eden yönlerini bir bir ortaya koyduğunu belirterek, bu süreçte özel hastaneler tarafından hasta-
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lardan talep edilen ücretlerde artış olduğuna dair yakınmaların yaygınlaştığını bildirdi. TTB Merkez 
Konseyi, konuyla ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) Başkanlığı’na yazı göndererek, COVID-19 pandemisi süresince, Türkiye’de yaşayan herke-
sin herhangi bir ayrım gözetilmeksizin Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında kabul edilmesi ve 
prim, ilave ücret ve katılım payı da dahil hiçbir ücret ödemeden kamu-özel tüm sağlık kurumlarında 
sunulmakta olan bütün sağlık hizmetlerini, yapılacak plan-lama kapsamında kullanabiliyor olması 
gerektiğini belirtti. TTB Merkez Konseyi, bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan-lığı’nın, Sağ-
lık Uygulama Tebliğinde gerekli düzenlemeleri daha fazla zaman kaybetmeden gerçekleştirmesinin 
sağlanmasını istedi.

02.04.2020: 

İstanbul Tabip Odası’nın Covid-19 pandemisi sürecinde İstanbul’daki sağlık hizmetlerinin durumuyla 
ilgili kamu hastaneleri rapo-runun ardından “Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık Özel Hastaneler 
Raporu”, 2 Nisan’da yayınlandı. Raporda İstanbul’daki özel hastanelerdeki vaka sayısı, yoğun bakıma 
yatırılan hasta sayısı, hastanelerin genel durumu, hekim ve sağlık çalışanlarının durumları, has-
taneler tarafından hastalara dayatılan fark ücretleri, hekimlerin özlük ve ekonomik haklarıyla ilgili 
pandemi sü-recindeki kayıpları gibi başlıklarda sahaya ilişkin bilgi ve değerlendirmeler aktarıldı. 

03.04.2020: 

TTB; “COVID-19: Hekimlerin (Sağlık Çalışanlarının) Hak ve Yükümlülükleri, Sağlık Bakanlığı ve İşve-
renlerin Sorumlukları” konulu bilgi notu yayınladı.

05.04.2020: 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi başta İstanbul olmak üzere odalardan gelen geri bildirimlerle 
pandemi sürecinde özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerde çalışan hekim ve sağlık çalı-
şanlarının durumuna dikkat çekti. Yapılan açıklamada pandemi sürecinde tabip odalarına ulaşan 
hekimlerden gelen pandemi gerekçe gösterilerek özel hastaneler tarafından öden-meyen ücret ve 
hakedişler, ücretsiz izin dayatması, muayenehanelerin çalışamaması, vergi-prim borçları vb. sorunlar 
ve bun-lara ilişkin çözüm önerileri paylaşıldı. 

11.04.2020: 

COVID-19 birimlerinde görevlendirilen hekimlerin mesleki faaliyetlerinin, Zorunlu Mesleki Sorumlu-
luk Sigortası kapsamında yer alması için TTB ve tabip odaları açıklamalarda bulundu.

13.04.2020: 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, COVID-19 pandemisi ile mücadele sürecinde hekimlerin 
hem sağlıklarının hem de özlük haklarının tehdit altında olduğunu belirterek, özel sağlık kuruluşla-
rında ve muayenehanelerde çalışan hekimlerin sorunla-rının hızla çoğaldığına dikkat çekti. Pande-
miye karşı verilen mücadelenin kamu-özel ayrımı yapılmadan topyekün ve kamusal bir perspektifle 
yürütüldüğü ölçüde başarılı olacağını belirten TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’nın özel sağlık 
kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin yaşadığı sorunlara ivedilikle çözüm getir-
mesi gerektiğini bildiren bir açıklama yaptı. 

20.04.2020:

TTB, Sağlık çalışanlarının kendilerinin ve ailelerinin hastalanması riskini üstlenerek, toplumu salgın 
hastalık tehlikesinden koru-mak için canla başla mücadele ettikleri pandemi döneminde kamu ve 
özel bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık çalışanlarının üç ay süreyle görevlerinden 
ayrılmalarının yasaklanmasına rağmen 17.04.2020 tarihli torba yasa ile işçilerin işve-ren tarafından 
bu üç aylık süreyi aşmayacak şekilde ücretsiz izne ayrılabileceklerinin belirtilmesini, işçinin ücretsiz 
izne çıkartıl-masında muvafakati aranmadığı gibi bu sebeple sözleşmeyi feshetmesinin de yasak-
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lanmasını kınadı. Açıklamada, “Salgın hasta-lıkla mücadele edilen ve her an karşılaşılabilecek çok 
ağır tablolara karşı sağlık sistemini bir bütün olarak ayakta tutabilmek için pek çok önlem alınmaya 
çalışılan şu günlerde sağlık çalışanlarının istekleri dışında sağlık hizmetlerinin dışına çıkarılması 
kabul edilemez” dendi. Ayrıca salt özel sağlık kuruluşlarının bu dönemde “kâr etmediği” gerekçe-
siyle, sıkıntıya katlanma külfetinin bütünüyle sağlık çalışanlarına yüklenmesini de fırsatçı ve haksız 
bir tutum olarak değerlendirdi. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na yazılan yazılar üyelerle de paylaşıldı. 

27.04.2020: 

COVİD-19 pandemisine karşı hekimlerin sağlık sorunlarının yanı sıra elektif vakaların azalması 
nedeniyle başta muayenehane-ler olmak üzere poliklinikler, laboratuvarlar, görüntüleme merkezleri 
gibi küçük işletmeler için önemli ekonomik sorunlarla karşılaşması nedeniyle İstanbul Tabip Odası 
Yönetim Kurulu bu sorunlarının giderilmesi için başta Sağlık Müdürlüğü olmak üzere İŞ-KUR Bölge 
Müdürlüğü ve Vergi Daireleri ile istişareler yaptı. Pandemi süresince bu işletmelerde çalışanların 
işten çıkarılmasını önlemek adına işsizlik fonundan kısa süreli çalışma ödeneği verilmesi söz konusu 
olduğundan İŞ-KUR Bölge Müdürlüğüne bu sürecin hızlandırılması ve meslektaşlarımızın talepleri-
nin bir an önce karşılanması için Odamız tarafından başvuruda bulunuldu. 

27.04.2020: 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, COVID-19 tanısı veya tedavisi alan sağlık çalışanları-
nın hastalıklarının meslek hasta-lığı olarak kabul edilmesinin bir hak olduğunu belirterek, sağlık 
çalışanlarından hastalıklarının meslek hastalığı olarak bildiriminin takipçisi olmalarını istedi. TTB 
Merkez Konseyi, konunun daha fazla gecikmeden gündeme alınması talebiyle Sağlık Bakanlığı, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na birer yazı gönderdi.

29.04.2020: 

TTB, COVID-19 önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılması istenen cep telefo-
nu uygulamalarını kişisel verile-rin korunması yönünden değerlendirdi. Konuyla ilgili Kişisel Sağlık 
Verileri Çalışma Grubu tarafından hazırlanan rapor üyeler ve kamuoyu ile paylaşıldı. 

04.05.2020: 

Türk Tabipleri Birliği’nin özel hastanelerde yaşanan ücretsiz izne çıkarmaların durdurulmasına yöne-
lik Sağlık Bakanlığı’nı göreve davet etmesinin ardından özel hastanelerde çalışan meslektaşlarımızın 
ücretsiz izin işlemlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı yeni bir yazı yayınladı, bu yazıda yer alan vardiyalı ve 
kısa süreli çalıştırma uygulamaları hakkında Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri web sayfasında yayınlan-
dı.

06.05.2020: 

COVİD-19 nedeniyle pandemi hastanesi ilan edilmiş olan özel hastaneler ve diğer özel sağlık kuru-
luşları, COVİD dışı hasta başvu-rularının belirgin biçimde azalması ve elektif vakaların ertelenmesi 
sonucunda ciddi ekonomik darboğaza girdiğinden hastaneler başta olmak üzere özel sağlık alanında 
çalışan meslektaşlarımızın bu dönemdeki özlük hakları ve ekonomik koşullarının gelmiş olduğu du-
rumu saptamak amacıyla düzenlenen Pandemi Döneminde Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekim-
lerin Durum Anketi üyelere gönderildi. 

19.05.2020: 

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınının ülkemizde görülmeye başlandığı ilk günlerde elektif cerrahile-
rin ve endoskopik işlemlerin ertelenmesini önermişti. Elektif işlemlerin yapılamadığı iki aylık dö-
nemde biriken sağlık talebinin hastalık yaygınlığının azaldığı dönemde nasıl karşılanacağını, elektif 
işlemlerde hastaların ve sağlık çalışanlarının sağlığının korunması için hangi önlemlerin alınması 
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gerektiğini görüşmek üzere Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası (İTO) ve TTB-Uzmanlık 
Dernekleri Eşgü-düm Kurulu (UDEK) cerrahi uzmanlık derneği temsilcilerinin, TTB Merkez Konseyi 
ve İTO yöneticilerinin, TTB-COVID-19 İzleme Grubu ve TTB Özel Hekimlik Kolu üyelerinin katılımıyla, 
Zoom Programı üzerinde online toplantı gerçekleştirildi. 19 Mayıs günü 21.00’de başlayan ve yaklaşık 
4 saat süren toplantı canlı olarak Youtube üzerinden de yayınlandı ve 2532 kişi tarafından izlendi.

23.05.2020: 

TTB’nin salgın döneminde zorunlu mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili taleplerine yönelik mevzuat 
değişikliği yapıldı.

Türk Tabipleri Birliği tarafından COVID-19 salgını döneminde verilen hizmetler için özel sağlık kuru-
luşlarında çalışan ve mesleğini serbest olarak icra eden hekimler yönünden mesleki sorumluluk 
sigortası uygulamasının netleştirilmesi için 1 Nisan 2020 tari-hinde Türkiye Sigorta, Reasürans ve 
Emeklilik Şirketleri Birliği’ne ve Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapılmıştı. Yine 11 Nisan 2020 günü 
yapılan ayrıntılı açıklama ile olası olumsuz sonuçlarda hukuki sorumluluğa dair görüş açıklanmıştı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında 
Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” 23 Mayıs 
2020 günlü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişik-likle teminat tutarlarını belirleyen Tarife’ye 
ek yapılarak “Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya 
ilişkili birimlerinde pandemi sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki tüm iş ve işlemler III. 
Risk Grubu kapsamında değerlendirilir” düzenlemesi yapıldı.

27.05.2020: 

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Serbest Meslek Makbuzunun (e-SMM) elektronik 
ortamda oluşturulması, muhatabının talebi doğrultusunda kâğıt veya elektronik ortamda iletilmesi, 
elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda 
iletilebilmesi veya raporlanabilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendiğin-den elektronik 
serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş sürecine ilişkin olarak hekimlerin de dahil olduğu 
serbest meslek erbaplarına ilişkin yapılan bilgilendirme üyelerle paylaşıldı. 

28.05.2020: 

Hukuki bir temeli olmaksızın yürürlüğe konulan elektronik reçete uygulamasının, muayenehaneler 
dahil tüm sağlık kuruluşları-nın dahil olması gereken bir zorunluluk olmadığı, dileyen sağlık kuru-
luşlarının uygulamaya dahil olabileceği ancak aksi durumlar için herhangi bir yaptırımın söz konusu 
olamayacağı, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde reçetelerin geçerli olacağı yö-nündeki açıkla-
ma üyelerle paylaşıldı. 

01.06.2020: 

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası (İTO) ve TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 
(UDEK) tarafından 19 Mayıs 2020 tarihinde Zoom Programı üzerinde gerçekleştirilen “COVID-19 Pan-
demisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” toplantısının sonuçları raporlaştırıldı. Rapor-
da, bu toplantıda dile getirilen görüşler ve salgının seyri doğrultusunda elektif cerrahi işlemlerinin 
yeniden başlatılmasına ilişkin saptama ve öneriler yer alırken; sağlık hizmetlerinin yeniden açılma 
sürecinde rande-vu saatlerinden bekleme alanlarına kadar farklı boyutlarda düzenlemelere ihtiyaç 
duyulduğuna ve bunları açıkça ortaya koyan dokümanlara gereksinim bulunduğuna, asemptomatik 
COVID-19 hastalarının belirlenmesinden aydınlatılmış onamın önemine, hasta ve çalışan güvenliği 
için alınması gereken önlemlerden ameliyathanelerin kullanımına uzanan bir çerçevede bu süreçte 
yapılması gerekenlere yer verildi. 
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08.06.2020: 

İstanbul’da özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin pandemi dönemi boyunca gelirleri, özlük 
hakları ve çalışma koşullarında değişiklik olup olmadığının araştırılması amacıyla internet üzerinden 
yapılan ve yaklaşık 1800 hekimin katıldığı anketin sonuçları hekimlerle ve kamuoyuyla paylaşıldı.

16.06.2020: 

Ocak 2015 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle ilgili Türk Tabipleri Birliği 
(TTB) tarafından açılan davada bazı maddelerin iptali istenmişti. Açılan davada Danıştay 15. Dairesi 
özel hastanelere, hastane dışında farklı yerlerde muayene ve kontrol birimi adı altında muayeneha-
ne açma izni verilmesine ilişkin yönetmelik hükmünü iptal etmişti. Sağlık Ba-kanlığı karar üzerine 
düzenlemeyi yürürlükten kaldırmıştı. TTB tarafından, iptali istenilen geri kalan maddeler yönünden 
kararın bozulması için temyiz isteminde bulunulmuştu. 

İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) bu istemi görüşmüş emekli tabiplerin kadro dışı geçici çalışma 
hakkının yaş veya başka bir şarta bağlanamayacağı sonucuna ulaşmıştır. Karar uyarınca hangi yaşta 
ve nedenle olursa olsun kamudan emekliye ayrılan hekimler planlamadan istisna tutularak çalışma 
hakkı kazanmıştır.

18.06.2020: 

 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 2015 yılında yapılan 
düzenleme ile “Kadrosuz-luk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabiplerin” kadrolu tabip-
lerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir” kuralı getirilmişti. Bu düzenle-
me ile emekli hekimler arasında ayrımcılık yaratılmıştı.

Türk Tabipleri Birliği emekliler arasında ayrım yapan bu düzenlemenin iptalini istemiş, Danıştay 
Dairesi açılan bu davayı red-detmiş, bunun üzerine temyiz yoluna başvurulmuştu. İdari Dava Daireleri 
Kurulu temyiz incelemesinde ilgili değişikliği hukuka aykırı bulmuştur. Bu kararla birlikte emekli 
olan hekimler yaş sınırı olmaksızın planlamadan bağımsız biçimde tüm özel sağlık kurum ve kuru-
luşlarında kadro dışı geçici çalışma hakkına sahip olmuştur.
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İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu 1989 yılında kurulmuştur. Faaliyet alanı Birinci 
Basamak Sağlık Hizmeti alanıdır ve Pratisyen Hekimlik ve çalışma alanlarının tümünü kapsar. Ku-
rulduğu yıl hazırlanan “İTO PHK çalışma yönetmeliği” mevcuttur. Her ayın 1. ve 3. pazartesi günleri 
toplanır. Özel gündem ve ihtiyaç olduğunda ek toplantı yapılır.

2019-2020 döneminde komisyon çalışmalarına 30 hekim arkadaşımız toplantılara katılarak katkı 
sundu. Bu katılımcıların çalıştığı kurumların dağılımı; 13 Aile Hekimi, 9 İşyeri Hekimi, 5 İlçe Sağlık 
Müdürlüğü hekimi, 2 Acil hekimi, 1 Belediye hekimi ve 1 Mediko Sosyal hekimi şeklinde oldu.

2019-2020 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 Hekimlik Kolu ile ilişkiler

IV. TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü ile ilişkiler

V. Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi ile ilişkiler

VI. Pandemi süreci ve pratisyen hekimlik

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

İstanbul Tabip Odası seçimli genel kurulu sürecinde birinci basamak sağlık kuruluşları ziyaret edi-
lerek birinci basamaktan seçimlere katılım arttırılmaya çalışıldı. Odaya üyelik, oda kurullara aday 
olmaları ve oda komisyon çalışmalarına katılım için Pratisyen Hekimlik teşvik edildi.

İstanbul Tabip Odasının Türk Tabipleri Birliği Genel Kurulu hazırlık çalışmalarına ve genel kurula katı-
lım sağlandı. Genel kurulda alanımızla ilgili konuşma ve tartışmalara aktif katılım sağlandı. 

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu seçimleri için çalışmalar yapıldı. Divan kurulunda komisyon 
temsilcisi yer aldı. Temsilciler kurulu toplantılarına düzenli katılım sağlandı.

Temsilciler kurulunda I. Basamak ile ilgili sorunlar gündem yapılarak tüm hekimlerle birlikte tartı-
şıldı.

Alanımızı ilgilendiren konularda yönetim kurulu toplantılarına katılındı, bilgilendirmelerde bulunuldu. 

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası tarafından toplum sağlığı/hekimlik mesleği ve özlük 

Pratisyen Hekim Komisyonu
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haklarımızla ilgili toplantı/yürüyüş/basın açıklaması vb. tüm etkinliklere en geniş katılım sağlandı. 
Buralarda alanımızla ilgili görüşler aktarıldı.

2019 ve 2020 yılları 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerinin hazırlık aşamasında ve gerçekleşmesinde ça-
lışmalara katkı sunuldu. 2019 yılı 17 Mart günü TTB’nin kuruluşunun 100. Yılı nedeniyle İstanbul’da 
Haydarpaşa Tıbbiyesi’nden Kadıköy’e yapılan Büyük Hekim Yürüyüşüne aktif katılım sağlandı.

2020 yılında Türk Tabipleri Birliği’nce “Şiddetsiz Bir Sağlık Ortamında Emeğimizin Karşılığını Alarak 
HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ!” çağrısıyla 15 Mart günü Ankara’da yapılması planlanan Sağlıkta 
Şiddete Karşı Beyaz Miting’e aktif katılım sağlanması için birimlere miting duyuruları ulaştırıldı ve 
hazırlıklar yapıldı. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle miting ertelendi.

İstanbul Tabip Odası’nın Pratisyen Hekimlik adına temsil edilmesi gereken çeşitli kurullarda yer 
alındı.

Her yılın ekim ayında Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında ataması yapılan yeni mezun hekim-
lere yenilediğimiz toplantılar kapsamında katılan hekimlerle; İstanbul’da mecburi hizmet hekimi 
olmak ve birinci basamak hekimliği konuları görüşülerek tüm süreçte meslektaşlarımızın sorunları-
nın takipçisi olduk.

İstanbul ilinde Aile Hekimliğine geçişin 10. yılı nedeniyle bir rapor hazırlanarak kamuoyuyla paylaşıl-
dı. Giderek artan şekilde 2. Basamak sağlık alanını ve uzmanlığı önceleyen bir sistem oluşturulmak-
ta olduğu ve birinci basamak hekimliğinin değersizleştirildiği vurgulanan değerlendirme raporuna 
göre; 

• Mesleğin itibarsızlaştırılması, geleceğinin belirsizliği ve ekonomik sebepler birinci basamak hekimi 
olmaktan uzaklaştırmaktadır.

• Sağlık hizmeti bireyi toplumla bütünlememektedir, Toplum Sağlığı hizmetleri ile AH hizmetleri 
entegrasyonu sağlanamamış durumdadır.

• İlçe Müdürlüklerinde Toplum Sağlığı kadroları yetersiz kalmakta, sık değişmekte, eğitimli ve dene-
yimli kadro oluşturulamadığı gibi geçici görevlendirmeler oldukça fazla zaman almaktadır.

• Aile hekimlerinin hizmet sunumunda iş yükü dağılımı çok dengesizdir. Sağlık insan gücü eşit ve 
gerektiği gibi kullanılmadığından hem hizmet veren hem de hizmet alan açısından eşitsizlik yarat-
maktadır.

• Nüfus sayısıyla orantılı ücretlendirme hekimleri bireysel tutum almaya zorlamakta ve bu durum iş 
barışını, mesleki etik değerleri ve iyi hekimlik ortamını bozmaktadır.

Hekim Sözü dergisinin çalışmalarına yayın kurulunun talepleri doğrultusunda katkı ve katılım sağ-
landı “Hekim sözü dergisi için birinci basamağa yönelik yazı hazırladık. 

• “Türkiye Aile Hekimliği Sistemi” birinci basamak sağlık sistemi olarak yeterli mi?” başlığıyla dergi-
nin 4. sayısında yayınlandı.

• İstanbul Tabip Odası’nın kuruluşunun 90. yılı nedeniyle hazırlanan “80’li ve 90’lı yıllarda İstanbul 
Tabip Odası” yazısı derginin 8. sayısında yayınlandı.

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 Hekimlik Komisyonunun (aynı alanla ilgili iki komisyonun) birlikte 
çalışmasına yönelik ısrarımız sürdürüldü. 

Odamız İşyeri Hekimliği Komisyonu ile kimi ortak konularda gündemler oluşturup toplantılar yaparak 
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görüş oluşturduk, eğitim ve etkinliklerine katkı sunduk. 

TTB yöneticilerinin, aktivistlerinin görevden uzaklaştırılması ve diğer tüm yargı sürecinde ve Tabip 
Odamızın yöneticilerinin de yargılandığı Gezi Hekimliği davalarında meslektaşlarımızla dayanışma 
etkinliklerine katılım sağlandı.

II-Sürekli Eğitim Etkinlikleri:

2020 yılı Ekim ayında Eskişehir ilinde düzenlenmesi planlanan 22. Pratisyen Hekimlik Kongresi çalış-
malarında da komisyonumuz aktif rol üstlenmiştir. 

Alanımızla ilgili sürekli eğitimleri odamız işyeri hekimliği komisyonu ve Pratisyen Hekimlik Derneği 
İstanbul Şubesi ile birlikte gerçekleştirdik. Bu dönemde 17 Nisan 2019 tarihinde 25 meslektaşımızın 
katılımıyla Birinci Basamak Hekimleri için Defibrilatör kullanımı ve CPR kursu düzenledik.

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 dö-
nemi kapsamında tanımlanan SAHU (sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi) hakkında görüşler 
oluşturduk. 

IV-TTB Pratisyen Hekimlik Kolu ile ilişkiler

Kolun tüm toplantılarına komisyon üyeleri ile görüşerek hazırlanan yazılı raporlarla katıldık. Bu 
dönem Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu’nda komisyonumuzdan Dr. Rıd-
van YILMAZ ve Dr. Onur ÇEÇEN yer aldı. Bu dönemde toplam 8 yürütme toplantısı ve 4 kol toplantısı 
gerçekleştirildi.

Kol tarafından yürütülen çalışmalara İstanbul’dan katkı sunuldu, çeşitli konularda (mesleki eğitim/
aciller sorunu/I. Basamak hekimlerine yönelik baskılar/şiddet/bağışıklama sorunları vb.) TTB Pratis-
yen Hekimlik Kolu’na yazılı görüşlerimiz iletildi ve kol web sayfasında yer alması sağlandı.

Aşı karşıtlığı ve bağışıklama oralarının azalması konusunda TTB tarafından oluşturulan farkındalık 
kampanyasına destek olundu. Bu konuda bağışıklama oranlarında düşüşe neden olabilecek neden-
lere yönelik TTB PHK ile birlikte bir basın açıklaması hazırlanarak kamuoyuyla paylaşıldı.

2014 yılından beri TTB PHK ve İTO PHK olarak düzenlemesi için çaba harcadığımız “Birinci Basamak 
Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun 27-29 Mart 2020 tarihlerinde Bursa ilinde düzenlemesi kararı 
alındı. Yaşanan sorunların ve bunlara yönelik çözüm önerileri tartışmak ve sorunu azaltacak, orta-
dan kaldıracak öneriler geliştirmek gereksinimiyle düzenlenen bu sempozyumda Türkiye’de Birinci 
Basamak Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek, mevcut durum ve olanaklar doğrultusunda örgütsel 
yaklaşımı gözden geçirmek ve TTB’nin temel değerleri çerçevesinde geleceğe yönelik bir eylem 
programı oluşturmak amaçlanmıştı. Sempozyum sonunda TTB Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 
Bildirgesi oluşturulması hedeflenmişti. Sempozyum düzenleme kurulunda komisyonumuzdan Dr. 
Rıdvan YILMAZ yer aldı. Oldukça önemsediğimiz bu sempozyuma geniş bir katılım sağlanması için 
İTO Yönetim Kurulu ile birlikte çalışmalar yapıldı. 30 yıllık birikimimizi yansıtacak şekilde oturumlara 
katkı sunmak için hazırlıklar yapıldı. Mart ayında ülkemizde de görülen Covid-19 salgını nedeniyle bu 
sempozyum ileri bir tarihe ertelendi.

1989 yılında kurulan TTB Pratisyen Hekimlik Kolu’nun 30. kuruluş yılını 20 Ocak 2020 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirdiğimiz kol toplantısıyla kutladık. 

TTB Pratisyen Hekimlik Kolu’nun 30 yıllık tarihi geçmişiyle ilgili biyografik kitap hazırlama çalışma-
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larının görevini üstlendik ve sonuçlandırdık. Bu süreçte, birinci basamağı bir bütün olarak gören, 
toplum sağlığını önceleyen, birinci basamağın nasıl olması gerektiğini tarif eden ve ayrı bir tıp disip-
linin gereklerini (kendi eğiticileri, enstitüsü, derneği, bilimsel yayını, kongresi…) bir bir yerine getiren 
ciddi bir birikim ve mücadele süreci bulunmakta. Bu sürecin her anında İstanbul Pratisyen Hekimlik 
Komisyonu olarak bulunmanın tarihçesini de oluşturmuş olduk.

V- Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi ile ilişkiler

Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi ile ortak toplantılar yaparak gündemlerimizi birlikte tar-
tışmaya özen gösterdik. Pratisyen Hekimlik Derneği’nin CPR Çalışma Grubu, Diyabet Çalışma Grubu 
ve Sürekli Tıp Eğitimi Çalışma Grubu ile birlikte kurslar düzenledik. 21. ve 22. Pratisyen Hekimlik 
Kongresi çalışmalarını kongre paydaşı PHD İstanbul Şubesi ile birlikte sürdürdük.

VI.Pandemi süreci ve pratisyen hekimlik

Covid-19 pandemisinin ülkemiz gündemine girmesiyle birlikte oda komisyonları içinde ilk değer-
lendirmeyi yapan komisyonumuz olmuştur: “Covid-19 virüsünün yol açtığı salgın ve birinci basamak 
sağlık hizmetlerinin önemi, salgınla mücadelenin görünmeyen kahramanları”.

Bu değerlendirmemiz TTB PHK ile paylaşılmış ve daha sonra İTO tarafından oluşturulan “Korona 
Günlerinde İstanbul’da Sağlık-III Birinci Basamak Raporu”nun oluşturulmasında kullanılmıştır. Ko-
misyonumuzun görüşlerine bu raporda geniş olarak yer verilmiştir.

Süreçte TTB ve İTO tarafından internet aracılığı ile yapılan (zoom üzerinden) değerlendirme toplantı-
larına komisyon üyeleri ve temsilcileri olarak katılım sağlanmıştır. Oda ve TTB yönetimine alanla ilgili 
bilgi aktarımı sürdürülmüştür.

Covid-19 pandemisi süresince TTB’nin oluşturduğu izleme ve değerlendirme kurulları içinde yer 
alarak birinci basamak ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerimizi paylaştık. Hazırlanan aylık raporlara 
aktif destek sağladık. Sahadan bilgi edinmeye yönelik yapılan çalışmalarının içinde yer aldık.

Bu süre içinde Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren, hastalanan ya da bu süreçte kamuoyunu bilgilen-
dirdiği için haklarında idari soruşturmalar açılan meslektaşlarımız ve sağlık çalışanları ile dayanış-
ma içinde olmaya özen gösterdik.
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Komisyon Üyeleri: Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Dr. Rukiye Eker, Dr. Şükrü Hatun, Dr. Tülay Erkan, 
Dr. Müjgan Alikaşifoğlu, Dr. Işıl Pakiş, Dr. Deniz Mardin, Dr. Aylin Yetim, Dr. Çağla Seven, Dr. Onur 
Çeçen, Dr. Soner Ozaner, Dr. Figen Demir, Dr. İsmail Gönen, Dr. Pınar Topsever, Dr. Umut Kaytanlı, Dr. 
Süheyla Ekemen, Dr. Cansu Demir, Dr. Erva Nur Çınar.

Komisyon Başkanı: Tülay Erkan

Komisyon Sekreteri: Süheyla Ekemen

Komisyon 2019-2020 döneminde toplam 9 toplantı (30.01.2019, 12.02.2019, 06.03.2019, 07.05.2019, 
25.06.2019, 19.12.2019, 16.12.2019’da İstanbul Tabip Odası’nda, 24.02.2020 ve 25.05.2020’de sanal) 
düzenledi. Bu toplantıların ilkinde ‘Çocuk Sağlığı Açısından Çocuk Hakları ve Hekim Sorumluluğu 
Günleri’ ana başlığı ile bir seri panel düzenlemeye karar verdi.

İlk Panel ‘Aşı Kararsızlığı, Nedenleri, Aile tutumları Hekim Sorumluluğu ve Çocuk Hakları’ başlığın-
da 6 Mart 2019’da İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. Dr. Ümit Şen’in moderatörlüğünde Prof. 
Dr. Nilay Etiler ve Doç.Dr. Selda Karaayvaz konuşmacı olarak katıldı.

İkinci Panel ‘Sağlam Çocuk İzleminde ve Hasta Çocuk Muayenesinde Psikiyatri ve Pediatri Yönünden 
Çocuk Hakları’ 16 Nisan 2019’da yapıldı. Prof. Dr. Tülay Erkan’ın oturum başkanlığı yaptığı panelde 
Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu ve Prof. Dr. Levent Kayaalp konuşmacı olarak katıldı. 

28.06.2019 tarihinde Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı tarafından yürütülen proje kapsa-
mında tutukluluk deneyimi yaşayan çocukların tahliye sonrası yaşadığı sorunlar ve destek hizmetle-
rine erişimlerinin analizi için çeşitli meslek dallarından uzmanlar ve STK temsilcileri ile odak grup 
toplantıları yapıldı. Bu toplantılara komisyonumuz da katıldı ve katkı sundu. Toplantı çıktıları, projenin 
araştırma raporunda yayınlanacak ve savunuculuk faaliyetlerinde kullanılacaktır. 

Üçüncü Panel ‘Çocuk İşçiliğine Ruh Sağlığı Ve Hukuki Açıdan Güncel Yaklaşım’ başlığı ile 12 Haziran 
2020 de Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü’nde zoom toplantısı olarak gerçekleştirildi. Moderatörlüğü-
nü Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu’nun yaptığı toplantıda Av. Meriç Eyüboğlu ve Doç. Dr. Burhanet-
tin Kaya konuşmacı oldular. 

17 Mayıs 2020 tarihinde‘Hangi Doktora Sorarsanız Sorun 12-17 Yaş Arasındaki Kız Çocukları Ço-
cuktur ÇOCUK YAŞTA GEBELİĞİ SAVUNMAK SUÇTUR’ başlıklı Çocuk hakları komisyonun görüşünü 
bildirir basın açıklaması yayınlandı. İTO web sayfasında yer alan açıklama şöyledir: “Akit TV’de yayın-
lanan Derin Kutu adlı programda, Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, 12-17 yaşındaki kız çocuklarının 
“mükemmel vücutları” olduğunu söyleyerek, “İstediğiniz doktora sorun, bu yaş ilk çocuğu doğurmak 

Çocuk Hakları Komisyonu
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için ideal bir yaş olarak belirlenmiş” ifadelerini kullandı.

Üniversitede mühendislik alanında çalışan bir eğitim görevlisinin, “kız çocuklarında doğurmak için 
ergenlik döneminin en uygun yaş olduğuna” dair açıklamaları bilimsellikten uzak, kötü niyetli açıkla-
malardır. Bilim insanı yaklaşımıyla bağdaşmayan bu açıklamayı kınıyoruz.

Ergenlik döneminin kızlarda en erken 8-13 yaş arasında herhangi bir zamanda ve genel olarak 
meme gelişimi ile başladığı, meme gelişiminden yaklaşık 2-2,5 yıl sonra ise menstrüasyon beklen-
diği bilinmektedir. Teorik olarak menstrüasyonun başlaması üreme kapasitesi kazanıldığı anlamına 
gelmekle birlikte (ki bu olay 10-15 yaş arasında herhangi bir zamanda olabilir), bu durum kız çocuk-
ların menstrüasyonlarının başlaması ile evlenebilecekleri ya da çocuk sahibi olabilecekleri anlamına 
gelmemektedir.

Bilindiği gibi ergenlik, 10-18 yaş arası dönemi kapsamakta, 10-14 yaş arası erken, 15-18 yaş arası 
orta, 18-21 yaş arası geç ergenlik olarak tanımlanmaktadır. Hukuki olarak 18 yaş erişkin sorum-
luluklarının alınabileceği bir yaş olarak kabul edilmekle birlikte fiziksel duygusal ve sosyal gelişim 
devam etmektedir. Ergenlik dönemine bakışla ilgili en büyük hata, menstrüasyon gibi bazı gelişim 
basamaklarının bir tamamlanma eşiği olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. Oysa bunlar yal-
nızca biyolojik olaylar olup, çocukluktan erişkinliğe geçiş döneminin kompleks olarak nitelenebilecek 
sürecini temsil etmemektedir. Bir başka deyişle, adet görmeyi çocuk sahibi olma ya da evlenme eşiği 
olarak görmek, insanı yalnızca bir biyolojik aygıt olarak görmek anlamına gelmektedir.

Günümüzde 18 yaş altındaki herkes çocuktur ve çocukların evlenmesi ya da çocuk sahibi olması 
Çocuk Hakları Sözleşmesine aykırıdır. Bu konuların sürekli gündeme getirilmesi, ceza yasasında 
yapılması istenen değişiklikle erken yaştaki kız çocukları ile yapılan/yapılacak evliliklere gerekçe 
oluşturma ihtiyacından ya da benzer özlemlerden kaynaklanmaktadır. Çocukları ve kadınları hedef 
alan cinsel içerikli konuşmalar/saldırılar Cahiliye dönemi benzetmesini hak etmektedir.

Diğer yandan adolesan gebelikler hem çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığı, hem de doğacak bebek 
açısından ciddi riskler barındırmakta, gebelik komplikasyonları ve doğum sonrası sorunlara sık rast-
lanmaktadır. Erken doğum (preterm doğum), gelişme geriliği, preeklampsi (annede tansiyon yük-
sekliği) en sık karşılaşılan sorunlardır. Ayrıca adolesan gebelerde duygusal stres ve sosyal sorunlar 
da sıktır. 16-19 yaş grubundaki gebelerde yetersiz beslenme, yoksulluk, kötü sağlık koşulları, sigara, 
alkol, ilaç gibi kötü alışkanlıklar ve genital enfeksiyonlar başlıca sorunları oluşturmaktadır. 15 yaş ve 
altında ise oluşan sorunlar daha çok çocuğun fizyolojik olarak gelişiminin tamamlanmamış olması 
ile ilgilidir. Adolesan gebe hala kendisi büyümesini sürdürdüğü için besin maddelerini gelişmekte 
olan fetüs ile paylaşmak zorundadır. Bu nedenle fetüste düşük doğum ağırlığı ve gelişme geriliği 
olmaktadır. Adolesan gebeliklerin çocuk üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturmasının yanı sıra 
TCK’na göre de 15 yaş altı rıza aranmaksızın tüm cinsel aktiviteler suç oluşturmaktadır. 15-18 yaş 
arası ise çocuğun şikayetine bağlı olarak soruşturulmaktadır. Hem ciddi sağlık sorunları oluşturan 
hem de kanunlarda suç olarak tanımlanan bu eylemlerin savunulması hiçbir şekilde kabul edilemez.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

Ayrıca aşı karşıtlığı ile mücadele için aşı nedir, yararları nelerdir ve aşı ile ilgili yanlış bilinenleri hal-
ka anlatmayı amaçladığımız aşı seminerlerini hazırladık. Ancak pandemi nedeniyle bu çalışmamız 
ertelendi.
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İNSAN HAKLARI VAZGEÇİLEMEZ, DEVREDİLEMEZ…
İNSANCA BİR YAŞAM…

İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu; insan hakları alanındaki uygulamaları ve gelişmeleri 
izleyip insan haklarına ilişkin sorunların, sağlığın korunması ve gelişmesi açısından değerlendirerek 
iyileştirilmesini sağlamak, etkili bir destek ve dayanışma göstermek, insan hakları ihlallerinin olma-
dığı bir toplumsal yaşamın oluşumuna katkı sunmaya çalışmak amacıyla faaliyet sürdürmektedir.

Komisyon çalışmaları gündem ve başvuru gözetilerek İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından 
müzakere edilen ve/veya komisyona iletilen, kamusal alanda ifade bulmuş her tür insan hakkı ihlali 
üzerinde durma, çözüm üretme, inceleme, raporlama ve gereğinde kamuoyuyla paylaşma, sağlığa 
ilişkin iyilik halini sağlamak şeklinde gerçekleşmektedir.

İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu her ayın ikinci ve dördüncü haftasında Salı günleri 
düzenli olarak toplanmaktadır.

Bugün tüm dünyada insan haklarına dayalı bir ortak yaşam ideali; ekonomik, kültürel, dinsel, etnik 
vb. her türden “ savaş” gerekçesiyle yaratılan olağanüstü hal rejimleriyle büyük bir tehdit altındadır. 
Yaşanan insanlık krizlerinin Türkiye özelinde ve dünya genelinde tezahürü ise şiddetin her türünün 
sistematikleşmesi, yaygınlaşması, hayatın tek gerçeği olarak toplumlara dayatılmasıdır.

Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin kabul edilişinin 70. yılının sonlarına yaklaşırken bilinmesi gere-
ken beyannamenin içerdiği ilke ve değerlere başta imzacı ülkeler olmak üzere toplum ve devletlerin 
sahip çıkması gerekliliğidir.

Ne yazık ki Türkiye insan hakları ihlallerinin ve hukuksuzlukların norm haline geldiği, adalet arayı-
şının baskı ve zor ile engellendiği bir süreç yaşamaktadır. “Barış ve Müzakere sürecinin” sonlandırıl-
ması ile başlayan OHAL (Olağanüstü Hal) ve KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile yönetim biçimi 
yurttaş haklarının anayasal güvenceden mahrum bırakıldığı, denetimsiz bir iktidar etme biçimi tesis 
etmiş ve kalıcı hale getirilmiştir.

KHK’ler ile muhalif olarak değerlendirilen kişilerin kamusal alandan giderek tamamen tasfiyesine, 
kamuoyunda “Barış Bildirisi” olarak bilinen imzacı akademisyenlerin hukuksuz yargılama süreçleri-
ne ve hapis cezalarına, meslek örgütümüz TTB’nin “Savaş bir halk sağlığı sorunudur!” başlıklı basın 
açıklaması nedeniyle mahkeme koridorları ve sanık sandalyelerine maruz bırakılan iyi hekimlik ve 
insan yaşamı değerlerine saldırılara dönen kötücül bir dönem yaşandı.

İnsan Hakları Komisyonu
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OHAL döneminde Sağlık Bakanlığı’ndan 5.625, üniversitelerden 5.295 olmak üzere toplam 106.117 
kişinin kamudan ihraç edildiğini görüyoruz. İhraç edilen hekim sayısı Sağlık Bakanlığı’ndan 1.576, tıp 
fakültelerinden 1.199 olmak üzere toplam 2.775’dir.

Bu süreçte TTB’de yöneticilik yapmış hekimler ve tabip odaları başkanları ve üyeleri hakikat ve 
insan değerlerini savundukları için, akademik özgürlük, barış ve demokrasi mücadelesi veren bilim 
insanları ve emekçileri hedef seçildiler. Çok sayıda hekimin ihraç edilmesi halkın sağlık hakkını ve 
yetişecek iyi hekimlerin eğitim hakkının engellenmesine sebep oldu.

Olağanüstü halin doğrudan etkilediği hekimlerin çalışma hakları ellerinden alındı. Meslektaşlarımız 
fakülteden mezun olduklarında aylarca atama bekledikleri için mesleklerini icra edemediler. Hu-
kuksuz güvenlik soruşturmaları sonucu atamaları yapılmayan hekimler aylarca tek kuruş gelirleri 
olmaksızın, kimi zaman sosyal güvenlik haklarından yoksun vaziyette bekletildiler, halen bekleti-
liyorlar. Uzmanlık sınavını kazandıkları halde eğitim ve çalışma hakları ellerinden alındı. Kamusal 
alandan tasfiye ve ihraç edilen hekimler piyasa koşullarının acımasız ve örseleyici çalışma ortamına, 
düşük ücretleri güvencesiz çalışmaya ve işsizliğe mahkum edildiler.

Toplumsal yaşamın türlü kıyım, katliam ve çatışmalarla kaygı verici uygulamalara tanıklık ettiği Tür-
kiye’ de ihraç edildiği için yaşamına son veren hekim meslektaşlarının acısını yaşadı.

Hekimlik değerlerine, demokrasi, hak ve özgürlükler mücadelesine yoğun emek veren ve katkı su-
nan barış imzacısı akademisyenler KHK’lar ile akademilerden uzaklaştırıldılar.

Bu çerçevede İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu tarafından geçtiğimiz dönemde gerçek-
leştirilen etkinlikler şunlar oldu:

1- “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur’’ açıklamasının ardından gözaltı ve yargılamalara maruz bıra-
kılan meslek örgütümüz TTB Merkez Konseyi Üyelerinin dava duruşmaları izlendi.

2- OHAL nedeniyle özgürlüğünden alıkonmuş veya KHK’lar ile ihraç edilmiş hekim meslektaşlarımı-
za toplumsal dayanışma ve destek verilmeye çalışıldı, komisyon toplantılarımıza davet edildiler. Bu 
çabalar ihtiyaç hisseden her hekim için halen devam etmektedir.

3- Güvenlik soruşturması gerekçesiyle ataması yapılmayan genç hekimlerin yanında olundu, iş ara-
ma ve bulma konusunda destek olmaya çalıştı. Bu kapsamda “Çalışma Hakkı” temalı film söyleşileri 
gerçekleştirildi.

4- İşinden, mesleğinden ihraç edilen sağlık çalışanlarının “ İşimi Geri İstiyorum” İstanbul eylemleri-
ne katılım gösterildi.

5- Cezaevlerinde yaşanan sağlık hakkı ihlalleri değerlendirildi, gerek İstanbul Tabip Odası’na gön-
derilen dilekçeler gerekse basına yansımış olan vakalar özenle incelendi, gerekli yazışmalar yapıldı. 
Hasta mahpusların tıbbi süreçlerini yerinde izlemek amacıyla izlem ve gözlem heyetleri oluşturulup 
gerekli mercilere başvurular yapıldı. Bu süreçte gerektiğinde İTO Hukuk Bürosu danışmanlığında 
çözüm yolları bulunmaya çalışıldı.

6- Çalışma hakkı elinden alınmış ve/veya kamusal yaşamdan haksız-hukuksuz ihraç edilmiş her 
insan için adalet arayışının bir parçası olmaya çalışıldı “Barış Akademisyeni’’ hekimlerin dava süreç-
lerine katılım sağlandı.

7- Türkiye’de cezaevlerinde ve sivil yaşamda yapılan açlık grevleri ve ölüm orucu süreçleri (AA/ÖO) 
komisyonumuzun her toplantısında güncelleyerek tartıştığı kaygı verici gündemi oldu. Hekimler 
olarak kişinin gizlilik hakkını ihlal etmeden, adalete hizmet eden çözüm yollarını araştırmayı, tıpta 
uzmanlık derneklerinden ve hak örgütlerinden destek alarak mesleki etik sorumluluklarımız yerine 
getirilmeye çalışıldı. Devletin temel insan hakları ile ilgili ödevlerini yerine getirmesi, barışçıl ve 
insan yaşamını değer olarak ortaya koyan hukuk devletini ivedilikle irade ile oluşturması gerektiği, 
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ceza infaz kurumlarının meslek örgütleri ve ilgili kurumların denetimine ivedilikle açılması savunul-
du.

8- 10 Aralık 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel Bildirgesinin ilan ve kabul edilişinin 71. yılı 
nedeniyle 17 Aralık 2019 günü İnsan Hakları Haftası programı çerçevesinde, İzmir Dayanışma 
Akademisi’nden Prof. Dr. Nilgün TOKER’ in konuşmacı olduğu “Barış Hakkı” konulu bir konferans 
düzenlendi.

9- İnsan haklarının, demokrasi ve adalet arayışının, insanca yaşamın vazgeçilmezi olduğu bilinciyle; 
21 Ocak 2020 Salı günü TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Samet Mengüç’ün aktarımı ile “İnsan Hakları 
Felsefi Temelleri” başlıklı bir oturum gerçekleştirildi.

10- Yaşamını toplum yararına hekimliğe adamış, 1980 yılında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 
üyeliği görevini sürdürmekte iken faşist saldırı sonucu katledilen Dt. Sevinç Özgüner adına İTO tara-
fından her yıl düzenlenen Dt. İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü, 14 Mart Tıp Haftası etkinlik-
leri programı kapsamında, 2019 yılında Cumartesi Anneleri’ne, 2020 yılında ise Diyarbakır Büyükşe-
hir Belediyesi Eş Başkanı Dr.Selçuk Mızraklı’ya verildi.

11- Türkiye cezaevlerinde hak ve adalet taleplerinin, insan onuru ve insanca yaşam isteğinin çığ-
lıklarına hekim meslek örgütü olarak müdahil olundu, yaşam hakkının vazgeçilmezliğinin ve insan 
varlığının korunmasının hekimlere yüklediği etik ve mesleki sorumluluklar gereğince İstanbul Tabip 
Odası’na yapılan başvurular incelenerek, ilgili yasal ve resmi kurumsal yazışmalar yapıldı ve tıbbi 
önerilerle ilgili değerlendirmeler içeren raporlar düzenlendi.

12- İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’nun toplantılarına komisyonumuzu temsilen düzenli 
katılım sağlandı, kurul bünyesinde kurulan çalışma komisyonlarında/gruplarında yer alınarak İnsan 
Hakları İl Masasına yapılan başvuru dosyalarının görüşülmesi ve karara bağlanması süreçlerinde 
aktif görev alındı.

“Kusursuz Suç” kurbanların ya da tanıkların öldürülmesiyle değil, tanıklıkların suskunluğunun, 
yargıçların sağırlığının ve ifadelerin tutarsızlığının güvence altına alınmasıyla mümkündür.” 

Jean-François-Lyotard

SUSKUNLUĞUN KIRILDIĞI, CEZASIZLIĞIN VE ADALETSİZLİĞİN HAYKIRIŞA VE
DİRENCE DÖNÜŞTÜĞÜ İYİLİĞİ HAKİM KILMAK İÇİN…
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Bu yıl Tıp Haftası etkinliklerinin 7-15 Mart 2020 tarihleri arasında yapılması planlandı.

Tıp Haftası kapsamında ilk olarak, artık gelenekselleşen, 7. Bireysel Satranç Turnuvası 7-8 Mart 2020 
tarihlerinde Odamız Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi. Dr. Ertan Yardımcı’nın koordinatörlüğünde 
düzenlenen Satranç Turnuvası farklı yaşlardan ama aynı heyecanı taşıyan hekimlerin ve tıp öğrencile-
rinin yarışına sahne oldu.

9 Mart 2020, Pazartesi günü ise Basın Müzesi’nde “Çocuk Gözüyle Doktorlar ve Sağlık Resim Yarış-
ması”, Fotoğraf Yarışmasının ödül törenleri yapıldı. Aynı gün Sanatçı Hekimler Sergisi’nin de açılış ve 
kokteyli gerçekleştirildi. Eserler 1 hafta süreyle Basın Müzesi’nde sergilendi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da meslektaşlarımızla çalıştıkları kurumlarda buluşmak, karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunmak, dayanışma göstermek için birim ziyaretleri yapıldı. Bu kapsamda 10 Mart 
2020, Salı günü; Esenyurt 20 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanes ve 
Beylikdüzü Medicana Hastanesi Yönetim Kurulu ve temsilcilerimizden oluşan heyetlerce ziyaret 
edildi. 

Aynı günün akşamı, Odamız Cağaloğlu binasında “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” başlığıyla bir panel/
forum düzenlendi. Çeşitli alanlardan meslektaşlarımızın sunumlar yaptığı toplantıda farklı hekimlik 
alanlarının durumu, yaşanan sorunlar ele alındı. Toplantıda “Birinci Basamakta Hekimlik” başlığında 
Dr. Rıdvan Yılmaz, “Kamu Hastanelerinde Hekimlik” başlığında Dr. Deniz Türkyılmaz, “Özel Sağlık 
Kurumlarında Hekimlik” başlığında Dr. Özgür Şeşeoğulları, “Tıp Fakültelerinde Hekimlik” başlığında 
Dr. Alper Döventaş, “Asistan Hekimlik” başlığında Dr. Fikret Çalıkoğlu ve “Kadın Hekimlik” başlığında 
Dr. Suzan Saner sunumlar yaptı.

11 Mart 2020, Çarşamba günü ise İstanbul Tabip Odası Türk Müziği Korosu’nun 14 Mart Tıp Haftası 
Konseri Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Şef Suat Güney yöne-
timinde gerçekleşen konserin ilk bölümünde koromuz dinleyicileri 600 yıllık muhteşem bir musiki 
yolculuğuna çıkardı. Konserin ikinci bölümünde ise Dr. Alaeddin Yavaşça, Dr. Selahaddin İçli, Dr. İrfan 
Doğrusöz gibi hekim bestekarların eserleri seslendirildi.

Taksim Atatürk Anıtı önünde yapılan tören ise bu yıl 13 Mart 2020, Cuma günü 12.30’da gerçekleşti-
rildi. İTO Yönetim Kurulu Üyeleri, komisyon ve kurul üyelerinden oluşan heyet Anıt önünde toplandı 
ve töreni gerçekleştirdi. Tören Genel Sekreter Dr. Osman Öztürk’ün konuşmasıyla başladı. Dr. Öztürk 
şöyle konuştu: “Her yıl olduğu gibi 14 Mart Tıp Haftası kapsamında Taksim Anıt Törenini gerçekleş-
tirmek üzere buradayız. Öncelikle bundan 101 yıl önce, 14 Mart 1919’da, bu ülke işgal altındayken, 
İngiliz işgaline karşı ilk kıvılcımı yakan, ilk protestoyu yapan, tıbbiyeli arkadaşlarımızın, tıbbiyeli öncü-
lerimizin ve bu ülkenin kurtuluş mücadelesinde, Kurtuluş Savaşı sırasında hayatını yitirenlerin, bütün 

14 Mart Tıp Haftası Komisyonu
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liderlerimizin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacağız.” Ardından 1 dakikalık saygı duruşu 
gerçekleştirildi.

Konuşmanın ardından 2020 yılı Hekimlik Bildirgesi Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Osman Küçükos-
manoğlu tarafından okundu.

Aynı gün Silivri Temsilciliğimizce düzenlenen Anıt Tören ise 12.30’da Silivri Atatürk Anıtı önünde he-
kimlerin ve sağlık çalışanlarının katılımıyla yapıldı. 

Tıp Haftası kapsamında yapılması planlanan; Tıp Haftası Kokteyli, Hizmet Plaket ve Ödül Törenleri, 
Silivri 14 Mart Tıp Bayramı Yemeği ile 15 Mart Ankara Mitingi ise Covid-19 pandemisi ve getirilen 
kısıtlamalar sebebiyle gerçekleştirilemedi.
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Komisyonun aktif üyeleri; Dr. Ayşegül Aksakal, Dr. Ayşe Devrim Başterzi, Dr. Aytül Gürbüz Tükel, 
Betül, Çağla Demir, Deniz Mardin, Deniz Türkyılmaz, Ebru Taştan, Feray Kaya, Gizem Dr. Akça Şen-
soy, Dr. Gizem Çetiner, Dr. Gizem İskender, Dr. Hatıra Topaklı, Dr. Hatice Kaya, Dr. Irmak Saraç, Dr. Işın 
Ekin, Dr. İlke Esin, Dr. İncilay Erdoğan, Dr. Lale Tırtıl, Dr. Melahat Cengiz, Dr. Meral Yılsen, Dr. Mihri-
ban Yıldırım, Dr. Münevver Hacıoğlu Yıldırım, Dr. Nilay Etiler, Dr. Özge Yılmaz, Dr. Özlem Altuntaş, Dr. 
Pınar Bekdemir, Dr. Özlem Parlar, Dr. Pınar Saip, Dr. Rengin Güvenç, Dr. Satia Advan, Dr. Seher Odaba-
şı, Dr. Suzan Saner, Dr. Süheyla Ağkoç, Dr. Şahika Yüksel, Dr. Şebnem Korur Fincancı, Dr. Şengül Kılıç, 
Dr. Şirin Atay, Dr. Yasemin Demirci, Dr. Yıldız Akvardar, Dr. Zerrin Oğlagu.

Komisyon Dönem Yürütücüsü: Dr. Özge Yılmaz

İTO Komisyon Sorumlusu: Özlem Kütükçü

ETKİNLİKLER:

1-CİNSELLİĞİN FARKLI YÜZLERİ-VI. PANEL

Kadın komisyonu olarak bir önceki dönem başladığımız, sağlık çalışanlarına toplumsal cinsiyet 
eşitliği uygulamalarında rehberlik edebilecek “Cinselliğin Farklı Yüzleri” panel dizisinin son panelini 
gerçekleştirdik.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen Cinselliğin Farklı Yüzleri dizisi-
nin son toplantısı “Cinselliği Hastalıklardan Korunarak Keyifle Yaşamak” başlığı ile 25 Nisan 2019 
tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda 
gerçekleştirildi.

Panelin moderatörlüğünü Dr. Huri 
Özdoğan yaptı. Dr. Selim Badur 
“HPV ve HIV: Güncel Durum”, Dr. 
Muhtar Çakar “Cinsel Yolla Bulaşan 
Hastalıklar ve Sivil toplum: İKGV 
Deneyimi”, Av. Habibe Yılmaz Kayar 
ise “HIV, haklar ve ihlaller” başlı-
ğında konuşmalar gerçekleştirdi. 
Salondan çok sayıda soru ve katkı 
ile panel sonlandırıldı.

Kadın Komisyonu
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2-CİNSEL SAĞLIK, ÜREME SAĞLIĞI VE HAKLAR PANELİ

İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen “Cinsel sağlık, üreme sağlığı ve 
haklar” başlıklı panel 8 Şubat 2020 tarihinde İTO Sevinç Özgüner Konferans Salonunda gerçekleşti-
rildi.

Moderatörlüğü Dr. Irmak Saraç’ın 
yaptığı panelde Avukat Canan Arın 
1994 yılında Kahire’de katıldığı 
“Nüfus ve Kalkınma Konferansı 
(ICPD)”nı aktardı. Dr. Şevkat Bahar 
Özvarış ise, ICPD’de 25 yıl sonra 
Kasım 2019’da Nairobi’de yapılan 
toplantıda bu gündemin bitmedi-
ğini ve bitirmek için sürecin hız-
landırılması gerektiği ana mesajı 
ile toplandığını aktardı. Üçüncü 
konuşmacı olan Ceren Topgül ise 
“Sisteme değil isteğe bağlı hizmet: sağlık çalışanları gözünden İstanbul’da kürtaj ve aile planlaması 
hizmetlerinin durumu” başlığında konuşma yaptı. Toplantı dinleyicilerin aktif katılımı ile sonlandı.

3-CİNSEL ŞİDDETİ ÖNLEME VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ
DESTEKLEME BİRİMİ YÖNERGESİ:

Komisyon olarak Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimi 
Yönergesi’ni tamamladık ve Cinsel Şiddeti Önleme ve Destek Birimi’ni kurduk.

Yönerge:

1. AMAÇ

Bu Yönergenin amacı, hekimlerin, meslektaşlarına veya üçüncü kişilere yönelik cinsiyet, cinsel yöne-
lim, cinsiyet kimliği veya bir başka temelde ayrımcılık göstermesini; cinsel şiddet ve kadına yönelik 
her türlü şiddeti önlemek ve bunların kaynağı olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek 
için kurulan Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimi’nin yapısını, 
görevlerini ve uygulama esaslarını düzenlemektir. 

2. GENEL YAKLAŞIM ve İLKELER

Dünya Sağlık Örgütüne göre cinsel şiddet; bir kişinin karşısındaki kişiyle arasındaki ilişki biçimi ne 
olursa olsun, o kişiden cinsel bir fayda ya da güç elde etme girişimi; sözle, bakışla ya da herhangi 
bir cinsel eylemle kişiye yaklaşma, kişinin cinselliği üzerinde baskı kurma gibi davranışları sosyal, 
psikolojik ya da fiziksel güç yoluyla karşı tarafa uygulamasıdır. 

Yönerge bu yaklaşımı kabul eder ve cinsel şiddetin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak 
ortaya çıktığını göz ardı etmez. Toplumsal cinsiyet, biyolojik olarak belirlenenin aksine, toplumsal 
olarak belirlenmiş güç ilişkisine dayanan cinsiyet rolleridir. Kadın ve erkek arasında kurulmuş eşitsiz 
ve hiyerarşik ilişkinin kendisi yapaydır; değişebilir, dönüştürülebilir bir ilişkidir. Bu nedenle Yönerge, 
cinsel şiddeti önlemenin yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmeyi önüne koyar. 

Yönergenin temel amacı, cinsel şiddetin yaşanmadığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir 
meslek örgütünün yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede cinsel taciz, cinsel saldırı ve ka-
dına yönelik her türlü şiddete karşı duyarlılık ve farkındalık yaratmak, bunlara ilişkin tutum, davranış 
ve eylemleri engellemek, cinsel şiddete uğrayanların kendilerini güvenle ve daha açık ifade etmele-
rini ve güçlenmelerini sağlamayı hedeflemekte, olayın nasıl yaşandığını değil, gerçekleşmiş olmasını 
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dikkate alan bir yaklaşımı öncelemektedir.

Ancak Yönerge, kişiler arasındaki ilişkileri sıkı bir disipline sokmak, rızaya dayalı ilişkileri önlemek, 
belirli bir cinsel ahlakı dayatmak ve özgür tartışma ortamını engellemek amacıyla kaleme alınma-
mıştır.

Sessiz kalmak rıza göstermek değildir. Rızanın sürekliliği esastır, rıza her zaman geri alınabilir. 
Unvan ve/veya mevki kullanılarak fiziksel ve/veya psikolojik güç kullanımı, tehdit, korku, baskı altına 
alma, gözdağı verme, hile ve kandırma ile alınan sesli ya da sessiz onay rıza olarak kabul edilemez.

3. KAPSAM

Bu Yönerge, taraflardan en az birinin hekim olması halinde, birbirlerine karşı veya üçüncü kişilere 
karşı gerçekleştirdikleri her türlü cinsel taciz, cinsel saldırı ve kadına yönelik her türlü şiddeti yer ve 
zaman sınırlaması olmaksızın kapsar. 

4. DAYANAK

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CE-
DAW), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi), Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 6023 
sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu, TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, 10 Haziran 2017 tarihli 68. 
TTB Büyük Kongresinde kabul edilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi ve İstanbul Tabip 
Odası 14.04.2018 tarihli Olağan Genel Kurul kararının İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’na verdiği 
yetki ve görev esas alınarak hazırlanmıştır. 

5. TANIMLAR

Bu Yönergede geçen; 

a. Başvurucu: Cinsel şiddete maruz kaldığı veya tanık olduğu iddiasıyla İstanbul Tabip Odası Cinsel 
Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimi’ne başvuran kişiyi, 

b. Birim: İstanbul Tabip Odası Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme 
Birimi’ni, 

c. Cinsiyet: Cinsiyetler arasındaki genetik ve biyolojik farklılıkları, 

d. Toplumsal cinsiyet: Kadınlık ve erkekliğin (ve ikili cinsiyet sisteminin) toplumsal olarak kurulduğu-
nu, kadın ve erkeklere atfedilen rol ve sorumlulukların içinde yaşanılan tarihsel, toplumsal ve coğrafi 
koşulların bir ürünü olduğunu, 

e. Cinsel kimlik: Bireylerin kendi iç dünyasında kendisini nasıl tanımladığını, kadın veya erkek olmak-
la sahip olduğu kişisel ve özel kimliği, 

f. Cinsel yönelim: Kişinin düşünce, duygu ve davranışsal olarak cinsel çekim duyduğu cinsiyete göre 
tanımlanan özelliğini, 

g- Cinsel Şiddet: 

• Cinsel saldırı: Bir kimsenin vücut dokunulmazlığının, kişinin rızasına dayalı olmayan cinsel nite-
likli davranışlarla süreklilik arz etmek zorunda olmaksızın ihlal edilmesini, 

• Cinsel taciz: Cinsel taciz, fiziksel temas olmaksızın gerçekleştirilen, kişinin rızasına dayalı olma-
yan ve süreklilik arz etmesi gerekmeyen cinsel nitelikli söz, tavır veya diğer davranış biçimlerini, 

• Flört şiddeti: İlişki içerisinde fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ya da herhangi bir iletişim aracı 
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kullanılarak şiddet içeren davranışlarda bulunulmasını,

• Ayrımcılık: Cinsiyeti, cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliği nedeniyle bir kişi ya da gruba, aynı ya 
da benzer konumda olan diğer kişilere göre keyfi olarak eşit davranmamayı, 

• Israrlı takip: Fiili, sözlü, yazılı olarak ya da herhangi bir iletişim aracı 

kullanılarak kişinin güvenliğinden endişe etmesine neden olacak şekilde kişide fiziki veya psikolojik 
açıdan korku ve çaresizlik duygusu yaratan ve kişiyi baskı altında tutan her türlü cinsel tutum ve 
davranışı, 

h. Yönetim Kurulu: İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nu ifade eder.

6. BİRİMİN KURULUŞU

İstanbul Tabip Odası bünyesinde Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme 
Birimi kurulur. 

En az 7 üyeden oluşan birimin görev süresi 2 yıldır. 2 yılın sonunda en az 3 üyenin birimdeki görevine 
devam etmesi amaçlanır ve bu doğrultuda çaba sarf edilir. 

Birimde travma alanında deneyimli bir kadın psikiyatristin yanı sıra, tekrarlayan travmaya yol açma-
yacak görüşme teknikleri konusunda deneyim sahibi olan bir kadın hekim, ITO kadın hekimlik komis-
yonundan en az bir ve Yönetim Kurulundan en az bir kadın üyenin yer alması teşvik edilir, gözetilir. 

7. BİRİMİN FAALİYETLERİ 

Birim amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

a. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir meslek örgütü, bu çerçevede cinsel taciz, cinsel saldırı 
ve kadına yönelik her türlü şiddete karşı farkındalık ve duyarlılık yaratmak için eğitim, tanıtım ve 
benzeri çalışmalar düzenler. 

b. Yurt içindeki ve yurt dışındaki kadın örgütleri başta olmak üzere, kamu, özel kurum ve kuruluşlar 
ile cinsel taciz ve saldırı konularında çalışmak üzere işbirliği yapar, platformlar oluşturur veya var 
olan platformlara ve çalışmalara katılır. 

c. Başvurucuya destek vermek, başvurucuyu güçlendirmek ve istenmeyen cinsel davranışları dur-
durmak yönünde cesaretlendirebilmek için çalışmalar yürütür. 

d. Başvurucunun korunması, yaşadığı ya da yaşamakta olduğu veya tanık olduğu durum ve olayları 
güven içerisinde bildirebilmesi için Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir ve gerekli önlemlerin alınmasını 
sağlar. 

e. Cinsel taciz, cinsel saldırı ve kadına yönelik her türlü şiddet şikayetleri için etkili, güvenilir, gizlilik 
ilkesine uygun, başvuranın beyanının esas alındığı bir başvuru mekanizması oluşturur. 

8. BİRİMİN İŞLEYİŞ USULÜ 

a. Cinsel şiddete maruz kaldığını veya tanık olduğunu düşünen kişiler, Birime ya da Yönetim Kurulu-
na başvurabilir. Birim resen öğrendiği olaylarla ilgili olarak, başvuru beklemeksizin, harekete geçebi-
lir ve/veya ve Yönetim Kurulu, resen öğrendiği olaylarla ilgili olarak birimi göreve çağırabilir.

b. Kendisine başvuru yapılan kişi ya da komisyon, çalışma grubu, büro ya da kurullar, başvurucuyu 
Birim hakkında bilgilendirmek ve birime yönlendirmekle yükümlüdür. 

c. Her başvuru için birim tarafından kayıt açılır, bir kayıt numarası verilir ve takip eden işlemler bu 
kayıt numarası kullanılarak gerçekleştirilir. Kayıt formu başvurunun tarihini, konusunu ve başvurucu-



İ S TA N B U L  TA B İ P  O D A S I

[
126

[

]

nun taleplerini içerir. Kayıt formuna eklenecek diğer bilgiler başvurucunun onayına tabidir. 

d. Başvuruya konu olan olayın taraflarından herhangi biri ile birim üyelerinden herhangi birinin aka-
demik, idari veya özel bir ilişkide olması durumunda, söz konusu birim üyesi başvuru sürecine dahil 
edilmez. Söz konusu ilişkinin sonradan öğrenilmesi veya fark edilmesi durumunda da birim üyesi 
başvuru ile ilgili süreçten ayrılır. 

 e. Birime doğrudan veya yönlendirme yoluyla ulaşan başvurularda, Birim tarafından gönderilecek en 
az 2 üye ve başvurucunun kabulüne bağlı olarak İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu’ndan bir avukat 
başvurucu ile yüz yüze görüşür, başvurucuyu dinler, ihtiyaç ve taleplerini öğrenir. Başvurucuyu hukuki 
ve diğer çözüm seçenekleri, bu seçeneklerde izlenen süreçler, bu seçeneklerin her birinin yaratabile-
ceği riskler ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirir. 

f. Başvurucunun, şikayet konusuyla ilgili yaşadıklarını, her aşamada yeniden anlatmak zorunda kala-
rak ikincil mağduriyet yaşamaması için (başvurucunun kabulüne bağlı olarak ses kaydının alınması, 
başvurucunun kabulüne bağlı olarak İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu’ndan bir avukatın ilk gö-
rüşmeye katılması gibi), gerekli düzenlemeleri yapar, önlemleri alır. Görüşme sırasında mağduriyeti 
artıracak sorgulayıcı ve suçlayıcı söz, davranış, tavır ve imalardan kaçınılır. 

g. İlk görüşme sonrasında birim üyeleri ve varsa görüşmeye katılan Hukuk Bürosu üyesi tarafından 
oluşturulan rapor, daha sonraki aşamalarda başvurucunun beyan ve açıklamalarına yeniden başvur-
mayı gerekli kılmayacak şekilde ve özenle oluşturulur. 

h. Birim, başvurucunun talep ve ihtiyaçları doğrultusunda (örneğin kendisinden birim önünde özür 
dilemesi, hekim camiası önünde özür dilemesi, destek alma gereği duyuyorsa ilgili seans ücretleri-
nin karşılanması, teşhir edilmesi vb) sağlanabilecek desteği tespit eder. 

Başvurucunun talep ve ihtiyaçları, şikayet edilen hekime Yönetim Kurulu tarafından iletilir. Ancak 
arabuluculuk yapılmaz, tarafları görüştürmek vb. tutumlar bir yöntem olarak reddedilir. 

i. Başvurucunun talep ve ihtiyaçları ile varsa ilgili hekimin açıklamaları, cevapları ve genel tavır tu-
tumu dahil olmak üzere bu aşamaya kadarki yaşananlar, varsa dayanak belgeler, görüşme notları ve 
tutanaklar, birimin değerlendirmesi/fezlekesi ekinde yönetim kuruluna iletilir. 

j. Birim tarafından oluşturulan fezlekede, başvurucunun, adı geçen hekimle ilgili deontolojik yönden 
bir şikayette bulunup bulunmayacağı ayrıca bildirilir. Şayet bu yönde bir şikâyet olacaksa yönetim 
kurulu, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda değerlendirmede bulunur. 

k. Başvuruların kabulü ve başvurucuya destek sağlanması için başvurucunun beyanı esas alınır. Baş-
vurucudan cinsel şiddet eylemlerinin varlığını kanıtlaması beklenmez. 

l. Başvurularla ilgili tüm belgeler bir sonraki Birim üyeleri ve İstanbul Tabip Odası’nın yetkili kurulları 
dışındaki merci ve kişilere kapalıdır. 

9. YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ

a. Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimi kuruluşunun yaygın 
biçimde duyurulması, başvuru mekanizmalarının en hızlı ve kolay biçimde oluşturulması, yönetim 
kurulunun sorumluluğundadır.

b. Yönetim Kurulu, birime başvuru olduğu andan itibaren cinsel şiddet uyguladığı bildirilen hekim/
hekimlerden İstanbul Tabip Odası’nın görev aldığı kurul, komisyon, çalışma grubu vb görevlerini 
bırakmasını, Birim tarafından yürütülen soruşturma sonuçlanıncaya kadar hiçbir görev üstlenme-
mesini ister. 

c. Yönetim Kurulu, cinsel şiddet iddialarının üstünü kapatan, soruşturma açılmasını engelleyen ya da 
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soruşturma süreçlerine müdahale eden ilgililer hakkında, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği 
hükümleri gereğince soruşturma açar.

d. Yönetim Kurulu, Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimi’nin 
fezlekesi ışığında, başvurucunun kasıtlı olarak yalan söylediğinin ve yanlış beyanlarda bulunduğunun 
şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşıldığı durumlarda, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği 
hükümleri gereğince soruşturma açar.

e. Yönetim Kurulu, cinsel şiddet iddiaları ile ilgili tüm süreçlerde, İstanbul Tabip Odası çalışanları, 
kurul, komisyon, çalışma grubu ve bürolarının, tarafları ve tanıkları korumak amacıyla gizlilik ilkesine 
uygun davranması için gerekli önlemleri alır.

f. Yönetim Kurulu, şikayet edilen hekimin, cinsel şiddet uyguladığının tespit edilmesi halinde, 6023 
sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin düzenlemelerinin 
dışında, ilgili hekime 2 yıl süre ile tüm İstanbul Tabip Odası faaliyetlerinden uzak durmasını bildirir. 

10. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ 

68. TTB Büyük Kongresinde kabul edilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum 

Belgesi, bu Yönergenin ayrılmaz parçasıdır ve Yönergenin uygulanmasında dikkate alınması zorunlu-
dur. 

11. YÜRÜRLÜK 

Bu Yönerge, Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

HUKUKİ DAYANAKLAR

68. TTB BÜYÜK KONGRESİNDE KABUL EDİLEN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ

Karar 1- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesine ilişkin aşağıdaki öneri oybirliğiyle kabul edildi.

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,

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,
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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.

İSTANBUL TABİP ODASI 14.04.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL KARARI

Genel Kurulumuz;

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan bir ayrımcılık olan cinsel şiddet ile farklı biçim ve 
düzeylerde yaşamın her alanında olduğu gibi meslek yaşamımız ve meslek örgütümüzde karşılaşıl-
dığını kabul eder. Cinsel şiddet hak ihlalidir ve suçtur. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsel şiddet hakkında farkındalığın arttırılması, cinsel şiddetin önlen-
mesi ve maruz kalan kişilerin hızla desteklenmesi için özel çalışmalar yapılmalıdır. Cinsel şiddete 
uğrayan kişiler ile özenli ve tekrarlayan travmaya yol açmayacak görüşme teknikleri konusunda 
deneyim sahibi olan kişi/kişilerin oluşturduğu birimlere gereksinim vardır. 

Seçilecek yönetim kurulunu;

Cinsiyetçi şiddete maruz kalan ve bu olaylara tanık olan kişilerin korunmasını, olay ve durumların 
güven içinde bildirilmesi ve açıklanması yönünde cesaretlendirilmesini sağlamak amacıyla Cinsel 
Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimi oluşturulması, Kadın hekimlik ve 
Kadın Sağlığı Kolu, Psikiyatri, Adli Tıp uzmanlık alanı ve konu hakkında deneyim sahibi hekimlerin 
yer almasının sağlanması, cinsiyetçi şiddete yönelik doğru tutum geliştirilmesi için düzenli eğitimler 
düzenlenmesi konusunda görevlendirir.

4-KÜRTAJ ANKETİ

İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu olarak isteğe bağlı düşük hizmetine erişim konusunda güncel 
bir değerlendirme yapmak amacıyla kadın hastalıkları ve doğum asistanları ve uzmanlarına yönelik 
bir anket çalışması başlattık. Kolektif olarak hazırlamış ve yaygınlaştırmış olduğumuz anket, klinik 
pratikte kadınların kürtaja erişim hakkını ne denli kullanabildiklerini, hekimlerin ve kadınların bu 
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alanda ne gibi sorunlar yaşadıklarını ve bu sorunların nasıl ortadan kaldırılabileceğini tespit etmeyi 
amaçlamaktadır. Anket çalışması halen devam etmektedir.

5-VI. KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ’NE KATILIM:

21-23 Şubat 2020 tarihlerinde İzmir’de, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı 
Kolu tarafından düzenlenen; tabip odaları, uzmanlık dernekleri, kadın örgütleri ve sivil toplum kuru-
luşları işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Kadın Emeği ve Sağlık’ temalı kongreye katıldık.

6-KÜRTAJIN BİR FİŞLEME ARACI OLMASINA KARŞI ÇIKTIK:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 29 Ağustos tarihinde “ivedi” ve “gizli” ibareleriyle İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne bir yazı göndererek 1 Ocak 2017 ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul’daki 
tüm kamu ve özel hastanelerde 30-40 yaş aralığında “polikistik over sendromu” olup, kürtaj yaptıran 
kadınların listesini istedi. Yazıda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruştur-
ma Bürosunca ilgi sayılı FETÖ ile PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Rüşvet ve Cumhurbaşkanı ile 
Devlet büyüklerine hakaret konularında yürütülmekte olan soruşturma gerekçe gösterildi. 

Bu girişimin Türk Ceza Kanunu’na (TCK Madde 135) göre hukuka aykırı olduğunu belirtip, hekimleri 
meslek etiği kurallarını çiğnemeye zorlayan, hasta hakları, cinsel haklar ve kadınların sağlık hakkını 
ihlal eden bu girişimi kınayan bir açıklama yayımlayarak bu talebe, kadın bedenini denetleyen tüm 
mekanizmalara olduğu gibi karşı olduğumuzu açıkladık. 

Kısa bir süre sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü bu talebi geri çektiğini açıkladı.

7- 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ’NE 
KATILIM SAĞLADIK:

Şiddetsiz ve Sağlıklı Yaşamak İstiyoruz-Ortak Basın Açıklaması

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde; toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve 
kadına yönelik şiddetin sağlık üzerine etkilerine dikkat çekmek istiyoruz.

Şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet; coğrafi bölge, eğitim düzeyi, geliş-
mişlik düzeyinden bağımsız, evrensel olarak görülen bir insan hakları ihlali ve ayrımcılık biçimidir. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013 yılı verilere göre her üç kadından biri partneri tarafından fiziksel ve/
veya cinsel şiddete maruz kalmakta, %42’si bu saldırılar sonucu yaralanmaktadır. Dünya çapında 
kadın cinayetlerinin %38’i kadınların eşi veya birlikte yaşadığı kişi tarafından işlenmektedir(1).

Kadına yönelik cinsel şiddetin failleri, tıpkı fiziksel şiddette olduğu gibi, çoğunlukla kadınların ta-
nıdıkları, bildikleri kişilerden oluşmaktadır. Her tür cinsel şiddeti anlatabilme ile ilgili utanç, sosyal 
desteğin sağlanmayacağı ile ilgili endişeler, yargı sisteminin failden çok şiddete uğrayanda suç 

arayan işleyişi gibi zorluklar; cinsel şiddetin 
faili tanıdık olduğunda daha da artmakta-
dır. Bu durum, resmi rakamlara yansıyan 
kadına yönelik cinsel şiddet sayısının çok 
düşük olmasına ve faillerin sıklıkla tanın-
mayan kişilerden oluştuğu yanılsamasına 
neden olmaktadır. 

Savaşlar sırasında ölenlerin ve zorla 
yerinden edilenlerin büyük bir çoğunluğu-
nu kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. 
Kadınlar ve çocuklar hem savaş sırasında 
hem de güvenli olduğunu düşünerek git-
tikleri topraklarda cinsel saldırıya ve kötü 
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muamele maruz kalmaktadır. Göçe yönelik sosyal politikaların yetersizliği ile kız çocukları gittikleri 
ülkelerde sürekli cinsel şiddete maruz kalmakta ve evlenme yaşının altında istemedikleri kişilerle 
evlenmek zorunda bırakılmaktadır.

Türkiye genelinde kadınların %36’sı fiziksel şiddete, %30’u ekonomik şiddete, %12’si cinsel şiddete, 
%44’ü psikolojik şiddete, hayatının herhangi bir döneminde maruz kaldığını bildirmiştir. Her on kadın-
dan üçü en az bir kez ısrarlı takibe maruz kalmıştır. Ülkemizde kadınların %44’ü maruz kaldıkları 
şiddeti kimseye ve hiçbir kuruma anlatmadığını belirtmiş, anlatan kadınların ise %39’u şiddeti bilen 
kişilerden hiçbirinin kendilerine yardım etmediğini açıklamıştır(2). Bu kadar yaygın olmasına rağmen 
“yok sayılan” kadına yönelik şiddet, yok olmamakta; önemli sağlık problemleri ortaya çıkarmaktadır. 
Örneğin, şiddete maruz kalan kadınların düşük yapma riski artmakta ve %16’sı düşük doğum ağırlı-
ğıyla doğan bebeğe sahip olmaktadır.

Şiddete maruz kalan kadınlar genel sağlıklarını daha olumsuz değerlendirmekte ve bu kadınlar-
da depresyon, anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, alkol kötüye kullanımı başta 
olmak üzere ruhsal rahatsızlıkların görülme sıklığında belirgin bir artış olmaktadır. Şiddete uğrayan 
kadınların çeşitli bedensel yakınmalarla yıllık hastane başvuruları 10’un üzerinde olabilmektedir(3). 
Kadınların şiddetin sonuçlarını bedenselleştirerek ifade etmeleri bir yardım çığlığı olarak değerlen-
dirilmelidir. Adli tıp ve psikiyatri uzmanları başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının bu yönde far-
kındalığı arttırılmalı, şiddeti tanımlamaları, bilgi ve beceri kazanmalarını sağlayacak zorunlu eğitim 
programları oluşturulmalıdır.

Kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetle mücadelenin uluslararası düzeye taşınması 20. yüzyılla birlikte 
başlamıştır. 1975 yılında Mexico City’de gerçekleştirilen Birinci Dünya Kadın Konferansı’nın ardından, 
1980 yılında Kopenhag’da, 1985 yılında Nairobi’de ve 1995 yılında Pekin’de düzenlenen dünya kadın 
konferansları, uluslararası sözleşmeler; kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliğin sağlanmasına ve 
kadına yönelik şiddetle mücadelenin ülkelerin gündemine girmesine önemli katkıda bulunmuştur. En 
güncel sözleşme ise yakın dönemde ülkemizde ne yazık ki geri adımlar atılması için sıkça gündeme 
gelen 2011 yılında İstanbul’da imzalanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi 
ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”dir. İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik 
ayrımcılık ve şiddetin engellenmesine yönelik tedbirler alınması için imzacı devletlere bazı sorum-
luluklar vermektedir. Bu sorumluluklar arasında şiddete maruz kalan kadının güvenliğinin sağ-
lanabilmesi için şiddet uygulayan kişiye uzaklaştırma kararı çıkarılması, kadının güvenliği ile ilgili 
tehlike görülen durumlarda kolluk kuvveti desteği sağlanması, gizliliğin sağlanarak sığınma evine 
yerleştirilmesi, bu süreçlerde kadınlara para yardımı sağlanması ve istihdam olanakları sunulması, 
çocuğu ile birlikte sığınma talebi olan kadınlar için kreş ve okul yardımı verilmesi gibi birçok maddeyi 
ele alan bütüncül yaklaşımlar mevcuttur. 2014 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
tarafından yürütülen çalışma göstermektedir ki kadınlar bu hakların çoğuna erişemiyor ve ne yazık 
ki öldürülüyorlar(3). Geçtiğimiz sene de güvenliği konusunda endişe duyan ve resmi kanallara başvu-
ran kadınlardan ne yazık ki erkek şiddeti sonucu hayatını kaybedenler oldu. 2019 yılının ilk on ayında 
ülkemizde 284 kadın erkek şiddeti sonucu öldürüldü, resmi kayıtlara geçen rakamlara göre 42 kadına 
tecavüz edildi, 485 kadın seks işçiliğine zorlandı, 217 çocuk istismar edildi ve en az 513 kadın fiziksel 
şiddete uğradı. İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını denetleyen GREVIO (Kadınlara Karşı Şiddet 
ve Ev İçi Şiddete Karşı Uzman Eylem Grubu) 2018 Türkiye raporunda devletin mağdurları yeterince 
etkili bicimde koruyamamasından kaynaklı oluşan ikincil mağduriyetlere dikkat çekmiştir. Türkiye’nin 
sözleşmenin oluşturulması sırasında göstermiş olduğu desteği hatırlatmış ve adında İstanbul geçen 
sözleşmenin Türkiye tarafından “sahiplenilmeye” devam edilmesinin öneminin altını çizmiştir.

25 Kasım 1960, insan hakları savunucu olan üç kadın olan Mirabel kardeşlerin Dominik faşist 
diktatörü tarafından hedef gösterildikten sonra arabaları durdurularak cinsel saldırıya uğraması ve 
sopayla vurularak öldürülmesinin tarihidir. O dönem gazetelerde haber trafik kazası olarak geçmiştir. 
Geçtiğimiz dönemde de Şule Çet, Emine Bulut, Güleda Cankel, Rabia Naz ve daha adlarını sayama-
dığımız nice cinayet davasında yargı süreci benzer yanlılıkla ve ayrımcı tutumla ilerletilmeye çalışıl-
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maktadır. 

Mirabel kardeşlerin verdiği mücadele 
ruhuyla gerçek adalet arayışındaki kadınlar 
bu süreci engellemek için güçlü bir daya-
nışma göstermektedir. Ülkemizde kadınlar 
bugün birçok kazanılmış haklarını kaybet-
me tehlikesi altında olup güvenle yaşama 
hakkı, nafaka hakkı, kürtaj hakkı gibi birçok 
alanda mücadele vermek zorunda bıra-
kılmıştır. Kadın sağlığını ve hayatını tehdit 
eden kadına yönelik şiddetin engellenmesi 
için İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere 
uluslararası sözleşmelerin gereklerine 
uyulmalı, bu alanda çalışan kadın örgütleri, 
meslek odaları ve uzmanlık derneklerinin 
uzun yıllardır biriktirdikleri bilgi ve dene-
yimlerden yararlanılmalıdır.

8-ŞİŞLİ KENT KONSEYİ 25 KASIM 
PROGRAMI’NA KATILIM:

Şişli Kent Konseyi’nin düzenlemiş olduğu 
25 Kasım Programı’nda komisyonumuzu 
temsilen Dr. Deniz Mardin ‘Kadın Sağlığı’, 
Dr. İncilay Erdoğan ‘Kürtaj Hakkı’ başlıkla-
rıyla birer sunum gerçekleştirdi.

9- 8 MART’A KATILIM:

8 Mart’ta, İstanbul 8 Mart Kadın 
Platformu’nun çağrısıyla ‘ Şiddetsiz ve sö-
mürüsüz bir yaşam için eşitlik ve özgürlük’ 
diyerek Kadıköy’de düzenlenen mitinge 
katıldık.

8 Mart’ta Taksim’deki Feminist Gece Yürü-
yüşünde “Kadınlar Birlikte Güçlü” dedik.

10-TIP HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSA-
MINDA, FARKLI ALANLARDAN HEKİM-
LERİN KONUŞMACI OLDUĞU, “HEKİMLİK 
YAPMAK İSTİYORUZ” PANEL FORUMU’NA 
KATILIM
10 MART 2020- İSTANBUL TABİP ODASI 
CAĞALOĞLU BİNASI

Komisyonumuzu temsilen Dr. Suzan Saner, ‘Kadın Hekimlik’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

 “Çağdaş, iyi hekimlik ancak toplumsal cinsiyete, daha doğrusu toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine 
duyarlı bir yaklaşımla mümkün. Kadınların hekimler ve hastalar olarak deneyimlerini insan hakları 
bakış açısına katmak önemli çünkü bu insan genellikle heteroseksüel, beyaz ve erkek insan olarak 
tanımlanıyor, kadınların deneyimlerini kapsayamayabiliyor. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tam 
da bu nedenle var zaten” sözleriyle başladığı konuşmasında kadın hekimlerin yaşadığı temel zorluk-
lara değindi ve şunları söyledi: “Hasta-hekim ilişkisi toplumsal cinsiyet rolleriyle yakından ilişkili. 
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Çünkü hastanın zihnindeki talep bir çeşit 
annelik işlevi. Hastanın ruh sağlığında ve 
hekimin ruh sağlığında karşılaşma oluyor 
bu ilişkide ve hastanın ruh sağlığında muh-
taç, zayıf, acılar içinde, çaresiz, çocuksu 
konumdaki hasta çevrenin ona tam uyum 
sağlaması gibi yüksek beklentiler içine giri-
yor. Hekimi yüceleştirme, mucizevi iyileşti-
ricilik özellikleri bekleniyor. Bu beklentiler 
tam karşılık bulamadığında ortaya çıkan 
hayal kırıklığı, umutsuzluk, öfke, haset gibi 
yoğun duygular açığa çıkabiliyor.”

Performans sisteminin hasta-hekim ilişkisini zedelediğine, güven, empati gibi olumlu özelliklerin 
yara aldığına dikkat çeken Dr. Saner konuşmasının devamında şunları dile getirdi: “Kadın sağlığı hem 
kadın hekimlerin hem de kadın hastaların sağlıklarından ayrı düşünülemez. Kadın hekimler olarak 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı ayrımcılık ve çeşitli şiddet biçimlerine maruz kalıyoruz. Yıldır-
ma, çifte mesai, bitmeyen mesai gibi durumların üzerinde şekilleniyor sıkıntılar. Katı, geleneksel cin-
siyet rolleri halen etkili ne yazık ki ve sağlık alanına yansımaları söz konusu; uzmanlık alanı seçimi, 
akademik alana dahil olma, çalışma ortamlarına katılım, eğitim süreçlerinde halen etkili.” Dr. Saner 
konuşmasını “Kadın hekimler olarak daha fazla sosyal ağlar, platformlar kurmamız, etkileşimi, da-
yanışmayı artırmamız, başarılı noktalara gelmiş kadın hekimlerin deneyimlerinden faydalanmamız 
gerekiyor. TTB’nin zaten bir toplumsal cinsiyet eşitliği tutum belgesi var. Bu zemine sahip çıkmamız 
gerekiyor” sözleriyle noktaladı.

11- HEKİM SÖZÜ DERGİSİ:

Mart- Nisan 2020 sayısı için ‘Kadın Dosyası’nı hazırladık.

12- 103 KADIN PLATFORMU BİLDİRİSİ:

Çocuklara yönelik cinsel istismar faillerinin, mağdurlar ile evlendiklerinde cezadan muaf olmasını 
öngören yönergeye karşı oluşturulan 103 Platformu’nun bildirisini imzalayarak “Tecavüzü, erken ve 
zorla evlilikleri ve çocuk istismarını meşrulaştıracak hiçbir yasal değişikliği kabul etmiyoruz!” dedik.



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 2 0[

133[

]

Komisyon toplantıları her ayın 3. salı günü Cağaloğlu binamızda gerçekleştirildi.  TTB Asistan ve 
Genç Uzman Hekim Kolu toplantı ve etkinliklerine katılım sağlandı. Asistan ve genç uzman hekim-
lerden gelen mobbing, özlük hakkı kaybı temelindeki başvurularına destek verildi.

TIP İNGİLİZCESİ EĞİTİMLERİ 

• Katılımcıların sağlık alanında uluslararası düzeyde iletişimlerini geliştirmeyi hedefleyen ve bunun 
için gerekli dil becerileri edinmelerini sağlayacak Tıp İngilizcesi Eğitim Programı, daha önceki dö-
nemlerde olduğu gibi İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında yapıldı.

AS. DR. CENGİZ ÇETİN ASİSTAN TEZ YARIŞMASI

•27 Temmuz 1998 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı’nda 
çalışması sırasında meydana gelen kazada yaşamını yitiren meslektaşımız Asistan Dr. Cengiz 
Çetin’in (1973-1998) anısına İstanbul ilinde bulunan tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinde uzmanlık 
eğitimini tamamlamış asistanlar arasında düzenlenen tez yarışmasının duyurulması ve katılımın 
artırılması için çalışma yapıldı. 

XXV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

• XXV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kuru-
lu (TTB-UDEK) tarafından İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 07 Aralık 2019 Cumartesi günü 
İstanbul’da gerçekleştirildi. 

HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ PANELİ

• Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında, farklı alanlardan hekimlerin konuşmacı olduğu, “Hekimlik 
Yapmak İstiyoruz” Panel Forumunda Asistan Hekimler adına konuşma yapıldı. 

HAK MÜCADELELERİ

• Asistan hekimlerin çalışma koşulları, nöbet ertesi izin hakkı, eğitim hakkı, iş sağlığı ve güvenliği, 
döner sermaye başlıklarında yaşadıkları sorunlara dair asistan hekimlerle toplantılar yapıldı, hukuk 
bürosuyla işbirliği içerisinde danışmanlık verildi.

• Malpraktis davası açılan asistan arkadaşımıza hukuk bürosu ve yönetim kurulu ile beraber destek 
verildi. 

• Sağlık ortamında şiddete uğrayan asistan hekim arkadaşlarımız ziyaret edildi ve hukuki süreçleri 
takip edildi. 

• Sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasına kadar geçen süre boyunca konu yakından takip edildi. Basın 
açıklamalarına katılım sağlandı. 15 Mart’ta Ankara’da planlanan Beyaz Miting katılımını artırmak 
için duyuru faaliyetleri yapıldı. 

• 657 sayılı Devlet memurluğu kanununun memurluğa alınma şartlarını düzenleyen güvenlik soruş-
turmaları ile ilgili maddelerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali sonrası hak kayıplarının düzeltil-
mesi için asistan hekimlere destek verildi. 

Asistan ve Genç Uzman Hekim
Komisyonu
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• 26 Eylül 2019’da İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğünde deprem sonrası İstanbul ve Cerrah-
paşa Tıp Fakülteleri başta olmak üzere hasar gören eğitim ve hizmet alanlarının güvenli hale getiril-
mesi ve asistan hekimlerin can güvenliğinin sağlanması için yapılan iş bırakma eylemlerine destek 
verildi. Üniversitelerin yerinde yapılandırılması planlarının takipçisi olundu.

• Pandemi döneminde üniversite hastaneleri ile EAH’ler arasındaki ek ödeme adaletsizliğinin düzel-
tilmesi için basın açıklaması yapıldı. Sosyal medya eylemi ve ulusal basın ile röportajlar yapıldı. Ek 
ödemeden yararlanamayan yabancı uyruklu asistan hekimler ile Sağlık Bakanlığı adına tıp fakültesi 
kadrosunda görev alan asistan hekimlere hukuk bürosuyla işbirliği içinde destek verildi. 

• Pandemi döneminde hak ettikleri nöbet ücretini alamayan asistan hekimlere destek verildi. Konu 
ile ilgili basın açıklaması yapıldı. 

SOSYAL FAALİYETLER

• Genç Hekimler Sahneye isimli tiyatro etkinliği ön çalışması kapsamında yönetmen Aydın Engin ile 
beraber toplantılar yapıldı. 
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Üyeler: Dr. Zeynep Solakoğlu, Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Dr. Rümeysa Taşdelen, Dr. Beyhan Göksan, 
Dr. Yeşim Işıkçı, Dr. Oya Yörüger, Dr. Lale Tırtıl, Dr. Hasan Ogan

2009 yılından bu yana çeşitli çalışmalar yürütmüş olan çalışma grubu, yeni katılımlar ile Eylül 2018 
de yeni bir çalışma programı için çalışmalarına başlamıştır. Hazırlık toplantılarında ortaya çıkan öne-
rilerin İTO YK ile paylaşılması sonucu aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir:

1) Sağlıkta Güvenli Çalışma Eğitimi 19 Katılımcı ile 1 Aralık 2018’de düzenlenmiştir. Bu eğitim sonucu 
çalışma grubuna yeni katılımlar olmuş ve eğitimlerin hastanelerde ve uzmanlık dernekleri kongrele-
rinde sürdürülmesi önerilmiştir.

2) 2 Mart 2019’da Temsilciler Kurulu ve İTO Yönetim Kurulunun katılımı ile bir çalıştay düzenlenmiş, 
sağlık alanında şiddetin nedenleri ve çözüm önerileri analiz edilerek eylem planı oluşturulmuştur. 

3) 28 Nisan-2 Mayıs 2019 tarihlerinde Türk Pediatri Derneği Kongresine davetli olarak bir kurs ve bir 
panel ile katılım gerçekleştirilmiştir.

4) 24 Ekim 2019’da 55. Türkiye Psikiyatri Derneği Ulusal kongresi içinde Şiddete Karşı Eğitim gerçek-
leştirilmiştir. 

5) 22 Kasım 2019’da Bayındır Hastanesi Levent kampüsünde 50 sağlık çalışanının katıldığı 3 saatlik 
bir eğitim gerçekleştirilmiştir.

6) Sağlıkta Şiddete Karşı Kısa Kılavuz başlığı ile çıkarılan broşürün İstanbul’daki tüm sağlık kurum-
larına yaygın dağıtımı sağlanmıştır. 

7) 14 Mart Tıp Haftası’nın temel temasının Sağlıkta Şiddetin durdurulması olarak belirlenmesini 
izleyerek, İTO Yönetim Kurulu’nun büyük desteği ile şiddetin sık yaşandığı büyük devlet hastanelerin-
den başlayarak Sağlıkta Şiddeti Durduracağız başlığı altında Kanuni EAH, Okmeydanı EAH, Yedikule 
EAH, Dr. Lütfi Kırdar EAH, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Bayındır Sağlık Grubu Levent 
Hastanesi ziyaret edilmiş ve yüzlerce meslektaşımızın katıldığı toplantılarda sağlıkta şiddet açısın-
dan yaşananlar, yapılabilecekler ve Şiddete Karşı Kısa Kılavuz paylaşılmıştır. 

8) 2020 Mart ayı Temsilciler Kurulu’nda şiddete karşı yapılabilecekler kısa bir eğitim olarak İTO tem-
silcileri ile paylaşılmıştır. 

9) ABD İş Sağlığı ve Çalışma Güvenliği Kurumu olan OHSA’nın sağlık alanındaki şiddetin önlenme-
sine dönük olarak hazırladığı rehber Türkçeye çevrilerek baskıya hazır hale getirilmiştir. Türkçe 
yayınlanması konusunda kurumdan izin istenmiştir.

10) DW haber kanalı ile şiddet başlığı için yapılan röportaj-haber 2020 Mart ayı içinde youtube kana-
lında yayınlanmıştır. 

11) İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan işbirliği ile 14 Mart haftası içinde Tramvay ve vapur-
lardaki ekranlarda ve billbordlarda, toplu taşıma araçlarındaki ilanlarda sağlıkta şiddete karşı kısa 
filmler ve afişler yayınlanmıştır.

14 Mart 2020’de yapılacak olan büyük Ankara beyaz yürüyüş pandemi sebebiyle iptal edilmiş, bu 
noktada sahadaki çalışmalarımız kesintiye uğramıştır. Covid 19 salgını sürecinde meslektaşlarımızın 
iş güvenliği ve çalışan sağlığı alanlarındaki sorunları öncelik kazanmıştır. 

Sağlıkta Güvenli Çalışma Grubu
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Hekim Forumu dergisinin 2011 yılında yayınına on verilmesinden bu yana İstanbul Tabip Odası’nın 
süreli bir yayını bulunmuyordu. Yönetim Kurulumuzun aldığı; üye sayısının artırılması için çalışmalar 
yürütülmesi, üyelerle Oda arası bağın güçlendirilmesi ve süreklileştirilmesi, hastane ve diğer işyeri 
temsilciliklerinin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi kararlarının yaşama geçirilmesi için bir sürekli 
yayının yeniden çıkarılması gerekli görülmüştü.

2018 yılı Ağustos ayında Yönetim Kurulu ve eski Hekim Forumu yayın kurulu üyelerinden isimler ile 
genç hekimlerin yer aldığı bir dergi hazırlık grubu çalışmalarına başladı. Derginin Oda ve TTB faali-
yetleri ile sağlık politika yazılarına ağırlıkla yer veren bir bülten formatı yerine, ele alacağı konulara 
geniş bir yelpazede yaklaşan, bilimsel gelişmeler, çevre sorunları, kadın hekimlik, yaşam hakkı 
ihlalleri, kültür-sanat gibi hekimlerin gündemindeki tüm konulara sayfalarında yer veren ancak 
toplumdan, halkın sağlığından yana bir hekim tavrını yeniden üretmeyi hedefleyen bir içeriğe sahip 
olmasına karar verildi ve adı “Hekim Sözü” olarak belirlendi.

“…Hekimliğe adım atarken verdiğimiz ‘söz’ bizi bilimin ve aklın ışığında, halkının, hastasının yanında 
hekimler ve hekimlik adına ‘söz’ söylemeye çağırıyor.” denilerek, Ocak ayından başlanarak 2 ayda bir 
çıkartılan Hekim Sözü’nün bugüne kadar yayınlanan sayıları şunlar oldu:

SAYI 1 / OCAK-ŞUBAT 2019
DOSYA KONUSU: EKONOMİK KRİZ

SAYI 2 / MART-NİSAN 2019
DOSYA KONUSU: 100. YILINDA 14 MART TIP HAFTASI

SAYI 3 / MAYIS-HAZİRAN 2019
DOSYA KONUSU: TIBBİYENİN GELECEĞİ

SAYI 4 / TEMMUZ-AĞUSTOS 2019
DOSYA KONUSU: TIBBIN ALTERNATİFİ OLMAZ

SAYI 5 / EYLÜL-EKİM 2019
DOSYA KONUSU: ÇEVRE VE SAĞLIK

SAYI 6 / KASIM-ARALIK 2019
DOSYA KONUSU: İSTANBUL TABİP ODASI’NIN 90. YILI

SAYI 7 / OCAK-ŞUBAT 2020
DOSYA KONUSU: SAĞLIKTA ŞİDDET

SAYI 8 / MART-NİSAN 2020
DOSYA KONUSU: KADIN

SAYI 9 / MAYIS-HAZİRAN 2020
DOSYA KONUSU: PANDEMİ

SAYI 10 / TEMMUZ-AĞUSTOS
DOSYA KONUSU: TABİP ODASI SEÇİMLERİ

Hekim Sözü dergisine gerek basılı olarak Odamız büroları ve hastane temsilcilerimiz üzerinden, 
gerekse Odamız sitesinde yer alan www.istabip.org.tr/yayinlar-hekim-sozu adresi üzerinden erişebi-
lirsiniz.

Hekim Sözü Dergisi
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2019 başında aldığımız karar gereği (daha önceki senelerde TÖK her üniversite ayrı tanışma toplan-
tısı yaparken) bu sene toplu bir tanışma toplantısı yapıldı. İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında 
yapılan toplantıya İstanbul Tıp, Cerrahpaşa, Medeniyet ve Marmara Tıp Fakültesi’nden arkadaşlarımız 
katıldı. Toplantı TÖK adına yapılan sunumlar ve Dr. Pınar Saip ve Dr. Onur Hamzaoğlu hocalarımı-
zın katılımıyla gerçekleştirildi. Bu toplantıyı TÖK’ü ve sağlık sistemini konuştuğumuz interaktif bir 
tartışma ile bitirdik ve sene içinde seçtiğimiz temaları işleyeceğimiz aylık toplantıları İstanbul Tabip 
Odası’nda yapma kararı aldık.

Bundan sonraki ilk toplantıda temamızı “Akademi” olarak seçip bir sonraki buluşmada önceden 
seçilen arkadaşların attığı makaleler doğrultusunda “Akademi” konulu verimli bir mini eğitim yaptık. 

Bir sonraki konumuz “Bilim” idi. İlk dönemde tartışılan son konu ise “Toplumsal Cinsiyet” üzerine 
oldu. Yapılan tüm tartışmalar raporlandı. Bu eğitimlere pandemi süreci başlayana dek düzenli şekil-
de devam ettik.

Ankara’da yapılan Güz Okulu, Kış Okulu ve Genel Yönetim Kurulu toplantılarına katıldık. İstanbul TÖK 
içerisinde yapılan tartışmalar müfredat çalışması olarak aktarıldı.

İstanbul TÖK’ten kadınlar olarak İzmir’de gerçekleştirilen “Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı 
Kongresi”ne katıldık. 

Son süreçte gittikçe yaygınlaşan aşı karşıtlığına karşı, Aile Hekimliği Komisyonu’nun da katkısıyla 
verip aşı karşıtlığının yüksek olduğu bir semtte aşı çalışması yapmayı planladık. Ama araya giren 
korona sürecinden sonra bu fikri hayata geçiremedik.

15 Mart Ankara Mitingi için de duyuru ve katılım çalışması yaptık.

Pandemi süreciyle birlikte yaşanan karantina sürecinde ilişkilerimiz devam etti. İstanbul TÖK olarak 
tartışmaları devam ettirmeye çabaladık. Aynı zamanda tüm illerdeki arkadaşların katılımıyla gerçek-
leştirilen Online Bahar Okulu, Film Tartışmaları, COVİD-19 sürecine dair yapılan tartışmalarda ve Dil 
Çalışması içerisinde İstanbul TÖK olarak aktif katılım sağladık.

Bu sene ek olarak ilk defa Online olarak gerçekleştirilen Bahar okuluna katıldık.

Tıp Öğrencileri Komisyonu
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İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği, Odaya uzak bölgelerde çalışan üyelerin, odayla iletişimlerini 
artırmak, 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. 

17 NİSAN GÜNÜ SİLİVRİ’DE ANMA TÖRENİ 
VE BASIN AÇIKLAMASI 

Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü olan 17 
Nisan 2019 günü İstanbul Tabip Odası Silivri 
Temsilciliği’nce de anma töreni ve basın 
açıklaması gerçekleştirildi.

İlk anma etkinliği sabah saatlerinde Silivri 
Kolan Hastanesi’nde düzenlenirken, aynı 
gün 12.30’da ise Silivri Devlet Hastanesi 
Acili önünde anma ve basın açıklaması 
yapıldı.

Silivri Kolan Hastanesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Hastanesi, Silivri Medicalpark Hastanesi ve Silivri 
Devlet Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezlerinden hekim ve sağlık çalışanları ile SES Silivri Şubesi 
temsilcilerinin katıldığı anma ve basın açıklamasında ilk olarak Silivri temsilcimiz Dr. Fethi Bozçalı 
bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: “Dünya kara deliğin fotoğrafıyla meşgulken bizler sağlık çalı-
şanlarına şiddetin son bulması için mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Sağlık çalışanlarına yönelik 
şiddetin giderek artmış olması gündemdeyken, Sağlık Bakanlığı TTB’nin tüm öneri ve çağrılarına 
kayıtsız kalmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nı sorumluluk almaya TTB ile birlikte şiddetin sona 
ermesi için mücadele etmeye çağırıyoruz.”

Ardından Dr. Ersin Arslan ve sağlıkta şiddet dolayısıyla kaybettiğimiz hekimler ve sağlık çalışanları 
için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Basın açıklamasının İTO Silivri birinci basa-
mak temsilcisi Dr.Ersin Gökpınar tarafın-
dan okunmasıyla eylem son buldu.

DİRENİŞTEKİ KALE KAYIŞ İŞÇİLERİNE 
DESTEK ZİYARETİ

Silivri’de kurulu bulunan Kale Kayış Fab-
rikasında çalışan işçilerin iki aydır süren 
direnişine, bileşenleri arasında odamızın 
Silivri temsilciliğinin de bulunduğu Silivri 

Silivri Temsilciliği
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Demokrasi Platformu üyeleri tarafından 27 Nisan 2019 tarihinde dayanışma ve destek ziyaretinde 
bulunuldu.

300 işçinin çalıştığı, şu ana dek iş güvenliği tedbirlerinin yeterince alınamaması nedeniyle birçok 
işçinin parmaklarını kaybettiği, kollarının kırıldığı, 3 işçinin hayatını kaybettiği Kale Kayış işçileri kötü 
çalışma koşullarının düzeltilmesi ve sendikal örgütlenme talepleriyle eylemlerini sürdürüyorlar.

Direnişteki Kale Kayış işçilerine yapılan ziyarette, Silivri temsilcimiz Dr. Fethi Bozçalı Kale Kayış 
işçileri ve çalışanların örgütlü oldukları sendikanın Petrol-İş Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz’la gö-
rüşerek, çalışırken ölmemek, sakatlanmamak, yaralanmamak ve örgütlü mücadele için sürdürülen 
mücadeleyi desteklediklerini belirterek, başarılar diledi.

SAĞLIKTA ŞİDDET SONUCU KAYBETTİĞİMİZ DR.FİKRET HACIOSMAN İÇİN BASIN AÇIKLAMASI

Bahçelievler Medicana Hastanesi’nde hastası tarından ateşli silahla vurularak öldürülen Dr. Fikret 
Hacıosman için hekimler ve sağlık çalışanları Silivri Devlet hastanesi acili önünde bir araya geldi.

Silivri’de kamu ve özel hastane sağlık ça-
lışanları, aile hekimleri, cezaevi hekimleri 
başta olmak üzere birçok sağlık çalışanı 3 
Ekim 2019 tarihinde 12.30’da Silivri Devlet 
Hastanesi acili önünde toplanarak, Dr. 
Fikret Hacıosman’ın öldürülmesini pro-
testo edip, saygı duruşunda bulundu, basın 
açıklaması yaptı.

İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilcimiz 
Dr. Fethi Bozçalı, 17 Nisan 2012 yılında 
Gaziantep’te hasta yakını tarafından bıçak-
lanarak öldürülen meslektaşımız Dr. Ersin 
Arslan’dan sonra sağlık çalışanlarına şiddetin artarak devam ettiğini ve vahim bir boyut kazandığını, 
bu tablo karşısında acı ve öfkemizin büyük olduğunu dile getirdi.

Silivri temsilciliğimizin hazırladığı basın açıklamasını Silivri Devlet Hastanesi Temsilcisi Dr. Meltem 
Irmak okudu.

SİLİVRİ 14 MART ANIT TÖRENİ YAPILDI

İstanbul Tabip Odası Tıp Haftası Programı 
kapsamında Silivri Temsilciliği tarafından 
13 Mart 2020, Cuma günü 12.30’da Silivri 
Atatürk Anıtı önünde tören etkinliği yapıldı. 
Etkinliğe özel hastane başhekimleri, Sağlık 
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 
(SES) temsilcisi, CHP, HDP ilçe başkanla-
rı, Silivri Demokrasi ve Silivri Dayanışma 
Platformu üyeleri, hastane ve ASM’lerden 
hekimler ve sağlık çalışanları katıldı.

SES üyesi Ebe Yeliz Keser’in sunduğu etkinlik, İTO Silivri Temsilciliği ile Özel Anadolu Hastanesi ve 
Özel Kolan Hastanesi çelenklerinin hastane başhekimleri ve temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı’na 
konulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Silivri temsilcimiz Dr. Fethi Bozçalı törende yaptığı konuşmada; yeni korona virüs hastalığı ve salgını 
için TTB’nin kurmuş olduğu heyetle süreci yakından izlediğini, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 
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bu konudaki taleplerinin Sağlık Bakanı’yla 
dün yapılan görüşmede iletildiğini söyledi. 
Salgının önlenmesi başta olmak üzere he-
kimlerin ve diğer tüm sağlık çalışanlarının 
toplumun sağlığı için canla başla çalıştığını 
ancak sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin 
devam ettiğini, şiddetin durması için 15 
Mart’ta Ankara’da yapılacak mitingin ise 
korona vakaları görülmesi nedeniyle erte-
lendiğini belirtti.

Etkinlik, Silivri Devlet Hastanesi Tem-
silcimiz Dr. Meltem Irmak tarafından Silivri Temsilciliğimiz tarafından hazırlanan 14 Mart Tıp 
Bildirgesi’nin okunmasıyla son buldu.

14 Mart haftası kapsamında Silivri temsil-
ciliğimizin 14 Mart 2019 Cumartesi gecesi 
düzenleyeceğini ilan ettiği geleneksel 14 
Mart yemeği salgın nedeniyle iptal edilmesi 
üzerine bu yıl gerçekleştirilmedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE SİPERLİKLER 
DAĞITILDI.

Pandeminin ülkemizi etkilemeye başladığı 
Mart 2020 tarihinde sağlık çalışanlarının 
kişisel koruyucu ekipmanları ya hiç yoktu 
ya da çok yetersizdi. Bu süreçte Silivri ilçe-
sindeki ASM, TSM Cezaevi hastanesi olmak 
üzere bir çok sağlık merkezlerinde çalışan 
arkadaşlarımıza gönüllü kuruluşların üret-
tiği siperlikler temsilciliğimiz aracılığıyla 
dağıtıldı, sağlık çalışanlarının korunmaları-
na destek olundu. 

Ayrıca, temsilciliğimiz, yeni üye yapma, üye 
aidatı, üyelik işlemleri, danışmanlık gibi 
etkinlikleri bu dönemde de sürdürdü. 

HEKİMLER, SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖREVLERİ BAŞINDA ŞİDDET GÖRÜYOR ÖLDÜRÜLÜYOR…

YETTİ ARTIK DİYORUZ BU ŞİDDETİ ARTIK DURDURULMALI!

Bahçelievler Medicana Hastanesi’nde görev yapmakta olan meslektaşımız, Dr. Fikret Hacıosman dün 
öğle saatlerinde görevi başında iken S.T. isimli 18 yaşında hastası tarafından silahlı saldırıya uğra-
mış, başından vurularak ağır şekilde yaralanmış, dün gece yoğun bakımda tedavi altına alınmış, ama 
maalesef dün gece 21.45 civarında yaşam mücadelesini kaybetmiştir.

Çok üzgünüz, öfkeliyiz, yastayız….

Her geçen gün başka bir meslektaşımıza, çalışma arkadaşımıza şiddet haberini alıyoruz. Bu kez en 
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acı olanı Fikret arkadaşımızın ölüm haberini aldık. Sağlıkta şiddetin hiçbir biçimine, ölümlere alış-
mayacağız… 

Çalışan sağlığı ve güvenliği, sağlığın korunmasının temel bir bileşenidir. Ancak bugün sağlık sistemi 
kendi çalışanlarının sağlığını bile koruyamamaktadır. Yaşam hakkını koruyamayan bir sağlık sistemi 
sağlıksızdır. 

Ayrıca bu olay psikiyatrik sorunları olan 18 yaşındaki bir gencin silaha erişimi, bireysel silahlanmanın 
sadece sağlık çalışanları için değil toplum sağlığı açısından oluşturduğu tehdidin boyutlarını da gös-
termektedir. Bireysel silahlanmanın önlenmesi ve sağlık hizmeti verilen kurumlarının güvenliğinin 
sağlanması ACİL bir zorunluluk haline gelmiştir. 

İstanbul Tabip Odası olarak, meslektaşımızın vurulduğunu öğrenir öğrenmez, hemen ardından 
Yönetim Kurulu üyeleri hastaneye giderek olay yerinde değerlendirmede bulunmuş, başhekim ve aile 
üyeleri ile görüşmüş, sürekli tıbbi durumu takip edilmiş, yoğun bakımda tedavisi sürerken maalesef 
arkadaşımız yaşam mücadelesini kaybetmiş, arkadaşımızın ölüm haberi hepimizi yasa boğmuştur.

Nice hastasını yaşatmak için var gücüyle uğraş veren meslektaşımızın hastası tarafından güpegün-
düz, kendi çalıştığı hastanede, ateşli silahla öldürülmesi kabul edilemez. Başta bu cinayeti işleyen 
şahsın yargılama sürecini takip edeceğimizi, ayrıca olayın yaşanmasında etkisi, sorumluluğu olanla-
rında da hesap vermesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 

Yaşatmak isterken yaşamak ta istiyoruz!

SORUYORUZ

HEKİMLER SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖREVLERİ BAŞINDA ŞİDDET GÖRÜYOR ÖLDÜRÜLÜYOR…

SAĞLIK BAKANLIĞINA SORUYORUZ DAHA KAÇ KİŞİ ÖLDÜRÜLÜNCE HAREKETE GEÇECEKSİNİZ? 

TTB’NİN HAZIRLADIĞI SAĞLIK ÇALIŞANINA ŞİDDETE KARŞI YASA TASARISINI NEDEN BİR AN EV-
VEL MECLİSE GETİRMİYORSUNUZ?

BİREYSEL SİLAHLANMANIN ÖNÜNE NEDEN GEÇMİYORSUNUZ? 

KOCAMAN HASTANELERDE HER TÜRLÜ KONFORU DÜŞÜNEN ÖZEL HASTANE SAHİPLERİ, HEKİM-
LERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN NEDEN YETERLİ ÇABA GÖSTERMİYOR?

İSTANBUL TABİP ODASI 
SİLİVRİ TEMSİLCİLİĞİ

14 Mart 2020 Bildirgesi 

ŞİDDET GÖRMEDEN İYİ HEKİMLİK YAPMAK, SALGINA KARŞI
BİRLİKTE MÜCADELE ETMEK İSTİYORUZ! 

14 Mart 1827’de modern anlamda ilk tıp okulu (Tıbbiye i Amire) açılma tarihi, yıllar sonra tıbbiyelile-
rin 14 Mart 1919’da ilk kez 14 Mart ı kutladığı dönemle başlamıştır. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Mart haftası boyunca, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının yaşadı-
ğı sorunları, taleplerini, ülkenin sağlık ortamını, sağlık hizmetlerinin halka yansıyan halini, meslek-
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taşlarımızla, tüm kamuoyu ile paylaşmaktan ziyade yeni korona virüs hastalığı ve dünyada yarattığı 
salgını gündem yapmayı tercih ettik. 

Yeni korona virüs (COVID-19) hastalığı dünyada salgın haline gelmiş, insanların ölümüne yol açmış, 
yeni olguların sayısındaki artışın ve ölümlerin önüne henüz geçilememiştir. Sağlık Bakanlığı, ülke-
mizde şimdilik iki olgu olduğunu açıklamıştır. 

Yeni korona virüs salgını dünyada en çok Çin, İran ve İtalya’da etkili olsa da ülkemizde bir olgunun 
görülmesinin bile oldukça önemli olduğunu, koruyucu önlemlerin bu durumda kıymetinin daha da 
arttığını, salgının önüne geçmek, ölümleri önlemek için herkesin üstüne düşen sorumluluğu en iyi 
şekilde yerine getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) yeni korona virüs hastalığının dünyada toplum sağlığını tehdit eden yaygın-
lığına karşı, süreci kurumuş olduğu özel bilimsel heyetle izlemiş, değerlendirmiş, önerilerde bulun-
muş, dün Sağlık Bakanlığı’yla görüşme yapmış, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin durması için 15 
Mart’ta Ankara’da yapacağı mitingi ertelemiştir.

Yeni korona virüs hastalığının ülkemizde yurttaşlarımıza yayılmaması, ölümlerin olmaması için tüm 
hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının her zaman olduğu gibi canla başla çalıştıklarının/çalışacak-
larının bilinmesini isteriz. 

Salgına karşı mücadele edecek hekimlerin ve sağlık çalışanlarının kişisel korunmaları için koruyucu 
malzemelerin karşılanmasını ve diğer koruyucu önlemlerin sağlık bakanlığı tarafından acilen yete-
rince getirmesini bir kez daha dile getiriyoruz. 

Sağlık Bakanlığı başkanlığında yeni korona virüs (COVID-19) salgınına karşı oluşturulan bilim kuru-
lunun alacağı önlemlere halkımızın uyması, başta yaşlı ve kronik hastalığı olan yurttaşlarımızın çok 
gerekmedikçe kapalı toplu alanlarda bulunmaması, kişisel hijyene ayrıca önem verilmesi, geleneksel 
tokalaşma, yakın durmalara ara verilmesinin oldukça önemli olduğunu belirtmek isteriz. 

Sağlık Bakanlığı’nın başta TTB ve meslek odalarımızla, sağlık hizmet alanında faaliyet gösteren 
dernek, sendika ve kitle örgütleriyle, hekimlerle, sağlık çalışanlarıyla yakın iş birliği içinde olmasının 
önemli ve gerekli olduğunu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. 

Ne İstiyoruz? 

Bu yıl, her 14 Mart’ta yaptığımız gibi sorunlarımızı dile getirmekten ziyade tüm dünyayı saran yeni 
korona virüs salgınına karşı yapacaklarımızı gündem yapmanın daha öncelikli olduğunu düşünerek 
sadece sağlık çalışanına yönelik şiddetin giderek artmasına dur demenin önemini ve bazı talepleri-
mizi birkaç cümleyle dile getirmek istiyoruz. 

Başta, her gün ortalama 40 sağlık çalışanına yönelik giderek artan fiziksel, psikolojik ve sözel şid-
detin son bulmasını, TBMM’de bekleyen “Sağlıkta Şiddeti Önleme Tasarısının” yasalaşmasını, yeni 
ölümler yaşanmadan güvenli bir ortamda iyi hekimlik ortamının sağlanmasını istiyoruz. 

Sağlık hizmetini sunarken, başka hayatları kurtarmaya çalışırken kendi canımızdan olmak istemiyo-
ruz. İş güvenceleri, taşeronlaştırma, sözleşmeli, staj vb. adlar altında yok edilmeye, ücretler güven-
cesiz performans ve hak ediş sistemleriyle ucuzlatılmaya çalışılmaktadır. 

Her geçen gün değersizleştirilen ve piyasanın sıradan bir unsuru, maliyet kalemi haline getirilmeye 
çalışılan emeğimizin karşılığını istiyoruz. 

Toplumun gereksinimlerine dayalı, salgınlarda en etkili olan şimdi en çok ihtiyaç duyduğumuz ko-
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ruyucu sağlık hizmetlerinin esas alındığı, her kesime, ayrımsız tamamen ücretsiz iyi sağlık hizmeti 
sunmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. 

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının, çalışma koşullarının düzeltilmesi, 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. 

Hekimler ve diğer sağlık çalışanları olarak, insani çalışma koşulları ve temel hakları için, halkın eşit, 
ücretsiz, ulaşılabilir iyi sağlık hizmeti alma hakkı için, aklın, bilimin ve aydınlığın ışığıyla, doğamızı, 
yaşam alanlarımızı, salgınlardan halkımızı korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz. 

İSTANBUL TABİP ODASI 
SİLİVRİ TEMSİLCİLİĞİ
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Meslektaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alarak “Tıp İngilizcesi Kursu” vermeye başladık. Üye-
lerimize özel, tecrübeli öğretim görevlileri tarafından yürütülen iletişim ve akademi odaklı eğitim 
programının 4. dönemi 5 Ekim 2020-18 Ocak 2021 tarihleri arasında, Odamız Cağaloğlu binasında 
gerçekleştirilecek.

Tıp İngilizcesi Kursları
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Gerek hekimlerin, gerekse tıp öğrencilerinin büyük ilgisiyle karşılanan Felsefe Buluşmaları geride 
bıraktığımız dönemde de devam ettirildi. Geçtiğimiz dönemin tartışma başlıkları şunlar oldu:

• Zor Problem Bilinç-II

• Felsefede ve Fizikte “Zaman”

• Felsefede ve Bilimde “Delilik”

• Zihin ve Gerçeklik

• Felsefede ve Bilimde “Delilik”-2

• Tıp Öğrencileriyle Felsefe: Hipoktat’ı Yeniden Anımsamak

• Kıta’da İnsan

• Göç ve Öteki

• Felsefede ve Fizikte “Nedensellik”

Bu dönem tıp öğrencilerinin felsefe toplantılarına ilgisini dikkate 
alarak ayrıca bir “Tıp Öğrencileriyle Felsefe Toplantısı da ger-
çekleştirildi. “Hipokrat’ı Yeniden Anımsamak” başlığı altında 19 
Aralık 2019’da düzenlenen toplantının moderatörlüğünü Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Utku Naykı yaptı. Utku 
Naykı yaptığı konuşmada Hipokratı yeniden anımsama gerek-
liliğinin nedenlerini bir öğrencinin bakış açısıyla anlattı. Konuşmacılar ise İ.Ü. Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi, duayen hocalardan Prof. Dr. Hasan Yazıcı ile Uşak Üniversitesi 
Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Utku Özmakas oldu.

Yapılması planlanan diğer toplantılar ise Covid-19 pandemisi ve yaşadığımız kısıtlamalar sebebiyle 
ertelendi.

Felsefe Buluşmaları
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Tıp fakülteleri halk sağlığı intörnlerine İstanbul Tabip Odası, görev, yetki ve sorumluluklarını aktar-
maya yönelik eğitim toplantılarını bu dönemde de sürdürdük.

Eğitim toplantıları kapsamında; tıbbi deontoloji, malpraktis, sağlık mevzuatı bilgilendirmeleri yapıldı. 
Genç meslektaşlarımıza tabip odasının işleyişi, kurulları, görev ve yetki alanları aktarıldı.

2019-20 dönemi eğitim toplantılarına; İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Bahçeşehir 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi intörnleri katıldı.

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
İntörn Toplantıları
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İstanbul Tabip Odası olarak; yıpratan çalışma koşullarımızın yarattığı yorgunluklarımızı atmak, birlik-
teliğimizi artırmak amacıyla geçen dönem başlattığımız Kültür Turlarına 2020 yılında da devam ettik.

Düş Patikaları firması işbirliğinde gerçekleşen bu turlarda meslektaşlarımız ve aileleri deneyimli 
rehberlerden sürekli geçtiğimiz İstanbul sokaklarının, meydanlarının bilinmeyen tarihini dinleme, 
gözlerden uzak kalmış tarihi ve kültürel değerleri keşfetme, “Bir vesile olsa da, gitsek” dediğiniz 
adresleri gezme, tanıma şansı buldu.

Geride bıraktığımız dönemde Eyüp Sultan, Kocamustafapaşa-Samatya, Balat-Ayvansaray ve 
İstanbul’un Saklı Yeraltı Hazineleri-Ayasofya turları gerçekleştirildi. Planlanan diğer turlar ise pan-
demi koşulları sebebiyle iptal edildi.

İstanbul’da Kültür Turları





Hukuk
Çalışmaları
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I- GENEL OLARAK

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

Sağlık alanını etkileyecek düzenlemeler/değişiklikler nedeniyle yazılı ve sözlü hukuki mütalaalar ha-
zırlamak, Yönetim Kurulu ve/veya büro ve komisyonlarca düzenlenen toplantılara katılmak, sunumlar 
yapmak, soruları yanıtlamak, Hukuk Bürosu’nun yerine getirdiği görevler arasındadır. 

Gerek duyulması halinde, hastaneler, üniversiteler, uzmanlık dernekleri tarafından düzenlenen top-
lantılara katılım sağlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İstanbul Valiliği, İl 
Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kamu Denetçiliği Kurumu, üniversiteler başta olmak üzere 
kurumlarla yazışmalar yürütülmektedir. 

2002 yılından bu yana düzenli olarak hekim başvuruları cevaplanmakta ve hukuki danışmanlık 
hizmeti sunulmaktadır. Nisan 2018-Temmuz 2020 tarihleri arasında 1.755 hekime yüz yüze ve/veya 
telefonda danışmanlık hizmeti sunulmuştur. 

2018 yılı Ağustos ayından bu yana İstanbul’daki tıp fakültelerinde (İstanbul, Cerrahpaşa, Marmara, 
Acıbadem, Bahçeşehir, Koç, Maltepe Tıp Fakültelerinde) eğitim alan intörn hekimlerin, stajları kap-
samında yapılan toplantılarda da hukuk bürosu adına sunumlar yapılmıştır, yapılmaktadır. 

Üyelik İşleri, Muhasebe, Hekimlik Uygulamaları, Özel Hekimlik, İşyeri Hekimliği ve Aile Hekimliği 
Büroları başta olmak üzere, Oda’nın büro ve komisyonlarına ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, kimi 
zaman hukuki görüş sunulmakta, kimi zaman da özellik arz eden başvuru dilekçeleri cevaplanmak-
tadır. 

Odanın iç işleyişine veya komisyon ve büro çalışmalarına yönelik yönergeler, bilgi notları, tutum bel-
geleri gibi düzenleyici işlemleri bazen doğrudan hazırlamak, bazen hazırlanmasına katkıda bulunmak 
da hukuk bürosu çalışmaları arasında yer almaktadır. Son iki yıl içinde hazırlanan kısa film yarışma-
sına ilişkin, tıp fakültesi öğrencilerine burs verilmesine ilişkin yönergeler örnek olarak sıralanabilir. 
En önemlisi de Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi’dir. 

Basın, yayın, matbaa, abonelik, kiralama vb her türlü sözleşmenin hazırlanması, personel ayrılış ve 
başlangıçlarının yapılması gibi kurumsal işleyişle ilgili görevler de yerine getirilmektedir. 

Oda’nın sürekli yayını olan Hekim Sözü Dergisi için, dosya konularına göre yazılar hazırlanmaktadır. 

Oda aidatlarını ve Onur Kurulu tarafından verilen para cezalarını ödemeyen hekimler hakkında, uyarı 
ve ihtar mektupları gönderildikten sonra, ödememe halinin devamında icra takibi de yapılmaktadır.

Hukuk Bürosu Faaliyetleri
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Hukuk Bürosu çalışmalarının önemli bölümünü davalar oluşturmaktadır. Bu nedenle davalara ayrı 
bir başlık altında değinme gereği duyulmuştur. 

II- DAVALAR

Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Hukuk Bürosu tarafından takip edilen derdest dava sayısı 166’dir. 

Davalar, İstanbul Tabip Odası adına açılan davalar, İstanbul Tabip Odası’na karşı açılan davalar, Oda 
yöneticisi, temsilcisi ve aktivistleriyle ilgili davalar, şiddet davaları, aile hekimliği ve emekli hekimler-
le ilgili açılan davalar ile emsal davalar başlıkları altında kategoriler halinde sıralanacaktır. 

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- 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 nedenle açtığı-
mız tüm davalar, meslek odası lehine sonuçlandığı halde, ne Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü-
nün “ısrarı” bitmiş, ne de “sorun” çözülmüştür. Hatta üniversiteler de evrak vermemeye başlamıştır.

Son iki yıl içinde Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi,  Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Silivri 
Devlet Hastanesi aleyhinde, meslek örgütüne evrak vermeme işlemleri nedeniyle toplam 8 yeni dava 
açılmıştır. Bu davaların tamamında, evrak vermeme işlemleri iptal edilmiş ve kararlar kesinleşmiştir.

2- 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, hakkında şikayetçi olunmaya devam edilmiştir. Bu nitelikte olup, son iki yılda takip edilen dava 
sayısı 13’tür.

3- Bir özel hastanede üroloji uzmanı olarak görev yapan bir hekimin, hastasının yakınlarınca darp 
edilmesi, Show Tv’nin 28 Şubat 2019 tarihli ana haber bülteninde yer bulmuş, haber bu kanalın face-
book hesabından da yayınlanmıştır. Yayının altında yapılan yorumlarda, saldırgana “ellerine sağlık”, 
“keşke sakat bıraksaydın”, “doktorlar dövülmeyi hak ediyor iyi yapmışsın”, “ben olsam öldürürdüm”, 
“az bile yapmışsın tüm kemiklerini kırsaydın” diyenler olduğu gibi; tüm hekimleri hedef alan, hedef 
gösteren, aşağılayan, hakaretler içeren yorumlar da yapılmıştır.

Bu ve benzeri şekilde yorum yapan facebook kullanıcılarının cezalandırılmaları için İstanbul Tabip 
Odası adına suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 
sürmektedir.

4- İstanbul Tabip Odasının sosyal medya hesapları kanalıyla yaptığı açıklamalara, değerlendirmelere 
ve bilgi paylaşımlarına yönelik, çok sayıda övgü alınırken, diğer yandan hakaret, tehdit, hedef gös-
terme, suçu ve suçluyu övme gibi pek çok hak ihlali yaşanmaktadır. Kimi zaman İstanbul Tabip Odası 
tüzel kişiliğini, kimi zaman tüm hekimleri hedef alan bu saldırılar zaman zaman savcılıklara da 
taşınmıştır.  Son iki yılda bu içerikte 6 kez şikayetçi olunmuştur.    
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5- Pandemi günlerinde Müge Anlı’nın, “Müge Anlı ile Tatlı Sert” isimli tv programının canlı yayını es-
nasında hekimleri “işlerini yapmayan”, “keyfi”, “sorumsuz” insanlar gibi tanıtarak hedef göstermesi 
ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti haklı gösterecek ifadeler de bulunması, tüm sağlık camiası-
nın tepkisine neden olmuş, TTB’nin RTÜK başvurusunun ardından, savcılığa başvurularak şikayetçi 
olunmuştur.   

B- İSTANBUL TABİP ODASI ALEYHİNDE AÇILAN DAVALAR

Bu davaların çok önemli bölümünü, Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezalarının iptali için ilgili 
hekimler tarafından açılan davalar oluşturmaktadır. 

Bu davalar arasında; tabip odasına bildirimde bulunmadan çalışma, reklam yasağının ihlali, hastaya 
karşı özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, yanlış teşhis ve tedavi, bilimselliği kanıtlanmamış 
yöntemlerle tedavi, aydınlatılmış onamın usulüne uygun olarak alınmaması, hekimin hastasına cin-
sel taciz ve/vyea cinsel saldırıda bulunması, uzmanlık dışı girişim vb. nedenlerle Onur Kurulu tarafın-
dan verilen disiplin cezalarının bulunduğunu belirtelim. 

Hâlihazırda bu şekilde devam eden 39 dava bulunmaktadır.

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 sıralanabilir.

1-Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyelerinin, “Savaş Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama 
sonrasında hedef gösterilmeleriyle başlayan süreç gözaltılar ve sonrasında disiplin soruşturmaları 
ve ceza davaları ile sürmüştür. Hukuk Büromuz tarafından hem İstanbul ayağında yaşananlar doğ-
rudan takip edilmiş, hem de Ankara’daki ceza yargılaması sürecine destek verilmiştir. Ceza dosyası 
halen Ankara Bölge Mahkemesi önündedir.  

2-11.01.2016 tarihinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi bahçesinde İstanbul Tabip Odası ve 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından gerçekleştirilen “Yaşam Hakkı İçin Beyaz 
Nöbet” hakkında açılmıştır. 

Aradan üç yıl geçmesine rağmen 2019 yılında etkinliğe katılan yönetici ve aktivistler hakkında, 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 
Muhalefet” isnadıyla soruşturma başlatılmıştır. 

Soruşturma, 25.09.2019 tarihinde Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar’la sonuçlanmış ve karar 
kesinleşmiştir.

3-Aynı tarihlerde (2016 yılının şubat ayında) Cizre’de çatışmalar nedeniyle sağlık hizmeti sunulama-
dığı, ambulansların geri döndüğü medyaya yansımış, SES ve TTB’nin yaptığı çağrı sonrası “sağlık ko-
ridoru aç” talebiyle yola çıkan sağlık çalışanları şehre alınmamış, daha sonrasında haklarında dava 
açılmıştır. İstanbul Tabip Odası önceki dönem yöneticilerinin de yargılandığı dava olması gerektiği gibi 
beraat kararı ile sona ermiştir. 
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D- HASTA ve/veya HASTA YAKINININ ŞİDDETİNE UĞRAYAN HEKİMLER ADINA TAKİP EDİLEN 
DAVALAR

1- Bu kategorideki diğer davalara ilişkin bilgileri paylaşmadan önce, 02.10.2018 tarihinde bir hastanın 
silahlı saldırısı sonucu kaybettiğimiz Dr. Fikret Hacıosman’ın katledilmesine ilişkin davanın Hukuk 
Büromuz tarafından takip edildiğini belirtmek isteriz.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamada, İstanbul Tabip Odası adına “suçtan 
zarar gören” sıfatı ile davaya katılma talebimiz kabul edilmiştir. 

Yanı sıra davada, Dr. Fikret Hacıosman’ın eşi ve kızının vekilliği de üstlenilmiştir.

Davada karar aşamasına gelinmiştir. 

2- Hukuk Büromuz tarafından, tehdit, hakaret, yaralama vb. şiddet eylemlerine maruz kalan hekim-
lerin 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: 

• Son iki yıl içinde, 56 şiddet davası takip edilmiştir. 

• Dava dosyalarından, en sık ve yoğun şiddetin hastane acil servislerinde ve nöbet saatlerinde yaşan-
dığı görülmektedir.

• Aile sağlığı merkezlerinde yaşanan şiddet, artmaya devam etmektedir.

• Dosyaların neredeyse tamamında yargılama hasta ve hasta yakınının, “hakaret” ve/veya “tehdit” 
eylemi nedeniyle yapılmaktadır. Yarıya yakınında, hakaret ve tehdit suçlarına “yaralama” ve “yarala-
maya teşebbüs” suçları eklenmektedir. 

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

• 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 birçok nedenle şiddete başvurmaktadır.  

 • Dosyaların tamamına yakınında hasta ve/veya hasta yakınlarının eylemi hatalı bulunarak ceza 
verilmekte, kararlar Oda’nın web sayfası aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

E- EMEKLİ HEKİMLERİN AYLIKLARI İLE İLGİLİ DAVALAR

Emekli hekimler, aylıklarının arttırılması, muadilleriyle eşitlenmesi ve hakkaniyete uygun şekilde 
ödenmesi için uzun yıllar adım atılmasını beklemiş, Türk Tabipleri Birliği ve diğer sağlık meslek 
örgütleri emekli aylıklarının yükseltilmesi için pek çok kez talepte bulunmuş, düzenleme yapılacağına 
dair sözler verilmiştir.

Nihayetinde Temmuz 2018 itibariyle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na Askerlik Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi sunulmuş, 
bu Teklif’in içine sağlık alanına ve sağlık çalışanlarına dair düzenlemeler de konulmuştur. 

Bu düzenlemelerden birisi de emekli hekimlerin aylıklarına ilişkindir. İlgili düzenleme, Sağlık Ba-
kanlığı tarafından emekli uzman hekimler için yaklaşık 2.000-TL, emekli pratisyen hekimler içinse 
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yaklaşık 1.500-TL artış sağlandığı şeklinde duyurulmuştur.

Ne var ki duyurulduğunun aksine, ilgili madde bütün emekli hekimleri kapsayacak bir müjde olmak-
tan uzak şekilde kanunlaşmıştır. Nitekim 7146 sayılı Askerlik Kanunu İle Diğer Bazı Kanunlarda ve 
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. maddesi ile 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na Ek Madde 84 eklenmiştir. 

Düzenleme ile Emekli Sandığı mensubu olmayan emekli hekimler (SSK ve Bağ-Kur emeklileri) ta-
mamen ilave ödemenin kapsamı dışında tutulmuştur.

Emekli Sandığı emeklileri yönünden de kapsam daraltılmış, öncelikle makam tazminatı ödenmesi-
ne hak kazanmış olanlar ilave ödeme yapılacakların dışında bırakılmıştır. Yanı sıra emekli olduktan 
sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar da dâhil herhangi bir sosyal güvenlik 
kurumuna tabi olarak çalışan hekimler de ilave ödemenin kapsamı dışında kalmıştır.

Yanı sıra Kanun’da bu yönde bir kısıtlama olmamasına rağmen, Sosyal Güvenlik Kurumu (mülga) 
2829 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun 
kapsamında hizmet birleştirmesi yaparak emekli olan ve Emekli Sandığı kapsamında aylık bağlanan 
hekimlere de ilave ödeme yatırmamıştır.

Emekli hekimlerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi amacıyla Hukuk Büromuz tarafından başvuru ve 
dava dilekçeleri hazırlanarak emekli hekimlerle paylaşılmıştır.

Ayrıca Hukuk Büromuz tarafından;

• Emekli Sandığı emeklisi olduğu halde bir sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışmasını sürdürdüğü 
için ilave ödemeden yararlanamayan hekimler için,

• Emekli Sandığı emeklisi olduğu halde makam tazminatına hak kazanarak emekliye ayrıldığı için 
ilave ödeme alamayan hekimler için,

• Emekli Sandığı kapsamında aylık bağlandığı halde, “hizmet birleştirmesi/son defa kamuda çalış-
mamak” gerekçe gösterilerek ilave ödeme yapılmayan hekimler için,

• SSK ve Bağ-Kur emeklisi olduğu için ilave ödemeden yaralanamayan hekimler için, toplam 5 em-
sal dava açılmıştır.

Hukuki girişimler sonrasında;

1- Hizmet birleştirmesi gerekçe gösterilerek ilave ödeme bağlanmayan hekimler adına açılan dava-
larda olumlu kararlar verilmiştir. Hukuk Büromuz tarafından emsal olarak açılan davada da, Ankara 
17. İdare Mahkemesi tarafından, 11.10.2019 tarihinde iptal kararı verilmiştir.  Dava istinaf aşamasın-
dadır.

2- SSK/Bağ-Kur emeklileri yönünden açtığımız emsal davada, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nce 
01.10.2019 tarihinde davanın reddine verilmiştir. Ret kararına karşı Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi’nde istinaf yoluna başvurulmuştur.

3- Emekli Sandığı mensubu olduğu halde, sosyal güvenlik destek primi ödenmek suretiyle çalışma-
sını sürdüren ve bu nedenle ilave ödeme alamayan hekimler adına açtığımız emsal davalarda, 

• Ankara 5.  İdare Mahkemesi’nce 01.10.2019 tarihinde ret kararı verilmiştir. Bu karara karşı da 
Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde istinaf yoluna başvurulmuştur.

• Ankara 15. İdare Mahkemesi’nce 28.11.2019 tarihinde ret kararı verilmiştir. Bu karara karşı da 
Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde istinaf yoluna başvurulmuştur.
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4- Emekli Sandığı mensubu olduğu halde, makam tazminatı alarak emekli olduğu için ilave ödeme 
alamayan bir hekim adına açtığımız emsal davada da, Ankara 14.  İdare Mahkemesi’nce 25.11.2019 
tarihinde ret kararı verilmiştir. Bu karara karşı da Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde istinaf yoluna 
başvurulmuştur.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan istinaf başvurularında, bütün emekli hekimlerin, emek-
li aylıklarını iyileştirecek her türlü düzenlemeden ve ilave ödemeden yararlandırılması gerektiği, 
emekli hekimler arasında ayrım yapılmasını gerekli kılan herhangi bir hiyerarşi veya statü bulun-
madığı, bu nedenle, emekli hekimlere verilecek ilave ödemenin ayrım yapılmaksızın tüm hekimlere 
ödenmesi gerektiği, aksi yöndeki düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu, eşitlik ilkesini ihlal ettiği, 
bir kez daha belirtilerek, Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması da yeniden talep edilmiştir.

F- AİLE HEKİMLİĞİ ve BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE 
AÇILAN ve/veya TAKİP EDİLEN DAVALAR

1- 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nda, aile hekimliği sözleşmelerinin hangi hallerde ve nasıl fes-
hedileceği ile ihtar puanı/disiplin cezası sistemine ilişkin hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. 

Kanun’da hiçbir tanımlama yapılmamasına rağmen, sözleşme fesih kuralları ve disiplin cezaları Aile 
Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Bu durum, Anayasa’nın 128. mad-
desinin 2. fıkrasında yer alan; “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev 
ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir” 
hükmüne aykırıdır.

Yönetmeliğin gerek 14. maddesi, gerekse Ek-2 sayılı Cetveli, kanuni dayanak olmadan düzenlendiği, 
öngörülen eylemler ile cezalar arasında adil bir denge de kurulmadığı için, ihtar puanı cezası verilen 
başvurucu bir hekim adına Danıştay’da dava açılmıştır.  

Danıştay 2. Dairesi tarafından ise 15.01.2020 tarihinde Yönetmelik hükümleri yönünden dava redde-
dilmiş; ancak hekime verilen ihtar puanı cezası yönünden dava kabul edilmiş ve ceza iptal edilmiştir. 
Dava, temyiz aşamasındadır.

2- Emekli aile hekimlerine ödenen emekli maaşlarının geri istenmesi nedeniyle açılan davalar da 5 
yılı aşkın süredir devam etmektedir. Başlangıçta aile hekimleri lehine karar veren mahkemeler bu-
lunmakla birlikte Yargıtay 21. Hukuk Dairesi tarafından temyiz aşamasında verilen bir karar sebebiy-
le, eski adıyla Bağ-Kur ve SSK emeklileri yönünden davalar hekimlerin aleyhine sonuçlanmıştır. 

Emekli Sandığı mensupları için açtığımız emsal nitelikteki dava da Ankara 2. İdare Mahkemesi tara-
fından reddedilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiş olup, henüz kesinleşmemiştir.

3- 2019 yılı Ağustos ayında, İstanbul’da görev yapan 15 aile hekiminin sözleşmesi, Güvenlik Soruştur-
ması Değerlendirme Komisyonu’nda alınan kararın olumsuz olduğu gerekçesiyle -öncesinde hiçbir 
bildirim yapılmaksızın, açıklama, savunma istenmeksizin- feshedilmiştir. Sözleşmesi feshedilen aile 
hekimlerinin ortak özelliği, fesih yazılarında da belirtildiği üzere, kamu personeli olmamaları, yani 
sisteme kamu dışından dahil olmalarıdır. 

Sözleşmesi feshedilen aile hekimlerinin mağduriyetlerinin giderilebilmesi amacıyla, başvuran he-
kimler adına yürütmenin durdurulması ve iptal talepli davalar açılmıştır. Bu davalardan, 

• Moda Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yaparken sözleşmesi feshedilen hekim adına açtığımız da-
vada, İstanbul 14. İdare Mahkemesi önce 02.12.2019 tarihinde, yürütmeyi durdurma kararı vermiş; 
04.06.2020 tarihinde de hekimin mahrum kaldığı parasal haklarının iadesi ile dava konusu işlemin 
iptaline karar vermiştir. İstanbul Valiliği tarafından istinaf başvurusu yapılmış olup, henüz sonuçlan-
mamıştır. 

• Kadıköy 13 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yaparken sözleşmesi feshedilen hekim adına 
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açtığımız davada, İstanbul 14. İdare Mahkemesi 02.12.2019 tarihinde, yürütmeyi durdurma kararı 
vermiştir. Esasa ilişkin karar beklenmektedir.

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

1- Olağanüstü Hal ilanından sonra, temel hukuki normlar çiğnenerek, hiçbir disiplin soruşturması 
yapılmaksızın ve savunma hakkı tanınmaksızın, Kanun Hükmünde Kararname’ler ile kamu görevin-
den çıkartılan hekimler için Hukuk Büromuzca emsal davalar açılmıştır. 

Hukuki süreç devam ederken, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun kurulması ve 
başvuru zorunluluğu getirilmesi üzerine, devam eden tüm davalar için Komisyon başvuruları da 
yapılmıştır.

Komisyon tarafından da bir hekim adına yaptığımız başvuru kabul edilerek göreve iade kararı veril-
miştir. Diğer başvurularımızla ilgili olarak da olumlu kararlar beklenmektedir. 

2- Hukuk Büromuzca, yine OHAL döneminde başlatılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 
sebebiyle yaşanan hak ihlalleri de yargıya taşınmıştır.

Tıp fakültesi mezuniyetinin ardından güvenlik soruşturması gerekçesiyle aylarca bekletilen ve 
ataması 9 ay sonra gerçekleştirilen bir hekim adına maddi ve manevi kayıplarının giderilmesi için 
tazminat davası açılmıştır. 

Dava, İstanbul 6. İdare Mahkemesi ve istinaf mercii tarafından reddedilmiştir. Bunun üzerine 
04.01.2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılmış; bu süreç de olumsuz sonuçlanınca iç 
hukuk yolları tamamlanmış ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulmuştur.

3- 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 davalar açılmıştır. Bu kategoride açtığımız davalardan;

• Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde görülen dava, 22.02.2019 tarihinde hukuka aykırı bir şekilde hiçbir 
somut veri gösterilmeksizin reddedilmiş, istinaf başvurumuz da olumsuz sonuçlanmıştır. 28.08.2019 
tarihinde yaptığımız Anayasa Mahkemesi başvurusu ise henüz sonuçlanmamıştır.

• Ankara 8. İdare Mahkemesi’nde görülen dava da 25.02.2019 tarihinde olumsuz sonuçlanmış; ancak 
istinaf incelemesi devam etmekteyken, Anayasa Mahkemesi’nce 24.07.2019 tarihinde 657 sayılı 
Kanun’un dayanak 48. maddesinin alt bendi iptal edilmiştir. Kararın yayınlanmasının ardından Anka-
ra Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi 31.12.2019 tarihinde istinaf başvurusunu kabul etmiş 
ve olumsuz işlemi iptal etmiştir. 

H- ASİSTAN HEKİMLERİN SORUNLARI ve YAPILAN HUKUKİ İŞLEMLER

İki yıllık dönemde asistan hekimlerin sorunlarına yönelik çeşitli düzeyde çalışmalar yapılmıştır. 

Eğitim ve eğitici sorunlarının giderilmesine yönelik TUK’a yapılan başvurular en önemli başlığı oluş-
turmaktadır. Bu çerçevede sayıca ve/veya eğitici nitelikleri itibarıyla yetersiz olan eğitim sorumluları 
ve eğitimin bizzat kendisi şikayet konusu yapılmış, başvurularımız kimi durumda başka bir sağlık 
kuruluşuna yerleştirilmek, kimi durumlarda eğitim yetkisinin alınması ile sonuçlanmıştır. İki yıllık 
dönemde 4 ayrı hastane asistanları için başvurularda bulunulmuştur.   

Bu süreçte bir asistan hekime, eğitimle ilgili sorunları şikayet konusu yaptığı için olumsuz kanaat 
notu verilmesi dava konusu yapılmış ve yargıya taşınmıştır. Dava idare mahkemesinde devam etmek-
tedir. 

Nöbet ve aralıksız çalışma sorunlarına pandemi günlerinde ücret, döner sermaye hesaplamaları ve 
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nöbet ücretlerinin bazı yerlerde hiç ödenmemesi, bazı yerlerde eksik ödenmesi sorunları eklenmiş-
tir. Bu çerçevede çok sayıda başvuru ve itiraz dilekçesi hazırlanıp paylaşılmıştır. 

I- AYNI KONUMDAKİ HEKİMLERİ ve MESLEĞİ ETKİLEYEN EMSAL NİTELİKTEKİ DAVALAR

Bu kategorideki davalar, içeriği ve sonuçları itibarıyla aynı konumda bulunan çok sayıda hekimi ve 
mesleği etkilemektedir. Diğer kategoriler içine girmediği için bu başlık altında yer veriyoruz.

1- Hukuk Büromuzca, bir özel sağlık kuruluşunda ana dal branşında çalışma izni verilmeyen yan dal 
uzmanı bir hekim adına, hem bireysel işlemin hem de Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin ilgili madde-
sinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açılmıştır. 

Danıştay 15. Dairesi, 20.04.2016 tarihinde, bireysel işlem yönünden iptal kararı vermiş; ancak Danış-
tay 10. Dairesi’nin 2012 yılında verdiği kararlara aykırı olarak, yan dal uzmanlarına çalışma kısıtla-
ması getiren Yönetmelik maddesini iptal etmemiştir. Temyiz incelemesi de aynı şekilde sonuçlanmış 
olup, karar düzeltme aşaması devam etmektedir.

Bu süreçte, OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri ile kamu görevinden çıkartılan yan dal uzmanı 
hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında ana dalda çalışma başvurularının kadro şartı gerekçe gösteri-
lerek reddedilmesi üzerine; çocuk nefrolojisi uzmanı bir hekim adına emsal dava da açılmıştır.

İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından da 24.12.2018 tarihinde çalışma izni verilmemesi işlemi 
hukuka aykırı bulunup iptal edilmiş ve istinaf incelemesi sonucunda karar 28.02.2020 tarihi itibariyle 
bu şekilde kesinleşmiştir. 

2- “Birlikte kullanım ve işbirliği” mevzuatı uyarınca birlikte kullanılan üniversite hastanelerinde 
görev yapan personelin statü ve haklarına ilişkin davalar da açılmıştır.

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 ödemelerinin “kamu zararı” adı altında geri istenmesi üzerine bir emsal dava açılmış, 
İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından da geçmişe dönük borç çıkarılması işlemi hukuka aykırı 
bulunarak iptal edilmiştir. 

Karar, istinaf incelemesi sonucunda 23.05.2019 tarihinde kesinleşmiştir.

3- Hukuk Büromuz, sağlık kuruluşlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin gerektiği gibi alın-
maması karşısında da girişimlerde bulunmuştur.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde, araçların girmesi mümkün olmayan bir alanda am-
bulansın çarpması sonucunda ağır yaralanan bir hekim adına şikayetimiz üzerine dava açılmış; am-
bulansı kullanan teknisyen yargılanmış ve İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 21.11.2018 
tarihinde 22 ay 15 gün hapis cezası verilmiştir. Karar bu şekilde kesinleşmiştir.

Bu davada, ambulansı kullanan kişinin aslında ambulans şoförü olmadığı, motor teknisyeni olduğu, 
ambulans kullanma yetkisi olmadığı halde İl Ambulans Servisi Teknik Birim Saha Koordinatörü’nden 
sözlü izin alarak trafiğe çıktığı ortaya çıkmış; bu nedenle de Saha Koordinatörü ayrıca şikayet-
çi edilmiştir. Şikayetimiz üzerine, “görevi kötüye kullanma” suç isnadıyla İstanbul 56. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde dava açılmış olup, yargılama devam etmektedir.

Olayda yeterli önlemleri almayan Sağlık Bakanlığı aleyhinde açtığımız tazminat davası da İstanbul 1. 
Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmektedir.

4- 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 7146 sayılı Torba Kanun’un 12. maddesi ile döner sermaye 
sabit ödemelerinden sigorta primi kesilmesi uygulaması sona ermiştir. Ancak 8 yıl boyunca yapılan 
prim kesintilerinin iadesi konusunda bir düzenleme yapılmamıştır. 
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Bu nedenle 8 yıl boyunca kesilen primlerin toplu olarak emeklilik beklenmeden iadesi için bir hekim 
adına emsal dava açılmıştır. Dava İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nde devam etmektedir.

5- Başakşehir Şehir Hastanesi’nin faaliyete geçtiği Mayıs 2020 itibariyle, İstanbul’un çeşitli eğitim ve 
araştırma hastanelerinde görev yapan çok sayıda eğitim görevlisine istekleri dışında ve 1,5 yıl süre-
cek geçici görevlendirme yazıları tebliğ edilmiştir. 

Geçici görevlendirmeye ilişkin mevzuata ve tıpta uzmanlık eğitiminin gereklerine aykırı nitelikteki bu 
görevlendirme işlemine karşı başvurucu bir hekim adına yürütmenin durdurulması ve iptal talebiyle 
dava açılmıştır. 

6- “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı imza metnini imzaladığı için hem idari, hem cezai yaptı-
rımlara maruz kalan tıp fakültesinde görev yapan barış akademisyenlerine çeşitli düzeylerde hu-
kuki destek sunulmuştur. Bu kapsamda çok sayıda hocamız değişen oranlarda hapis cezalarına da 
mahkum edilmiş ancak tüm bu süreç Anayasa Mahkemesi’nin 26 Temmuz 2019 tarihinde verdiği, bu 
metni imzalayanlara yönelik yapılanların hak ihlali olduğu ve bu metne imza atmanın ifade özgür-
lüğünün bir gereği olduğu yönündeki kararı ile bir başka düzeye evrilmiştir.  Son olarak imza metni 
sonrası yaşanan yoğun baskı ortamında istifa etmek zorunda kalan bir hocamız adına açılan davada 
talebimiz kabul edilmiş ve yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. 

 

01.07.2020
İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu



Büro
Çalışmaları
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İstanbul Tabip Odası Üye Çalışma Profili

ÇALIŞMA BİÇİMİ 

ÖZEL 17.604

KAMU 6.686

İŞYERİ HEK. 2.008

ÇALIŞMA ADRESİ OLMAYAN 4.747

 

CİNSİYET 

KADIN ÜYE 11.353

ERKEK ÜYE 19.692

 

YAŞ GRUPLARI 

20-30 925

31-40 5.130

41-50 8.921

51-60 8.805

61-70 4.243

71-80 2.037

81-90 696

91-100 288

TOPLAM ÜYE SAYISI 31.045
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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

Hülya Kurtay Mali Müşavir

Senem Demir Kahveci Muhasebe Bürosu

Özlem Kütükçü Muhasebe Bürosu

Eylem Bahadır Reklam Etik İhlal

Sevil Şen Kadıköy Büro

Av. Meriç Eyüboğlu Hukuk Bürosu

Av. Oya Öznur Hukuk Bürosu

Av. Hazal Pekşen Hukuk Bürosu

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 3 sekreter çalışmakta olup yapılan işlemler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:

Sekreterler: Nuray EROĞLU, Gülseren NAK DOĞRU, Özlem KÜTÜKÇÜ

• 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. (5 Nisan 2019 – 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında 1367 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 vb.) nedenlerle ihtiyaç duyduğu Odaya üye olduklarına dair yazılar büromuzda 
verilir. Belgelerin hazırlanması esnasında üye bilgilerinin güncelliği kontrol edilerek aidat tahsilatı 
gerçekleştirilir. 

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

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

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

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

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

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

Üyelik İşleri Bürosu
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bürosu tarafından gerçekleştirilir.

Üye sayısının 31.039 olduğu Odamızın Üyelik İşleri Bürosu’nda 05.04.2019 – 10.07.2020 döneminde 
yapılan işlemler ve bunlara ilişkin yazışma adetleri aşağıda belirtilmiştir. Kayıtlarımıza göre aynı dö-
nemde 1085 hekim vefat etmiş, 564 hekim de üyelikten istifa etmiştir. Ayrıca büromuzda üyelerimize 
1763 adet kimlik kartı hazırlanmıştır. 

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

05.04.2019 YENİ NAKİL NAKİL RESMİ DİĞER FAALİYET TTB
10.07.2020 YAPILAN GELEN GİDEN KURUM YAZIŞMALAR BELGESİ
 KAYIT   

TOPLAM 1367 450 972 57 289 6304 399



İ S TA N B U L  TA B İ P  O D A S I

[
166

[

]

Masaüstü Yayıncılık Bürosu İstanbul Tabip Odası’nın mesleki, bilimsel ve sosyal etkinlikleriyle ilgili 
kitap, dergi, afiş, broşür, ilan gibi yayınları üretir.

Grafiker: Alaattin Timur

2019-2020 çalışma döneminde; Hekim Sözü Dergisi, İstanbul Tabip Odası Ara Genel Kurulu, İstanbul 
Tabip Odası Seçimli Genel Kurulu, 14 Mart Tıp Haftası, İstanbul Tabip Odası Komisyonları etkinlikleri, 
kampanyalar ve sosyal medya çalışmalarıyla ilgili basılı ve dijital görsel materyaller üretildi. Ayrıca 
çeşitli bilimsel toplantı, sempozyum, kurultay ve sosyal-kültürel etkinliklere dair materayaller de 
hazırlandı. İstanbul Tabip Odası’nın kendi bünyesinde yürüttüğü faaliyetlerin dışında bileşeni İstanbul 
Meslek Odaları Koordinasyonu ve sağlık meslek örgütleriyle ortaklaşa düzenlediği çeşitli etkinlikler 
ile ilgili basılı ve dijital görsel materyaller üretildi. 

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

Dosya Oluşturulmuş Başvuru : 759 (1012 Hekimi Kapsamaktadır)

Soruşturma Açılan (Hekim Bazında) : 325

Onur Kurulu’na Sevk Edilen (Hekim Bazında) : 388   

Verilen Onur Kurulu Kararı (Hekim Bazında) : 287

İtiraz Üzerine Yüksek Onur Kurulu’na Sevk (Hekim Bazında) : 99

Yüksek Onur Kurulu Tarafından Onaylanan Onur Kurulu Kararı  : 77

Yüksek Onur Kurulu Tarafından Bozulan Onur Kurulu Kararı : 10

Sonuçlanan Dosya : 895
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OLGU BAŞVURU 
 SAYISI

Acil Hastaya Bakmamak 24

Bilimdışı Aldatıcı Yöntemlerle Tedavi Yapmak 10

Bilimselliği Kanıtlanmamış Yöntemlerle Tedavi Yapmak 12

Cinsel İstismar 2

Gerçek Dışı Rapor Ve /Veya Belge Düzenlemek 18

Hasta Haklarına Saygı Göstermemek 74

Hasta Sırlarını Açıklamak 6

Meslektaşına Küçük Düşürücü Davranışta Bulunmak/Kötü Davranmak/Zemmetmek 7

Mobbing 2

Reçete Vb. Tıbbi Belgelerle Kamu Kurumlarını Zarara Uğratmak 55

Tanıtım Kurallarına Aykırı Davranmak 64

Tıbbi İhmal Ve/Veya Hata 478

Tıbbi Kayıtları Usulüne Uygun Tutmamak 18

Tıbbi Özensizlik 73

Usulsüz Reçete/Rapor Yazmak 10

Usulüne Uygun Aydınlatılmış Onam Almamak 11

Uzmanlık Dışı Girişim Ve Faaliyette Bulunmak 22

Diğer 126

BAŞVURULARIN OLGULARA GÖRE DAĞILIMI 
(Aynı başvuruda birden fazla şikayet olgusu bulunabilmektedir)

SONUÇ HEKİM 
 SAYISI

Yönetim Kurulu - Soruşturma Açılmasına Gerek Olmadığına 623

Yönetim Kurulu – Soruşturma Açılmasına 325

Yönetim Kurulu - Yazılı Uyarı 22

Yönetim Kurulu – Onur Kurulu’na sevk edilmesine 388

Onur Kurulu Cezai İşleme Gerek Olmadığına 121

Onur Kurulu - Uyarma Cezası 63

Onur Kurulu - Para Cezası 92

Onur Kurulu – Geçici Olarak Meslekten Alıkoyma 11

SONUÇLANAN DOSYALAR
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Büro Sekreteri: Sevil ŞEN  

BÜRO FAALİYETLERİ: 

İstanbul Tabip Odası işyeri hekimliği bürosu, işyeri hekimi olarak görev yapan hekimlerin işyeri 
hekimliği alanı ile ilgili ekonomik ve özlük haklarına ilişkin idari ve hukuki sorunlarına ve taleplerine 
yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir. Benzer biçimde işyeri hekimlerinin ekonomik, özlük ve 
yasal hakları konusunda  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 2020 (Az Tehlikeli-Tehlikeli-Çok Tehlikeli 
olmak üzere 3 ayrı kategoride) yılı asgari ücreti tüm işyerlerine ve işyeri hekimlerine de duyurulmuş-
tur.

 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 (İşyeri 
Hekimliği sertifika Vize işlemleri, 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 verilmiştir.

İşyeri Hekimlerine yönelik toplantılar düzenlenmiş olup, organizasyon ve takibi yapılmıştır.

14 Mart Tıp Haftası çerçevesinde düzenlenen “Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma 
Ödülü” organizasyon ve yazışma takibi yapılmıştır.

Diğer Tabip Odaları, Belediyeler, Sendikalar, Meslek Örgütleri gibi çeşitli kurumlar ile işyeri hekimliği 
alanına ilişkin yazışmalar yapılmıştır.

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 YK üyesi ile değerlendirilmesi, hekimlerin bilgilendirilmesi,

• Alana özgü yaşanan/yaşanabilecek sorunların tespiti ve sorunların çözümü yönünde önerilerin 
oluşturulması,

• Yapılacak olan değerlendirmeler ve çalışmalar açısından ilgili diğer bürolarla koordinasyonun sağ-
lanması ve yürütülmesi, süreçten İTO YK’nın bilgilendirilmesi,

• Özel sağlık sektörüne ve çalışanlarına özgü bilgi ve belgelerin toparlanarak veri kaynağı oluşturul-
ması, değerlendirmelerin yapılarak raporlanması ve İTO YK’nın bilgilendirilmesi,

• Alana özgü İTO YK tarafından alınan tüm kararların organizasyonu, yürütülmesi ve takip edilmesi.

 

Yapılan İşler 

• Anılan mevzuat değişiklikleri başta olmak üzere yayınlanan resmi genelge, yönerge vb. değişiklikler 
hakkında İTO YK, ÖHK ve İTO Hukuk Bürosu koordinasyonunda oluşturulan bilgilendirmelerin üyelere 
hızla aktarımı gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 

• 01.04.2019 – 30.06.2020 döneminde 95 adet hekime/sağlık personeline ilişkin, ilgili mahkeme ya da 
kurumlarca Odamızdan talep edilen özel sektörde çalışan hekimler için emsal ücret değerlendirme 
yazıları gönderilmiştir. 
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•  İTO YK, ÖHK ve İTO Hukuk Bürosu koordinasyonunda oluşturulan özel hastane, özel sağlık kurulu-
şu, bu kurumlar ya da özel çalışan hekimlerle ilgili resmi kurum yazışmalarının gönderim ve takipleri 
yapılmıştır.  

• İstanbul Tabip Odası web sayfası altında bulunan Özel Hekimlik sayfasının haber takipleri yapılmak-
tadır. 

• Ayrıca 01.04.2019 – 30.06.2020 döneminde, yurt dışında eğitime başlayacak ya da çalışmalarına 
yurt dışında devam etmek isteyen

01.04.2019 – 31.12.2019 döneminde :  309

01.01.2020 – 30.06.2020 döneminde :  123

olmak üzere toplam 432 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 46 hekimin işlemleri yapılmıştır.  
Ayrıca hekimlerin kayıt durumlarıyla ilgili yurt dışından gelen kurum başvuruları da Oda kayıtları 
incelenerek cevaplandırılmaktadır. 

• Resmi Gazete’nin günlük takibi yapılarak hekimlikle ilgili genel konulara ilişkin düzenlemelerin 
Yönetim Kurulu ve ilgili komisyonlar nezdinde bilgilendirmeleri yapılmaktadır. 

• Oda kayıtlarında yer alan özel sağlık kuruluşları adres/bilgi güncellemeleri ve buralarda çalışan 
hekim bilgi güncellemeleri yapılmaktadır. 

• Mayıs -2011’den itibaren İstanbul Tabip Odası’nın aktif üyesi olduğu FEMS (Avrupa Ücretli Hekim-
ler Federasyonu) yazışmaları ve iş takipleri komisyon üyeleri ve FEMS delegeleri koordinasyonunda 
yapılmaktadır.

• Özel Hekimlik Komisyonu’nun ve komisyon yürütme kurulunun tüm toplantı ve etkinlik organizas-
yonları yapılmaktadır. Ayrıca Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu’nun İstanbul’da yapılan toplantı 
ve faaliyetlerinin organizasyonu yürütülmektedir.

• 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.

• 17 Kasım 2019’da İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde Türk Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri 
Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenen  “Sağlık 
Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu” nun davet ve organizasyon işlemleri gerçekleş-
tirilmiştir.

•  Mart ayı ortalarında başlayan ve tüm sağlık sistemi gibi özel sağlık kurumlarında ve muayene-
hanelerinde çalışan hekimleri de özlük ve sosyal haklar yönünden son derece olumsuz etkileyen 
COVID-19 pandemi sürecinde hekimlerden büroya gelen / sahadan öğrenilen sorun ve taleplerin ilgili 
Yönetim Kurulu üyelerine ve Türk Tabipleri Birliği’ne iletimi sağlanmıştır.

•  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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Tanıtım-Etik İhlal Çalışması

Sorumlu: Eylem Bahadır

2018 yılında İstanbul Tabip Odası’nca, sağlık alanındaki reklam yasağı ve tanıtım kuralı ihlallerine 
ilişkin çalışma başlatıldı. Öncesinde meslektaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yayın-
landı ve üyelere e-posta ile gönderimi yapıldı. Açıklamada; “Yazılı/görsel basın ile internet siteleri ve 
sosyal medyada, sağlık alanına ilişkin haber, ilan, paylaşım gibi adlar altında tanıtım kurallarını ihlal 
eden, açık ya da örtülü reklam niteliğinde yayınlarla karşılaşılmaktadır. Oysa bilindiği gibi sağlık ala-
nındaki düzenlemelerin tamamında hekimlerin ve sağlık kuruluşlarının her ne suretle olursa olsun 
reklam yapması yasaklanmış; bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ise belirli kurallara tabi tutularak 
önemli ölçüde sınırlandırılmıştır” dendi.  

Bu bilgilendirmeden sonra internet ortamı, sosyal medya vb. kanallardan yapılan bu tür ihlaller ile 
ilgili tarama başlatıldı. İhtarlar gönderildi, gerekli düzeltmeleri yapan hekimlerle ilgili herhangi bir iş-
lem yapılmadı. Ancak yapılan bildirimlere rağmen usulsüz reklam ve tanıtım faaliyetine devam eden 
hekimlerle ilgili işlemler devam etti. 

 Bugüne kadar toplam 787 kurum/hekimin (49’u kurum) ihlal yaptığı tespit edilmiştir. Bu hekimler-
den 36’sı oda üyesi değil, 12’si diğer oda üyesidir.  Toplam 641 hekime/kuruma 1247 ihlal için 944 ih-
tar gönderilmiştir. Bu ihtarların 902 tanesi hekimlere 42 tanesi kurumlara gönderilmiştir. 97 hekime/
kuruma, adres tespiti yapılamadığı için veya tespit edilen ihlallerin kontrolleri sonucunda ihlal olarak 
ele alınmamasına karar verildiği için ihtar gönderimi yapılmamıştır. 

Gönderilen ihtar sayıları, gönderim tarihlerine göre, aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

Posta Tarihi Gönderilen İhtar Gönderilen Hekim
 İhtar Sayısı /Kurum Sayısı

23.02.2018 55 İhtar 34 Hekim

26.02.2018 54 İhtar 29 Hekim

05.03.2018 135 İhtar 72 Hekim

12.02.2018 113 İhtar 73 Hekim

22.03.2018 118 İhtar 94 Hekim

26.03.2018 10 İhtar 10 Kurum

12.04.2018 10 İhtar  10 Kurum

08.08.2018 54 İhtar 39 Hekim

09.08.2018 22 İhtar 22 Kurum

16.08.2018 179 İhtar 112 Hekim

31.01.2019 101 İhtar 67 Hekim

07.02.2019 93 İhtar 79 Hekim

Toplam 944 İhtar 641 Hekim/Kurum
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İhtarlar sonucunda yapılan düzeltmelerin sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Not: Tabloda, ihtar ve hekim/kurum sayıları değil ihlal sayıları baz alınmıştır. Gönderim yapılırken 
birden fazla ihlalin tek bir ihtarda birleştirildiği durumlar olmuştur. Google reklamı, sponsorlu Ins-
tagram hesabı, ticari ürün tanıtımı ve kurum ihlalleri bu tabloya dahil değildir.

23.02.2018 ve 07.02.2019 tarihleri arasında gönderilen ihtarlardan sonra yapılan kontroller doğ-
rultusunda 193 hekimin, gönderilen hasta fotoğrafları ile ilgili ihtara rağmen gerekli düzeltmeleri 
yapmamalarından dolayı, dosyaları Hekimlik Uygulamaları Bürosuna gönderilmiştir. 3 hekimin ise 
kampanya ve ücretsiz muayene ile ilgili yaptıkları ihlallerin dosyaları Hekimlik Uygulamaları Bürosu-
na gönderilmiştir.

Kurumlara gönderilen ihtarlardan sonra yapılan kontroller sonucunda gerekli düzeltmeleri yapma-
mış olan 13 kurum hakkındaki dosyalar Reklam Kuruluna gönderilmiştir.

17.11.2019 tarihinde Türk Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Ku-
rulu ve İstanbul Tabip Odası tarafından “Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri - Sınırlar Sempozyumu”  
düzenlenmiştir. Oda yöneticileri, uzmanlık derneklerinin temsilcilerinin yanı sıra diğer oda bölgele-
rinden de olmak üzere yüzü aşkın hekim tarafından sağlık alanında meslek etiği, tanıtım kuralları, 
reklam yasağı ve yapılan tanıtım ihlallerinin yarattığı olumsuzluklar üzerine değerlendirme yapılmış-
tır. 28.01.2020 tarihinde, sempozyumda alınan kararlar “Sempozyum Kararlılık Bildirgesi” başlığıyla 
TTB web sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmıştır.

 Toplam Düzeltilen Düzeltilmeyen Düzeltilme Oranı

Doktor Takvimi 276 192 84 %70

Doktor Sitesi 276 230 46 %83

Hasta Fotoğrafı 461 139 322 %30

Hasta Yorumu 89 49 40 %55

Kampanya 8 5 3 %62.5

Toplam 1110 611 499 %55




