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Teşekkür ediyoruz...
SEFERBERLİK
Bir sesim vardı benim
		
		
		

Bin sesim olsa n’olacak
Çocukların sesiyle adam vurulmaz
Kim getirdi bu savaşı ekmeğin beyazlığına

			
Şimdilerdeki gibi anımsarım
			
İkiz bebeklere benzerdi ekmekler
			
Püren balı gibi kokardı
			
Biz oldum olası ekmekle doyarız da
			Çocukluğum geldi aklıma.
				
				
				

Hep savaşlardan mı kaldı bu yoksulluk
Seferberlik derlerdi ben de bulundum içinde
Pelit, ekmek ağacı, bal ağacıydı bizim Güney’de

					
Çocuklar ya çok azdı, ya çok ağlamazdı
					
Ya da ağlamaya vakit kalmazdı.
					Hastalık lekeli humma
					İlaç kınakınaydı
					Gitsin, gitsin de gelmesin
					Çocukluğum geliyor aklıma.
							
Ruhi Su
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Savaşların, katliamların, göçlerin yaşandığı, bombaların patladığı, her yeni güne
bir veya birkaç insanlık ve doğa trajedisiyle uyandığımız bir çalışma yılında sağlık
hizmeti sunmanın güçlüklerini söze dökmekte insanlığın dil dağarcığı kifayetsiz
kalıyor.
Ülkenin bir bölümünde tüm kirliliğiyle bir savaş yaşanırken, büyük kentlerde canlı
bombaların yarattığı katliamlar tüm ülkede kaygı, üzüntü, güvensizlik ve sinmişlik
atmosferi yarattı.
Bütün bunların yanında artarak devam eden sağlık ortamındaki hak kayıpları, artan
iş yükü ve yeni angaryalar karşısında İstanbul Tabip Odası’nın her alandaki mücadele ve üretimi devam etti, etmekte...
Böylesine zorlu bir süreçte bizlerle birlikte olan üretim ve mücadelemizde bizleri
yalnız bırakmayan başta emekçi oda çalışanlarımız olmak üzere tüm kurul, komisyon, çalışma grubu üyelerine, çalıştıkları sağlık kurumlarında emek veren, mücadele yürüten tüm meslektaşlarımıza;
2014-2016 döneminde İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu görev ve sorumluluğunu
üstlenmiş olduğumuz sürecin bu son gününde; Dr. Selçuk Erez, Dr. Samet Mengüç,
Dr. Dilek Kanmaz, Dr. Ümit Şen, Dr. İncilay Erdoğan, Dr. Hakkan Hekimoğlu ve Dr.
Ozan Toraman olarak;
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ...

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu
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14 Mart 2016 Tıp Bildirgesi

Bir 14 Mart daha sağlığın
uzağında geçiyor
Bu yıl 14 Mart’a maalesef acı, kan, gözyaşı içinde giriyoruz. Ülkemiz bir yangın yeri. Barış, huzur ihtiyacındayız. Bunun vurarak kırarak sağlanamayacağını görüyoruz. Ülkemizde barışı, öldürerek değil
yaşatarak temin etmenin yollarını mutlaka bulmak zorundayız.
İçinde bulunduğumuz ortamda emeğin taleplerinin karşılık bulması da zorlaşıyor. Bir 14 Mart’ı daha
sağlıksız bir Türkiye’de karşılıyoruz. Biliyorsunuz uzun yıllardır bizler 14 Mart’ları bayram olarak göremiyoruz. Sağlık alanındaki sorunlar, hastalara müşteri gözüyle bakılması, hekimlerin, sağlıkçıların
uğradığı baskı, şiddet, insanlık dışı çalışma şartları, sömürü düzeni buna engel. İşte bu günlerde
bizler bir araya gelerek dayanışma içinde sağlık alanındaki sorunları kamuoyunun dikkatine getirmeye çalışıyoruz.
Bu yıl sağlık çalışanları arasında yaptığımız bir çalışmayla öncelikli sorunlarını belirledik.
Çalışmamıza 4369 sağlık çalışanı katıldı.
Sonuçlar şu beş sorunun öne çıktığını gösterdi:

[
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Geleceğim için kaygılıyım, emekli aylıkları çok düşük.
Dinlenemiyorum, kendimi sürekli yorgun hissediyorum, iş yüküm çok ağır.
Nitelikli sağlık hizmeti sunamamaktan dolayı mutsuzum.
Yıpranıyorum, yıpranma payımı alamıyorum.
Yöneticiler adaletsiz, baskıcı, kayırmacı.
Bütün diğer sorunlar bir yana meslektaşlarımıza “Bugün nasılsın?” sorusunu soran birisinin alacağı
samimi yanıt demek ki ağırlıkla “Baskı altında çalışıyorum, yıpranıyorum, karşılığını alamıyorum,
dinlenemiyorum, sürekli yorgunum, geleceğim için kaygılıyım, nitelikli sağlık hizmeti veremiyorum”
olacaktır.
Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz. İşte sağlık hizmetini verenlerin, bizlerin durumu budur. Bu şartlarda iyi sağlık hizmeti verilebilmesi de maalesef mümkün değildir.
Değerli Basın Emekçileri,
Biliyorsunuz önde gelen sorunlarımızdan birisi de şiddettir. Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlıkçıya
yönelik şiddet her geçen gün artmaktadır. Meslektaşlarımız görevleri başında katledilmektedir. Sadece geçen yıl iki meslektaşımızı hastanelerdeki şiddete kurban verdik. Geçtiğimiz dönemde TBMM’de
bir araştırma komisyonu kurulmuş, sağlıkta şiddeti önleyecek yasal düzenleme yapılması gereği
komisyonca da raporlaştırılmıştır. Ancak, caydırıcı yasal düzenlemeler henüz yapılmamıştır.
Yaptığımız anket bize çok önemli bir veriyi daha sunuyor. Meslektaşlarımız hasta yakınından gelen
şiddetten de daha fazla “amir baskısından, şiddetinden” yakınıyorlar. Sağlıkta dönüşüm programı ile
yıllardır baskıyla, zorla çalıştırılıyoruz. Bu anketle bir kez daha vurgulanmış oluyor ki bugün sağlık alanında kamuda ve özelde zorla çalıştırma vardır. Bu zorla çalıştırmanın çok ağır sonuçlarını
kimi zaman görüyoruz. Hemşire Sevilay Ayva’yı görevi başında kalp krizinden, Silivri’de Dr. Atakan
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Karanfil’i aile sağlığı merkezinde çalışırken, özel bir hastanede görev yapan Dr. Cenk Yavaş’ı daha
geçen ay, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Dr. Ahmet Cihat Akçay’ı görevi başında kaybettik.
Bunların yanında pek çok intihar vakası da yaşanmaktadır.Maalesef bunların tümü önlenebilir ölümlerdir! Başta Bakanlık olmak üzere ilgililerin bu konudaki duyarsızlığı, bütün uyarılara rağmen etkili
ve akılcı çözümler üretememeleri, biz sağlık çalışanları açısından düşündürücü ve endişe vericidir.
Yaptığımız bu çalışma bir kez daha göstermiştir ki içimizde en zor durumda olan, asgari ücretle ve
iş güvencesinden yoksun olarak çalışan Taşeron Sağlık Çalışanlarıdır! Anket sonucuna göre taşeron sağlık çalışanları en çok işten atılma korkusu yaşamakta ve ücret politikaları nedeniyle geçim
zorluğu yaşamaktadır. Hükümet seçimlerde taşeron çalışanlara kadro verme vaadinde bulunmasına
rağmen, bu konuda bir düzenleme yapmamakla birlikte, “asıl iş” kavramıyla güvenceli kadroları iyice
kısıtlayan, taşeron çalışmayı bütün emekçilere yaymayı planlayan bir anlayışla düzenlemeler yapacağının sinyallerini vermektedir.
Önceliğini sağlık çalışanının belirlediği sorunları görünür kılmak adına 14 Mart’ta nasıl bir eylem
planlayalım?sorusuna meslektaşlarımızın ağırlıklı yanıtı “yetkililerle bir kez daha görüşüp sorunların
aktarılması ve çözüm istenmesi” oldu. Bu yönde de çalışmalar yaptığımızı bilginize sunuyor, Sağlık
Bakanı’nı sağlık çalışanlarının sorunların çözümü için samimiyetle konuya yaklaşmaya ve kurumlarımızla işbirliğine çağırıyoruz.
Değerli Basın Emekçileri,
Emeğin değeri giderek daha da fazla düşüyor. Çok hasta bak da nasıl bakarsan bak felsefesiyle sağlık hizmeti vermemiz dayatılıyor. Biz bunlara isyan ediyoruz. Sağlık Bakanlığına, Hükümet’e bir kez
daha sesleniyoruz:
Zorla çok hasta bakmak değil, her hastamıza ihtiyacı olan zamanı ayırarak çalışmak, işimizi iyi yapmak istiyoruz. Sınırsız muayene olmaz. Basamaklı sağlık sistemine geçilerek bu sorunun çözülmesini, randevu sisteminin delinmeden uygulanmasını istiyoruz.
Çalışırken geçinebilecek güvenceli ücret, emeklilikte hak ettiğimiz aylığı talep ediyoruz.
Her düzey yöneticinin korku, baskı, yıldırma politikalarından vazgeçmesinin sağlanmasını istiyor,
sağlık çalışanlarının köle olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hakkımız olan ve yıllardır gasp edilmiş olan yıpranma payının artık bir an önce verilmesini talep
ediyoruz.
Herkes için eşit, nitelikli, ücretsiz sağlık hizmeti, hekimler ve sağlık çalışanları için iş, gelir, gelecek
ve can güvencesi sağlanana dek 14 Mart’ların ve bütün günlerin bayram değil mücadele günleri
olarak yaşanacağını duyuruyoruz.
Bu 14 Mart’ta da bunun için alanlardayız. Haklarımız, halkın sağlık hakkı için mücadelemizi sürdüreceğiz, sorunlarımızın çözümünün takipçisi olacağız.

İstanbul
Tabip Odası
Çalışmaları

[
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1 MAYIS 2015

1 Mayıs İşçi Bayramında Yine Engelleme
1 Mayıs mücadele, birlik, dayanışma gününde ellerinde karanfilleri,
hak taleplerini içeren pankartlarıyla 1 Mayıs alanı Taksim’e çıkmak
isteyen binlerce kişi yine Valiliğin engellemesiyle karşılaştı. DİSK,
KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla Taksim’e ulaşmak isteyen
binlerce emekçi sabah saatlerinden itibaren Beşiktaş’ta bir araya
gelmeye başladı. Hekimler TTB-İstanbul Tabip Odası’nın “Sağlığa Giden Yol Barış ve Demokrasiden Geçer!” pankartı arkasında
buluştu. Ancak İstanbul’da tüm toplu ulaşım araçlarını kaldıran,
22 bin polis görevlendirerek kenti adeta bir cezaevi haline getiren
valilik ve hükümet vatandaşlar üzerinde terör estirdi, yollarda kalan
vatandaşları canından bezdirdi.

2 MAYIS 2015

1 Mayıs Yasaklanamaz, Yasaklayamayacaklar!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 2 Mayıs 2015 günü İstanbul’da ortak
bir basın toplantısı düzenleyerek, 1 Mayıs’ta emekçileri ve vatandaşları hedef alan orantısız polis şiddetini ve AKP iktidarının hukuk dışı
Taksim yasağını kınadı. AKP hükümetinin ve sorumlu yöneticilerin
tüm yasadışı engelleme ve uygulamalarıyla ilgili hukuksal mücadelenin sürdürüleceğine vurgu yapılan açıklamada, “Biz biliyoruz ki;
Taksim yasaklandıkça Türkiye özgür olamaz, Taksim işçilere kapalı
oldukça Türkiye demokratik olamaz! Bu nedenle Taksim 1 Mayıs
alanından vazgeçmemizi bekleyenler boşuna beklemesinler çünkü
biz özgürlükten de demokrasiden de vazgeçemeyiz.1 Mayıs yasaklanamaz, yasaklayamayacaklar” denildi.

3 MAYIS 2015

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Çalıştayı
Ülkemizde sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına bağlı şiddet
başta olmak üzere yaşamış olduğu birçok iş kazası ve meslek
hastalığı yasalarca yok sayılmakta. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı
Çalışma Grubu ile İstanbul Sağlık Çalışanları Meclisi’nce konuyla
ilgili olarak bir çalıştay gerçekleştirildi. İstanbul Tabip Odası toplantı
salonunda yapılan çalıştayda iş kazası ve meslek hastalıklarının
değerlendirilmesi, bildirim ve tanı koymada bilimsel yaklaşımların
uygulanması ve sağlık çalışanı haklarının saptanması açısından
gerçekleştirilen çalıştay da konu her yönüyle tartışıldı.

[
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4 MAYIS 2015

Cumartesi Nöbet Dayatmasına Hayır
Sağlık Bakanlığı’nın Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan hekim ve
sağlık çalışanlarına yönelik Cumartesi nöbet dayatmasına karşı İstanbul Tabip Odası imzasıyla bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada;
Sağlık Bakanlığı’nın hastane acil servislerindeki yığılmayı azaltmak
adına vatandaşları ASM’lere yönlendirdiğine ancak bunun sağlıklı
ve kalıcı bir çözüm olmadığına, tam tersine hem hastaların hem de
hekimlerin zor durumda kalacağına dikkat çekildi. Talepleri görünür kılmak adına 20-21-22 Mayıs günleri ASM’lerin açılmayacağı
duyuruldu.

7-9 MAYIS 2015

Avrupa hekim örgütleri Viyana’da Buluştu
Odamızın da üyesi olduğu FEMS (Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu) AEMH (Avrupa Hastane Hekimleri Birliği) ve EJD (Avrupalı
Genç Hekimler) delegeleri 7-9 Mayıs 2015 tarihlerinde Viyana’da
ortak genel kurulda buluştular. Genel Kurul, Avusturya Tabip Odası
ve Ulusal Ücretli Hekimler Birliği Başkanı Harald Mayer’in ev
sahipliğinde ve Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanı Rudolf
Hundstorfer’ın katılımı ile yapıldı. Bu toplantıda ülkemizden ilk defa
TTB tarafından görevli genç EJD delegelerini görmek de ayrı umut
kaynağımız oldu.

12 MAYIS 2015

3 Günlük İş Bırakma Etkinliğine Hazırlık Toplantısı Yapıldı
ASM ve TSM sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını ağırlaştıran,
iş güvencesini ortadan kaldıran yasa ve uygulamaların kaldırılması
talebiyle, Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası, Birinci Basamak Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası ve Pratisyen Hekimlik Derneği tarafından 20-21-22 Mayıs
2015 tarihlerinde iş bırakma kararı alınması ardından sürece dair
hazırlıkları görüşmek üzere Odamızda geniş katılımlı bir toplantı
gerçekleştirildi.
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12 MAYIS 2015

Muayenehane Uygunluk Belgesi
İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen “Muayenehane Uygunluk Belgesi Konusunda Son Durum”
başlıklı toplantı 12 Mayıs 2015 Salı günü İstanbul Tabip Odası’nda
yapıldı. 3 Ağustos 2010 tarihli yönetmelik değişikliği öncesinde
muayenehane açmış olan hekimlerin muayenehanelerinde aranan fiziksel koşulların, diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve
uygunluk belgesi alınması konusundaki sürenin 3 Ağustos 2015’de
dolacağı da göz önüne alındığında toplantıya meslektaşlarımızın
katılım ve ilgisi çok yoğundu.

14 MAYIS 2015

G(ö)REV Etkinliği Öncesinde Basın Toplantısı
Sağlık Bakanlığı’nın, Aile Hekimleri ve diğer birinci basamak sağlık
çalışanlarını işten atma tehdidine karşılık, meslek odaları, sendika
ve derneklerin birinci basamak sağlık hizmet alanında, 20-21-22
Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirecekleri iş bırakma eylemine
ilişkin ayrıntıların kamuoyu ile paylaşılması amacıyla 14 Mayıs 2015
Perşembe günü Odamız Cağaloğlu binasında bir basın toplantısı
yapıldı. Açıklamada; “Birinci basamak sağlık çalışanları, Cumartesi günleri fazla çalışmaya kaynaklık eden yasal düzenlemelerin
ve iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, çalışma koşullarını
ağırlaştıran, tahammülsüz kılan ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin tamamen geri çekilmesini talebiyle 20-21-22 Mayıs günleri iş
üretmeyecektir” denildi.

14 MAYIS 2015

“Şehir Hastaneleri” Konulu Toplantı Gerçekleştirildi
Sağlık Politikaları Komisyonumuz tarafından düzenlenen “Şehir
Hastaneleri” konulu toplantı 14 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleştirildi. TTB avukatlarından Av. Özgür Erbaş’ın konuşmacı olduğu
toplantıda kamuoyunda Şehir Hastaneleri olarak bilinen Entegre
Sağlık Tesisleri’nin güncel durumu ve yaşanan süreç konuşuldu.
Yasal altyapı, TTB’nin yürüttüğü hukuki süreç ve gelinen noktanın
anlatıldığı toplantı ikinci bölümünde soru-cevap biçiminde devam
etti.

[
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18 MAYIS 2015

Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Saygı ve Özlemle Andık
Değerli Hocamız Prof. Dr. Türkan Saylan’ın kaybının 6. Yılında
Odamız tarafından yazılı bir açıklama yayınlandı. Açıklamada; “Her
günümüzü yeni bir acının öğrenildiği ya da geçmişteki bir acının
anımsandığı bir gün haline getiren kişi ve koşullara karşı, hayatını
hastalarına, özelikle Lepra hastalarına, gençlere, yoksullara, toplumun çağdaşlaşmasına adayan, bu uğurda gece gündüz demeden
çalışan, insan olmayı ve gereksinim duyan herkese yardım etmeyi
amaç edinmiş, üstün niteliklere sahip bilim insanı, hocamız Prof.
Dr. Türkan Saylan’ı vefatının 6. yılında saygı ve özlemle anıyoruz”
denildi.

16-18 MAYIS 2015

19. Pratisyen Hekimlik Kongresi Yapıldı
19. Pratisyen Hekimlik Kongresi 16-18 Mayıs 2015 tarihleri arasında
İstanbul’da, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. “İyi Hekimliği, Sağlık Hakkını, Barışı, Dayanışmayı ve Yaşamı
Savunacağız” ana teması ile gerçekleştirilen kongre kapsamında
2 kurs ve 22 oturum gerçekleştirildi. Forumda, birinci basamakta
ve özellikle aile hekimliğinde yaşanan güncel sorunlar ve çözüm
önerileri tartışıldı. Kongre boyunca, anemi, saç dökülmesi, viral
hastalık tehdidi, diyabetik hasta takibi gibi çok sayıda klinik konu yanında, “savaş göçler ve sağlık”, “iyi hekimlik ortamı ve dayanışma”
ve “birinci basamakta verilen sağlık raporları” gibi çok farklı konu
başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı.

20 MAYIS 2015

Halkın ve Sağlık Çalışanlarının Yakasından Düşün!
Birinci basamak sağlık çalışanlarının, Sağlık Bakanlığı’nın baskısı ve işten atma tehditlerine karşı düzenlediği 3 günlük G(ö)REV
eylemi 20 Mayıs 2015 günü tüm birinci basamak sağlık birimlerinde
geniş katılımla başladı. Ülke çapında birinci basamak sağlık hizmetleri sunan yaklaşık 70 bin sağlık çalışanının yurt genelinde başlattığı, bugüne kadarki en uzun süreli iş bırakma eylemi 22 Mayıs
2015’e dek sürdürüldü. ASM ve TSM çalışanlarının G(ö)rev etkinliğine katılımı İstanbul’da da yüksek olurken, 20 Mayıs Çarşamba günü
Beşiktaş Demokrasi Meydanı’nda kitlesel bir basın açıklaması
gerçekleştirildi ve kurulan direniş çadırında tüm gün halka dönük
bildiri dağıtımı yapıldı. Müzik dinletilerinin de gerçekleştirildiği alan
aynı zamanda bir şenlik alanına dönüştürüldü.
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23 MAYIS 2015

Sevinç Özgüner Ödül Töreni Yapıldı
1980 Mayıs’ında faşist güçlerce evinde katledilen TTB eski Merkez
Konseyi Üyesi Dişhekimi Sevinç Özgüner aramızdan alınışının 35.
yılında gerçekleştirilen törenle anıldı. Törende ayrıca 2015 yılı ödülleri de sahiplerine sunuldu. 2015 yılı ödülleri Kobanê’de gönüllü
sağlık hizmeti verirken yaralanıp bir gözünü kaybeden, ardından
uzun süre cezaevinde tutulan ve 5 Mart 2015 günü özgürlüğüne kavuşan Dr. Esra Yakar ile termik santrale karşı kadim zeytin ağaçları
için yürüttükleri mücadeleyle tüm ülkeye umut veren Yırca Halkına
verildi.

25 MAYIS 2015

Primlerin Tamamının Ödenmesi Hukuka Aykırı Bulundu
Türk Tabipleri Birliği, 21.07.2010 tarihinde çıkarılan Tıbbi Kötü
Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum
Katkısına İlişkin Tebliğin bazı hükümlerinin iptali için dava açmıştı.
Danıştay 15. Dairesinde görülen davada aile hekimlerinin primlerinin tamamını kendilerinin ödeyeceğine ilişkin bölüm hukuka
aykırı bulunarak iptal edildi. Kararda özetle; daha önce Anayasa
Mahkemesi tarafından verilen kararlara atıfla aile hekimlerinin
“diğer kamu görevlileri” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği,
bu kapsamda sigorta primlerinin tamamının kendileri tarafından
ödenmesine ilişkin düzenlemenin hukuka aykırı olduğu belirtildi.

26 MAYIS 2015

Ebe Yağmur Söylemez’e Saldıranlar Açığa Çıkartılmalıdır
1 Mayıs 2015 günü kutlamalara katılmak üzere SES kortejinde
yürürken polisin engellemesiyle karşılaşan ve bu esnada bir aracın
çarpması sonucu yaralanan Ebe Yağmur Söylemez’le ilgili olarak
SES Bakırköy Şubesi ile ortak basın toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada; Yağmur Söylemez’in, yaşadığı ağır sağlık sorunları
nedeniyle öncelikle tıbbi yardıma, tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu,
kendisine “sivil” araçla kasten çarpanların tespit edilmesi ve adalet
önünde hesap vermesi talep edildi.

[
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26 MAYIS 2015

6645 Sayılı Torba Yasa Sonrası Ücretlendirme Sorunları
İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen “6645 Sayılı Torba Yasa Sonrası Özel Hastane ve Tıp Merkezlerinde Çalışan Hekimleri Bekleyen Ücretlendirme Sorunları”
konulu toplantı 26 Mayıs 2015 Salı akşamı İstanbul Tabip Odası’nda
yapıldı. Toplantıda Odamız Hukuk Danışmanı Av. Meriç Eyüboğlu bir
bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Ardından söz alan hekimler
kendi kurumlarında bu konu ile ilgili son iki haftadır yaşadıkları
baskıyı anlattılar. Konuyla ilgili katılımcıların soruları cevaplandırıldı
ve katkıları alındı.

27 MAYIS 2015

Göçmen Katliamlarına Seyirci Kalınamaz
İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, 19 Nisan’da
Libya açıklarında yaklaşık 700 göçmenin ölümüyle sonuçlanan ve
Akdeniz’deki en büyük göçmen faciası olarak bilinen olayın ardından Karaköy İskelesi’nde bir araya gelerek hayatını kaybeden
göçmenler için denize karanfil bıraktı ve bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklaması öncesinde Yönetim Kurulu Üyesi Dr.
İncilay Erdoğan “Bu maviliklere baktığımızda umut, eşitlik, özgürlük
göremiyoruz, artık bu mavilikler insanların yüzer-yüzer ölümlerini
hatırlatıyor ne yazık ki” diye konuştu.

1 HAZİRAN 2015

Dr. Kamil Furtun İçin Yastaydık, İsyandaydık
Dr. Kamil Furtun’un Samsun’da görev yaptığı hastanede uğradığı
silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası TTB’nin çağrısıyla
hekimler 1 Haziran 2015 günü meslektaşlarının yasını tutarken;
yapılan uyarılara rağmen etkin önlem almayan, kar zihniyeti ile
sağlık sistemini yıkıma sürükleyen, kendi başarısızlıklarının sorumluluğunun sağlık çalışanlarına yıkılmasını seyreden, şiddeti körükleyen Sağlık Bakanlığı’na karşı tepkisini göstermek için iş bıraktılar.
İstanbul Tabip Odası’nın yapmış olduğu çağrı üzerine tüm sağlık
birimlerinde sabah saat 08.30’da bir araya gelen hekimler ve sağlık
çalışanları bu cinayeti kınayarak anma gerçekleştirdiler.
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2 HAZİRAN 2015

Ali İsmail Korkmaz Anıldı
Gezi Parkı protestoları sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz, 2
Haziran 2015 Salı günü, Eskişehir’de öldüresiye darp edildiği yerde
anıldı. TTB, DİSK, KESK ve TMMOB tarafından Taksim Dayanışması
üyelerine ve gazeteci İsmail Saymaz’a Ali İsmail Korkmaz Yaşam
Ödülü verildi.

3 HAZİRAN 2015

TTB Heyeti’nden Cumhuriyet Gazetesi’ne Destek Ziyareti
Adana’da durdurulan MİT TIR’larında bulunan silah ve mühimmat
görüntülerini yayımlayan Cumhuriyet gazetesi ve gazetenin Genel
Yayın Yönetmeni Can Dündar’a yönelik olarak Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar ve başlatılan soruşturma sonrasında TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB eski
başkanları Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB
Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, İstanbul Tabip Odası
Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez ile İTO eski başkanı Prof. Dr. Taner
Gören’den oluşan heyet Cumhuriyet Gazetesi ve Can Dündar’a destek ziyaretinde bulundu.

4 HAZİRAN 2015

Özel Hastanelerin Muayene Birimi Açmasına Yargı Dur Dedi
Sağlık Bakanlığı 11.7.2013 tarihinde Özel Hastaneler
Yönetmeliği’nde değişikliğe giderek özel hastanelere, yabancı
uyruklu hastalara sağlık hizmeti vermek üzere aynı il sınırında
ve birden fazla olmamak kaydıyla “muayene ve kontrol birimi” adı
altında ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren sağlık kuruluşu açma
izni vermişti. 1219 sayılı Yasa uyarınca yalnızca hekimler tarafından
açılabilecek sağlık kuruluşlarını özel hastanelerin açmasına izin
veren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için TTB
tarafından açılan dava sonucunda, talebimiz Danıştay İdari Dava
Daireleri Kurulu tarafından kabul edildi.

[
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8 HAZİRAN 2015

Kişisel Sağlık Verileri Kişinin Rızası Olmadan Paylaşılamaz!
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği, Sağlık
Bakanlığı’nın aile hekimlerine bir yazı göndererek psikiyatri hastalarının kimlik, adres ve tanı bilgilerini istemesiyle ilgili ortak
açıklama yaptı. Açıklamada, kişisel sağlık verilerinin kişinin rızası
olmadan paylaşılmasının kabul edilemeyeceği belirtildi.

11 HAZİRAN 2015

Seray Şahiner’le Haziran Matinesi
2014 yılı Eylül ayında ilkini gerçekleştirdiğimiz Edebiyat Matineleri
11 Haziran 2015 günü edebiyatçı Seray Şahiner’in konuk olduğu Haziran matinesi ile tatile girdi. Matinelerin başladığı ilk günden beri
duyulan heyecan, enerji ve dayanışma son etkinliğimizde de sürdü.

11 HAZİRAN 2015

Halkın İradesine Saygı, Provokasyonlara Hayır
KESK, DİSK, TMMOB ve TTB seçim sürecinde ve sonrasında
Diyarbakır’da yaşanan provakatif eylemlere karşı barış çağrısı
yapmak üzere 11 Haziran 2015 günü 19.00’da Galatasaray Lisesi
önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında
biraraya gelen meslek örgütlerinin yönetici ve üyeleri “Halkın İradesine Saygı! Provokasyonlara Hayır!” pankartı arkasında toplandı.
Basın açıklamasında, “Seçim süreci ile yaşanan provokasyonlar
zincirinin, seçim sonrasında da Diyarbakır’da yaşayan katliamla
devam ettiği, provokasyonlar ile korku ortamı oluşturulmak istendiği” belirtildi.
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12 HAZİRAN 2015

Dolmabahçe İftiraları Bir Kez Daha Yalanlandı
Gezi olayları sürecinde, 1 Haziran 2013 günü yaşanan polis saldırısı
sırasında Dolmabahçe Bezm-i Alem Camisi’ne sığınan vatandaşların ve acil durumdaki yaralılara yardım eden 2 meslektaşımızın da
aralarında bulunduğu 255 sanıklı davanın 47. Duruşması 12 Haziran 2015, Cuma günü Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Duruşmada
Dolmabahçe Bezm-i Alem Camisi eski imamı Halil Necipoğlu da
tanık olarak dinlendi. İfadesinde “Cami içerisinde alkol kullanan
herhangi birisi görmedim” diyen Halil Necipoğlu, iktidarın “camide
içki içtiler, kutsalımıza saygısızlık ettiler” yönündeki iftira ve kışkırtıcı açıklamalarını bir kez daha yalanlamış oldu.

14 HAZİRAN 2015

Felsefe Buluşmaları Sürüyor
İstanbul Tabip Odası Felsefe Etkinliklerinin dördüncüsü, 14 Haziran
2015 günü Odamız Kadıköy Bürosu’nda gerçekleştirildi. Dr. Demet
Parlar ve Dr. Levent Safalı yönetiminde gerçekleşen felsefe etkinliği
hekimlerin yoğun ilgisini çekmeye devam etti. Felsefe etkinliklerinin
Haziran ayı konusu “Milet Okulu” idi. Felsefi düşüncenin doğuşu
olarak nitelenen Milet Okulu felsefecileri ve düşüncelerinin ele
alındığı buluşma karşılıklı geri bildirimlerle interaktif bir etkinlik
oldu; tartışmalar izleyicileri 2500 yıl öncesine götürdü ve PreSokrates dönemi olarak adlandırılan Milet Okulu enine boyuna tanıtıldı.

28 HAZİRAN 2015

Ezidi Mültecilerin Durumunu Yerinde Tespit Ettik
Ezidi Mültecilerin Diyarbakır’dan Avrupa’ya göç yolculuğu Edirne’de
son buldu. Tekrar kampa götürülmek istenenlerin büyük bir
bölümünün İstanbul Esenler Otogar’ında otobüslere binmeyerek
kalacaklarını belirtmesi üzerine, Ezidi mültecilerin yaşadığı dram
basına da yansıdı. Göçmenlerin çok kötü koşullar altında bulunduğu haberleri üzerine Odamız Yönetim Kurulu ve İnsan Hakları
Komisyonu’ndan oluşan bir heyet durumu yerinde tespit etmek üzere Esenler Otogarı’na gitti. Heyet mültecilerin bulunduğu bölgede
gözlem yaparak tespitlerde bulundular, ilk sağlık desteği verdiler ve
durumla ilgili Valilik ve Emniyet yetkilileri ile görüştüler.

[
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30 HAZİRAN 2015

Artık Yeter! Susmayacağız!
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir kez daha sağlık çalışanına şiddet olayı yaşandı. 28 Haziran Pazar günü Kadın
Doğum Kliniği’nde görev yaptığı sırada bir asistan hekimin hasta
yakınlarının saldırısına uğraması düzenlenen bir basın açıklamasıyla protesto edildi. 30 Haziran 2015 günü İstanbul Tabip Odası ve
Sağlık Emekçileri Sendikası Şişli Şubesi, hastane önünde bir araya
gelerek bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

1 TEMMUZ 2015

Savaşa Hayır Diyoruz!
Bölgede derinleşen ve ülkemizde de hissedilen savaş iklimine karşı
hekimler olarak barış talebimizi dillendirmek amacıyla yazılı bir
basın açıklaması yapıldı. Açıklamada; “Hiç bir neden, hiç bir bahane, insanların ölmesine, ölmekten beter edilmesine yol açmanın
gerekçesi olamaz ama savaş, özellikle iç politikada iyi gitmeyen
işleri örtbas etmenin, unutturmanın yolu olarak seçildiği zaman, bu
davranış bizce en ağır, en affedilmez bir suça kalkışmakla eşanlam taşır. Biz hekimler bu gerekçelerle ve insana saygının, insanı
sevmenin sonucu dünyanın her yerinde söylenmiş binlerce güzel
şarkı, şiir ve kutsal söz nedeniyle SAVAŞA HAYIR! diyoruz” denildi.

2 TEMMUZ 2015

Hep Bir Ağızdan Haykıralım; Savaşa Hayır!
Hükümetin Suriye’ye yönelik savaş politikaları, KESK İstanbul Şubeler Platformu, DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ve TTB-İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla, 2 Temmuz
2015 günü yapılan bir yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto
edildi. Yapılan açıklamada; “Tarihin bize verdiği miraslardan hareketle; Tüm savaş çığırtkanlarına, insanlık adına SESLENİYORUZ...
Ey Türkiye’yi yönetenler; gelin insanlığın en acı, en ilkel, en vahşi
aygıtından, savaştan vazgeçiniz, evet bu savaştan vazgeçiniz… Hep
birlikte ipek bir yumak sarar gibi haykıralım; insanları insanca yaşatalım ve insan gibi yaşamak için ‘SAVAŞA HAYIR’ diyelim” denildi.
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7 TEMMUZ 2015

Kadınlar İsyanda: İş Kazası Değil, Katliam
Kadınlar Manisa’da yaşanan iş cinayetinde 15’i kadın, biri çocuk
olmak üzere 17 tarım işçisinin hayatını kaybetmesinin ardından tepkilerini gerçekleştirdikleri bir basın açıklamasıyla ortaya koydular.
7 Temmuz 2015 günü 19.00’da Galatasaray Lisesi önünde bir araya
gelen kadınlar “Yastayız, İsyandayız” pankartı arkasında toplandılar. Basın açıklamasına kadın örgütlerinin yanı sıra KESK Şubeler
Platformu, İstanbul Tabip Odası, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Meclisi de destek verdi.

7 TEMMUZ 2015

İBB’nin Tahliye Kararı Kas Hastalarının Direnişiyle Boşa Çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, kas hastalarının Türkiye’deki tek merkezi olan Türkiye Kas Hastaları Derneği’nin (KASDER)
İstanbul Yeşilköy’deki binasını tahliye etmeye dönük çabaları dernek
yönetici ve hastaların direnişi sonucu yine boşa çıkartıldı. Kas hastalarının 4 ve 6 Temmuz 2015 tarihlerinde gerçekleştirdikleri eylemler ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tahliye kararının
iptali duyurusu yapıldı.

9 TEMMUZ 2015

Acıbadem Tıp Fakültesi İntörnleri Odamızı Ziyaret Etti
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yeşim Yasin eşliğinde 10 intörn doktor
İstanbul Tabip Odası’na yarım günlük bir ziyarette bulundular. Ziyaret sırasında önce İstanbul Tabip Odası hakkında bir tanıtım sunumu
yapıldı. Daha sonra ziyaret kapsamında odanın büroları gezilerek
tanıtım yapıldı. Oda faaliyetleri, işleyişi hakkında bilgi verildi.

[
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14 TEMMUZ 2015

Hekimler Gökkuşağının Tüm Renklerine Sahip Çıkıyor!
LGBTİ bireylerin son dönemde yaşadığı mağduriyetlere ve maruz
kaldıkları nefret söylemine dikkat çekmek ve yaşamın her alanında
bulunmalarını savunmak üzere 14 Temmuz Salı günü İstanbul Tabip
Odası’nda bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada,
siyasetçilerin ve medyanın kullandığı nefret söyleminin LGBTİ bireylere olan ayrımcılığı ve saldırıları arttırdığına ayrıca 13. İstanbul
LGBTİ Onur Yürüyüşünde meydana gelen saldırılara, LGBTİ bireylerin sistemin içinde yaşadıkları sağlık sorunlarına dikkat çekildi.
Hekimlerin, insanlığın ve hekimliğin bir gereği olarak tüm bireylerin cinsel yönelim ve kimlik farklılıkları ne olursa olsun nitelikli ve
eşit bir sağlık hizmeti almalarını savundukları vurgulandı.

20 TEMMUZ 2015

Suruç Katliamına Karşı Büyük Tepki
Urfa Suruç’ta gerçekleştirilen bombalı katliamda 32 gencimizin hayatını kaybetmesi büyük bir üzüntü ve öfke yarattı. Yaşanan katliam
ve büyük acı karşısında Türkiye’nin dört bir yanında IŞİD terörüne,
Tayyip Erdoğan’ın ve hükümetin savaş politikalarına tepki eylemleri
gerçekleştirildi. İstanbul’da 20 Temmuz 2015, Salı günü 19.00’da
Tünel Meydanı’nda toplanan binlerce kişi Galatasaray Meydanı’na
yürüdü.

23 TEMMUZ 2015

Büyük Barış Yürüyüşüne Çağrı
İstanbul Tabip Odası’nın da bileşenleri arasında yer aldığı Barış
Bloğu gerçekleştirdiği basın toplantısıyla tüm yurttaşları 26 Temmuz Pazar günü yapılacak “Büyük Barış Yürüyüşü”ne çağırdı. Basın
toplantısında; 80’in üzerinde bileşeni olan Barış Bloğu’nun, barışın
egemen kılınması için yapılacak her şeyi insanlık görevi olarak
gördüğü belirtildi ve 26 Temmuz 2015 Pazar günü Taksim’den
Aksaray’a yapılacak yürüyüşe uluslararası barış kuruluşları, demokrasi güçleri, sendikaların da katılacağı duyuruldu.
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26 TEMMUZ 2015

Size Savaş Yaptırmayacağız
Suruç katliamı ve ülkenin içine itildiği savaş tehdidine karşı barış talebini dillendirmek üzere Barış Bloğu’nca düzenlenen basın
açıklamasına binlerce kişi ses verdi. 26 Temmuz 2015, Pazar günü
16.00’da Barış Bloğu’nun çağrısıyla Aksaray Metro önünde toplanan
binlerce kişi “AKP Savaş İstiyor, Barışı Biz İnşa Edeceğiz” pankartı
açtı. Açıklamada ayrıca Suruç katliamında yaşamını yitiren 32 vatandaşın fotoğraflarının yer aldığı bir pankart da taşındı.

3 AĞUSTOS 2015

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Hekime Şiddet
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Acil
Servisi’nde bir meslektaşımız nöbeti sırasında, 30 Temmuz 2015
gecesi hasta yakınları tarafından şiddete uğradı. Yaşanan şiddet
olayı 3 Ağustos 2015 günü 12.30’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde
gerçekleştirilen bir basın açıklamasıyla protesto edildi. “Sağlıkta
Şiddete Son” yazılı pankart arkasında toplanan hekimler ve sağlık
çalışanları “Sağlıkta Şiddete Hayır”, “Sağlıkta Dönüşüm Şiddete
Dönüştü”, “Sağlıkta Şiddeti Durduralım” sloganlarıyla tepkilerini
ifade ettiler. Açıklama sonunda sağlık emekçilerinin olayın takipçisi
olmayı sürdüreceği duyuruldu ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü
de olayın takipçisi olmaya çağırıldı.

5 AĞUSTOS 2015

Tuzla’da Yaşanan Büyük Çaplı Bir Kimyasal Kazadır
5 Ağustos 2015 günü Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi içinde
meydana gelen büyük çaplı kimyasal kazayla ilgili olarak bir basın
toplantısı düzenlendi. Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve İstanbul Tabip
Odası’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği açıklamada, Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından simüle edilen Nitrik Asit
sızıntısının veri dökümü de basın mensuplarına dağıtıldı.

[
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20 AĞUSTOS 2015

Asistan Hekimlere İki İyi Haber
Asistan Hekimlik alanıyla ilgili yürütülen mücadelede sonuç veren
iki gelişmeyle ilgili olarak Odamız tarafından yazılı bir açıklama yayınlandı. Açıklamada Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun bir kamu
hastanesinde uzmanlık eğitimi verilmesi için gerekli asgari standartların karşılanmadığı gerekçesiyle eğitim yetkisinin 6 ay süreyle
askıya alındığı, ikinci olarak da asistan hekimlerin uzmanlık eğitimi
kapsamında olmayan işlerle görevlendirilmesine karşı yine 2 kamu
hastanesinin bu yöndeki uygulamalarına karşı açmış olduğumuz
davayı kazandığımız bilgisi paylaşıldı.

25 AĞUSTOS 2015

Direnişteki İşçilere Destek Ziyareti
Silivri Belediyesi’nde çalışan DİSK’e bağlı Genel-İş üyesi 3 işçinin
19 Ağustos 2015 tarihinde gerekçe gösterilmeden işten atılması
üzerine işçiler Silivri Belediye binası önünde direniş başlattı. 20
Ağustos 2015 tarihinde başlatılan direnişe destek amacıyla odamızın Silivri Temsilcisi Dr. Fethi Bozçalı direnişçi işçilerine destek
ziyaretinde bulundu.

27 AĞUSTOS 2015

“Sinirimizi Bozmayın”
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi arazisinde “Kamu Özel
Ortaklığı” yöntemi ile 400 yataklı genel psikiyatri hastanesi ve 200
yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi projesinin ortaya çıkmasının ardından Bakıröy halkı, demokratik kitle örgütleri,
meslek odaları ve sendikalar ortak bir basın açıklaması düzenledi.
Ağaçlara ve doğaya zarar vereceği öngürülen “yenileme” hakkında
Kamu Hastaneleri Birliği ile yapılan görüşmede de Nöroloji, Beyin
Cerrahi ve Bağımlılık birimlerinin geleceği, hastane arazisinin ne
kadarından feragat edileceği, Lepra Hastanesi ve Bakırköy KadınÇocuk Cezaevi alanına bu inşaatlar karşılığında meşhur “Rönesans
İnşaat” firmasının AVM-Rezidans ya da otel yapıp yapmayacağı ve
buradan nasıl bir rant edildiği bilgisine tam olarak ulaşılamadı.
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1 EYLÜL 2015

Katilleri Lanetliyoruz
Diyarbakır’da Dr. Abdullah Biroğul, Hemşire Eyüp Ergen ve Eczacı
Yunus Koca’nın öldürülmesi sonrasında Odamızca yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada; “Bu cinayetleri gerçekleştirerek toplumsal
barışa bir an önce kavuşma özlemimizi karartanları ¬–kim olursa
olsunlar- telin ediyoruz. Sağlık kurum ve görevlilerine saldırılardan
derin kaygı duyduğumuzu açıklıyor, tüm sorunlarımızı barış yerine
çatışma ile çözmeyi yeğleyenleri var gücümüzle kınıyoruz” denildi.

1 EYLÜL 2015

Barış İlacımızdır
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla Galatasaray Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı. AKP’nin
seçim yenilgisinden sonra savaşın ve katliamların başladığı belirtilerek, “Savaş şiddet odaklı politikalar terkedilmeli barış için gerekli
adımlar atılmalı. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde alanlara çıkıp halklara gerçekleri anlatmak her zamankinden önemlidir. Emek meslek
örgütleri olarak çocuklarımız ölmesin barış hemen şimdi diyoruz.
Barış için ses vermeye çağırıyoruz yurttaşlarımızı. Barışın iyileştirici gücüne ihtiyacımız var” denildi.

2 EYLÜL 2015

Hekimler Barışa Çağırdı
İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen “Barışa Çağrı Paneli” 2 Eylül 2015 günü Makine Mühendisleri
Odası İstanbul Şubesi Konferans salonunda gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem
Korur Fincancı’nın yaptığı panele; Akademisyen ve yazar Sinan Birdal, Radikal Gazetesi muhabiri İdris Emen ve Diyarbakır Tabip Odası
Genel Sekreteri Dr. Cengiz Günay konuşmacı olarak katıldılar.

[
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3 EYLÜL 2015

Bakırköy’de Yağmaya Geçit Yok
Bakırköy Sadi Konuk EAH ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi çalışanları ve Bakırköy Halkı hastane arazisinin kamu özel
ortaklığı kılıfı altında sermayeye peşkeş çekilmesine karşı bir araya
geldi. 3 Eylül Perşembe günü, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası ve İstanbul Tabip Odası İşyeri Temsilciliklerinin çağrısıyla,
Poliklinikler ve Psikiyatri Acil Servisi önünde iki ayrı grup olarak
toplanan yüzlerce kişi, kampüs içinde yer alan Kamu Hastaneleri
Sekreterliği binasına doğru “yenilenmeye değil, yağmaya karşıyız”
pankartının arkasında iki koldan yürüyüşe geçti ve ardından bir
basın açıklaması yaptı.

7 EYLÜL 2015

Hekimler Barış İçin Yürüdü
İstanbul, Ankara ve Adana’dan yola çıkan hekimler Diyarbakır’da
“Hekimler Barış İstiyor” sloganıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi. İstanbul, Ankara ve Bölge Tabip odalarından hekimler önce Diyarbakır’da
Dağkapı Meydanı’nda biraraya geldiler. Burada, eski İstanbul Tabip
Odası Başkanlarından Prof. Dr. Taner Gören etkinliğin amacını ve
önemini anlattı. Ardından, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Hüseyin
Demirdizen, Dr. Şeyhmus Gökalp ve İstanbul, Ankara ve Diyarbakır
Tabip Odaları temsilcilerinden oluşan bir heyet merhum Dr. Abdullah Biroğul’un ailesine ziyaret etti.

11 EYLÜL 2015

Şiddet Dili Sağlık Ortamına da Yansıyor
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli bir meslektaşımızın hasta yakınlarının saldırısına uğraması üzerine 11 Eylül
2015 günü 09.00’da hastane bahçesinde bir araya gelen çalışanlar,
İstanbul Tabip Odası öncülüğünde gerçekleştirilen iş bırakma eylemi ve bir basın açıklamasıyla şiddet olayına tepki gösterdi. Basın
açıklamasından sonra Hastane içerisinde bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından dekanlığın önünde toplanan çalışanlar
adına Odamız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet yaşanan
şiddet olayını ve alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgün Enver’i ziyaret ettiler.
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15 EYLÜL 2015

Emekli Hekimlerin Hakları İçin Mücadele
Emekli olup aile hekimliği yapan meslektaşlarımızın yaşadığı
emekli aylığı kesintisi uygulamasına karşı Odamız tarafından açılan
davalar sonuç vermeye başladı. 3 yılı aşkın bir süredir yürütülen
çalışmalar sonunda, emekli aile hekimlerinin emekli maaşının kesilmesi ve yanı sıra yapılan ödemelerin geri istenmesi işlemlerinin
hukuka aykırı olduğunu tespit eden mahkeme kararları alınmaya
başlandı.

17 EYLÜL 2015

İstanbul Tıp Fakültesi’nde Disiplin Cezası Komedisi
İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde işçi sağlığı ve iş güvenliği
kurallarının yerine getirilmesini talep ettiği için hakkında soruşturma açılan Dr. Coşkun Canıvar’a görevden atmanın bir alt aşaması
olan “kademe durdurma” cezası verilmesi büyük tepki yarattı. Bu
ceza komedisine karşı 17 Eylül 2015 günü hastane bahçesinde bir
basın açıklaması gerçekleştirildi ve Dr. Canıvar’ın yalnız olmadığı ve
hukuksuzluğa karşı mücadele edileceği vurgulandı.

18 EYLÜL 2015

Sözleşme Fesihlerine Karşı Mücadele
İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, Cumartesi fazla çalıştırma dayatmalarına karşı yürütülen mücadelenin değerlendirilmesi, sözleşmesi fesih edilen Dr. Remzi Uysalgenç’e destek olmak
için yapılacakların görüşülmesi, son günlerde artan şiddet ortamı
ve buna bağlı sağlık çalışanların yaşadıkları sorunların görüşülmesi, önümüzdeki dönem çalışma programın çıkarılması amacıyla,
15 Eylül 2015 Salı akşamı 18.00’da Odamız Cağaloğlu binasında
toplandı. Geniş katılımlı toplantıda direnişin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
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18 EYLÜL 2015

Şiddeti Olağanlaştıran Öğretim Üyesini Protesto
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Acil Polikliniği’nde yaşanan şiddet
olayı sonrasında, aynı birimde görevli bir öğretim görevlisinin hekime yönelik şiddeti meşrulaştıran, kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran söylemler kullanması tepki çekti. Odamız Kadın Hekimlik
Komisyonu üyeleri konudan duyduğu rahatsızlığı ifade etmek üzere
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgün Enver’i ziyaret
ederek soruşturma aşamasında olan süreçle ilgili görüşlerini ifade
ettiler.

18 EYLÜL 2015

Toplumsal Barış İçin Kendi Reçeteni Yaz
Ülkede ve bölgede yükselen nefret söylemi ve çatışma ortamına
karşı “Tansiyonu Düşür, Toplumsal Barış İçin Kendi Reçeteni Yaz”
çalışması yapıldı. Odamız Yönetim Kurulu açıklamasında; “Nefret
söylemlerinin hakimiyetinde, silahların gölgesinde ne hekimlik
yapılabilir, ne de sağlıktan söz edilebilir. Ne yazık ki, yaşatmakla yükümlü hekimlerin ve sağlık çalışanlarının kendi can güvenliğinden
endişe ettikleri, sağlık kurumlarını terk etmek zorunda kaldıkları
günleri yaşıyoruz. Başta hekimler olmak üzere herkesi barıştan
yana tavır almaya, toplumsal barış için “kendi reçetesini” yazmaya,
paylaşmaya, barış ve kardeşliğin sesini yükseltmeye çağırıyoruz”
denildi.

29 EYLÜL 2015

Çalışma Hakkımızı Sınırlandıran Yönetmeliğe İptal
27 Mayıs 2012 günü yapılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Değişikliklerinin iptali için
Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada Danıştay 15.Dairesi
altı madde yönünden iptal kararı verdi.
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1-2 EKİM 2015

Haydarpaşa Numune Acil Servisi’nde Tadilat Çilesi
Hastane temsilcilerimizden acil servisin yenilenmesi sürecinde
karşılaşılan sıkıntılara dair yapılan bildirimler nedeniyle İstanbul
Tabip Odası Yönetim Kurulu 1 ve 2 Ekim 2015 tarihlerinde hastaneyi ziyaret ederek görevli sağlık personeli, Hastane Başkekimi ve
mühendis ile görüştü. Tadilat sürecine ilişkin bilgi alındı, düşünce
ve önerilerimiz iletildi. Anadolu Kuzey KHB Genel Sekreterliği de
konuyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıldı.

2 EKİM 2015

Sağlık Hukukunda E-Nabız Ve Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezince düzenlenen ‘Sağlık
Hukukunda ‘e-nabız’ ve ‘Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi’ konulu panel,
2 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 14.00’da Çağlayan’daki İstanbul
Adliyesi Seminer salonunda yapıldı. İstanbul Tabip Odası Hukuk
Danışmanı Av. O. Meriç Eyüboğlu, ‘Sağlık Net/e-nabız mevzuatı, İlgili
Davalar ve Sonuçları’ konulu bir sunum yaptı. İstanbul tabip Odası
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Şen, ise ‘E-Nabız’ Uygulamaları,
Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konulu bir konuşma yaptı.

8 EKİM 2015

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörnleri’nden Ziyaret
Halk Sağlığı intörn eğitim programlarında Türk Tabipleri Birliği ve
Tabipler Odası ziyaretleri ve tanıtımları çoğu kez yer alır. Bu kez
Acıbadem Tıp Fakültesi intörnlerini ağırladık. Halk Sağlığı bilim
doktoru Dr. Ali Özyurt ve Halk Sağlığı doktora öğrencisi Dr. Ayşegül
Tözeren tarafından öğrencilere önce odamızı tanıtan bir sunum
yapıldı. Sunum sonrasında Odamızın birimleri ve fiziki mekanları
gezdirilerek meslek örgütümüz tanıtıldı.
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12 - 13 EKİM 2015

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız, İsyandayız!
10 Ekim Ankara Barış Mitingi’ne yönelik bombalı katliamda 102
vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ülke çapında üzüntü ve öfke yarattı. Sorumluların açığa çıkartılması, yetkililerin hesap vermesi ve
barış çağrısını yinelemek amacıyla TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’un
çağrısıyla 12-13 Ekim 2015 tarihlerinde greve gidildi. İstanbul’da
sağlık kurumlarında 10.04’de anma törenleri gerçekleştirildi. 13
Ekim 2015 günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden yapılacak yürüyüş
ise Valiliğin engellemesiyle karşılandı.

15 EKİM 2015

Hekimler Barış İçin Görev Başına
10 Ekim Ankara katliamı sonrası ülkenin içine sokulduğu çatışma
ve savaş iklimi, hekimler olarak yapılacaklar, atılacak adımlar gerçekleştirilen üye toplantısında ele alındı. 15 Ekim 2015, Perşembe
günü 19.00’da yapılan toplantıya yaklaşık 150 hekim katıldı. Toplantı
öncesi Ankara Katliamı ile ilgili olarak Odamızca hazırlanan video
izlendi. Sonrasında TTB MK 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Odamız
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan ve Dr. Coşkun Canıvar’ın
yöneticiliğinde toplantıya geçildi.

17 EKİM 2015

Katili Tanıyoruz
Ankara Katliamını protesto etmek için gerçekleştirilen buluşmada,
17 Ekim 2015, Cumartesi günü 15.00’da Kadıköy Beşiktaş İskele Meydanı’nda toplanan binlerce kişi ellerinde “Katili Tanıyoruz”
dövizleri taşıdılar. 1 saat süren oturma eylemi sonunda katledilen
insanlarımızın isimleri tek tek okundu, saygı duruşunda bulunuldu.
Her bir can için siyah balonlar gökyüzüne uçuruldu. Her şeye rağmen barış çağrısı yinelendi.
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20 EKİM 2015

Psikososyal Dayanışma Ağı-İstanbul Çalışmalarına Başladı
20 Temmuz 2015’te Türkiye’nin dört bir yanından Suruç’a giden
gençlere yönelik intihar saldırısının ardından; Türkiye İnsan Hakları
Vakfı İstanbul Temsilciliği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Toplumsal Dayanışma için
Psikologlar Derneği İstanbul, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
İstanbul Şubesi ve Travma Çalışmaları Derneği girişimiyle “Suruç
Psikososyal Dayanışma Ağı” oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştı. Bu çalışmalar sürerken Ankara’da bir intihar saldırısının gerçekleştirilmesi bu ağın yaygınlaştırılması gerektiğini ortaya koydu ve
“Psikososyal Dayanışma Ağı-İstanbul” çalışmalarına başladı.

20 EKİM 2015

Pendik Devlet Hastanesi’ndeki Bıçaklı Saldırı Protesto Edildi
17 Ekim 2015 gecesi Pendik Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görevli bir meslektaşımızın bir hasta ve yakını tarafından darp edilmesi sonrasında hastanede bir basın açıklaması düzenlendi. 20 Ekim
2015 günü yapılan basın açıklaması ile saldırı protesto edilirken
hekimlerin ve sağlık çalışanlarının şiddete alışmayı, hor görülmeyi,
tıp mesleğinin itibarsızlaştırılmasını reddettiği bir kez daha vurgulandı. Sağlık alanında yaşanan şiddetin son bulması için dile getirile
taleplerin takipçisi olunacağı ifade edilerek tüm sağlık yöneticileri
bu konuda tedbir almaya davet edildi.

22 EKİM 2015

Unutmayacağız, Unutturmayacağız!
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, 22 Ekim 2015 Perşembe
günü, 10 Ekim 2015’de Ankara’da yapılan Barış mitingi esnasında katledilen emekçileri ve yakınlarını andılar. Sağlık emekçileri
alkışlar, göğüslerinde siyah kurdeleler, ellerinde kırmızı karanfillerle iç bahçe eski lahitlerin olduğu meydana yürüdüler. Meydanda
yitirilenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Hayatını
kaybedenlerin isimleri okundu ve ardından İstanbul Tabip Odası,
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Devrimci İşçi
Sendikaları adına ortak basın açıklaması okundu.
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23 EKİM 2015

Büyük Gezi Davasında Herkese Ceza Yağdı
Bezm-i Alem Camisi’nde yaralılara sağlık hizmeti sunduğu için
“suçluyu kayırma” “camiyi kirletme” isnadlarıyla yargılanan Dr.
Yasemin Erenç Dokudan ve Dr. Sercan Yüksel’in de aralarında bulunduğu 255 kişi için bugün 48. duruşma yapıldı. Mahkeme hakimi
2013’den bu yana devam eden Gezi davalarında görülmedik şekilde
dosyada ismi geçen neredeyse herkese hapis cezası verdi. 255 kişilik en büyük Gezi Davası, gerek insanların niçin yargılandığını dahi
açıklamayan torba iddianamesiyle, gerek yaralılara sağlık hizmeti
sunduğu için hekimleri yargılayan zihniyetiyle, yargılama sürecinin
bütününe yansıyan hukuk katliamıyla ve son olarak da bugünkü
ceza bombardımanı ile tarihimize bir utanç davası olarak geçti.

25 EKİM 2015

Biz Camiyi Kirletmedik / Siz Hukuku Kirlettiniz
Gezi sürecinde Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde yaralıları
tedavi ettikleri için 2 hekim meslektaşımızın 12 şer ay hapis cezası
ile cezalandırılması ve meslektaşlarımızla birlikte yargılanan 255
kişiden 244 kişi hapis cezası alması üzerine, Odamızca 25 Ekim
Pazar günü saat 12:00 de Bezm-i Alem Valide Sultan Camii önünde
bir basın açıklaması düzenlendi. Yapılan açıklamada hekimlerin
mesleklerinin gereğini yaptığı için cezalandırılmasının utanç verici
olduğu dile getirildi.

26 EKİM 2015

1 Mayıs’ta Yine Taksim’de Olacağız
DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu ile TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, İstanbul’da 2015 1 Mayıs’ı için
Taksim’e çağrı yaptıkları gerekçesi ile hakkında açılan soruşturma
kapsamında savcıya ifade verdi. Adliye önünde açıklama yapan
emek ve meslek örgütü temsilcileri, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamaya
devam edeceklerini belirtti.
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27 EKİM 2015

Bu Böyle Gitmez
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bakırköy
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi çalışanları ile Bakırköy halkı
hastane arazisinin kamu özel ortaklığı adı altında sermayeye peşkeş
çekilmesine karşı tepkilerini göstermek üzere yeniden bir araya
geldi. 27 Ekim 2015 Salı günü saat 12.00’de hastane başhekimliği
önünde hastane çalışanları ve Bakırköy halkı “Bakırköy’ün Ruhu
Dokunanı Çarpar” sloganı ile toplandı. Başhekimlik binası önünden
Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi önüne kadar sloganlarla ve alkışlarla yürüyen topluluk burada “Hastanemize sahip
çıkacağız!” diyerek yaşanan rantı anlattı.

5 KASIM 2015

Aile Hekimlerinin Haklı Direnişine Destek Büyüdü
İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyon toplantısı 5 Kasım
2015 tarihinde, Komisyon Eş Başkanı Dr. Hatıra Topaklı kolaylaştırıcılığında, Odamız Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, Sağlık Bakanlığı’nın, Cumartesi direnişini kırmak amacıyla
soruşturma ve ceza uygulamalarına devam ettiği; buna rağmen
İstanbul’da ASM’lerin Cumartesi günleri yarıdan fazlasının açılmadığı, işten atma tehditlerine rağmen çalışanların %70’den fazlasının
direnişe devam ettiği bilgisi paylaşılarak, sorunların çözümüne
ilişkin kararların planlama yapıldı

11 KASIM 2015

Medula Kılavuzu’na Dair Yürütmeyi Durdurma
01.09.2014 tarihinde, SGK ile anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarının acil servislerinde görev yapan kimi hekimler, hiçbir bildirim
yapılmaksızın Medula sisteminden çıkartıldı. İlgili kılavuz hükmüne
ilişkin açılan dava sonucunda bu hükmün “kota uygulamasının sınırlarını aşar nitelikte olduğu ve yasa veya diğer mevzuatla belirtilen çalışma hak ve özgürlüğünü engellediği açıktır” gerekçesiyle,
Medula Web Servisleri Kullanma Kılavuzu’nun “Acil Branşta Kota
Uygulaması” başlıklı maddesi hukuka aykırı buldu ve yürütmesi
durduruldu.

[
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15 KASIM 2015

Özel Hekimlerin Aleyhine Düzenlemeye İptal
Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde 21 Mart 2014 günü yapılan değişiklerle ilgili TTB tarafından açılan davada İdari Dava Daireleri
Kurulu’na yaptığımız itiraz sonucunda iki madde yönünden daha
yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Buna göre kadro dışı
çalışabilmeyi tıp merkezi veya özel hastanede tam zamanlı çalışmaya bağlı kılan Yönetmelik hükümleri hukuka aykırı bulundu. Ayrıca
muayenehanesi bulunan tabiplerin özel hastanelerde sadece nöbet
tutabilecekleri şeklindeki düzenlemenin de yürütmesi durduruldu.

17 KASIM 2015

TTB Hekimlik ve Cesaret Onur Ödülleri Verildi
Türk Tabipleri Birliği Gezi direnişi sırasında Dolmabahçe Bezm-i
Alem Valide Sultan Camisi’ne sığınan yaralıları tedavi ettikleri için
yargılanan ve “ibadethaneyi kirleterek zarar vermek” suçundan 10
ay hapis cezası verilen Dr. Erenç Yasemin Dokudan ve Dr. Sercan
Yüksel’e “Hekimlik Cesaret ve Onur Ödülü” verdi. Ödül töreni 17
Kasım 2015 günü İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.

19 KASIM 2015

Asistan Hekimlerinden Basın Açıklaması
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimleri yaşadıkları ücret, eğitim ve güvenlik sorunları konusunda uzun
süredir devam eden sorunları ve taleplerini kamuoyuyla paylaşmak
için 19 Kasım 2015, Perşembe günü bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Hastane poliklinik binası önünde toplanıp başhekimlik
binası önüne yürüyen asistan hekimler burada taleplerini içeren bir
metni okudular ve sorunlarının çözüme kavuşturulması yönündeki
taleplerini paylaştılar.
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22 KASIM 2015

Dr. Nejat Yazıcıoğlu Anıldı
Aramızdan ayrılışının 21. Yılında İstanbul Tabip Odası Eski Genel
Sekreterlerinden ve işçi sağlığı alanının duayen isimlerinden Dr.
Nejat Yazıcıoğlu’nu ailesi, mücadele arkadaşları ve meslektaşları
olarak anıldı. Yapılan anma töreninde Dr. Yazıcıoğlu’nun sosyalist
hareketteki mücadelelerinden, İşçi Sağlığı Derneği’nin kuruluşu
ve sonrasındaki emeklerinden, Tabip Odası bünyesinde yürüttüğü
çalışmalardan anılar aktarıldı.

24 KASIM 2015

Kadına ve Sağlıkçıya Yönelik Şiddet Sona Ersin
Kadın doğum uzmanı Dr. Aynur Dağdemir, birlikte çalıştığı kadın
çalışanına yönelik saldırıyı önlemeye çalışırken, kadına yönelik
şiddetin kurbanı oldu ve vahşice katledildi. Dr. Aynur Dağdemir’in
Samsun’da alçakça bir saldırı sonucu öldürülmesi sonrasında
“Kadına ve Sağlıkçıya Şiddet Son Bulsun” çağrısıyla 24.11.2015
tarihinde sabah saatlerinde hastanelerde anma etkinlikleri yapıldı.
Aynı gün saat 12.30’da ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Havuzbaşı’nda
bir araya gelen TTB, İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul Şubeleri bir
basın açıklaması gerçekleştirdi.

24 KASIM 2015

Dr. Aynur Dağdemir Silivri’de de Anıldı
İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği’nin çağrısıyla 24 Kasım 2015
tarihinde saat 12.30’da Silivri Devlet Hastanesi önünde toplanan
ilçede çalışan sağlık emekçileri, Dr. Aynur Dağdemir’in öldürülmesini, kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddeti protesto etti.

[
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17 ARALIK 2015

Savaşa Karşı Yaşam ve Sağlık Hakkını Savunuyoruz
Şırnak’ta uygulanan sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasaklarının
bölge halkının sağlık, beslenme ve barınma gibi haklarını gasp
ederken, Sağlık Bakanı Dr. Müezzinoğlu tarafından yapılan bir
açıklamayla sağlık çalışanlarına da hukuksuz bir şekilde nöbet
uygulaması dayatılmasına karşı basın açıklaması yapıldı. İstanbul
Tabip Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası, 17 Aralık 2015 günü 12.30’da Okmeydanı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bir araya gelerek söz
konusu uygulamaları protesto ettiler.

18 ARALIK 2015

Cinsiyetçi, Çocuk İstismarcılığını Hoş Gören Zihniyete Hayır
Cinsiyetçi söylemleriyle tepki çeken Nureddin Yıldız’ın 17 Aralık
2015 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu’nda “İtidal
Hayattır” başlıklı bir söyleşide konuşmacı olarak yer alması büyük
tepki yarattı. 18 Aralık 2015 günü 12.30’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
bahçesinde bir araya gelen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Öğrencileri Komisyonu, SES Aksaray Şubesi, Demokratik Üniversite Girişimi
ve İstanbul Tabip Odası üyeleri bir basın açıklaması gerçekleştirerek
olayı protesto ettiler.

23 ARALIK 2015

Ruh Sağlığımız Bozulmadan, Barış Hemen Şimdi!
Güneydoğu’da uygulanan sokağa çıkma yasağı, insan hakları ve
sağlık hakkı ihlalleri başta çocuklar olmak üzere pek çok yurttaşın
mağdur olmasına, hayatını kaybetmesine yol açtı. Bu gelişmeler
üzerine Bakırköylü sağlık çalışanları, İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, DİSK Dev Sağlık-İş Bakırköy
Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane
Temsilciliklerinin çağrısıyla 23 Aralık günü Psikiyatri Acil Servisi
önünde toplanarak Başhekimlik önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirildi ve barış çağrısı içeren bir basın açıklaması yapıldı.
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24 ARALIK 2015

Savaş Öldürür, Biz Yaşatacağız
Sağlık çalışanları barış çağrısını yinelemek, sağlık kurumlarına
yönelik saldırıların, sağlık çalışanları üzerindeki baskıları, sağlıkçıların can güvenliği olmaksızın çalıştırılmasını protesto etmek üzere,
24 Aralık 2015 Perşembe akşamı bir basın açıklaması ve beyaz
zincir eylemi gerçekleştirdi. 18.30’da Galatasaray Lisesi önünde
toplanan sağlık meslek örgütleri ve sendikaların yöneticileri “Savaş
Öldürür, Biz Yaşatacağız” pankartı taşıdılar.

28 ARALIK 2015

Hekimler Beyaz Önlükleri ve Bayraklarıyla Barış İstedi
Sağlık çalışanları Güneydoğu’da yaşanan sokağa çıkma yasağı ve
yarattığı sağlık hakkı ihlallerine dikkat çekerek barış taleplerini
dillendirmek için İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası (SES) ve DİSK Dev Sağlık İş’in çağrısıyla Şişli
Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu önünde bir
araya geldi ve kaygıları dile getiren, acil barış çağrısını yineleyen bir
açıklama gerçekleştirdi.

6 OCAK 2016

Acil Tıbbi ve İnsani Yardım Çağrısı
Şırnak merkez, Silopi ve Cizre’de yaşanan sağlık hakkı ihlalleri, sağlık çalışanlarının sağlık kurumlarının durumu ve yaşanan
sorunlarla ilgili yerinde gözlemlerde bulunan, görüşmeler yapan İTO
ve SES İstanbul Şubelerinin raporu, 6 Ocak 2016, Çarşamba günü
11.00’da İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında yapılan basın
toplantısıyla ulusal ve uluslararası kamuoyuna açıklandı. Bölgede
yapılan gözlemlerin sonucu paylaşıldı ve acil tıbbi ve insani yardım
çağrısı yapıldı.
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9 OCAK 2016

Savaş İçin değil Barış İçin Kimya
İstanbul Tabip Odası, Deriteks Sendikası ve TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi`nin öncülüğünde düzenlenen, “Savaş
İçin Değil Barış İçin Kimya” konulu karikatür yarışması sonlandı.
Yarışma ödül töreni ve sergisi, etkinliğe paralel olarak düzenlenen
“Barış Paneli” ile 9 Ocak 2016 Cumartesi günü 9 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirildi. İlk çağrısı Ekim ayında yapılan karikatür
yarışmasına Türkiye ve dünyadan 100`ün üzerinde eser katıldı. Yarışmada 1.lik ödülünü Kürşat Zaman, 2.lik ödülünü Murat Dönmez,
3.lük ödülünü Mehmet Kahraman kazanırken, mansiyon ödüllerini
Hicabi Demirci, İlker Sermi ve Mehmet Saim Bilge`nin eserleri aldı.

11 OCAK 2016

Yaşam Hakkı İçin “Beyaz Nöbet”
İstanbul Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, Güneydoğu’da yaşanan sokağa çıkma yasaklarının yarattığı sağlık ve insan hakkı ihlallerini protesto etmek
ve barış talebini dillendirmek için nöbetteydi. 11 Ocak 2016 İstanbul
Tıp Fakültesi Monoblok önünde bir araya gelen sağlık çalışanları Güneydoğu’da sağlık hizmeti vermeye çalışırken özel harekat
polislerinin kurşunlarıyla hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının
fotoğrafları, beyaz bayrakları ve “Yaşam Hakkı İçin Beyaz Nöbetteyiz” pankartıyla hastane içerisinde bir yürüyüş gerçekleştirdiler.

12 OCAK 2016

Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimler Taşeronlaştırılıyor
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na
6645 Sayılı Yasa ile eklenen madde sonucu hekimle sağlık kurumu
arasındaki ilişkinin “iş sözleşmesi” çerçevesinde olduğu göz ardı
edilerek işverenin ihtiyaçlarını karşılamak için hekimden zorunlu
olarak şirket kurması ve sağlık kurumuna hizmet satması (taşeron)
yani fatura kesmesi istenmesi konusundaki dayatma ile ilgili 12
Ocak 2016 Salı günü İstanbul Tabip Odası’nda bir basın açıklaması
gerçekleştirildi. Basın açıklamasına İstanbul Tabip Odası Yönetim
Kurulu Üyesi Dr. Ümit Şen, İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik
Komisyonu’ndan Dr. Hasan Oğan ve Dr. Kemal Özay katıldı.
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12 OCAK 2015

Yaşamı Savunmaktan Başka Çaremiz Yok
Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleşen bombalı intihar eyleminde çeşitli ülkelerden 11 kişinin yaşamını yitirmesi, onlarca kişinin
yaralanması sonrasında TTB-İstanbul Tabip Odası ve SES İstanbul
Şubeleri’nden oluşan bir heyet olayın gerçekleştiği yerde bir anma
etkinliği ve basın açıklaması gerçekleştirdi. 12 Ocak 2016 günü
19.00’da Sultanahmet Meydanı’nda yapılan anma etkinliğinde
patlamada yaralananların sağlık durumuyla ilgili de bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı ve hayatını kaybedenlerin anısına olay yerine kırmızı
karanfiller bırakıldı. Açıklamanın ardından heyet Haseki Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne giderek yaralıları ziyaret etti, yetkililerden
bilgi aldı.

15 OCAK 2016

Akademisyenlere Yönelik Cadı Avına Son Verilsin
Savaş politikalarına son verilmesi yönündeki “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan 1127 akademisyene yönelik
hükümetçe başlatılan baskı, soruşturma ve gözaltılar İstanbul’da
gerçekleştirilen bir basın açıklamasıyla kınandı, Barış İçin Akademisyen İnisiyatifi’ne destek açıklandı. Her gün, 12.00-13.00 saatleri
arasında, İstanbul Tıp Fakültesi Monoblok önünde Yaşam Hakkı İçin
Beyaz Nöbet tutan sağlık çalışanları bu kez Barış İçin Akademisyen
İnisiyatifi’ne destek açıklaması yaptı.

19 OCAK 2016

Fazla ve Esnek Çalışma Dayatmalarına Karşı Direniyoruz
İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu çağrısıyla bir araya
gelen ASM çalışanları, birinci basamak sağlık hizmet alanında
örgütlü sendika, dernek temsilcileriyle birlikte, 7x12 saat çalışma
dayatmalarını, butik ASM’leri, Cumartesi direnişini, baskılara karşı
hukuki süreci ve bundan sonraki yol haritasını tartıştı. İstanbul Tabip
Odası’nda 19 Ocak 2016 tarihinde yaklaşık 3 saat süren toplantıya
SES, Birlik Dayanışma Sendikası, İSTAHED, TAHUD, PHD, İSTASED
yönetici ve temsilcileri de katıldı.
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27 OCAK 2016

İnsanlık Bodrum Katında Ölüme Terkedildi
TTB- İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul Şubeleri 27 Ocak 2016
günü İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler binası önünde bir araya
gelerek, Cizre’de yaşanan ölümlere, yaralılara sağlık yardımı götürülmemesine dair basın açıklaması gerçekleştirdiler. Açıklamada;
“İnsanlık Bodrum Katında Ölüme Terkedildi! Sessiz Kalmayalım!”
pankartı açıldı. Basın açıklamasına KESK İstanbul Yürütme Kurulu,
DİSK üyesi işçiler ve Tıp Öğrencileri Komisyonu da destek verdi.
Açıklamaya Odamız adına Yönetim Kurulu Üyelerimiz Dr. İncilay
Erdoğan ve Dr. Dilek Kanmaz katıldı.

31 OCAK 2016

Barışa 1000 Kadın
Şiddetin, çatışmanın, nefretin, ayrımcılığın hüküm sürdüğü, her
gün ölüm haberleriyle alt üst olduğumuz bu dönemde barışa olan
ihtiyacımızı her vesileyle dile getirmeye çalıştık. Bileşeni olduğumuz
Barış İçin Kadın Girişimi bünyesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirdik.
Barış çağrımızı içeren dilekçelerimizi TBMM Başkanlığı’na ilettik.
Barışa 1000 Kadın çağrısıyla yürütülen çalışmaya barış talebimizi
içeren mesajlarımızla dahil olduk. 31 Ocak 2015 günü 13.00’da
Kadıköy İskele Meydanı’nda barış talebiyle bir araya gelen binlerce
kadının yanında olduk. Diyarbakır’da farklı illerden gelen kadınların
katılımıyla gerçekleştirilen “Barış Nöbeti” etkinliğine katıldık. Bütün
bu etkinliklerle ölümden değil, yaşamdan, savaştan değil barıştan
yana olduğumuzu tüm gücümüzle duyurmaya çalıştık.

1 ŞUBAT 2016

Yetki SGK’da, Kazanç Patronda, Sorumluluk Hekimde Olamaz
SGK’nın Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesinde hekimleri müteselsil sorumlu tutan akıl dışı uygulama Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odamızın girişimleriyle durduruldu. Yaptığımız idari ve
hukuki girişimler sonucunda; SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) özel
sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin sözleşmelerine sağlık
kuruluşu ile birlikte müteselsil sorumlu olacaklarına ilişkin hüküm
konulmasına yönelik talebi kaldırıldı.
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1 ŞUBAT 2016

Yeminimiz Yaşatmak Üzerine
Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cudi Mahallesi Caferi Sadık Sokak’ta 5
nolu bir binanın bodrum katında mahsur kalan yaralılara ulaşmak,
acil müdahalede bulunup hastaneye ulaştırılmalarını sağlamak
üzere 9 hekim, 4 hemşire ve 1 ambulans sürücüsünden oluşan bir
sağlıkçı heyeti “Sağlık Koridoru Açılsın” talebiyle 30 Ocak 2016
tarihinde Cizre’ye doğru yola çıktı. Ancak heyetin ilçeye girişine izin
verilmedi.

3 ŞUBAT 2016

Yaşar Kemal’i Andık
Türk Tabipleri Birliği Kültür Sanat Çalışma Grubu, 7 Kent 7
Matine’nin Adana buluşmasını geçen sene kaybettiğimiz Türk edebiyatının İnce Memed’i Yaşar Kemal anısına gerçekleştirdi. Seyhan
Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Yaşar
Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban Kemal’in de katıldığı programda,
Dr. Ayşegül Tözeren’in yönlendiriciliğinde, Hürriyet Gazetesi yazarı
Selahattin Duman, yazar Hasan Özkılıç ile film yapımcısı ve yazar
Arif Keskiner Yaşar Kemal’in edebiyatını ve insan sevgisini anlattılar.

4 ŞUBAT 2016

Anadolu Kuzey KHB’ye Yönelik Açıklamamız
Anadolu Yakası’ndaki bazı hastanelerde nöbet ve döner sermayeye
bağlı ek ödemelerin aylarca yatırılmaması üzerine İstanbul Tabip
Odası’nca Anadolu Kuzey KHB’ne yönelik bir açıklama yayınlandı.
Açıklamada; “Sağlık kurumu yöneticileri, hekim ve sağlıkçı kimliği
ile kamu sağlığını, mesleki etik değerleri, çalışan hakları, sağlığı
ve güvenliğini merkeze alarak hareket etmek zorundadır. Bunları
gözetmeyen bir “verimlilik” arayışı, kamunun çıkarına olmayan,
“kârlılık” dışında başka bir amacın güdülmediği uygulamalara
neden olacak; bu da yıkım anlamı taşıyacaktır. Yönetici konumundaki meslektaşlarımıza yanlışlarından dönmelerini tavsiye ediyoruz”
denildi.

[

38

]

[Ç A L I Ş M A

R A P O RU

2 0 1 5]

8 ŞUBAT 2016

Geliyorum Diyen Hekim Cinayetleri
Meslektaşımız Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Cenk Yavaş çalıştığı hastanede görevi başındayken hayatını kaybetti. Üzücü
olay sonrasında Odamızca yapılan açıklamada; “Dr. Cenk Yavaş’ın
ölümü gibi üzücü bir olay ile yakıcı bir sorun olarak bir kez daha
gündeme gelen; hekimlerin yaşadığı aşırı iş yükünün hafifletilmesi, çalışma ortamlarında gerekli dinlenme- mola-izin süreçlerinin
yeniden ve acilen düzenlenmesi taleplerimizin karşılanması için
Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, SGK ve OHSAD üzerinden
yürüttüğümüz çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğimizi meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

10 ŞUBAT 2016

Soruşturmalar Bizleri Susturamayacak
“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için haklarında soruşturma açılan akademisyenlere destek vermek üzere
10 Şubat 2016 Çarşamba günü bir basın açıklaması gerçekleştirildi. TTB-İstanbul Tabip Odası, SES Aksaray Şubesi ve Eğitim-Sen
İstanbul 6 Nolu Şube tarafından düzenlenen basın açıklaması için
12.30’da İstanbul Üniversitesi Beyazıt Merkez bina içinde toplanıldı
ve ana kapıya dek bir yürüyüş gerçekleştirildi.

17 ŞUBAT 2016

Zafer Açıkgözoğlu Unutulmadı
Çapa İşçi Sağlığı Meclisi iki yıl iş Çapa Tıp Fakültesi’nde iş cinayetine kurban giden arkadaşları Zafer Açıkgözoğlu’nun ölümüyle ilgili
18 Şubat’ta görülecek dava öncesi Çapa Monoblok önünde toplanarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
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17 ŞUBAT 2016

Acımız Büyük… Yeni Katliamlar Yaşamak İstemiyoruz
17 Şubat 2016 akşamı Ankara’da yaşanan terör saldırısı sonrasında
Odamızca bir açıklama yayınlandı. Açıklamada; “Yaşam hakkının
kutsallığını ilke edinmiş bir mesleğin mensupları olarak öncelikle
17 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da yaşanan terör saldırısını lanetliyoruz. Ölen vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına başsağlığı,
yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz” denildi.

19 ŞUBAT 2016

Barışı Kararlılıkla Savunmaya Devam Edeceğiz
Sağlık çalışanlarının “Yaşam Hakkı İçin Beyaz Nöbet” çağrısıyla
başlattığı buluşma 30. gününde yine İstanbul Tıp Fakültesi Monoblok önünde gerçekleştirildi. Sağlık örgütlerinin, demokratik kitle
örgütlerinin üye ve temsilcileri “Yaşam Hakkı İçin, Sağlık Hakkı İçin
Hayatın Her Alanında Nöbetteyiz, Ayaktayız” pankartı arkasında buluştu. Açıklamada; “Barış içinde yaşam hakkı için beyaz nöbeti 30.
gününde bitirirken; yaşamı savunmaya, yaşatmak için uğraşmaya ve
bunun için de barışı, bedeli ne olursa olsun kararlılıkla savunmaya
devam edeceğimizi tekrar ilan ediyoruz. Toplumsal barışı savunanlarla, barış için sesini yükselten tüm kesimlerle omuz omuza bu
mücadeleyi büyüteceğiz” denildi.

20 ŞUBAT 2016

TTB Aile Hekimliği Kolu Marmara Bölge Toplantısı Yapıldı
TTB Aile Hekimliği Kolu Marmara Bölge Toplantısı 20 Şubat 2016
Cumartesi günü, Bursa Tabip Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Aydın ve TTB Merkez
Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal’ın açılış konuşmaları ile başladı. Toplantıda TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı TTB’nin aile
hekimliği alanındaki mücadelesini anlatan bir sunum yaptı. Toplantıya TTB Pratisyen Hekimler Kolu, AHEF, SES, BDS, TSS, Bursa Aile
Hekimliği Derneği temsilcileri katıldı.
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2 MART 2016

Soruşturmalarla ilgili İstanbul Valiliği’ni Ziyaret Ettik
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Prof.Dr.Selçuk Erez başkanlığında bir heyet, 01.03.2016 tarihinde İstanbul Vali Yardımcısı
Hasan Öztürk’ü makamında ziyaret ederek, Aile Hekimlerine yönelik Cumartesi nöbet soruşturmalarını görüştüİstanbul Tabip Odası
heyeti, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, Aile Hekimlerine Cumartesi nöbetleri nedeniyle yürütülen soruşturmaların çok
farklı sonuçlandığı, zaman aşımına uğrayan bazı soruşturmalara
bile ceza puanları verildiği, soruşturmaların usule uygun yürütülmediği gibi birçok konu dile getirildi.

8 MART 2016

Kadınlar Barış İstiyor
İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu ve SES Aksaray Şubesi 8
Mart 2016 tarihinde Saat 12.00’ da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi havuz
başında kadın sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarının
katıldığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile bir forum
gerçekleştirdiler. Forumu Dr. Selma Okkaoğlu yöneterek tüm kadın
sağlık emekçilerinin 8 Mart’ta emek sömürüsü ve barış talepleri
yönündeki sözlerini ifade etmesine olanak sağladı.

9 MART 2016

Aile Hekimleri Fazla Çalışma Dayatmalarına Boyun Eğmedi
İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, Halk Sağlığı
Merkezleri’ni değerlendirmek üzere, 9 Mart 2016 günü, İstanbul
Tabip Odası Cağaloğlu binasında toplandı. Toplantıda, Odamızın İstanbul Valiliği ile yaptığı görüşme, sözleşme feshi sınırını 200 puana
çıkarılması sonrasında yaşanan gelişmeler, ceza puanlarla ilgili hukuki süreç ve Sağlık Bakanlığı’nın kurmaya çalıştığı HASAM projesi
değerlendirildi. Toplantıda Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri’nde
sürekli yapılan değişikliklerin tüm birinci basamak sağlık çalışanlarını tedirgin ettiği dile getirildi. Aile Hekimleri ve diğer birinci
basamak sağlık çalışanlarının, ne ad altında olursa olsun, fazla,
esnek, kuralsız çalışmaya karşı mücadele etmeye devam edeceği
hatırlatıldı.
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10 MART 2016

Bir 14 Mart Daha Sağlığın Uzağında Geçti
Türk Tabipleri Birliği’nce 14 Mart Tıp Haftası öncesinde hekimler
ve sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu koşulları, sorunları ve
beklentileri ortaya koymak amacıyla düzenlediği anket çalışmasının sonuçları bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. 10 Mart
2016 Perşembe günü 12.30’da İstanbul Tabip Odası’nda yapılan
basın toplantısında “2002’den bu yana uygulanan sağlık politikalarının biz hekimlere, sağlık çalışanlarına ve topluma yönelik olumsuz
sonuçları ortadadır. Bizler bu politikaların toplum sağlığı ve çalışanlar üzerinde ciddi bir tahribat yarattığını dillendiriyoruz” denildi.

11 MART 2016

Kadın Doğum Hastanesi Arazisinin Altında Tarih Yatıyor
TOKİ tarafından ihaleye çıkartılan Eski Bakırköy Kadın Doğum
Hastanesi arazisiyle ilgili olarak İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Müdürlüğü’ne bir yazı yazılarak, söz konusu arazinin barındırdığı
tarihi kalıntılarla ilgili bilgi soruldu. Gelen cevap yazısı endişelerimizi haklı çıkarır nitelikte oldu. Bakırköy Eski Kadın Doğum
Hastanesi’nin arazisinde bir tarih yattığı bir kez daha açığa çıkartıldı. Odamızca yapılan açıklamada; “Yetkilileri İstanbul halkını, Bakırköylüleri kamu sağlığı hizmetlerinden mahrum edecek, tarihin
üzerine deyim yerindeyse çimento dökecek bu akıldışı adımlardan
vazgeçmeye çağırıyor, sürecin takipçisi olacağımızı bir kez daha
duyuruyoruz” denildi.

11 MART 2016

İnternet Sitesi Yöneticileri Hakkında Dava Açıldı
Şikayetimiz sonucunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
tarafından iddianame düzenlenerek; www.eniyihekim.com isimli internet sitesi yöneticileri hakkında, 6023 sayılı Türk Tabipleri
Birliği Kanunu’nun 64. maddesinde yer alan “Tabiplere İş Getirenler”
başlıklı maddenin/aracılık yasağının ihlali nedeniyle ceza davası
açılmıştır. Mesleğin itibarını ve halkın sağlığını korumak, sağlık
alanının ticari bir alana dönüştürülmesini engellemek için, bu ve
benzeri web sitelerini takip etmeye, her türlü hukuki süreci yürütmeye devam edeceğimizi önemle duyuruyoruz.
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11 MART 2016

Silivri’de Yapılan 14 Mart Gecesine İlgi Büyük Oldu
İstanbul Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası Programı’nı Silivri’de 11
Mart 2016 tarihinde geleneksel yemekli gece ile başlattı. Silivri’de
Kolcuoğlu Restoran’da yapılan gecede Silivri temsilcimiz Dr. Fethi
Bozçalı, son bir yıl içinde sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları,
hakları için yürüttükleri mücadeleyi ve Odamızın bu süreçteki etkinliklerini özetleyen bir sunum yaptı. Sağlık çalışanlarından oluşan
amatör müzik grubunun müzik dinletisinden sonra katılımcılar geç
saatlere dek eğlendi ve bir arada olmanın coşkusunu yaşadı.

13 MART 2016

Karanfillerimiz Katledilen Canlarımız İçin
14 Mart Taksim Anıt Tören etkinliği, 13 Mart 2016 günü yaşanan Ankara Katliamı sebebiyle bir anma etkinliği şeklinde gerçekleştirildi.
14 Mart 2016, Pazartesi günü 12.30’da Fransız Konsolosluğu önünde buluşan TTB, İstanbul Tabip Odası yönetici ve üyeleri Taksim
Atatürk Anıtı’na “14 Mart Tıp Bayramında Yastayız. Lanetliyoruz!”
yazılı siyah çelenklerle yürüdüler. Anıtın önünde yapılan açıklamada; “14 Mart Tıp Haftasına girerken hekimlik ve sağlık ortamına dair
gündemlerimizi paylaşmak üzere etkinlikler gerçekleştirecektik.
Ancak ne yazık ki dün Ankara’da gerçekleştirilen katliam nedeniyle
ülkenin her yerinde TTB ve tabip odaları olarak yitirdiğimiz canlar
için anma etkinlikleri yapıyoruz” denildi.

13 MART 2016

14 Mart Ödül Ve Plaket Törenleri Yapıldı
14 Mart Tıp Haftası kapsamında düzenlenen ödül töreni ile hizmet
plaket törenleri 13 Mart 2016 Pazar günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Törenler 60. Ve 70. Yıl hizmet yıllarını dolduran meslektaşlarımıza plaketlerinin sunulmasıyla başladı.
Ardından çeşitli alanlarda düzenlenen ödüller sahiplerine sunuldu.
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14 MART 2016

Sergi Açılışları Ve Ödül Törenleri Yapıldı
14 Mart 2016, Pazartesi günü Basın Müzesi’nde gerçekleştirilen
resim ve fotoğraf sergileri ile “Doktorlar ve Sağlık Resim Yarışması”
her yıl olduğu gibi coşkulu ve renkli bir ortamda yapıldı. Etkinlikler
“Doktorlar ve Sağlık Resim Yarışması” ödül töreni ve sergi açılışı ile
başladı. Aynı gün hekimlerden gelen fotoğrafların yer aldığı Fotoğraf Sergisi ve yine hekimlerin eserlerinden oluşan Res-im ve Heykel
Sergisi de açıldı. Sergi açılışlarına çok sayıda meslektaşımız katıldı.
Eserler 19 Mart 2016 tarihine kadar Basın Müzesi’nde sergilendi.

14 MART 2016

Silivri’de 14 Mart Bildirgesi Okunmadı
İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği 14 Mart Tıp Haftası Programı
çerçevesinde Silivri Atatürk Anıtı önünde bir anma gerçekleştirdi.
Geleneksel olarak okunması gereken 14 Mart Tıp Bildirgesi Ankara katliamı nedeniyle okunmadı… Atatürk anıtına çelenklerin
konulması, Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç ve Ankara katliamlarında
yitirdiklerimiz anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal
Marşının okunması sonrasında tören sona erdi.

15 MART 2016

Sağlık Ortamında Şiddet ve Biz Forumu Yapıldı
14 Mart Tıp Haftası kapsamında düzenlenen Sağlık Ortamında
Şiddet ve Biz / Ne Oldu – Ne Yap-madılar – Ne Yaptık – Ne Yapamadık – Ne yapmalıyız konulu forum, 15 Mart 2016 Salı günü İstan-bul
Tabip Odası Sevinç Özgüner Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Forumun açılışı Yönetim Ku-rulu üyemiz Dr. Ümit ŞEN tarafından
yapıldı. Daha sonra forum, Türk Noro-Psikiyatri Derneği’nden Prof.
Dr. Mustafa SERCAN’ın kolaylaştırıcılığında başladı. Forum, katılımcıların soru-cevap ve katkılarıyla sona erdi.
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16 MART 2016

‘Özel Hekimlikte Sorunlar ve Biz’ Forumu Yapıldı
‘Özel Hekimlikte Sorunlar ve Biz’ konulu forum 16 Mart Çarşamba
akşamı İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı. Forumda muayenehanelerle ilgili genel değerlendirme ve son dönemde karşılaşılan sorunlar
ele alındı. “Özel Sağlık Sektörü ve Sorunlar” konulu bir sunum
gerçekleştirildi ve son 20 yılda özel sağlık sektörünün, bu alanda
faaliyet gösteren kurumların ve bu kurumlarda çalışan hekim/sağlık çalışanın yaşadığı değişim ve dönüşüm aktarıldı. Katılımcıların
katkı ve sorularının alınarak cevaplandırıldığı bu bölüm ile forum
sona erdi.

14-17 MART 2016

Tıp Haftası’nda Birim Ziyaretleri Gerçekleştirdik
14 Mart Tıp Haftasını meslektaşlarımızın çalıştıkları kurumlarda
karşılamak, sorun ve gündemleri yerinde gözlemleyip, görüş alışverişinde bulunmak üzere her yıl olduğu gibi 2016 yılı Tıp Haftası’nda
da çeşitli birim ziyaretleri gerçekleştirildi. Oda Yönetim Kurulu ve
ilgili komisyon üyelerimizden oluşan heyetlerin kamuda ve özelde
çalışan meslektaşlarımızı ziyaretleri sıcak, dostça buluşmalara
sahne oldu. Hekimler yaşadıkları sorunlara, gündemdeki sağlık
konularına dair görüş alışverişinde bulundu.

17 MART 2016

Hekimlerin Yaşam Rengi Paneli Yapıldı
Tıp Haftası kapsamında Odamızca düzenlenen “Hekimlerin Yaşam
Rengi” Paneli 17 Mart 2016 günü Kadıköy Belediyesi Başkanlık
Binası Brifing Salonu’nda gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü TTB
Emekli Hekim Kolu Başkanı Dr. Erdinç Köksal’ın yaptığı panele Prof.
Dr. Nevzat Doğan, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, TTB Emekli Hekim
Kol Sekreteri Dr. Deniz Keskinler ile Odamız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Ümit Şen konuşmacı olarak katıldılar. Toplantıya Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temürlenk ve Kadıköy Belediyesi Sağlık
Müdürü Dr. Zeynep Süzme de konuk olarak katıldı. Panelin ardından
kokteyle geçildi.
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29 MART 2016

Cizre’de Sağlık Açısından Durum Raporu Açıklandı
TTB ile SES “Sokağa Çıkma Yasağı Sonrasında Cizre’de Sağlık
Açısından Durum Raporu”nu 29 Mart 2016 günü İstanbul Tabip
Odası’nda düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı.
TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, SES Eş Başkanı Gönül Erdem,
TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Nilay Etiler ve İstanbul Tabip
Odası Sağlık Politikaları Komisyonu adına Dr. Süheyla Ağkoç’un
katılımıyla rapor basına sunuldu.

1 NİSAN 2016

Çocuk İstismarına Karşı Kara Steteskoplarla Görevdeyiz
Okmeydanı EAH’de çalışan sağlıkçılar 01.04.2016 Cuma günü saat:
12.30’da Başhekimlik önünde çocuk istismarına karşı duyarlılığı
artırmak ve tepki vermek amacıyla “Kara Steteskop” görevi için
basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında konuşan
Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ozan Toraman “Bu tabloya sessiz
kalamayız, bu tabloya siyasi çıkarlar uğruna sessiz kalma şansımız
yok. Toplum olarak alnımıza sürülmüş bu kara lekeyi temizlemek
zorundayız. Sorumluluğumuzu göstermek, mağdur olan ve istismara uğrayan çocuklarımızı unutmadığımızı ve unutmayacağımızı ifade
etmek için steteskoplarımıza siyah kurdele bağladık” dedi.

5 NİSAN 2016

Özel Hekimlik Çalıştayı İstanbul’da Gerçekleştirildi
TTB Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen Özel Hekimlik Çalıştayı 3 Nisan 2016 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nda, TTB Özel
Hekimlik Kol Yürütmesi’nden, İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik
Komisyonu üyesi Dr. Ekrem Duman’ın moderasyonu ile gerçekleştirildi. Çalıştayda, “Özel Sağlık Sektöründeki Dönüşüm”, “Çalışma
Koşulları ve Sorunlar”, “Taşeron Hekimlik”, “Hekim Tanıtımında
Etik” ve “Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı” başlıkları ele alındı.
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8 NİSAN 2016

HASAM Nöbetlerine Gitmeyeceğiz
İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, birinci basamak
sağlık çalışanlarına, bu alanda örgütlü dernek, sendikalara çağrıda bulunarak, Halk Sağlığı Merkezlerini (HASAM/HSM) değerlendirmek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihinde Odamızda bir toplantı
gerçekleştirdi. Toplantıya, Odamız Aile Hekimleri Komisyon üyeleri,
Pratisyen Hekim Komisyonu üyeleri, TTB Merkez Konseyi Üyemiz,
SES, Birlik Dayanışma Sendikası, İSTAHED, TAHUD temsilcileri ve
birçok ilçeden Aile Hekimleri katıldı.

11 NİSAN 2016

Dr. Fatih Sürenkök Yalnız Değildir
Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 9 Nisan
2016 Cumartesi günü Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde toplandı.
Toplantıda, TTB ve tabip odası yöneticilerine açılan soruşturmalar,
baskılar ele alındı. TTB Merkez Konseyi üyeleri ve tabip odası yöneticilerinin katıldığı toplantıda, iktidarın sağlık da dahil olmak üzere
hiçbir alanda farklı görüşe tahammülü olmadığı ve farklı görüşlerin
sistematik saldırılarla baskı altına alınmaya çalışıldığı belirtildi.

12 NİSAN 2016

Dikiş Tutmayan Sağlık Sisteminde Yama İşe Yarar mı?
“Atı zorla suyun başına götürebilirsiniz, zorla su içiremezsiniz” Aile
hekimliğinde HASAM yaması. Dikiş tutmayan sağlık sisteminde
yama işe yarar mı? “HASAM veya HSM” neyi çözer? (ASM+TSM
Parçası = nöbet) diyen Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası,
Pratisyen Hekimlik Derneği 12 Nisan 2016 tarihinde odamızda bir
basın açıklaması gerçekleştirdi.
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13 NİSAN 2016

TTB-TMMOB Soma Maden Faciası İnceleme Raporu
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği, 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa - Soma’da meydana gelen
ve 301 işçinin yaşamını kaybettiği büyük maden kazasının ardından,
Soma Eynez Maden Ocağı’nda yaptıkları incelemenin sonuçlarını rapor haline getirdi. Soma Maden Faciası İnceleme Raporu, 12
Nisan 2016 tarihinde TMMOB’de düzenlenen bir basın toplantısı ile
kamuoyuna açıklandı. Basın toplantısına, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Soğancı ile inceleme heyetinde yer alan komisyon üyeleri katıldı.

15 NİSAN 2016

İstanbul Valiliği ile Görüşme
Yönetim Kurulumuz, 24 Nisan 2016 günü Sultanahmet’te yapılacak
İstanbul Tabip Odası seçimleriyle ilgili olarak İstanbul Valiliği’yle
görüştü. 15 Nisan 2016, Cuma günü İstanbul Vali Yardımcısı Nurullah Naci Kalkancı’yla yapılan görüşmeye Oda Başkanımız Prof. Dr.
Selçuk Erez, Genel Sekreter Dr. Samet Mengüç, Dr. Osman Öztürk
ile Hukuk Danışmanımız Av. Meriç Eyüboğlu katıldı. Görüşmede;
İstanbul Tabip Odası seçimlerinin yoğun hekim katılımıyla gerçekleştirildiği aktarıldı ve seçim alanının güvenliği ile ilgili kaygılar Vali
Yardımcısı’yla paylaşıldı. 24 Nisan günü yapılacak seçimin de geçmiş yıllarda olduğu gibi sınıf ve dönem arkadaşı binlerce hekimin
buluştuğu bir şenlik havasında geçmesi için Valiliğin gerekli hassasiyeti göstermesi talep edildi.

16 NİSAN 2016

Basketbol Takımımız Çeyrek Finalde
İstanbul Tabip Odası Basketbol Takımı Corporate Basketball League
2015-2016 sezonunda yoluna başarıyla ilerliyor. 50 takımın katıldığı
ligde 5’er takımlı 10 grup oluşturularak seviye tespit maçları yapıldı.
Takımımızın 6 Aralık 2015 günü gerçekleşen ilk maçında rakibi
geçen senenin şampiyonu Doğuş Grubu oldu. Bu karşılaşmayı 6041 kazanarak sezona çok iyi bir başlangıç yapan takımımız haftanın
takımı seçildi. Ardından 12 Aralık 2015’te Kuveyt Türk’ü 73-36,
27 Aralık 2015’te ise BASF’ı 102-42, 10 Ocak 2016’da Hexagon
Studio’yu 45-32 yenerek ilk gruptan lider olarak çıktı. İstanbul Tabip
Odası Basketbol Takımı 16 Nisan 2016, Cumartesi günü ING Bank
ile yaptığı maçı ise 61-51 kazanarak çeyrek finale yükseldi
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18 NİSAN 2016

Dr. Ersin Arslan Hep 30 Yaşında
Gaziantep’te görevi başındayken bir hasta yakınının saldırısı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan aramızdan kopartılışının 4.
Yılında tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da anıldı. 18 Nisan
2016, Pazartesi günü Okmeydanı EAH bahçesinde gerçekleştirilen
basın açıklamasında; “Sağlık Bakanı’na sesleniyoruz. Yeter! Sizin
göreviniz halkın sağlığını korumaktır, sağlık çalışanlarını korumaktır. Sermayeye halkın sağlığından, hastalığından para kazandırmak
sizin işiniz değildir. Sağlık çalışanları birer cam tüp değildir. “Düştü,
kırıldı” deyip ayağınızın ucuyla bizleri itip geçemezsiniz. Sizi; şiddeti
doğuran, emekçileri ve halkı mağdur eden bu sistemi ortadan
kaldırmaya, işkolundaki sağlık emek ve meslek örgütleri olarak
birlikte çözüm üretmeye çağırıyoruz” denildi.

20 NİSAN 2016

Can Dündar’la “Hayata Dair”
TTB Edebiyat Matineleri’nin Nisan ayı durağı İstanbul, konuğu ise
Can Dündar oldu. Türkiye’nin yakın tarihi konusunda hazırladığı belgeseller ve insan hikayelerini aktardığı kitaplarıyla tanınan,
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, usta gazeteci Can
Dündar “Hayata Dair” sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbet toplantısı yoğun ilgiyle karşılandı.
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Temsilciler Kurulu

Temsilciler Kurulu (TK), İstanbul Tabip Odası’nın Genel Kurul’dan sonrası en yetkili karar oranı olarak tanımlanmıştır. TK, seçimli genel kurul sonrasındaki 2-3 aylık süre içerisinde hastane ve birinci
basamak sağlık kuruluşlarında, hekim sayıları ile orantılı olarak yapılan seçimlerde belirlenen ve
tabip odası kurullarında yer alan hekimlerden oluşur. Bu nedenle katılımcı, etkin ve yönetsel yapıyı
güçlendirici yönüyle önemli bir işlev görmektedir.
TK yönergesi gereği kendi arasında yaptığı toplantı sonucunda divan üyelerini seçer. Seçilen üyeler
arasından başkan ve genel sekreter belirlenir. Bu şekilde oluşturulan TK Divanı, aylık genel TK toplantılarından bir hafta önce bir araya gelerek önceden alınan öneriler üzerinden toplantı gündemini
belirler ve bu öneriler için hazırlık yapar. Belirlenen gündemler temsilcilere elektronik posta yoluyla
iletilir. Toplantı başlangıcında da ek gündem önerileri alınır. Aylık TK toplantısı sonrasında ise gündemler, tartışılan konular ve alınan kararlar web sitemizden yayınlanır. Ayrıca yine elektronik posta
yoluyla üyelere iletilir.
Her ay toplanılan gündem değişir ve yeni toplantıda önceki gündeme ait gelişmeler aktarılır. Yönetim
kurulu faaliyet raporu önceden gönderilir ve toplantıda görüşülür. TK rutin olarak her ayın ilk Salı
günü saat 18.00-21.00 arasında toplanır ve tartışmalarını tamamlar.
2015-2016 DÖNEMİ TK TOPLANTILARINDAN BAŞLICA GÜNDEMLER:
1. Sağlık ve ülke gündemi değerlendirildi. Bu amaçla, yükselen toplumsal şiddet ortamının sağlıktaki yansımaları tartışıldı. Özellikle güneydoğu illerinde yaşanan savaş ortamı nedeniyle sağlık
çalışanlarının çalışma ortamındaki güvenlikten yoksun kaldıkları, bölgede çalışan hekimlerin bilgi
aktarımları ile birlikte tespit edildi. Bu nedenle konunun takipçisi olunmasına ve toplumsal duyarlılığı arttırma amaçlı çalışmalara destek sunulmasına karar verildi. Ek olarak var olan sağlık hakkı
ihlallerinin tespit edilmesinin önemi vurgulandı. Toplumsal barış ortamın önemini vurgulamak
amacıyla 10 Ekim “SAVAŞA İNAT, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!” Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ne katılım
sağlanmasına karar verildi.
2. Sağlıkta şiddet tartışıldı. Bakanlık tarafından yaygınlaştırılan beyaz kod uygulamalarının hastanelerdeki karşılıkları konusunda temsilcilerin geri bildirimleri alındı. Uygulamanın yaygınlaştırılması ve
daha etkili hale getirilmesi için yapılabilecekler planlandı.
3. Hastanelerde iş güveliği gündemleştirildi. Dr. Coşkun Canıvar’a İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi tarafından verilen “1 yıl kıdem durdurma cezası” özelinde hastanelerdeki iş güvenliği uygulamaları
konusunda bilgi paylaşımı yapıldı. Konuyla ilgili hukuki mevzuat gözden geçirildi ve yetki alanlarının
tanımlamasını kolaylaştırmak amacıyla toplantılarda temsilcilerle paylaşıldı.
4. Hastane yerleşkelerinin taşınmasına yönelik planlar konuşuldu. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri’nin yenilenme planları il ilgili temsilcilere bilgi verildi ve projeyle ilgili gelişmelerin takibi sürdürüldü. Ayrıca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin arazisinin satışı
tartışıldı ve sonucunda satışa karşı yapılacak eylemliliklere destek verilmesi planlandı.
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5. 2015 döneminin sonunda yeni dönem TK divan üyeleri seçildi. Üyeler; Prof. Dr. Tunçalp DEMİR,
Uzm. Dr. Kemal ÖZAY, Uzm. Dr. Vahap KARABULUT, Aile Hekimi Dr. Özgür AKBABA, As. Dr. Duygu
Fidan, Uzm. Dr. Melahat CENGİZ ve Pratisyen Hekim Dr. Onur ÇEÇEN, olarak belirlendi. Yapılan görev
dağılımı ile de TK Divan Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tunçalp Demir, Divan Sekreteri ise Dr. Duygu Fidan
olarak görevlendirildi.
6. Performans sistemindeki son durum ve öner sermaye ödemeleri konuşuldu. Konuyla ilgili genelge
ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ödeme kesintileri ve hak kayıpları özellikle asistan
hekimler üzerinden yaşandığı için eğitim araştırma ve üniversite hastanelerindeki asistanların durumu tartışıldı ve asistan eylemlilikleri ile ilişkisi değerlendirildi. Sonuçta performans değil güvenceli
ve sabit gelir dağıtımı konusundan mücadelenin devamı kararlaştırıldı.
7. Tabip Odası’nın hastanelerdeki temsiliyeti tartışıldı. Temsilciler kurulunun etkinliğini ve yaygınlığını
arttırmak amacıyla yapılabilecekler görüşüldü. Hastanelerdeki temsilcilere ulaşılması ve toplantılara aktif katılım sağlanması kararlaştırıldı. Ayrıca temsiliyet olmayan veya sınırlı olan hastanelere
ulaşarak temsilci seçimlerinin gerçekleştirilmesi planlandı.
8. İstanbul Tabip Odası 2016-2018 dönemi Seçimli Genel Kurulu ile bilgiler paylaşıldı. Seçimlerin niceliksel ve niteliksel güçlülüğünün Oda’nın gücünü belirleyeceği belirtilerek, özellikle asistan hekim
üye sayısında düşüklüğün önüne geçilmesi ve katılımcı hekim sayısının artırılması için temsilcilerin çalışmalarının artırılması ve Oda ile bağların güçlendirilmesi vurgulandı. 1980 sonrası yönetmelikler ve yasa ile kamuda çalışan hekimlerin üye olma zorunluluğunun kaldırılması ve meslek
örgütlerinin her türlü muhalif çıkışlarının boğulmaya çalışıldığı/yok sayıldığı, baskının artırıldığı bu
süreçlerde, öğrencilerin bile meslek örgütlerinden haberdar olmasının önüne geçildiği, bu durumun
ancak aktif çalışma ile çözülebileceği belirtildi. Bu nedenle üyeliği kolaylaştıran eylemlerde bulunma
(Oda olarak hastanelerde stand açma, en yakındaki hekim arkadaşının üyeliği konusunda destek ve
araştırma vb.) gibi kısa ve uzun vadeli hedefler tartışıldı.
9. Asistan Hekim sorunları ve eylemlilikleri: Hekimlerin döner sermayeden alınan paylarının yeni
yönetmelikle kırpılmaya çalışıldığı performansa dayalı sistemle keyfiyetin hakim olduğu, daha çok
çalışmaya rağmen daha az ödeme yapıldığı, buna karşın Kamu Hastaneleri Birliği’nin paylarının
artırıldığı; aylarca sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin ödenmediği, bu nedenle gerek İstanbul’da,
gerekse İzmir’de eylemlerin yapıldığı belirtildi. Kamuda çalışan asistanların maaşının üniversite
hastanesinde çalışan asistanlarla eşitlenmesinin uygunluğu varsayılarak, çalışanların yönetimin
karşısına ekip olarak ve temsiliyetle çıkmaları gerektiği; döner sermaye ve iş güvenliği komisyonlarında yer almaları vurgulandı. Hedeflenmesi gereken; kadro derece düzenlenmelerinin yapılması,
maaşların kadro denklik esasına göre düzenlenmesi, Şiddet yasa tasarısının hazırlanması, maaşların emeklilik döneminde de yaşanabilir seviyeye getirilmesi olarak belirtildi. Hak ve kazanımlar için
Asistan Hekim Kurultayı’nın en kısa zamanda planlanması, uzman hekimlerin katkı ve desteklerinin
sağlanması için Uzmanlık Derneklerine çağrı yapılması uygun görüldü.
10. Aile Hekimlerine yönelik ceza puanlarındaki değişiklik: Aile Hekimlerinin hafta sonu olarak dayatılan nöbete gitmemesi sonucu sözleşme feshi için 100 ceza puanını tamamlayan çok sayıda hekim
olduğunu, çeşitli illerde fesih gündeme getirilmek istendiğini ancak aile hekimlerinin ortak tavrı ile
geri çekildiği, Sağlık Bakanlığı’nın ceza puanını 200 olarak değiştirdiği vurgulandı. Aile hekimlerinin
ve Bakanlığın bu haliyle bir kilitlenme noktasına geldiğini belirten konuşmacılar önümüzdeki süreçte
yapılacaklar ile ilgili yol haritası çizilmesini istediler. Aile hekimlerinin tek bir gündem olarak önümüzdeki süreçte yer alması gerektiği uygun görüldü.
11. Son zamanlarda hastanelerin ranta açılmasının bir örneği olan Yenimahalle Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin geleceği ile ilgili planlananlar: 1952’den beri hizmet veren hastanenin kapatılması
ve yerine AVM kurulması için satılmak istenmesi sürecinde Bakırköy halkının itirazları ve eylemliliklerine verilecek katkılarımızın önümüzdeki süreçte artarak devam edeceği vurgulandı.
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Aile Hekimleri Komisyonu

Cumartesi direnişine idari soruşturmalar başladı…
1. Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak 2015 tarihinde Aile Sağlığı Merkezi (ASM) sağlık çalışanlarına çalıştıkları
ASM’lerde Cumartesi günleri ‘nöbet’ adı altında fazla çalışma uygulamasını başlatmıştı.
Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, ilgili dernek ve sendikaların Cumartesi nöbetlerine karşı
olduklarını, fazla çalışma anlamına gelen nöbetlere üyelerinin gitmeyeceğini ilan etmelerine, bu
amaçla bir çok etkinlik yapılmalarına rağmen bu uygulama hayata geçirilmiş,birinci basamak sağlık
çalışanları yüksek oranda Cumartesi nöbetlerine gitmemişti.
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Cumartesi nöbetine gitmeyen sağlık çalışanları hakkında soruşturmalar başlatmış, hakkını arayan sağlık çalışanlarından savunma istemeye başlamıştı.
2015 yılı Şubat ayı sonunda nöbet listesinde isimleri yer alıp nöbete katılmayan aile hekimlerinden
savunma istenmeye başlanınca, İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu örnek savunma dilekçelerini
hazırlayıp web sitesinde yayınlandı.
Böylece İstanbul Tabip Odası, Cumartesi direnişine katılan aile hekimlerine hukuki desteği başlatmış
oldu.
http://www.istabip.org.tr/3776-aile-hekimleri-cin-savunma-dilekcesi.html

[

54

[Ç A L I Ş M A

R A P O RU

2 0 1 5]

Derdimizi kısa filmlerle anlattık…
2. Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimlerine hafta sonu nöbet dayatmasını kamoyuna
anlatabilmek,yeterli dinlenme,insani çalışma haklarımızın gaspedildiğini herkese
duyurabilmek, destek bulmak amacıyla komisyonumuz adına Dr. Özgür Akbaba
sorumluluğunda kısa film çalışması başlatılmış, ilk kısa film, “Köle Değiliz” adıyla
hazırlanıp, sosyal medyada yayınlanmıştır.
https://www.youtube.com/watch?v=55dNZ1A_zrU
Antalya da bir araya geldik, birikimlerimizi
artırdık…
3. I. Aile Hekimleri Buluşması, TTB Aile Hekimliği
Kolu tarafından 18-19 Nisan 2015 tarihinde 25 Tabip
Odası Aile Hekimliği Komisyonundan 74 katılımcıyla
Antalya’da gerçekleştirildi.
İki günlük programda, birinci basamak sağlık hizmet
sunumu, örgütlenmesi, finansmanı geçmişten günümüze hangi dönemlerden geçtiği; şimdi ve bundan
sonrası tartışıldı. Sorunların ortaya konulup birlikte
çözüm yolları geliştirmesi, mücadele yöntemleri,
araçlarını gözden geçirmesi gibi bir çok konu, öncesinde iki aylık hazırlık dönemiyle elektronik ortamda ve
sonrasında Antalya buluşmasında tartışıldı.Tartışmalar kayıt altına alınarak bir kitap olarak yayınlandı.
Bu programda komisyonumuz üyeleri aktif görev üstlendi.
http://www.ttb.org.tr/kutuphane/ahek_bulusma.pdf
Ceza puanları 4 kat artırılınca, dayanışmamız ve direncimiz de arttı…
4. Sağlık Bakanlığı’nın, ASM ve TSM çalışanlarına Cumartesi günleri ‘nöbet’ adı altında fazla çalışma dayatmasına karşılık, ASM ve TSM çalışanları hakları için mücadelesini 4 ay başarıyla sürdürdü.
Sağlık Bakanlığı,direnişe katılanlara verdiği 5 ceza puanını, direniş kırılır umuduyla Nisan 2015
tarihinde 20 ceza puanına çıkardı.
Komisyonumuz, ceza puanlarının 20 puana çıkarılması ile birlikte başarıyla sürdürülen mücadelenin
zayıflamasını önlemek amacıyla
ilk etapta 28 Nisan 2015 tarihinde
İstanbul Tabip Odası’nda toplantı
gerçekleştirdi.
Toplantıya İstanbul’un bir çok
ilçesinden Aile Hekimleri ve dernek, sendika temsilcileri katılarak
moral buldu, mücadelenin tüm
baskılara rağmen sürdürüleceği
mesajı verildi.
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Ülkede gündem olmayı başardık…
5. İnsanca çalışma saatleri, insanca
çalışma koşulları için direnen aile hekimlerine ve sağlık çalışanlarına yönelik
Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce yürütülen
soruşturmalar haberlere de konu oldu.
Son olarak Radikal’den İdris Emen aile
sağlığı merkezlerinde görev yapan hekim
ve sağlık çalışanlarına yönelik soruşturma ve sözleşme feshi tehditlerini
haberleştirdi.
İlgili habere aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz:
http://www.radikal.com.tr/saglik/binlerce_hekim_kapi_onune_konulabilir-1350412
Birinci basamakta en uzun
iş bırakma yapıldı…
6. Sağlık Bakanlığı’nın, Aile Hekimleri
ve diğer birinci basamak sağlık çalışanlarını, hakları için direndiklerinden,
ceza puanlarını 4 katına çıkarıp işten
atma tehdidine karşılık, meslek odaları,
sendika ve dernekler, birinci basamak
sağlık hizmet alanında uzun süreli iş
bırakma eylemi kararı aldı.
20-21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirecekleri iş bırakma
eylemine ilişkin ayrıntıların kamuoyu ile paylaşılması amacıyla tüm
yurtta eş zamanlı olarak 14 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 12.30’da basın açıklması yapılması
kararını,komisyonumuzun sorumluluğunda İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi.
http://www.istabip.org.tr/3873-aile-hekimleri-ceza-artrmna-mays-ta-brakarak-karlk-vermeyehazrlanyor.html
3 günlük Mayıs grevi İstanbul’da yüksek katılımla gerçekleşti…
7. Birinci basamak sağlık çalışanlarının
Sağlık Bakanlığı’nın nöbet ve angarya iş
dayatmasına, sağlık çalışanlarını ceza
puanları ve iş akitlerinin feshiyle tehdit
etmesine karşı tüm ülkede başlatılan 3
günlük G(ö)REV etkinliği yüksek katılımla tamamlandı.
Greve katılım ülke çapında %60,
İstanbul’da ise %80 oranında gerçekleşti.Grevin son günü olan 22 Mayıs
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Cuma 14.00’da İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında toplanan birinci basamak sağlık çalışanları,
15.00’da tabip odası önünde bir basın açıklaması yaptılar.
TTB Aile Hekimleri Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı grevin yüksek katılımla gerçekleştiğini duyurdu ve
tüm sağlık çalışanlarına, destek veren vatandaşlara ve taleplerinin kamuoyuna duyurulmasına katkı
sunan basın emekçilerine teşekkür etti. SES Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak sağlık çalışanlarının
ceza puanı, iş akti feshi tehditlerine, baskılara boyun eğmeyeceğini, nitelikli sağlık hizmeti, insanca
çalışma koşulları ve insanca çalışma süreleri için mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.
Ortak basın açıklamasını Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakkan Hekimoğlu okudu. Yapılan açıklamada; “Birinci basamak sağlık çalışanları, iş güvencesini ortadan kaldıran, çalışma koşullarını
ağırlaştıran yönetmeliklerin geri çekilmesi, Cumartesi nöbet uygulamasına son verilmesi talebiyle 3
gün süreyle g(ö)rev eylemi yapma kararı almak zorunda kalmıştı. Üç gün süreyle yapılan uyarı niteliğindeki iş bırakma eylemi, halkımız mağdur edilmeden başarıyla sürdürülmüş, taleplerimiz güçlü bir
şekilde gündemleştirilmiştir. Bundan sonraki aşamada yapacaklarımızı Sağlık Bakanlığı’nın alacağı
tutum belirleyecektir. Birinci basamak sağlık çalışanlarının, temel insani hakları, çalışma koşulları, iş güvencesi için sonuç alınana dek mücadele edeceğini ve bunun için her türlü demokratik hak
arama yollarının kullanılacağının bilinmesini istiyoruz. Halkın, eşit, tamamen ücretiz, ulaşılabilir,
iyi sağlık hizmeti alma hakkının takipçisi olacağımızı; 3 gün süreyle yaptığımız g(ö)rev eyleminde,
yanımızda yer alan, destek veren, sabır gösteren halkımıza teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Ayrıca 3 gün
boyunca ve her Cumartesi günü mücadelesini başarıyla, kararlılıkla sürdüren tüm sağlık çalışanlarını kutluyoruz. Taleplerimize yanıt verme sırasının Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu hatırlatıyoruz”
denildi. Sık sık “Angaryaya Hayır, Sağlık Haktır”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganlarının atıldığı
basın açıklaması, sağlık çalışanlarınca yeni sözler yazılan “Bıktım İllallah” şarkısının seslendirilmesiyle sona erdi.
http://www.istabip.org.tr/3906-birinci-basamak-goerev-etkinlii-yueksek-katlmla-gercekletirildi.html
Ceza puanlarından korkmuyoruz…
8. 2015 yılı Temmuz ayında ceza puanları 100’e yaklaşan ya da aşan aile hekimleri ve hemşireler
olası sözleşme fesihlerine karşı ‘’Hekimlik ve hemşirelik yapmaya yüzümüz var.’’ temalı bir sosyal
medya eylemi başlattı. Eylem oldukça yoğun ilgi gördü.
http://istabip.org.tr/3961-qhekimlik-ve-hemirelik-yapmaya-yuezuemuez-varq.html
Sözleşme fesihlerine karşı durduk…
9. Isparta Valiliği tarafından haksız ve hukuksuz olarak sözleşmesi feshedilen Aile Hekimi E. Remzi
Uysalgenç’e destek amacıyla 17 Eylül 2015 günü saat 12:30’da Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde ortak basın açıklaması yapıldı.
TTB’nin çağrısıyla düzenlenen basın
açıklaması, TTB Aile Hekimleri Kolu,
TTB Pratisyen Hekimler Kolu, IspartaBurdur Tabip Odası, Adana Tabip Odası,
Antalya Tabip Odası, Aydın Tabip Odası,
Çorum Tabip Odası, İstanbul Tabip Odası,
Muğla Tabip Odası, AHEF, Kayseri AHD,
Urfa AHD, SES, TSS ve Birlik Dayanışma
Sendikası’ndan temsilcilerin katılımıyla
gerçekleşti.
http://www.istabip.org.tr/4005-dr-remziuysalgenc-yalnz-deildir.html
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Emekli Aile Hekimlerinin davasını
kazandık…
10. İstanbul’da aile hekimliği uygulaması 01.11.2010 tarihinde başladı.
Emekli hekimlerin de, aile hekimi
olarak görev yapabileceğinin duyurulması üzerine bu statüdeki hekimler
de Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi
imzalayarak göreve başladılar. Sözleşmelerin imzalanması sırasında,
İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından emekli aylığının kesilmesini isteyip istemedikleri sorulduğu ve hekimlerden bu içerikte dilekçeler alındığı bilinmekteydi.
Nitekim hekimlerin emekli maaşları kesilmedi. Bu durum iki yıla yakın bir süre, herhangi bir sorun
yaşanmaksızın devam etti. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu, göndermeye başladığı yazılar ile hekimlerden bu dönemde aldıkları emekli maaşlarının geri ödenmesini/iade edilmesini istemeye başladı.
Keza emekli maaşlarını ödemeyi de kesti. Bu nedenle,İstanbul Tabip Odası olarak emekli sandığına
tabi olan hekimler adına İdare Mahkemelerinde, SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olan hekimler adına İş
Mahkemelerinde çok sayıda davalar açtık.
Ancak 3 yılı aşkın bir süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonunda, emekli aile hekimlerinin emekli
maaşının kesilmesi ve yanı sıra yapılan ödemelerin geri istenmesi işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu tespit eden mahkeme kararları almaya başardık.
Yakılıp yıkılan ASM’lere sahip çıktık…
11. 12 Aralık 2015 tarihinde gece saatlerinde Beyoğlu 8 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne kimliği belirsiz
kişiler tarafından saldırı düzenlenmiş, Aile Sağlığı Merkezi ve üst katında bulunan semt konağında
yangın çıkmış ve ASM kullanılamaz hale gelmişti.
Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakkan Hekimoğlu ve Aile Hekimleri Komisyonu Başkanı Dr. Hatıra
Topaklı, Beyoğlu 8 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek meslektaşlarımıza ve Aile Sağlığı
Merkezi çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek incelemelerde bulundu.
http://www.istabip.org.tr/4091-salk-merkezlerine-ve-salk-calanlarna-yoenelik-saldrlar-knyor-salkbakanln-goereve-davet-ediyoruz.html
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne Ziyaret
12. İstanbul Tabip Odası, Aile Hekimlerinin yaşadığı sorunları görüşmek amacıyla, Oda Başkanımız Prof. Dr. Selçuk Erez başkanlığında bir heyetle, 9 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Halk Sağlığı
Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. İstanbul Tabip Odası heyetinde
ayrıca Yönetim Kurulu Üyemiz Dr.
Hakan Hekimoğlu, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı,
TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme
Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, İstanbul
Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu
Üyesi Dr. Ayça Gümüş yer aldı. Heyet,
İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Prof.
Dr. Nurhan İnce’yle bir saati aşkın
süreyle görüştü.
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İstanbul Tabip Odası heyeti adına konuşan Prof. Dr. Selçuk Erez, aile hekimlerine ve diğer ASM
çalışanlarına bir yıldır eziyet çektirildiğini, Cumartesi günleri yazılan nöbetlerin çoğunlukla tutulmadığını, tutulan yerlerde doğru dürüst hizmet verilmediğini, ayrıca halktan böyle bir talebin olduğu
konusunda kuşku duyduklarını dile getirdi. Dr. Erez hakları için nöbete gitmeyenlere soruşturma
açıldığını, sözleşme feshine varacak ceza puanları verildiğini, Sağlık Bakanlığı’nın bu uygulamadan
derhal vazgeçmesi, soruşturmaları durdurması gerektiğini belirtti. Ayrıca, yargının verilen ceza puanlarını bir bir iptal ettiğinin, bir hakkın gaspına karşı kendilerini korumaya çalışan birinci basamak
sağlık çalışanlarına uygulanan bu baskıların birinci basamak sağlık hizmetlerine zarar verdiğinin de
altını çizdi.
http://www.istabip.org.tr/4090-stanbul-tabip-odasndan-aile-hekimlerini-fazla-caltrmadayatmasndan-ve-soruturmalardan-vazgecin-cars.html
13. TTB Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanlığı’nın,Giresun ve sonrasında Ankara Gölbaşı Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan aile hekimlerine sözleşme feshi uygulamasına tepki gösterdi. Bu amaçla
Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanları ve Valilerle görüşmeler yaptı. TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan
yapılan açıklamada, aile hekimlerinin ve birinci basamak sağlık çalışanlarının özlük hakları ve toplumun sağlık hakkı için mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduğu belirtilerek, “Aile hekimlerinin işten
atılmasına izin vermeyeceğiz” denildi.
http://www.istabip.org.tr/4110-aile-hekimlerinin-isten-atilmasina-izin-vermeyecegiz.html
ASM’ler karakol olmasın…
14. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez
Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu temsilcilerinden oluşan bir heyet, Diyarbakır
Merkezde Bağlar 2 ve 3 No’lu Aile Sağlığı
Merkezi’nin (ASM) karakola dönüştürüleceği bilgisi üzerine, 15 Ocak 2016 günü
başta Bağlar 2 ve 3 No’lu ASM’ler olmak
üzere, bölgedeki çeşitli ASM’lere giderek sağlık çalışanlarıyla, yereldeki resmi
kurum temsilcileriyle görüşmek amacıyla
Diyarbakır’a bir ziyaret gerçekleştirdi.
TTB Merkez Konseyi ve TTB Aİle Hekimleri
Kolu, Diyarbakır’da birinci basamak sağlık hizmetleri ve kentte yaşananlara dair bu izlenimlerini kamuoyu ile paylaşmak amacıyla 26 Ocak 2016 tarihinde İstanbul Tabip Odası/Cağaloğlu’nda bir basın
açıklaması yaptı.
http://ailehekimligi.istabip.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=188:ttb-ailehekimlii-kolu-15-ocak-2016-tarihli-diyarbakr-zlenimleri&catid=18:haberler
7x12 saat çalışmaya izin vermeyeceğiz…
15. İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu çağrısıyla bir araya gelen
Aile Sağlığı Merkezi çalışanları, birinci
basamak sağlık hizmet alanında örgütlü
sendika, dernek temsilcileriyle birlikte,
7x12 saat çalışma dayatmalarını, butik
ASM’leri, Cumartesi direnişini, baskılara
karşı hukuki süreci ve bundan sonraki yol
haritasını tartıştı.
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İstanbul Tabip Odası’nda 19 Ocak 2016 tarihinde yaklaşık 3 saat süren toplantıya SES, Birlik Dayanışma Sendikası, İSTAHED, TAHUD, PHD, İSTASED yönetici ve temsilcileri de katıldı.
Toplantının kolaylaştırıcılığını TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı ve Aile Hekimleri
Komisyon üyesi Dr. Ayça Gümüş yaptı.
http://www.istabip.org.tr/4129-aile-hekimligi-orgutlerinden-ortak-ses-fazla-ve-esnek-calismadayatmalarina-karsi-direnisimiz-surecek.html
Mersin Mersin Mersin…
16. Mersin’de aile hekimlerinin hak
arama mücadelesine öncülük eden
Dr. Gürbüz Şen, Dr. Ahmet Nurcan,
Dr. Cengiz Alyeşil ve Dr. Gürkan
Aslan’a sözleşme feshi uygulanmak
istenmesi üzerine Türk Tabipleri
Birliği ve birinci basamakta örgütlü
dernek ve sendikaların çağrısıyla
1 Şubat 2016 tarihinde Mersin’de
toplanmıştı.
Mersin Tabip Odası öncülüğünde
Gaziantep, Hatay, Adana, Antalya Tabip Odaları’ndan ve diğer birinci basamak sağlık meslek örgütlerinden temsilcilerle birlikte ortak basın açıklaması ve yerel idarecilerle görüşme gerçekleştirilmişti.
Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü adı geçen arkadaşlarımızın sözleşme fesih sürecini durdurduklarını
heyetimize iletmişlerdir.
http://ailehekimligi.istabip.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=190:2016-02-0508-26-22&catid=18:haberler
Aile Hekimleri kamu çalışanıdır…
17. Aile Hekimlerinin hangi statüde
çalıştığı, kamu personeli olup olmadığı hususundaki Sağlık Bakanlığı’nın
ikircikli tavrı hallen devam ederken;
TTB, Aile Hekimlerinin kamu çalışanı
statüsünde çalışması önerisini yasa
tasarısı halinde TBMM de gurubu
bulunan partilere iletmiş, bu öneri
yeni dönem CHP grubu tarafından
TBMM’ne sunulmuştur.
Zorunlu Mesleki Sigorta ödemeleri geri alındı…
18. Türk Tabipleri Birliği, 21.07.2010 tarihinde çıkarılan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Tebliğin bazı hükümlerinin iptali için dava açmıştı.
Danıştay 15. Dairesinde görülen davada aile hekimlerinin primlerinin tamamını kendilerinin ödeyeceğine ilişkin bölüm hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. Kararda özetle; daha önce Anayasa
Mahkemesi tarafından verilen kararlara atıfla aile hekimlerinin “diğer kamu görevlileri” kapsamında
değerlendirilmesi gerektiği, bu kapsamda sigorta primlerinin tamamının kendileri tarafından ödenmesine ilişkin düzenlemenin hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir.
Kararda ayrıca kamu görevlisi olarak çalışırken aile hekimliğine geçen ya da kamu personeli ol-
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maksızın doğrudan aile hekimliği sözleşmesi imzalayan aile hekimleri arasında sigorta primleri
açısından bir ayrıma gidilemeyeceğini bunun hakkaniyet ve eşitlik ilkesine aykırı olacağı belirtilmiştir.
Mahkeme Aile hekimlerinin primlerinin yarısının kendileri diğer yarısının ise sözleşme ilişkisi ile
bağlı olduğu kurum tarafından ödenmesi gerektiği sonucuna varmıştır.
TTB’nin kazandığı dava üzerine, 23 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme
gereği, Aile Hekimleri bundan sonra hem sigorta primlerinin yarısını, hem de önceden ödedikleri
primleri geri alabilecekler.
http://www.radikal.com.tr/saglik/aile-hekimlerinin-prim-zaferi-1368209/
Şiddete uğrayan Aile Hekimlerini yalnız bırakmadık…
19. Şiddete uğrayan meslektaşlarımızla en hızlı şeklide bağlantı kurduk ve desteğimizi bildirdik,
gerektiğinde hukuki destek sağladık. Aile Hekimlerinin, soruşturmalarında, sözleşme fesihlerinde,
her türlü baskıya uğradıklarında yanı başlarında olduk, dilekçelerini yazdık, davalarını açtık, takip
ettik. TTB Aile Hekimliği ile ilgili bir çok yasa ve yönetmeliği yangıya taşıdı; en son 16.04.2015 tarihli
ödeme ve sözleşme yönetmelik değişikliği, hukuka aykırı bölümleri için iptali istemiyle dava edildi.
Tüm STK’larla Birlik Platformaları Oluşturduk…
20. İstanbul Tabip Odası, birinci basamak sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu STK’larla, birinci basamak sağlık çalışanlarının birlikte örgütlü mücadelesi, eylemlerin ortaklaşması amacıyla platform
kurulmasına öncülük etti. Bu platformlarda görev aldı. Birçok ilde fazla çalışma dayatmasına karşı
çıkan hekimlerin sözleşme fesihleri gündeme geldi. Tüm örgütlerle birlikte fesihlere karşı çıktık. Ve
sözleşme fesihlerini durdurmayı başardık. İstanbul Tabip Odası, Aile Hekimlerinin her türlü sorunları
için İHSM, İstanbul Valiliği’yle ve diğer kurumlarla; TTB düzeyinde Sağlık Bakanlığı, THSK ve valiliklerle görüşmeler yaptık.
Bölge toplantılarına destek verdik…
21.TTB Aile Hekimliği Kolu Bölge toplantıları 12 Aralık 2015 tarihinde Ege bölgesi için İzmir’de, 20
Aralık 2015 tarihinde Güney iller için Gaziantep’te, 20 Şubat 2016 tarihinde Marmara bölgesi için
Bursa’da yapılmış, bir sonraki durak 26 Mart 2016 tarihinde Karadeniz bölgesi için Trabzon’da gerçekleştirilecek. Bölge toplantılarına komisyonumuz aktif destek sunmuştur.
Tek taraflı sözleşme olur mu?
22.Sağlık Bakanlığı, 2015-2016 yılları
için daha önceki yıllarda yaptığı gibi
tek taraflı olarak belirlediği koşullarda yeni bir hizmet sözleşmesi yaptı.
TTB, 2015-2016 yılı Aile Hekimliği
Hizmet Sözleşmesi öncesi, Aile Hekimliği yasasında yapılacak değişiklikle, TTB’nin Aile Hekimleri adına
Sağlık Bakanlığıyla karşılıklı olarak
belirlenecek sözleşme koşulları çerçevesinde toplu sözleşme yapmasına
olanak sağlanması için girişimlerde
bulunmuştur.
http://www.ahek.dr.tr/haberler/131-taleplerimiz.html
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200’le direnişimizi kıramazsınız…
23. Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. 26 Şubat
2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, Aile
Hekimliği sözleşme feshi için gereken ihtar puanı 100’den 200’e çıkarıldı. TTB Aile Hekimliği Kolu,
konuyla ilgili açıklama yaparak, ihtar puanlarının 200’e çıkarılmasının çözüm olmadığını, aile hekimlerinin direnişinin süreceğini vurguladı.
http://www.istabip.org.tr/4163-aile-hekimleri-iki-yuze-karsi-direnis-yuzunu-tercih-etti.html
İstanbul Valiliği’ne Ziyaret…
24. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu
adına Prof.Dr.Selçuk Erez başkanlığında
bir heyet, 01.03.2016 tarihinde İstanbul
Vali Yardımcısı Hasan Öztürk’ü makamında ziyaret ederek, Aile Hekimlerine
yönelik Cumartesi nöbet soruşturmalarını görüştü.
Heyette ayrıca Yönetim Kurulu üyemiz
Dr.Hakkan Hekimoğlu, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr.Fethi Bozçalı ve
TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu
üyesi Dr. Recep Koç da yer aldı.
İstanbul Tabip Odası heyeti, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, Aile Hekimlerine Cumartesi
nöbetleri nedeniyle yürütülen soruşturmaların çok farklı sonuçlandığı, zaman aşımına uğrayan bazı
soruşturmalara bile ceza puanları verildiği, soruşturmaların usule uygun yürütülmediği gibi birçok
konu dile getirildi.
Ceza puan yönetmeliğinin Anayasamızın 128.maddesi gereği kanunca düzenlenmesi gerektiği
hususunda Anayasa mahkeme kararları, yürütmenin onayladığı ceza puanlarının birçoğunun idare
mahkemeleri tarafından bozulduğu hatırlatıldı.
Aile Hekimlerinin savunma vermekten, itiraz dilekçesi yazmaktan, haklı davalarını mahkemelere
götürmekten asli işini yapamaz hale geldiği, huzursuz bir ortamda gelecek kaygısı içinde moralsiz bir
şekilde çalıştığı dile getirildi.
http://www.istabip.org.tr/4164-aile-hekimlerinin-sorusturmalari-icin-istanbul-valiligi-ne-ziyaret.html
HASAM’larda fazla çalışmaya hayır…
25.İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, Halk Sağlığı Merkezleri’ni (HASAM) değerlendirmek üzere, 09 Mart 2016 Çarşamba günü, İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında toplandı.
Toplantıya Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Hakkan Hekimoğlu da katıldı.
Toplantıda, Odamızın İstanbul Valiliği ile yaptığı görüşme, sözleşme feshi sınırını 200 puana çıkarılması sonrasında yaşanan gelişmeler, ceza puanlarla ilgili hukuki süreç ve Sağlık Bakanlığı’nın
kurmaya çalıştığı HASAM projesi değerlendirildi.
İstanbul Valiliği ile yapılan görüşmenin faydalı olduğu, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk’e Aile Hekimlerinin sorunlarıyla ilgili raporun hazırlığı içinde olunduğu bilgisi verildi.
Sağlık Bakanlığı, HASAM projesiyle, ASM (Aile Sağlığı Merkezi)lerde tutturmaya çalıştığı Cumartesi
nöbetlerini sona erdireceği anlaşılmaktadır.
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Böylece ASM çalışanlarına dayatılan Cumartesi nöbet uygulamasının, ASM sağlık çalışanlarının haklılığı, kararlı mücadelesiyle, tıpkı hastane acillerindeki nöbet dayatmaları gibi boşa çıkarıldığı tespiti
yapıldı.
Sözleşme feshi sınırının 200 puana çıkarılmasının, ASM sağlık çalışanlarının sürdürdüğü direnişin
ne kadar etkili olduğunu göstermesi bakımından önemli olduğu konuşuldu.
HASAM’larla ilgili ilçe düzeyinde mekânların belirlenmeye, bir takım binaların Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kiralanmaya çalışıldığı; henüz yasal çerçevesi belli olmayan, hangi amaca hizmet
edeceği, ne tür hizmet vereceği gibi birçok belirsizliğin olduğu dile getirildi.
HASAM’ların yeni bir semt polikliniği gibi sonradan kapatılacak birimlere dönüşme riski taşıdığı; bu
nedenle kaynakların heba edilme olasılığı kaygısı paylaşıldı.
Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri’nde sürekli yapılan değişikliklerin tüm birinci basamak sağlık
çalışanlarını tedirgin ettiği dile getirildi.
Aile Hekimleri ve diğer birinci basamak sağlık çalışanlarının, ne ad altında olursa olsun, fazla, esnek, kuralsız çalışmaya karşı mücadele etmeye devam edeceği hatırlatıldı.
Önümüzdeki günlerde ASM çalışanlarıyla geniş toplantılar yapılması, birinci basamak sağlık çalışanlarını temsil eden STK’ların oluşturduğu platformun toplanması için çağrı yapılması kararlaştırıldı.

Komisyon çalışmalarına katılanlar:
Dr. Hatıra Topaklı/Eş başkan, Dr. Erdal Uğurlu/Eş başkan, Dr. Aret Hemengül, Dr. Ayça Gümüş,
Dr. Ayhan Albayrak, Dr. Ayten İnan, Dr. Bilge Atlas Kaplan, Dr. Bülent Erata, Dr. Cansu İntizamoğlu
Dr. Doğan Şahin, Dr. Ebru Dizci, Dr. Egemen Emre, Dr. Ekin Kimyon, Dr. Emrah Kırımlı
Dr. Ersin Gökpınar, Dr. Evren Suvari, Dr. Fethi Bozçalı, Dr. Gökhan Kayacık, Dr. Gülfem Önalemdar
Dr. Handan Çoban, Dr. Hakkan Hekimoğlu, Dr. Heval Taner, Dr. Mehmet Binboğa, Dr. Merdan Çelik
Dr. Özgür Akbaba, Dr. Pınar Düzel, Dr. Recep Koç, Dr. Seçkin Deniz, Dr. Sevdiye Özgür,
Dr. Tuba Kaftancıoğlu, Dr. Turabi Arslan, Dr. Turan Karakaş, Dr. Utkan Tunca, Dr. Ümit Gürgen
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İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği
Komisyonu
Yıllardır gerek hastanesinde gerekse İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi bünyesinde Türkiye’nin
dört bir yanında işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini koruma ve meslek hastalıklarını görünür kılma
çalışmaları yürütmek için büyük emek harcayan Arş. Gör. Dr. Coşkun Canıvar İstanbul Üniversitesi
yönetimi tarafından çok ciddi bir cezalandırma girişimi ile karşı karşıya kaldı. 21 Nisan 2015, Salı
günü, 12.30’da İstanbul Tıp Fakültesi Mono Blok önünde, ilgili tüm sendika ve meslek örgütleriyle
birlikte bir basın açıklaması yaparak üniversite yetkililerini bu vahim, hatta yüz kızartıcı girişimden
vazgeçmeye çağırdık
Aramızdan ayrılışının 21. yılında Dr. Nejat YAZCIOĞLU adına düzenlenen İşçi Sağlığı Hizmet Ödülü
töreni ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi ile birlikte düzenlediğimiz “İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa)
İşçi Sağlığı Mücadele Deneyimi” konulu panel, 5 Mayıs 2015 Salı günü Saat: 18.30’da İstanbul Tabip
Odası’nda gerçekleştirildi.
Halk Sağlığı Uzmanı, Sağlık Sosyoloğu ve İş Cinayetleri’ni oluşturan ortamlar konusunda mücadeleci
bir uzman olan Prof. Dr. Annie Thébaud-Mony İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin davetlisi
olarak tekrar İstanbul’da 5 Haziran 2015 Cuma günü İstanbul Tabip Odasında ‘’ ‘İş Cinayetlerinde
faili meşhurlar, Şirketler, Devlet ve Bilim Alanı’formu çerçevesinde birlikte olduk.
Kadınlar Manisa’da yaşanan iş cinayetinde 15’i kadın, biri çocuk olmak üzere 17 tarım işçisinin hayatını kaybetmesinin ardından tepkilerini gerçekleştirdikleri bir basın açıklamasıyla ortaya koydular.
7 Temmuz 2015 günü 19.00’da Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelen kadınlar “Yastayız, İsyandayız” pankartı arkasında toplandılar. Basın açıklamasına kadın örgütlerinin yanı sıra KESK Şubeler
Platformu, İstanbul Tabip Odası, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi de destek verdi.
5 Ağustos 2015 günü Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi içinde meydana gelen büyük çaplı kimyasal
kazayla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenlendi. Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Çevre
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve İstanbul Tabip Odası’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği açıklamada, Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından simüle edilen Nitrik Asit sızıntısının veri
dökümü de basın mensuplarına dağıtıldı.
İstanbul Tıp Fakültesi’nde Disiplin Cezası Komedisi…“İşçiler daha nitelikli İşgüvenliği eğitimi alsın”
diyen Araştırma Görevlisi Dr. Coşkun Canıvar’a ceza verildi. 17 Eylül 2015 Perşembe günü saat 12:30
da: İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Mono Blok Önünde İstanbul Tabip Odası ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi olarak basın açıklaması yapıldı.
1981-86 yılları arasında İstanbul Tabip Odası Genel Sekreterliği görevini yürüten, Türkiye’de işçi
sağlığı ve meslek hastalıkları alanında önemli çalışmalar yapmış olan Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nu aramızdan ayrılışının 21. yılında ailesi, meslektaşları ve Türkiye İşçi Partisi’nden mücadele arkadaşlarının
katıldığı bir törenle 22 Kasım 2015, Pazar günü 13.00’da Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nun Zincirlikuyu’daki
mezarı başında andık.
21 Aralık 2015 tarihinde 2016 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri, işyerinin risk kategorisi
ve çalıştırılan işçi sayısına göre yeniden düzenlendi düzenlendi. Buna göre, 50’den fazla işçinin çalıştığı; “az tehlikeli” işyerleri için işçi başına net ücret 45. 15 TL, “tehlikeli” işyerleri için 46.53 TL, “çok
tehlikeli” işyerleri için ise 47. 88 TL olarak belirlendi. 50’den az işçi çalıştırılan yerlerde ise işyeri
hekimi ücretleri işçi başına 7 birim olarak hesaplanacaktır.
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İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen İşçi Sağlığı ve
İşyeri Hekimliği Günleri 25-27 Aralık 2015 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. İşyeri Hekimlerinin yoğun katılımı gerçekleşen İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri
Hekimliği Günlerinde mesleki konular yanında İşyeri Hekimlerinin ekonomik özlük hakları, mesleki
bağımsızlıkları, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, örgütlenme ve mücadale yöntemleri 2 gün boyunca İstanbul ve İstanbul dışından gelen meslektaşlarımız ile tartışıldı.
19 Mart 2016 Cumartesi günü komisyonumuzun düzenlediği bir çalıştay yapıldı. Bu çalıştayda ‘’İstanbul İşyeri Hekimleri Meclisinin’’oluşturulması, İşyeri Hekimlerine yönelik eğitimlerin yapılması ve
İşyeri Hekimlerinin ekonomik-özlük haklarına yönelik yasal süreçler konusunda işyeri hekimlerine
bilgilendirme yapılması kararı alındı. İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimleri Meclisi’nin ilk toplantısı
24 Nisan İstanbul Tabip Odası seçimlerinden hemen sonra gerçekleştirilecek. Bu toplantının konusu
Türk Tabipleri Birliği tarafından Danıştay’da kazanılan İşyeri Hekimliği yetkilerinde Tabip Odası Onayı
zorunluluğu davası süreci ile İşyeri hekimlerin ekonomik-özlük hakları mücadele yöntemleri olacak.
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Emekli Hekimler Komisyonu

2014 yılında 28 gönüllü üyeyle kurulan Emekli Hekimler Komisyonu, halen 22 üyeyle çalışmalarına
devam etmektedir. Bugüne kadar 49 toplantı yapmış olan Komitemizin son 1 yıllık faaliyetleri şu
başlıklarda toplanmıştır:
1- Emekli Hekimlerin bir araya gelerek, hem sorunlarını dile getirmek hem de sosyal bir etkinlik
yapma açısından mahalli belediyelerle iletişime geçilmiş ve Kadıköy, Kartal, Bakırköy ve Avcılar Belediyeleriyle kurulan temaslar neticesinde
9 Nisan 2015’te Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun,
3 Mayıs 2015’te Kartal Belediye Başkanı Dr. Altınok Öz’ün,
25 Mayıs 2015’te Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak’ın davetlisi olarak emekli hekimlere
çay-brunch daveti verilmiştir.
17 Mart 2016’da Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 14 Mart kokteyli vermiştir.
Önümüzdeki süreçte Beşiktaş, Maltepe, Pendik ve Şişli Belediyeleriyle de temaslar sürdürülecektir.
2- Fahrettin Kerim Gökay Vakfı’nın Göztepe’de geniş bir bahçe içinde boş bulunan eski poliklinik
binasının, hekimlerce resim-müzik-kültür-halka açık konferans alanı olarak kullanılması teklifimiz,
ne yazık ki bazı Vakıf üyeleri tarafından reddedilmiştir.
3- Huzurevi ihtiyacımız için, Kartal Belediyesi’nin uhdesinde bulunan fakat bürokratik engeller
yüzünden 14 senedir kullanılamayan 300 odalı Yakacık Huzurevi konusundaki uğraşlarımız devam
etmektedir. Huzurevi açıldığında emekli hekimlere buradan bi kontenjan sözü alınmışltır.
Kadıköy Sağlık Eğitim Vakfı KASEV Huzurevi, ihtiyacımız olan meslektaşlarımıza kısmen kolaylık
göstermektedir. Ayrıca, eski PTT Hastanesi bahçesinde boş bulunan huzurevinden da yararlanma
girişimlerinde bulunduk. Sonuçlarını bekliyoruz.
Huzurevi konusunda temas halinde bulunduğumuz “Türk-Alman Sağlık Vakfı” Başkanı Prof. Dr. Yaşar
Bilgin, “Bu konuda proje getirin, inceleyelim, destekleriz” demiş ve bize manevi güç vermiştir. Proje
sunmak için önce arazi veya bina bulmamız gerekmektedir.
Amacımız, kendimize ait, hekimlik onuruna yakışır bir huzurevine kavuşmaktır.
Bu düşünceyle kurduğumuz “Tüm Hekimler Dayanışma Derneği”ne destek arama faaliyetlerine
geçtiğimizde, en önemli bankalarımız duymazdan gelirken, sadece Türk Ekonomi Bankası (TEB) bize
destek vermiştir. Kendilerine teşekkürü borç biliyoruz.
Derneğimize, bir oda vermesi ve çalışma ortamı yaratması dolayısıyla İstanbul Tabip Odası Yönetimine müteşekkiriz.
4- Emekli Hekimlerin sorunlarını ve çözüm yollarını daha iyi tespit edebilmek için, Türk Tabipleri
Birliği tarafından TTB Emekli Hekimler Kolu kurulmuş, İstanbul Emekli Hekim Komisyon Başkanımız Kol Başkanlığına getirilmiştir. Kol olarak her ay değişik bir ilde toplanma kararımız uygulamaya
koyularak geçtiğimiz yıl Ankara, Antalya, Adana, Hatay, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Eskişehir, Denizli ve
İzmir-Gümüldür Kol toplantıları yapılmış, sorunlarımız ve çözüm önerileri masaya yatırılmıştır. Bu
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sene programımızda Muğla, Bursa, Edirne, Trabzon, Erzurum, Gaziantep ve K.Maraş illeri vardır.
5- Memleketimizin her köşesinde Orduevleri, Hakimevleri, Polisevleri, Öğretmenevleri varken Hekimlevleri olmaması çok üzücüdür. Sadece, Adana’da bir Sağlık Müdürü meslektaşımızın gayretleri
ile yapılan Adana Hekimevi de –zarar ediyor- denilerek kapatılmış olup, İstanbul Emekli Hekimleri
olarak Adana Tabip Odası’nın imza kampanyasını desteklemiş bulunuyoruz.
6- Emekli hekimlerimize Kamu Hastanelerinde öncelikli ve deontolojiye uygun davranılması konusunda gerek Ankara gerek İstanbul’da “Kamu Hastaneleri Birliği” yetkilileri ile temaslarımız sürmektedir.
7- Emekli Hekimlerimiz ve 1. Derece yakınlarına özel hastanelerden indirim alınması hususunda
İTO ile müştereken yaptığımız çalışmalar meyvesini vermeye başlamıştır. %40 İndirim talebimize 29
Hastaneden olumlu cevap alınmış olup, kati sözleşme yapıldıktan sonra isimleri açıklanacaktır.
8- Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yalova Termal Tesisleri’nde, Bakanlık mensuplarına ve emeklilerine %50
indirim yapıldığını öğrenerek, bu indirimin SSK’dan, Bağ-Kur’dan, Ordu’dan, Üniversitelerden ve
diğer kurumlardan emekli olan hekimlere ve eşlerine de uygulanması konusunda Sağlık Bakanı’na
bizzat yaptığımız başvurumuza olumlu cevap almış bulunuyoruz. Bu güzel haberi de meslektaşlarımızla paylaşmak istiyoruz.
9- Adana Tabip Odası’nın yaptığı gibi, biz de MADO’ya indirim talabinde bulunduk. Olumlu cevap aldığımızda bunu meslektaşlarımızla paylaşacağız. Kalite ve beğeni dikkate alınarak, başka müesseselerle de iletişime geçmeyi planlıyoruz.
10- Dönem içinde yaptığımız veya katıldığımız Panel faaliyetleri şöyledir:
10 Mart 2015 “Emekli Hekimlerin Yaşam Rengi” Şişli Etfal EAH’de
24 Mart 2015 “Türkiye’de Engelli Olmak” KASEV Huzurevi’nde
2 Ekim 2015 “Yaşlı Sağlığına Bakış” KASEV Huzurevi’nde
17 Mart 2016 “Hekimlerin Yaşam Rengi” Kadıköy Belediyesi’nde.
11-Emekli Hekimlerin maaşlarındaki yetersizlik ve adaletsizliğin giderilmesi için kurulduğundan bu
yana çabalarını sürdüren Emekli Hekimler Komisyon ve Kolu olarak muhtelif zamanlarda TBMM’ne,
Sağlık Bakanlığı’na, Maliye Bakanlığı’na ve Kalkınma Bakanlığı’na, ayrıca meslektaşımız Dr. Sare
Davutoğlu’na durumu anlatan raporlar sunulmuştur.
Haklı feryadımıza kulak veren ve bizi dinleyen Değerli Milletvekillerimiz Prof. Dr. Türkan Dağoğlu,
Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. Hülya Güven, Dr. Aytun Çıray, Dr. Hüseyin Çamak, Dr. Ali Şeker ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sayın Yalçın Topçu’nun büyük katkıları olmuştur. Kendilerine müteşekkiriz. Onların katkısıyla durumumuz ciddiye alınmış ve 14 Mart arifesinde,
gerek çalışan hekimlere gerekse emekli hekimlere maaşlarında düzeltme sözü, en yetkili ağızlardan
verilmiştir. Bu çalışmalarımızda, Ankara Tabip Odası Emekli Hekimler Komisyonu Başkanı Dr. Utku
Özcan’ın da büyük emeği ve katkısı olmuştur. Kendilerine teşekkür ediyoruz.
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Özel Hekimlik Komisyonu

Özel hekimlik alanı daha önceki yıllarda olduğu gibi bu dönemde de önemli bir mücadele alanı oldu.
Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu düzenli olarak haftalık toplantılarını gerçekleştirdi. Bunun
dışında aylık olarak genel katılımlı toplantılar da yapıldı.
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ
Sağlık Bakanlığı tarafından 5.2.2015 tarihinde yayımlanan Genelge ile muayenehaneler de dahil
olmak üzere bütün resmi ve özel sağlık kuruluşları tarafından hastalardan elde edilen bütün verilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan bir elektronik sisteme gönderilmesi öngörülmüştü. 1.3.2015
tarihinden itibaren veri girişi yapılması istenen Genelge hastaların kendi sağlık verilerine erişebilmeleri gerekçesiyle bu bilgilerin toplandığı iddiasını öne sürmekte ise de asıl amacın hasta verilerinin merkezi olarak toplanması olduğu açıkça görülmekteydi. Verilerin kişiyle ilişkilendirilmeksizin
anonimleştirilmiş veri niteliğinde toplanması yerine TC Kimlik numarası ve isim de dahil olmak üzere
sağlık kuruluşuna verilen bütün bilgilerin sisteme gönderilmesi istenen bu Genelge kişisel verilerin
korunmasına ilişkin kurallara aykırı olarak değerlendirildi. Üstelik hastanın aydınlatılarak alınmış
açık rızasının aranmadığı bu Genelge tümüyle hukuka aykırıydı. Daha önce 663 sayılı kanun Hükmünde Kararnameye veri toplama için iki kez konulan hükümler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal
edilmiş, Sağlık Net 2 adıyla uygulamaya konulan veri toplama sistemiyle ilgili işlemler de Danıştay
tarafından bir kez daha iptal edilmişti. Bu konuda çok sayıda çalışma yapıldı.
Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi 19-20 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul’da Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu’nda İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
19 Aralık 2015 Cumartesi günü başlayan ve 2 gün süren kongrede farklı oturumlarda kişi ve toplum
hakları bakımından son derece önemli olan kişisel sağlık verileri konusu hukuki, tıbbi, teknolojik ve
etik yönleri ile irdelenerek bugünden geleceğe hakların saptanması ve korunmasının yolları değerlendirildi.
Ayrıca bu Genelge’nin yayınlanmasından sonra Türk Tabipleri Birliği tarafından Sağlık Bakanlığı’na
gönderilen yazı ile Genelge’nin hukuka aykırılığı belirtilerek geri alınması istenmiş ancak bu yönde
bir işlem yapılmamış olmakla Genelge’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Türk Tabipleri
Birliği tarafından, Türk Dişhekimleri Birliği ile birlikte Danıştay’da dava açılmıştı.
Bu yapılanlar ve açılan davalar sonucunda geçtiğimiz günlerde, Genelge’nin yasal bir dayanağı olmadığı belirtilerek yürütmenin durdurulmasına karar verildi.
Bu konu ile ilgili olarak, üyesi olduğumuz FEMS Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu Genel
Kurulu 7-9 Mayıs 2015 tarihlerinde Viyana’da yapıldı. Genel kurula İstanbul Tabip Odası’nı
temsilen Dr. Arda Saygılı katılarak hekimlerin çalışma koşulları, elektronik ortamda hasta bilgilerinin
güvenliği, ortak örgütlenmede tüm sağlık emekçilerinin birlikte mücadelesi başlıklarını içeren bir
sunum yaptı.
Kişisel Sağlık Verileri konusunda yapılan bir diğer çalışma, 9 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren
Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Türk
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Tabipleri Birliği tarafından Danıştay’da açılan davada laboratuvarların Bakanlığın istediği verileri
Bakanlığa göndermelerini zorunlu kılan Yönetmelik hükmünün yürütmesi Danıştay İdari
Dava Daireleri Kurulu tarafından durdurulması oldu.
MESLEK ETİĞİ
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi tarafından Çağlayan Adliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Sağlık Hukuku’nda Mesleki Disiplin Uygulamaları, Meslek Etiği, Hasta Hakları ve Sorumluluk”
Paneli’ne İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez ve konuşmacı olarak Odamız Hekimlik
Uygulamaları Bürosu Hekimi Dr. Celalettin Cengiz katıldı.
Konuşmacılar, hekim-hasta ilişkilerinin yeniden yapılandırılması, malpraktis davalarında sadece
hekimin sorumlu tutulmaması, sağlık sektörünün ticarileştirilmesi sorunları ve meslek etiğinin
korunması gerektiği üzerinde görüş belirttiler.
TAŞERON HEKİMLİK
23.4.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
çalışma yaşamı ile ilgili maddeleriyle özellikle SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında çalışan
hekimlerin fatura keserek ücretlendirilmesine imkan tanımasıyla damga vurdu.
Bunun üzerine İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen “6645 Sayılı
Torba Yasa Sonrası Özel Hastane ve Tıp Merkezlerinde Çalışan Hekimleri Bekleyen Ücretlendirme
Sorunları” konulu toplantı 26 Mayıs 2015 Salı akşamı İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı. Toplantıda
İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu’ndan Av. Meriç Eyüboğlu, halen özel sağlık kurumlarında uygulanan ücretlendirme biçimlerinin zaten yasa dışı olduğunu, son torba yasa ile de bu uygulamaya
yasal bir çerçeve oluşturulmaya çalışıldığını anlattı. Normal yasal sürecin diğer çalışma alanlarında
olduğu gibi hekimlerin ücretlerinin bordrolu bir hale getirilmesi, SGK primlerinin ise tavan ücretinden işveren tarafından ödenmesi olduğunu belirten Av.Meriç Eyüboğlu daha önce konuyla ilgili açılan
benzer davalarla ilgili bilgi vererek torba yasada yer alan metinden fatura kesme ile ilgili herhangi bir
zorunluluk anlamının çıkarılmaması gerektiğini ifade etti.
TTB’nin bu konuda yaptığı çalışmada; özel sağlık kuruluşları, çalışanları olan hekimlerden, şirket kurarak kendilerine hizmet faturası kesmelerini ve ücretlerini bu fatura karşılığında ödemeyi istemekte, çalışanları buna göre yönlendirdiği, iş alanındaki daralmanın da etkisiyle pek çok hekimin esasen
bordro karşılığında ücretli olarak çalışması gerekirken, şirket kurup asıl işverene hizmet satarmış
gibi konumlandırıldığı, bu suretle, iş ilişkisinin taşeronluk gibi sunulmasıyla, çalışanların işçilik haklarından yoksun kalması, işverenin de İş Hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerinden kurtulmasının amaçlandığı; hastane işletmecisi ile çalışan hekim arasındaki işçi işveren ilişkisini perdelemeye
çalışan bu uygulamanın hukuka aykırı olduğu; taraflar arasındaki çalışma ilişkisinin gerçek boyutu
kanıtlanarak işçinin haklarını alması her zaman mümkün olduğu gibi işverenin de bu sebeple idari
para cezasıyla cezalandırılması gerektiği ifade edilerek, gerekli yasal girişimlerde bulunuldu.
Ayrıca özel sağlık kuruluşlarında çalışan ve işveren tarafından şirket kurarak taşeron olmaya zorlanan meslektaşlarımıza aşağıdaki uyarılarda bulunuldu:
1) Şirket kurarak hizmet satmak hizmet akdi ile çalışmaktan daha avantajlı değildir,
2) Şirket kurup hizmet satar hale gelmeden, normal çalışma ilişkisi içinde bordrolu olarak hizmet
sunmanızın önünde hiçbir engel yoktur,
3) Şirket kurmanız işverenin SGK’ya hizmet satabilmesi için bir zorunluluk değildir,
4) Rızanız olmaksızın, işveren kendiliğinden bu işlemi gerçekleştiremez,
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5) Şirket kurarak hizmet satar gibi göründüğünüzde de sözleşmenize hüküm koyarak SSK’lı olmaya
devam edebilirsiniz,
6 )Hizmet sözleşmesiyle çalışırken şirket kurarak hizmet satar hale gelseniz de öncesine ilişkin
olarak işçilik haklarınız saklıdır,
7)İşveren ile aranızdaki çalışma ilişkisi hizmet sözleşmesinin unsurlarını koruduğu sürece, iş ilişkisi
taraflarca fatura karşılığı hizmet satışı olarak nitelense de taraflar arasında hizmet akdinin varlığı
devam eder ve bu sebeple de işçilik haklarının istenebileceği de akılda tutulmalıdır,
8) İşverenin hizmet sözleşmesini hizmet alımına dönüştürme baskısını kabul etmediğiniz için sözleşmenizin feshedilmesi halinde işçilik haklarınızı alabilirsiniz.
-Kıdem tazminatı, (İşyerinde bir yıldan uzun çalışma olması koşuluyla çalışılan her yıl için, 2015yılında en fazla 3.828 lira ile sınırlı olarak, bir aylık brüt maaş ve diğer parasal haklar toplamı.)
-İhbar tazminatı, (İşyerindeki çalışma süresine bağlı olarak iki haftadan sekiz haftaya kadar ücret
tutarı.)
-İşe iade tazminatı (İşyerinde altı aydan daha fazla çalışma olması ve otuzdan çok çalışanın bulunması koşuluyla, Mahkemenin verdiği işe iade kararının uygulanmaması halinde 8 ila 12 aylık ücret
tutarında tazminat)
-Kötüniyet tazminatı (İşe iade isteminde bulunabilmek için gerekli koşullardan işçi sayısı veya kıdem
süresini sağlayamayan işçilerin süresi belirsiz sözleşmelerinin işveren tarafından kötüniyetlefeshedilmesi halinde ödenecek ihbar tazminatının üç katı tutarında tazminat)
9) İşverenin hizmet sözleşmesini hizmet alımı (taşeronluk) olarak değiştirmeye yönelen baskılarına
karşı özel sağlık kuruluşunda çalışanlar olarak birlikte hareket edebilirsiniz,
10)Bu uygulamalarla ilgili sorunları tabip odalarına iletip yardım alabilirsiniz.
TAŞERON HEKİMLİK
‘Özel Hastane ve Tıp Merkezlerinde Çalışan Hekimleri Ücretlendirmede Dayatılan Yeni Model’ konulu
toplantımız 24 Kasım 2015 Salı günü saat 19.00’da İstanbul Tabip Odası (Cağaloğlu)’nda yapıldı.
İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Kemal Özay ve İstanbul Tabip
Odası Hukuk Danışmanı Av. Meriç Eyüboğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı toplantıda;
- 6645 Sayılı Torba Yasa ve konu ile ilgili SGK Genelgesi sonrası genel durum
- Hekimlerin ücretleri için fatura / serbest meslek makbuzu vermeye zorlanması
- Gelinen noktada çalışma ve ücretlendirme biçimlerine göre hekimlerin dikkat etmesi gerekenler
tartışıldı.
İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu’nun girişimleriyle TTB Merkez Konseyi üzerinden tüm
odaların katılımına sunulan 6645 Sayılı Yasa ile 5510 Sayılı Yasa’ya eklenen 10.Madde ve sonuçlarını
değerlendirme anketi yapıldı. Anketle, Özel hekimlerin taşeron haline dönüşmesini ve ödeme sistemlerinin bu yöne evrilmesini öngören düzenleme ve gelişmelerle ilgili hekimler arasında konuya
farkındalık yaratmak ve sahadan hekimlerin konuyla ilgili görüşlerinin alınması amaçlandı.
12 Ocak 2016 tarihinde, Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu, hekimle sağlık kurumu arasındaki ilişkinin “iş sözleşmesi” çerçevesinde olduğu göz ardı edilerek, özel sağlık sektöründe çalışan
hekimlerden işverenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere şirket kurarak sağlık kurumuna hizmet satması
(taşeron) ve fatura kesmesi istenmesi konusundaki dayatma ile ilgili İstanbul Tabip Odası’nda basın
açıklaması yaptı.
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Aynı gün akşam İstanbul Tabip Odası’nda İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından
taşeron hekimlik ve SGK anlaşmalı hastanelerde çalışan hekimlerin çalıştıkları hastanenin SGK
kurum zararına neden olması halinde kendilerinin de müştereken sorumlu olacağına ilişkin imzalatılmak istenen sözleşme dayatması ile ilgili geniş katılımlı bir toplantı yapıldı.
İstanbul Tabip Odası’nın yoğun girişimleriyle Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof.Dr. Özden
Şener ve TTB Avukatı Mustafa Güler, SGK Başkanı ile görüşme yaptı. Görüşmenin ana gündem konusunu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlere imzalatılmaya çalışılan müteselsil
sorumluluk içeren sözleşmelerden vazgeçilmesi talebi oluşturdu.
Meslek odamızın girişimleri sonucunda SGK, özel sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeye eklediği ve hekimlere akıl almaz bir külfet yükleyen 14.8 maddesini yürürlükten kaldırmak zorunda kaldı.
Konu ile ilgili duyuru metni SMS ve e-posta yoluyla üyelerle paylaşıldı.
MUAYENEHANELERDEN TALEP EDİLENLER
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Özel Hekimlik Komisyonu olarak Ağustos-2015 döneminde
uyum süreci dolacak muayenehane hekimlerinin yangın raporlarının temininde yaşanan sorunlar ile
ilgili olarak İstanbul Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda bu kategorideki
hekimlerin önlemlerin alındığına ilişkin beyanının yeterli kabul edilmesi sağlandı. Gerek yangın önlemleri gerekse istenilen diğer şartlar ile ilgili eksikler olsa bile, mevcut belgeler ile 3 Ağustos 2015
tarihinden önce cezai işlem ve hak kayıpları ile karşı karşıya kalınmaması için İlçe Sağlık Müdürlüklerine başvurulması gerektiği meslektaşlarımıza bildirildi.
27 Mayıs 2012 günü yapılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Değişikliklerinin iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada Danıştay 15.Dairesi
altı madde yönünden iptal kararı verildi. Buna gore;
• Yan dal veya iki ayrı uzmanlığı bulunan hekimlerin kadrolu çalıştıkları uzmanlık dalı dışındaki
uzmanlık dalında çalışmasının yasaklanması uzmanlık dalında çalışma hakkını engellediğinden
hukuka aykırı bulunmuştur.
• Tıp merkezindeki uzman hekimin ayrılması halinde, ayrılan kadroya hekim başlayışının bir yıl süreyle Bakanlıkça durdurulabileceğine ilişkin düzenleme çalışma hakkına ölçüsüz müdahale anlamına geldiği gerekçesi iptal edilmiştir.
• Emekli olan hekimlere tıp merkezinde çalışma izni verilirken polikliniklerde kadro dışı çalışmalarının engellenmesi de iptal edilmiştir.
• Kadro dışı çalışmanın tıp merkezleri ile sınırlı olması polikliniklerde yasaklanması çalışma özgürlüğünü ihlal ettiğinden hukuka aykırı bulunmuştur.
• Poliklinik açan tabip/ortak tabip dışında çalışan hekimlerin 1219 Sayılı Kanunun 12. maddesindeki
sınırlamalara bağlı kalmak şartıyla polikliniklerde kadro dışı geçici çalışabilecekleri sonucuna varılmıştır.
• Bir sağlık kuruluşunda kurulmuş tıbbi cihazların devir yoluyla polikliniğe devredilmesinin yasaklanmasına ilişkin değişiklik hukuka aykırı bulunmuştur.
• 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri,
ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş
bulunan sandıklara ait sağlık birimlerindeki hekimlerin yalnızca bu birimde meslek icra edebilecekleri düzenleme iptal edilmiştir.
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ÖZEL HEKİMLİK KOLU TOPLANTISI
8 Kasım 2015 tarihinde Ankara TTB Genel Merkezi’nde yapılan, TTB Kollar Çalışma Grupları
Toplantısı’nda hekimlikte dijital ortamda artan etik ihlaller, 6645 Sayılı Torba Yasa sonrası hekimlerin
taşeron haline getirilmesi süreci toplantı gündemine taşındı.
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde 21 Mart 2014 günü yapılan değişiklerle ilgili TTB tarafından açılan
davada İdari Dava Daireleri Kurulu’na yaptığımız itiraz sonucunda iki madde yönünden daha yürütmenin durdurulmasına karar verildi.
Buna göre kadro dışı çalışabilmeyi tıp merkezi veya özel hastanede tam zamanlı çalışmaya bağlı
kılan Yönetmelik hükümleri hukuka aykırı bulunmuştur.
Ayrıca muayenehanesi bulunan tabiplerin özel hastanelerde sadece nöbet tutabilecekleri şeklindeki
düzenlemenin de yürütmesi durdurulmuştur. Bu karar sonucu muayenehanesi olan hekimler 1219
Sayılı Yasa’nın 12. maddesine uygun olması koşulu ile özel sağlık kuruluşunda çalışabileceklerdir.
HUV VE KATSAYI
Türk Tabipleri Birliği’nde yapılan illere göre 2016 katsayılarının da değerlendirildiği TTB-HUV Danışma Kurulu toplantısına İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu’nu temsilen Dr. Güray Kılıç ve
Dr. Özcan Çakmak katıldı. İstanbul’un katsayısı 5.3 olarak belirlendi.
TTB ÖZEL HEKİMLİK KOLU YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI
TTB – Özel Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu toplantısı İstanbul Tabip Odası evsahipliğinde
28.11.2015 de İstanbul Tabip Odası’nda aşağıdaki gündemle yapıldı:
1. Açılış Konuşması (Dr. Cemil Tugay, Dr. Fatih Sürenkök)
1. Özel hastanelerde torba yasa sonrası yaşanan şirket kurma baskılarına karşı izlenecek yolun
belirlenmesi (Dr. Kemal Özay)
2. Reklam konusunda tıbbi ve etik sınırları belirleyecek yeni bir yönetmelik hazırlanması (Dr. Özcan
Çakmak) (Kısa bir sunumun ardından TTB Hukuku Bürosu Koordinatörü Dr. Hakan Giritlioğlu ile
telekonferans yoluyla konuşulacaktır)
3. Özel Hastanelerde çalışan hekimlerin asgari ücretlerinin belirlenmesine yönelik bir çalışma
başlatılması (Dr. Cemil Tugay)
4. TTB HUV ve TTB 2016 katsayısı konusunda bilgilendirme (Dr. Özcan Çakmak)
5. Kişisel sağlık verilerinin korunması ve sağlık net 2 konularında son durum (Dr. Ümit Şen)
6. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından istenen “muayenehanelerde bulundurulması gereken ilaç listelerinin güncellenmesi ve gereksiz formalitelerin kaldırılması” konusunda girişimlerin başlatılması (Dr.
Cemil Tugay)
7. Yeni çalışma gruplarının oluşturulması (Dr. Cemil Tugay)
8. Özel hekimlik çalıştayının planlanması (Dr. Cemil Tugay, Dr. Ekrem Duman, veya Dr. Ümit Şen)
REKLAM ETİK İHLALLER
İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu’nun da girişimleriyle TTB bünyesinde oluşturulan
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Reklam ve Etik İhlaller Alt Çalışma Grubu’nun reklam ve haksız rekabet içeren yayınların ve internet
üzerinden yayınlanan içeriklerin incelemeye tabi tutulacağına ve hekimlerin dikkat etmesi gereken
kurallar bütününe ilişkin TTB bilgilendirme notu üyelerle paylaşıldı.
E- TEBLİGAT
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren zorunlu olan ve vergi daireleri tarafından mükelleflere yapılan gönderilerin elektronik ortamda yapılmasını mümkün kılacak olan Elektronik Tebligat (e-tebligat) uygulaması ile ilgili web sayfası ve e-posta üzerinden üyelere bilgilendirme yapıldı.
SAĞLIK HUKUKU TOPLANTILARI
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi tarafından yapılan SAĞLIK HUKUKU’NDA TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI UYGULAMALARI” PANELİ’ne İTO’yu
temsilen Dr. Kemal Özay, konuşmacı olarak Dr. Hasan Oğan katıldı.
Sonuç ve dilek olarak, Özel Hekimlik Komisyonu toplantılarının tüm hekimlerin katılımına açık
olduğunu ve yapılacak işlerin fazlalığı ve çeşitliliği göz önüne alındığında bütün meslektaşlarımızın
desteğine gereksinim duyduğumuzu ifade ederiz.
İSTANBUL TABİP ODASI
ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU
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Pratisyen Hekim Komisyonu

2014-2016 dönemi çalışma programının ana başlıkları:
I.
II.
III.
IV.
V.

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

I-İstanbul Tabip Odası çalışmalarına katkı / katılımlar ve yönetim kurulu ile ilişkiler
İstanbul Tabip Odası seçimli genel kurulu sürecinde birinci basamak sağlık kuruluşları ziyaret edilerek birinci basamaktan seçimlere katılım arttırılmaya çalışıldı. Kurullara aday olmaları için pratisyen
hekimler teşvik edildi.
İstanbul Tabip Odasının Türk Tabipleri Birliği Genel Kurulu hazırlık çalışmalarına ve genel kurula
katılım sağlandı. Genel kurulda alanımızla ilgili konuşma ve tartışmalara aktif katılım sağlandı. Karar
önerileri sunuldu.
İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu seçimleri için çalışmalar yapıldı. Temsilciler Kurulu
Divanı’nda görev alındı.
Temsilciler Kurulu’nda I.Basamak ile ilgili sorunlar gündem yapılarak tüm hekimlerle birlikte tartışıldı.
Alanımızı ilgilendiren konularda yönetim kurulu toplantılarına katılarak bilgilendirmelerde bulunuldu.
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Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası tarafından toplum sağlığı/ hekimlik mesleği ve özlük
haklarımızla ilgili toplantı/ yürüyüş/basın açıklaması vb. tüm etkinliklere en geniş katılım sağlandı.
Buralarda alanımızla ilgili görüşler aktarıldı, sunumlar yapıldı.
14 Mart 2015 etkinliklerinin hazırlık aşamasında ve gerçekleşmesinde çalışmalara katkı sunuldu.
Odamızın geleneksel 14 Mart 2015 yürüyüşüne pratisyen hekimlerin katılımı sağlandı.
İstanbul Tabip Odası’nın pratisyen hekimler adına temsil edilmesi gereken çeşitli kurullarda yer
alındı.
İstanbulda halk sağlığını ilgilendiren konulara alanımızdan katkı sunuldu (elektromanyetik radyasyon/ Kurbağalıdere vb.)
Oda başkanımızla birlikte Halk Sağlığı Müdürlüğü ziyaret edilerek alanımızı ilgilendiren konularda
görüşme yapıldı.
Toplum sağlığı merkezlerindeki çalışma koşullarına yönelik toplantı ve raporlar hazırlandı
Aile Sağlığı Merkezlerindeki hekimlerin angarya/fazla çalışma ya karşı yürüttükleri etkinliklerde yer
alındı.
Odanın çeşitli etkinlik ve/veya birimlerde yaşanan hekime yönelik şiddet olayları vb. durumlarda Aile
Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ziyaret edildi.
Aile Hekimliği Komisyonu/Pratisyen hekim komisyonunun(aynı odanın aynı alanla ilgili iki komisyonunu) birlikte çalışmasına yönelik 2 yıldan beri dile getirdiğimiz ısrarımız sürdürüldü.
İstanbul’da 2014 Haziran ayında 6 ilçede uygulanan MOPAP ile ilgili görüş ve önerilerimizi Oda
Yönetim Kurulu Halk Sağlığı Müdürlüğü ve ve kamuoyu ile paylaştık
Odamızın bu dönemde barış içinde yaşamı savunmak için düzenlediği etkinliklere komisyonumuzdan
katılım sağladık.
II-Sürekli eğitim Etkinlikleri:
Alanımızla ilgili sürekli eğitimlerini odamız işyeri hekimliği komisyonu ve Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi ile birlikte gerçekleştirdik. Bu dönemde PHD ile birlikte yaptığımız 10 kursa 174
meslektaşımızın katıldı.
16-18 Mayıs 2015 tarihinde yapılan 19.Pratisyen Hekimlik Kongresi’ne İstanbul olarak ev sahipliğini
üstlendik. 19.kongremizi “ İyi hekimliği, sağlık hakkını, barışı, dayanışmayı ve yaşamı savunacağız “
ana teması ile gerçekleştirdik.
3-6 Kasım 2016 tarihinde Antalya’da yapılacak olan 20.Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin TTB Pratisyen Hekimler Kolu, TTB Aile Hekimleri Kolu, TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik
Derneği sahipliğinde yapılmasına karar verildi. Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu toplantıları yapıldı,
hazırlık çalışmaları devam ediyor.
III-Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi ile ilişkiler
Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi ile ortak toplantılar yaparak gündemlerimiz birlikte
tartışmaya özen gösterdik. Derneğin sosyal etkinlikleri komisyonumuz tarafından oda üyesi pratisyen
hekimlere de duyuruldu.
IV-Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü ile ilişkiler
TTB GPE tarafından hazırlıkları sürdürülen “Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü Genel
Pratisyenlik Mesleki Eğitim Programı 1998-2014 ” yayınının hazırlıklarına katkı sunuldu.
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V-TTB Pratisyen Hekimler Kolu ile ilişkiler
Kolun tüm toplantılarına gündemleri komisyon üyeleri ile görüşerek hazırladığı yazılı raporlarla katıldı. Bu dönem Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu yürütme kurulunda komisyonumuzdan
Dr. Onur ÇEÇEN ve Dr. Eriş ÖZKAN yer aldı.
Kol tarafından yürütülen çalışmalara İstanbul’dan katkı sunuldu, çeşitli konularda (mesleki eğitim/
nöbet sorunu/I.Basamak hekimlerine yönelik baskılar vb) kol’a yazılı görüşlerimiz iletildi ve kol web
sahifesinde yer alması sağlandı.
Komisyon Başkanı: Dr. Sevinç ÖZGEN
Komisyon Toplantı gün ve saati: 15 günde bir Pazartesi günleri 18.30-21. 00
Komisyon çalışmalarına katılanlar: A.Yeliz Mutlu, Ali Demircan, Anıl Hoşcan, Arzu Kellecioğlu,
Belda Kerimgiller, Beyza Kutay, Canan Özel, Cumhur Özcan, Deniz Mardin, Devrim Arda, Emel Atik,
Erdoğan Mazmanoğlu, Eriş Özkan, Erol Ünder, Fazlı Öveç, Ferda Ereren, Filiz Kurtoğlu, Günyeli
Yalçınkaya, Gürcan Bahadır, Havva Güneş, Hüseyin Demirdizen, Hüseyin Usta, İrfan Alemdar, İsmet
Sayman, Kübra Süer, Mesut Küçük, Mustafa Sülkü, Mutlugül Yahyaoğlu, Naciye Demirel, Nesrin
Usta, Nilüfer Yalçın, Oktay Ekeme, Onur Çeçen, Özlem Zaralı, Rıdvan Yılmaz, Selçuk Günday, Selma
Okkaoğlu, Sevinç Özgen, Süheyla Ağkoç, Turabi Yerli, Yasemin Köksoy, Yelda Emek, Zerrin Kurşun,
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Silivri Temsilciliği

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, çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.
2015-2016 Dönemi Faaliyetlerinden Başlıklar:
1. Dr. Ersin Arslan’ı anmak ve sağlıkta şiddete son demek için 17 Nisan 2015 Cuma günü 12.30’da
Silivri Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları şiddetin son bulması için Sağlık
Bakanlığı’nı göreve çağırdı.
Silivri’de çeşitli hastane ve ASM’lerde çalışan sağlık emekçileri ile Eğitim-Sen ve diğer emek örgütlerinin katılımıyla gerçekleşen anma ve kitlesel basın açıklamasında söz alan Silivri Temsilcimiz
Dr. Fethi Bozçalı: ‘Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son yıllarda daha da arttığını, geçen akşam
Gaziosmanpaşa Taksim EAH’de acil servi-sinde çalışan meslektaşlarına bıçakla saldırı girişimi
olduğunu, bu koşullarda iyi hekimlik ortamının kalmadığını, güvenlikçi tedbirlerin
işe yaramadığını, sağlık hizmetlerini kar
elde edecekleri sektöre dönüştürenlerin
politika ve uygulamaları sona ermeden
şiddetin sona ermeyeceğini’ dile getirdi.
Dr. Ersin Arslan için yapılan 1 dakikalık
saygı duruşu sonrası basın açıklamasını Silivri Devlet Hastanesi temsil-cimiz
Dr.M.Ali Filiz okudu.
2. Silivri Belediyesi’nde çalışan DİSK’e
bağlı Genel-İş üyesi 3 işçinin 19 Ağustos 2015 tarihinde gerekçe göste-rilmeden işten atılması
üzerine işçiler Silivri Belediye binası önünde direniş başlattı. 20 Ağustos 2015 tarihinde başlatılan
direniş aylarca sürdü. Aylarca süren direnişe temsilcilik olarak, basın açıklamalarında, oturma
ey-lemlerinde, grev çadırlarında,açlık
grevinde,Belediye başkanıyla yapılan
görüşmelere katılmak suretiyle her türlü
destek verildi. İşten atılan işçiler yürüttükleri mücadele sonucunda işlerine geri
döndüler.
3. ASM çalışanlarına dayatılan Cumartesi nöbet direnişi,Sağlık Bakanlığının
tüm idari soruşturma,ceza puan-larına
rağmen sürdürülmüş,Giresun,Mersin gibi
illerde direnişi kırmaya yönelik sözleşme
fesihlerinde destek eylemleri yapmıştır.
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4. Samsun’da hasta yakını tarafından
katledilen Dr. Kamil Furtun için 1 Haziran
2015 tarihinde Silivri Devlet Hastanesi
önünde kitlesel basın açıklaması yapıldı.
Basın açıklamasını, İstanbul Tabip Odası
Silivri Devlet Hastanesi Temsilcisi Dr.
Mehmet Ali Filiz okudu.
5. İstanbul Tabip Odası Silivri
Temsilciliği’nin çağrısıyla 24 Kasım 2015
tarihinde Silivri Devlet Hastanesi önünde
toplanan ilçede çalışan sağlık emekçileri, Dr. Aynur Dağdemir’in öldürülmesini, kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddeti protesto etti.
Silivri temsilcimiz Dr. Fethi BOZÇALI yaptığı açıklamada, ölümlerin sona ermesi için hükümeti göreve
davet ederek, sağlık çalışanlarının korunmadığını ve mesleklerini risk altında yürüttüklerinin Sağlık
Bakanlığı tarafından hala kabul görmediğini belirterek, yitirilen canları mücadelelerinde yaşatma sözü verdiklerini ifade
etti.
Dr. Aynur DAĞDEMİR için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından ortak basın açıklaması Odamız hastane temsilcisi
Dr. Berkay ÜNLÜ tarafından okundu.
6.Silivri temsilciliğimizin de içinde yer
aldığı Silivri Demokrasi Platformu, ilçede
örgütlü yöre derneklerini bir araya getirerek halklar arasında hoşgörü kültürünü yerleştirmek, barış içinde bir arada kardeşçe yaşama,
demokratik anlayışı geliştirmek için 2014 Haziran ayında bir yöresel kültür festival yapmaya karar
vermiş, 2015 yılında festival kapsamında
hayata geçirildi.
7.2014-2016 dönemi için Silivri Belediyesi Kent Konseyi çalışmalarına, Odamızı
adına katılan Dr.Fethi Bozçalı yürütme
kurulu üyesi sıfatıyla çalışmalarına devam
etmiştir.
8. Uzun yıllar Silivri’de Sağlık Ocağı’nda
Silivri halkına şifa dağıtan, son yıllarda
Çorlu’da işyeri hekimliği yapan meslektaşımız ve eski üyemiz Dr. Salih Malkoç’un vefat 8 Kasım 2015 tarihinde 55 yaşında evinde ölü bulundu. Meslektaşımızın cenaze töreninde yer aldık.
9.10 Ekim Ankara Katliamı nedeniyle Silivri’de bulunan emek örgütleri ve Odamıza üye hekimlerin
katımıyla 12 Ekim 2015 tarihinde katliamını kınamak, faillerinin bulunup cezalandırılması talebiyle
kitlesel yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.
10. 9 Ocak 2016 tarihinde Silivri demokrasi Platform üyeleri olarak Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül’e destek olmak amacıyla nöbet eyleminde bulunduk.
11. 8 Mart Emekçi Kadınlar günü nedeniyle, Eğitim-Sen Silivri Temsilciliği öncülüğünde 8 Mart 2016
tarihinde Silivri Eğitim-Sen Binası önünde yapılan kitlesel basın açıklamasına katıldık.
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12. 14 Mart Tıp Haftası nedeniyle 11
Mart 2016 tarihinde Silivri Kolcuoğlu
Resoran’da geleneksel yemekli bir hekim
buluşması yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Gecede Dr.Fethi Bozçalı, son bir yıl içinde
sağlık ortamında hekimlerin yaşadığı
sorunlar, İstanbul Tabip Odası’nın hekim
mücadelesi için yürüttüğü etkinlikleri
dile getirdi. Dr.Hızır Aydın Afrika gezisinde
çektiği fotoğrafları dia gösterisi olarak
sundu. Dr. Kasım Gözoğlu, Ebe Yeliz Keser,Radyolojı Teknisyeni Önder Yıldız dan
oluşan bir ekibin sunduğu müzik ziyafeti beğeni gördü. Yemeğe Silivri Belediye Başkanı adına Meclis
Üyesi Eczacı Semih Ayeş katılarak, sağlık çalışanlarının mücadelesine desteğini bildirdi.
13. Silivri’de 14 Mart Bildirgesi okunmadı.
İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği
14 Mart Tıp Haftası Programı çerçevesinde Silivri Atatürk Anıtı önünde bir
anma gerçekleştirdi. Etkinliğe, Silivri’de
çalışan hekim ve diğer sağlık çalışanları, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı
Bora Balcıoğlu,SES ve Eğitim-Sen Silivri
temsilcileri de katıldı. İstanbul Tabip Odası
Silivri Temsilcimiz Dr.Fethi Bozçalı törende
yaptığı konuşmada: ‘Ankara’da yine bir
katliam haberi aldık ve şuana kadar 37
yurttaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik, dün akşamdan beri Ankara Tabip Odamı ve Türk Tabipleri Birliği Ankara da yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde, yaşam savaşı veren
yurttaşlarımızla ilgilenmeye çalışıyorlar. Biz hekimler, yaşatmaya ant içmiş mesleğin mensuplarıyız.
Ama maalesef yaşatmaya çalışırken gözümüzün önünde insanlar ölüp gidiyor. Bu ölümler varken 14
Mart ta sorunlarımızı dile getirmek bize zor geliyor. Üzgünüz, yastayız... Bu topraklarda bu ölümler
bir an evvel bitmeli... Ülkemizde ve dünyada artık gerçekten barış olsun…”
Geleneksel olarak okunması gereken 14 Mart Tıp Bildirgesi, Ankara katliamı nedeniyle okunmadı…
Atatürk anıtına çelenklerin konulması, Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç ve Ankara katliamlarında yitirdiklerimiz anısına yapılan 1 dk saygı duruşu ve istiklal marşının okunması sonrasında tören sona erdi.
14.Temsilciliğimiz, yeni üye yapma, üye aidatı, üyelik işlemleri, danışmanlık gibi etkinlikleri sürdürdü.
SİLİVRİ 14 MART TIP BİLDİRGESİ
13 Mart 2016 Pazar akşamı Ankara da 3.kez bir katliam yaşandı…
37 yurttaşımızı bu katliamda yitirdik, onlarca yaralımız hastanelerde yaşam savaşı veriyor…
Bu katliamı lanetliyor, yitirdiklerimizin acısını içimizde hissediyor, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz…
Yastayız, üzgünüz, öfkeliyiz…
Ülkemiz de artık ölümlerin olmadığı, yaşamın hâkim olduğu ortama kavuşmak istiyoruz…
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14 Mart günü, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının giderek artan, dayanılmaz hale gelen sorunlarını, sağlık hizmetlerinin halka yansıyan olumsuzlukları, taleplerimizi sizlerle, kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.
Ülkemizde modern anlamda ilk tıp okulu (Tıbbiye i Amire), 14 Mart 1827’de II. Mahmut döneminde
açılmış; tıp eğitiminin modernleşmesinin başlangıcı olarak kabul edilen 14 Mart,ülkemiz de 1919’dan
beri her yıl 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır.
Ancak,
14 Mart’ları ‘Bayram’ olarak kutlamaktan çoktan vazgeçtik…
14 Mart, her geçen yıl daha da artan sorunlarımızı anlattığımız, taleplerimizi dile getirmeye çalıştığımız günlere dönüştü.
Hekimler ve diğer sağlık çalışanları, mutsuz, geleceğinden kaygılı, umutsuz, mesleğinin en zor günlerini yaşıyor…
• Yoğun ve stresli bir ortamda uzun süre çalışmak durumunda kalıyorlar
• 30 saati geçen nöbetlerin karşılığını alamıyorlar, yeterli dinlenme olanağı bulamıyorlar.
• Güvensiz çalışma ortamlarında başta şiddet, mobing ve mesleki riskler nedeniyle hastalanıyor,
yaralanıyor, ölüyorlar,
• Öldürülüyorlar: Samsun’da 29 Mayıs 2015 tarihinde hasta yakınları tarafından katledilen Gögüs
Cerrahı Uzmanı Dr. Kamil Furtun ve 20 Kasım 2015 katledilen Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Aynur
Dağdemir’in yarattığı acı hepimizin yüreğinde henüz taze…
• Performans ödemesi nedeniyle hastalık ve yıllık izinlerini kullanamıyorlar.
• Sağlık çalışanları, ücretlerini bile alamadan sebepsiz yere işten atılıyorlar
• Yeterli düzeyde mesleki ve mezuniyet sonrası eğitim olanaklarından yoksun mesleklerini sürdürmek zorunda kalıyorlar…
• Halkın iyi sağlık hizmeti alamadığı, sağlığı için artık cepten daha fazla harcadığı ortada…
• Giderek artan sağlık tüketimi, çalışanlara dayatılan performans kaygısı 5 dk altına düşen muayene
süreleri, hastane acillerini tıka basa acil olmayan hasta talepleriyle doldurmuş durumda…
• Hala basamaklar arasında sevk zinciri kurulamıyor
• Tedavi ve bakım hizmetleri bazı alanlarda özel sektöre devredilmiş durumda.
• Özel sektör yasal olarak SGK ücretlerinin % 200’ne kadar fark alıyor, ayrıca tanımlanmamış ilave
ücretler alındığı sıklıkla kamuoyuna yansıyor.
• Kamu sağlık hizmetlerinde 12 kalemde ilave ücret ödemeden hizmete ulaşmak olanağı yok.
• Bu gün Vatandaşın cebinden çıkan ücret 2002 yılında toplam sağlık harcamasına yakınlaşmış durumda.
Hekimler baskılara rağmen seslerini çıkarmaya devam ediyor…
Aile Hekimleri, Sağlık Bakanlığı’nın kendilerine dayattığı Cumartesi günleri fazla çalışmaya karşı
insani çalışma hakları için 15 aydır direniyorlar. Sağlık Bakanlığı, hakları için direnen Aile hekimlerini sözleşme feshiyle, işten atmayla tehdit ediyor, ancak Aile sağlığı Merkezlerinde çalışan on binlerce
sağlık çalışanları haklı mücadelelerinden vazgeçmiyor…
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Asistan hekimler, performans baskısına, azalan ücretlerine, insani olmayan çalışma koşullarına ve
sürelerine, yetersiz mesleki eğitim ortamına karşı direniyor…
Ne İstiyoruz?
• Zorla, çok hasta bakmak değil, her hastamıza ihtiyacı olan zamanı ayırarak çalışmak, iyi hekimlik
yapmak istiyoruz.
• Basamaklı sağlık sistemine geçilerek bu sorunun çözülmesini, randevu sisteminin delinmeden
uygulanmasını istiyoruz.
• Çalışırken geçinebilecek güvenceli ücret, emeklilikte hak ettiğimiz aylığı talep ediyor, her yıl 14
Mart lar da verilen sözlerden bıktığımızı bildiriyoruz.
• Fazla, esnek, kuralsız çalışma koşulları yerine, insani çalışma koşullarımız olsun, yeterli dinlenme
hakkımız olsun istiyoruz.
• Her düzeyde yöneticiyi korku, baskı, yıldırma politikalarından uzak tutmayı sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını istiyor, sağlık çalışanlarının köle olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz.
• Hakkımız olan ve yıllardır gasp edilmiş olan yıpranma payının artık vaatler düzeyinde değil, bir an
önce verilmesini talep ediyoruz.
Hekim ve diğer sağlık çalışanlarının, insani çalışma koşulları için sürdürdükleri hak arama mücadelesini;
Halkın, eşit, ücretsiz, ulaşılabilir iyi sağlık hizmeti alma hakkını savunmaya devam edeceğiz.
Bu mücadelemizde, halkımızın bizlere destek vereceğine inanıyoruz.
İSTANBUL TABİP ODASI
SİLİVRİ TEMSİLCİLİĞİ
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Asistan Hekim Komisyonu

Asistan Hekim Komisyonu, kendine güvenen, birlikte ve kararlı hareket eden bir asistan hareketi
yaratılması hedefiyle 2014-2016 döneminde aşağıdaki ihtiyaçların tespiti ile yola çıktı:
• Hastaneler, asistan hekimlerle, tabip odasının bağının güçlendirilmesi
• Asistan hekimlerde hak bilincinin oluşturulması
• Asistan gündemlerinin asistan hekimler arasında paylaşılması ve ortaklaştırılması, kamuoyunda
görünür kılınması
• Her hastanede asistan birliğini ve temsiliyetini sağlayacak komisyon tarzı örgütlenmeler
• Mücadele deneyimleri ve kazanımları ile bir asistan hekimlerde özgüven yaratılması
• Eğitim hastanelerinin uzmanlık eğitimi uygulamaları açısından dış denetimi
Bu amaçla:
• Meslek örgütünü hak arayışlarının adresi olarak göstermek için eğitim hastanelerinde yönetim
kurulu üyelerinin de katılımıyla “Asistan Hekim Buluşmaları” organize edildi.
• Bu buluşmalarda asistan hekimlerin;
- Haklarını bilmelerinin
- Hastane içi ortak iletişim ağına ve her servisten “gerçek” temsilcilere sahip olmalarının
- Döner sermaye, çalışan güvenliği gibi komisyonlardaki emek temsilcilerini tanımaları ve seçmelerinin önemi vurgulandı.
• Asistan hekimlerde hak bilincinin güçlenmesi için;
- Aşağıdaki başlıklarda merkezi paneller düzenlendi:
		

- Uzmanlık Eğitimi Hakkı

		

- Yasal Haklarımız ve Savunma Yolları

		

- Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

- Hukuk bürosu tarafından yasal haklarımız broşürü yenidendi.
- Geçmiş asistan mücadelelerine dair deneyimler derlendi.
- TTB ile uzmanlık eğitimi hakkı üzerine “asistan hekimlerin hakları var” broşürü hazırlandı.
• Tüm hekimlerde, mesleki değerler ve niteliğin korunması açısından tıp eğitimi ve uzmanlık öğrencisi meslektaşlarının haklarının korunmasının taşıdığı önemi vurgulamak için TTB Genel Kurulu’nda
“Hekimlik Meslek Etiği kuralları”na “Eğitim hakkının korunması” maddesinin eklenmesi önerisi
verildi. Bu öneri kabul edildi.
• İstanbul Tabip Odası’nın asistan sorunları alandaki temsiliyetini artırmak ve hak arayışlarında adres haline getirebilmek için komisyona kurumsal kimlik oluşturulmaya çalışıldı:
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- Asistan Komisyonu logosu güncellendi ve daha sık kullanılmaya başlandı.
- Sosyal medya paylaşımları için hızlı görsel üretme şablonu tasarlandı.
- Sosyal medya hesapları yenilendi.
• Asistan hekim sorunlarının görünür kılınması, yerleşmiş kanıksama/yabancılaşmanın kırılması
ve ortak asistan hareketinin güçlendirilmesi için Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu ile 2015 Mart
ayında başlayacak ve 16 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenecek Bir merkezi organizasyonla sonuçlanacak
#GınaGeldi Kampanyası organize edildi.
• Uzmanlık eğitiminde niteliğinin korunması açısından dış denetime özel önem verildi. Bu amaçla:
- Tıpta Uzman Kurulu’na (TUK) Sağlık Bakanlığı merkezli müdahalelerine karşın sağlıklı çalışabilmesi desteklenmesine çalışıldı.
Tüm haklı TUK başvuruluna yasal danışmanlık ve mesleki dayanışma ile destek verildi. İlgili hastane
yönetimleri ve kamu hastane birliği yöneticileri ile sorunların en kısa zamanda çözülmesi ve başvuran meslektaşlarımıza dönük olumsuz yaklaşımların önüne geçilmesi görüşmeler yürütüldü. Ne
yazık ki, bu girişimlerimlerimiz gereken karşılığı bulmadığında dava yoluna gidildi.
Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu üyeleri ile yapılan görüşmelerde uzmanlık derneklerinin
başta akreditasyon olmak üzere eğitim kliniklerinin dış denetimindeki rollerini artırmaları gerektiği
vurgulandı.
• Sağlıkta şiddet, başta sağlıkta dönüşüm programı olmak üzere Hükümet politika ve söylemlerinin
doğal bir sonucu olarak görülmekle beraber, bir sağlık yöneticilerinin de önlemekle yükümlü olduğu
bir iş sağlığı ve güvenliği problemi olarak da ele alındı. Bu yaklaşımla;
- Asistan hekimlere 6331 sayılı kanun ve hükümleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Çalışan güvenliği komisyonlarında yer almaları teşvik edildi.
- Gerek hastane yönetimlerine gönderilen yazışmalar, gerekse şiddet olayları nedeniyle yapılan
görüşmelerde, Hastane yöneticilerine sağlık ve güvenlik risklerinin giderilmesi, işçi ve çalışan sağlığının korunmasındaki yasal yükümlülükleri “hatırlatıldı”.
• Başta alan-dışı acil nöbetleri, adli karantina gibi örneklerde olmak üzere, asistan hekimleri kuralsız ve esnek çalıştırmaya dönük girişimlere karşı duruldu. Önce hastane yönetimlerine sözel olarak
uyarıldı, uyulmadığı noktalarda mahkemeye gidildi.
Asistan hekimin öncelikli görevinin uzmanlık eğitimi ve araştırma olduğu, eğitimden sayılmayan işlerde çalıştırılmayacağı vurgulandı. “Asistan hekimin görev tanımı, onun eğitim programıdır.” söylemi
ile yapılandırılmış, eğitim programlarının zorunluluğu, “Eğitim değilse, işimiz değil” sloganı hak algısı
yaygınlaştırılmaya çalışıldı.
Önceki dönemlerin mirası ile iki yılın sonunda;
• Eğitimin korunması, bir mesleki etik ilke olarak kabul edilmiştir.
• #GınaGeldi sayfası 5000’e yaklaşan takipçi sayısı, basın mensuplarının da yakından takibi ile asistan hekim sorunlarına dikkat çekmek ve ortak tepki üretmekte –daha geliştirilebilecek olsa da- etkili bir araç haline gelmiştir.
• Asistan hekimleri kuralsız ve esnek çalıştırmaya dönük birçok fili dayatmanın önüne geçilebilmiştir. Henüz gasp edilememiş yasal hakların, meslek örgütü ve yerel örgütlülükle birleştiğinde
(“Emeğin kalesi boş kalmadığında.”) korunabildiğini göstermektedir.
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• Hükümet politikalarının uzmanlık eğitimini performansa kurban ettiği birçok klinik, Sağlık
Bakanlığı’nın bürokratik kanallarla yaptığı birçok engelleme girişimine rağmen TUK kararları ve İTOTTB takibi sayesinde uzmanlık eğitimine kapatılmıştır. Bunun sonucunda, kazanan yalnız eğitimlerini
daha nitelikli eğitim kurumlarında sürdüren asistan hekimler değil, kapatılan kliniklerin güçlendirilerek yeniden açılması ile tüm halkımız ve sağlık sistemi olmuştur.
• Birçok eğitim araştırma hastanesinde asistanların birlik, kararlık, dayanışma ve temsiliyetini sağlayan, kendi kararlarını alıp, taleplerini belirleyebilen, oda ile birlikte hareket etmekten çekinmeyen
hastane asistan komisyonları kurulmuştur ve kurulmaktadır.
• Özellikle son aylarda, asistan hekimlerin eğitim ve özlük hakları mücadelesinde artan eylemlilikler, asistan hekim hareketinde yeni bir yükselişin sinyallerini vermektedir.
Gelecek dönemde;
• Ulusal çapta asistan hekim örgütlenmesi için yerelliklerde oda komisyonları ile koordine halde
asistan komisyonları, merkezi de Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu (AGUHK) olarak şekilde güçlendirilmelidir.
• İçlerinde kendi asistan komisyonları ile uzmanlık dernekleri, Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm
Kurulu’nun da vereceği destekle, uzmanlık eğitiminin korunmasında daha fazla sorumluluk almaya
ve AGUKH kolu ile beraber çalışmaya teşvik edilmelidir.
• TTB’nin hazırlamış olduğu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Raporunun da işaret ettiği üzere eğitim hastanelerinin çoğunluğu, bu sıfatın gereksindiği nitelikten yoksundur. Yapılandırılmış program temelli,
nitelikli, kurallı bir uzmanlık eğitimin esas hale gelmesi asistan hekimliğe sınırlı bir mücadeleden
öte, sağlık sisteminde toptan bir yenilenme ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle halkla bağlarını
kurmuş, tüm sağlık emekçilerini kapsayan bir emek örgütlülüğünün yaratılması, bu esnek, kuralsız,
sömürüye karşı durması elzemdir. Ancak ne olursa olsun, hızlı tepki verebilen, ancak “tepkisellikle”
sınırlı kalmayan bir asistan hekim hareketi, bunun –en hafif ifadesiyle- önemli bir parçası olacaktır.
2014
MART
• Haseki EAH- Anestezi sürtime uygulaması
• 17-18- SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH Asistan hekimlerinin direnişi ve kazanımı
- http://istabip.org.tr/3274-goeztepe-eitim-ve-aratrma-hastanesi-asistan-hekimleri-taleplerikabul-edilene-kadar-goerevde.html
- http://istabip.org.tr/3283-zafer-direnen-asistan-hekimlerin-oldu.html
NİSAN
• 21-Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Asistan hekim buluşması
- http://istabip.org.tr/3322-asistan-hekim-komisyonu-bakrkoey-ruh-sinir-ve-sadi-konuk-eahasistan-hekimleri-le-bulutu.html
MAYIS
• Görüşülen asistan hekim grupları:
- 7 - Süleymaniye Çocuk EAH –TUK başvurusu için görüşmeler
- 25- SB Marmara Üni. Pendik EAH – Pediatri asistanları Başvurusu (İş yükü, saygı)
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• 8 - Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH’de bıçaklı saldırıya karşı basın açıklaması
- http://istabip.org.tr/3349-erenkoey-ruh-sinirde-bicakli-saldiriya-bueyuek-tepki.html
• 14 - Kanuni Sultan Suleyman EAH - Dahiliye asistanları ile görüşmenin başlangıcı
• 16 - Hamidiye Şişli Etfal EAH – Ortopedi Asistan Hekimine şiddet sonrası basın açıklaması
- http://www.istabip.org.tr/3357-ili-etfal-eahde-hekime-iddete-tepki-yeter-artk.html
• 25 - SB Marmara Üni. Pendik EAH – Pediatri asistanları Başvurusu (İş yükü, saygı)
HAZİRAN
• Eski asistan hekim mücadele deneyimlerinin derlenmesi
• Görüşülen asistan hekim grupları:
- SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH Asistan hekimleri - Alan dışı acil servis görevlendirmesi ve yönetime yazı yazılması
• 2 - İşçi sağlığı güvenliğine dair bilgilendirme toplantısı
• 15 - Şişli Etfal EAH şiddet ve iş bırakma, yönetimle görüşmelerin başlaması
- http://istabip.org.tr/3404-asistan-hekimler-salk-bakanln-aciletkili-admlar-atmaya-caryoruz-.
html
TEMMUZ
• Görüşülen asistan hekim grupları:
- Erenköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi- Hekime şiddet
- Kanuni Sultan Süleyman EAH - Dahiliye Hekimleri-Eğitim yetersizliği, acil serviste görevlendirme
• 22 – Kanuni Sultan Süleyman EAH- Asistan hekimler buluşması
AĞUSTOS
• 11 – İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi pediatri asistan hekimlerinin iş bırakması
- http://istabip.org.tr/3462-asistan-hekimler-iddete-kar-eylemde.html
• 11- Hamidiye Şişli Etfal EAH’da asistan çalıştaylarının başlaması
• 27 – İTF’de sağlık çalışanı Zafer Açıkgözoğlu’nun ölümü nedeniyle imza kampanyası
EYLÜL
• 3-Yeni Facebook ve twitter hesaplarının açılması
- https://twitter.com/asistanlar
- https://www.facebook.com/asistankomisyonu/
• 3- Bağcılar EAH Acil Servisinde Sağlık çalışanına şiddet ve #AcilServisİntifada eyleminin başlaması
- http://istabip.org.tr/3491-iddeti-douranlar-ve-iddet-uygulayanlar-bir-kez-daha-iddetle-knyoruz.
html
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• 10-Okmeydanı Asistan Hekimleri basın açıklaması ve yönetimle görüşmeler
- http://istabip.org.tr/3565-okmeydan-eitim-aratrma-hastanesi-guendemi.html
• 17 – Okmeydanı EAH Asistan hekim buluşması
- http://istabip.org.tr/3529-asistan-hekimler-toplanyor-coezuem-yollar-ve-muecadeledeneyimleri-paylalyor.html
• 23- Tıpta Uzmanlık Eğitimi Hakkı Paneli
- http://istabip.org.tr/3540-tipta-uzmanlik-etm-hakki-tartiildi.html
• 30- Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun Gaziosmanpaşa Taksim EAH Acil kliniği ve Kanuni Sultan Suleyman
EAH Dahiliye kliniğini eğitime kapatması,
- http://istabip.org.tr/3555-asistanlar-kazand-tpta-uzmanlk-kurulu-eitimin-performansa-kurban
-edildiini-kabul-etti.html
EKİM
• Asistan hakları broşürünün hukuk bürosu tarafından güncellenmesi
• 8-9 –Okmeydanı EAH Acil Servis’inin basılması, çalışanlara şiddet ve Asistan hekimlerin iş bırakması ve yönetimle görüşmeler
- http://istabip.org.tr/3565-okmeydan-eitim-aratrma-hastanesi-guendemi.html
• 10 - GOP Taksim EAH yöneticisi Dr. Cihangir Tayfur’la görüşme- Sağlık çalışanlarına şiddet ve TUK
kararları nedeniyle
• 14 – Lütfi Kırdar Kartal EAH –Asistan Hekimlerle buluşma toplantısı
- http://istabip.org.tr/3585-kartal-luetfi-krdar-asistan-hekimleri-topland.html
• 21-Yedikule Göğüs Hastalıkları EAH- Asistan hekimlerle buluşma toplantısı
- http://istabip.org.tr/3583-yedikule-asistanlar-bulutu.html
• 22-Çekmece Kamu Hastane Birliği Sekreteri Dr. İhsan Bakır ile görüşme -TUK kararları nedeniyle.
• 22 -Yasal Haklarımız ve savunma yolları paneli
• 31- SB Marmara Üniversitesi Pendik EAH – Asistan Hekim Buluşması
KASIM
• 1- TTB Genel Kurulu’na verilen karar önerisi ile TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’na “Eğitim
Hakkının Korunması” bir temel ilke olarak eklendi.
- Eğitim Hakkının Korunması
- Madde 18/A-(Ek madde:1.11.2014) Tıp eğitimi, meslekte gerekli yetkinliğe erişme süreci olarak
mesleğin değerlerinin korunmasının temel bir bileşenidir. Eğitmen konumundaki her hekim sorumluluğundaki bir meslektaşının kazanılmış eğitim hakkını engelleyen ve niteliğini düşüren davranışlardan kaçınır, bu tür uygulamaların parçası olmaktan sakınır.
• 3-Dostlar Tiyatrosu-Yaşamaya Dair Oyunu toplu katılım.
• 4 - Bakırköy Sadi Konuk EAH –Sağlıkta şiddete karşı basın açıklaması
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• 30 - Dr. Melike Erdem Anması
ARALIK
• 1 – TTB akademik kadrolara yapılan zam sonrası üniversite Hastaneleri ve sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışan hekimler arasında oluşan gelir eşitsizliğinin giderilmesini talep eden açıklama
yaptı.
- http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/adalet-4976.html
• 3 - Bakırköy RSHH asistan hekimleri ile toplantı
• 4- Aralık 2014 Gaziosmanpaşa Taksim EAH Acilde alan-dışı görevlendirmeye öngören EPK kararının İptali için davanın kazanılması
• 12- Bakırköy RSHH asistan hekimleri açıklaması
- http://istabip.org.tr/3673-bakrkoey-ruh-sinir-eah-asistanlar-emeklerine-ve-eitim-haklarnasahip-ckyor.html
• 15-Bakırköy RSHH eylemi
- http://istabip.org.tr/3678-bakrkoey-ruh-ve-sinir-eah-asistanlarnn-eylemi-kazanmla-sonucland.
html
• 24 – Asistan hekimler açısından için Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Paneli
2015
ŞUBAT
• 02 – TTB Merkezli ÖSYM bizi dinle kampanyası
• 03 – İÜ. İstanbul Tıp Fakültesi Maksillofasiyal Cerrahi bölümü Asistan hekimlerinin başvurusu
• 10 -Haseki EAH Beyin Sinir Cerrahisi ve Enfeksiyon Asistan Hekimleri –Eğitim eksikliği ve mobbing
• 11- SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH Pediatri - Eğitim altyapı eksikliği
• 17 - Acil klinik ortamında sağlık çalışanları mesleki değerlendirme anketi
MART
• 7 - için Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu ile #GınaGeldi kampanyası başlangıç
• TTB ile beraber “Haklarımız var” broşürünün hazırlanması ve dağıtımının başlaması
• Ümraniye Dahiliye asistanları başvurusu
• 31 – SB Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri asistanları başvurusu
–Tükenmişlik
NİSAN
• 4- Bakırköy Sadi konuk EAH Dahiliye Asistan hekimleri –Eğitim hakları
• 15-Yabancı asistan hekimlerin doğum izin hakları
MAYIS
• 18 - Gaziosmanpaşa Taksim EAH Beyin Sinir Cerrahisi Asistan hekimi-TUK Başvurusu
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• 19 – Haseki EAH Asistan hekimleri -Usul dışı adli karantina nöbeti uygulaması ile ilgili görüşmeler
• 16 - Büyük asistan buluşması- #GınaGeldi kampanyası
• 26 – Adli karantina ve TUK başvuruları gündemi ile Haseki EAH Başhekimi ile görüşme
HAZİRAN
• 01 - Dr. Kamil Furtun Yastayız eylemi
• 27 - Tıpta Uzmanlık Kurulu’ndan Haseki EAH “Beyin ve Sinir Cerrahisi” ve “Enfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji” kliniklerinin eğitim yetersizliğinden eğitime kapatılması kararı
- http://istabip.org.tr/3982-asistan-hekimlere-ki-yi-haberimiz-var.html
TEMMUZ
• 01 Okmeydanı EAH Kadın doğum asistanına şiddet ve iş bırakma
AĞUSTOS
• 8- Alan dışı acil servis görevlendirilmesine karşı kazanılan dava
- http://istabip.org.tr/3978-acil-tp-asistanlar-dndaki-asistan-hekimlerin-acil-servis-noebetitutmaya-zorlanmas-yine-hukuka-aykr-bulundu.html
EYLÜL
• 9-15 - İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatri Asistanlarına öğretim üyesinden hakaret, iş bırakma
ve eylemlilik süreci
- http://istabip.org.tr/3999-cerrahpaada-oeretim-ueyesinden-iddete-urayan-hekimlere-mobbing.
html
• Haseki EAH’da adli karantina sorumluluğunun tümüyle yeni görevlendirilen pratisyen hekimlere ve
adli tıp uzmanlarına devri
EKİM
• 01-02 Haydarpaşa Numune EAH çalışan sağlığı ve güvenliğine aykırı acil servis inşaatı
- http://istabip.org.tr/4017-haydarpaa-numune-eitim-ve-aratrma-hastanesi-acil-servisinintadilat-suerecine-dair-basna-ve-kamuoyuna-acklama.html
KASIM
• 02 - Kartal Lütfi Kırdar EAH Asistan hekimler için acil servise dinlenme odası talebi
• 05 -17 Haydarpaşa Numune EAH Asistan hekimleri ile görüşmeler
• 18 - Haydarpaşa Numune EAH Asistan hekimleri Basın açıklaması
- http://istabip.org.tr/4070-haydarpaa-numune-hastanesinde-asistan-hekimlerden-basnacklamas.html
• 28 - XXI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’na katılım
ARALIK
• İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH ve Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH
hastanesi pediatri asistanlarına danışmanlık
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• 1 Aralık 2015 Tepecik asistan hekimleri eylemi
• 9- Okmeydanı EAH Asistan Hekimleri eylemi
- http://istabip.org.tr/4088-asistan-hekimler-okmeydan-eahde-basn-acklamas-gercekletirdi.html
2016
OCAK
• 15 - Erenköy Ruh Sinir HH kart okutma
• 18 - Harran Üni. Tıp Fakültesi
ŞUBAT
• Görüşmeler
- Ümraniye EAH Pediatri ve Radyoloji asistanları
- Kartal Lütfi Kırdar ve Bakırköy Sadi Konuk asistanları ile görüşme
• SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH asistan hekimlerinin alan-dışı acil serviste görevlendirilmesine dair yeniden dava açılması süreci
• 1 - Haseki EAH Enfeksiyon ve Nöroşürürji asistan hekimleri yeni hastanelerinde
- http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/haseki-5912.html )
• 04- Kuzey Anadolu Bölge Kamu Hastane Birliği ile nöbet ücretleri ve soruşturmalar nedeniyle
görüşme ve açıklama
- http://istabip.org.tr/4146-ttb-ve-ito-dan-istanbul-anadolu-kuzey-kamu-hastaneleri-birligihakkinda-aciklama.html
MART
• 11 - İstanbul Büyük Asistan Hekim Buluşması
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İnsan Hakları Komisyonu

İnsan Hakları Komisyonunun 03.02.2015 ile 01.03.2016 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.
Ata Soyer’i Anmak Kendini Var etmek, Üretmek, Örgütlenmek Demek…
Türkiye toplumcu hekim hareketinin öncülerinden, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi eski Genel
Sekreteri Dr. Ata Soyer’in aramızdan ayrılışının ikinci yılında TTB, SES ve Ata Soyer Sağlık ve Politika
Araştırmaları Derneği tarafından bir toplantı gerçekleştirildi.
Ata Soyer’le buluşma çağrısıyla gerçekleştirilen toplantı, 21 Mart 2015 günü Odamız ev sahipliğinde
yapıldı. Toplantıda komisyon üyelerimizden Dr. Sadık Çayan “Sağlığın Toplumsallaşması”,Dr. İ. Fuat
Akgül “Eğitim Kampüslerinden Toplumsal Yaşama Mücadele”, Dr. Coşkun Canıvar “İşçi Sağlığı”
başlıklı sunumlar yaptılar.

Taksim Dayanışmasına destek
İstanbul Tabip Odası Eski Genel
Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu’nun
da aralarında bulunduğu 26 Taksim Dayanışması üyesinin “örgüt
kurmak ve yönetmek” ile “izinsiz
gösteri yürüyüşü yapmak ve polise
mukavemet” suçlamalarıyla yargılandığı davanın dördüncü duruşması 14 Nisan 2015 Salı günü Çağlayan Adliyesi’nde görüldü, sonraki
duruşmada berat kararı verildi.
Komisyon üyeleri katılım sağladı.
http://www.istabip.org.tr/3847-taksim-dayanmas-yalnz-deildir.html
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Sevinç Özgüner ödülü Dr. Esra ve Yırca Köylülerine atfedildi
1980 Mayıs’ında faşist güçlerce evinde katledilen TTB eski Merkez Konseyi Üyesi Dişhekimi Sevinç Özgüner aramızdan ayrılışının
35. yılında gerçekleştirilen törenle anıldı. 23
Mayıs 2015 Cumartesi günü Odamız Cağaloğlu binasında yapılan anma töreninde Sevinç
Özgüner’in kızları Alev ve Işıl Özgüner, mücadele arkadaşları ve onun ardında bıraktığı
değerlerin takipçisi olan hekimler bir araya
geldiler.
Bu yılki ödüller Kobanê’de gönüllü sağlık hizmeti verirken yaralanıp bir gözünü kaybeden,
ardından uzun süre cezaevinde tutulan ve 5 Mart 2015 günü özgürlüğüne kavuşan Dr. Esra Yakar
ile termik santrale karşı kadim zeytin ağaçları için yürüttükleri mücadeleyle tüm ülkeye umut veren
Yırca Halkına verildi.
http://www.istabip.org.tr/3909-yrcadankobaneye-bar-ve-oezguerluek-cinmuecadeleye-devam.html
Yağmur Söylemez yalnız değildir
1 Mayıs 2015 tarihinde İşçi Bayramı kutlamaları esnasında yaralanan sağlık çalışanı ebe
Yağmur SÖYLEMEZ için 26 Mayıs 2015 günü
İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında
basın açıklaması yapıldı.
http://www.istabip.org.tr/3913-ebe-yamursoeylemeze-saldranlar-aca-ckartlmaldr.html
Söylemez ile ilgili hukuki süreç için ‘Adli Tıp ve
Sağlık Durumu’ raporlaması için İnsan Hakları Komisyonu görev aldı. Adli tıp, psikiyatri ve ortopedistten oluşan bir heyet oluşturuldu ve olayla
ilgili ön raporlama yapıldı. Daha sonra olayla ilgili tıbbi belgeler toplanarak ve ruhsal durumuyla ilgili
değerlendirmeler de rapora eklenerek ebe
Yağmur SÖYLEMEZ’in raporu 08.02.2016 Tarihinde İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’na
iletildi. Bu rapor Yağmur SÖYLEMEZ’İN avukatına verildi.
Mülteci ölümlerine seyirci kalmayacağız
İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu
üyeleri, 19 Nisan’da Libya açıklarında yaklaşık 700 göçmenin ölümüyle sonuçlanan ve
Akdeniz’deki en büyük göçmen faciası olarak
bilinen olayın ardından Karaköy İskelesi’nde
bir araya gelerek hayatını kaybeden göçmenler için 16.06.2015 tarihinde denize karanfil
bıraktı ve bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
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20 Haziran Mülteciler günü için komisyon olarak bir video hazırlandı. Video birçok dilde ve altyazı ile
birleştirilerek medya organları ile ve sosyal medyada paylaşıldı. Video son yıllarda özellikle Suriye İç
Savaşı ile giderek derinleşen mültecilerin sorunlarına dikkat çekecek bir içeriğe sahiptir.
http://www.istabip.org.tr/3914-goecmen-katliamlarna-seyirci-kalnamaz.html
Ezidi Mültecilere destek
Ezidi Mültecilerin Diyarbakır’dan Avrupa’ya
göç yolculuğu Edirne’de son buldu. Tekrar
kampa götü-rülmek istenenlerin büyük bir
bölümünün İstanbul Esenler Otogar’ında otobüslere binmeyerek kalacaklarını belirtmesi
üzerine, Ezidi mültecilerin yaşadığı dram
basına da yansıdı.
Göçmenlerin çok kötü koşullar altında bulunduğu haberleri üzerine Odamız Yönetim
Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu’ndan
oluşan bir heyet 28 Haziran 2015 Pazar günü
17.30’da mültecilerin bulunduğu otogara gittiler.
Genel Sekreterimiz Dr. Samet Mengüç, İnsan Hakları Komisyonu’ndan Dr. Elif Kırteke, Dr. Ali Tezel
Erol, Dr. Ahmet Kaya ve Dr. Mehmet Kaya’dan oluşan heyet mültecilerin bulunduğu bölgede gözlem
yaparak tespitlerde bulundular, ilk sağlık desteği verdiler ve durumla ilgili Valilik ve Emniyet yetkilileri
ile gö-rüştüler. Yapılan görüşmelerde yetkililere mültecilerin kaldığı ortamın çok sağlıksız olduğu bu
nedenle sağlıkla ilgili yapılması gereken öneriler iletildi.
http://www.istabip.org.tr/3947-ezidi-mueltecilerin-durumunu-yerinde-tespit-ettik.html
Savaş Politikalarını kabul etmiyoruz
Hükümet’in Suriye’ye yönelik savaş politikaları, KESK İstanbul Şubeler Platformu,
DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, TMMOB İl
Koordinasyon Kurulu ve TTB-İstanbul Tabip
Odası’nın çağrısıyla, 2 Temmuz 2015 günü
komisyon üyelerimizin de katılımıyla yapılan
bir yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto
edildi.
http://www.istabip.org.tr/3952-hep-bir-azdanpek-bir-yumak-sarar-gibi-haykralm-savaahayr.html
Suruç Katliamı ve sonrasında destek
Urfa Suruç’ta gerçekleştirilen bombalı katliamda 32 gencimiz hayatını kaybetti, onlarcası yaşam mücadelesi veriyor. Yaşanan katliam ve büyük acı karşısında Türkiye’nin dört bir yanında IŞİD terörüne,
Tayyip Erdoğan’ın ve hükümetin savaş politikalarına tepki eylemleri gerçekleştirildi. İstanbul’da 20
Temmuz 2015, Salı günü komisyon üyelerimizin de bulunduğu binlerce kişi Galatasaray Meydanı’na
yürüdü.
http://www.istabip.org.tr/3963-suruc-katliamna-kar-bueyuek-tepki.html
Suruç Katliamında yaralananların tedavileri ve hastane yatışları Komisyon Üyemiz Lale Tırtıl’ın koor-
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dinasyonunda takip edildi ve süreçte her türlü
tıbbi destek için yönlendirme yapıldı..
Aynı zamanda psiko-sosyal açıdan bir destek
verilmesi konusu ele alındı. Akabinde farklı
kurumların desteği ile ve Komisyon üyelerimizin de katılımı ile Psikososyal Dayanışma
Ağı kuruldu.
1 Eylül Dünya Barış Günü
İstanbul’da 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla,
komisyon üyelerimizin katılımıyla Galatasaray Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı.
http://www.istabip.org.tr/3989-1-eyluelde-milyonlar-bar-istiyor.html
Barışa Çağrı Paneli
Komisyonumuz tarafından 2 Eylül 2015 tarihinde hekimlerden barışa Çağrı paneli yapıldı. http://www.
istabip.org.tr/3985-hekimlerden-bara-car-paneli.html
Barış Otobüsü Silvan da…
Ağustos 2015 Tarihinde Diyarbakır’ın Sur ve
Silvan İlçeleri ile Şırnak’ın Cizre ilçesinde devam eden çatışmalar nedeniyle ortaya çıkan
hak ihlallerini yerinde görmek, barış talebini güçlü kılmak amacıyla ‘Barış Otobüsü’
04.09.2015 tarihinde İstanbul’dan yola çıktı.
Ankara’da Ankara Tabip Odası ve TTB Merkez
Konseyi Üyeleri ile birlikte 05.09.2015 tarihinde Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması
sonrasında Diyarbakır’a doğru yola devam
edildi.06.09.2015 Tarihinde önce Diyarbakır
Dağkapı Meyda-nında basın açıklaması yapıldı, ardından Silvan ilçesine doğru yola devam edildi. Aynı gün Silvan ilçesinde çatışmalarda tahrip
olan Aile Sağlığı Merkezinin Önünde de basın açıklaması yapılarak geri dönül-dü.http://www.istabip.
org.tr/3994-hekimler-bar-cin-yueruedue.html
10 Ekim katliamı ve sonrası
10 Ekim 2015 Tarihinde Ankara’da yapılan Barış Mitingi için komisyon üyeleri görev almıştır.
10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da Barış Mitinginde yaşanan bombalı saldırı sonrası, katliamda
yaralananlara olay yerinde müdahale etme, yaralıların hastanelere taşınması, hastanelerdeki tedavi
süreçleri yakından takip edilmiştir.
Psiko-sosyal Yardımlaşma Ağı ve katliam sonrası yapılacaklar belirlenerek, yardımlaşma ağının iletişim adresleri oluşturulup paylaşılmıştır. Bombalı saldırı sonrası yaralıların ruhsal ve bedensel takibi
ve İstanbul’a sevk edilenlerle ilgili görev paylaşımı ve gerekli girişimlerde bulunulmuştur.
Psikososyal Dayanışma Ağı
Suruç ve Ankara katliamları sonrasında katliam mağdurlarına psikososyal destek verme amacıyla kurulan Psiko-Sosyal Dayanışma Ağı (PSDA), sağlık ve ruh sağlığı alanında hizmet veren çeşitli
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dernek, vakıf, sendika ve meslek odası gibi sivil toplum kuruluşların destek verdikleri gönüllü bir
organizasyondur.
Birçok ilde oluşumuna gidilen ağa Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türk Tabipleri Birliği, Tabip Odaları,
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği,
Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Travma Çalışmaları Derneği ve Çift ve Aile Terapileri Derneği gibi kuruluşlar destek vermektedir.
PSDA hedef kitle olarak Suruç katliamı ve sonrasındaki Ankara katliamında saldırıda yaralanan ve
tanıklık eden kişiler ile hayatını kaybedenlerin ve yaralananların yakınları olarak belirlemiştir. Psikososyal destek kapsamında ulaşılacak kişilere ev ve kurum ziyaretleri yapma, kişileri ruhsal travma ve
sonrası oluşabilecekler ile ilgili bilgilendirme, bireysel ve grup psikoterapileri hizmeti sunma, konuyla
ilgili gelişmeleri raporlama ve kamuoyuna duyurma amaçlanmıştır.
14 Şubat 2016 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda yaptığımız çalıştay ile kuruluşundan bu yana faaliyet raporları değerlendirilip ağın ilke, işleyiş, organizasyonel yapısı ve psikososyal hizmet algoritmaları yeniden ele alınmıştır. Öte yandan bölgedeki çatışmalı ortamın sürmesi ve beraberinde gelişen
travmatik süreçlere yönelik yapılabilecekler ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınmıştır.
Şimdiye kadar ağın çalışmaları kapsamında PSDA İstanbul’un faaliyetleri özetlemek gerekirse;
• Bireysel çalışmalar: Bireysel görüşme kapsamında şimdiye kadar Suruç’ta 40, Ankara’da 252
olmak üzere toplam 292 bireysel görüşme talebi olmuştur. Başvuruların %80-90’ı ilk görüşmeye gelmiş, görüşmeye alınanların yarısı gönüllüler üzerinden bireysel psikoterapiye yönlendirilmiştir.
• Ev ziyaretleri: Suruç katliamı sonrası 9 taziye ziyareti, Ankara katliamında 2 ağır yaralı, 13 taziye evi
olmak üzere toplam 15 eve ziyaret gerçekleştirilmiştir.
• Grup çalışmaları: Türk Psikologlar Derneği İstanbul şubesi tarafından ağ ile ilişkili olarak çeşitli
kuruluşlara yönelik 7 grup çalışması yapmıştır.
• Gerek travma mağdurlarına yönelik, gerekse travma çalışanlarına yönelik bilgilendi-rici broşürler
hazırlanıp odamız desteğiyle basımı sağlanmıştır. Ağ kapsamında destek veren çalışanların süpervizyonuna yönelik çalışmalar
organize edilmiştir.
Gezi hekimleri
cezalandırılamaz
Gezi sürecinde Bezm-i Alem
Valide Sultan Camisi’nde
yaralıları tedavi ettikleri için
2 meslektaşımızın 12’şer
ay hapis cezası ile cezalandırılması ve meslektaşlarımızla birlikte yargılanan 255
kişiden 244 kişi hapis cezası
alması üzerine, Odamızca
25 Ekim Pazar günü komisyon üyelerimizin katılımıyla
Bezm-i Alem Valide Sultan
Camii önünde bir basın açıklaması düzenlendi.
http://www.istabip.org.tr/4049-biz-camiyi-kirletmedik-siz-hukuku-kirlettiniz.html
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Güneydoğu’da ölümlere dur demek için
Kürt illerinde uygulanan sokağa çıkma
yasağı, insan hakları ve sağlık hakkı ihlalleri
başta çocuklar olmak üzere pek çok yurttaşın
mağdur olmasına, hayatını kaybetmesine yol
açtı. Bu gelişmeler üzerine Bakırköy Ruh ve
Sinir Hastanesi sağlık çalışanları, İstanbul
Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, DİSK Dev Sağlık-İş Bakırköy
Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Hastane Temsilciliklerinin çağrısıyla 23 Aralık günü Psikiyatri Acil Servisi
önünde toplanarak Başhekimlik önüne kadar
bir yürüyüş gerçekleştirdi.
http://www.istabip.org.tr/4099-ruh-sagligimizbozulmadan-baris-hemen-simdi.html
28.12.2015 günü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu
önünde bir araya gelindi. Türk Tabipleri Birliği
İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez ve
SES Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak’ın kurumları adına yaptıkları konuşmaların ardından hazırlanan ortak basın metnini Dr. Ceren Atasoy okudu.
http://www.istabip.org.tr/4102-hekimler-beyaz-onlukleri-ve-beyaz-bayraklariyla-baris-istedi.html
Sağlık Kurumlarına Saldırılar için Barış zinciri
Sağlık çalışanları Kürt illerinde yaşanan çatışma ortamına karşı barış çağrısını yinelemek, sağlık
kurumlarına yönelik saldırıların, sağlık çalışanları üzerindeki baskıları, sağlıkçıların can güvenliği
ol-maksızın çalıştırılmasını protesto etmek
üzere, 24 Aralık 2015 tarihinde komisyon
üyelerimizin katılımıyla bir basın açıklaması
ve beyaz zincir eylemi gerçekleştirdi.
Galatasaray Lisesi önünde toplanan Türk
Tabipleri Birliği-İstanbul Tabip Odası, Sağlık
Emekçileri Sen-dikası İstanbul Şubeleri,
İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul
Eczacılar Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri,
DİSK Devrimci Sağlık-İş, Eczane Teknisyenleri
ve Teknikerleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi, Türk Psikologlar Derneği üyeleri ve yöneticileri “Savaş Öldürür, Biz Yaşatacağız” pankartı taşıdılar.
Sağlık çalışanları savaşın karanlığına karşı beyaz önlüklerini giydiler ve el fenerleri taşıdılar. Güneydoğu’daki sağlık kurumlarına yönelik saldırıları, halkın sağlık hakkına erişiminin engellenmesini
gösteren fotoğraflar taşıdılar.
http://www.istabip.org.tr/4100-savas-oldurur-biz-yasatacagiz.html
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Sağlık Çalışanı Aziz Yural’ın Öldürülmesi
Sokağa çıkma yasakları ile beraber bölgedeki hastanelerin adeta karargaha çevrilmesi,
halkın sağlık hakkına erişiminin imkansız
hale getirilmesi, sağlık çalışanlarının can ve
çalışma güvenliğinden yoksun bırakılması ve
son olarak 30.02.2015 Tarihinde Cizre Devlet
Hastanesi çalışanı, SES Cizre Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Abdülaziz Yural’ın
yaşadığı sokakta, yaralı bir kadına ilkyardım
müdahalesi yapmaya çalışırken başından
vurularak katledilmesi 31 Aralık 2015 günü
gerçekleştirilen bir basın açıklamasıyla protesto edildi.
SES ve İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıylaBakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
bahçesinde bir araya gelen sağlık çalışanları “Artık Yeter! ÊdîBese! Yaşatmaya Çalışırken Aziz Yural
Katledildi” pankartı açtılar.
http://www.istabip.org.tr/4107-artik-yeter-yasatirken-oldurulmek-istemiyoruz.html
Beyaz Nöbet eylemleri
11 Ocak 2016 İstanbul Tıp Fakültesi Monoblok önünde bir araya gelen sağlık çalışanları
Güneydoğu’da sağlık hizmeti vermeye çalışırken özel harekat polislerinin kurşunlarıyla
hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının
fotoğrafları, beyaz bayraklar ve “Yaşam Hakkı
İçin Beyaz Nöbetteyiz” pankartıyla hastane
içerisinde bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Yürüyüşün ardından SES Aksaray Şube Başkanı
Aydın Erol, Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı
Prof. Dr. Raşit Tükel ve İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan bölgede yaşanan savaş ve hak ihlalleri konusunda konuşmalar yaptılar.
http://www.istabip.org.tr/4115-yasam-hakki-icin-beyaz-nobet-basladi.html
Sağlık çalışanlarının “Yaşam Hakkı İçin Beyaz Nöbet” çağrısıyla başlattığı buluşma 30. gününde yine
İstanbul Tıp FatültesiMonoblok önünde gerçekleştirildi. 19 Şubat 2016 günü 12.00’da sağlık örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin üye ve temsilcileri “Yaşam Hakkı İçin, Sağlık Hakkı İçin Hayatın
Her Alanında Nöbetteyiz, Ayaktayız” pankartı
arkasında buluştu.
http://www.istabip.org.tr/4155-barisikararlilikla-savunmaya-devam-edecegiz.html
Sultanahmet Katliamı
Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleşen
bombalı intihar eyleminde çeşitli ülkelerden
11 kişinin yaşamını yitirmesi, onlarca kişinin
yaralanması sonrasında TTB-İstanbul Tabip
Odası ve SES İstanbul Şubeleri’nden oluşan
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bir heyet olayın gerçekleştiği yerde bir anma etkinliği ve basın açıklaması gerçekleştirdi.
12 Ocak 2016 günü 19.00’da Sultanahmet Meydanı’nda yapılan anma etkinliğine TTB 2. Başkanı Prof.
Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, Genel Sekreter Dr. Samet Mengüç, YK Üyesi Dr. İncilay Erdoğan, YK Üyesi Dr. Hakkan Hekimoğlu, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr.
Ali Çerkezoğlu, TTB Aile Hekimliği Kol Başkanı Dr. Fethi Bozçalı ile SES Anadolu Şube Başkanı Erdal
Güzel, SES Aksaray Şube Başkanı Aydın Erol, SES Şişli YK Üyesi Ferdane Çakır, SES Bakırköy YK
Üyeleri Yurdanur Demir Ve Sinan Turgul katıldılar.
Sağlık Merkezleri Karakola Dönüştürülmesin
16 ve 17 Ocak 2016 tarihinde aralarında
komisyon üyemizin de olduğu TTB heyeti,
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Aile Sağlığı
Merkezi’nin askeri karargaha dönüştürülmemesi talebiyle Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Valilikle görüşme gerçekleştirip
kamoyuna duyarlılık çağrısı yaptılar.
http://www.istabip.org.tr/4123-ttb-aile-hekimligi-kolu-asm-ler-karakoladonusmesin-cagrisi-yapti.html
Diyarbakır’da kurumlarla ve göç eden aileler ile görüşmeler
Komisyon üyelerimiz ve TİHV, İHD ve ÖHD temsilcileri ile birlikte 15.01.2016-17.01.2016 tarihleri
arasında Diyarbakır’da kurumlarla görüşmeler gerçekleştirildi. Sokağa çıkma yasaklarının oluşturduğu hak ihlalleri tespit edilmeye çalışıldı ve Sur’dan göç etmek zorunda kalan aileler ile görüşüldü.
Ailelerin yaşadığı olayların etkileri ve sonuçta hizmetlere erişimdeki sıkıntı-lar sonucu genel durum
tespiti yapıldı. Bu durum yerel kurumlarla
paylaşıldı.
Yaralılar ölmesin diye Ambulansla yola
çıkıldı
30 ve 31 Ocak 2016 tarihlerinde Cizre’de
bodrum katında mahsur kalan yaralılar için
bölgeye İTO - İnsan Hakları Komisyonu ve TTB
adına Dr. İncilay ERDOĞAN, Dr. Sadık Çayan
MULAMAHMUTOĞLU ve Dr. Çağla DEMİR
gittiler. Arkadaşlar ambulans ile yaralıları
almaya gittiler ancak yetkililer tarafından
yaralılara erişim engellendi.
http://www.istabip.org.tr/4143-yeminimiz-yasatmak-uzerine-diyen-saglikci-heyetine-cizre-yolundaengelleme.html
Göçmenlere sağlık hizmeti
Göçmenlerin sağlık hizmetine erişiminde ve aynı zamanda hekimlere yol gösterici olması için kılavuz
broşür hazırlandı. Bu kılavuz broşür İngilizce ve Arapçaya çevrildi ve birimlerle paylaşıldı.
İtalya-Floransa’da Suriyeli Mülteciler ve Sağlık Konferansı
Dünya Sağlık Örgütü’nden, Uluslararası Göç Örgütü’nden, Sınır Tanımayan Doktorlar’dan ve farklı
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GEÇİCİ KORUMA YÖNETMELİĞİ
ALTINDAKİLER İÇİN
Acil Sağlık Hizmetlerine İlişkin Genelgeler
2008 ve 2010;
Madde 1: “hastanın sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme
gücü bulunup bulunmadığına bakmaksızın kabul edecek ve gerekli
tıbbi müdahaleyi kayıtsız şartsız ve gecikmeksizin yapacaktır”

112
157

444 47 28

182

- İSTANBUL -

Geçici Korum Yönetmeliği 2014/6883 :
Madde 20; Sevk Merkezine gelen yabancılardan acil sağlık
hizmetine ihtiyacı olduğu değerlendirilenlere bu hizmet öncelikli
olarak sağlanır.
Madde 27: b) Temel ve acil sağlık hizmetleri ile bu kapsamdaki
tedavi ile ilaçlardan hasta katılım payı alınmaz. c) 2. ve 3.
basamakta sunulan sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık
hizmetleri bedelleri; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan sağlık uygulama
tebliğindeki bedeli geçemez. ç) Sunulan sağlık hizmetli
bedeli,……. AFAD tarafından ödenir. e) Bulaşıcı hastalık riskine
karşı gerekli tarama ve aşılar yapılarak her türlü önlem ve tedbir
alınır.
Genelge 2015/ 8 , 12.10.2015
Kaydı olup SGK’sı olmayanlar ve Kaydı olmayanlar;
Madde 5 (4): “sadece acil sağlık hizmetleri ile halk sağlığını
tehlikeye düşürebilecek bulaşıcı ve salgın hastalık durumlarında
birinci basamak sağlık hizmetlerinden kimlik beyanına göre
faydalanır”
- Kaydı olup SGK’sı olmayanlar diğer hizmetlerden ücretli olarak
Madde 9 (1): “SUT hükümlerine göre hasta adına fatura edilir”
şeklinde yararlanabilirler.

www.hastanerandevu.gov.tr/Randevu/
Kaydı olan ve SGK’sı olanlar:

184

Acil Sağlık Hizmetlerinden, Birinci basamak hizmetlerinden ve
Hastanelerden kayıtlı oldukları şehirlerde yararlanabilir.
Madde 6 (2): “Bakanlığa bağlı kuruluşlarına ait ikinci ve üçüncü
basamak sağlık kuruluşlarına doğrudan sevk aranmaksızın
başvurulur.

2016

Dr F. Deniz Mardin

Reçeteler, SGK ile anlşmaları olan eczanelerden sağlanabilir.

üniversitelerden temsilcilerin bulunduğu konferans Floransa’da 25-26 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Konferans iki gün boyunca yaşanan süreci farklı perspektiflerden ve farklı ülkelerin tutumları üzerinden ele aldı.
Açılış konuşması Sınır Tanımayan Doktorlar’dan Apostolos Veizis tarafından yapıldı. Ardından Matteo
Dembech Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa’daki Göç durumunda Halk Sağlığı Bakış açısını paylaştı.
İkinci oturumda Uluslararası Göç Örgütü ve UNICEF temsilcisi tarafından göçün hukuki boyutu ele
alındı. Ardından farklı ülkelerde yaşanan süreç ele alındı. İlk olarak Türkiye’nin duruma bakışı ve
yaşananların hukuki ve politik süreci Dr. Ahmet İçduygu tarafından, Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine
Erişimi ve Sağlık Hakkı Dr. F. Deniz Mardin tarafından ve durumun sosyolojik boyutu Dr. Melih Elçin
tarafından ele alındı. Akabinde Yunanistan, İtalya ve İspanya’daki durumlar aktarıldı. İki günlük konferansın son oturumu gelecekte yapılabilecek çalışmalar ve uluslararası çalışmaları organize etmek
için bir iletişim ağı oluşturulması yönünde girişim başlatılması düşüncesi ile sonlandırıldı.
Hasta tutuklulara destek
Hasta tutuklu Tülin SOYHAN’ın dilekçesi değerlendirildi. Oda tarafından İstanbul Protokolü ekte sunularak Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktor ve olay hakkında bilgi
is-tendi. Alternatif rapor hazırlandı ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kuruluna iletildi.
Tutuklu Fatih KÜÇÜK’ün sağlık durumu ile ilgili dilekçesi değerlendirildi.
Komisyon çalışmalarına katılanılar:
Komisyon sekreteri: Dr. Mehmet KAYA
Ahmet Demirel, Ahmet Kaya, Ali Tezel Erol, Ayten İnan, Bahar Tekin, Coşkun Canıvar, Çağla Demir,
Duygu Fidan, Elif Kırteke, Ersin Baltacı, Faize Deniz Mardin, Fethi Bozçalı, Hakan Hekimoğlu,
Hatıra Topaklı, İbrahim Fuat Akgül, İncilay Erdoğan, Kemal Özay, Lale Tırtıl, Mustafa Mesut Kaya,
Sadık Çayan Mulamahmutoğlu, Samet Mengüç, Sitare Sarıçam, Umit Ünüvar, Vahap Karabulut,
Zuhal Uzunyayla
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14 Mart Tıp Haftası Komisyonu
Bu yıl Tıp Haftası etkinlikleri 11-18 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Tıp Haftası kapsamında ilk olarak 11 Mart 2016 akşamı artık gelenekselleşen Silivri Tıp Haftası yemeği yapıldı. Tıp Haftası yemeğinde hekimler ve aileleri bir arada olmanın mutluluğunu yaşadılar.
13 Mart 2016 günü gerçekleştirilen Tıp Haftası Ödül Töreni ile Hizmet Plaket Törenleri ise her yıl
olduğu gibi yoğun bir ilgi ve katılıma sahne oldu. Törende Tıp Bilim ve Tıp Hizmet Ödülü, Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü, Prof. Dr. Nusret H. Fişek Halk Sağlığı Hizmet/Teşvik
Ödülü, As. Dr. Cengiz Çetin Tez Ödülü, Basında Sağlık Ödülleri, Sevinç Özgüner İnsan Hakları Barış
ve Demokrasi Ödülünü kazananlar açıklandı ve ödülleri sunuldu. 70., 60., 50., 40. Ve 25. Yıl Hizmet
Plaket Töreni yine yüzlerce hekimi bir araya getirdi. Hekimler sınıf arkadaşlarıyla buluşmanın, meslekte onlarca yılı geride bırakmanın mutluluğu ve gururunu yaşadılar.
14 Mart 2016 günü ise Taksim ve Silivri’de anıtsal törenler gerçekleştirildi. 13 Mart 2016 günü
Ankara’da yaşanan katliamın acı gölgesi altında gerçekleştirilen törenlerde, terör saldırısında yaşamını yitiren vatandaşlarımız anıldı, barış, huzur, kardeşlik özlemimizi dile getiren bildiriler okundu.
Yine 14 Mart 2016 günü Basın Müzesi’nde “Doktorlar ve Sağlık” Resim Yarışması, Fotoğraf Yarışması
ödülleri sahiplerini bulurken, Sanatçı Hekimler Sergisi’nin açılış ve kokteylleri de gerçekleştirildi.
15 Mart 2016 günü Odamız Cağaloğlu binası toplantı salonunda “Sağlık Ortamında Şiddet ve Biz”
konulu bir forum gerçekleştirildi. TTB Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen forumda sağlıkta yaşanan şiddetin çalışanlar üzerinde yarattığı orta ve uzun vadeli etkiler ve
buna karşı yürütülecek çalışmalar ele alındı.
16 Mart 2016 günü ise Özel Hekimlik Komisyonumuzca düzenlenen “Özel Hekimlikte Sorunlar ve
Biz” başlıklı forum gerçekleştirildi. Forumda son 20 yılda özel sağlık sektörünün, bu alanda faaliyet
gösteren kurumların ve bu kurumlarda çalışan hekim/sağlık çalışanın yaşadığı değişim ve dönüşüm
gözler önüne serildi ve sorunlar ortaya kondu ve çözüm önerileri katılımcıların da katkıları alınarak
tartışıldı, değerlendirildi.
17 Mart 2016 günü ise Emekli Hekim Komisyonumuzun düzenlediği “Hekimlerin Yaşam Rengi” panelinde sorunlar, talepler ele alındı yapılan çalışmalar meslektaşlarımızla paylaşıldı. Kadıköy Belediye Başkanlığı Brifing Salonu’nda gerçekleştirilen panele emekli hekimlerimizin ilgisi yoğun oldu.
Panelde moderatörlüğü TTB Emekli Hekim Kolu Başkanı Op. Dr. Erdinç Köksal yürütürken, Prof.
Dr. Nevzat Doğan, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Dr. Deniz Keskinler ve Dr. Ümit Şen yaptıkları dikkat
çekici, renkli sunumlarla, çalışan ya da emekli olmuş hekimlerin içinde bulundukları zorlu koşulları
ortaya koydular.
Tıp Haftası süresince aralarında kamu ve özel hastanelerin, muayenehane, ASM ve TSM’lerin yer
aldığı çeşitli birim ziyaretleri yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve temsilcilerimizin oluşturduğu
heyetlerin ziyaretlerinde sağlık ve hekimlik ortamına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu, meslektaşlarımızın Tıp Bayramları kutlandı.
Daha önce duyurusu yapılan 19 Mart 2016 tarihli “Tıp Haftası Konseri” ile 20 Mart 2016 tarihli Taksim
Yürüyüşü ise Ankara’da ve ardından Taksim’de gerçekleştirilen bombalı terör saldırıları sebebiyle
iptal edildi.
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Kadın Hekimlik Komisyonu
Amaç:
Kadın Komisyonu; patriyarkal hegemonyanın sağlık alanında kadın sağlık çalışanları ve kadın sağlığı
üzerindeki etkilerine odaklanmakta; neoliberalizm ve yeni muhafazakarlığın kadın sağlığı alanına ve
kadın sağlık çalışanlarına yönelik etkilerine dikkat çekmektedir.
Bu amaçla; kadın hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları ile birlikte çalışmaktadır. Ayrıca
bu doğrultuda çalışma yapan diğer örgütlerle ortak haber ve etkinlik ağı içinde davranmaktadır.
Tarihçe:
İstanbul Tabip Odası’nda ilk Kadın Komisyonu kurulması tarihi 1992 yılına dayanmaktadır. Komisyon
aralıklı çalışmalarla gelinen 2006 yılından itibaren yeniden aktive olmuş ve aynı dönem oluşturulan
TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nda kurucu ve aktif katılımcı olarak yer almıştır.
TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından 2008 yılından itibaren yapılan Kadın Hekimlik ve
Kadın Sağlığı Kongreleri’nin düzenlenmesi, örgüt okulu toplantıları ve kimi odaların kadın sağlığı ve
kadın hakları konusundaki çalışmalarında aktif olarak görev almıştır.
Çalışmalar;
Kadın Komisyonu çalışmalarında; yaygın patriyarkal anlayışın eleştirisi yapılarak çalışma ve işleyiş
konusunda duyarlılıklar dikkate alınmıştır. Bu nedenle komisyon başkan ve sekreteryası değil, dönem
yürütücüsü seçilmekte ve seçilen isim iki yıl arayla yenilenmektedir. Bu dönem Komisyon Yürütücü
Üyesi Dr. Lale Tırtıl olarak belirlenmiştir. Komisyon üyelerimiz; mesleki uygulamalarında cinsiyet
eşitliği perspektifi ile davranan, kadın sağlığı alanında değerli uygulamaları, çalışmaları ve katkılarıyla ön açıcı olan kadın hekimlerden oluşmaktadır.
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Kadın Komisyonu halen Kürtaj Platformu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Eylem Platformu, Kadın Emeği Platformu, Barış İçin Kadın Girişimi’nde çalışmaya
devam etmektedir.
Kadın Emeği Platformu’nda, kadın emeği sömürüsüne, esnek ve güvencesiz çalıştırılmaya, kadınları
eve mahkum etmeye dönük istihdam politikalarına karşı çalışmalar sürdürülmektedir.
Ayrıca İstanbul’da diğer meslek odaları ile de yakın temas içinde olup ortak bir haberleşme grubunda yer almaktayız. Bu ortak çalışma grubu özellikle kadın emekçilerin sağlığı ve grev ve benzeri
etkinliklerinde gerekli desteği sağlamaktadır.
Kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine ve bu şiddeti meşrulaştıran devlet politika ve söylemine
karşı diğer kadın örgütleriyle ortak çalışmalar yürütmeyi sürdürüyoruz.
Özellikle son yıllarda ülkemizde ve bölgemizde şiddetle esen savaş iklimine karşı kadınlar olarak
barıştan yana sesimizi güçlü bir şekilde duyurmak adına çalışmalarımızı hem İstanbul Tabip Odası
bünyesinde hem de diğer kadın örgütleriyle ortak zeminimiz olan Barış İçin Kadın Girişimi zemininde
sürdürmekteyiz.
Dönem etkinlikleri;
1- Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu içinde Dr. Lale
Tırtıl temsiliyeti ile yer alındı.
2- Kadınlar İsyanda: İş Kazası Değil, Katliam
Temmuz ayında Manisa’da yaşanan iş cinayetinde 15’i kadın, biri çocuk olmak üzere 17 tarım işçisinin hayatını kaybetmesi sonrasında diğer kadın örgütleriyle ve meslek örgütleriyle ortak bir basın
açıklaması gerçekleştirdik. 7 Temmuz 2015 günü 19.00’da Galatasaray Lisesi önünde “Yastayız,
İsyandayız” pankartı arkasında bir araya geldik.
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7 Temmuz 2015
YİNE KADINLAR, YİNE EMEKÇİLER ÖLDÜ!
Bir Temmuz sıcağında yine canımız yandı.
Sonra medya sayfalarında kuru bir haber, beklenen bir haber rahatlığıyla yer aldı.
“Manisa’da katliam gibi kaza: 15 tarım işçisi öldü.”
Biliyoruz ki katliam gibi değil kelimenin tek anlamıyla katliam, kaza değil aslında cinayet.
Oysa ne kadar soğuk, donuk cümlelerle girmişti haberler sayfasına, ne kadar kolay yazılmıştı bir
haber olarak.
“Manisa’nın Gölmarmara İlçesi’nde kasasında tarım işçisi taşıyan kamyonet, süt tankeri ile çarpıştı.
Kazada kamyonette bulunan 13’ü kadın işçi 15 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ölen kadın işçilerden birinin
de hamile olduğu söyleniyor.”
Sonra haber devam etti.
“Gölmarmara Belediye Başkanı AKP’li Kamil Öz, kaza ile büyük acı yaşadıklarını, ağıtların yakıldığını söyledi. Öz, ölen işçilerin Salihli İlçesi’ne bağlı eski köylerden Çökelek Mahallesi’nden yaprak
toplamak için sahurda yola çıktıklarını, günde 40-50 lira yevmiye ile çalıştıklarını belirtti. Başkan
Kamil Öz, kazada ölenlerin yakınlarının olay yerine geldiğini ve onları teselli etmek için büyük çaba
harcadıklarını, herkesin acı içerisinde, çığlık ve bağırışlar içerisinde sağa- sola koştuğunu, olay
yerine Manisa ve diğer ilçelerin itfaiye ekipleri ile kaymakamların da geldiğini dile getirdi. Öz, bu tür
işçi taşımacılığının artık yapılmaması gerektiğini de vurguladı. İlçeleri birbirine bağlayan karayolunun
da çok dar olmasından yakınan Öz, “Bu yolun biran önce genişletilmesi gerekiyor. Yolun yapımı yılan
hikâyesine döndü. Bugüne kadar bu yolda onlarca insan öldü” dedi. Kendisinin 16 aylık başkanlığı
döneminde, 20 kişinin bu yolda kazada öldüğünü söyledi. “
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“Duble yollar yaptık” laflarını bir kenara bırakırsak biliyoruz ki emekçileri sadece trafik kazaları
öldürmedi.
2015 Türkiye’sinde hala kamyonetlerin arkasına dizi dizi oturtulan, tarlalara bahçelere istiflenerek
sahur vakti taşınan, akşama kadar ağır koşullarda çalıştırılıp sonra iftar vakti çadırlarına bırakılan,
sonra sahurda tekrar kamyonlara doldurulup tarlalara götürülen adına da “tarım işçiliği gerçeği”
denilen düzen onları öldürdü.
Yeni değil ki bu acılarımız daha geçen yıl Isparta Yalvaçta yine kamyonetler ve minibüsler içinde
kaybetmiştik onları. Yapmayın demiştik, biraz elinizi vicdanınıza koyun ve tedbirler alın demiştik
Ankara’da kocaman kocaman koltuklarda oturan siyasetçilere, bakanlara, bürokratlara.
Ortada dram var bu yüzyılda bu ülkeye yakışıyor mu bu cinayetler demiştik.
Hatta yapılabilecekleri sıralamıştık:
· Mevsimlik tarım işçilerinin temel haklardan yararlanmalarını sağlayacak yasal düzenlemeler bir an
evvel yapılmalıdır.
· Güvencesiz, kayıt dışı çalışmaya son verilmeli, herkese güvenceli iş olanakları sağlanmalıdır.
· Çocukların mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılmasının önüne geçilmelidir.
· Kadın mevsimlik tarım işçilerinin üzerlerindeki bakım yükünü kaldıracak çözümler üretilmeli,
sağlık sorunlarının çözümü için özel politikalar uygulanmalı, kadın işçilerle erkek işçiler arasındaki
ücret adaletsizliği giderilmelidir.
· Tarım işçilerinin tehlikeye açık araçlarla fazla sayıda taşınmasının önüne geçilmeli, araçların trafik
denetimi sağlanmalıdır.
· Dayı başı tabir edilen 25 kişilik minibüslerde 80 kişiye kadar taşıyıp kişi başı 20 TL alan, çalışana
sadece 35 TL günlük vererek ayda 45 bin TL’ye kadar aşırı kar elde eden aracılar, taşeronlar ortadan
kaldırılmalıdır.
Ne yazık ki söylediklerimiz ne Bakanlık Bürokratlarına ne de şimdilerde iktidarlarını kurma telaşındaki siyasilere ulaşmadı.
Şimdi yine kadınlarımız istiflendikleri kamyonet kasalarında ölmeye devam ediyor, şimdi yine “koltuk
derdi” devam ediyor, şimdi yine kim bilir onların topladığı ancak tüketemediği sebzeleri biz pazarlardan çantamıza doldurup evlerimize dönüyoruz.
Bizim içimiz yanıyor, koltukların fıtratı “mevsimsel tarım işçileri gerçeği” oluyor. Lanet olsun sizin bu
gerçeğinize.
3- Şiddetin Olağanlaştırılmasına, Meşrulaştırılmasına İzin Vermeyeceğiz
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Acil Polikliniği’nde bir kadın meslektaşımıza yönelik şiddet olayı
sonrasında, aynı birimde görevli bir öğretim görevlisinin hekime, kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran
söylemler kullanması bizleri en az yaşanan şiddet olayı kadar üzdü ve tepki çekti. Kadın Hekimlik
Komisyonu olarak en başından itibaren sürece müdahil olduk.
18 Eylül 2015 günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesinde yapılan basın açıklamasına destek verdik.
Aynı gün oluşturduğumuz bir heyetle Fakülte Dekanı Prof. Dr. Özgün Enver’i ziyaret ederek soruşturma aşamasında olan süreçle ilgili görüşlerimizi ve konunun takipçisi olacağımızı bildirdik. Söz
konusu olayla ilgili Odamızca başlatılan soruşturma süreci de devam etmektedir.
4- Kadına ve Sağlıkçıya Yönelik Şiddet Sona Ersin
Kadın doğum uzmanı Dr. Aynur Dağdemir’in, aynı hastanede birlikte çalıştığı kadın çalışanına yönelik
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saldırıyı önlemeye çalışırken bıçaklanarak katledilmesi, kadına yönelik şiddetin acı bir fotoğrafı oldu.
Dr. Aynur Dağdemir’in Samsun’da alçakça bir saldırı sonucu öldürülmesi sonrasında “Kadına ve
Sağlıkçıya Şiddet Son Bulsun” çağrısıyla 24.11.2015 tarihinde sabah saatlerinde hastanelerde anma
etkinlikleri gerçekleştirdik. Aynı gün saat 12.30’da ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Havuzbaşı’nda bir
basın açıklaması yaptık.
24 Kasım 2015
KADINA VE SAĞLIKÇIYA YÖNELİK ŞİDDET SONA ERSİN!
Dr. Kamil Furtun bundan beş buçuk ay önce Samsun’da, çalıştığı hastanede öldürülmüştü. Bizler, Dr.
Kamil Furtun cinayetinin 24 Kasım 2015 Salı günü Samsun’da yapılacak duruşmasını bekliyorduk.
19 Kasım 2015 Perşembe günü, Samsun’da özel bir hastanede kadın doğum uzmanı olarak çalışan
meslektaşımız Dr. Aynur Dağdemir, sekreterinin eski eşi tarafından bıçaklanarak canice öldürüldü ne yazık ki. Meslektaşımız kadına yönelen bu şiddete karşı duyarsız kalmamış, başka bir kadını
erkek şiddetinden korumak istemişti. Dr Aynur’un hayattan, çocuklarından, ailesinden, mesleğinden
bir katil tarafından koparılması bizi fazlasıyla üzmüş, yaralamıştır. Öncelikle acılı ailesine, çalışma
arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Kuşkusuz olay öncelikle kadına yönelik bir şiddet
vakası olarak tanımlanmalı ve “kadın cinayetleri” kapsamında ele alınmalıdır. Kadına yönelik ayrımcılığı ve şiddeti yaşamın olağan akışına uygun gören, cinayete tahriki ve faillerine haksız ceza indirimini gelenekselleştiren, kadını sosyal yaşamdan koparıp eve kapatmayı politika sayan bu egemen
ataerkil anlayış coğrafyamızın kadınları için yaşamı cehenneme çevirmiş durumdadır. Ancak söz
konusu olayın yalnızca bir kadın cinayeti olarak değerlendirilmesi yeterli olmayacaktır; cinayetin
hastanede, meslektaşımızın görevi başında olduğu sırada işlenmiş olması, hekim-hasta ilişkisine ve
hekimlik uygulamasına bağlı olmasa bile olayın bir “hekime yönelik şiddet- hekim cinayeti ” olduğu
gerçeğini de ortadan kaldırmamaktadır. Öte yandan son yıllarda giderek artan ve büyük ölçüde sağlıkta dönüşüm projesinin yarattığı açmazlar nedeniyle öldürmeyle sonuçlanan hekime yönelik şiddet
olgularında saldırganların hep erkek olması bir rastlantı olmasa gerektir. Sonuçta elinde bıçağıyla
hiçbir engele takılmaksızın hastanede sekreter olarak çalışan eski eşini tehdit etmeye gelen saldırgan, kendisiyle görüşmek istemeyen eski eşin yanında bulunan kadın hekimi kalbinden bıçaklayarak
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öldürebilmektedir. Burada sağlık hizmetinin verildiği hastanelerin güvenliğinin neden bu kadar zayıf
olduğu sorgulanmalıdır. Son birkaç yıl içinde kaybettiğimiz meslektaşlarımız Ersin Arslan, Kamil
Furtun da katiller önceden bilindiği ve tehditlerden haberdar olunduğu halde önlem alınmadığı için
hastane ortamında öldürülmüştür. Sağlık Bakanlığı çalışanlarını neden koruyamamıştır. Ve eğer
bir kadın hekim hangi nedenle olursa olsun görevi başında iken öldürüldü ise aynı anda bir değil iki
cinayet işlenmiş demektir; çünkü kadınlar ve hekimler insanı doğurmak, besleyip- büyütmek, hastalığını iyileştirerek yaşamını sürdürmesini sağlamak ve ölümü geciktirmek gibi işlevleri nedeniyle
temel olarak ölümden değil yaşamdan yana tutum alırlar. 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Direniş ve Dayanışma Günü arifesinde yaşanan bu olay, Dr. Aynur Dağdemir’in asıl hedef
olmaması, ancak aynı ekip içinde çalışan sekreteri ile geleneksel rolü ve iyi hekimlik değerleri gereği
koruma ve sorun çözme amacıyla orada bulunması nedeniyle hedef haline getirilmesi kadınların
dayanışma içinde olmasına bile tahammül gösterilemediğini ortaya koymaktadır. Tüm bu olanlara
itirazımız var, tepkiliyiz, ses çıkarıyoruz.
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ,
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ, TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ,
TÜM RADYOLOJİ TEKNİKERLERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ,
DEVRİMCİ SAĞLIK-İŞ,EBELER DERNEĞİ, SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ,
KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU
5- Kadınlardan Yükselen Barış Çağrısına Tüm Gücümüzle Ortak Olduk.
Şiddetin, çatışmanın, nefretin, ayrımcılığın hüküm sürdüğü, her gün ölüm haberleriyle alt üst olduğumuz bu dönemde barışa olan ihtiyacımızı her vesileyle dile getirmeye çalıştık. Bileşenleri arasında
olduğumuz Barış İçin Kadın Girişimi bünyesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirdik, gerçekleştirmeyi
sürdürüyoruz.
Barış çağrımızı içeren dilekçelerimizi TBMM Başkanlığı’na ilettik.
Barışa 1000 Kadın çağrısıyla yürütülen çalışmaya barış talebimizi içeren mesajlarımızla dahil olduk.
31 Ocak 2015 günü 13.00’da Kadıköy İskele Meydanı’nda barış talebiyle bir araya gelen binlerce kadının yanında olduk.
Diyarbakır’da farklı illerden gelen kadınların katılımıyla gerçekleştirilen “Barış Nöbeti” etkinliğine
katıldık. Bütün bu etkinliklerle ölümden değil, yaşamdan, savaştan değil barıştan yana olduğumuzu
tüm gücümüzle duyurmaya çalıştık.
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31 Ocak 2016
Ölümden Değil, Yaşamdan Yanayız
Savaş ve ölüm her yanımızı sardı, tanığız. Bazı şehirlerde katliam hali, abluka, süren sokağa çıkma
yasakları, zorunlu göç… Bazı şehirlerde yalnızca barıştan söz ettiği için, devlete ‘bu savaşı durdur’
dediği için suçlu ilan edilenler... ‘Çocuklar ölmesin’ dediği için terörist ilan edilenler, tehdit edilenler,
artan şiddet, artan nefret… Barış içinde yaşamıyoruz, güvende ve özgürce nefes alamıyoruz.
Temmuz’dan bu yana sadece ve sadece ölü bedenlere yapılanlar bile bu savaşın vahşetini ve acımasızlığını gösterdi, gösteriyor bize. Öldürüldükten sonra çırılçıplak soyulan Ekin Wan, bedeni sürüklenen Hacı Birlik, ölü bedeni bir hafta sokak ortasında kalan Taybet İnan, kokmasın diye annesi
tarafından buz dolabına konan Cemile çocuk... Bu savaşta tanık olduklarımız bizlere, biz kadınlara,
tekrar ve tekrar bu savaşa, bu baskıya, bu suça rızamız yok dedirtiyor.
Yalnızca Cizre’de son bir haftada neler yaşandı? Kadınlar olarak, Eylül ayında “zılgıtlarımızı zılgıtlarınıza katmaya geldik,” diyerek gittiğimiz Cizre’de neler oluyor? Bugün bizi evlerinde ağırlayan kadınların çoğu, ateş altında kalan evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Hem de hiç istemeden, hem de
kalmak için direnmelerine rağmen... 3 gün önce Cumhurbaşkanlığı’nın onayıyla Cizre’de 7 karakolun daha yapılması kararlaştırıldı – 120.000’lik nüfustan 110.000’ini göç etmek zorunda bırakıldıktan
sonra... İnsanların yaşam alanlarını böylesine ele geçirmenin ‘güvenlik’le alakası olamaz, biliyoruz.
Güvenlikten karakol değil, birlikte yaşam inşa etmeyi anlayan bizler, buna rızamız yok diyoruz. Biz
Cizre’yi biliyoruz. İnsansızlaştırıldıktan, harabe haline getirildikten sonra, devletin silahları altında
yeniden kurulması planlanan ve bu şekilde Şırnak’ın merkezi yapılmak istenen bir Cizre’ye rızamız
yok.
Savaş birçok yerde olanca ağırlığıyla sürüyor. Bu yerlerden yalnızca birinde, Cizre’de son 6 ay içinde toplam 5 kez sokağa sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Son yasak 48 gündür sürüyor. 48 gündür
Cizre’de ateş var, bomba var. Su yok, elektrik yok. Çocukların oyunları, kadınların kapı önü sohbetleri
yok. Ölüm var Cizre’de. Cizre’de son 1,5 ayda 69 kişi hayatını kaybetti. Son bir haftada olanlara ise
inanmak istemiyor insan. 23 Ocak’ta bir eve havan topu isabet ediyor. Ve bir kısmı ağır, çoğu yaralı 28
kişinin evin bodrumunda olduğu bilgisi geliyor. Bu bilgi ambülans istemiyle devlet yetkililerine bildiriliyor. Ambülans isteniyor. Sadece Ambülans. Adres bildiriliyor. Ev ateş altında kalmaya devam ediyor,
kuşatılıyor. Evin 2. ve 3. katları çöküyor. Yaralıların kanları yastıkların içinden çıkarılan pamuklarla
durdurulmaya çalışılıyor. Su yok, ekmek yok. Günler geçiyor. Sırayla ölüm haberleri geliyor. Her gün
bir kişi yaşamını yitiriyor. 7 kişi ambülans gitmediği için göz göre göre öldürülüyor. Milletvekilleri açlık
grevi yapıyor. Dünyaya duyuruluyor bu durum. Kamera kayıtlarına rağmen farklı bilgiler yayılmaya
devam ediyor.
Peki hakikat ne? Biz bu hakikate nasıl ulaşırız? Ambülans istendiği halde kan kaybından ölen insanların ölümünden sorumlu kim? Neden milletvekillerinin geçişine izin verilmiyor? Neden bağımsız
heyetler devreye sokulmuyor? Neden İçişleri Bakanlığı’nın geç de olsa gelen talimatının gereği yerine
getirilmiyor ve ambülans gönderilmiyor? Hatta Belediye’nin ambülans göndermesine üzerine anlaşma yaptıktan sonra Özel Harekat Timleri “Yemişim Bakanlığı” diyebiliyor? Neden? Neden? Neden?
Nasıl oluyor da İçişleri Bakanlığı’yla bir anlaşmaya vardıktan sonra hala ambülans gönderilmiyor?
Verilen sözlerin bu kadar mı değeri yok gerçekten? Bunca yalan içinde barış için müzakere nasıl
yapılır? Sadece bu yaşanan bile bize hakikat hakkımızın barış için vazgeçilmez olduğunu gösteriyor.
Barış hakkımızın, ama gerçek ve adil bir barışa hakkımızın yaşam için, gelecek için gerekli olduğunu
gösteriyor. Hakikatin tartışılabildiği bir ortamda, güvenin tesis edilebildiği bir ortamda, üçüncü gözün
de mutlaka bulunduğu müzakerenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor!
Bizler ölümden değil, yaşamdan yanayız! Bir kişinin daha ölümüne tahammülümüz yok. Artık tek
bir genç, yaşlı, çocuk, bebek, asker, polis gerilla, direnişçi, kadın, erkek ölmesin diye barış diyoruz,
hakikat diyoruz, müzakere diyoruz. Ölümlerin durması hepimizin adil, eşit, özgür yaşayabildiği bir
düzende, barışla mümkün, biliyoruz.
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Bu nedenle silahların değil tarafların konuştuğu, tarafların birbirine güvenebildiği ve kadınların da
parçası olduğu bir müzakere sürecine ihtiyacımız var. Bu ülkeyi yönetenlerin sorumluluğu, görevi
barış koşullarını hazırlamaktır, hakikati ve barışı elimizden almak değil!
Barış sözünün kendisini yasaklamak istiyorlar. Biz kadınlar, Pakize, Sêvê ve Fatma gibi siyaset yapan
kadınların hedef gözetilerek öldürüldüğü bu ortamda inadına barış demeye, barışın ve hakikatin peşinde olmaya devam edeceğiz. Tekrar ediyoruz: Cizre’de savaş varken İstanbul’da barış olmaz.
Barış, barış, barış.. Barış için ısrar ediyoruz! Tüm kadınları 6 şubat cumartesi günü Diyarbakır’a
barış nöbetine katılmaya çağırıyoruz.
“Ölümden Değil, Yaşamdan Yanayız!
Barış ve Hakikat Hakkımızı Savunuyoruz.”
Barış İçin Kadın Girişimi
6- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde alanlardaydık.
2016 yılı 8 Mart Kadınların Dayanışma ve Mücadele gününde bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. İlk
olarak 8 Mart günü 12.00’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu ve
SES Aksaray Şubesi kadın üyeleri olarak ortak bir basın açıklaması yaptık. Basın açıklaması ardından kadın hasta ve hasta yakınlarının da dahil olduğu verimli bir forum gerçekleştirdik. Dr. Selma
Okkaoğlu’nun yönettiği forumda kadın emeği üzerinde yoğunlaşan sömürü koşulları ve savaş ortamına karşı kadınların barış talebini dillendiren konuşmalar yapıldı.
08.03.2016
Değerli Kadınlar ve Basın Emekçileri
8 Mart; 1857 New York’ta 40.000 dokuma işçisinin daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil
fabrikasında greve başladığı, sermayenin emek sömürüsüne başkaldırdığı gündür. Polis işçilere
saldırmış, işçiler fabrikaya kilitlenmiş, çıkan yangında işçilerin fabrika önüne kurulan barikatlardan
kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiştir. İşçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın
kişi katılmıştır. 51 yıl sonra 8 Mart 1908’de yine New York’ta işçi kadınlar oy hakkı, çocuk işçiliğine
son gibi taleplerle yürümüşlerdir. 26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde 2.
Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara
Zetkin, ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılması önerisini getirmiş
ve bu öneri oybirliğiyle kabul edilmiştir. 17 Mart 1970 tarihinde Birleşmiş Milletler 8 Mart’ı Dünya
Kadınlar Günü olarak ilan etmiştir.
Biz kadınlar bu 8 Mart’ta bir kere daha savaş ve çatışma koşullarının yıkıcılığını yaşıyor, savaşın cinsiyetçi yüzünü çatışma alanlarındaki duvar yazılarından, teşhir edilen çıplak kadın bedenlerinden görüyor, biliyoruz. Savaşlar kadına yönelik taciz ve tecavüzü yaygınlaştırıp, meşrulaştırmaktadır. Savaştan kaçan, göç yollarında sevdiklerini kaybeden, gittikleri yerlerde ayrımcılığa maruz kalan kadınlar
her türlü şiddetin hedefi haline getirilip, savunmasız bırakılmaktadır. Bizler bu nedenle bir kere daha
en güçlü şekilde savaştan değil barıştan, ölümden değil yaşamdan yana olduğumuzu haykırıyoruz.
Patriyarkal sistem, baskıcı ve gerici politikalarla kadınlara nasıl yaşayacakları, kimle evleneceği, kaç
çocuk doğurup, ne zaman dışarı çıkabileceğini belirleyip dayatmaya devam ederken kadına yönelik
her türlü şiddetin artarak sürmesine neden olmaktadır. Kadınlar evde, sokakta, iş yerinde, devletin
kurumlarında, gözaltında tecavüze uğramakta; erkek mahkemelerde kadına yönelik bütün bu şiddet
ve cinsel saldırı eylemleri ‘’iyi hal-saygın tutum-haksız tahrik’’ indirimleri ile cezasız bırakılmaktadır.
Bizler erkek-devlet-yargı işbirliğine son veren politikaların bir an önce yaşama geçirilmesini istiyoruz.
Medyaya yansıyan verilere göre 2015 yılı içinde 284 kadın öldürülmüştür. Sadece Ocak ayında 30
kadın erkekler tarafından öldürüldü. Kadınların hemen tamamı eşleri, eski eşleri, sevgilileri ve eski
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sevgilileri, erkek akrabaları, reddettikleri erkekler tarafından öldürülmektedir. Ülkemizde boşanmak
üzere olan ya da boşanmış kadınlar eşleri/eski eşleri tarafından şiddete maruz bırakılmaktadır.
Boşanmış kadınlarla birlikte aileleri, yakınları, arkadaşları da hedef alınabilmektedir. Geçtiğimiz yıl
yitirdiğimiz meslektaşımız Aynur Dağdemir birlikte çalıştığı bir diğer kadını eski eşinin şiddetinden
kurtarmaya çalışırken katledilmiştir.
Birkaç gün önce sonuçları yayımlanan bir araştırmaya göre, Türkiye, OECD üyesi 29 ülke arasında
Güney Kore’nin ardından kadın için çalışma şartları en kötü ülke oldu. Kadınların iş yerinde eşit muamele görüp görmedikleri, iş gücüne katılımları, yüksek öğretim durumları gibi verilerin baz alındığı
raporda Türkiye’de cinsiyetler arasındaki ücret farkının 2014 yılı ve sonraki dönemlerde yüzde 20.1’e
kadar yükseldiği açıklanırken, şirket yönetim kurullarındaki kadın sayısının oranı yüzde 10’da kaldı.
Parlamentoya giren kadın sayısının oranı ise 14.9 olarak verildi. Ülkemizde kadın yoksulluğu, kadınların eğitime ulaşamaması, kadın milletvekillerinin, yöneticilerin azlığı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temel göstergeleridir. Yoksulluk kadınların daha çok baskı altına alınmasına, kadına yönelik
şiddetin artmasına neden olmaktadır. Kadınlar güvencesiz işlerde düşük ücretle çalışmakta ya da
ücretsiz aile işlerinde, ev işleri, hasta ve çocuk bakımı gibi işleri karşılıksız yapmaktadır Cinsiyet
eşitsizliğini gidermenin bir yolu da kadınların emek sömürüsünün ortadan kaldırıldığı, cinsiyetler
arasında eşit işe farklı ücretlerin uygulanmadığı, esnek-güvencesiz çalışmanın olmadığı, kadınların
bağımsız yaşayabilmesini sağlayan ekonomik yeterliliklerinin sağlandığı koşulların oluşturulmasından geçmektedir. Çocuk bakımını yalnızca kadının görevi sayan, doğum sonrası esnek çalışma modelleriyle kadını eve hapseden, kamusal görünürlüğünü azaltan, geleneksel annelik rollerini pekiştiren politikalardan bir an önce vazgeçilmeli, erkeklerin de çocuk bakımına eşit bir şekilde katıldığı
uygulamalar hayata geçirilmelidir.
Bizler her 8 Mart’ta olduğu gibi bu 8 Mart’ta da emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz, özgürlüğümüz ve
barış için alanlardayız.
Yaşasın kadın dayanışması!
İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu
Sağlık Emekçileri Sendikası Aksaray Şubesi
Bu yıl Kadıköy İskele Meydanı’nda yapılması planlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ortak basın açıklaması ise İstanbul Valiliği’nin ve Hükümetin akla sığmayan yasakları ve kadınlara karşı uygulanan
şiddet sonucu gerçekleştirilemedi.
8 Mart 2016 akşamı Taksim’den Tünel Meydanı’na gerçekleştirilen Feminist Yürüyüş ise binlerce
kadının katılımıyla gerçekleştirildi. Kadınların yüksek ve coşkulu katılımı yasaklara, baskılara, şiddete, kadın cinayetlerine, eve hapsedilmeye, güvencesizleştirilmeye karşı ortak isyanın görüntüsünü
oluşturdu. Kadın hekimler olarak bu ortak yürüyüşte coşkuyla yerimizi aldık.
7- Göçmenler ve İstanbul Sözleşmesi Toplantısı
1 Nisan 2016 tarihinde yapılan “Göçmenler ve İstanbul Sözleşmesi” toplantısına Komisyonumuz adına Dr. Şahika Yüksel katıldı. Kadın Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak KaDAv avukatlarından Sibel Özen, Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Yard. Doç. Bertan Tokuzlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden
Av. Selen Elif Ay katıldı.
Toplantıda göçmenlere yönelik cinsiyet temelli suçlarla mücadele bağlamında İstanbul
Sözleşmesi’nin yararlı ve kıymetli yol açıcı bir sözleşme olduğu ifade edildi.
Ancak İstanbul Sözleşmesi’nin, yasal statüleri ne olursa olsun, Türkiye’de yaşayan kadın, çocuk ve
LGBTİ göçmenlerin maruz kaldığı cinsiyet temelli şiddetle mücadelede olanaklardan yararlanabilmesi konusunda zorluklar yaşadığı dile getirildi. Konuşmacılar bu zorlukları aşma yollarını uluslararası ve yerli örneklerle aktardılar.
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Kültür Komisyonu

İnsan doğanın bir parçasıdır ve doğayla sürekli etkileşim halindedir. Binyıllara dayanan bu etkileşim
sürecinde bir yandan kendi kültürünü üretirken, aynı zamanda o kültürden de etkilenir ve değişir.
Dolayısıyla kültür sanat alanı da yaşamın bütün alanları gibi son derece dinamik ve etkileşime açık
bir alandır.
Kültür Komisyonu bu anlamda çalışmalarına başladığı dönemden bu yana;
• hem bu etkileşimin biçimlerini incelemekte,
• hem toplumsal alt üst oluşların tarihini incelemeye çalışmakta,
• hem değişik toplumlardaki kültürel/politik/toplumsal hareketlerin nedenlerini, ortaya çıkışlarını ve
sonuçlarındaki farklılıkları ve benzerlikleri değerlendirmekte,
• hem de Tabip Odası’nın özlük hakları, sağlık hizmeti sunumu ve emek, barış, demokrasi alanına
yönelik faaliyetlerine destek olmaktadır.
Son dönemle birlikte Komisyonumuz çalışma alanını genişletmiş, estetikten sinemaya, müzikten
mimariye, eğitim tarihinden kadın hareketlerine, dinsel yapılanmalardan batılılaşma hareketlerine,
sanattan politikaya kadar birçok konuyu programına almıştır. Bu başlıkları tarihsel gelişimleri ve
günümüze yansımaları ölçüsünde incelemeye çalışmaktadır.
Çalışmalarımız her Çarşamba saat : 19.00’da İstanbul Tabip Odası Kadıköy bürosunda devam etmektedir.
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İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıp Öğrencileri Komisyonu
1. Düzenli toplantılar yapıldı.
2. Çanakkale TÖK’ün düzenlediği Sağlıklı Yarınlar İçin Nitelikli Tıp Eğitimi sempozyumunun duyuru
çalışması yapıldı ve katılım sağlandı.
3. 10 Ekim Ankara Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne katılım sağlandı.
4. 10 Ekim Ankara Katliamı ertesinde boykot çalışmaları ve kitlesel protesto eylemleri düzenlendi.
5. Cizre’deki sağlık hakkı ihlallerinin raporunun okulda dağıtımı ve bildiri çalışması yapıldı.
6. Barış Nöbeti’nin duyurusu yapıldı ve katılım sağlandı.
7. Toplumcu Tıbba Giriş – M. Akif Akalın (Yazılama Yayınevi, 2009) okuma ve tartışmaları düzenlendi.
8.Nurettin Yıldız’ın okula gelişi ve öğretim görevlilerinin cinsiyetçi söylemlerini protesto eylemi düzenlendi.
9.14 Mart Tıp Haftası afiş ve broşürleri dağıtıldı.
10. Özel istihdam büroları ve kıdem tazminatları ile ilgili yasayı anlatan bildiri dağıtıldı. Yasa ile ilgili
protesto eylemi düzenleyen DİSK Genel-İş sendikasının eylemine katılım sağlandı.
11. TÖK Genel Yürütme Kurulu toplantısına katılım sağlandı.
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İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa)
Tıp Öğrencileri Komisyonu
1. Her hafta Salı günü düzenli toplantılar yapıldı.
2. Çanakkale TÖK’ün düzenlediği Sağlıklı Yarınlar İçin Nitelikli Tıp Eğitimi sempozyumunun duyuru
çalışması yapıldı ve katılım sağlandı.
3. 10 Ekim Ankara Katliamı ardından protesto ve boykot çalışması gerçekleştirildi.
4. TÖK GYK’ye katılım sağlandı.
5. Cizre’deki sağlık hakkı ihlallerinin raporunun okulda dağıtımı yapıldı ve konuyla ilgili fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.
6. Barış Nöbeti’nin duyuru çalışması yapıldı ve düzenli katılım sağlandı.
7. Tıp eğitimi alanına dair okuma çalışması gerçekleştirildi.
8. 25.02.2016 Sağlıkta Uçurum konferansı için masa açıldı ve 45 kayıt alındı.
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Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Öğrencileri Komisyonu
Marmara TÖK olarak 9. yılına giren Cuma günleri İstanbul Tabip Odası film izleme geleneğimizi devam ettiriyoruz.
Mayıs 2015
1 Mayıs etkinliği kapsamında Marmara TÖK olarak Beşiktaş’taki yürüyüşe katıldık.
Mart 2015
İstanbul Tabip Odası’nın düzenleyip organize ettiği 14 Mart Tıp Haftası yürüyüşüne katıldık.
‘Hekimler halkla buluşuyor, Kim hasta ediyor bizi’ isimli panele katıldık..
Eylül 2015
1.sınıf öğrencilerine yönelik TÖK’ü tanıtma amaçlı tanışma toplantısı düzenledik ve bu sene yaklaşık
25 1. sınıf öğrencisi aramıza katıldı.
Nisan 2015
TÖK İstanbul yerellerince hazırlığını sürdürdüğümüz Zafer Açıkgözoğlu İşçi Sağlığı Sempozyumu’nu
gerçekleştirdik.
Ekim 2015
10 Ekim’de gerçekleşen Ankara Katliamında hayatını kaybedenleri anmak maksadıyla karanfil dağıttık ve basın açıklaması yaparak katliamı lanetledik.
Aralık 2015
Özelde Cizre’de, genelde Güneydoğu bölgesinde yaşanan sağlık hakkı sorunlarına ve ihlallerine
dikkat çekmek amacıyla okulda bir sergi alanı oluşturup bölgeden fotoğrafları kullandık ve ‘Savaş
öldürür biz yaşatacağız’ başlıklı bir basın açıklaması yaptık.
Mart 2016
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında okulda stant açıp arkadaşlarımızla hazırladığımız
200 adet ayıraç dağıttık ve okulun en kullanılan yerlerindeki panolara 8 Mart’ın anlamına binaen
ön plana çıkmış kadınların fotoğrafları ve Türkiye’de katledilen kadın cinayetlerine dikkat çekmek
amacıyla son dönemde katledilen kadınların fotoğrafları korıdora asılarak farkındalık yaratılmaya
çalıştık. Bir de okulumuzdaki kadın öğrenciler tarafından bir video hazırlanıp muhtelif sosyal medya
hesaplarında paylaştık.
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Hukuk Bürosu

BÖLÜM -IHUKUK BÜROSU FAALİYETLERİ

1- DAVALAR
Hukuk Büromuzda üç avukat görev yapmaktadır.
Mart 2016 tarihi itibarıyla Hukuk Büromuz tarafından (vekaletname sunularak) takip edilen dava
sayısı 348’dir.
Hukuk Bürosu işleyişinde iş yükünün önemli bölümünü davalar oluşturmaktadır. Bu nedenle “davalar” başlığı sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak aktaracağız.
2- HEKİM BAŞVURULARI VE HUKUKİ DANIŞMANLIK
Hukuki danışmanlık hizmeti, 2002 yılından beri düzenli olarak sürdürülmektedir.
Görevimiz her ne kadar, “hekim olmaktan ve mesleğin uygulanmasından kaynaklanan hukuki sorunlara danışmanlık yapmak” olarak tanımlanmış olsa da, geride bıraktığımız süre içerisinde başvuran
hekimler adına çok sayıda savunma/ifade/itiraz ve dava dilekçesi hazırladık. Bu yöndeki çalışmaların
sayısal karşılığını tespit etmek mümkün değil.
Başvuru konuları; sağlık alanının bütün sorunlarını karşılayacak çeşitlilikte ve farklılıktadır. Son bir
yıllık dönem için; aile hekimlerine dayatılan mesai dışı çalışma ve nöbet uygulaması ile bu nedenle
verilen ihtar puanları, muayenehanelere “standart” adı altında getirilen zorlu kurallar ve “uyum” süreci, hekimlerin hasta bilgilerini/kişisel sağlık verilerini kaydetmeye ve Sağlık Bakanlığı’na iletmeye
zorlanmaları, özel sağlık kuruluşları tarafından makbuz kesmeye/şirket kurmaya zorlanma ve tabii ki
ücret gaspları, artarak süren hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, işyeri hekimliği hizmetinde OSGB’lerin kurulması, ücretlerin düşmesi ve yaşanan fesihler, neredeyse tüm sağlık kuruluşlarında yaşanan nöbet sorunları, vakıf üniversitelerinde -özlük hakları ve akdedilen sözleşmeler
başta olmak üzere- yaşanan sorunlar, kimi zaman hem kendi kliniğinde, hem acilde nöbet yazıldığı
için aralıksız çalışmaktan, kimi zaman klinikte eğitim görevlisi olmadığından, kimi zaman kliniğin
“performans” puanı toplamaktan eğitime ayıracak zaman bulamamasından kaynaklanan sorunlarla
boğuşan tıpta uzmanlık eğitimi başlıklarının özel bir ağırlık taşıdığı söylenebilir.
3- TOPLANTILAR, SUNULAR, MÜTALAA VE DEĞERLENDİRME YAZILARI
Yönetim Kurulu ve Hukuk Bürosu ilişkilerinde koordinasyon ve bilgi akışının düzenli hale getirilmesi
ve Yönetim Kurulu kararlarının oluşturulmasında ihtiyaç halinde hukuki destek sunulabilmesi amacıyla, toplantılara büromuz avukatı da katılmaktadır.
Yönetim Kurulu toplantılarının yanı sıra, sağlık alanını etkileyecek düzenlemeler/değişiklikler nedeniyle yazılı ve sözlü hukuki mütalaalar hazırlamak, Yönetim Kurulu ve/veya büro ve komisyonlarca
düzenlenen toplantılara katılmak, sunumlar yapmak, soruları yanıtlamak, Hukuk Bürosu’nun yerine
getirdiği görevler arasındadır.
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Benzer şekilde hastaneler, üniversiteler, uzmanlık dernekleri tarafından düzenlenen toplantılara da
katılıyoruz.
Keza meslek kuruluşunun Hekimlik Uygulamaları, Özel Hekimlik ve Aile Hekimliği Büroları başta olmak üzere, büroların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, kimi zaman hukuki görüş sunulmakta, kimi
zaman da özellik arz eden başvuru dilekçeleri cevaplanmaktadır.
Büromuzun faaliyet alanları içerisinde önemli bir kategori ve iş yükü açısından ağırlıklı bir bölüm de,
bu başlık altında özetlenmeye çalışılan hizmetlerdir.
4- WEB SİTESİNİN HUKUK SAYFALARI, TABİP ODASI YAYINLARININ HUKUK EDİTÖRLÜĞÜ
Web sitesinin hukuk sayfaları hazırlanmakta, alanla ilgili yargı kararları duyurulmakta, değerlendirme yazıları, bilgi notları oluşturulmaktadır.
Meslek örgütü tarafından çıkarılan yayınlara kimi zaman değerlendirme yazıları ile kimi zaman
hukuk editörlüğü yaparak katkıda bulunulmaktadır.
5- İCRA TAKİPLERİ
Onur Kurulu kararları nedeniyle para cezası ve/veya yargılama giderine mahkum edilen ancak gerekli ödemeyi yapmamış hekimlere yönelik, uyarı ve ihtarlardan çözüm alınamaması halinde icra takibi
yapılmaktadır.
Oda aidatını ödemeyen üyelere yönelik olarak da öncelikle; mektup gönderilmekte, kolaylaştırıcı
kampanyalar düzenlenmekte, uyarı ve ihtarlardan çözüm alınamaması halinde icra takibi yapılmaktadır.

B Ö L Ü M - II HUKUK BÜROSU TARAFINDAN TAKİP EDİLEN DAVALAR
A- İSTANBUL TABİP ODASI ADINA AÇILAN DAVALAR ve
SUÇ DUYURULARI
Meslek örgütünün; halk sağlığı, hekimlik mesleği ve hekimlerin korunmasına yönelik çalışmalarının
doğal bir sonucu olarak açılan davalar, bu başlık altında sıralanabilir. Örneğin;
1- “Evrak Vermeme” İşlemleri Nedeniyle Dava Açmaya Devam Ettik.
Meslek kuruluşunun hekimlere yönelik hasta şikayetlerini sonuçlandırabilmesi ve ihlalin tespiti
halinde disiplin soruşturması açılabilmesi için, ilgili sağlık kuruluşu uhdesinde bulunan hasta dosyalarına gerek duyulmaktadır. Bu çerçevede dosya ve belgeler, hastanın tedavi gördüğü hastaneden
istenmektedir.
Ancak neredeyse 6 yıldır kamu sağlık kuruluşları, keyfi ve hukuki dayanaktan yoksun gerekçelerle,
hasta dosyalarını meslek örgütüne vermemektedir. Sorun birçok kez yargıya taşınmış, uzun süren
yargılama süreçlerinin sonunda Danıştay 10. Dairesi tarafından “yürütülen kamu hizmetinin bir gereği olarak” bu dosya, bilgi ve belgelerin Tabip Odası’na verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Bu başlık altında açtığımız tüm davalar, meslek odası lehine sonuçlandığı halde, ne Sağlık Bakanlığı
ve İl Sağlık Müdürlüğünün “ısrarı” bitmiş, ne de “sorun” çözülmüştür.
Son iki yıl içinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Etfal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Baltalimanı Kemik Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma
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Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi aleyhinde, meslek örgütüne evrak vermeme işlemleri sebebiyle
toplam 19 dava açmak durumunda kaldık. Bu davalardan 13 tanesi lehimize sonuçlandı. 6 dava halen
devam ediyor ama farklı bir sonuç çıkması mümkün görünmüyor.
2- “Hipokrat Andı”na Sahip Çıktık.
Bir hasta şikayeti üzerine, Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli hekim ve hemşireler hakkında, 4483 sayılı
yasaya göre inceleme yapılmış ve “soruşturma izni” verilmiştir. Kararının gerekçesi, Hipokrat Andına
dayandırılmış ve hatta kararda “hayatımı insanlık hizmetine adayacağıma, hastalarını memnun edeceğime, insan hayatına mutlak hizmette saygı duyacağıma…” şeklinde bir alıntı da yapılmıştır.
Böylece, hem hasta şikayetine konu olan hekim hakkında haksız şekilde “soruşturma izni” vererek,
yargılamanın yolunu açmış, hem de hekimlik mesleğinin, kamusal bir hizmet olduğunu unutmadan,
toplum yararına geliştirip günümüze kadar taşıyan köklü hekim geleneğinin omurgasını oluşturan
Hipokrat Andı’nda keyfi ve gelişigüzel tahribat yapmıştır.
Bu nedenlerle Esenler Kaymakamı Yüksel Ünal hakkında şikayetçi olduk. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada İstanbul Valisi tarafından “soruşturma izni
verilmemesi”ne karar verildi. Karara yönelik itirazımız İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından
17.02.2016 tarihinde reddedildi.
3- Kişisel Sağlık Verilerini Hukuka Aykırı Olarak Kaydedip, Şirketlere Satan SGK Yönetim
Kurulu’nu Şikayet Ettik.
Danıştay kararlarında da belirtildiği gibi kişisel sağlık bilgilerinin toplanmasının, işlenmesinin kapsamının, koşullarının ve bu verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların Kanun’la ayrıntılı olarak
belirlenmesi gerekmektedir. Kanun’la düzenlemeksizin sağlık hizmeti alanların kişisel bilgileri ve
bu kişilere verilen hizmete ilişkin bilgilerin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması hukuken olanaklı
değildir.
Oysa Sayıştay Raporu ile Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’nun, kanuni bir dayanağı olmaksızın hukuka aykırı olarak kişisel bilgileri ve kişisel sağlık verilerini topladığı ve en az 5 şirkete yaklaşık
65.000-TL’ye sattığını öğrendik. SGK Yönetim Kurulu’ndan şikayetçi olduk.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında SGK Yönetim Kurulu Üyeleri, müdür ve daire
başkanları da olmak üzere toplam 20 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 10.08.2015 tarihinde “soruşturma izni verilmemesi”ne karar verdi.
Bu karara yönelik itirazımız Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından değerlendirilecek.
4- İstanbul’un Toplantı ve Gösteri Alanlarının Belirlenmesi İçin Kanun Tarafından Verilen Yetkiye
Sahip Çıktık.
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda 13.03.2014 tarihinde yapılan değişiklik ile sonrasında toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhlarının; TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin
il ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç
sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri
alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirleneceği düzenlenmişti.
İstanbul Valiliği ise 2014 yılından bu yana meslek odası ve sendikalardan kağıt üzerinde görüş istemekle birlikte, görüş olarak iletilen hiçbir alanı miting ve yürüyüş güzergahı olarak belirlemedi. Bu
nedenle ilk olarak 2014 yılında verilen kararı yargıya taşıdık. Davamız, İstanbul 6. İdare Mahkemesi
tarafından 28.04.2015 tarihinde reddedildi. Temyiz incelemesi sürüyor.
2015 yılında verilen karar için açtığımız dava, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde devam ediyor.
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2016 yılına ilişkin kararın iptali için açtığımız dava ise İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nde görülecek.
5- 2015 Yılı 14 Mart Yürüyüşünün Engellenmesine Karşı Şikayetçi Olduk.
İstanbul Tabip Odası tarafından uzun yıllardır düzenlenen, artık gelenek halini almış 14 Mart yürüyüşünün, Galatasaray’da polis barikatı kurularak engellenmesi nedeniyle, İstanbul Valisi ve Emniyet
Müdürü hakkında şikayetçi olduk.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21.12.2015 tarihinde il emniyet müdür yardımcısı hakkında “kovuşturmaya yer olmadığı”na karar verildi. Bu karara yönelik itirazımız ise henüz sonuçlanmadı.
Vali ve emniyet müdürü yönünden ise soruşturma devam ediyor.
6- Tıp Fakültesinden Mezunu Olmadığı Halde Kendisini Hekim Olarak Tanıtan Kişileri Yargıya
Taşımaya Devam Ettik.
Önceki dönemlerden devam eden “sahte hekim” davalarının yanı sıra,
• Tıp eğitimi almadığı ve yetkisi olmadığı halde, kendisini hekim olarak tanıtıp hasta muayene edenler,
• Hekim olmadıkları halde sahte diploma hazırlayarak özel veya kamu sağlık kuruluşlarında çalışanlar,
• Web siteleri kanalıyla aracılık yapıp, mevzuatta yasaklandığı şekilde hekimlere iş temin eden şirketler, hakkında şikayetçi olduk.
Başvurularımız sonucunda, son bir yıl içinde 7 yeni dava açıldı. Mevcut davalardan 3 tanesi mahkumiyetle sonuçlandı, diğerleri devam ediyor.
7- 1 Mayıslarda Yaşanan Hak İhlallerini Yargıya Taşıdık.
Takibinin kolay olması amacıyla, 1 Mayıs nedeniyle açılan ve maruz kalınan hukuki işlemlerin tamamını bu başlık altında özetleyeceğiz.
a- 1 Mayıslarda yaşanan hak ihlallerinin peşini bırakmadık, bir kısmını Anayasa Mahkemesine, bir
kısmını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürdük.
1 Mayıs 2007, 1 Mayıs 2008, 1 Mayıs 2009, 1 Mayıs 2013, 1 Mayıs 2014 ve 1 Mayıs 2015 tarihlerinde
yaşanan hak ihlalleri nedeniyle meslek örgütü ve üyeler adına şikayetçi olduk.
1 Mayıs 2007 ve 1 Mayıs 2008 için yaptığımız başvurularda iç hukuk yollarını tükettik ve iki ayrı dosyayı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdık.
1 Mayıs 2009’a ilişkin üyeler adına yaptığımız itirazımız Anayasa Mahkemesi; meslek örgütü adına
yaptığımız başvurumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bekliyor. Ayrıca 1 Mayıs 2009 tarihinde sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet nedeniyle bir hekim adına tazminat davası da açtık.
İstanbul 3. İdare Mahkemesi bu talebimizi reddetti. Karar düzeltme talep ettik, sonucu bekliyoruz.
1 Mayıs 2014 ve 1 Mayıs 2015 için yaptığımız şikayetler hakkında henüz bir karar verilmedi.
b- Türk Tabipleri Birliği ve/ya İstanbul Tabip Odası adına 1 Mayıs hazırlıklarına katılan yöneticilerin/
temsilcilerin maruz kaldığı soruşturmaları, davaları takip ettik.
Geride bıraktığımız bir yıllık dönmede 1 Mayıs 2008 nedeniyle İstanbul Tabip Odasına, 1 Mayıs 2013
nedeniyle TTB Merkez Konsey temsilcisine karşı başlayan savcılık soruşturmaları sona erdi ve içerik
olarak son derece önemli hukuki argümanlar eşliğinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
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2008 ve 2013 yılları savcılık aşamasında kalmışken, 1 Mayıs anma ve kutlamalarının demokratik bir
hakkın kullanımı olduğunu belirten onca yargı kararı ve uluslararası sözleşme bulunurken, yine de
2014 ve 2015 yıllarının 1 Mayıs’ları için dava açıldı.
1 Mayıs 2014 tarihindeki çağrıları/davetleri nedeniyle; Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel
Başkanı Lami Özgen, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı hakkında; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ederek “Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtmak” gerekçesiyle açılan davada, suçun unsurlarının oluşmadığı belirtilerek 24.03.2015 tarihinde
beraat kararı verildi.
1 Mayıs 2015 tarihindeki çağrıları/davetleri nedeniyle; Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr.
Hüseyin Demirdizen, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen
hakkında; “yasadışı gösteri yapmak üzere kitleleri Taksim Meydanı’na yönlendirdikleri, polisin dağılın
ikazına rağmen dağılmadıkları ve emniyet güçlerine çeşitli şekillerde mukavemet ettikleri” gerekçesiyle açılan davada da, tüm suçlamalar yönünden 17.03.2016 tarihinde beraat kararı verildi.
B- İSTANBUL TABİP ODASI ALEYHİNDE AÇILAN DAVALAR
Bu davaların çok önemli bölümünü, Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezalarının iptali için ilgili
hekim tarafından açılan davalar oluşturmaktadır. Fikir vermesi amacıyla bu davalar arasında; tabip
odasına bildirimde bulunmadan çalışma, reklam yasağının ihlali, hastaya karşı özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, yanlış teşhis ve tedavi, aydınlatılmış onamın usulüne uygun olarak alınmaması, hekimin cinsel tacizde bulunması, uzmanlık dışı girişim vb. nedenlerle Onur Kurulu tarafından
verilen disiplin cezalarının bulunduğunu belirtelim.
Ancak son iki yıl içinde Sağlık Bakanlığı tarafından açılan bir davayla daha muhatap olduk. Sağlık
Bakanlığı, Gezi direnişi sırasında “izinsiz sağlık hizmeti sunmak, revir kurmak, hastalara ilk yardım
hizmeti sağlamak” gerekçeleri ile Ankara ve Hatay Tabip Odaları’na dava açmış, yönetim kurullarının
görevden alınmasını talep etmişti. (Bilindiği gibi her iki dava da reddedildi.)
2014 yılının Eylül ayında, İstanbul Tabip Odası’nın tarafı olduğu dava dosyalarına ilişkin tarama
yaparken yani tesadüf sonucu, Sağlık Bakanlığı tarafından ocak ayında, Ankara ve Hatay Tabip
Odaları’yla birlikte, İstanbul Tabip Odası’na da dava açıldığını öğrendik. Ancak söz konusu dava Sağlık
Bakanlığı’nın kesin süre içinde gider avansını yatırmaması nedeniyle, “dava şartı yokluğundan” reddedilmişti. Bu durumun kamuoyu ile paylaşılmasının ardından, Sağlık Bakanlığı söz konusu kararı
temyiz etti ve Yargıtay bu talebi kabul ederek kararı bozdu.
Bozma sonrasında, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına ilişkin dava,
İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmeye başlandı, ilk duruşması 17.03.2016 tarihinde
yapıldı. Dava devam edecek. Ancak Ankara ve Hatay Tabip Odaları davaları gibi reddedilmesini bekliyoruz.
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
kaldığı soruşturmalar ve davalar, (örneğin Taksim Dayanışma toplantılarına Tabip Odası adına katılan
yönetim kurulu üyesine yönelik dava)
• Hastane temsilcisi veya aktivist olup; çalıştığı kurumda yürüttüğü faaliyetler nedeniyle hakkında
işlem yapılan/dava açılan hekimlerin davaları
• Odanın yalnız veya sendikalarla birlikte yaptığı etkinliklere katıldığı için savunma sunması istenen

[

120

[Ç A L I Ş M A

R A P O RU

2 0 1 5]

ve/veya disiplin cezası verilen ve/veya cezai soruşturma açılan hekimlerin hukuki işlem ve davaları,
• Gezi eylemleri sırasında Bezmi Alem Valide Sultan Camii’nde göstericilere sağlık hizmeti sunduğu
için yargılanan hekimlerin davaları,
• Gezi eylemleri ve yıldönümü etkinlikleri sırasında gözaltına alınan hekimlerin gözaltı ve savcılık
süreçleri ile davaları,
• Görev yaptığı hastanenin iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını denetlediği ve uyarılarını ilettiği için
disiplin cezası verilen hastane temsilcimiz adına açtığımız davalar,
• Görev yaptığı hastanede yaşanan uyuz salgını nedeniyle yapılan basın açıklamasını okuduğu için
disiplin cezası verilen hastane temsilcimiz adına açtığımız dava, olarak örneklenebilir.
D- AYNI KONUMDAKİ HEKİMLERİ ve MESLEĞİ ETKİLEYEN EMSAL NİTELİKTEKİ DAVALAR
Bu kategorideki davalar, gerek Tabip Odası adına, gerekse bir hekim adına açılmış davalardır. Ancak
içeriği ve sonuçları itibarıyla aynı konumda bulunan çok sayıda hekimi ve mesleği etkilemektedir.
Aşağıda sıralayacağımız diğer kategoriler içine girmediği için bu başlık altında yer veriyoruz.
1- 5947 sayılı “Tam Gün” Kanunu’nun ardından kamudaki mesai saatlerinin ardından işyeri hekimliğine devam etmek isteyen bir hekimin çalışma saatlerini değiştirme talebi işyeri tarafından kabul edilmediği için hekim iş akdini feshetmek zorunda kalmıştı. Hekim adına “haklı fesih”ten dolayı kıdem
tazminatı ile yıllık izin alacağının tahsili için örnek dava açtık.
Bakırköy 6. İş Mahkemesi, 07.06.2013 tarihinde davayı kıdem tazminatı yönünden reddetti, yıllık izin
alacağı yönünden ise kabul etti. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise 18.12.2014 tarihinde bu kararı onadı.
Böylece kamuda tam gün çalışma zorunluluğu getirilmesi nedeniyle, özel sağlık kuruluşlarından ve/
veya işyeri hekimliğinden ayrılmak durumunda kalan hekimlerin kıdem tazminatı isteyemeyeceklerine ilişkin Mahkeme kararı kesinleşmiş oldu.
2- Anayasa Mahkemesi’nin 16.07.2010 tarihli yürütmenin durdurulması kararının ardından, hekimleri çaresiz bırakacak başkaca düzenlemeler de yapılmıştı. Bu amaçla yapılan düzenlemelerden ilki
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2010/55 sayılı Genelge’ydi. Sonrasında da
“Genelge’nin 2. maddesinin hastane yöneticileri ve personel tarafından farklı yorumlandığı” gerekçesiyle 03.09.2010 tarih ve 2010/65 sayılı Genelge düzenlendi.
Her iki düzenlemede de, “öğle tatili” adı altında bir saatlik ilave çalışma süresi getirilmiş ve böylece sağlık personelinin günlük sekiz saatlik çalışma süresi dokuz saate çıkarılmıştı. Çalışma süresi
içinde kullanılan öğle yemeği hakkı, Sağlık Bakanlığı tarafından “bir saatlik öğle tatili” olarak adlandırılarak çalışma süresine ilave edilmiş ve haftalık mesai süresi 40 saat olmasına rağmen 45 saat
olarak uygulanmaya devam edilmek istenmişti.
TTB 2010/55 sayılı Genelge’nin, Hukuk Büromuz ise 2010/65 sayılı Genelge’nin iptali için dava açtı.
Davalar olumsuz sonuçlandı. Kararı 10.07.2014 tarihinde temyiz ettik, temyiz incelemesi sürüyor.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 07.01.2014 tarih ve 2014/1 sayılı Genelge ile dava
konusu her iki Genelge de yürürlükten kaldırıldı. Yeni Genelge’de öğle tatilini kullanamayan veya
dönüşümlü kullanan personelin mesai süresinin bir veya yarım saat önce biteceği belirtiliyor.
3- 650 sayılı KHK’nın yayınlanmasını müteakip muayenehanelerini “her türlü haklarını saklı tutarak”
kapatan iki hekime “kınama cezası” verildi.
Bu disiplin işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için davalar açtık. Her iki davada da
disiplin cezasının iptaline karar verildi.
4- 3359 sayılı Kanun’da 05.07.2005 tarihinde yapılan değişiklikle yeniden yürürlüğe konulan “mecburi
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hizmet” halen önemli başvuru konuları arasındadır. Başvurucuların mevcut durumları da, kişisel
özellikleri de birbirinden farklı olduğu için, davalarda tartışılan kimi hususlar da farklılık göstermektedir.
Mecburi hizmet, Hukuk Büromuzca iki defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşındı. Başvuruların biri iç hukuk yolları tüketilerek, diğeri ise iç hukuk yollarından zaten sonuç alınamaması nedeniyle tüketilmeden yapıldı. İç hukuk yollarını tüketerek yaptığımız başvuru AİHM tarafından değerlendirilmekte olup, diğer başvurumuz ise “Sözleşme ve Protokolleri ile güvence altına alınan hak ve
özgürlüklerin ihlal edildiği yönünde bir belirti saptanmadığı” gerekçesiyle kabul edilemez bulundu.
Diğer başvurumuz halen AİHM önündedir.
5- Branş dışı acil servis nöbeti uygulaması da önemli başvuru konuları arasındadır. Silivri Devlet
Hastanesi’nde görev yapan bir biyokimya uzmanı, “personel yetersizliği” gerekçesiyle acil serviste
kapı nöbeti ile görevlendirilince, bu işlemin iptali için örnek dava açmıştık.
İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından da önce nöbet işleminin yürütmesi durduruldu, 17.02.2014
tarihinde ise bu işlem iptal edildi. Davalı idare kararı temyiz etti, temyiz incelemesi sürüyor.
6- Hastane yöneticilerinin keyfi uygulamalarına çarpıcı bir örnek olması bakımından, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin haksız bir “görevlendirme” uygulamasını da yargıya taşıdık. Sorun;
hastanede enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji branşında dört uzman hekim bulunmasına
rağmen, başka bir eğitim ve araştırma hastanesinde eğitim görevlisi olarak görev yapan bir hekimin,
haftanın iki günü keyfi şekilde Bağcılarda görevlendirilmesinden kaynaklanıyordu.
Üç yıldan fazla süre devam eden bu görevlendirmenin hem haksız kazanca yol açması, hem de mevcut uzmanların mesleki gelişimini olumsuz etkilemesi nedenleriyle açtığımız dava devam ederken,
idare tarafından görevlendirme sona erdirildi. İstanbul 6. İdare Mahkemesi 11.12.2014 tarihinde,
davanın konusuz kaldığına ancak davanın açılmasına idarenin haksız işlemi neden olduğu için yargılama masraflarının idareye yüklenmesine karar verdi. Temyiz incelemesi sürüyor.
7- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 27.11.2010 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve
Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin geçici 1. maddesinde “16.12.2003 tarihinden önce verilen işyeri
hekimliği belgeleri ile Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği belgeleri… geçerlidir” hükmü düzenlenmiş,
bu düzenlemenin iptali için TTB tarafından dava açılmıştı.
Hukuk Büromuz tarafından da, “TTB tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikasının geçersiz olduğu” gerekçesiyle, hekimlerin çalışma taleplerinin reddedilmesi üzerine örnek dava açıldı.
Davada hem Yönetmeliğin geçici 1. maddesindeki ibarenin, hem de somut işlemin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep ettik. Danıştay 10. Dairesi 22.06.2015 tarihli kararı ile Yönetmeliği’nin;
“Mevcut belgeler” başlıklı Geçici 1. Maddesinde yer alan; “16/12/2003 tarihinden önce verilen işyeri
hekimliği belgeleri ile Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği belgeleri …geçerlidir” ibaresinin iptaline
karar verdi.
8- İşyeri hekimliği ile ilgili bir diğer davayı, işyeri hekiminin mesleki bağımsızlığına müdahale edildiği
için açtık. Hekimin, meslek hastalıkları hastanesine sevk sayısını fazla bulan işveren, bu konudaki
“telkinlerine” kulak asmayan hekimle “yollarını ayırmaya” karar verdi. Böylece, “ikaz”lar ile susturulamayan, işçileri sevk etmesine engel olunamayan hekim, tam olarak görevini yaptığı için işten
çıkartıldı.
Bu nedenle hekimin meslek icrasına müdahale eden, mesleki bağımsızlığını açıkça çiğneyen bu
haksız fesih işlemini yargıya taşıdık. İstanbul 16. İş Mahkemesi 01.07.2014 tarihinde, feshin geçersizliğine ve hekimin işe iade edilmesine karar verdi. Davalı tarafın temyiz talebi, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından 24.10.2014 tarihinde reddedildi. Karar kesinleştiği halde işyeri hekimi işe başlatmadı.
Bu nedenle hekimin tazminat ve alacaklarını tahsil ettik.
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10- Yabancı uyruklu bir hekimin Türk Kızılay Derneği’ne ait bir tıp merkezinde 3 yılı aşkın süre sigortasız çalıştırılmış olması nedeniyle açtığımız hizmet tespiti davası, nihayet 06.06.2013 tarihinde,
taleplerimizin kabulü ile sona erdi.
Ancak karar, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi tarafından usulü bir eksiklik sebebiyle bozuldu. Bozma kararı
sonrasında İstanbul 19. İş Mahkemesi’nce 22.03.2016 tarihinde davamızın kısmen kabulüne karar
verilerek, hekimin bir kısım çalışmasının tespitine karar verildi.
11- Marmara Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında, Pendik
Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde görev yapmaya başlayan öğretim üyesi hekimlerin hukuki
statüsünün belirlenmesi, döner sermaye payı başta olmak üzere özlük haklarının hangi mevzuata
tabi olduğunun netleştirilmesi amacıyla davalar açtık.
Hem hekimlerin bireysel mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettik, hem de Sağlık Bakanlığına
Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Mali hususlar” başlıklı 9. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Ek ödeme
Yönetmeliğinin uygulanmasında” ibaresi ile 8. fıkrasında yer alan “Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Ek Ödeme Yönetmeliği hükümleri esas alınır” cümlesinin yürütmesinin durdurulmasını
ve iptalini talep ettik.
Danıştay 15. Dairesi, Yönetmeliğin ilgili maddelerinin iptaline, yanı sıra da davacı hekimlerin hak
etmiş oldukları döner sermaye ek ödemelerinin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verdi.
Davalı idare kararı temyiz etti, ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu talebi kabul etmeyerek,
07.12.2015 tarihinde kararı onadı.
12- Atama işlemlerindeki keyfi ve subjektif tutumları yargıya taşımaya devam ediyoruz. Örneğin
doçentlik unvan ve yetkisini kazandığı ve atama şartlarını taşıdığı halde, objektif bir neden olmaksızın
üniversite kadrosuna atanmayan bir hekim adına dava açtık. Dava 8. İdare Mahkemesi’nde devam
ediyor.
13- Eş durumu mazeretinde yaşanan ayrımcılığı yargıya taşıdık.
Eşi özel sektörde çalışan ve eş durumu mazeretinden yararlanmak isteyen bir hekimin talebi, Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 20. maddesinin 7. fıkrası
gerekçesiyle reddedildi.
Hem somut işlemin hem de dayanak Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının (m) bendi ile 20. maddesinin 7. fıkrasının yürütmesinin durdurulması ve iptali için 01.09.2015 tarihinde dava açtık. Dava
Danıştay 16. Dairesi’nde devam ediyor.
E- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ALANINDA YAŞANAN SORUNLAR,
HUKUKİ GİRİŞİMLER ve AÇILAN DAVALAR
1- Geçtiğimiz bir yıl içinde, asistan hekimlerin en fazla başvurduğu konu başlığını yine, “acil servis
nöbetleri” başta olmak üzere branş dışı görevlendirmeler oluşturdu. Aile hekimliği uygulamasının
başladığı Kasım 2010’dan bu yana acil kapı nöbeti/triaj uygulaması tamamen asistan hekimlere
(ikinci basamak hastanelerde ise uzman hekimlere) bırakıldığı için, özellikle o tarihten bu yana çok
sayıda başvuru aldık.
Keza nöbet ertesi izin verilmemesi ve/veya aynı branşın uzman hekimlerine izin verilirken asistan
hekimlere izin verilmemesi ve/veya bir kısım branşın izin kapsamına alınmaması gibi uygulamalar da
başvuru konuları arasındaydı.
Çeşitli kliniklerde yaşanan yetersizlikler, eğitim sorumlusu/görevlisi bulunmaması, nitelikli ve bilimsel eğitim verilmemesi, eğitim sürelerinin yetersiz olması, rotasyon ve benzeri uygulamalarda zorluk
çıkartılması gibi konular da önemli başlıklardı.
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Son olarak kimi hastanelerde döner sermaye ek ödemelerinin giderek azalması, nöbet ücretlerinin
aksaması gibi konularda da başvurular aldık.
Bu sorunların, bazı hastanelerde bir kısmını, bazı hastanelerde ise tamamını yaşayan asistan hekimler, basın açıklaması, iş bırakma gibi etkinliklerle taleplerini duyurdular ve çözüm aradılar.
Bu süreçlerin tamamında gerek hastanelerde, gerekse Tabip Odası’nda yapılan toplantılara katıldık
ve aktarılan sorunlara göre Tıpta Uzmanlık Kurulu’na ve/veya hastane yönetimlerine hitaben başvuru
dilekçeleri hazırladık. Talep metinlerini düzenledik, basın açıklaması gibi etkinlikler düzenledikleri
için haklarında inceleme/soruşturma başlatılan asistan hekimlerin savunma ve itiraz dilekçelerini
hazırladık.
Örneğin Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun; Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin “Beyin ve Sinir Cerrahisi” ile “Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji” kliniklerinin “uzmanlık eğitimi verilebilmesi
için gerekli asgari standartları karşılamadıkları” gerekçesiyle eğitim yetkilerini 6 aylık bir süre için
askıya alması ve asistan hekimlerin başka eğitim kurumlarında eğitimlerine devam etmeleri kararı,
Hukuk Büromuzca desteklenen bir başvuru süreci sonucunda gerçekleşti.
2- Daha önce duyurduğumuz üzere, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Planlama Koordinasyon Kurulu tarafından, 3 ay süreyle tüm asistan hekimlerin acil servis nöbeti ile görevlendirilmeleri işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmış ve kararın iptal edilmesini
sağlamıştık.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından verilen 30.06.2014 tarihli
iptal kararını temyiz etti, ancak temyiz talebi Danıştay 5. Dairesi’nin 18.11.2015 tarihli kararı ile reddedildi.
Benzer bir davayı, (Medeniyet Üniversitesi) Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “acil yeşil
alan nöbeti” adı altında branş dışı nöbet tutmak zorunda bırakılan, göz hastalıkları kliniğinden bir
asistan hekim adına açmıştık. Bu dava da İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından kabul edildi ve
“acil yeşil alan nöbeti” iptal edildi. 18.06.2015 tarihli kararın gerekçesinde; “uzmanlık eğitimi görenlerin, genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti, servis nöbeti ve branş nöbeti dışında bir başka nöbete
dahil edilmelerine hukuken imkan bulunmadığından, davacının acil yeşil alan nöbetine dahil edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir” denildi.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bu kararı yürütmenin durdurulması talebiyle temyiz etti. Ancak
Danıştay 5. Dairesi, 21.12.2015 tarihinde yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Temyiz incelemesi ise henüz sonuçlanmadı.
(Medeniyet Üniversitesi) Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, iptal kararına rağmen, hukuka aykırı tutumdan ve “acil yeşil alan nöbeti” uygulamasından vazgeçmedi. Bu nedenle
psikiyatri ve tıbbi biyokimya branşlarından iki asistan hekim adına 28.03.2016 tarihinde yeni bir dava
açtık. Dava, İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde görülecek.
3- Eğiticilerle ilgili olarak “kadro” sorunu ve davaları da devam ediyor.
Hatırlanacağı gibi 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 6. maddesinde yer alan “Bu maddenin yayımı tarihinde
görevde bulunan klinik şefi ve klinik şef yardımcılarının görevleri bu maddenin yayımı tarihinde sona
erer. Bunlar eğitim görevlisi kadrolarına kazanılmış hak aylık dereceleriyle atanmış sayılır” düzenlemesi sonucunda yaklaşık 1000 klinik şefi, 900 klinik şef yardımcısının görevi sona erdi.
O dönemde eğitim ve araştırma hastanelerinde yaptığımız toplantıların ardından; “Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 27.12.2011 tarih, 17936 sayılı Genelgesi’nin iptali ve bu
Genelge’nin dayanağı olan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerinin Anayasa
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Mahkemesi’ne götürülmesi” talebiyle Danıştay’a başvurmuş, İstanbul genelinde 108 klinik şef ve şef
yardımcısı adına dava açmıştık.
663 sayılı KHK’nın geçici 6. maddesi dahil olmak üzere kimi maddeleri ise Ana Muhalefet Partisi
tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşındı, ancak söz konusu madde iptal edilmedi. Bu kararının ardından, Danıştay 5. Dairesi tarafından 14.04.2015 tarihinde tebliğ edilen kararla, Anayasa Mahkemesi
kararına da atıf yapılarak, davanın reddedildiği bildirildi. Kararı 14.05.20156 tarihinde temyiz ettik.
Temyiz incelemesi sürüyor.
4- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 58. maddesinin 7. fıkrasıyla 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 1. maddesi şöyle değiştirildi; “Eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim
görevlilerinden biri hastane yöneticisi tarafından bir yıllık süre için ilgili birimin eğitim sorumlusu
olarak görevlendirilir, idarî sorumlusu ise aynı süreyle ilgili daldaki uzmanlar arasından seçilir. Birimin eğitim sorumlusuna idarî sorumluluk görevi de verilebilir.”
Ancak eğitici kadrolarına yönelik keyfi atamalar ve hukuka aykırı tutumlar devam etti. Tam da bu
nedenle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi eğitim görevlisi kadrosuna, bilimsel ve nesnel
olmayan gerekçelerle yapılan atamaya karşı dava açtık. Yargılama sırasında atanan kişiye çalıştığı
kurum tarafından muvafakat verilmediği, buna rağmen kadroya dava açtığımız hekimin gerekçesiz
olarak atanmadığı, ihtiyaç bulunmasına rağmen keyfi olarak boş bırakıldığı ortaya çıktı.
Yargılama sonucunda Erzurum 2. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemi hukuka aykırı bularak, iptaline karar verdi. Karar 19.03.2015 tarihinde tebliğ edildi. Sağlık Bakanlığı kararı temyiz etti. Temyiz
incelemesi sürüyor.
F- AİLE HEKİMLİĞİ ve BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE
YAŞANAN SORUNLAR, AÇILAN ve/veya TAKİP EDİLEN DAVALAR
Son bir yıl içinde, “aile hekimliği sistemi”nin yarattığı sorunlar, katlanarak arttı ve artmayı sürdürüyor.
1- 4 Aralık 2013 tarihli Eylem ve Açılan Davalar
İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) tarafından, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarının ikinci
basmak sağlık kuruluşları acil servislerinde nöbet tutmaya zorlanması ve dolaşıma giren yönetmelik
taslağı ile aile hekimlerinin ücretlerinin daha da düşürülmesi nedenleriyle 4 Aralık 2013 tarihinde,
aile hekimleri başta olmak üzere tüm hekimler Halk Sağlığı Müdürlükleri önünde yapılacak basın
açıklamasına katılmaya davet edildi. Bu çerçevede İstanbul Tabip Odası tarafından da, “Aile Hekimlerinin Eylemini Sahipleniyoruz” başlıklı açıklama yayınlandı ve tüm üyelere bu etkinliğe katılım için
çağrılar gönderildi.
4 Aralık 2013 tarihinde yapılan eyleme yönelik soruşturmaların başlamasının ardından, örnek savunma ve itiraz dilekçeleri hazırlayarak aile hekimleriyle paylaştık.
İhtar puanı ile cezalandırılan 4 hekim adına, ayrı ayrı iptal davaları açtık. Davalardan 2 tanesi iptal
kararı ile sonuçlandı, 2 dava devam ediyor.
2- 29 Nisan 2014 tarihli Eylem ve Açılan Davalar
Aile hekimlerinin hastanelerin acil servislerinde tutacakların nöbetin esaslarının belirleyen 2014/12
sayılı Genelge’nin yayınlanmasının ardından, İstanbul Tabip Odası, İSTAHED, SES, TAHUD, PHD, İSTASED ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası tarafından biraraya gelinerek, 29.04.2014 günü saat 14:00’te İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılması ve itiraz dilekçelerinin Müdürlüğe verilmesine karar verildi ve bu doğrultuda çağrılar yapıldı.
29 Nisan 2014 tarihinde yapılan eyleme yönelik soruşturmaların başlamasının ardından, örnek savunma ve itiraz dilekçeleri hazırlayarak aile hekimleriyle paylaştık.
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İhtar puanı ile cezalandırılan 2 hekim adına, ayrı ayrı iptal davaları açtık. Davalardan 1 tanesi iptal
kararı ile sonuçlandı, 1 dava devam ediyor.
3- 13 Mart 2015 tarihli Eylem ve Açılan Davalar
Türk Tabipleri Birliği tarafından, sağlık çalışanlarının özlük hakları, mesleği ve geleceği ile ilgili 13
Mart 2015 tarihinde g(ö)rev etkinliği yapılacağı, acil hastalar dışında hasta bakılmayacağı duyurulmuş, toplam 25 emek ve meslek örgütü bu çağrıya destek vermiş, 13 Mart 2015 için iş bırakma
etkinliği düzenlenmiştir.
13 Mart 2015 tarihinde yapılan eyleme yönelik soruşturmaların başlamasının ardından, örnek savunma ve itiraz dilekçeleri hazırlayarak aile hekimleriyle paylaştık.
İhtar puanı ile cezalandırılan 4 hekim adına, ayrı ayrı iptal davaları açtık. Davalar devam ediyor.
4- ASM ve TSM ile Bağlı Birimlerinde “Cumartesi Nöbetleri”ne Yönelik Eylem ve Açılan Davalar
11.09.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Torba Yasa ile bu kez aile
hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına “aile sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde
nöbet görevi verilebileceği” düzenlendi.
ASM ve TSM ile bağlı birimlerinde tutulacak nöbetin esasları, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun “Aile
Hekimliğinde Nöbet Hizmetleri” konulu, 09.12.2014 tarih ve 2014/33 sayılı Genelge’si ile ilan edildi.
Genelge, nöbetin cumartesi günleri (08.00-16.00 veya 09.00-17.00 arası) sekiz saat olacak şekilde
planlanacağını belirtiyor.
“Nöbet”e ilişkin esasların belirlenmesinden sonra, hem İstanbul Tabip Odası’nda, hem de aile sağlığı
merkezlerinde toplantılar yapıldı, değerlendirme ve soru-cevap metinleri, itiraz dilekçeleri hazırlanarak aile hekimlerinin kullanımına sunuldu.
Aile hekimliğinin niteliğiyle bağdaşmayan nöbet uygulamasına itiraz ederek, aile hekimliği birimlerini nöbet görevi verilen cumartesi günü açmamaları üzerine soruşturmalar açılmaya başlandı. Bu
nedenle önce savunma dilekçeleri, ihtar puanı verilmesinin ardından itiraz dilekçeleri hazırladık.
Cumartesi nöbetini tutmadığı için ihtar puanı ile cezalandırılan hekimler için, 25 ayrı iptal davası
açtık, davalar devam ediyor.
5- 20-21-22 Mayıs 2015 tarihli Eylem ve Açılan Davalar
Cumartesi nöbeti eylemlerinin ülke genelinde büyük katılımla gerçekleşmesi nedeniyle, 16.04.2015
tarihinde başka bir gelişme yaşandı, Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı
Cetveli’nde yer alan ceza puanları arttırıldı ve yeni ihtar başlıkları eklendi. “Mesai dışı hizmet ve/veya
nöbete mazeretsiz gelmemek” fiili düzenlenerek, 20 puanlık ceza getirildi.
Gerek ölçüsüz ceza puanı getiren bu düzenlemenin geri alınması, gerekse aile hekimliği sistemiyle
bağdaşmayan “nöbet” ısrarından vazgeçilmesi için Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Sağlık
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası, Pratisyen
Hekimlik Derneği ve TAHUD tarafından 20-22 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde üç günlük eylem
kararı alındı.
20-21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılan eyleme yönelik soruşturmaların başlamasının ardından,
örnek savunma ve itiraz dilekçeleri hazırlayarak aile hekimleriyle paylaştık.
İhtar puanı ile cezalandırılan hekimler için, 23 ayrı iptal davası açtık, davalar devam ediyor.
Ayrıca 20-21-22 Mayıs etkinliğine katıldığı için ücret kesintisine maruz kalan bir aile hekimi adına,
kesintinin iadesi için de dava açtık.
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6- Nöbet Muafiyetine İlişkin Sorunlar ve Açılan Davalar
Son 2 yıllık süreçte, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ne ve Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün 11.05.2012 tarih ve 045/6430 sayılı nöbet muafiyetleri yazısına uyulmaksızın, nöbet
görevinden muaf tutulması gereken aile hekimlerine nöbet görevi verildiğine yönelik başvurular aldık.
Bu nedenle başvuru dilekçeleri hazırladık. Başvurusu reddedilen bir hekim adına emsal bir dava
açma hazırlığındayız.
Ayrıca muafiyeti nedeniyle nöbet tutamayan bir aile hekime verilen ihtar puanının iptali için de dava
açtık.
7- Damga Vergisine İlişkin Süreç ve Davalar
Aile hekimlerinden, hizmet sözleşmesi gerekçe gösterilerek damga vergisi kesilmesi yaklaşık 5 yıldır
süregelen çeşitli davalara konu oldu.
6111 ve 6322 sayılı Kanun’larla yapılan değişikliklerin ve olumlu mahkeme kararlarının ardından,
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü nihayet 24.04.2013 tarihinde bir duyuru yayınladı ve “tahsil edilen
sözleşme pulu damga vergilerinin düzeltme yoluyla iade işlemlerinin başlatılabilmesi için dilekçe
verilmesi” gerektiğini belirtti.
Uzun zamandır çözülemeyen “damga vergisi” probleminin bütünüyle ortadan kalkacağı düşünülmekteyken, bu kez de yapılan kesintiler tam olarak iade edilmedi, eksik ödeme yapıldı.
Dava açmak isteyen hekimlerin yararlanması amacıyla hazırladığımız dava dilekçesi örneğini, web
sitesi kanalıyla paylaştık. İdareden veya Mahkemeden gelen yazışmaları Hukuk Büromuza ulaştıran
tüm aile hekimlerinin cevap ve itiraz dilekçelerini hazırladık, kendilerine ilettik.
Emsal olması açısından, 5 hekim adına, ayrı ayrı iptal davaları açtık.
Davalardan 3 tanesi şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı’na gönderildi. Maliye Bakanlığı’nın reddetmesi
üzerine, 1 hekim adına yeniden dava açıldı. Diğer 2 hekim için prosedürün tamamlaması bekleniyor.
2 davada ise, mahkemeler damga vergisi ihbarnamelerinin iptaline karar verdi.
8- Emeklilik Sebebiyle İş Akdine Son Veren Aile Hekimlerinin
Kıdem Tazminatı Sorunu ve Açılan Dava
Özel sağlık kuruluşlarında işçi statüsünde çalışmakta iken, aile hekimliğine geçen ve aile hekimliğinden emekli olarak ayrılan hekimlere kıdem tazminatı ödenip-ödenmeyeceği uzunca bir süredir
tartışılıyordu.
Bu nedenle kıdem tazminat talebiyle İstanbul Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne başvuran ve talebi
“aile hekimlerinin 657 sayılı Devlet Mamurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırıldıklarını, İş Kanunu
hükümlerine tabi olmadıklarını, tazminat talebini haklı kılacak herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığını ileri sürülerek reddedilen bir hekim adına dava açtık.
Yargılama İstanbul 29. İş Mahkemesi’nde devam ediyor.
9- “Geçici Aile Hekimi” Olarak Görevlendirilen TSM Hekimlerinin
Ek Ödemelerde Yaşadığı Problemler
Boş veya boşalan aile sağlığı birimlerinde görevlendirilen TSM hekimleri daha önceki yıllarda olduğu
gibi geçtiğimiz bir yıl içerisinde de birçok farklı yerde “geçici aile hekimi” olarak görev yaptılar.
Sürekli olarak çalıştıkları kurumun dışında bulunmak, her hafta farklı bir ASM’de çalışmak gibi so-
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runlarının yanı sıra, “geçici aile hekimi” olarak çalıştıkları süreler için “fazla ödeme” yapıldığı iddiası
ile “kamu zararı” çıkarıldı!
Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinin 5. fıkrası gereği, geçici aile
hekimi olarak görevlendirilen hekime döner sermaye ek ödemesi yapılamayacağı için, peşin yatırılan
döner sermaye ek ödemesi, ayın sonunda yersiz/fazla ödeme olarak nitelenmekte ve ödendiği aydan
3-4 ay sonra faiziyle birlikte geri istenmektedir!
Böylece geçici görevlendirmenin hangi tarihte, kaç gün süre ile ve hangi aile hekimliği biriminde
olacağının planlanmamasının külfeti, TSM hekimlerine fatura edilmiş oldu.
Bu konuda hekimler için itiraz dilekçeleri oluşturduk. TSM hekimlerinin haklı itirazları nedeniyle,
Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde 16.03.2015 tarihinde değişiklik
yapılarak, kısmi de olsa sorunu gidermeye çalıştı. Özetle döner sermaye emanet hesapları oluşturarak, gerekli mahsuplar yapıldıktan sonra personele ödeme yapılacağı düzenlendi.
Ancak Yönetmelik değişikliğinden önceki dönemde kamu zararı çıkardığı hekimlere yönelik icra
takipleri yaptı/davalar açtı. Bu davalardan 1 tanesi hukuk büromuzca takip ediliyor.
10- Emekli Aile Hekimlerine Ödenen Emekli Maaşlarının Geri İstenmesi
İstanbul’da aile hekimliği uygulaması 01.11.2010 tarihinde başladı. Emekli hekimlerin de, aile hekimi
olarak görev yapabileceğinin duyurulması üzerine bu statüdeki hekimler de Aile Hekimliği Hizmet
Sözleşmesi imzalayarak göreve başladılar.
Sözleşmelerin imzalanması sırasında, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından emekli aylığının kesilmesini isteyip istemedikleri sorulduğu ve hekimlerden bu içerikte dilekçeler alındığı bilinmekteydi. Nitekim hekimlerin emekli maaşları kesilmedi. Bu durum iki yıla yakın bir süre, herhangi
bir sorun yaşanmaksızın devam etti.
Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu, göndermeye başladığı yazılar ile hekimlerden bu dönemde aldıkları
emekli maaşlarının geri ödenmesini/iade edilmesini istemeye başladı. Keza emekli maaşlarını ödemeyi de kesti. Bu nedenle emekli sandığına tabi olan hekimler adına İdare Mahkemelerinde, SSK ve
Bağ-Kur’dan emekli olan hekimler adına İş Mahkemelerinde çok sayıda davalar açtık.
‘Aile hekimlerinin hukuki statüsü’ tartışmasına dayanan bu davalarda, mahkemelerin yaşanan hukuki uyuşmazlığı anladığını söylemek çok güç. Nitekim ardı ardına, davamızın konusunu bile hatalı
aktaran yüzeysel kararlar ile karşılaştık.
Ancak 3 yılı aşkın bir süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonunda, emekli aile hekimlerinin emekli
maaşının kesilmesi ve yanı sıra yapılan ödemelerin geri istenmesi işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu tespit eden mahkeme kararları almaya başladık. Ancak olumlu ve olumsuz sonuçlanan tüm
davalar henüz Yargıtay’da; temyiz aşamasından geçip kesinleşen bir karar bulunmuyor.
Ayrıca kamudan emekli olup aile hekimliği yapmakta olan bir hekim adına açtığımız örnek dava da
Ankara 2. İdare Mahkemesi’nde devam ediyor.
11- Uzmanlık Eğitimi Rotasyonu Nedeniyle, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Görevlendirilen
Aile Hekimlerinin Maddi Kayıpları
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a eklenen geçici 9. madde ile
sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlara, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, aile hekimliği uzmanlık eğitimi alma ve uzman olma hakkı verildi.
Sözleşmeli aile hekimlerinin tıpta uzmanlık eğitimlerine ilişkin usul ve esaslar ise, Tıpta Uzmanlık
Kurulu’nun 02-03/01/2014 tarih ve 406 no’lu kararı ile belirlendi. TUK bu kararında özetle; “Eğitime
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başlatılan adayların eğitim süreçlerinin, eğitimin aldıkları aile hekimliği anabilim dalları veya eğitim
klinikleri tarafından yürütüleceğini”, “Bu eğitimde rotasyona ayrılan sürenin yılda 6 ayı geçmeyecek
şekilde eğitim sorumlusu tarafından düzenleneceğini” belirtiyor.
Bu düzenlemeler gereğince, eğitim ve araştırma hastanelerinde 6 aylık rotasyonlarına başlayan aile
hekimleri, tıpta uzmanlık eğitimi alan diğer asistan hekimler gibi, hem eğitim alıyor, hem polikliniklerde fiilen çalışıyor, hem de nöbet tutuyor.
Buna karşın, sözleşmeli aile hekimi olarak görev yaptıkları birimde çalışamadıkları için kayıtlı kişiler
için %50 oranında ödeme yapılıyordu. Fiilen çalıştıkları hastanelerde de döner sermaye ek ödemelerinden yararlandırılmıyorlardı. Bu mağduriyetlerinin giderilmesi için başvuru dilekçeleri hazırladık ve
hekimlerle paylaştık.
Bu konudaki itirazlar, Sağlık Bakanlığı’nı düzenleme yapmaya zorladı. 16.04.2015 tarih ve 29328 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik değişikliği kayıtlı kişiler için ödenen ücret %50’den %70’e
çıkarıldı.
12- Cari Gider Ödemeleri ile Alınan Tıbbi Cihaz ve Malzemelere İlişkin Sorunlar
Hukuk Büromuza sıklıkla yapılan başvurulardan, aile sağlığı merkezinden ayrılma ya da yer değiştirme gibi durumlarda, hem ortak temin edilen tıbbi cihaz ve malzemelerin, hem de ayrı ayrı temin
edilen malzemelerin paylaşımında oldukça büyük sorunlar yaşadığını gözlemledik.
Cari gider ödemeleri ile alınan tıbbi cihaz ve malzemelerin, aile hekiminin kendisine mi, yoksa aile hekimliği birimine mi ait olduğu konusunda bir açıklık olmaması nedeniyle, Halk Sağlığı
Müdürlüğü’ne başvurup bilgi istedik. Bu konuda hiçbir cevap ve/veya açıklama alamadık.
G- ÖZEL HEKİMLİK ALANINDA YAŞANAN SORUNLAR, AÇILAN ve/veya TAKİP EDİLEN DAVALAR
Bu çalışma döneminde özel sağlık kuruluşlarında ücretini alabilmek için makbuz/fatura kesmeye
zorlanan, iş akdi feshedilen, ücretini alamayan, çalışma koşulları tek taraflı değiştirilen, hakediş
sisteminden kaynaklanan hak kayıpları yaşayan hekimlere danışmanlık yaptık. Başvuru dilekçeleri,
itirazlar, ihtarnameler hazırladık. Keza muayenehane, laboratuvar ve görüntüleme merkezlerine yapılan denetimler ve tebliğ edilen çeşitli yazılarla ilgili görüş yazıları ve itiraz dilekçeleri oluşturduk.
Son iki yılın gündeminin satır başları ve dava bilgileri şöyle:
1- 5510 Sayılı Kanun’da Yapılan Değişiklik ve 2015/19 Sayılı Genelge
Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin büyük çoğunluğu, uzun zamandır ikametgâhlarını muayenehane veya şirket merkezi olarak gösterip, aylık ücretlerine karşılık, serbest meslek makbuzu
veya fatura düzenleyerek çalışmak zorunda bırakılıyor.
Gerçekte hekimlerin muayenehaneleri veya şirketleri bulunmuyor, yalnızca vergi daireleri nezdinde açılışları var. Böylece iş hukuku kapsamında çalışan hekimlerin, hukuken olması gerektiği gibi
bordrolu ve sigortalı çalışmaları engelleniyor. Bu suretle hekimler, Bağ-Kur primi, KDV, muhasebe
masrafı, POS cihazı gideri gibi külfetleri üstlenmek zorunda bırakılıyorlar.
Bugüne değin bu durum fiilen yaşanıyor, hukuki bir karşılığı bulunmuyordu. 23.04.2015 tarihinde ise
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen ek 10. madde ile Sosyal
Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi olan özel kurumlarda hizmet üreten hekimlerin iş ilişkilerinin niteliği değiştirildi. Bu değişiklikle, ücretinin tümü veya bir kısmı için fatura veya makbuz düzenlemek
zorunda bırakılan hekimlerin “4-a sigortalısı” olmalarının yolu kapatılarak, hekimlerce düzenlenen
makbuz veya faturaların karşılığının SGK tarafından özel sağlık kuruluşuna ödenmesinin yolu açıldı.
Böylece sözleşmelerinde aksi yönde bir madde olmadıkça halen çalışmakta olan hekimler de dahil
olmak üzere, ücretlerine karşılık fatura veya makbuz düzenleyerek çalışan hekimler, iş hukukunun
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dışında hizmet alımı sözleşmesi yapmış gibi 4-B (Bağ-Kur) sigortalısı haline getirildi. Bu düzenlemeyle, çalışanların iş hukukundan kaynaklanan tazminat ve benzeri haklarından yoksun kalması,
işverenlerin ise bu yükümlülüklerden kurtulması amaçlandı. Yanı sıra vergi ve sigorta primi gibi
külfetler de hekimlere yüklenmiş oldu.
Kanun değişikliğinin ardından, bu kez de “uygulamayı göstermek adına” 2015/19 sayılı SGK Genelgesi
yayınlandı. Genelge’de, Kanun değişikliği öncesinde iş sözleşmesi ile çalışan hekimlerin sözleşmelerinde aksi yönde bir hüküm yoksa veya eklenmemişse, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle
4-B sigortalısı olacakları vurgulandı.
Bu süreçte çok sayıda hekim, makbuz veya fatura düzenlemek ve 4/B statüsünde çalışmak yasal
zorunlulukmuş gibi muayenehane açmaya veya şirket kurmaya zorlandı. Kimi zincir hastaneler ise iş
sözleşmelerini değiştirip, yeni sözleşmeleri imzalamazlarsa ücret ödenmeyeceği tehdidiyle hekimler
üzerinde baskı kurmaya çalıştı.
TTB tarafından, hekimleri “taşeronlaştıran” 2015/19 sayılı Genelge’nin yürütmesinin durdurulması
ve iptali talebiyle ivedilikle Danıştay’da dava açıldı. Bu davada, 5510 sayılı Kanun’un ek 10. maddesinin Anayasa Mahkemesi’ne taşınması da talep ediliyor.
2- Kişisel Sağlık Verilerinin Paylaşılması
Hastalara ait, TC numarası, kimlik ve adres bilgileri dahil olmak üzere her türlü kişisel bilginin ve
kişisel sağlık verisinin, herhangi bir elemeden geçirilmeden, herhangi bir koruma ve denetim önlemi
almadan merkezi olarak depolanmasına imkan veren “Sağlık Net-2” ve “E-Nabız” isimli programların kullanılma zorunluluğu, gündemimizdeki yerini koruyor.
Anayasa Mahkemesi 14.02.2013 tarihli görüşmesinde, “Sağlık Net-2” uygulamasının dayanağı olarak
gösterilen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 47. maddesi ile ilgili karar verdi ve bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisine ilişkin 47. maddede yer alan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların
her türlü sağlık verisini toplama, işleme, paylaşma, kamu ve özel ilgili bütün kişilerden bu bilgileri
isteme yetkilerine ilişkin ilk üç fıkrayı iptal etti.
Sağlık Bakanlığı 17.11.2012 tarihinde “Sağlık Net-2 Veri Gönderimi” başlıklı bir Genelge yayınladı.
TTB tarafından açılan davada Danıştay 15. Dairesi; Genelge’nin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
Bu kararlara rağmen, 6495 sayılı Torba Yasa ile Anayasa Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat
Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 47. maddesi, hiçbir değişiklik yapılmadan,
yeniden düzenlendi. Anayasa Mahkemesi 06.12.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile
aynı gerekçelerle ve bir kez daha 663 sayılı KHK’nin 47. maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarını iptal etti. Böylece “Sağlık-Net 2” uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı kalmadı. Buna rağmen
hekimlere bu içerikte yazılar zaman zaman tebliğ ediliyor. Başvurucu hekimlere, hazırladığımız itiraz
dilekçelerini iletiyoruz.
05.02.2015 tarihinde ise “E-Nabız Projesi” başlıklı Genelge yayınlandı. Bakanlık, Sağlık Net Online
Sistemi kurduğunu bildirip, kamu ya da özel ayrımı yapılmaksızın bütün sağlık kurum ve kuruluşlarından, 01.03.2015 tarihinden başlayarak bütün hasta kayıtlarının gönderilmesini istedi.
Genelge’nin yayınlanmasından ardından TTB, Genelge’nin hukuka aykırı olduğunu açıklayan ve geri
alınmasını isteyen bir başvuruda bulundu. Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir adım atılmaması
üzerine de, Türk Dişhekimleri Birliği ile birlikte iptal davası açıldı. Danıştay 15. Dairesi, 24.11.2015
tarihinde bu kez de “E Nabız Projesi”nin de yürütmesini durdurdu. Kararda, Anayasa’nın 20. maddesinde kişisel verilen korunmasına ilişkin usul ve esasların ancak kanunla düzenleneceğinin belirtildiği, mevcut yasalarda Sağlık Bakanlığı’na kişisel verileri işleme konusunda verilmiş bir yetkinin
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bulunmadığı, bu durumun SağlıkNet-2 Veri Gönderimi konulu Genelge ile ilgili davada da Daire
tarafından belirlendiği vurgulandı.
Önemle belirtelim ki 2013 yılından bu yana devam eden, “kişisel sağlık verileri” gündemi çerçevesinde çok sayıda toplantıya katıldık, web sitesinin güncel hukuk sayfalarında değerlendirme yazıları,
soru-cevap metinleri yayınladık, yargı kararlarına paralel olarak pek çok kere değiştirdiğimiz/güncellediğimiz başvuru ve itiraz dilekçesi örnekleri oluşturduk, muayenehanelerde ve tüm sağlık birimlerinde kullanılmak üzere aydınlatılmış onam formları hazırladık.
3- Özel Hastanelerde Çalışma Hakkının “Kadro Şartı”na Bağlanması
Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 19. maddesinde hekimlerin özel hastane kadrosunda çalışacakları, ek 5. maddesinde ise kadrolu olarak çalışan hekimin diğer özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı
geçici olarak çalışabileceği belirtiliyor. Devamında da hekimin kadrolu olarak çalıştığı kuruluştan
ayrılması halinde, azami olarak 3 ay daha kadro dışı geçici çalışabileceği düzenleniyor. Benzer düzenleme Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 17. ve ek 1.
maddesinde de yer alıyor.
Özel sağlık kuruluşlarının kadro kısıtlamasına bu düzenlemeler sebebiyle hekimler çalışabilmek için
kadro arayışına girmek durumunda kalıyorlar. Bu nedenle TTB tarafından özel sağlık kuruluşlarında
kısmi zamanlı çalışmanın “kadro” şartına bağlanmış olması yargıya taşınmış; Danıştay 10. Dairesi de
05.07.2011 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı vermişti.
Yargı kararı uyarınca özel sağlık kuruluşlarında çalışmanın “kadro” şartına bağlanmasından vazgeçileceği beklenirken, Sağlık Bakanlığı yeniden aynı içerikte düzenlemeler yaptı. Son olarak 21.03.2014
tarihinde Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ek 1. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklik, TTB tarafından yargıya taşındı. Danıştay 15. Dairesi tarafından
yürütmenin durdurulması talebinin reddedilmesi üzerine bu karara itiraz edildi.
Nihayet Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 23.03.2015 tarihinde itirazı kabul etti ve bu fıkranın iki
cümlesinin yürütmesini durdurdu. Kararda; “Bu durumda, dava konusu maddede, Yasada olmayan bir koşul getirilerek, bir sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilme, bir tıp merkezi veya
özel hastanede kadrolu çalışma şartına bağlandığından, tabiplik mesleğinin tabibe verdiği çalışma
hakkının, 1219 sayılı Yasanın 12. maddesindeki sınırlamaları aşar nitelikte engellendiği sonucuna
varılmıştır.” deniliyor.
Dolayısıyla kadro dışı geçici çalışabilmek için “kadro” şartı getirilmesi bir kez daha hukuka aykırı bulundu. Ancak, kadrolu olmaksızın yalnızca kadro dışı geçici çalışmak isteyen hekimlere uygulamada
halen engel çıkartılıyor. Somut/bireysel işlemlerin de yargıya taşınması gerekiyor.
4- Özel Sağlık Kuruluşlarında “Yan Dal Kadro Şartı”
Yan dal uzmanlarına getirilen çalışma kısıtlaması da güncel bir sorun olarak varlığını sürdürüyor.
Hatırlanacağı üzere, 11.02.2014 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 19. maddesinin 2. fıkrasında, 14.02.2012 tarihinde ise Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesinin 3. fıkrasında değişiklik yapılmış ve yan dal uzmanlığı bulunan hekimlerin
ancak sağlık kuruluşunda yan dal kadrosu var ise işe başlatılabileceği düzenlenmişti. TTB tarafından
açılan davalarda ise Danıştay 10. Dairesi, 13.12.2012 ve 21.12.2012 tarihlerinde her iki değişikliğin de
yürütmesini durdurmuş; ardından da iptal etmişti.
Bakanlığın yargı kararına uyması beklenirken, 21.03.2014 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde
yeniden değişiklik yapıldı ve yan dal uzmanlarının ana dalda çalışabilmeleri için Bakanlık planlama
ve istihdam komisyonundan görüş alınması şartı getirildi. Aynı düzenleme 30.01.2015 tarihinde Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesine de eklendi.
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Bu değişiklikler de tıpkı Danıştay 10. Dairesi tarafından iptal edilen önceki düzenlemelerde olduğu
gibi, yan dal uzmanları için çalışma kısıtlaması niteliğindedir. Bu nedenle aylardır ana dalda çalışma izni verilmeyen yan dal uzmanı bir hekim adına, hem bireysel işlemin hem de Özel Hastaneler
Yönetmeliği’nin ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtık. Danıştay
15. Dairesi ise 27.03.2015 tarihinde, bireysel işlem yönünden yürütmenin durdurulmasına karar
verirken, Yönetmelik’le ilgili yürütmenin durdurulması talebimizi reddetti. Dava sürüyor.
TTB tarafından ise Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 19.
maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açıldı; davada henüz bir karar verilmedi.
5- Acil Branşlarda Kota Uygulanması
SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde 25.07.2014 tarihinde değişiklik yapıldı ve 1 Eylül 2014’ten geçerli
olmak üzere “acil branşta kota uygulaması” getirildi.
Bu uygulamanın ardından, SGK Genel Sağlık Sigortası Medula Web Servisleri Kullanma Kılavuzu da
değiştirilip, acil servislerde görev yapan hekimlerin, acil hekimliği dışındaki bir branşta veya başka
bir özel sağlık kuruluşunda çalışmaları engellendi. Bu statüdeki hekimlerin Medula sistemleri kapatıldı ve SGK’lı hasta bakamadıkları gerekçesiyle, özel sağlık kuruluşları tarafından iş sözleşmeleri
sona erdirildi. Oysa SUT, yalnızca acil servisler için günlük hasta sayısına “kota” getirmiş, başka bir
kısıtlamaya yer vermemişti.
Medula sistemi kapatılıp mevcut çalışmasına son verilen bir hekim adına ivedilikle dava açtık ve
Kılavuz’un ilgili bölümünün yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedik. Danıştay 15. Dairesi de
19.06.2015 tarihinde, “…dava konusu düzenlemenin, herhangi bir branşla anlaşması olan ve kota
uygulamasına da takılmayan ve yukarıda belirtilen mevzuat uyarınca da birden fazla sağlık kuruluşunda çalışma hakkı olan tabiplerin bu çalışma hak ve özgürlüğünü sınırladığı ya da kadrolu uzman
hekimin mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de
kullanarak nöbet tutabilmesini engellediği ortadadır. Dolayısıyla dava konusu Kılavuz hükmünün, kota
uygulamasının sınırlarını aşar nitelikte olduğu ve yasa veya diğer mevzuatla belirtilen çalışma hak
ve özgürlüğünü engellediği açıktır” gerekçesiyle, Medula Web Servisleri Kullanma Kılavuzu’nun “Acil
Branşta Kota Uygulaması” başlıklı maddesini hukuka aykırı buldu ve yürütmesini durdurdu. Dava
esas yönünden devam ediyor.
6- Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nin “14.8.” Maddesi
Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler, 2015 sona ererken yeni bir baskıyla karşı karşıya kaldılar. 24.12.2015 günü SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “duyuru”yla;
“2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım
Sözleşmesi yeniden düzenlenerek ekte yayınlanmış olup, söz konusu sözleşme metninin, sözleşme
işlemlerini yürütmekle görevli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvurularak 31.12.2015 tarihi
mesai saati bitimine kadar imzalanması” gerektiği belirtildi.
28.12.2015 tarihinde yayınlanan ikinci “duyuru” ile bu kez “14.8. maddesinin yer aldığı ek sözleşmelerin iletilme süresi 29.01.2016 tarihi mesai saati bitimine kadar” uzatıldı.
SGK Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nin 14.8. maddesi
kabulü imkansız bir düzenleme getiriyordu. Buna göre; “14.8. Sağlık Hizmet Sunucusu, hekimlerin bu
sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesine bağlı olarak yapıldığı tespit edilen yersiz
ödemelerin Kuruma geri ödenmesinde, SHS ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğunu ve Kanunda
kendisine yüklenen sorumluluk ve cezai müeyyideleri bildiğini belirtir ifadelere yer verilen sözleşmeyi, başvurusu sırasında Kurum ilgili birimine iletmekle yükümlüdür.”
Oysa hekimler bu sözleşmenin tarafı olmadıkları gibi, bu sözleşme nedeniyle elde edilen kazanç da
hekimlere değil, özel sağlık kuruluşlarına ödeniyor. Buna rağmen bütünüyle hukuk dışı bir düzenleme ile sözleşmenin tarafı olmayan hekimlerin, yersiz ödemelerden hastaneler ile birlikte sorumlu
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olacağı düzenlenmeye çalışıldı. Üstelik hekimler bu ek sözleşmeyi imzalamazlarsa Medula sistemlerinin kapatılacağı söylendi.
Bu nedenle bir yandan başvurucu bir hekim adına 21.01.2016 tarihinde bu maddenin yürütmesinin
durdurulması ve iptali için dava açtık. Bir yandan da TTB heyeti 26.01.2016 günü SGK Başkanı ile
görüştü ve ilgili maddenin hukuka aykırı olduğuna ilişkin görüşünü iletti. SGK, 29.01.2016 günü, sözleşmelere “14.8” maddenin konulmasına ilişkin zorunluluğu kaldırdığını duyurdu.
7- Muayenehane “Standartları” ve “Uyum Süreci”
a- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikler nedeniyle Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, İzmir Tabip Odası tarafından açılan davalar
sonucunda Danıştay 10. Dairesi tarafından; 03.08.2010 tarihinde yapılan düzenlemeler hukuka aykırı
bulunmuştu. Ancak Bakanlık benzer içerikte değişiklikleri (25 Eylül 2009, 6 Ocak 2011 ve 7 Nisan
2011 tarihlerinde) yeniden yaptı. Bu düzenlemelerle ilgili davalar da açıldı. (Davalara ilişkin ayrıntılı
bilgiler, Mahkeme kararları ve elde edilen kazanımlar web sitesinde yayınlanmaktadır.)
İki yıllık dönemde, 03.08.2011 tarihinde yapılan değişikliklerle ilgili dava, önemli kazanımlarla sona
erdi. Davanın ilk aşamasında, sadece, 12/D maddesinin (f) fıkrasını, yani “Muayenehanelerde yer alan
giriş, kapı, asansör, merdiven, tuvalet ve lavabo gibi fiziki alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar
Kanununun Ek 1 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir.” fıkrasının
yürütmesi durdurulmuştu.
Ancak nihai kararda (f) fıkrasının yanı sıra, “Muayenehane Açma Başvurusunda İstenecek Belgeler”
başlıklı Ek 1/d sayılı listede yer alan ve “binanın, ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık
raporu”nu düzenleyen 6. maddesi ile “Binada, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve
yetkili merciden alınan belge…” düzenlemesinin yer aldığı 7. madde iptal edildi.
Uygulamada “yangın uygunluk raporu” şeklinde anılan 7. maddenin; “…binanın sadece bağımsız bir
bölümünde faaliyette bulunacak muayenehaneler açısından, binanın diğer bağımsız bölümlerini,
ortak kullanım alanlarını da içine alan yani binanın tamamını ilgilendiren konularda (binanın tamamında, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirleri alma, tesisatı kurma ve binanın bu
açıdan uygunluğunu sağlama şartı getirilmekte) muayenehane açacak kişiler açısından 634 sayılı
Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki hükümlerin de ötesinde orantısız bir yükümlülük getirilmesi, hizmetin
gereklerine uygun olmadığı gibi sağlık hizmetinin sunumunu da zorlaştıracak nitelikte bulunduğu…”
gerekçesiyle, hukuka aykırı olduğu tespit edildi.
İptal edilmeyen diğer maddelerle ilgili temyiz başvurusunda bulunduk.
b- İdarenin yargı kararlarını geciktirmeksizin ve değiştirmeksizin uygulaması zorunlu olduğu halde, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tam aksini yaptı. İptal kararına rağmen,
15.10.2014 tarihinde “Muayenehaneler Hakkında” başlıklı bir yazı yayınlayarak, yargı kararına yeni bir
“yorum” getirdi.
Bu yazıda binalar, “tamamı muayenehane amacıyla kullanılan” ve “bir kısmı muayenehane amacıyla
kullanılan” olmak üzere ikiye ayrıldı ve “Kararda yer alan gerekçe doğrultusunda binanın tamamının muayenehane amacıyla kullanılması durumunda Ek-1/D’nin 7. maddesi aynen uygulanacak,
bütün muayenehanelerden yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi istenecek ve muayenehanenin
bulunduğu kısımda ilgili mevzuata göre yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili olan
mercilerden alınan belge… istenecek” denildi.
Nitekim bu yazıdan sonra, uygunluk belgesi almak için başvuran hekimlere “itfaiye raporu eksik”
denilerek olumsuz cevaplar verilmeye başlandı. Bu süreçte, müşterek olarak muayenehane açmak
üzere başvuruda bulunan iki hekime “yangına ilişkin önlemlerin alınmadığı” gerekçesiyle olumsuz
cevap verildi. Anılan hekimler adına, yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtık.
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Davanın görüldüğü İstanbul 1. İdare Mahkemesi, yerinde keşif yaparak yürütmenin durdurulmasına
karar verdi. Ardından da 29.12.2015 tarihinde dava konusu ret işleminin iptaline karar verdi. Kararın
gerekçesinde; “…Ek-1/d sayılı ekin 7. Maddesinde bulunan ‘Muayenehanenin bulunduğu kısımda ilgili
mevzuat göre yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili merciden alınan belge’ hükmü
gereğince binanın tamamını ilgilendiren diğer eksikliklerden bağımsız bölüm kiracısı olan davacıların sorumlu olmayacağı anlaşıldığından davacılardan müşterek muayenehane açmak amacıyla
Muayenehane Uygunluk Belgesi edinmek için yaptıkları başvurularının yangın raporunun bulunmadığından bahisle reddedilmesine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı
sonucuna varılmıştır” deniliyor.
İstanbul Valiliği’nin bu kararı temyiz edeceğini tahmin ediyoruz.
c- 30.01.2015 tarihinde Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik’te 16. kez değişiklik yapıldı. Önemli değişikliklerden biri “Muayenehanelerin mevcut
durumu” başlıklı geçici 7. maddeydi. Buna göre, “(1) 3/8/2010 tarihinden önce açılmış olan muayenehaneler bina şartları ve fiziki standartları bakımından mevcut durumları ile faaliyetine devam ederler
ve bu muayenehanelere Müdürlükçe 3/8/2015 tarihine kadar uygunluk belgesi düzenlenir.…”
Bu değişikliğin ne anlama geleceği, nasıl yorumlanması gerektiği hususunda pek çok yorum yapıldı. Ancak madde metninden çıkan sonuç 03.08.2010 tarihinden önce açılmış muayenehaneler için
mevcut bina ve fiziki şartların yeterli kabul edileceği ve buna göre uygunluk belgesi düzenleneceği
yönündeydi.
Ancak Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 23.03.2015 tarihinde Yönetmelik maddesinin aksi yönünde düzenlemeler içeren “Genel Yazı” yayınladı.
Bu yazıda 03.08.2015 tarihinden önce açılmış muayenehanelerden de, “e) Muayenehanenin bulunduğu kısımda ilgili mevzuata göre yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili merciden
alınan belge” isteneceği belirtildi.
Dolayısıyla Yönetmelik’te 03.08.2010 tarihinden önce açılmış olan muayenehanelerin bina şartları
ve fiziki standartları bakımından mevcut durumları ile faaliyetlerine devam edecekleri belirtilirken,
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yazısında yangın uygunluk belgesi isteneceği açıklandı. Bu
nedenle, “uyum süreci”nin kısa bir süre sonra sona ereceğini de gözeterek, Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü yazısının yürütmesinin durdurulması ve iptali için ivedilikle dava açtık.
Dava devam etmekle birlikte, 03.08.2015 tarihi yaklaştığında, “uyum sürecindeki muayenehanelerden
yangın raporunun istenmeyeceği” duyuruldu ve uygunluk belgeleri düzenlendi.
d- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 21.03.2014 günü
yapılan değişikliklerden biri de “Muayenehane standartları”na ilişkin 12/D maddesinin 1. fıkrasının
(f) bendine eklenen “Muayenehane katta bulunmakta ise binada asansör bulunması zorunludur”
ibaresiydi.
TTB tarafından açılan davada Danıştay 15. Dairesi, 04.11.2014 tarihinde, bu zorunluluğun da yürütmesini durdurdu. Kararda; “Muayenehanelere acil ve sedye de taşınması gereken hasta başvurusunun olmadığı, gerektiğinde doktorun hastanın bulunduğu yere çağrılabileceği, bu koşulun hekimlerin
çalışma koşullarını ağırlaştırmaya yönelik olduğu” belirtildi.
8- Uzman Hekimler ve Sürücü Raporları
29.12.2015 tarihli Resmi Gazete’de Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Yönetmeliğin 4. maddesinin 3. fıkrasında ise, “Pratisyen tabip tarafından, sürücü/sürücü adayının
genel sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanı alınarak ikinci fıkrada tanımlanan durumlarının olup
olmadığı yönünde ilk muayenesi yapılır…” hükmü düzenlendi.
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Bu değişikliğin ardından, uzman hekimlerin sürücü ve sürücü adaylarının ilk muayenesini yapmaları
ve rapor düzenlemeleri imkânı ortadan kalktı. Nitekim Ocak ayından itibaren yalnızca uzman hekimler tarafından düzenlenen sağlık raporları, ilgili emniyet müdürlüklerince geri çevriliyor. İlk muayenesi pratisyen hekim tarafından yapılmayan ve ilk raporu pratisyen hekim tarafından düzenlenmeyen
hiçbir sağlık raporu kabul edilmiyor.
Uzman hekimlerin sağlık raporu düzenleme yetkilerine ve mesleğin icrasına yönelik haksız kısıtlama
niteliğindeki bu maddenin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle başvurucu bir hekim adına
29.02.2016 tarihinde dava açtık. Henüz yürütmenin durdurulması talebimizle ilgili bir karar verilmedi.
H- HASTA ve/veya HASTA YAKINININ ŞİDDETİNE UĞRAYAN HEKİMLER
ADINA TAKİP EDİLEN DAVALAR
Hukuk Büromuz tarafından, tehdit, hakaret, taciz, yaralama vs. şiddet eylemlerine maruz kalan
hekimlerin hukuki destek talepleri karşılanmakta ve başvuru anından itibaren (gerek soruşturma,
gerekse kovuşturma aşamasında) şiddet dosyaları takip edilmektedir.
Sonuçlanan dosyalara ilişkin kararlar web sitesinde haber olarak yer aldığı için, kararların ayrıntısına değinmeyeceğiz. Şiddet dosyalarına ilişkin genel verileri paylaşacağız.
• Hukuk Büromuz tarafından, son iki yıllık dönemde 141 hekime yönelik şiddet davası takip edilmiş,
58 dosya sonuçlandırılmıştır. 83 dosyada yargılamalar devam etmektedir.
• Dava dosyalarından, en sık ve yoğun şiddetin hastane acil servislerinde ve nöbet saatlerinde yaşandığı anlaşılmaktadır.
• Aile sağlığı merkezlerinde yaşanan şiddet, hızlı şekilde artmaktadır.
• Dosyaların neredeyse tamamında yargılama hasta ve hasta yakınının, “hakaret” ve/veya “tehdit”
eylemi nedeniyle yapılmaktadır. Yarıya yakınında, hakaret ve tehdit suçlarına “yaralama” ve “yaralamaya 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, istedikleri yerine getirilmediğinde sesini yükseltmeye, hekime
“hesap sormaya” başlamaktadır. Takip ettiğimiz davalarda; sıra beklemek, randevu almadan geldiği
için hekime muayene olamamak, hastayı getirmeden onun gıyabında reçete düzenlenmesi talebinin
reddedilmesi, hastanenin klinikleri arasında dolaştırıldığı için öfkelenmek, yazılmasını istediği ilacın
reçete edilmemesi, hasta tarafından serum takılması veya MR çekilmesi veya tahlil yapılmasına karar verildiği halde, hekimin bunlara gerek görmemesi sıkça karşımıza çıkan durumlardır/örneklerdir.
• Dosyaların tamamına yakınında hasta ve/veya hasta yakınlarının eylemi hatalı bulunmuş ve cezalandırılmasına karar verilmiştir.
• 2 yıl ve altındaki cezaların söz konusu olduğu hallerde, mahkemeler, somut olayın özelliklerine, sanığın sabıkasının bulunup-bulunmadığına, yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşup-oluşmadığına, maddi bir zarara yol açıp açmadığına, zararı karşılayıp karşılamadığına, yargılama sırasındaki
davranışlarına bakarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verme yetkisine sahiptir.
Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet davalarının büyük bölümünde verilen cezalar ertelenmekte veya hükmün açıklanması geri bırakılmaktadır. Ancak bu halde de, sanık hakkında denetimli serbestlik uygulanmaktadır.
31.03.2016
İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu

[135

Büro
Çalışmaları

[Ç A L I Ş M A

R A P O RU

2 0 1 5]

İstanbul Tabip Odası Üye Çalışma Profili

TOPLAM ÜYE SAYISI

32667

ÖZEL

17818

KAMU

10709

İŞYERİ HEK.

1202

ÇALIŞMA ADRESİ OLMAYAN

3280

KADIN ÜYE

10679

ERKEK ÜYE

21988

YAŞ ARALIĞI
20-30

917

31-40

6643

41-50

10398

51-60

8392

61-70

3783

70 VE ÜZERİ

2534

[139

]

[

İ S TA N B U L TA B İ P O D A S I

İstanbul Tabip Odası Üye Profili
Çalışma
Biçimleri

Cinsiyet

Yaş Grupları
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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 21 kişi çalışmaktadır. Personelimizin görev alanları ve isimleri
aşağıda sıralanmıştır.

Füsun Taş

Yönetici Sekreter

Yılmaz Bozkurt

Başvuru Bürosu

Nuray Eroğlu

Üyelik İşleri Bürosu

Gülseren Nak

Üyelik İşleri Bürosu

Emel Karaman

Özel Hekimlik Bürosu

Dr. Celalettin Cengiz

Hekimlik Uygulamaları Bürosu

Cevdet Albayrak

Hekimlik Uygulamaları Bürosu

Özlem Öztürk

Hekimlik Uygulamaları Bürosu

Mithat Hamarat

Bilgi İşlem

Alaattin Timur

Masaüstü Yayıncılık

Serap Şenyuva

Mali Müşavir

Özlem Kütükçü

Muhasebe Bürosu

Sevil Şen

Kadıköy Büro

Av. Meriç Eyüboğlu

Hukuk Bürosu

Av. Oya Öznur

Hukuk Bürosu

Av. Hazal Pekşen

Hukuk Bürosu

Ümran Harman

Yardımcı Personel

Ercan Sezgin

Yardımcı Personel

Sultan Pamuk

Yardımcı Personel

Ali Rıza Karlı

Yardımcı Personel

Hasan Gencer

Yardımcı Personel
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Üyelik İşleri Bürosu

İstanbul Tabip Odası Üyelik İşleri Bürosu, hekimlerin odayla olan iletişimlerinde ilk başvurulan bürodur. Büroda 2 sekreter çalışmakta olup yapılan işlemler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:
Sekreterler: Nuray EROĞLU, Gülseren NAK DOĞRU

• Yeni üyelerin kayıtları, kimlik tahsisi ve dağıtım işlemleri, eğer hekim bir başka ilden naklen
geliyorsa ya da başka bir ile kaydının naklinde nakil işlemleri ile ilgili görüşme ve yazışmalar ve üye
dosyalarının klasmanı bu büroda yapılır. (14 Nisan 2015 ve 28 Mart 2016 tarihleri arasında 1.348 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, muayenehane 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 duyduğu 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 doldurulur.
• 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 kontrolü 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 çalışma yeri değişikliklerinin bilgisayar kayıtlarına işlenmesi ve dosyalarına konulması yine üyelik işleri
bürosu tarafından gerçekleştirilir.
Aktif üye sayısının 26.968 olduğu Odamızın Üyelik İşleri Bürosu’nda 14.04.2015 – 28.03.2016 döneminde yapılan işlemler ve bunlara ilişkin yazışma adetleri aşağıda belirtilmiştir. Kayıtlarımıza göre
aynı dönemde 69 hekim vefat etmiş, 345 hekim de üyelikten istifa etmiştir. Ayrıca büromuzda üyelerimize 1.244 adet kimlik kartı hazırlanmıştır.
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Aşağıda anılan tarihlerde İstanbul Tabip Odası Üyelik İşleri Bürosu’nda hazırlanan belgelerin sayıları
çıkartılmıştır.

14.04.2015
28.03.2016

YENİ
NAKİL
NAKİL
YAPILAN
GELEN
GİDEN
KAYIT			

RESMİ
KURUM

DİĞER
YAZIŞMALAR

FAALİYET
BELGESİ

TTB

TOPLAM

1.348

57

399

3.275

91

395

339
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu

Mayıs 2015-Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul Tabip Odası olarak veya bileşeni olduğumuz platformların imzasıyla toplam 56 basın açıklaması/toplantısı yapılmıştır.
Bu açıklamaların;
32’si dış mekanda,
24’ü iç mekanda gerçekleştirilmiştir.
Geçtiğimiz yıl içinde sosyal medya çalışmaları ağırlık kazanmış, Odamız internet sitesi güncellenmiş
ve yeni formatıyla meslektaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.
Köşe yazarlarına yönelik ziyaretler bu dönemde de bağlı gündemler üzerinden sürdürülmüş; Dünya
Tabipler Birliği ile Türk Tabipleri Birliği’nin ortak düzenlediği, Odamız evsahipliğinde gerçekleştirilen
“Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu” öncesinde köşe yazarları ve genel yayın yönetmenleri ziyaret
edilmiştir.
Bölgede süren ve ülkemize de yakıcı sonuçları yansıyan savaş atmosferine karşı, özellikle sığınmacılar sorununu görünür kılmaya dönük dosya çalışması yapılmış ve basın yayın kuruluşlarıyla paylaşılmıştır.
Hekime yönelik şiddet ile meslek örgütümüze yönelik Sağlık Bakanlığı’nca açılan “Gezide Ruhsatsız
Sağlık Hizmeti Verme” konulu dava bu dönemde öne çıkan gündemlerden olmuştur. Bu iki gündeme
yönelik basın yayın kuruluşlarına düzenli olarak bilgi aktarımı yapılmıştır.
İstanbul Tabip Odası’nın yürüttüğü faaliyetler ve yapılan açıklamaların basına yansımaları ise şu
şekilde olmuştur:
Ulusal ve yerel yazılı basında 1780 defa,
Görsel medyada 592 defa,
Internet medyasında ise 3835 defa yer bulmuştur.
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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 yapmak için ilgili kuruluşlarla temas etmek, eğitim çalışmaları yapmak diğer hedefleridir.
Son bir yıl içinde yürütülen çalışmaların ayrıntıları aşağıda sıralanmıştır.
Büro Sorumlu Hekimi: Dr. Celalettin Cengiz
Büro Çalışanları: Cevdet Albayrak, Özlem Öztürk

Kapsadığı
Doktor Sayısı

Dosya
Sayısı

Dosya Açılmış Başvuru

1462

1223

İncelemede Olan Dosya

665

545

Soruşturmada Olan Dosya

55

41

Onur Kurulu’na Sevk Edilen Dosya

244

159

Onur Kurulu’nda Olan Dosya

155

107

O.K. İtiraz Süresi İçinde Olan Dosya

65

33

Verilen Onur Kurulu Kararı

271

176

Yüksek Onur Kurulu’na Sevk Edilen Dosya

81

65

Yüksek Onur Kurulu’nda Olan Dosya

91

70

Sonuçlanan Dosya

1470

1193

Dönem İçinde Başvurulan – Sonuçlanan

870

726
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BAŞVURULARIN OLGULARA GÖRE DAĞILIMI
OLGU
Acil Hastaya Bakmamak

8

Bildirimsiz Serbest Hekimlik Yapmak

4

Bilimselliği Kanıtlanmamış Yöntemlerle Tedavi Yapmak

6

Cinsel Taciz

5

Deontoloji Kurallarına Uymamak

2

Gerçek Dışı Rapor Ve /Veya Belge Düzenlemek

19

Hasta Haklarına Saygı Göstermemek

53

Hasta Sırlarını Açıklamak

2

Hasta Yönlendirmek

3

Hastalardan Haksız Kazanç Sağlamak

12

Hastalara Gereksiz/Fuzuli Masraf Yaptırmak

1

Hastaları Yanlış Yönlendirmek

1

Hekimliğe Yakışmayan Davranışta Bulunmak

12

Meslektaşına Küçük Düşürücü Davranışta Bulunmak/Kötü Davranmak/Zemmetmek

6

Mobbing

4

Reçete Vb. Tıbbi Belgelerle Kamu Kurumlarını Zarara Uğratmak

28

Tanıtım Kurallarına Aykırı Davranmak

26

Tıbbi Etik İhlali Yapmak

15

Tıbbi İhmal Ve/Veya Hata

876

Tıbbi Özensizlik

[
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BAŞVURU
SAYISI

68

Usulsüz İşyeri Hekimliği Yapmak

1

Usulsüz Reçete/Rapor Yazmak

9

Uzmanlık Dışı Girişim Ve Faaliyette Bulunmak

14

Diğer - Genel Görüş/Bilgi İstemi

48
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SONUÇLANAN DOSYALAR
SONUÇ
(YK) Aynı İçerikli Diğer Dosya İle Birleştirilmesine
(YK) Soruşturma Açılmasına Gerek Olmadığına

HEKİM
SAYISI
11
1083

(YK) Adli Makamların Değerlendirmesine

6

(YK) Adli Tıp Kurumuna Başvuru Yapılması

1

(YK) İlgili Tabip Odası’na Gönderilmesine

2

(YK) Delil Yetersizliğinden İşlemden Kaldırılmasına

42

(YK) Diğer Sağlık Meslek Odalarına İletilmesine

5

(YK) Dilekçe Uygun Olmadığından İşlem Yapılmamasına

4

(YK) Hekime Ulaşılamadığından Tutanakla Kapatılmasına

8

(YK) Hekimlik Uygulaması İle İlgili Olmaması Nedeniyle İşlemden Kaldırılmasına

22

(YK) Reklam Kurulu’na Bildirim Yapılmasına

3

(YK) Şikayet Geri Alındığından İşlemden Kaldırılmasına

5

(YK) Şikayet Sahibinin İstenen Belgeleri Göndermemesi Nedeniyle İşlemden Kaldırılmasına 47
(YK) Soruşturmanın İlgili Hekime Yönlendirilmesine

12

(YK) Sosyal Güvenlik Kurumu’na İletilmesine

4

(YK) Türk Tabipleri Birliği’ne İletilmesine

7

(YK) Yazılı Uyarı
(YK) Zaman Aşımı
(OK) Cezai İşleme Gerek Olmadığına
(OK) Para Cezası

42
5
86
4

(OK) Uyarma Cezası

17

(OK) Mahkeme Kararının Beklenmesine

19

(YOK) Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına

13

(YOK) Meslekten Geçici Alıkoyma
(YOK) Para Cezası

3
10

(YOK) Uyarma Cezası

8

Mahkeme Kararıyla Bozuldu

1

(YK) Yönetim Kurulu, (OK) Onur Kurulu, (YOK) Yüksek Onur Kurulu
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İşyeri Hekimliği Bürosu

Büro Sekreteri: Sevil ŞEN
BÜRO FAALİYETLERİ:
İstanbul Tabip Odası işyeri hekimliği bürosu, işyeri hekimi olarak görev yapan meslektaşlarımızın
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 işyerlerinden gelen taleplere cevap verilmektedir.
01.04.2015 tarihi ile 31.03.2016 tarihleri arasında;
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 2016 (Az Tehlikeli-Tehlikeli-Çok Tehlikeli
olmak üzere 3 ayrı kategoride) yılı asgari ücreti tüm işyerlerine yazılı olarak bildirilmiş, işyeri hekimlerine de duyurulmuştur.
Türk Tabipleri Birliği ile çeşitli başlıklarda yazışmalar yapılmış, işyeri hekimliği temel eğitim sertifikaları 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 Yenileme Eğitimleri, İşyeri Hekimlerinin aylık çalışma saatleri, İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunun çeşitli maddelerinin başlama süreleri, tehlike sınıfları, risk değerlendirilmesi,
e-reçete vb.) ile ilgili işyeri hekimlerinden gelen yazılı ve sözlü sorulara cevap verildi.
İşyeri hekimlerinin çalışma şartları görev ve yönetmelik ile oluşan işyeri hekimlerinin çalışma süreleri ve diğer konularda işyeri hekimlerine bilgi verildi.
Diğer Tabip Odaları, Belediyeler, Sendikalar, Meslek Örgütleri gibi çeşitli kurumlar ile işyeri hekimliği
alanına ilişkin yazışmalar yapılmıştır.
İşyeri Hekimliği web sayfası düzenlenmesi ve güncellenmesi yapılmıştır.
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Özel Hekimlik Bürosu

Büro Sorumlusu: Emel Karaman
Büronun Amacı
Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlere yönelik kurumsal sorumlukları yerine getirmek, hekimlerin 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 değerlendirilmesi,
• 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 sağlanması ve yürütülmesi, süreçten İTO YK’nın bilgilendirilmesi,
• Özel sağlık sektörüne ve çalışanlarına özgü bilgi ve belgelerin toparlanarak veri kaynağı oluşturulması, 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 çalışılmıştır.
• 01.04.2015 – 21.03.2016 döneminde 82 adet hekime/sağlık personeline ilişkin, ilgili mahkeme ya da
kurumlarca Odamızdan talep edilen özel sektörde çalışan hekimler için emsal ücret değerlendirme
yazıları gönderilmiştir.
• İTO YK, ÖHK ve İTO Hukuk Bürosu koordinasyonunda oluşturulan özel hastane, özel sağlık kuruluşu, bu kurumlar ya da özel çalışan hekimlerle ilgili resmi kurum yazışmalarının gönderim ve takipleri
yapılmıştır.
• İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından aylık liste olarak gönderilen özel sağlık kuruluşlarında çalışmaya başlayan ve ayrılan hekimlerin üye programında çalışma yeri bilgi güncellemesi yapılmaktadır.
Aynı zamanda yeni açılan ya da adresi değişen özel sağlık kuruluşlarının üye programında iletişim
bilgileri güncellenmektedir.
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• Ekim-2010 itibariyle serbest çalışan hekimlerin iletişim ağı olan İstanbul Tabip Odası bünyesinde
kurulan serbesttabip iletişim grubunun üye kabul ve bilgi güncellemesi işlemleri, yanı sıra İstanbul
Tabip Odası web sayfası altında bulunan Özel Hekimlik sayfasının haber takipleri yapılmaktadır.
• Ayrıca 01.04.2015 – 21.03.2016 döneminde, yurt dışında eğitime başlayacak ya da çalışmalarına
yurt dışında devam eden 63 hekim için Türk Tabipleri Birliği’nden hekimler hakkında iyi hal yazıları
talep edilerek, ilgili hekimlere gönderimi sağlanmıştır.
• Resmi Gazete’nin günlük takibi yapılarak hekimlikle ilgili genel konulara ilişkin düzenlemelerin
Yönetim Kurulu ve ilgili komisyonlar nezdinde bilgilendirmeleri yapılmaktadır.
• Mayıs -2011’den itibaren İstanbul Tabip Odası’nın aktif üyesi olduğu FEMS (Avrupa Ücretli Hekimler
Federasyonu) yazışmaları ve iş takipleri FEMS delegeleri koordinasyonunda yapılmaktadır.
• Özel Hekimlik Komisyonu’nun ve komisyon yürütme kurulunun tüm toplantı ve etkinlik organizasyonları yapılmaktadır.
• TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı ile ilgili olarak gelen başvurulardan ilgili olanların Türk
Tabipleri Birliği’ne gönderimi yapılmakta, işlem birimleri hakkında Odaya yapılan başvurular cevaplanmaya çalışılmaktadır.
• 19-20 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde Türk Tabipleri Birliği’nin
Türkiye Barolar Birliği, Dişhekimleri Birliği ve Eczacılar Birliği ile ortak düzenlediği Kişisel Sağlık
Verileri Kongresi’nin tüm organizasyon işlerinde görev alınmıştır.
• 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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Masaüstü Yayıncılık

Masaüstü Yayıncılık Bürosu İstanbul Tabip Odası’nın mesleki, bilimsel ve sosyal etkinlikleriyle ilgili
kitap, dergi, afiş, broşür, ilan gibi yayınları üretir.
Grafiker: Alaattin Timur
2014-2015 çalışma döneminde; İstanbul Tabip Odası Ara Genel Kurulu, İstanbul Tabip Odası Seçimli Genel Kurulu, 14 Mart Tıp Haftası, İstanbul Tabip Odası Komisyonları etkinlikleri, “hekimlere ve
sağlık çalışanlarına yönelik şiddet”, gibi kampanyalarla ilgili 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 olunan çeşitli
inisiyatifler ve sağlık meslek örgütleriyle ortaklaşa düzenlediği çeşitli etkinlikler ilgili görsel materyaller üretildi.
Üretilen materyallerin dökümü aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

		

Çeşit

Baskı Sayısı

AFİŞ

510

9.800

EL İLANI

80

30.500

BRANDA

220

800

BROŞÜR

15

10.000
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