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14 Mart T›p Haftas› etkinlikleri içerisinde; 

•6 sa¤l›k kurum ve kuruluflu ziyaret edil-
di

•5 panel yap›ld›

•Sergi salonunda “Çocuk Gözüyle
Doktorlar” resim sergisi, sanatç› hekimlerin
resimleri ve foto¤raf yar›flmas›nda derece
alanlar sergilendi. 

•2 müzik konseri, 1 opera gösterisi izlen-
di.

•Spor karfl›laflmalar› içinde; Briç
Turnuvas›, Satranç Turnuvas› ve Futbol,
masa tenisi, basketbol turnuvas› düzenlen-
di. 

•Gelenekselleflmifl, T›p Bilim ve Hizmet
Ödülü, Halk Sa¤l›¤› Hizmet-Teflvik Ödülü,
‹flçi Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Hizmet Ödülü,
Sevinç Özgüner ‹nsan Haklar›, Bar›fl ve
Demokrasi Ödülü, Dr.Cengiz Çetin Tez
Yar›flmas› ödülü, Bas›nda Sa¤l›k Ödülleri
sahiplerini buldu. 

•Taksim Atatürk an›t›nda 2000’den fazla
kiflinin kat›l›m›yla Hekimlik Bildirgesi 2007
okundu. 

•Mesleklerinde 25-40-50-60-70. y›llar›n›
dolduran meslektafllar›m›za plaketleri veril-
di. 

•Silivri temsilcili¤imiz yerel düzeyde
Atatürk an›t›na çelenk koyma töreni ve t›p
yeme¤i düzenledi. 

14 Mart T›p Haftas›
Komisyonu
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“Etkin, kat›l›mc›, mücadeleci,kap›lar› ve olanaklar› tüm hekimlere aç›k bir tabip odas›”

Temsilciler Kurulu,   Istanbul Tabip Odas›’ n›n Genel Kuruldan sonra ki yetkili karar organ›
olarak 15 y›l› aflk›n bir süreklilik ve deneyim ile var olma gerekçeleri ve ilkeleri do¤rultusun-
da çal›flmalar›na devam etmektedir. Temsilciler Kurulu etkin, kat›l›mc›, mücadeleci,kap›lar› ve
olanaklar› tüm hekimlere aç›k bir Tabip Odas›’nda birlikte karar almak, birlikte yönetmek
iddias›n› hayata geçirme, birlikte var olma anlay›fl›n›n ifadesi ve kararl›l›¤›d›r.Temsilciler kuru-
lu çal›flmalar›yla  merkezde ve sa¤l›k birimlerinde hekimlerle tabip odas›n› buluflturmaya   her
geçen gün daha da yetkinleflerek ve geniflleyerek devam etmektedir. 

Temsilciler Kurulu daha önceki  y›llarda oldu¤u gibi çal›flmalar›n› her ay›n ilk Sal› günü 18
30-21:00 saatleri aras›nda devam ettirmifltir. Bu dönem Temsilciler Kurulu toplant›lar›na
ortalama 40-50 temsilci kat›lm›flt›r. ‹stanbul Tabip Odas›n›n 2006 seçimli genel kurulundan
sonra bafllayan seçim süreciyle   t›p fakültesi hastaneleri, E¤itim hastaneleri ve birinci
basamak temsilcileri yenilendi. Bu dönemde 34 tanesi seçilmifl kurul üyeleri olmak üzere
toplam  153 üye ile çal›flmalar devam etmifl ve hekimlerin sorunlar› ,hekimlik mesle¤inin
sorunlar› , sa¤l›k sisteminin ve toplumun sa¤l›k sorunlar› ile ülke gündemi ve güncel
geliflmelerle ilgili pek çok  gündemi  olmufl ve Önemli kararlar›n al›nmas›, görüfl ve önerilerin
oluflturulmas› ve mücadelenin örgütlenmesi ve etkin olarak uygulanmas›nda rol ve sorumlu-
luk alm›flt›r.

TK  1 May›s 2006- 31 Mart  2007  döneminde toplam 10 toplant› yapm›flt›r.

Toplant›larda tabip odas› çal›flmalar› ile ilgili bilgilendirme, ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim
Kurulu çal›flmalar›n›n de¤erlendirilmesi elefltiri ve katk›lar›n sunulmas›, birimlerde
yaflanan,yaflanabilecek sorunlar rutin gündemler olarak  yer ald›. 

Bu toplant›larda ayl›k çal›flmalar› yan› s›ra afla¤›daki gündemler ele al›narak hekimlik
mesle¤inin güncel ve gelece¤ine iliflkin ‹stanbul Tabip Odas› görüflü ve yap›lmas› gereken
mücadele ile ilgili kararlar›n al›nmas›nda ve hayata geçirilmesinde etkin bir rol alm›flt›r.

Temsilciler Kurulu 1 y›l boyunca toplant›lar›n› afla¤›daki gündemlerle yapm›fl ve
çal›flmalar›n› sürdürmüfltür;

1-  Performans ödemelerinde son durum ve neler yapabiliriz.

2- ‹stanbul Tabip Odas› Temsilcilik Seçimlerinin yenilenmesi ve seçim takvimi.

3- Türk Tabipleri Birli¤i 24-25 Haziran Genel Kurulu ve Merkez Konseyi di¤er organlar›n
seçimi.

4- Türk Tabipleri Birli¤i Genel Kurul de¤erlendirilmesi.

5- Yeni dönem Temsilciler Kurulu Divan seçimi.

Temsilciler Kurulu Raporu
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6- Yeni dönem Temsilciler Kurulu çal›flmalar›na yönelik öneriler.

-     Temsilciler Kurulu’nun daha ifllevli hale getirilebilmesi için neler yapabiliriz?

-     Hükümetin uygulad›¤› sa¤l›k politikalar› çal›flma ortamlar›m›z› nas›l etkiledi?

-     Hekimlerin yaflad›¤› ve yeni dönemde yaflayaca¤› güncel sorunlara daha etkin olarak
nas›l müdahil olabiliriz. ?

7- Sa¤l›k Bakanl›¤› Atama Nakil Yönetmeli¤i’nde yap›lan de¤ifliklikler ve Personel Da¤›l›m
Cetveli hakk›nda de¤erlendirme.

8- Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n 1 Temmuz 2006 tarihinde yay›mlad›¤› Tedavi Yard›m›na ‹liflkin
Uygulama Tebli¤i’nin sa¤l›k kurumlar›nda oluflturdu¤u etkiler ve konunun de¤erlendirilme-
si.

9- Eksik kalan Temsilciler Kurulu seçimlerinin tamamlanmas›na iliflkin yap›labilecekler.

10- Etik sözleflme örne¤inin de¤erlendirilmesi.

11- Sa¤l›k ve Hekimlik ortam› 

- Mevcut durum

- Temel Sorunlar

- Neler yapmal›y›z

12- Y›lbafl›nda uygulanmas› planlanan Genel Sa¤l›k Sigortas› Sistemi ve Aile 

Hekimli¤i Uygulamalar› ile ilgili bilgilendirme, 

13- Personel Da¤›l›m Cetveline iliflkin de¤erlendirme.

14- Türk Tabipleri Birli¤i Ola¤anüstü Kongresine iletilmesi istenilen görüfl ve 

önerilerin al›nmas›.

15- Komisyonlar›n tan›t›m›, aktif çal›flmas› konusunda yapabileceklerimiz? 

16- Meclis gündemindeki sa¤l›k ile ilgili yasa tasar›lar›

� “‹thal Hekim”

� Zorunlu Mali Sigorta

� fief Atamalar›

17- T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay› hakk›nda bilgilendirmeler

18-  Denizli- ‹zmir mitingleri hakk›nda bilgilendirmeler

19- Ola¤anüstü Kongre Kararlar› hakk›nda sormak istedikleriniz?

20- Haydarpafla’da yap›lan eylem ve toplanan imzalarla ilgili Tabip Odas› Baflkan› 

taraf›ndan bilgilendirme.

21-  Sa¤l›k Politikalar› komisyonu taraf›ndan çal›flmalar ile ilgili bilgilendirme. 

22- 2008 seçimine kadarki 16 ayl›k dönemin çal›flma program› için ön görüflme. 

23- 14 Mart T›p Bayram› ve etkinlikleri haftas› program› hakk›nda bilgilendirme.



2 9

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 7 Ç A L I fi M A  R A P O R U

24-  Sunum ve Tart›flma ;   Aile hekimli¤i.

a)  Ön sunum: ‹statistiki veriler.

b)  Sa¤l›k bakanl›¤›n›n yeni sa¤l›k sürecindeki "Aile Hekimli¤i Sistemini" savunma
gerekçeleri.

c)  ‹stanbul Tabip Odas›’n›n itiraz noktalar›.

d)  Hekimlere getirdi¤i Avantaj ve Dezavantajlar.                          

25-     Sunum ve Tart›flma ;   E¤itim Araflt›rma Hastaneleri yeterlili¤i.

a)  Ön sunum :‹statistiki veriler.

b) Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n E¤itim Araflt›rma Hastaneleri say›lar›na yönelik planlar› ve kamuya
aç›klad›klar› amaçlar›.

c)  ‹stanbul Tabip Odas›’n›n önerileri.

d) Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n hedefleri gerçekleflecek olursa karfl›laflacaklar›m›z.

26- 14 Mart T›p haftas› program› hakk›nda bilgilendirme.

27- ‹stanbul Tabip Odas› üyelerine yönelik yap›lan çal›flmalar.

28- Beyaz eylemler durum de¤erlendirmesi.

Temsilciler kurulunun yap›lan 10 toplant›s›nda gündeme al›nan bu maddelere ek olarak
her toplant› bafl›nda o döneme ait ‹TO faaliyet raporu da temsilcilerimize sunulmufltur.
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‹stanbul Tabip Odas› Silivri Temsilcili¤i (‹TOST) 04.01.2005 tarihinde al›nan Yönetim Kuru-
lu karar›yla Alibey Mah.Gülsor ‹fl Merkezi Kat:2 No:51 Silivri adresinde Dr.Fethi Bozçal›’n›n
temsilcili¤inde kurulmufl olup, hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

1. Türk Tabipleri Birli¤i Genel Pratisyenlik Enstitüsü Saha E¤itimleri:Toplam 6 temel modül
e¤itimleri Silivri bölgesinden kat›lan 8 pratisyen hekimin kat›l›m›yla Temsilcili¤imizde verilmifl-
tir.E¤itimler, mesa-
i saatleri d›fl›nda yaklafl›k 1 y›l içinde akflam saatlerinde periyodik olarak haz›rlan›larak, sunul-
mufltur.

2. ‹fl Yeri temsilci seçimlerini gerçeklefltirmifl, Silivri Devlet Hastanesi, Özel Millet ve Özel
Onur Hastanesi temsilci seçimleri 2006 Ekim ay›nda geçeklefltirilmifltir.

3. Bölgede çal›flan hekimlerin yak›c› sorunlar›ndan olan iflyeri hekimli¤i ile ilgili sorunlar gö-
rüflülmüfl, Odam›zdan onay almadan bir çok yerde ifl yeri hekimli¤i yapan hekimlere karfl› ön-
lem al›nmas› için Silivri de bir pilot çal›flma yap›lmas› için YK unma yaz›l› öneride bulunulmufl,
olumlu karfl›lanan öneri 2007 y›l›nda sonuçland›rmas› hedeflenmifltir.

4. Temsilcili¤imiz, üye aidat›, üyelik ifllemleri, defter sat›m›, yay›nlar›n da¤›t›lmas›, eylemle-
rin durulmas› için etkinlik yürütmüfl, Merkezle koordineli çal›flm›flt›r.

5. 8 Mart Dünya Kad›n Emekçileri Günü nedeniyle Silivri Devlet Hastanesinde Sembolik bir
tören düzenlenmifl, törende Silivri Devlet Hastanesi Temsilcimiz Dr.Ayd›n Azakl›o¤lu, Hasta-
ne hekimlerinden Dr. Esra Arpa¤’a gül taktim etmifltir.

6. 14 Mart 2007 tarihinde Silivri Temsilcili¤imiz 14 Mart Sa¤l›k Haftas› için bir bas›n aç›k-
lamas› yapm›fl, bir çok yerel bas›n organlar›nda yer bulmufltur.Yine 14 Mart günü ‹TOST nin
organize etti¤i An›tsal Törene Silivri Sa¤l›k Grup Baflkan›, Silivri Devlet Hastanesi Hekimleri,
Özel Millet ve Özel Onur Hastanesi hekimlerinin kat›l›m›yla Silivri Atatürk an›t› önüne Tem-
silcili¤in çelengi konulmufl, sayg› duruflunda bulunulmufltur.

7. 16 Mart 2007 tarihinde Saat:19.30 da Hotel Marin de T›p Balosu gerçeklefltirilmifl,Balo-
ya yaklafl›k 150 hekim kat›lm›flt›r.Yine baloda Dr. Fethi Bozçal›, ‹TO n›n yapm›fl oldu¤u etkin-
likleri görsel olarak sunmufl, ‹TO YK üyesi Dr. Nergiz Erdo¤an da bir konuflma yapm›flt›r.

8. 18.04.2007 tarihinde Silivri Belediyesinin ça¤r›s›yla Kent Meclisi toplant›s›na ‹TOST ola-
rak Dr.Fethi Bozçal› kat›lm›fl. Engelliler ve Sa¤l›k komisyon üyeli¤ine seçilmifltir.

Dr.Fethi Bozçal›

‹stanbul Tabip Odas› Silivri Temsilcisi

‹TO Silivri Temsilcili¤i Faaliyet Raporu
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1. Kad›na yönelik fliddete karfl› hekim tutumu kitpç›¤›n›n haz›rlnmas›. Kitapç›k fliddet
ma¤duru kad›nlara yönelik jinekolojik psikiatrik ve adli t›p hizmetlerinin planlanmas› olgu-
lar›n ay›rdedici nitelikleri gibi t›bbi bilgileri içermesinin yan›s›ra etik tutum ve olgular›n adli
baflvuruya yönlendirilmesi gibi pratik konular› içerecek flekilde haz›rlanmaktad›r. 

2. Kad›na yönelik fliddete karfl› hekim tutumu araflt›rmas›. Merkezi çal›flman›n bir parças›
olarak yürütülmektedir.

3. Kad›n hekimler konufluyor bafll›¤› alt›nda kad›n hekimlerin sorunlar›n›n saptanmas›na
dönük toplant› dizilerinin gerçeklefltirilmesi planlanmaktad›r.

4. Kad›n Hekimlerin mesleki becerilerinin artt›r›lmas›na dönük e¤itim toplant›lar›n›n düzen-
lenmesi.

Kad›n Komisyonu Çal›flma Raporu
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Eylül ay›nda t›p fakültelerinin aç›lmas›yla birlikte ‹stanbul T›p Ö¤renci Komisyonu olarak
Türkiye genelinde çal›flma yürüten TÖK’lere ça¤r› yaparak toplant›lar düzenledik. Bu toplan-
t›lar› örgütlememizdeki amaç y›llard›r her 14 Mart’ta filizlenen sonras›nda yiten TÖK’ çal›fl-
mas›n›n perspektifini  ve olmas› gereken örgütlenme biçimini tart›flmakt›.Yapt›¤›m›z toplan-
t›lar sonucu illerle birlikte hem ortak bir TÖK perspektifine hem de y›l boyunca örgütleyece-
¤imiz süreçlere karar verdik.Perspektifimiz “Sa¤l›kl› bir e¤itim hemen!” kampanyas›yla ete
kemi¤e büründü. 

Birinci dönem boyunca kampanyan›n talepleri olan; “T›p e¤itimi kitaplar›nda tekelleflmeye
son verilmesi,üniversitelerin e¤itim materyal eksikliklerinin giderilmesi, ö¤rencilerin kullana-
ca¤› malzemelerin ücretsiz sa¤lanmas›, t›p ö¤rencilerinin e¤itim müfredat› rahatlat›lmas›
(bofl zaman talebi), t›p e¤itiminin toplumun önceliklerini gözeten bir flekilde yeniden düzen-
lenmesi,üniversitelerde ve hastanelerde piyasalaflt›rma uygulamalar›na son verilmesi”ni tar-
t›fl›p etkinlikler yaparak TÖK’e aktivist kazand›rmaya çal›flt›k.

‹kinci dönemde ilk olarak üç fakültedeki (Cerrahpafla,Çapa,Marmara) çal›flmalar›m›za h›z
kazand›rmas› aç›s›ndan 14 mart haftas›n› örgütleme ifline sar›ld›k.Bildiri, afifl ve toplant›lar›-
m›zla 11 Mart’a kat›l›m sa¤lamaya  çal›flt›k. Ankara eylemindeki TÖK’ ün korteji 96’lardan
sonraki en yüksek say›ya ulaflt›,bu sonuç y›l›n bafl›nda tart›flt›¤›m›z perspektifin ve çal›flma bi-
çiminin do¤rulu¤unu kan›tlad›. 14 Mart eyleminde ‹stiklal’ de yine en coflkulu ve kalabal›k
topluluk TÖK’tü.

17 Mart’ta Çapa’ da “T›p E¤itimi ve Sa¤l›kta Piyasalaflt›rma” bafll›¤›yla il d›fl›ndan ve fakül-
telerimizden hocalar›m›z›n,ö¤renci arkadafllar›m›z›n kat›ld›¤› ve tart›flmalar›n yürütüldü¤ü bir
seminer yapt›k.

31 Nisan’da Füsun Sayek T›p E¤itim Kurultay›’na TÖK bir sunumla katk› sundu.

Y›l sonuna kadar örgütleyece¤imiz iki önemli gündem duruyor önümüzde: birincisi ‹stan-
bul  TÖK’ ün illere yapt›¤› 1 May›s Taksim ça¤r›s›d›r.TÖK’ ü toplumsal muhalafetin odakla-
r›ndan biri haline getirmek,y›l boyunca yapt›¤›m›z çal›flmalar›n kazan›m›n› alanda görebilmek
ve elbette solun özgüvenini yeniden kazanmas› ve ‘buraday›z’ diyebilmesi aç›s›ndan 1 May›s
iyi bir fleklide örgütlemeye çal›fl›yoruz. Di¤er gündemimiz 19-20 May›s’da Gönen’de yapaca-
¤›z ‘Bahar Okulu’ çal›flmas›d›r.17 Mart’ta yapt›¤›m›z seminerin Türkiye çap›nda örgütlenme-
si fleklindeki bir devam çal›flmas› olan Bahar Okulu’nun amac›  TÖK aktivistlerine teorik ola-
rak kazan›m sa¤lamas› ve okula kat›lan t›p ö¤rencilerinin TÖK’e kat›l›m›n› artt›rmas›d›r.  

T›p Ö¤rencileri Komisyonu Faaliyetleri
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Çocuk Haklar› Komisyonu uzun bir aradan sonra Ocak 2007’de tekrar faaliyetlerine baflla-
m›flt›r.

fiu anda komisyonun aktif çal›flan 7 üyesi bulunmaktad›r.

Komisyon üyelerinin iletiflimini kolaylaflt›rmak amac›yla ‹TO çocuk haklar› adl› bir yahoo
grup kurulmufltur.

Komisyon üyemiz Dr Coflkun Yorulmaz ‹stanbul Barosu taraf›ndan 26 fiubat 2007 tarihin-
de 

"Çocuk haklar› ihlallerine iliflkin ilgili kurum ve kiflilerle görüfl al›flveriflinde bulunmak için
bafllang›ç yapmak ve sonras›nda ortak bir iradeye göre çal›flmalara katk› sa¤lamak ve çocu-
¤un kat›l›m›n› ve yarar›n› göz önünde tutan önleyici ve koruyucu bir çocuk koruma mekaniz-
mas›n›n olmas› gerekenlerini hep birlikte tarif etmek." amac›yla  düzenlenen toplant›ya ka-
t›lm›flt›r. Bu toplant› s›ras›nda di¤er sivil toplum örgütlerinin de katk›lar› ile çocuk haklar› ile
ilgili konularda çal›flmak üzere ortak bir platform oluflturulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

Komisyonumuz öncelikle Hekim Forumu dergisinde yay›nlanmak üzere “Çocuk ve pornog-
rafi” adl› bir derleme haz›rlamaya karar vermifl ve bu konuda çal›flmalar›na devam etmekte-
dir. 

Komisyonumuza Mart ay içerisinde 2 yeni üye eklenmifltir..

Sayg›lar›mla

Dr Müjgan Alikaflifo¤lu
Komisyon baflkan›

Çocuk Haklar› Komisyonu Faaliyetleri
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VER‹LEN ‹fiYER‹ HEK‹ML‹⁄‹ YETK‹S‹ VE FES‹HLER : 

Mevcut dönemde verilen yetkilerin ve bildirilen iflyeri fesihlerinin aylara göre da¤›l›m› afla¤›-
daki gibidir.

AYLIK DÖNEM YETK‹ SAYISI FES‹H SAYISI

MAYIS 06 19 24

HAZ‹RAN 06 28 40

TEMMUZ 06 36 28

A⁄USTOS 06 21 28

EYLÜL 06 18 27

EK‹M 06 12 32

KASIM 06 28 37

ARALIK 06 30 45

OCAK 07 32 22

fiUBAT 07 25 23

MART 07 36 29

TOPLAM : 285 335

‹fiYER‹ HEK‹M‹ TEMEL E⁄‹T‹M SERT‹F‹KA KURSLARI : 

1-9 Nisan 2006 tarihleri aras›nda 100 hekimin kat›l›m›yla ‹flyeri Hekimi Temel E¤itim Sertifi-
ka Program› organize edilerek meslektafllar›m›z›n bu konudaki taleplerine cevap verilmifltir. 

2007 y›l›ndan itibaren iflyeri hekimli¤i kurslar› internet üzerinden ön e¤itim ve kat›l›mc› e¤i-
tim olarak iki aflamal› yap›lacak olup Nisan-2007 den itibaren internet üzerinden ön e¤itim uy-
gulamas› bafllam›flt›r.

‹LER‹ E⁄‹T‹M SERT‹F‹KA KURSLARI : 

17 – 18 Mart 2007 tarihlerinde ‹stanbul Tabip Odas›’nda 41 iflyeri hekiminin kat›l›m›yla “‹flit-
menin Korunmas›” e¤itimi gerçeklefltirilerek meslektafllar›m›za sertifikalar› verilmifltir.

KURS BAfiVURULARI : 

01.05.2006 – 13.04.2007 döneminde Odaya yap›lan kurs baflvuru say›lar› ve toplam bafl-
vuru adetleri afla¤›daki gibidir.

‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i 
Komisyon Çal›flmalar› 
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KURS BAfiVURULARI 01.05.2006 – 31.03.2007 DÖNEM‹ 
BAfiVURU ADED‹ TOPLAM BAfiVURU ADED‹

‹flyeri Hekimli¤i 350 1636
Turizm Hekimli¤i 16 410
Spor Hekimli¤i 10 240
YAZIfiMALAR : 

An›lan dönemde; 

•21 adet mahkeme ve resmi kurum yaz›flmas› cevaplanm›flt›r.

•19 adet hekimleri bilgilendirici yada bilgi talep edilen yaz› yaz›lm›flt›r.

•16 firmadan yaz›l› olarak ücret bordrosu ve hekimin ücret düzeltmesi talep edilmifl ve he-
kimlerle ilgili olarak firmalarla 35 yaz›flma yap›lm›flt›r. 

•‹flyeri hekimi talep eden 23 iflyerine hekim önerilmifl ve 16 hekim göreve bafllam›flt›r. 

•4 adet firmaya iflyeri hekimi bulundurmas› için uyar› yaz›s› yaz›lm›flt›r. 

•Hekimlerin ve büronun ifllemleri gere¤i TTB ile 33 adet yaz›flma gerçeklefltirilmifltir. ‹flyeri
hekimli¤i sözleflmesi feshedilen birçok meslektafl›m›za hukuk büromuz taraf›ndan dan›flman-
l›k hizmeti sunulmufltur.

E⁄‹T‹M VE B‹LG‹LEND‹RME TOPLANTILARI : 

BELED‹YE VE KURUM HEK‹MLER‹YLE TOPLANTI – 1  (2 Kas›m 2006)

‹fl Kanunu’nun 81. maddesinde, 01.07.2006 tarihinde yap›lan de¤ifliklik ile kamu kurumla-
r›nda çal›flan hekimlere, iflyeri hekimli¤i ek görev kapsam›nda ve ücret ödenmeksizin yapt›r›-
labilece¤i hükmü bulunmaktad›r. 

Bu düzenleme sonras›nda özellikle belediyeler bünyesinde görev yapan iflyeri hekimlerinin
sözleflmeleri feshedilmeye bafllanm›fl, keza kurum hekimlerine ayr›ca ücret ödenmeksizin ifl-
yeri hekimli¤i yapacaklar› bildirilmeye bafllanm›flt›r. Bu ma¤duriyete maruz kalan meslektaflla-
r›m›zla bir araya gelmek ve hukuk büromuzun da deste¤iyle çözüm önerilerine yönelik du-
rum de¤erlendirmesi amaçl› yap›lan toplant›m›za yaklafl›k 30 meslektafl›m›z kat›lm›flt›r. Konu
hakk›ndaki geliflmelerden haberdar olmak ve iletiflimi sa¤lamak için bir elektronik mail grubu
kurulmufltur.

BELED‹YE VE KURUM HEK‹MLER‹YLE TOPLANTI – 2  (13 fiubat 2007)

Belediye ve kurum hekimleriyle 2. toplant› 13 fiubat 2007 tarihinde yap›lm›flt›r. ‹lk toplant›
sonras› yap›lan de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda, Hukuk Büromuz taraf›ndan konu ile ilgili bir mes-
lektafl›m›z ad›na örnek dava aç›lm›fl olup dava Odam›zca takip edilmektedir. Yap›lan toplan-
t›m›za 25 meslektafl›m›z kat›lm›flt›r.

PERfiEMBE TOPLANTILARI :

‹flyeri hekimli¤i alan›nda çeflitli konular›n ele al›nd›¤› Perflembe toplant›lar› yeniden yap›lma-
ya bafllanm›flt›r. 22 fiubat 2007 tarihinde “‹flyeri Hekimli¤i ve Birinci Basamakta Ruh Sa¤l›¤›”
konulu e¤itim toplant›s› yap›lm›flt›r. Nisan ay›nda da “Mesleki Dermatozlar” konulu Perflem-
be toplant›s› yap›lacakt›r. 
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Özel Hekimlik Komisyonu 28 Nisan 2006 seçimleri sonras›, tüm özel çal›flmas› olan hekim-
lerimize duyuru yaparak ilk toplant›s›n› 28 Haziran 2006 tarihinde yapt›. Yap›lan toplant›lar
sonras› Hukuk Büromuzun da katk›lar›yla özel sektörde çal›flan hekimler için belirli süreli ve
belirsiz süreli olmak üzere 2 adet hizmet sözleflmesi örne¤i oluflturuldu. Bu sözleflme örnek-
lerinin oluflturulmas› aflamas›nda, elektronik ortamda tüm üyelerimiz ile paylafl›m sa¤lanarak
görüfl, öneri ve elefltirileri dikkate al›nd›. Bu anlamda yap›lan geri dönüfller Odam›z ve komis-
yonumuz için çok de¤erliydi. Üyelerimizden gelen görüfller, Odam›z web sayfas›ndaki Özel
Hekimlik Komisyonu sayfas›nda yer ald›. Özellikle, 14 Mart T›p Haftas› etkinlikleri kapsam›n-
da 13 Mart 2007 de Amerikan Hastanesi’nde yap›lan ve sektörün tüm bileflenlerinin bir ara-
da bulundu¤u “Özel Hekimli¤in Sorunlar›” konulu panelimiz oldukça ilgi gördü. 

Komisyonumuzun yapt›¤› ayl›k toplant›lar ve al›nan kararlar da afla¤›da belirtilmifltir: 

28 Haziran 2006 Tarihli toplant›da;

Özel sektörde çal›flan hekimlerin özlük haklar›n› çerçeve alt›na alacak bir sözleflme tasla¤›-
n›n oluflturulmas›na oy birli¤i ile karar verildi. Özel sektörde çal›flan hekimlerin yaflad›¤› so-
runlar bafll›klar halinde tespit edildi. Her ay›n son Çarflamba günü komisyon toplant›lar›n›n
yap›lmas›na ve her geçen gün bu sektörde ç›¤ gibi büyüyen sorunlardan ötürü meslektaflla-
r›m›zla dayan›flman›n daha da artt›r›lmas› karara ba¤land›. 

26 Eylül 2006 tarihli toplant›da;

Asgari ücret belirlenmesi ile ilgili sorunlar dile getirildi. Bu konuya acilen çözüm üretilmesi
için giriflimlerde bulunulmas› kararlaflt›r›ld›. Bu konu ile ilgili web sayfas›nda bilgilendirme ya-
p›ld›.Özel hekimlik uygulamas› yapan meslektafllar›m›za, yaflanan sorunlar› saptamaya yöne-
lik bir anket formunun düzenlenmesi ve bunun sonuçlar›n›n daha sonra hekim kamuoyu ile
paylafl›lmas› kararlaflt›r›ld›. 

Ocak 2007’de yürürlü¤e girecek olan Genel Sa¤l›k Sigortas› ve 1 Temmuz Genelgesinden
kaynaklanan ödeme sorunlar›n›n düzenlenmesi için giriflimlerde bulunulmas› kararlaflt›r›ld›. 

Özel tan› laboratuarlar›n›n sorunlar›n›n çözümünde komisyonumuzun rol oynamas› isten-
di. 

Komisyon çal›flmalar›n›n ekonomizmden ar›nd›r›larak mesleki ve etik sorunlara yo¤unlaflt›-
r›lmas› istendi. 

Vergilendirme sorunlar›n›n çözülmesi konusunda giriflimlerde bulunulmas› istendi. 

26 Aral›k 2006 tarihli toplant›da;

14 Mart T›p Haftas› kapsam›nda 13 Mart 2007 günü saat 19.00’da Amerikan Hastanesi

Özel Hekimlik Komisyonu Faaliyet Raporu
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toplant› salonunda yap›lacak olan komisyonumuza ait toplant›n›n “Özel” hekimlik nereye gi-
diyor? bafll›¤› ile toplanmas›na karar verildi. Yöneticili¤ini Dr. fiükrü GÜNER’in yapaca¤› top-
lant›ya tüm özel hekimlik bileflenlerinden kat›l›mc›lar›n ça¤r›lmas› benimsendi. Ayr›ca, düzen-
lenen toplant›da ana tart›flma ekseninin özel hastanede çal›flan hekim sorunlar› ve sözlefl-
mesi olmas› kararlaflt›r›ld›. 

Özel hekimlik sözleflmesinin yasal güvenceye kavuflturulmas› ve koruma alt›na al›nmas› için
gerekli giriflimlerde bulunulmas› kararlaflt›r›ld›.

Özel hastaneler sözleflmesinde yer alan hükümlerin hekimlerin lehine düzeltilmesi için TTB
arac›l›¤› ile gerekli düzeltmeler yap›lmas› için giriflimlerde bulunmas› kararlaflt›r›ld›.

‹stanbul Tabip Odas›n›n görevini yaparken kendisini özel sa¤l›k sektöründe çal›flan tüm
meslektafllar›n›n yan›nda gördü¤ü yeniden dile getirildi. Ayr›ca, ‹TO’nun hekimlerin bu sek-
tördeki sendikal yap›s› olarak çal›flma kararl›l›¤›nda oldu¤u ortaya konuldu. 

Genel Sa¤l›k Sigortas› ile hayata geçirilen muayenehanelerin ve özel t›p merkezlerinin tas-
fiyesi sürecinin sonland›r›lmas› için giriflimlerin artt›r›larak sürdürülmesine karar verildi. 

31 Ocak 2007 tarihli toplant›da;

Toplant› bafll›¤›n›n “Muayenehaneler nas›l kurtulur?” oldu¤u toplant›da

Özellikle muayenehanesi olan Göz hekimlerinin göz hastanelerindeki tekelleflmeden kay-
naklanan sorunlar› dile getirildi. Bu konuda oluflan sorunlar›n çözümü ile ilgili öneriler bildi-
rildi. 

Yürürlü¤e girmesi özellikle kamuoyunun yo¤un muhalefeti ile durdurulan GSS yap›lanma-
s› içinde muayenehanelerin nerede yer ald›¤› tart›fl›ld›. E¤er yürürlü¤e girer ise muayeneha-
nelerin mutlaka sistem içinde desteklenmesi gerekti¤i bildirildi. 

TTB’nin tüm meslektafllar› ile oldu¤u gibi özel muayenehanede çal›flan meslektafllar› ile de
dayan›flma içinde ve her sorunda yanlar›nda oldu¤u bir kez daha dile getirildi. 

Birinci basamak hekimlerinin yapacaklar› sevklerde bölgede çal›flan özel muayenehane he-
kimlerine de hastalar› yönlendirebilmelerinin önerilmesi ve yürürlü¤e konmas› istendi. 

Sosyal güvenlik korumas› alt›ndaki hastalar›n katk› pay› ödeyerek özel hastanelere baflvur-
mas›na karfl›n özel muayenehanelere baflvuramamalar›n›n bir negatif ayr›mc›l›k oldu¤u ve
kald›r›lmas› gerekti¤i bildirildi. 

Muayenehane tan›m›n›n yeniden yap›lmas› için bir çal›flma yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. 

Muayenehaneler ile ilgili Manisa’da aç›lan bir davan›n hekimlerin lehine sonuçlanmas› ile
ilgili Dr. Pafla Göktafl taraf›ndan bilgilendirme yap›ld›. 

Özel sa¤l›k sigortalar›n›n da muayenehaneler ile de anlaflma yapmalar›n›n desteklenmesi
istendi. 

28 fiubat 2007 tarihli toplant›da;

Ana gündemimiz “Muayene hekimli¤i nereye gidiyor?” konusu ve 14 Mart T›p Haftas› et-
kinlikleri kapsam›nda komisyonumuzun düzenledi¤i “Özel Hekimlik Sorunlar›” konulu pane-
lin haz›rl›klar› idi. 
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Amerikan Hastanesinin etik çal›flan bir hastane oldu¤u, vaka toplant›lar› yap›ld›¤› ve mor-
talite-morbidite toplant›lar› yap›ld›¤› söz konusu hastanede çal›flan bir meslektafl›m›zca dile
getirildi. 

Tabip Odas›n›n Özel Hastanelerden "Ayl›k Rapor" ve "Departmanlar Listeleri" ni istemesinin
gerekli oldu¤u ve buna hakk› oldu¤u ileri sürüldü. 

Etik d›fl›-t›p d›fl› uygulamalar yap›ld›¤›, buna müdahil olunmas› gerekti¤i vurguland›. 

7 farkl› özel hastanede departman flefinin ayn› kifliler oldu¤u belirtildi. 

Özel hastanelerde en önemli sorunun hekimler aras› iliflki oldu¤unun üzerinde duruldu. 

Disiplin, kay›t d›fl› çal›flma, prim sorunlar› konusunda meslek kuruluflumuzun “k›lavuzluk
hizmetleri” göstermesi talep edildi. Sorunlar› çözmek ve yeni bir yol haritas› çizmenin gerek-
lili¤ini vurguland› .

Tabip Odas› toplant›lar›na kat›l›m›n çok az oldu¤u, Sivil Toplum Kurulufllar›n›n denetlene-
bilmesi için kat›l›m›n gereklili¤ini dile getirildi. 

Disiplin derken ceza de¤il sistem getirilmesini vurguland›. 

Özel muayenehanelerinde Özel hastaneler gibi sigortal› hasta kabul etmeleri gerekti¤ini
belirtildi. 

T›p Merkezlerinin yeni uygulamalarla ortadan kalkmak üzere oldu¤unu, T›p Merkezleri ile
Özel Hastaneler aras›nda ay›r›mc›l›k yap›ld›¤›n› söylendi 

Sistemin de¤iflece¤ini, Devlet Hastanelerinin Özel Sektör olaca¤›n›, poliklinik ve muayene-
hanelerin sistem d›fl›na ç›kaca¤› belirtildi. 

Önce polikliniklerin, sonra küçük ve orta ölçekli hastanelerin devre d›fl› b›rak›l›p kartellerin
yarat›laca¤› dile getirildi. 

Baz› e¤itim hastanelerinde yo¤un bak›m hizmetlerinin özel sektöre devrinin yafland›¤› söy-
lendi .

Muayenehanelerin her koflulda var olmas› gerekti¤i, özel çal›flmada hekimin tek bafl›na
hastan›n bütün risklerini gö¤üsledi¤i, bu nedenle de özel çal›flanlar›n sorunlar›na daha faz-
la a¤›rl›k verilmesi istendi. 

Muayenehane ve polikliniklerin sisteme kat›lmas›n›n, asgari ücret tespit yetkisinin yeniden
kazan›lmas›n›n nas›l olaca¤› soruldu.

Asgari ücret yerine “rehber ücret” belirlemesinin 2007 de bir sonuç de¤ifltirmedi¤ini, tüm
sigorta flirketlerinin TTB nin saptad›¤› ücretleri kabul etti¤i, ama bu yetkinin al›nmas›n›n
önemli oldu¤u vurguland›. 

Bu toplant› sonucunda afla¤›daki 3 dilekçeyi ‹TO Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Ko-
misyon Baflkan› Dr. Özgür Kasapçopur’ a sunuldu. 

28 Mart 2007 tarihli toplant›da;

Özel Hekimlik komisyonumuzca düzenlenen 14 Mart T›p haftas› kapsam›ndaki Özel he-
kimlik paneli tart›fl›ld›. Panelin oldukça yararl› oldu¤u ve meslektafllar›m›z›n sorunlar›n› dile
getirmede ve ortaya koymada yeni aç›l›mlar sa¤lad›¤› belirtildi. Bu panelin sorunlar›n çözü-
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münde bir bafllang›ç oluflturmas› gerekti¤i dile getirildi. 

Bir önceki toplant›da haz›rlanan ilk iki dilekçenin TTB merkez konseyine ‹TO yönetim ku-
rulu arac›l›¤› ile iletildi¤i konusunda bilgilendirme yap›ld›. 

Daha önce ‹stanbul Tabip Odas› yönetim kurulunca oluflturulan etik sözleflmenin bir son-
raki toplant›da tart›fl›lmas› karara ba¤land›. 

Türk Tabipleri Birli¤i taraf›ndan yürütülen ücretlendirme çal›flmalar› hakk›nda bilgilendirme
yap›lmas› istendi. 

Hekim forumu dergisi yay›n kuruluna komisyon temsilcimiz olarak Dr. Mazhar ÇEL‹KO-
YAR’›n kat›lmas› oybirli¤i ile kabul edildi.

Bir sonraki toplant›n›n 25 Nisan 2007 Çarflamba günü saat 19.00’da “Mesleki dayan›flma
ve etik kurallar” bafll›¤› ile toplanmas› karara ba¤land›. 

25 Nisan 2007 tarihli toplant›
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‹TO Pratisyen Hekimler Komisyonu yeni dönemde her ay›n üç Pazartesi günü toplanm›fl ve
her ay Temsilciler Kurulu’nda yer alm›flt›r.

‹TO seçimli genel kurulundan sonraki bir y›ll›k dönemde gündemimizdeki konular,yine bir-
inci basamak sa¤l›k hizmetlerini ve pratisyen hekimlerin koflullar›n› olumsuz etkileyen sa¤l›k
politikalar›na iliflkindi .Ülkemizin sa¤l›k ortam›na yap›lan sald›r›lar›n devam etti¤i bu
dönemde komisyonumuzun çeflitli çal›flmalar› ve etkinlikleri olmufltur.Bu etkinlikler TTB
Pratisyen Hekimler Kolu ve Pratisyen Hekimlik Derne¤i ile birlikte ‹stanbul’da ve di¤er illerde
yürütülmüfltür. Özellikle sa¤l›k ocaklar›m›z› kapatmaya yönelik aile hekimli¤i sisteminin pek
çok ilde daha pilot uygulamalar›n›n bafllat›lmas›na karfl› mücadelemizi yükseltti¤imiz bir
dönem olmufltur.

‹TO Temsilciler Kurulu Divan›’nda komisyonumuzdan Dr.Gürcan Bahad›r yer alm›flt›r.
Silivri,Pendik,Kartal,Tuzla,Küçükçekmece,Güngören,Maltepe,Kad›köy ilçeleri birinci
basamak temsilcileri Temsilciler Kurulu’na kat›lm›fllard›r.Silivri’de ‹TO temsilcili¤i çal›flmalar›n›
Silivri birinci basamak temsilcimiz Dr.Fethi Bozçal› yürütmektedir.

Nisan 2006’den bu yana 4 kez yap›lan TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplant›lar›na komisy-
onumuzu temsilen 3-4 hekimle kat›l›m sa¤lanm›flt›r. Kolun yürütme kurulu’na komisyonu-
muzu temsilen Dr.Naciye Demirel kat›lm›flt›r. 

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ VE SA⁄LIKTA DÖNÜfiÜM

Nisan  2006’da sa¤l›k Bakanl›¤›n›n düzenledi¤i  Genel Sa¤l›k sigortas› ile ilgili uluslar aras›
toplant›ya komisyonumuzdan Dr.Mustafa Sülkü TTB ad›na kat›lm›flt›r. 

Komisyonumuz Aile Hekimli¤i pilot uygulamalar› ve son geliflmelerle ilgili olarak Pratisyen
Hekimlik Derne¤i ‹stanbul flubesi ile birlikte 100 hekimin kat›ld›¤› bir bilgilendirme toplant›s›
yapm›flt›r.

Eskiflehir’de düzenlenen Pratisyen Hekimlik Derne¤i, TTB Pratisyen Hekimler Kolu, TTB
Genel Pratisyenlik Enstitüsü,TTB Merkez konseyi ve 10 pilot ilin temsilcilerinin kat›ld›¤› bil-
gilendirme ve strateji belirleme toplant›s›na komisyonumuzdan kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

Edirne,Denizli,Samsun ve ‹zmir’de Aile Hekimli¤i’ne karfl› sa¤l›k platformlar›n›n düzenledi¤i
mitinglere kat›l›m olmufltur.Yine bu illerdeki aile hekimli¤i yer belirlemelerine gidilerek
meslektafllar›m›za destek verilmifltir.

Aile hekimli¤i uzmanlar› ile Türkiye’de Birinci Basamak Sa¤l›k Hizmetleri, Aile Hekimli¤i
uygulamalar› ve önümüzdeki süreçte neler yap›labilece¤i konusunda ‹TO’da yap›lan
toplant›ya  komisyonumuzdan Dr.Naciye Demirel kat›lm›flt›r.

Komisyonumuz Mart ay›ndaki Beyaz Eylemler sürecinde aktif görev alm›flt›r.Sa¤l›k ocak-

Pratisyen Hekim Komisyonu 
Çal›flma Raporu
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lar›n›n yar›ya yak›n› dolafl›larak hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar› ile görüflmeler yap›lm›fl,referan-
dum yap›larak meslektafllar›m›z›n ve ekibinin büyük ço¤unlu¤unun deste¤i al›nm›flt›r.1 Mart
Beyaz Ça¤r› yürüyüfl ve bas›n aç›klamas›na 200 kifli kat›lm›fl,11 Mart Ankara mitingine
kat›l›m sa¤lanm›fl ve 14 Mart’ta birinci basamakta ifl b›rakma k›smen yap›lm›fl ve Taksim
yürüyüflüne kat›l›m olmufltur.

Komisyonumuz  sa¤l›k ocaklar›m›za sahip ç›kma ve aile doktorlu¤unu kabul etmeme
kararl›l›¤› içinde çal›flmalar›na devam etmektedir.

ÖZLÜK HAKLARIMIZ

Atama Nakil Yönetmeli¤i ve Personel Da¤›l›m Cetveli’nin uygulan›fl›, atama ve nakiller,
ceza ve soruflturmalar konusunda oda avukatlar›m›z Meriç Eyübo¤lu’nda kat›ld›¤› bir e¤itim
toplant›s› yap›lm›flt›r. 

B‹L‹MSEL ÇALIfiMALAR, E⁄‹T‹M ETK‹NL‹KLER‹

8-12 Kas›m 2006’da Antalya’da yap›lan 11. Pratisyen Hekimlik Kongre’sinde komisyon
üyelerimiz Düzenleme Kurulu üyesi, oturum baflkan›,konuflmac›,kurs sorumlusu olarak yer
alm›fllard›r;serbest bildiri ve posterleri sunulmufltur. 17-21 Ekim 2007’de Antalya’da
yap›lacak olan12.Pratisyen Hekimlik Kongresi için çal›flmalar sürdürülmektedir.

TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Genel Pratisyenlik Geçifl Dönemi Mesleki E¤itimlerine
devam edilmifltir. Maltepe ve Silivri ilçelerinde Temel Modül E¤itimleri tamamlanm›flt›r.

‹stanbul Bölgesi E¤itim Koordinatörleri Kurulu toplant›lar› yap›lm›fl, TTB GPE Yönetim
Kurulu ve E¤itim Koordinatörleri Kurulu toplant›lar›na kat›l›m olmufltur. ‹stanbul’da birkaç
ilçede daha e¤itimlere bafllanmas› hedeflenmektedir. Ayr›ca Anadolu ve Avrupa yakas›nda
merkezi kurslar biçiminde geçifl dönemi e¤itimleri yap›lmas› planlanm›flt›r.

27 May›s 2006’da ‹zmir’de yap›lan TTB GPE Genel Kurulu’na kat›l›m sa¤lanm›flt›r.TTB GPE
baflkanl›¤›na ‹stanbul Bölgesi E¤itim Koordinatörlerinden Dr. Mustafa Sülkü seçilmifl, yeni
seçilen Yönetim Kurulu ve Bilim Kurulunda da ‹stanbul’dan üyelerimiz yer alm›fllard›r.

Ankara’da düzenlenen “Kentsel Bölgede Sa¤l›k Hizmetleri” sempozyumuna komisyonu-
muzdan Dr. Naciye Demirel, Dr. Mustafa Sülkü ve ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu
Üyelerimizden Dr. Nazmi Algan kat›lm›fllard›r.

Komisyonda görev alan hekimler:

Baflkan: Dr. Selma Okkao¤lu, Sekreter: Dr.Sevinç Özgen, Dr. Naciye Demirel, Dr. Mustafa
Sülkü, Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. Erkan Kapakl›, Dr. ‹smet Sayman, Dr. Erdo¤an
Mazmano¤lu, Dr. ‹fakat Kutlu¤, Dr. Yeliz Mutlu, Dr. Fethi Bozçal›, Dr. Canan Özel, Dr. Ayten
‹nan, Dr. Ali Demircan, Dr. Mürüvvet Yener, Dr. Filiz Kurto¤lu, Dr. Gürcan Bahad›r, Dr.
Kübra Süer, Dr. Mustafa Tafl, Dr. Orhan Zeki A¤han, Dr.Y›ld›z Çay, Dr. Banu Eryaman, Dr.
R›dvan Y›lmaz, Dr. Ferda Ereren, Dr. Ozan Aygün, Dr. Ahmet Abac›, Dr. Turabi Yerli, Dr. Veli
Hekimo¤lu, Dr. Y›lmaz fiahin, Dr. ‹nci Köseo¤lu, Dr. Mustafa Tamyürek, Dr. Çi¤dem
Kesimer, Dr.‹rfan Alemdar
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Neo-Liberal dalgan›n ülkemizdeki uzant›s› olarak AKP iktidar› ile birlikte "Genel Sa¤l›k
Sigortas›" ana tart›flma haline geldi.

Pratik bir gereksinim olarak bir grup gönüllü arkadaflla "Genel Sa¤l›k Sigortas› (GSS)
Çal›flma Grubu" olarak biraraya gelmeye karar verdik.

• fiubat 2005 ’de Genel Sa¤l›k Sigortas› (GSS) Çal›flma Grubu olarak çal›flmaya bafllayan
grubumuz baflta GSS olmak üzere  ‘Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’ n›n tüm argümanlar›na
karfl› teorik ve pratik faaliyetleri kendisine amaç olarak belirledi.

• Daha sonra faaliyetlerini kal›c›laflt›rmay› kararlaflt›ran çal›flma grubumuz bir çal›flma yön-
ergesi haz›rlayarak komisyon olarak faaliyetlerini devam ettirmeyi benimsedi.

• Sa¤l›k Politikalar› Komisyonu olarak odam›z›n kal›c› ve üretken komisyonlar›ndan biri
olmay› hedefledi.

Bafllang›c›ndan bugüne komisyonumuza katk› sunanlar

Yeliz Mutlu, Saffet Ercan, Ali Küçük, Süheyla A¤koç, Eylem fiengül, Arzu Çerkezo¤lu,
Serkan Ero¤lu, Muzaffer Kaflar, Filiz Kurto¤lu, Erkan Ayd›n, Fikret Yeflilo¤lu, Ayten ‹nan,
Aysun Erbahçeci, Deniz Tural, Y›ld›z Ünder, Erol Ünder, Ali Çerkezo¤lu, Osman Öztürk,
Nevin Küçükçall›, Mahir Dönmezer, Betül Ifl›k, Mehmet Güdük, Aydan Taka, O¤uzhan
Ekizo¤lu

Sa¤l›k Politikalar› Komisyonu

• Sa¤l›k politikalar›nda yaflanmakta olan geliflmeler konusunda çal›flmalar›n› 3 ana grupta
yürütmeye çal›flt›

• Komisyon üyelerine yönelik çal›flmalar

• Tabip Odas›  ve TTB bünyesinde yürütülmekte olan faaliyetlere katk›

• Sa¤l›k örgütleri ve Emek örgütleri ile yürütülen demokratik mücadeleye katk›

Komisyon üyelerine yönelik çal›flmalar

• Sa¤l›k politikalar› konusunda yetkinleflmek üzere komisyon içi e¤itim çal›flmalar› ve
konuk araflt›rmac›larla tart›flma toplant›lar›

Tabip Odas› ve TTB Faaliyetlerine katk› olarak

• GSS konusunda afifl, bildiri, broflür haz›rlanmas›, sempozyum ve TTB Okulu faaliyetleri,
eylem ve etkinliklerin organizasyonuna katk›

• Di¤er sa¤l›k meslek odalar› ve sendikalarla birlikte emek eksenli demokrasi mücadelesine
katk›;

• Sunumlar›n haz›rlanmas› ve de¤iflik toplant›larda bunlar›n sunulmas›

• Referandum vb. çal›flmalarla ayd›nlatma faaliyetlerinin yap›lmas›, 

• Merkezi toplant›lar›n organizasyonu,

Sa¤l›k Politikalar› Komisyonu



4 3

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 7 Ç A L I fi M A  R A P O R U

Sosyal Güvenlik ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Sempozyumu

• 5 Haziran 2005’de Petrol-‹fl Sendikas› salonunda sa¤l›k ortam›n›n en önemli gündem-
lerinden biri olan Genel Sa¤l›k Sigortas› tart›flmas›n›n her yönüyle yap›ld›¤› bir sempozyum
düzenledi.

• Komisyonumuzun bu etkinli¤ine Yüksel Akkaya, Onur Hamzao¤lu, Ata Soyer, Metin
Bakkalc›, Köksal Ayd›n, Aysun Erbahçeci, Ezgi Güneydo¤an ve Yeliz Mutlu konuflmac› olarak
kat›ld›.

GSS karfl›t› etkinlikler

• Komisyon taraf›ndan haz›rlanan sunumlar›n komisyon üyelerince aktar›ld›¤› etkinlikler:

• Kat›l›mc› say›s› 50-350 aras›nda de¤iflen, de¤iflik hastane, sendika, meslek odas›, dernek
ya da siyasi parti taraf›ndan organize edilen 90 toplant›ya kat›l›nd›, 

• 20 radyo-TV program›na konuk olundu.

GSS karfl›t› etkinlikler

Tüm bu toplant›larda  Genel Sa¤l›k Sigortas›n›n halka ve sa¤l›k çal›flanlar›na nas›l bir gele-
cek vaadetti¤i anlat›lmaya çal›fl›ld›. Bu sald›r› program›na karfl› birleflik bir mücadelenin
örgütlenmesi gerekti¤i tart›flt›r›ld›.

• Türkiye çap›nda gerçeklefltirilen GSS REFERANDUMU’na aktif olarak kat›ld›k….

Genel Sa¤l›k Sigortas› Önce Kad›n› Vuracak

• 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü nedeniyle komisyonumuzun kad›n üyeleri bir
broflür haz›rlad›. 8 Mart etkinlikleri çerçevesinde bu broflürün da¤›t›m› yap›ld›.

AVRUPA B‹RL‹⁄‹ VE SA⁄LIK POL‹T‹KALARI

• Geniflletilmifl komisyon toplant›s› fleklinde düzenlenen tart›flma toplant›s›na sendika
uzman› Aziz Çelik konuflmac› olarak kat›ld›.

TTB/ GÜZ OKULU 

• 1-2 Ekim 2006’da Gönen’de  gerçeklefltirilen gerek bilimsel oturumlar› ve gerekse sosyal
program› aç›s›ndan oldukça verimli geçen Güz Okulu önümüzdeki dönemin gündemlerinin
irdelendi¤i ve canl› tart›flmalar›n yap›ld›¤› forum havas›ndayd›.

1219 say›l› yasada de¤ifliklik!

• ‹thal Hekim • Zorunlu Mali Yükümlülük Sigortas› • fief-flef Muavini Atamalar› 

Konular› ile ilgili afifl-broflür haz›rlayarak bu konudaki bas›n aç›klamalar›na kat›ld›k

TTB/ KIfi OKULU

l 9-10 Aral›k 2006’da Kumburgaz’da 60 kat›l›mc› ile gerçeklefltirilen K›fl Okulu bilgileri
tazelemek, birlikte gündemi tart›flmak ve alternatif bir sa¤l›k program›n›n ana hatlar›n› belir-
lemek aç›s›ndan yararl› oldu.

H‹ZMET SATIN ALIMI PANEL‹

•31.03.2007 TAR‹H‹’NDE ANKARA’DA YAPILAN SA⁄LIK POL‹T‹KALARI ÇALIfiMA GRUBU
‹LE YAPILAN PANEL

SOSYAL GÜVENL‹K 

•BELED‹YE-‹fi SEND‹KASIYLA YAPILAN GÖRÜfiME

ÇEfi‹TL‹ RADYO PROGRAMLARINDA YAPILAN RÖPORTAJLAR.
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‹stanbul Tabip Odas› Etik Kurulu yeniden yap›lanma süreci sonras› tüm ‹TO üyesi hekimlere
yap›lan ça¤r›ya cevap veren üyeleri ile 12 Aral›k 2006 tarihinde; Hekimlik prati¤inde ortaya
ç›kan ve ‹TO yönetiminin önerdi¤i olgular hakk›nda görüfl oluflturmak, sa¤l›k ortamlar›na
hekimlik prati¤i ve uygulamalar› ile ilgili olarak etik ve bilimsel davran›fla yönelik politikalar
oluflturmak ve bunu deklare etmek, konu ile ilgili tüm taraflarla iletiflim kurarak hekimlik
uygulamalar›nda etik davran›fl modelleri  gelifltirerek hekimlerde fark›ndal›klar yaratmak ve
k›lavuzlar haz›rlamak ve günlük mesleki uygulamalar s›ras›nda ortaya ç›kan usule ve bilime
uygun olmayan ifllemler hakk›nda çal›flmalar yapmak ve öneriler oluflturmak üzere çal›flmaya
bafllam›flt›r.

Etik Kurul çal›flmalar›n›n yönetilmesi ve çal›flmalar›n›n düzenlenmesi ve kay›tlar›n tutulmas›
aç›s›ndan, Etik Kurul Baflkanl›¤›  için Doç. Dr. Kadircan Keskinbora, Sekreterli¤i için Dr. Ali
Demircan ve ‹TO YK ile ‹liflkiler için de Dr. Hüseyin Demirdizen görevlendirilmifltir.

Her ay›n ilk Perflembe günü ola¤an toplant› karar› ile her ay en az bir kez toplanma karar›
alan kurul, bugüne kadar toplam befl kez toplant› yapm›flt›r. Toplant›lar ortalama 10-14 üye
kat›l›m› ile gerçekleflmekte olup toplant› tutanaklar› ve kararlar› ‹TO web sayfas›nda tüm
hekimlerimizin bilgisine sunulmaktad›r. Çeflitli konularda yap›lan çal›flmalar alt gruplar
oluflturularak devam etmektedir. 

Bu toplant›larda;

1- Standart Ayd›nlat›lm›fl Onam Formu, 

2- Acil Hekimlik Uygulamalar›nda Etik Kurallar,

3- Sa¤l›k Mesle¤i Mensuplar›n›n Suçu Bildirmemesi, ‹hbar Yükümlülü¤ü; T›bbi, Etik ve
Hukuki Sorunlar, (Bildirim Yükümlülü¤ü)

4- ‹TO YK taraf›ndan görüfl istenen inceleme dosyalar›,

5- T›p Fakülteleri ve E¤itim Araflt›rma Hastanelerinde yap›lan uzmanl›k e¤itimleri için örnek
dosyalar haz›rlanmas›, konular›nda tart›flmalar ve çal›flmalar yap›lm›flt›r.

Ayr›ca TTB Merkez Etik Kurul’un düzenlemifl oldu¤u 24 Mart 2007 tarihinde TTB’de
yap›lan toplant›sna ‹TO Etik Kurul Sekreteri Dr. Ali Demircan temsilen kat›lm›fl ve burada
Tabib Odalar›nda Etik Kurullar›n oluflumu ve çal›flma yöntemleri ve Ayd›nlat›lm›fl Onam
Formu (standart) haz›rlanmas› konular›na çal›flma yapma görevini üstlenmifltir.

Yine burada ‹TO Baflkan› Prof. Dr. Özdemir Aktan’›n  daha önce Etik Kurula sunmufl
oldu¤u “Mesleki Etik Bildirge” de TTB Merkez Etik Kurul Baflkanl›¤›na bilgilendirme amac› ile
aktar›lm›flt›r. (Konu hakk›nda ‹TO Etik Kurulu herhangi bir tart›flma yapmam›flt›r)

‹TO Etik Kurul çal›flmalar›na kat›lan meslektafllar›m›z›n listesi afla¤›da olup isteyen tüm ‹TO
üyesi meslektafllar›m›za aç›kt›r.

Özdemir Aktan , Orhan Ar›o¤ul, fiefik Görkey, Hüseyin Demirdizen, Gürsu K›yan, Ali
Demircan, Kadircan Keskinbora, ‹mdat Elmas, Erol Ünder, Faruk Y›ld›z, Selahattin Kuflhan,
Y›ld›z Ertu¤ Ünder , Süheyla Alkoç, Didem Bask›n, Saffet Ercan, Yeflim Ifl›l Ülman, Gürkan
Sert, Tolga Güven, Sezgin Sar›kaya, Bilgi Baca, Serpil Yaylac›

Etik Kurul Raporu
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1- Uzmanl›k E¤itimi Çal›flma Grubu, her ay›n ikinci Sal› günü yapmakta oldu¤u ayl›k toplan-
t›lar›n› sürdürerek toplam 11 toplant› yapt› ve bu dönem için daha önceden planlanm›fl olan
etkinliklerine devam etti.

2- UECG 2006 ayl›k toplant›lar› kapsam›nda  düzenlenen “Uzmanl›k E¤itiminde Akreditas-
yon ( Efl yetkilendirme )” konulu toplant›, 18 Nisan 2006 Sal› günü, ‹stanbul Tabip Odas› 4.
Kat toplant› Salonunda yap›ld›. Toplant›ya konuflmac› olarak kat›lan Prof. Dr. Haluk Ander (‹s-
tanbul T.F. Üroloji ABD) ile Prof. Dr. Cenk Büyükünal (Cerrahpafla T.F. Çocuk Cerrahisi ABD)
kendi UEMS (Avrupa Tip Uzmanlar› Birli¤i) Akreditasyon süreci deneyimlerini de aktard›lar.

3- Bu dönemin önceden planlanm›fl bir di¤er etkinli¤i olan “Hekimlik Uygulamalar› ve Etik”
konulu konferans 16 May›s 2006 Sal› günü Dr. Y›ld›r›m Gülhan taraf›ndan sunuldu. Toplant›
sonunda odam›z›n yeni seçilmifl olan Yönetim Kurulu üyeleri ile bir tan›flma kokteyli yap›ld›.

4- 2005-2006 y›l› program›m›zda yer alan “T›pta Uzmanl›k E¤itiminde Afiliasyon” Projesi yüz
yüze görüflme yöntemi ile yap›lacak olan bir kalitatif çal›flma biçiminde planlanm›flt›. Bu pro-
je kapsam›nda Uzmanl›k E¤itimi verilen 7 Hastaneden 21 Kifli ile yüz yüze derinlemesine gö-
rüflme gerçeklefltirildi. Bant çözümlemeleri tamamlanarak sunum aflamas›na gelindi.

5- Bu proje ile ba¤lant›l› olarak, daha önce 2001 tarihinde yap›lan asistan ve e¤itim kurum-
lar› bilgi anketlerinin 2006 y›l› verileri ile tekrar edilmesi planlanm›fl ve bu amaçla; Asistan (Uz-
manl›k Ö¤rencisi) E¤itimi De¤erlendirme Anketi ile E¤itim Kurumlar›n›n Yap›s› ve ‹fllevi Anke-
ti soru formlar› haz›rlanarak anket yap›lacak hastaneler saptanm›fl ve anket çal›flmalar›na bafl-
lanm›flt›. Anket süreci çeflitli nedenlerle istenilen h›zda gerçeklefltirilemedi. Gecikmeye neden
olan etkenlerin bafl›nda, ‹stanbul Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün hastanelere genel olarak d›flar›ya bil-
gi verilmemesi yönünde göndermifl oldu¤u yaz› nedeniyle baz› birimlerden cevap al›namama-
s›n›n yer ald›¤› saptand›. Bitirilemeyen hastaneler için çal›flmalar devam etmektedir.

6- 1 Eylül 2006’da UEÇG baflkan› Dr. Engin Bürümcek’in sa¤l›k nedenlerinden dolay› istifa
etmesi ile tekrar seçim yap›larak UEÇG baflkanl›¤›na Dr. Ali Özyurt, Sekreterli¤ine ise Dr. Er-
dem Birgül seçildiler.

7- Uzmanl›k E¤itiminde Afiliasyon isimli kalitatif araflt›rma ve bunu tamamlayan, Uzmanl›k
E¤itimi Veren Birimlerde E¤itim Altyap›s› Anketi ile Asistan E¤itimi De¤erlendirme Anketi ça-
l›flmalar›m›z› bir panel biçiminde sunma talebimiz düzenleme kurulunca kabul edildi. Proje so-
nuçlar› 1-3 Aral›k 2006 tarihlerinde ‹zmir'de yap›lan 12.T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›'n›n
program›nda yer alarak 2 Aral›k 2006 tarihinde çal›flmalarda aktif olarak rol alan arkadafllar›-
m›z Dr. Pemra Ünalan, Dr. Arzu Uzuner ve Dr. P›nar Topsever taraf›ndan sunuldu.

8- Uzmanl›k E¤itimi Çal›flma Grubu'nun kuruluflunun 10.y›l›, 14 Kas›m 2006 tarihinde ‹stan-
bul Tabip Odas›’nda düzenlenen kokteyl ile kutland›. Kokteyl s›ras›nda tüm eski UEÇG bafl-
kanlar›na birer teflekkür plaketi verildi.

9- Çal›flma grubumuz taraf›ndan T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü ile ilgili geliflmeler kuruluflumuzdan
bu yana yak›ndan izlenmekte. Tüzük ile ilgili olarak yaflanan son geliflme; tüzükte yer alan Ta-
babet Uzmanl›k Kurulu nedeniyle, sürekli kurullar›n tüzük ile de¤il yasa ile kurulabilece¤i ge-
rekçesi ile Dan›fltay taraf›ndan tüzü¤ün bakanl›¤a geri gönderilmifl olmas› idi. Geliflme üyele-

Uzmanl›k E¤itimi Çal›flma Gurubu
Faaliyet Raporu
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re duyuruldu.

10-  TBMM Genel Kurul gündemine getirilen ve görüflülmeyi bekleyen “Torba yasa tasar›s›”
diye de adland›r›lan ve sa¤l›k ortam›n› olumsuz etkileyecek olan tasar› ile; 

• Ço¤unluk üyelerinin S.B atad›¤› ve e¤itici olmayan 3 üyenin de bulundu¤u T›pta Uzman-
l›k Kurulu kurulmas›,

• Profesör ve doçentlere s›navs›z flef-flef yard›mc›s› olma hakk› yasal hale getirilerek normal
baflasitan, flef yard›mc›s› ve uzmanlar›n flef olma imkan›n neredeyse hiç kalmayaca¤›,

• 800 civar›nda flef-flef yard›mc›s› kadrosu oldu¤u söylenmekte oldu¤u, 

• Tüm e¤itici kadrosuna 5 y›l aralarla performans de¤erlendirmesi getirildi¤i, S.B.’nin ata-
yaca¤› kurulca performans› be¤enilmeyenlerin normal hizmet hastanelerine uzman olarak
atanacaklar›, 

• Yabanc› hekimlere çal›flma izni getirildi¤i belirlenerek, 

Bu durumun da hem haks›z rekabete hem de ucuz iflgücüne yol açaca¤› de¤erlendirildi. 

Ülkemizde hekim aç›¤› de¤il hekimlerin da¤›l›m›nda sorun oldu¤u, bunun da hekim ithal et-
mekle de¤il bilimsel bir hekim insan gücü planlamas› ve hekim isdihtam politikas› ile çözüle-
bilece¤i, bunu da meslek örgütleri, YÖK,DPT ve hükümet ortak olarak yapmas› gündeme ge-
tirildi. 

Zorunlu mesleki sigorta getirilmesi ile hekim ücretlerinden her ay kesintiler yap›laca¤›, bu-
nun alt yap›s›n›n da henüz haz›r olmad›¤›, hastanelerimizde standardize edilmemifl uygulama-
lar› nedeniyle gerçekleflen  tüm hatalar›n hekimlere mal edilemeyece¤i vurguland›. 

Yukar›da aç›klanan nedenlerden dolay› yasa tasar›s›n›n geri çekilmesi için ‹TO taraf›ndan bir
imza kampanyas› yürütülmekte oldu¤u ve toplanan imzalar›n TBMM baflkanl›¤›na postalana-
ca¤› üyelere duyuruldu. Bunun için Haydarpafla Numune Hastanesi Acil Servisi önünde kitle-
sel bir bas›n aç›klamas› yap›laca¤› duyuruldu. 

• Yasaya karfl› üyeler taraf›ndan; bas›nda ve TV’de ciddi programlara kat›larak karfl› ç›k›lma-
s›, yabanc› hekimlere karfl› hekimlerde oluflan ciddi tepkinin de¤erlendirilerek toplu tepki gös-
terilmesi, yap›lan toplant›lar›n sonuca etki yapmamas› ve bu s›rada bakanl›¤›n can›n›n istedi-
¤ini yapabildi¤i, sonuç alabilecek mahkeme yada Cumhurbaflkan› alternatiflerinin denenme-
si, medyatik hareket edilmesi önerildi. 

TBMM’de toplant›m›zdan buyana geçen sürede kabul edilen ancak daha sonra Cumhurbafl-
kan›nca veto edilen, “Torba yasa”ya, 25 Yeni E¤itim Hastanesi aç›lmas› ve fief –fief Yard›m-
c›lar› atanmas› ile ilgili yeni düzenlemeler içeren iki madde daha eklendi¤i bilgisi al›nmas›na
karfl›n yasa daha sonra ilgili TBMM komisyonu taraf›ndan geri çekildi.

11- Çal›flma grubumuz taraf›ndan T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü ile ilgili geliflmeler kuruluflumuz-
dan bu yana yak›ndan izlenmekte. Tüzük ile ilgili olarak yaflanan son geliflme; tüzükte yer alan
Tababet Uzmanl›k Kurulu nedeniyle, sürekli kurullar›n tüzük ile de¤il yasa ile kurulabilece¤i
gerekçesi ile Dan›fltay taraf›ndan tüzü¤ün bakanl›¤a geri gönderilmifl olmas› idi. Geliflme üye-
lere duyuruldu.

12- Yandal Uzmanl›¤› ile ilgili geliflmeler grubumuz taraf›ndan da izlenmekte idi. Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›’n›n yandal uzmanl›¤› girifl s›nav› açmas› ile hareketlenen süreçte, 31 May›s'ta yaz›l› k›s-
m› yap›lacak s›nava karfl› TTB Dan›fltay 8. Dairesi'ne dava açm›flt›. Dan›fltay’da dava görüflüle-
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rek s›nav›n yürütmesinin durdurulmas›na karar verildi¤i ö¤renilerek bu geliflme üyelere duyu-
ruldu. 

13- UEÇG’nin 2007 y›l› program›n yap›larak Anket çal›flmam›z›n tamamlanmas› ve yeni pro-
je olarak da “Sürekli T›p E¤itimi’nden Sürekli Mesleki Geliflim’e” konusunun ele al›nmas› ka-
rar› al›nd›. Bu projenin genifl kapsaml› olarak ele al›narak tart›fl›labilmesi amac›yla 16 Ocak
2007 Sal› tarihinde ‹stanbul Tabip Odas›- 4. Kat Sevinç Özgüner Toplant› Salonunda bir top-
lant› düzenlendi. Öncesinde oda baflkan›m›z›n imzas› ile ilgili olabilecek birim ve meslaktaflla-
r›m›za davetiye gönderilerek duyurusu yap›lan toplant›da, Prof. Dr. Sema Anak ve Prof. Dr.
Raflit Tükel SMG hakk›nda bir sunum yapt›lar. Tüm boyutlar›yla ülkemiz koflullar›nda SMG’nin
ele al›nd›¤› toplant› ve daha sonra yap›lan UEÇG toplant›lar› sonras›nda proje flekillendirildi.
Sonuç olarak:

1. Elektronik ortamda raporun tart›fl›larak gelifltirilmesine,

2. Uygulaman›n daha sonra yap›lmas›na,

3. Herkese aç›k blog oluflturulmas›na,

4. UEÇG Web sitesi alt›nda SMG Web sitesi oluflturulmas›na,

5. SMG Raporunun tan›t›m› ve k›lavuz oluflturulmas›, k›lavuz oluflturulmas›nda temel olabi-
lecek ilkelerin belirlenmesine,

6. Meslektafllar›m›z›n beklentilerinin saptanmas› amac›yla bir Anket yap›lmas›na       

karar verildi. Daha sonra üyemiz Dr. Ahmet Topuzo¤lu taraf›ndan http://smgistan-
bul.blogspot.com /    adresinde oluflturulan ve üyeler taraf›ndan be¤eniyle karfl›lanan SMG
konulu blog'un UECG e-grubuna tekrar duyurularak de¤erlendirmelerin al›nmas› ve bir son-
raki toplant›ya öneriler tasla¤› oluflturulmas› kararlaflt›r›ld›. Yine Dr. Ahmet Topuzo¤lu taraf›n-
dan oluflturulan Anket de¤erlendirilerek son flekli verildi. 

14- 14 Mart T›p Haftas› Etkinlikleri Kapsam›nda 14 Mart Çarflamba günü Marmara Üniver-
sitesi Haydarpafla Kampüsü’nde “Uzmanlik E¤itiminde Kurumlararasi ‹flbirli¤i - E¤itici Ve E¤i-
tilen Gözüyle Afiliasyon” paneli gerçeklefltirildi. Panelin oturum Baflkanl›klar›n› TTB-UDEK Bafl-
kan› Prof. Dr. Raflit Tükel ve ‹TO-UEÇG Baflkan› Uz.Dr. Ali Özyurt yapt›. Üyelerimiz: Prof.Dr.
Sema Anak, Afiliasyon Projesini; Yard.Doç.Dr. Pemra Ünalan, Niteliksel araflt›rmam›z›n,
Yard.Doç.Dr. Arzu Uzuner ise Kesitsel Araflt›rmam›z›n sonuçlar›m› sundular. Panelde Ayr›ca
Sa¤l›k Bakanl›¤› Sa¤l›k E¤itim Genel Müdürü Doç.Dr. Sinan Yol, “Sa¤l›k Bakanl›¤› EAHleri Gö-
züyle Afiliasyona Bak›fl” ve Marmara Üniv. T›p Fak. Dekan› Prof. Dr. Tolga Da¤l› ise “Üniver-
site Hastaneleri Gözüyle Afiliasyona Bak›fl” konulu birer konuflma yapt›lar.

15-  Uzmanl›k E¤itimi Çal›flma Grubu kuruluflunun 10. y›l› nedeniyle bugüne kadarki UEÇG
çal›flmalar›n›n bir kitapta toplanarak bas›lmas› için çal›flma yap›lmas›na karar vermifltir.

16-  SMG konusunu iflleyen  Klinik Geliflim ek say›s› ç›kar›lmas›na karar verildi.

17-  Yönetim kurulundan gelen  uzmanl›k e¤itimiyle ilgili baflvurular de¤erlendirilerek yan›t-
land›.

Gerek yeni ç›kan tüzük gerekse s›nav yönetmeli¤i hakk›nda odaya yap›lan çok say›da bafl-
vuruya sözlü ve yaz›l› yan›tlar verildi.

Dr. Ali Özyurt / UECG Baflkan›    
Dr. Erdem Birgül / UECG Sekreteri
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Onbefl günde bir Pazartesi günleri toplanan ‹nsan Haklar› Komisyonu, bu süreçte afla¤›daki
konularda faaliyet göstermifltir:

1. Av. Behiç Aflç›’n›n, 5 Nisan 2006 tarihinden itibaren, cezaevlerindeki tecrit koflullar›n›n
düzeltilmesi amac›yla evinde bafllatt›¤› ölüm orucu direnifli yak›ndan takip edildi. Tecritin
insan sa¤l›¤› üzerinde yaratt›¤› derin yaralar›n bilimsel olarak gösterildi¤i çal›flmalara daya-
narak, cezaevlerindeki sa¤l›ks›z koflullar›n düzeltilmesi ve ölüm orucunun kay›ps›z sonlan-
mas› için çaba gösterildi. Bu amaçla, ölüm orucunun bafllad›¤› tarihten itibaren her hafta
periyodik olarak, Av. Behiç Aflç›’n›n sa¤l›k muayenesi yap›ld›. Ayr›ca, dönem dönem, kardiy-
olog, nörolog, psikiyatrist, adli t›p, gö¤üs hastal›klar› ve kulak-burun-bo¤az uzmanlar›n›n
kat›ld›¤› genifl bir ekiple, sa¤l›k durumu raporlanarak, elde edilen sonuçlar bas›n aç›klamalar›
yolu ile kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylafl›ld›. Yaklafl›k 400 hekimin kat›ld›¤› bir imza kam-
panyas› gerçeklefltirilerek gazetelerde yay›nlanmas› sa¤land›. Konuyla ilgili olabilecek bütün
kitle örgütleri (Baro, Sa¤l›k Meslek Odalar›, TMMOB, Sendikalar, ‹HD, T‹HV) ile görüflmeler
yap›ld›. Ankara’da, Sa¤l›k Meslek Odalar›, TMMOB, D‹SK, KESK, Sanatç›lar ve Demokratik
Kitle Örgütlerinin kat›ld›¤› bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. Ayn› gün Adalar Bakanl›¤› Müsteflar›
ile bir görüflme yap›ld›. TTB, TMMOB, D‹SK, KESK ve Hak-‹fl’in baflkanlar düzeyinde kat›ld›¤›
bir bas›n brifinginin düzenlenmesine öncülük edildi. Uluslar aras› kurumlara iletilmek üzere,
bir metin haz›rland›. Bu dönemde, tecritin sa¤l›k üzerine etkileri hakk›nda, Ankara Tabip
Odas› ‹nsan Haklar› Komisyonu ve ‹stanbul Tabip Odas› ‹nsan Haklar› Komisyonu’nun ortak
olarak haz›rlad›klar› bir sunum, bu konuda bilgi isteyen çeflitli kurumlar›n talepleri do¤rul-
tusunda kendileri ile paylafl›ld›. ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu ve TTB arac›l›¤› ile, F-
tipi cezaevlerinde bilimsel bir çal›flma yürütülmesi için, Adalet Bakanl›¤›’na ça¤r›da bulunul-
du.

2. Toplumda son dönemde geliflen linç giriflimleri ile ilgili olarak, bir “Linç” dosyas›n›n
haz›rlanmas› için çal›fl›ld›. Bu konuda genifl bir arfliv çal›flmas› yap›ld›. Hekim Forumu’nun bir
say›s›nda genifl bir flekilde yer verildi. Ayr›ca, bu konuda, ‹stanbul Tabip Odas›’n›n web say-

‹nsan Haklar› Komisyonu Faaliyet Raporu
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fas›nda yay›nlanan bir metin haz›rland›. 

3. ‹fade özgürlü¤ünün önünde büyük bir engel olarak görülen 301. madde kapsam›nda
yarg›lanan Elif fiafak, Orhan Pamuk ve Muazzez ‹lmiye Ç›¤ davalar›na destek verilmesi ve
davalar›n›n takip edilmesi için çal›flmalar yürütüldü. Bu konuda, web sayfas›nda, 301. madde
ve Muazzez ‹lmiye Ç›¤ ile ilgili bir metin yay›nland›.

4. ‹zmir’de, Helsinki Yurttafllar Derne¤i taraf›ndan düzenlenen “‹flkencenin
Haritaland›r›lmas›” konulu sempozyuma kat›l›nd›. Bu çal›flma sonucunda, hekim kitlesinin
iflkenceye karfl› ve iflkence bulgular› konusunda daha duyarl› olmalar›n›n sa¤lanmas›
amac›yla bir e¤itim çal›flmas›n›n gerçeklefltirilmesine karar verildi. 

5. ‹HD’nin 4 Mart tarihinde, ateflkes karar› ile ilgili düzenledi¤i bas›n aç›klamas› metnine
Yönetim Kurulu’nun da onay› ile kiflisel kat›l›m sa¤land›.

6. Son dönemlerde giderek artan sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddet uygulamalar› ile ilgili
olarak “Sa¤l›k Çal›flanlar›na Yönelik fiiddet” konulu bir sunum haz›rland›. Bu sunumun belir-
li tarihlerde hastanelerde hekim arkadafllarla paylafl›lmas›na karar verildi.

7. 3 Mart’ta TTB’nin düzenledi¤i “fiiddet” konulu sempozyuma kat›l›nd›. Bu sempozyum-
da sunulan bildirilerle, Komisyon’un haz›rlad›¤› sunumun güçlendirilmesi uygun görüldü.

8. TMMOB’dan gelen, TMMOB-‹stanbul Koordinasyon Kurulu, ‹stanbul Tabip Odas› ve
‹stanbul Barosu’ndan oluflan “Cezaevi ‹zleme Komisyonu”nun yeniden canland›r›lmas› öner-
isi kabul edildi ve destek verilmesi uygun görüldü.

9.  “Ceza ‹nfaz Sisteminde Sivil Toplum Örgütü” taraf›ndan 21-23 Mart tarihlerinde düzen-
lenen sempozyuma gözlemci olarak kat›l›nd›. Sempozyum sonuç bildirgesi ve toplant›ya
kat›lan arkadafllar›n gözlemleri sonucunda elde edilen veriler de¤erlendirildi.

10. ‹stanbul Tabip Odas›’n›n her y›l düzenli olarak 14 Mart’ta verdi¤i “14 Mart Bar›fl,
Demokrasi ve ‹nsan Haklar› Ödülü” için ödül yönetmeli¤i haz›rland›. Ayr›ca, ödül jürisinde yer
al›narak, bu konudaki çal›flmalara destek verildi.

11. Çocuk pornografisi ile ilgili olarak ortaya ç›kan olaylar ve bas›nda ç›kan haberler ile ilgili
olarak Yönetim Kurulu’nun bas›n aç›klamas› yapmas› için öneri sunuldu.

12. Açl›k grevi sonras› geliflen Wernicke-Korsakoff hastal›¤›n›n yan› s›ra, gördü¤ü yo¤un
iflkence sonras› kal›c› rahats›zl›¤› oluflan Savafl Kör’ün dosyas› incelendi. Kendisine t›bbi
destek sa¤lanmas› ve olayla ilgili alternatif rapor haz›rlanmas› için çal›flmalar halen yürütülüy-
or.

13. Çocuklu hekim arkadafllar›n Oda faaliyetlerine daha rahat kat›l›mlar›n› sa¤lamak
amac›yla, Yönetim Kurulu’na, Oda’da bir çocuk odas› oluflturulmas› konusunda öneri sunul-
du. Öneri kabul gördü. 

14. Hekim Forumu Yürütme Kurulu çal›flmalar›na, Komisyon’dan düzenli olarak kat›l›m
sa¤lanmas›na karar verildi ve uygulamaya geçirildi.

Bundan sonraki dönemde karfl›lafl›labilecek sorunlarla yap›lmas› planlanan çal›flma, proje
ve görevlerin tart›fl›lmas› ve de¤erlendirilmesi, iflbölümü yap›lmas› ve daha kurumsal
çal›flmalar›n yürütülmesi amac›yla, önümüzdeki dönemde, Ankara’da tüm yurttan ilgili arka-
dafllar›n kat›laca¤› 1-2 günlük bir atölye çal›flmas› yap›lmas› planlanmaktad›r. 
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‹stanbul Tabip Odas›n›n bilimsel yay›n organ› olan Klinik Geliflim Dergisi 2007 y›l›nda 20.
y›l›n› kutluyor. Bu y›lbafl›nda yeni oluflturulan yay›n kurulu ile yay›n hatt›n› da yeniden sorgu-
layan dergimiz art›k klinik araflt›rmalar ya da olgu sunular› yerine belli konularda özel say›lar
ç›kartmaya karar vermifltir. ‹lk olarak 2006 y›l›nda yay›nlanan Çocuk Romatoloji say›s›n›n
özelinde ortaya ç›kan ürünle birlikte daha önceki yay›n kurulumuzla verilen bu karar yaflama
tam anlam› ile 2007 y›l›nda geçirilmifltir. 2007 y›l›n›n ilk iki say›s› olan Tüberküloz ve Pediatrik
Onkoloji say›lar› ça¤r›l› editörlerce oluflturulmufl ve 3000 adet yay›nlanm›flt›r. ‹lgili say›lara
hem odam›z arac›l›¤› ile hem de www.klinikgelisim.org adresinden ulaflabilirsiniz. 

Klinik Geliflim dergisinin amac›, t›p alan›nda mesleki ve toplumsal öncelik ve önem tafl›yan
seçilmifl konulardaki en güncel bilimsel geliflmeleri ve çal›flmalar› bütüncül yaklafl›mla,
moleküler düzeyden sosyal boyuta dek çok katmanl› biçimde meslektafllar›m›za aktarmak ve

kal›c›l›¤› olan bir t›p dizisi olufltur-
makt›r. 

Bu amaçla, her y›lbafl›nda
toplanan yay›n kurulunun belirle-
di¤i konularda ça¤r›l› editörlerin
belirledi¤i alt konu bafll›klar›ndaki
derlemeler yay›nlanmaktad›r. Söz
konusu derlemelerin tümü güncel
bilgileri içermelidir. Ayr›ca seçilmifl
konular ile ilgili sosyal sorunlar da
seçilmifl konu editörlerince dile
getirilebilir. Klinik Geliflim dergisi,
yay›n kurulu d›fl›ndan önerilecek
seçilmifl konu ve editör önerilerine
aç›kt›r. Dergimizin hedef kitlesi
olarak ise konu ile ilgili t›p fakülte-
si son s›n›f ö¤rencileri, pratisyen
hekimler, asistan hekimler ve
uzman hekimlerdir.   

Dergimizin yay›n dili Türkçedir.
Dergide yer alan tüm yaz›lar Türk
Dil Kurumu kurallar›na uygun
olarak haz›rlanmal›d›r.  Haz›rlanan
yaz›larda ayr› bir ‹ngilizce özet yer
almamaktad›r. 

Klinik Geliflim 20 Yafl›nda
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ET‹K KURUL TOPLANTISI

Hekim Forumu dergisi
yay›n kurulu, profesyonel
bir çal›flan›n da deste¤iyle,
2006 y›l›nda 4 yay›n
yapan derginin, 2007
y›l›nda iki ayda bir
yay›nlanmas› için, yeniden
yap›lanma çal›flmalar›na
bafllad›.

HEK‹M FORUMU
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BÜRO
ÇALIfiMALARI
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‹flyeri Hekimli¤i Bürosu

Verilen Yetki ve Bildirilen Fesihler: 

Mevcut dönemde verilen yetkilerin ve bildirilen iflyeri fesihlerinin aylara göre da¤›l›m›
afla¤›daki gibidir.

Büro Sekreteri:

Emel Karaman

AYLIK DÖNEM YETK‹ SAYISI FES‹H SAYISI

N‹SAN – 04 43 29

MAYIS – 04 36 27

HAZ‹RAN – 04 43 31

TEMMUZ – 04 24 27

A⁄USTOS - 04 14 33

EYLÜL – 04 23 42

EK‹M – 04 26 35

KASIM – 04 25 30

ARALIK – 04 22 73

OCAK – 05 22 22

fiUBAT - 05 25 46

MART – 05 39 37

N‹SAN – 05 36 29

TOPLAM : 378 461

A Tipi Kurslar

Mevzuattaki belirsizlik yüzünden A tipi iflyeri hekimli¤i kursu yap›lmam›flt›r. Buna karfl›n
01.04.2004 – 30.04.2005 döneminde Tabip Odas› ‹flyeri Hekimli¤i kurs baflvurusu yapan
hekim say›s› 130’dur.

B Tipi Kurslar

18-19 Aral›k 2004 tarihlerinde yap›lan B tipi ‹flyeri Hekimli¤i kursuna 39 meslektafl›m›z
kat›lm›fl ve sertifika alm›fllard›r.
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C Tipi Kurslar

Türk Tabipleri Birli¤i taraf›ndan 24-25 Nisan 2004 tarihlerinde “‹flitmenin Korunmas›”
konulu yap›lan C Tipi Sertifika e¤itimine 95 hekim kat›lm›flt›r. 

KURS BAfiVURULARI : 

01.04.2004 – 30.04.2005 döneminde Odaya yap›lan kurs baflvuru say›lar› ve toplam
baflvuru adetleri afla¤›daki gibidir.

An›lan dönemde A tipi kursa 130,  Spor Hekimli¤i  kursuna 10, Turizm Hekimli¤i kursuna
39 hekimin baflvurusu kabul edilmifltir. Odaya yap›lan toplam baflvuru say›s› ise A tipi kurs
için 1150,  Spor Hekimli¤i için 221, Turizm Hekimli¤i için 369’dur.

Yaz›flmalar

An›lan dönemde 33 adet mahkeme ve resmi kurum yaz›flmas› cevaplanm›fl, 37 adet
hekimleri bilgilendirici yada bilgi talep edilen yaz› yaz›lm›fl, 36 firmadan yaz›l› olarak ücret
bordrosu ve hekimin ücret düzeltmesi talep edilmifl ve hekimlerle ilgili olarak firmalarla 19
yaz›flma yap›lm›flt›r. ‹flyeri hekimi talep eden 15 ifl yerine hekim önerilmifltir. 11 adet firmaya
iflyeri hekimi bulundurmas› için uyar› yaz›s› yaz›lm›flt›r.
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Üyelik ‹flleri Bürosu

• Yeni üyelerin kay›tlar›, kimlik tahsisi ve da¤›t›m ifllemleri, e¤er hekim bir baflka ilden
naklen geliyorsa yada baflka bir ile kayd›n›n naklinde nakil ifllemleri ile ilgili görüflme ve
yaz›flmalar ve üye dosyalar›n›n klasman› bu büroda yap›l›r.

• Üyelerimizin yaz›flma adresleri ve iletiflim bilgilerindeki de¤ifliklikler bilgisayar kay›tlar›na
ifllenir. Ayn› zamanda, farkl› kriterlere göre protokol kay›tlar› tutularak yap›lacak toplant›,
duyuru, kutlama vb. etkinliklerde iletiflim için yaz›flma etiketleri haz›rlan›r.

• Hekimlerin çeflitli nedenlerle (ifle bafllang›ç, Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤› kayd›, iflyeri de¤iflikli¤i,
muayenehane nakli, vize vb.) nedenlerle ihtiyaç duydu¤u Odaya üye olduklar›na dair yaz›lar
Büromuzda verilir. Belgelerin haz›rlanmas› esnas›nda üye bilgilerinin güncelli¤i kontrol edil-
erek aidat tahsilat› gerçeklefltirilir. 

• Hekimlerin y›ll›k aidatlar›, iflyeri hekimli¤i yetki ve kurs ücretleri, Onur Kurulu cezalar› tah-
sili, salon kiras› vb. tahsilatlar ile günlük gider ödemeleri ve masraf takibi yap›l›r. Ayr›ca, TTB
ve di¤er kaynakl› kitaplar ile hekimlerin ihtiyaç duydu¤u stok sat›fllar› (protokol defteri,
serbest meslek makbuzu, muayene kart›, laboratuvar defteri vb.) gerçeklefltirilir. Kredi kart›
çekim ve kredi kart›ndan sürekli ödeme talimatlar›n› içeren mail-order ifllemleri Muhasebe
Bürosu ile koordineli olarak yap›l›r.

• Çeflitli duyuru, toplant›, panel daveti, kimlik gönderimi vb.  ile Hekim Forumu dergisinin
üyelere da¤›t›m› ile ilgili da¤›t›m firmas› ile olan ifllerin takibi yap›l›r.

• Üyelerimizle ilgili çeflitli kriterlerdeki raporlamalar ile toplu e-mail gönderimleri gerçek-
lefltirilir.

• Serbest çal›flan hekimlerimizin Ba¤-Kur ile ilgili ifllemlerinde kullan›lan formlar bu büroda
doldurulur.

• Çeflitli nedenlerle mahkeme, icra daireleri vb. resmi kurumlardan gelen üyelerle ilgili
haz›rlanan cevabi yaz›lar Yönetim Kurulu gündemine sunulur.

• Kad›köy Büromuzdan gerçeklefltirilen yeni kay›t, kimlik talebi, nakil, aidat tahsilat› vb.
ifllemlere iliflkin evrak kontrolü ve tasnifi yap›l›r.

• Üyelerimizle ilgili üniversitelerden ve hastanelerden gelen tez sunufl yaz›lar› ve özlük bil-
gileri ile ilgili de¤ifliklikler bilgisayar kay›tlar›na ve dosyalar›na ifllenir.

• ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nden periyodik olarak gelen ve serbest çal›flan hekimlerin muayene-
hane açma-kapama kay›tlar›na iliflkin raporlar ve hekimlerin çal›flma yeri de¤ifltirdiklerinde
Sa¤l›k Grup Baflkanl›klar›ndan münferiden gelen kay›t kapama ifllemleri bilgisayar kay›tlar›na

‹stanbul Tabip Odas› Üyelik ‹flleri Bürosu hekimlerin odayla olan iletiflimlerinde ilk baflvuru-
lan bürodur. Büroda 3 adet sekreter çal›flmakta olup yap›lan ifllemler afla¤›da maddeler
halinde belirtilmifltir:

Sekreterler: Nuray ERO⁄LU, Gülseren NAK, Ferdi Ç‹LO⁄LU
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ve dosyalar›na ifllenir.

Aktif üye say›s›n›n 23.907 oldu¤u Odam›z›n Üyelik ‹flleri Bürosu’nda 28.04.2006 –
31.03.2007 döneminde yap›lan ifllemler ve bunlara iliflkin yaz›flma adetleri afla¤›da belirtil-
mifltir. Kay›tlar›m›za göre ayn› dönemde 17 hekim vefat etmifl, 55 hekim üyelikten istifa
etmifl ve 4 hekim ise üyelik kayd›n› dondurmufltur. 

28.04.2006 YEN‹ YAPILAN  NAK‹L  NAK‹L RESM‹ KURUM D‹⁄ER FAAL‹YET TTB
31.03.2007 KAYIT GELEN G‹DEN YAZILARI YAZIfiMALAR BELGESi‹

TOPLAM 774 213 284 421 237 6.950 49
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Hukuk Bürosu

1- Nisan 2007 tarihi itibar›yla hukuk büromuz taraf›ndan, vekil olarak (vekaletname sunul-
mak suretiyle)  takip edilmeye devam edilen derdest dava say›s› 245’dir. 

Yarg›lama konular› farkl›l›k içermektedir. 

A) Davalar›n bir bölümünü ‹stanbul Tabip Odas› vekili s›fat›yla taraf›m›zdan aç›lm›fl olan da-
valar oluflturmaktad›r. Ki bu kategoride; usulsüz ve s›navs›z flef ve flef yard›mc›l›¤› atamala-
r›n›n iptali, ‹stanbul Üniversitesi’nin yandal ve uzmanl›k e¤itimi almakta olan hekimlere dö-
ner sermaye ödememesi ve bu ifllemin dayana¤› olan yönetim kurulu karar›n›n iptali, Hay-
darpafla Numune Hastanesi bahçesinde, projesi tamamlanan 400 yatakl› yeni hastane bina-
s›n›n yerine köprülü kavflak yap›lmas›n› öngören imar plan›n›n iptali, TTB taraf›ndan kredilen-
dirilen kongre/seminer vb. toplant›lara kat›lan hekimlerin kulland›klar› iznin, y›ll›k izinden
mahsup edilece¤ine iliflkin ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü iflleminin iptali gibi, örneklerden de anlafl›la-
ca¤› üzere, “halk sa¤l›¤›n›n ve mesle¤in ve meslektafllar›n korunmas›” görev ve yetkisinin do-
¤al bir sonucu olan davalar yer almaktad›r. 

Yine bu görevlerin bir gere¤i olarak; bu kategoride hekim olmad›¤› için hakk›nda Onur Ku-
rulu taraf›ndan ifllem yap›lamad›¤›ndan ve/veya hekim olmakla birlikte suçun niteli¤i nede-
niyle, ilgili savc›l›¤a Oda ad›na flikayetçi olunan davalar da yer almaktad›r. Organ nakli tica-
reti yapan hekimler,  kendisini hekimmifl gibi tan›tan t›p e¤itimi dahi almam›fl kifliler, yetkisi
olmad›¤› halde hasta muayene eden, reçete düzenleyen gözlükçüler, Türkiye’de hekimlik
yapma izni bulunmayan yabanc› uyruklu kifliler ve onlar› kaçak olarak çal›flt›ran özel hastane
mesul müdürlerine iliflkin yap›lan flikayet örneklerinde oldu¤u gibi.  

B) Davalar›n bir bölümünü ise, ‹stanbul Tabip Odas› yönetim kurulu üyelerinin faaliyet ve
çal›flmalar› nedeniyle kafl› karfl›ya kald›¤› soruflturmalar ve davalar ile yine ayn› faaliyetler es-
nas›nda yönetim kurulu baflkan ve üyelerine yönelik hak ihlalleri nedeniyle taraf›m›zdan aç›-
lan davalar oluflturmaktad›r. 

Keza yönetim kurulu üyesi, Hastane temsilcisi olan, çal›flt›¤› kurumda bu görevleri nedeniy-
le yürüttü¤ü faaliyetler ve/veya uygun bulmad›¤› bir iflleme yönelik ald›¤› tutumlar nedeniy-
le hakk›nda ifllem yap›lan/ceza verilen/dava aç›lan oda aktivisti hekimlerin davalar› da, bu
bafll›k alt›nda s›ralanabilir.    

C) Davalar›n bir bölümü ise ‹stanbul Tabip Odas›’na karfl› aç›lm›fl olan davalard›r. Tabip
Odas›’n›n daval› olarak yer ald›¤› davalar›n neredeyse tamam›n›, Onur Kurulu taraf›ndan ve-
rilen disiplin cezalar›n›n iptali talebiyle hekimlerce aç›lm›fl davalar oluflturmaktad›r. Bu dava-
lar aras›nda en a¤›rl›kl› bölüm ise, reklam yasa¤›n›n ihlali nedeniyle verilen disiplin cezalar›-
n›n iptali konulu davalar oluflturmaktad›r. Bu davalar›n önemli bölümü, Yüksek Onur Kuru-
lu’nun onama kararlar› nedeniyle, ‹stanbul Tabip Odas› ile TTB’ye karfl› birlikte aç›lmaktad›r.

Oda Avukat›:

Av. Meriç Eyübo¤lu
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Bu kategorideki davalar da a¤›rl›kla ve ço¤unlukla lehe sonuçlanmaktad›r. 

D) Davalar›n a¤›rl›kl› bölümünü ise, hekimler ad›na üstlenilmifl davalar oluflturmaktad›r. An-
cak bu kategorideki davalar, bir hekim ad›na üstlenilmifl olsa da,  içeri¤i ve sonuçlar› itiba-
r›yla ayn› konumda bulunan çok say›da hekimi ve mesle¤i etkileyen örnek davalar niteli¤in-
dedir. Askerlik yafl s›n›r› nedeniyle asistanl›kla ilifli¤i kesilen hekimler ad›na aç›lan davalar,
“performansa dayal› ödeme” sisteminin mesle¤ini serbest olarak icra eden hekimlere iliflkin
getirdi¤i katsay› ve hesaplama sistemi, keza y›ll›k izin ve/veya flua izni sürelerinde döner ser-
maye pay›n›n ödenmemesi, il içi ve il d›fl›na yönelik geçici görevlendirmeler, hali haz›rda kli-
nik flefli¤ini yürüten hekimlerin, ayn› anda bir baflka klini¤e daha part-time klinik flefi olarak
atanmas› konulu atama ifllemleri, mecburi hizmet, efl durumu atama-ma-lar›,  “yeni” iflyeri
hekimli¤i yönetmeli¤i sonras›nda TTB ‹flyeri hekimli¤i sertifikas› kabul edilmedi¤i için ma¤-
dur olan hekimler ad›na aç›lan örnek davalar bu kategoride s›ralanabilir. Ancak hekimler ad›-
na üstlenilmifl davalar aras›nda, hasta ve/veya hasta yak›nlar› taraf›ndan sald›r›ya u¤rayan
hekimlerin davalar› özel bir a¤›rl›k tafl›maktad›r ve say›ca bir hayli fazlad›r.

Keza deontolojik kurallara ve meslek eti¤ine uygun davrand›¤› halde, hakk›nda dava aç›-
lan yada hakaret vb. davran›fllara maruz kalan hekimlerin davalar› da, bu bafll›k alt›nda s›ra-
lanabilir. Örne¤in gözalt›nda bulunan kiflilere verdi¤i rapor nedeniyle emniyet görevlilerinin
hakaretine maruz kalan,  idare taraf›ndan “be¤enilmeyen” raporlar vermesi yada idari ku-
rumlar› elefltiren aç›klamalar yapmas›, demeçler vermesi vb. nedenlerle, görevden al›nan,
ikinci görevi iptal edilen, naklen flehir d›fl›na “sürülen” hekimlerin davalar› gibi.

2- Hukuk Büromuz avukatlar›, 2002 y›l›ndan bu yana, Sal› ve Cuma günleri, Oda merke-
zinde bulunarak, hekimlere hukuki dan›flmanl›k hizmeti vermeyi sürdürmektedir. fiimdiye ka-
dar 8500’den fazla hekim ile yüz yüze yada telefon ile görüflülerek, hukuki yard›mda bulu-
nuldu¤u tahmin edilmektedir. (Haftan›n di¤er gün ve saatlerinde, Hukuk Bürosu avukat›na
yap›lan müracaatlar bu say›ya dahil de¤ildir.) Görev s›n›r› her ne kadar, “hekim olmaktan ve
mesle¤in uygulanmas›ndan kaynaklanan hukuki sorunlara dan›flmanl›k yapmak” olarak ta-
riflenmifl olsa da, geride b›rakt›¤›m›z süre içerisinde baflvuran hekimler ad›na çok say›da sa-
vunma / ifade / itiraz ve dava dilekçesi haz›rlanm›flt›r. Bu yöndeki çal›flmalar›n say›sal karfl›-
l›¤›n› tespit etmek neredeyse imkans›zd›r.

Baflvuru konular› ise, sa¤l›k alan›n›n bütün sorunlar›n› karfl›layacak çeflitlilikte ve farkl›l›kta
olmaktad›r. Ancak yine de, iflyeri hekimleri ve hekim hatalar› nedeniyle yap›lan baflvurular
özel bir a¤›rl›k tafl›maktad›r. 

3- Yukar›da s›ralad›¤›m›z örnek konular ve benzeri ifllemler nedeniyle çok say›da hekim et-
kilenmifltir/etkilenmektedir. Çok say›da hekimin ma¤duriyetine yol açan bu tür ifllemlerin ya-
p›ld›¤› dönemlerde, ilgili hekimlerle yap›lan hukuki de¤erlendirme toplant›lar›n›n yan› s›ra,
konuya iliflkin hukuki bilgi ve de¤erlendirme yaz›lar› haz›rlanmaktad›r. Keza itiraz dilekçele-
rinin yan› s›ra, dava açmak isteyen hekimler için (ad ve soyadlar› ile kiflisel bilgilerini eklemek
suretiyle kullanabilecekleri) dava dilekçeleri oluflturulmakta ve Tabip Odas›’n›n web sitesin-
de yay›nlanmaktad›r. (Bu dilekçelere web sitesi arflivinden ulaflmak mümkündür.)   

4-Yukar›da özetlemeye çal›fl›lan görevlerin yan› s›ra; Yönetim Kuruluna, sa¤l›k mevzuat›,
Malpraktis yasa tasar›s›, Ceza Kanunu, torba yasa, örneklerinde oldu¤u gibi sa¤l›k alan›n› da
etkileyecek düzenlemeler/de¤ifliklikler nedeniyle, yaz›l› ve sözlü hukuki mütaalalar haz›rla-
mak, keza Yönetim Kurulu ve komisyonlarca düzenlenen toplant›larda hukuki boyuta iliflkin
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sunufllar yapmak da, hukuk bürosunun yerine getirdi¤i görevlerdendir. Bu çerçevede  hasta-
ne, üniversite ve Uzmanl›k Derne¤i bünyesinde yap›lan toplant›lara da kat›l›nmaktad›r.

Yönetim Kurulu ve hukuk bürosu iliflkilerinde koordinasyon ve bilgi ak›fl›n›n düzenli hale
getirilmesi ve yönetim kurulu kararlar›n›n oluflturulmas›nda ihtiyaç halinde hukuki destek su-
nulabilmesi amac›yla, toplant›lara büromuz avukat› da  kat›lmaktad›r. 

Oda’n›n hekimlik uygulamalar› ve iflyeri hekimli¤i bürolar› baflta olmak üzere, bürolar›n ih-
tiyaç ve talepleri do¤rultusunda, kimi zaman hukuki görüfl sunulmakta, kimi zamansa özel-
lik arzeden baflvuru dilekçelerine cevap dilekçeleri oluflturulmaktad›r. Ki büromuzun faaliyet
alanlar› içerisinde önemli bir kategori ve ifl yükü aç›s›ndan a¤›rl›kl› bir bölüm de, bu  bafll›k
alt›nda özetlenmeye çal›fl›lan hizmetlerdir.

5- Geride b›rakt›¤›m›z süreçte, Onur Kurulu kararlar› nedeniyle para cezas› ve/veya yarg›-
lama giderine mahkum edilen, ancak halen ödemeyi yapmam›fl olan hekim dosyalar›, hekim-
lik Uygulamalar› Bürosu ile birlikte yürütülen çal›flmalar sonras›nda önemli oranda kapat›lm›fl-
t›r. Bu çerçevede s›n›rl› say›da hekim için icra takipleri bafllat›lm›flt›r.   

6- Öte yandan web sitesinin hukuk sayfalar› haz›rlanmakta, alanla ilgili yarg› kararlar› du-
yurulmakta, hekimlerin yo¤un baflvurular›na yol açan konularda de¤erlendirme yaz›lar›, bil-
gi notlar› oluflturulmaktad›r. Keza Hekim Forumu için güncel hukuk sayfas› ve yarg› kararla-
r›n›n duyurulmas› için k›sa haberler haz›rlanmaktad›r.  
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Hekimlik Uygulamalar› Bürosu

Sonuçlanan Dosyalar

Kapsad›¤› Doktor Say›s›                    Dosya Say›s›

Dosya Aç›lm›fl Baflvuru 498 331

‹ncelemede Olan Dosya 334 217

Soruflturmada Olan Dosya 154 93

Onur Kurulu’na Sevk Edilen 261 130

Onur Kurulu’nda Olan Dosya 342 138

O.K. ‹tiraz Süresi ‹çinde Olan Dosya 21 18

Verilen Onur Kurulu Karar› 76 69

Yüksek Onur Kurulu’na Sevk Edilen Dosya 30 22

Yüksek Onur Kurulu’nda 20 11

Sonuçlanan Dosya 348 281

Dönem ‹çinde Baflvurulan-Sonuçlanan 95 86

1219 Say›l› Yasa ‹hlali YK. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü'ne Bildirilmesine 1

1219 Say›l› Yasa ‹hlali YK. ‹flleme Gerek Yok 3

Acil Hastaya Bakmamak YK. ‹flleme Gerek Yok 5

Bilim D›fl› Aldat›c› Yöntemlerle Tan› Ve Tedavi Yapmak HUB Bilgi Verildi 2

Bilim D›fl› Aldat›c› Yöntemlerle Tan› Ve Tedavi Yapmak YK. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü'ne Bildirilmesine 1

Bilim D›fl› Aldat›c› Yöntemlerle Tan› Ve Tedavi Yapmak YK. ‹flleme Gerek Yok 1

Bilimselli¤i Kan›tlanmam›fl Yöntemlerle Tedavi Yapmak YK. ‹flleme Gerek Yok 1

Bilimselli¤i Kan›tlanmam›fl Yöntemlerle Tedavi Yapmak YOK. Para Cezas› 1

Birden Fazla Yerde Serbest Hekimlik Yapmak YK. ‹flleme Gerek Yok 4

Birden Fazla Yerde Serbest Hekimlik Yapmak YK. Yaz›l› Uyar› 5

Birden Fazla Yerde Serbest Hekimlik Yapmak, YOK. Meslekten Geçici Men 1

Cinsel Taciz YK. ‹flleme Gerek Yok 3

Cinsel Taciz YK. Yaz›l› Uyar› 1

Cinsel Taciz YOK. ‹flleme Gerek Yok 1

Çal›flma ‹zni Olmayan Yabanc› Uyruklu 

Hekim Çal›flt›rmak YK. ‹flleme Gerek Yok 3

Deontoloji Kurallar›na Uymamak YK. ‹flleme Gerek Yok 3

Diplomas›n› Ve/Veya Uzmanl›k Belgesini Kiraya Vermek HUB Bilgi Verildi 1

Büro Sekreteri:

Cevdet Albayrak
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Gerçek D›fl› Rapor Ve /Veya Belge Düzenlemek Bilirkifli Görüflü Verildi 1

Gerçek D›fl› Rapor Ve /Veya Belge Düzenlemek YK. ‹flleme Gerek Yok 18

Gerçek D›fl› Rapor Ve /Veya Belge Düzenlemek YK. Mahkeme Karar›n›n Beklenmesine 1

Gerçek D›fl› Rapor Ve /Veya Belge Düzenlemek YK. Yaz›l› Uyar› 1

Gerçek D›fl› Rapor Ve /Veya Belge Düzenlemek YK. Soruflturma Sonucunun 

Di¤er Tabip Odas›na ‹letilmesine 9

Gerçek D›fl› Rapor Ve /Veya Belge Düzenlemek OK.  ‹flleme Gerek Yok 4

Gerçek D›fl› Rapor Ve /Veya Belge Düzenlemek YOK. ‹flleme Gerek Yok 1

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek HUB Bilgi Verildi 13

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. ‹flleme Gerek Yok 20

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. Hekime Ulafl›lamad›¤›ndan Kapat›lmas›na 2

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. fiikayetçinin Vazgeçmesi Üzerine 

‹fllemden Kald›r›lmas›na 1

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. Yaz›l› Uyar› 4

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek OK. Uyarma Cevas› 1

Hasta S›rlar›n› Aç›klamak YK. ‹flleme Gerek Yok 1

Hasta Yönlendirmek HUB Bilgi Verildi 1

Hasta Yönlendirmek YK. ‹flleme Gerek Yok 1

Hasta Yönlendirmek YK. Yaz›l› Uyar› 2

Hastadaki Etkisini T›p D›fl› Amaçla Kullanmak YK. fiikayet Sahibinin ‹stenen Belgeleri

Göndermemesi Üzerine ‹fllemden Kald›r›lmas›na 1

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak HUB Bilgi Verildi 5

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak YK. ‹flleme Gerek Yok 5

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak YK. Yaz›l› Uyar› 3

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak OK. ‹flleme Gerek Yok 1

Hastalar› Yanl›fl Yönlendirmek HUB Bilgi Verildi 2

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›fl HUB Bilgi Verildi 1

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›fl YK. ‹flleme Gerek Yok 2

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›fl YK. Hekime Ulafl›lamad›¤›ndan 

‹fllemden Kald›r›lmas›na 1

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›fl YK. Yaz›l› Uyar› 1

Meslektafllar›na ‹yi Davranmamak YK. ‹flleme Gerek Yok 3

Meslektafllar›na ‹yi Davranmamak YK. Yaz›l› Uyar› 1

Meslektafllar›na ‹yi Davranmamak OK. Uyarma Cezas› 1

Meslektafllar›n›n Hastas›n› Elde Etmeye Çal›flmak YK. Yaz›l› Uyar› 1

Meslektafllar›n›n Hastas›n› Elde Etmeye Çal›flmak OK.  ‹flleme Gerek Yok 4

Reklam HUB Bilgi Verildi 1

Reklam YK. ‹flleme Gerek Yok 7

Reklam YK. Yaz›l› Uyar› 5

Reklam OK. ‹flleme Gerek Yok 2

Reklam OK. Para Cezas› 3

Reklam YOK. ‹flleme Gerek Yok 1

Tabela Yönetmeli¤ine Uymamak YK. ‹flleme Gerek Yok 5

Tabela Yönetmeli¤ine Uymamak YK. Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤›'na Bildirilmesine 1

Tabela Yönetmeli¤ine Uymamak YOK. Para Cezas› 2
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T›bbi Etik ‹hlali Yapmak HUB Bilgi Verildi 3

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak YK. ‹flleme Gerek Yok 6

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak YK. Yaz›l› Uyar› 4

T›bbi ‹hmal Ve/Veya Hata HUB Bilgi Verildi 2

T›bbi ‹hmal Ve/Veya Hata YK. Bilgi Al›namad›¤›ndan Kapat›lmas›na 3

T›bbi ‹hmal Ve/Veya Hata YK. Delil Yetersizli¤inden Kapat›lmas›na 2

T›bbi ‹hmal Ve/Veya Hata YK. fiikayet Geri Al›nd›¤›ndan ‹fllemden 

Kald›r›lmas›na 3

T›bbi ‹hmal Ve Veya Hata YK. ‹flleme Gerek Yok 84

T›bbi ‹hmal Ve/Veya Hata YK. Yaz›l› Uyar› 4

T›bbi ‹hmal Ve/Veya Hata YK. Soruflturma Sonucunun Di¤er Tabip 

Odas›na ‹letilmesine 2

T›bbi ‹hmal Ve/Veya Hata OK. ‹flleme Gerek Yok 12

T›bbi ‹hmal Ve/Veya Hata OK. Para Cezas› 1

T›bbi ‹hmal Ve/Veya Hata OK. Uyarma Cezas› 2

T›bbi ‹hmal Ve/Veya Hata YOK. ‹flleme Gerek Yok 3

T›bbi ‹hmal Ve/Veya Hata YOK. Para Cezas› 3

T›bbi ‹hmal Ve/Veya Hata YOK. Meslekten Geçici Men 2

Ticaret Yapmak YK. ‹flleme Gerek Yok 1

Usulsüz Adli Rapor YK. Zaman Afl›m› 1

Usulsüz Adli Muayene Ve Rapor Yazmak YOK. ‹flleme Gerek Yok 1

Usulsüz Belge Düzenlemek HUB Bilgi Verildi 1

Usulsüz Belge Düzenlemek YK. ‹flleme Gerek Yok 1

Usulsüz Belge Düzenlemek YK. Yaz›l› Uyar› 1

Usulsüz ‹flyeri Hekimli¤i Yapmak HUB Bilgi Verildi 1

Usulsüz ‹flyeri Hekimli¤i Yapmak YK. ‹flleme Gerek Yok 1

Usulsüz ‹flyeri Hekimli¤i Yapmak OK. Para Cezas› 1

Usulsüz Reçete Ve Rapor Yazmak YK. Bilgi Olarak Arflive 1

Usulsüz Reçete Ve Rapor Yazmak YK. ‹flleme Gerek Yok 3

Usulsüz Reçete Ve Rapor Yazmak OK. Uyarma Cezas› 1

Uzmanl›k D›fl› Giriflim Ve Faaliyette Bulunmak HUB Bilgi Verildi 2

Uzmanl›k D›fl› Giriflim Ve Faaliyette Bulunmak YK. ‹flleme Gerek Yok 3

Uzmanl›k D›fl› Giriflim Ve Faaliyette Bulunmak YK. Yaz›l› Uyar› 7

Uzmanl›k D›fl› Giriflim Ve Faaliyette Bulunmak OK. Para Cezas› 1

Yasa Ve Tüzüklerin Verdi¤i Görevleri Yapmamak HUB Bilgi Verildi 1

Yasal Sürenin Üzerindeki Gebeli¤i Sonland›rmak YK. ‹flleme Gere Yok 1

Yasalara Ayk›r› Davran›fl YK. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü Görev Kapsam› 1

Yasalara Ayk›r› Davran›fl YK. ‹flleme Gerek Yok 2

Yasalara Ayk›r› Davran›fl YK. Yaz›l› Uyar› 1

Yaflam Ve Sa¤l›¤a Sayg› Ve/Veya Özen Göstermemek HUB Bilgi Verildi 1

Yaflam Ve Sa¤l›¤a Sayg› Ve/Veya Özen Göstermemek YK. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü'ne Bildirilmesine 1
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28.04.2006/ 31.03.2007  tarihleri aras›nda toplam gelen evrak say›s› 11.057  adettir. 

Dan›flma

Dan›flma Sekreteri:

Gülsen Nuray Özdemir
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01.05.2006-31.03.2007 Tarihleri aras›nda ‹stanbul Tabip Odas› Kütüphanesi’nde yap›lan
çal›flmalar ve hedefler  afla¤›da belirtilmifltir. 

-‹stanbul Tabip Odas› Kütüphanesi’nde yaklafl›k 2000 kitap 5500 adet yay›mlanm›fl tez bu-
lunmakla beraber Kütüphane’nin tez kütüphanesi olmas› karar› al›nd›ktan sonra 

1206 adet kitap branfllara ayr›lm›fl ve kay›tlar› yap›larak kitap listesinden ç›kar›lm›flt›r.

-Kütüphane’de bulunmas›na karar verilen kitaplar :

*Sa¤l›k Politikalar›yla ilgili yay›nlar

*T.T.B ve ‹.T.O’nun  eski ve yeni yay›nlar› yeni düzenlemeye göre kay›tlar› yap›lmaya bafl-
lanm›flt›r.

- Kütüphane’de bulunan Tezlerin 2800 adedi yeni düzenlemeye göre kay›t alt›na al›nm›fl-
t›r.

- Henüz kay›t alt›na al›namam›fl yaklafl›k  2750 adet  tez ve 500 adet kitab›n yaz dönemi
sonuna kadar kütüphane kay›tlar›na eklenmesi hedeflenmektedir.

01.05.2006-31.03.2007 Tarihleri aras›nda ‹stanbul Tabip Odas› Arflivi’nde   yap›lan çal›fl-
malar :

- Belirtilen tarihten evvel bitirilmifl olan arfliv düzenleme çal›flmalar›na ek olarak bürolarda
birikmifl ve arflive kald›r›lmas› gereken evraklar  barkodlanarak bilgisayar ortam›nda  kay›t al-
t›na al›nmaktad›r.

‹stanbul Tabip Odas› 18 May›s
Kütüphanesi

Kütüphane Görevlisi:

fiuheda Aslan
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ÖNCEK‹ DÖNEM CAR‹ DÖNEM

AKT‹FLER (VARLIKLAR) 

I- DÖNEN VARLIKLAR                        79,279.52 491191,27

A HAZIR DE⁄ERLER                                                                

01. Kasa 3521,38 4.242,02

02. Al›nan çekler 8,800.00

03. Banka 337566,97 285.233,88

05. Di¤er Haz›r De¤erler 23263,77 145.896,81

B- D‹⁄ER ALACAKLAR 17000,00

1-Di¤er Çeflitli Alacaklar 17000,00 10,000.00

C-D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR 42,927.40

05. ‹fl Avanslar›                                2979,47 7.397,65

06. Personel Avanslar› 10506,91 14.165,54

07-Sat›c› Avanslar› 29441,02 15,752.14

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 79,279.52 491488,04

II- DURAN VARLIKLAR                                                             

A T‹CAR‹ ALACAKLAR                                                     562,99 562,99

01. Verilen Depozito Ve Teminatlar 562,99 562,99

B- MADD‹ DURAN VARLIKLAR 139483,84

01. Binalar 0,01 0,01

02. Tesis, Makine ve Cihazlar 43418,48 43418,48

03. Tafl›tlar                                                                    

04. Demirbafllar                             110839,45 145206,10

05. Di¤er Maddi Duran Varl›klar                                                 

06. Birikmifl Amortismanlar (-) 14774,10 14774,10

C- MADD‹ OLMAYAN DURAN VARL. 30353,20

1-Özel Maliyetler 17491,42 18317,42

2-Di¤er Mad.Olm.Duran Varl. 16518,94 16518,94

3-Birikmifl Amortismanlar 3657,16 3657,16

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 170400,03 205592,68

AKT‹F VARLIKLAR TOPLAMI 694,679.55 697080,72

‹STANBUL TAB‹P ODASI
01/04/2006-31/03/2007 DÖNEM‹ B‹LANÇOSU

Muhasebeci ve Mali Müflavir:

Serap fienyuva



6 9

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 7 Ç A L I fi M A  R A P O R U

ÖNCEK‹ DÖNEM CAR‹ DÖNEM

PAS‹FLER (KAYNAKLAR) 

I- KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR                                           222281,46

A T‹CAR‹ BORÇLAR 384408,33

01. Sat›c›lar 108,30 80604,49

B D‹⁄ER BORÇLAR                  

1-TTB Aidat Pay› 353275,00 88809,44

2-Personele Borçlar 17726,34 36377,40

C- ÖDENECEK VERG‹ VE D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER                                         

01. Ödenecek Vergi ve Fonlar 6179,55 6286,20

02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 7119,14 10203,93

KISA VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 384408,33 222281,46

II- UZUN VADEL‹ YABANCI KAYNAKLAR                                               474799,26

A-- ÖZKAYNAKLAR       

1-Geçmifl Y›l Gelir Gider Fark› 369094,40 320555,58

02. Dönem Gelir Gider Fark› 58823,18 154243,68

UZUN VADEL‹ YAB.KAYNAK TOPLAMI 310271,22 474799,26

PAS‹F KAYNAKLAR TOPLAMI 694,679.55 697080,72

‹STANBUL TAB‹P ODASI
01/04/2006-31/03/2007 DÖNEM‹ B‹LANÇOSU
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‹STANBUL TAB‹P ODASI
01.04.2006-31.03.2007 DÖNEM‹

GEL‹R G‹DER TABLOSU  (YTL)

GEL‹RLER

A‹DAT GEL‹RLER‹ 1.306.626.38

KURS DÜZENLEME GEL‹RLER‹     34.542,00

YEN‹ KAYIT KESENEKLER‹ 28.910,45

ONUR KURULU CEZALARI 5.001,02

TTB K‹ML‹KLER‹ 25.045,35

ODA ETK‹NL‹K BA⁄IfiLARI 60.923,36

YETK‹ BELGES‹ 135.301,31

PROTOKOL DEFTER‹ 31.541,50

BASILI EVRAK BA⁄IfiLARI 24.315,20

FAAL‹YET BELGES‹ 12.662,40

B‹NA K‹RA GEL‹RLER‹ 117.147,82

FA‹Z GEL‹RLER‹ 34.535,55

GEL‹RLER TOPLAMI 1.816.552,34

TOPLAM 1.816.552,34

G‹DERLER

PERSONEL 581.781,42

B‹NA LOJ‹ST‹K H‹ZM.(Elk.,Su,Telf) 53.838,91

POSTA VE KARGO H‹ZM. 57.053,10

KIRTAS‹YE 24.568,69

BASIN TAK‹P BÜLTEN‹ 5.318,26

BA⁄Ifi 16.477,87

‹LAN-TOPLU DUYURU G‹D.‹ 51.994,46

TEMS‹L VE A⁄IRLAMA 17.226,57

YURT‹Ç‹ ULAfiIM 21.152,47

EMLAK VB. VERG‹LER 6.481,14

E⁄‹T‹M VE KURS G‹DERLER‹ 12.070,92

YAYIN G‹DERLER‹ 79.485,56

HUKUK MAL‹ MÜfiAV‹R B.‹fiLEM 66.362,77 

BASILI MATBUAT G‹DERLER‹ 159.325,47

KADIKÖY BÜRO K‹RASI 9.507,50

TTB K‹ML‹K VE K‹TAP G‹DERLER‹ 15.293,80

BÜRO MK.VE C‹HAZ BAK.VE ON. 36.437,56

B‹NA BAKIM ONARIM G‹DERLER‹ 3.900,26

HAN G‹DERLER‹ 13.340,60

BANKA KOM.F‹NANSMAN G‹D. 27.275,71

TEM‹ZL‹K G‹DERLER‹ 12.007,62

KOM‹SYON KURUL G‹DERLER‹ 46.191,88

ÇEfi‹TL‹ ETK‹NL‹K G‹DERLER‹ 98.635,29

SEÇ‹M MASRAFLARI 56.856,05

14 MART 2006-2007 174.811,68

NOTER VB.D‹⁄ER G‹DERLER 4.838,96

G‹DER KAYDED‹LEN DEM‹RBAfi 10.074,14

G‹DERLER TOPLAMI 1.662.308,66

GEL‹R G‹DER FARKI 154.243,68

TOPLAM 1.816.552,34
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‹STANBUL TAB‹P ODASI
01.04.2007 - 31.03.2008 DÖNEM‹ TAHM‹N‹ BÜTÇES‹ (YTL)

GEL‹RLER:

A‹DAT GEL‹RLER‹ 1,550,000
KURS DÜZENLEME GEL‹RLER‹ 40,000
YEN‹ KAYIT KESENEKLER‹ 40,000
ONUR KURULU CEZALARI 10,000
TTB K‹ML‹KLER‹ 40,000
ODA ETK‹NL‹K BA⁄IfiLARI 50,000
YETK‹ BELGES‹ 130000
PROTOKOL DEFTER‹ 40,000
BASILI EVRAK BA⁄IfiLARI 40,000
FAAL‹YET BELGES‹ 30,000
B‹NA K‹RA GEL‹RLER‹ 135,000
FA‹Z GEL‹RLER‹ 40000

GEL‹RLER TOPLAMI 2145000

G‹DERLER

PERSONEL 720,000
B‹NA LOJ‹ST‹K H‹ZM.(Elk.,Su,Telf) 70,000
POSTA VE KARGO H‹ZM. 70,000
KIRTAS‹YE 30,000
BASIN TAK‹P BÜLTEN‹ 6,000
BA⁄Ifi 2,000
‹LAN-TOPLU DUYURU G‹D.‹ 60,000
TEMS‹L VE A⁄IRLAMA 20,000
YURT‹Ç‹ ULAfiIM 25,000
EMLAK VB. VERG‹LER 8,000
E⁄‹T‹M VE KURS G‹DERLER‹ 15,000
YAYIN G‹DERLER‹ 120,000
HUKUK MAL‹ MÜfiAV‹R B.‹fiLEM      90,000
BASILI MATBUAT G‹DERLER‹ 190,000
KADIKÖY BÜRO K‹RASI 11,000
TTB K‹ML‹K VE K‹TAP G‹DERLER‹ 25,000
BÜRO MK.VE C‹HAZ BAK.VE ON. 50,000
B‹NA BAKIM ONARIM G‹DERLER‹ 20,000
HAN G‹DERLER‹ 20,000
BANKA KOM.F‹NANSMAN G‹D. 32,000
TEM‹ZL‹K G‹DERLER‹ 15,000
KOM‹SYON KURUL G‹DERLER‹ 90,000
ÇEfi‹TL‹ ETK‹NL‹K G‹DERLER‹ 115,000
SEÇ‹M MASRAFLARI 70,000
14-Mar-08 150,000
NOTER VB.D‹⁄ER G‹DERLER 6,000
G‹DER KAYDED‹LEN DEM‹RBAfi 15,000
LOKAL 100,000

G‹DERLER TOPLAMI 2145000
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BASIN
AÇIKLAMALARI
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BASIN AÇIKLAMASI: 03/05/2006 
“KAZANAN HEK‹MLER VE TAB‹P ODASIDIR”

Hekimler mesleklerine, geleceklerine ve tabip odalar›na sahip ç›kt›. ‹stanbullu Hekimler AKP’nin  “sa¤l›kta çöküfl progra-
m›na” ve “Tabip odas›’na müdahale” iste¤ine  yan›t›n› sand›kta verdi. 

Pazar günü yap›lan ‹stanbul tabip odas› seçimlerinde  ‹stanbul Tabip Odas› üyesi yaklafl›k dokuz bin hekim Seçimin ya-
p›ld›¤› Sultanahmet Meydan›’n› tam bir flenlik alan›na çevirdi.

Yaklafl›k befl bin alt› yüz hekim (%63) ise “Bakanl›k  Bürosu De¤il/Ça¤dafl, Demokratik, Ba¤›ms›z Tabip Odas›” ça¤r›s›na
kulak verdi. Y›llard›r AKP’nin sa¤l›k politikalar›na karfl› yo¤un bir muhalefet yürüten Demokratik Kat›l›m Grubu’nu destek-
ledi. 

Üç buçuk y›ld›r AKP’nin uygulamalar›ndan hoflnut olamayan hekimler  tabip odas› seçimlerini bir f›rsat olarak gördü.  Si-
yasi iktidar›n icraatlar›na karfl› duydu¤u tepkiyi göstermek için ‹stanbul’un dört bir yan›ndan oy kullanmaya kofltu.

Asl›nda yaflanan seçimden çok bir referandum oldu. 

Hekimler, gruplar ve adaylar› de¤il, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n politikalar›n› oylad›lar.

Mecburi hizmetten ithal hekime; aile hekimli¤inden özellefltirmeye; Genel Sa¤l›k Sigortas›’ndan Sa¤l›kta Dönüflüm Prog-
ram›’na; idari bask›lardan soruflturmalara, sürgünlere kadar bilumum uygulaman›n yaratt›¤› ma¤duriyet tam bir öfke pat-
lamas›na dönüfltü. 

“Sa¤l›kta kimsenin hayal dahi edemeyece¤i büyük dönüflümler yap›yoruz; bütün birikmifl sorunlar› h›zla çözüyoruz” flov-
lar›n›n ne kadar bofl bir propaganda oldu¤u görüldü. 

AKP’nin sa¤l›k politikalar›na karfl› sözünü de eylemini de esirgemeyen Demokratik Kat›l›m Grubu’na oy veren befl bin al-
t› yüz  hekim hem yeni yönetime büyük bir destek verdi,hem de büyük bir sorumluluk yükledi. Biz bu sorumlulu¤un ve gö-
revin fark›nda olarak meslektafllar›m›zla daha fazla iliflki ve iletiflim içerisinde olmaya, bildi¤imiz do¤ru fleyleri hükümete ve
sa¤l›k bakanl›¤›na iletmeye ve mücadele etmeye devam edece¤iz. 

Türk Tabipleri Birli¤i ve ‹stanbul Tabip Odas›’n›n yürüttü¤ü demokratik-muhalif çizginin hekimler aras›nda gördü¤ü des-
tek tart›flmas›z bir flekilde ortaya ç›kt›. 

Tabip odam›z sa¤l›k alan›nda yürütülen mücadelenin daha da yo¤unlaflaca¤› önümüzdeki dönem için büyük bir
moral ve güç kazand›.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU

BASIN AÇIKLAMASI 18/05/2006
DEMOKRAS‹ VE LA‹KL‹K DÜfiMANLARINA GEÇ‹T VERMEYECE⁄‹Z!

Geçti¤imiz hafta içinde Cumhuriyet gazetesine yap›lan sald›r›lar nedeniyle Sa¤l›k Meslek Odalar› olarak Cumhuriyet ga-
zetesi yönetimine hem geçmifl olsun ziyareti hem de “yan›n›zday›z” demek için bir ziyaret gerçeklefltirildi. 17 May›s Çar-
flamba günü yap›lan ziyaret sonras›nda yap›lan bas›n aç›klamas› afla¤›dad›r. Sa¤l›k Meslek Odalar› Koordinasyon Kuru-
lu’ndan Bas›n Aç›klamas› 

CUMHUR‹YET GAZETES‹’NE YAPILAN SALDIRILARI KINIYORUZCumhuriyet  Gazetesi’ne befl gün içinde üç, 24 saat için-
de iki bombal› sald›r› yap›lmas›n› fliddetle k›n›yoruz. Cumhuriyet’imizin de¤erlerine yönelik olarak yap›ld›¤›n› düflündü¤ümüz
sald›r›lar›n faillerinin bugüne kadar yakalanamamas› ve olay›n ayd›nlat›lamam›fl olmas›n› endifleyle karfl›l›yoruz.

Demokratikleflmeye ve toplumsal uzlaflamaya en çok ihtiyaç hissetti¤imiz  bu dönemde, demokrasi karfl›t› karanl›k güç-
ler, her geçen gün fliddeti artt›rmaktad›r. Böylece toplumda güvenlik kayg›s› yaratmak ve Laik Cumhuriyet’imizin savunu-
cular›n› y›ld›rmak ve fliddetli toplumsal çözüm olarak sunmak istemektedirler.

Her kim taraf›ndan ne amaçla yap›lm›fl olursa olsun bu sald›r› hepimize ve özgürlüklerimize karfl› yap›lm›flt›r. Sa¤l›k Mes-
lek Odalar› Koordinasyon Kurulu olarak bu sald›r›lar› k›n›yor ve faillerinin bir an önce bulunarak yarg› önüne ç›kar›lmas›n›
istiyoruz. 

‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI, ‹STANBUL TAB‹P ODASI, 

‹STANBUL ECZACI ODASI, ‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI 

BASINA VE KAMUOYUNA / 18.05.2006
DANIfiTAYA YAPILAN SALDIRIYI fi‹DDETLE KINIYORUZ 

Yasama, Yürütme ve Yarg› bütünlü¤ünden uzaklaflan bir yönetimin sorumluluk içinde olmayan aç›klamalar›yla ilgili bir
sonucu hep birlikte yafl›yoruz. Bir yandan  yarg› kararlar›na karfl› ç›karken di¤er yandan yasama organlar›na yürütmenin
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önündeki engeldir aç›klamalar› yarg› ve yasamay› hedef göstermelerinin de genel bir sonucu Dan›fltay 2. Dairesinde yap›-
lan sald›r›d›r.

Bizler  emekten, halktan ve demokrasiden yana  meslek örgütleri olarak bu sald›r›y› fliddetle k›narken, kaybetti¤imiz  ya-
ral›lar acil flifalar çal›flanlara da geçmifl olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu tür olaylar ülkemizin içinde sürüklenmek istedi¤i ka-
os ve karanl›¤a dair ciddi iflaretler sunmaktad›r. Bir yandan emperyalist ülkelerin Türkiye’yi sürüklemek istedi¤i mecra, di-
¤er yandan yarat›lan milliyetçi floven dalga ve bunlarla bütünlenen gerici ak›mlar›n diri tutulma çabalar›, ekonomik sosyal
sorunlarla bo¤uflan Türkiye’nin siyasal durumunu özetlemektedir. 

Bütün ba¤›ms›z yarg› oran› Dan›fltay’a yap›lan sald›r›, bir yan›yla demokrasi ve laiklik karfl›t› gerici ak›mlar›n cüretinin ulafl-
t›¤› boyutu göstermekte bir yan›yla da ba¤›ms›z Dan›fltay’a yap›lan siyasi bask› ve elefltirilerden feyz almaktad›r. 

Ülkemizin refaha ve demokrasiye ihtiyac› vard›r. Üniversitelerde ö¤rencilere yap›lan sald›r›lar, Cumhuriyet Gazetesine at›-
lan bombalar, linç giriflimleri ve Dan›fltay’a yap›lan sald›r›n›n yaflam› kaosa sürükleme amac›n› tafl›d›¤› aç›kt›r. Sald›r›lar›n ay-
d›nlat›lmas› toplum için hayati önem arz etmektedir. Siyasal iktidar bu sald›r›y› ayd›nlatmad›¤› durumda baflta kendisi ol-
mak üzere tüm toplum a¤›r bedel ödeyecektir. 

TMMOB ‹STANBUL ‹L KOORD‹NASYON KURULU, ‹STANBUL TAB‹P ODASI, ‹STANBUL D‹fi HEK‹MLER‹ ODASI 

‹STANBUL ECZACI ODASI, ‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹LER VE MAL‹ MÜfiAV‹RLER ODASI 

‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI

BASIN DUYURUSU: 24/05/2006
PROF. DR. GÖKSEL KALAYCI’NIN ÖLDÜRÜLMES‹ DAVASINDA KARAR AfiAMASINA YAKLAfiILIYOR

11 Kas›m 2005 sabah› görev yeri olan ‹stanbul T›p Fakültesi bahçesinde silahl› sald›r› sonucu öldürülen Prof. Dr. Göksel
Kalayc›'n›n katil zanl›lar› 23.05.2006 günü üçüncü kez yarg› önüne ç›kar›ld›. 

‹stanbul Tabip Odas›’n›n müdahil olarak kat›lma talebinin daha önce Mahkeme taraf›ndan kabul edildi¤i duruflmaya Oda-
m›z›n eski ve yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Oda Avukat›m›z kat›ld›. 

Duruflmada san›klar Yusuf Cevahir ve Hasan Koko¤lu’nun tahliye talebini de¤erlendiren Mahkeme dosyan›n karar yak-
laflm›fl bulunmas›n›, dosya içeri¤ini ve suçun vasf›n› dikkate alarak san›klar›n tutukluluk hallerinin devam›n› kararlaflt›rd›.

Mahkeme Heyeti, ayr›ca, duruflmaya kat›lmayan tan›k polis memurlar›n›n bir sonraki celsede zorla getirilmelerine karar
verdi.

Nihai karar›n verilmesinin muhtemel oldu¤u bir sonraki duruflma 20 Haziran 2006 günü saat 10.30’da yap›lacak.

Katil zanl›lar›n›n ailelerinin, tan›klara ve kat›l›mc›lara yönelik, daha önceki süreçte ve duruflmalarda sergiledikleri tacizler,
bu duruflma süresince de devam etti.

‹stanbul Tabip Odas› olarak Göksel Kalayc› hocam›z› ac›mas›zca katledenlerin hak ettikleri flekilde cezaland›r›lmalar› için
dava sürecini takip etmeye ve gerekli hukuki giriflimlere devam edece¤iz.

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla duyururuz.   

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU

BASIN AÇIKLAMASI: 26/05/2006
Aile doktorlu¤u iflletmelerinde tüccar de¤il,

sa¤l›k ocaklar›m›zda genel pratisyen olmak istiyoruz.

Türk Tabipleri Birli¤i Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB GPE) 2.Genel Kurulu’nu 27 May›s 2006’da ‹zmir’de yap›yor. 1998
y›l›nda kurulan TTB GPE, toplum sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesi, daha nitelikli ve etkili sa¤l›k hizmeti sunulmas›, iyi hekimlik ve onur-
lu bir meslek yaflam›n› hayata geçirmeyi amaçl›yor. TTB GPE bu amaç içinde “do¤ru hedef ve do¤ru programlarla mesleki
e¤itimimizi kurgulamak bizim elimizde” fliar›yla 8 y›lda tüm yurtta e¤itim ve örgütlenmeyi hedefleyen say›s›z etkinlik düzen-
ledi.

2.Genel Kurul ülkemizde sa¤l›k ortam›n›n ticarileflmesinin h›z kazand›¤› bir ortamda yap›l›yor. TBMM’de yasalaflan an-
cak Cumhurbaflkan›m›z›n sosyal devlet kayg›s›yla veto etti¤i Genel Sa¤l›k Sigortas› bu sürecin en önemli aflamalar›ndan bi-
riydi. Hükümetin 2006 y›l›nda 10 ile 2007’de tüm yurtta uygulamaya koyaca¤›n› söyledi¤i Aile Hekimli¤i uygulamas› ve ka-
mu hastanelerinin yerel idarelere devredilerek iflletme haline getirilmesi bu sürecin önemli dayanaklar›n› oluflturuyor.

Sa¤l›k hizmetini (e¤itim ve di¤er temel kamu hizmetlerinde oldu¤u gibi) bir yük olarak gören  anlay›fllar  ne yaz›k ki bir
devlet politikas› haline gelmifltir. 

TTB GPE kendi alan›na iliflkin yapt›¤› çal›flmalarda sa¤l›k hizmetinin sunumunda çok temel bir ilkenin ihlal edildi¤ini ›s-
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rarla söylemekten kaç›nmam›flt›r: Sa¤l›k hizmetinin esas misyonu tedavi etmek de¤il hastalanmay› önlemektir. Bu anlam›y-
la 1.basamak sa¤l›k hizmetleri olarak tarif etti¤imiz “koruyucu sa¤l›k hizmetleri”nin gelifltirilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas› hükü-
metlerin asli görevleri aras›nda olmal›d›r. 

Bu maksatla 1963’te ç›kar›lan 224 say›l› yasa esas olarak bu ihtiyac› karfl›lamaktad›r. Ancak uluslararas› finans kurulufl-
lar›n›n bask›s›na teslim olan hükümetler bu yasan›n gere¤ini yapmak yerine halk sa¤l›¤›n› korumakla yükümlü Sa¤l›k Ocak-
lar›n› kendi kaderine terk etmifller ve çürümeye b›rakm›fllard›r.  

Önümüzdeki günlerde yaflanacak olanlar bellidir: Sa¤l›k Ocaklar› tasfiye edilerek yerine aile hekimli¤i sistemi getirilecek.
Hekimler hasta bafl›na para almaya zorlanacak, gelen hastan›n önce bilgisayardan prim ödemifl mi ödememifl mi diye kon-
trol edilecek…Sistem giderek hekimin ticari faaliyetinin baflar›s›na indirgenecektir.  Sa¤l›k hizmetinin sunumunu basit bir ti-
cari faaliyete indirgeyen bu liberal zihniyetin bu ülkeye ve halk›na verebilece¤i bir fley kalmam›flt›r. Bu yöntemle kendini sis-
temin d›fl›na atarak vergi ald›¤›, vatandafll›k ba¤› kurdu¤u insanlara karfl› hiçbir sorumluluk tafl›mayan bu devlet anlay›fl›n›n
meflrulu¤u dahi tart›flmal› hale gelmektedir. 

Oysa ülkenin imkanlar›ndan yeterli kaynak ayr›ld›¤›nda mevcut yasal çerçeve içerisinde dahi sa¤l›k ocaklar› gelifltirilip yay-
g›nlaflt›r›labilir ve halk sa¤l›¤› alan›nda son derece ciddi ad›mlar at›labilir. Kufl gribi, sanayi at›klar›, kimyasal at›k veya s›z›n-
t›lar, nükleer enerji tart›flmalar›, atmosferdeki bozulmalar, tar›msal ürünlerdeki genetik oynamalar, hormon kullan›m› vb.
yöntemler, ülkemizin geleneksel halk sa¤l›¤› sorunlar›n›n yan›nda, önümüzdeki y›llar›n halk sa¤l›¤› aç›s›ndan son derece bü-
yük riskler içerdi¤ini gösteriyor. Daha insanlar›na sa¤l›kl› g›da bile sunmaktan aciz, g›da kontrolünü neredeyse bir tv.prog-
ramc›s› kadar bile yapamayan bir sa¤l›k sisteminin önümüzdeki on y›llar›n olas› tehlikelerini gö¤üslemek için tedbir almak
yerine varolan› bile tasfiye eden çabalar›n› anlamak mümkün de¤ildir! Kuflkusuz bunun tek bir aç›klamas› olabilir: ‹ktidar-
da kalmak için IMF’den birkaç milyar dolar kredi koparmak pahas›na halk›n sa¤l›kl› yaflam hakk›n› tehlikeye atmay› göze
almak…

Pratisyen hekimler tüm bu geliflmeler karfl›s›nda mesleklerine, sa¤l›k ocaklar›na ve geleceklerine sahip ç›kmaya devam
ediyor. Kendi gelecekleriyle halk›n sa¤l›kl› yaflama hakk› aras›nda çok do¤rudan bir ba¤ kuruyorlar. TTB GPE, bu amaç için
bütün pratisyen hekimleri çat›s› alt›nda toplamaya çal›fl›rken toplumun, bas›n ve medya kurulufllar›n›n destek ve katk›lar›n›
bekliyor. Çünkü herkese eflit, nitelikli ve ulafl›labilir temel sa¤l›k hizmeti sunumu yaln›zca hekimlerin de¤il, tüm toplumun
sorumlulu¤undad›r. 

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU

BASIN AÇIKLAMASI 16/06/2006 
P‹YASALAfiTIRILAN SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ ve SA⁄LIKTA TASARRUF CAN ALMAYA DEVAM ED‹YOR 

YEN‹DO⁄AN YO⁄UN BAKIM B‹R‹M‹NDE GÖRÜLEN BEBEK ÖLÜMLER‹ 

15 ARALIK 2005 tarihli bas›n aç›klamam›z flu flekilde bafll›yordu: 

"Geçen yaz aylar›nda kamuoyu de¤iflik illerden peflpefle gelen bebek ölümleri haberleriyle sars›ld›. Ölümlerin temel ne-
deni sa¤l›k sistemindeki süregelen ve y›llar içinde daha a¤›rlaflan sorunlard›r. Hekimlerin ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n bireysel üs-
tün gayretleri sonucu daha da vahim olaylar›n ç›kmas› önlenmekte, ancak burada da oldu¤u gibi bazen de ölümler gerçek-
leflebilmektedir. Gerekli önlemler al›nmad›¤› takdirde ileride benzer durumlar›n görülmesi sürpriz olmamal›d›r." 

Maalesef yukar›daki sat›rlara ald›¤›m›z endiflemiz do¤ru ç›kt›. Bu do¤rultuda yeniden sorunlar ve çözüm önerilerimizi ye-
niden afla¤›da sunmaktay›z. Bakanl›¤›n bu görüfllerimizi dikkate alarak soruna kal›c› çözümler üretmesini beklemekteyiz. 

Sorunlar 

1. Gerek E¤itim Hastanelerinde gerekse Üniversite T›p Fakültesi Hastanelerindeki Yenido¤an Yo¤un Bak›m Birimlerinde
yatan hastalar›n büyük bir k›sm›n› özel ve di¤er hastanelerden sa¤l›k güvencesi olmad›¤› için ya da sosyal güvenlik kurulufl-
lar›n›n tasarruf tedbirleri nedeniyle sevk edilen hastalar oluflturmaktad›r. Bu hastalar›n ço¤u do¤um tart›s› düflük, mortali-
te ve morbiditesi yüksek pretermler olduklar›ndan bunlar›n sorunlar› ciddi ve yat›fl süreleri de çok uzun olmaktad›r. 

2. Di¤er sa¤l›k kurumlar›ndan gelen bebeklerin ço¤u optimal flartlarda transfer edilmemektedir. 

3. Temizlik, yemek ve teknik hizmet servisleri tafleron firma taraf›ndan yürütülmektedir. Firma elemanlar›n›n sa¤l›k hiz-
metlerinin özellikleri konusunda yeterli bilgi ve deneyimi olmamas›, say›lar›n›n yetersiz olmas›, s›k de¤iflmeleri, yo¤un ba-
k›m ortam› gibi özel deneyim ve bilgi gerektiren hizmetler baflta olmak üzere pek çok sa¤l›k sorununun ortaya ç›kmas›na
neden olabilmektedir. Ayr›ca genellikle eleman say›s›n›n gece ve hafta sonu azalmas› bugünlerde çal›flan elemanlar›n sabit
olmamas› da baflka bir sorundur. 

4. Nöbet flartlar›nda servislerde bulunan hekimler de yenido¤an yo¤un bak›m konusunda deneyimlidir. Ancak say›lar›
yüksek hasta say›s›na uygun de¤ildir. 

5. Hafta sonu ve gece hasta bafl›na düflen hemflire say›s› daha da azalmakta, nöbet flartlar›nda 4-6 hastaya bir hemflire düflmektedir. 

6. Zaman zaman yo¤un bak›m konusunda deneyimli hemflire olmad›¤›nda pediatrinin baflka birimlerinden deneyimsiz
hemflireler Yenido¤an Yo¤un Bak›m Birimlerinde görevlendirilmektedir. 
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Çözüm Önerileri 

1. Servis doluluk durumuna göre hasta kabulü yap›lmal›d›r. Hastane yönetim politikas› "gelen hastan›n geri çevirilmeme-
si" olmamal›d›r.Geri transfer ve sevk zincirine uyulmas› gereklidir.Antenetal transport YYBB'lerde yer olup olmad›¤› sorul-
duktan sonra yap›lmal›d›r. Kapasitenin üzerinde hasta al›nmamal›d›r. 

2. Y›ll›k do¤um say›s›na ba¤l› olarak her 1000 do¤uma bir yo¤un bak›m yata¤› ve uygun donan›m› olacak flekilde hasta-
neler Yenido¤an Yo¤un Bak›m Birimlerini oluflturmal›d›r. 

3. Birimlerin temizlik ifllerini sürdüren firmalar bu birimlere yeterli say›da, önceden özellik gösteren bu konuda uygun e¤i-
tim alm›fl eleman vermeli, bu elemanlar ve say›lar› hafta içi-hafta sonu de¤iflmemelidir.Temizlik elemanlar›n›n e¤itimleri pe-
riodik olarak ev idaresi hizmetleri görevlileri taraf›ndan yap›lmal› ve uygulamalar› denetlenmelidir. 

4. Gece-gündüz hemflire say›lar› benzer olmal›d›r, "hastalar›n gece daha az sorunu olur" diye bir bilgi yoktur. 

5. Medikasyon ve infüzyon ürünlerinin haz›rlanmas› ve kullan›lmas› konusunda da mevcut rehber olmal› ve buna göre
hizmet verilmelidir. 

6. El y›kaman›n sa¤lanmas› için temiz akar su, daha önce sözü edildi¤i gibi yeterli miktar ve nitelikte havlu, s›v› sabun
mevcut olmal›d›r. 

Sonuç olarak; Ülkemizin kaynaklar› bebeklerimizin gerek hastane enfeksiyonlar›, gerekse di¤er nedenlerle ölümlerini bu-
günkünden çok daha düflük bir düzeye indirmek için yeterli oldu¤una inanmaktay›z. ‹stanbul Tabip Odas› bu konuda üze-
rine düflen sorumlulu¤u yerine getirmeye devam edecektir. 

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU

BASINA ve KAMUOYUNA: 22/06/2006
Türk Tabipleri Birli¤i (TTB) 54. Büyük Kongresi gerek ülkemizin gerekse de sa¤l›k ortam›n›n oldukça zorlu süreçlerden

geçti¤i bir dönemde yap›l›yor. 

Yaflanan geliflmeler karfl›s›nda ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›na, toplumsal bar›fla, laikli¤e, temel insan hak ve özgürlüklerine, de-
mokrasiye sahip ç›kmak her zamankinden daha önemli hale gelmektedir.

Bu süreçten ayr› ele al›namayacak olan sosyal devletin tasfiyesi sürecinin sa¤l›k alan›ndaki yans›malar› karfl›s›nda mesle-
¤imize, gelece¤imize, çal›flma ortamlar›m›za, toplum sa¤l›¤›na sald›r›lar›n her geçen gün yo¤unlaflt›¤› bir dönemde, ülke-
mizin sa¤l›k ortam›na tüm yönleriyle sahip ç›kan anlay›fl›m›z› kararl›l›kla sürdürüyoruz.

Ülkemizi bir karmaflan›n içine sürükleyen, sa¤l›k hizmetlerini ticarilefltirmeyi temel amaç edinen bu yaklafl›m›n;

•halk›m›z›n sa¤l›k hizmetlerine ulaflmas›n› giderek zorlaflt›raca¤›, 

• paras› olmayan›n bu hizmete ulaflmas›n› olanaks›zlaflt›raca¤›

• eflitsizlikleri daha da art›raca¤›

• bizleri ifl güvencesinden uzak koflullarda çal›flmaya mahkum ya da iflsiz, ifllevsiz b›rakaca¤›, yaln›zlaflt›raca¤› 

• gelece¤imize güvenle bakmam›z› olanaks›zlaflt›raca¤› anlay›fl›yla

sürdürdü¤ümüz kararl› yaklafl›m, son ‹stanbul Tabip Odas› seçimlerinde bir kez daha görüldü¤ü gibi meslektafllar›m›zca
da kabul görmektedir. 

Hekimler ad›na de¤il, hekimlerle birlikte karar alma ve birlikte yönetme anlay›fl› ile sürdürdü¤ümüz mücadeleye meslek-
tafllar›m›z›n verdi¤i bu coflkulu destekten ald›¤›m›z güçle bundan sonraki dönemde de iyi ve onurlu hekimlik de¤erlerini ko-
ruyan, meslektafllar›m›z›n mesleki ve özlük haklar›n› koruyan, herkese eflit ve ulafl›labilir bir sa¤l›k anlay›fl›n› temel alan yak-
lafl›m›m›z› kararl›l›kla sürdürece¤iz.

Daha iyi bir sa¤l›k ortam›n›n bilimsel veriler ›fl›¤›nda, eflitsizlikleri çözmeyi hedef alan, toplum sa¤l›¤›na sahip ç›kan, sa¤-
l›¤›n ticarilefltirilmesini, hekim eme¤inin sömürülmesini kabullenmeyen bir yaklafl›mla mücadeleyi gerektirdi¤ini biliyoruz.

Dünya Bankas› ve IMF patentli politikalar› yaflama geçirmeye çal›flan, destekleyen, kabullenen tüm yaklafl›mlar› reddedi-
yoruz. 

Di¤er taraftan 4 y›la yak›n bir süredir ülkemizin IMF ve Dünya Bankas› politikalar›na peflkefl çekilmesine, sa¤l›¤›n ticari-
lefltirilmesine duyars›z kalanlar›n, kendi egemenlik ç›karlar› için toplumsal ayr›mlar› körükleyenleri ve toplumsal bar›fl› teh-
dit edenleri görmezden gelenlerin bugün TTB yönetimine talip olmalar› samimi ve tutarl› bir yaklafl›m de¤ildir. 

Uzun y›llard›r iyi hekimlik de¤erlerini savunan, hekimlerin özlük ve mesleki haklar›n› korumay›, gelifltirmeyi amaçlayan, ül-
kemizin bilim ortam›na katk› sunmay› öncelikli görevleri aras›nda gören, herkese eflit, ulafl›labilir bir sa¤l›k anlay›fl›n› benim-
seyen Türk Tabipleri Birli¤i gelene¤inin bu mücadelenin temelini oluflturdu¤u gerçe¤inden hareketle;

Y›llard›r sürdürdü¤ümüz mücadele ile oluflturdu¤umuz de¤erlerimize sahip ç›kmak için Etkin Demokratik Türk Tabipleri
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Birli¤i’nin içinde yer ald›¤›m›z› tüm meslektafllar›m›za ve kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU

BASIN AÇIKLAMASI- 16/06/2006
GÖZTEPE E⁄‹T‹M ARAfiTIRMA HASTANES‹ YEN‹DO⁄AN YO⁄UN BAKIM B‹R‹M‹NDE GÖRÜLEN    

BEBEK ÖLÜMLER‹YLE ‹LG‹L‹  AÇIKLAMA

15 ARALIK 2005 tarihli bas›n aç›klamam›z flu flekilde bafll›yordu:

“Geçen yaz aylar›nda kamuoyu de¤iflik illerden peflpefle gelen bebek ölümleri haberleriyle sars›ld›. Ölümlerin temel ne-
deni  sa¤l›k sistemindeki süregelen ve y›llar içinde daha a¤›rlaflan sorunlard›r. Hekimlerin ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n bireysel üs-
tün gayretleri sonucu daha da vahim olaylar›n ç›kmas› önlenmekte, ancak burada da oldu¤u gibi bazen de ölümler gerçek-
leflebilmektedir. Gerekli önlemler al›nmad›¤› takdirde ileride benzer durumlar›n görülmesi sürpriz olmamal›d›r.”

Maalesef yukar›daki sat›rlara ald›¤›m›z endiflemiz do¤ru ç›kt›. Bu do¤rultuda yeniden sorunlar ve çözüm önerilerimizi ye-
niden afla¤›da sunmaktay›z. Bakanl›¤›n bu görüfllerimizi dikkate alarak soruna kal›c› çözümler üretmesini beklemekteyiz.

Sorunlar

1. Gerek E¤itim Hastanelerinde gerekse Üniversite T›p Fakültesi Hastanelerindeki Yenido¤an Yo¤un Bak›m Birimlerinde
yatan hastalar›n büyük bir k›sm› özel ve di¤er hastanelerden sa¤l›k güvencesi olmad›¤› için sevk edilen hastalar oluflturmak-
tad›r. Bu hastalar›n ço¤u do¤um tart›s› düflük, mortalite ve morbiditesi yüksek pretermler olduklar›ndan bunlar›n sorunla-
r› ciddi ve yat›fl süreleri de çok uzun olmaktad›r.

2. Temizlik iflleri birimlerde tafleron firma taraf›ndan yürütülmektedir.Firma elemanlar› yeterli say›da de¤ildir. E¤itimsiz ve
niteliksiz olabilmekte ve s›k de¤iflmektedirler. Genel olarak eleman say›s› gece ve hafta sonu de¤iflmekte, bu günlerde sa-
bit eleman olmamaktad›r.

3. Di¤er sa¤l›k kurumlar›ndan gelen bebeklerin ço¤u optimal flartlarda transfer edilmemektedir. 

4. Nöbet flartlar›nda servislerde bulunan hekimler de neonatoloji konusunda deneyimlidir. Ancak say›lar› yüksek hasta
say›s›na uygun de¤ildir. 

5. Hafta sonu ve gece hasta bafl›na düflen hemflire say›s› daha da  azalmakta, nöbet flartlar›nda 4-6  hastaya bir hemfli-
re düflmektedir. 

6. Zaman zaman yo¤un bak›m konusunda deneyimli hemflire olmad›¤›nda pediatrinin baflka birimlerinden deneyimsiz
hemflireler Yenido¤an Yo¤un Bak›m Birimlerinde   görevlendirilmektedir. 

Çözüm Önerileri

7. Servis doluluk durumuna göre hasta kabulü yap›lmal›d›r. Hastane yönetim politikas› “gelen hastan›n geri çevirilmeme-
si” olmamal›d›r.Geri transfer ve sevk zincirine uyulmas› gereklidir.Antenetal transport YYBB’lerde yer olup olmad›¤› sorul-
duktan sonra yap›lmal›d›r. Kapasitenin üzerinde hasta al›nmamal›d›r.

8. Y›ll›k do¤um say›s›na ba¤l› olarak her 1000 do¤uma bir yo¤un bak›m yata¤› ve uygun donan›m› olacak flekilde hasta-
neler Yenido¤an Yo¤un Bak›m Birimlerini   oluflturmal›d›r. 

9. Birimlerin temizlik ifllerini sürdüren firmalar bu birimlere yeterli say›da, önceden özellik gösteren bu konuda uygun e¤i-
tim alm›fl eleman vermeli, bu elemanlar ve say›lar› hafta içi-hafta sonu de¤iflmemelidir.Temizlik elemanlar›n›n e¤itimleri pe-
riodik olarak ev idaresi hizmetleri görevlileri taraf›ndan yap›lmal› ve uygulamalar› denetlenmelidir. 

10. Gece-gündüz hemflire say›lar› benzer olmal›d›r, “hastalar›n gece daha az sorunu olur” diye bir bilgi yoktur.

11. Medikasyon ve infüzyon ürünlerinin haz›rlanmas› ve kullan›lmas› konusunda da mevcut rehber olmal› ve buna göre
hizmet verilmelidir.

12. El y›kaman›n sa¤lanmas› için temiz akar su, daha önce sözü edildi¤i gibi yeterli miktar ve nitelikte havlu, s›v› sabun
mevcut olmal›d›r.

Sonuç olarak;  Ülkemizin kaynaklar› bebeklerimizin gerek hastane enfeksiyonlar›, gerekse di¤er nedenlerle ölümlerini bu-
günkünden çok daha düflük bir düzeye indirmek için yeterli oldu¤una inanmaktay›z.  ‹TO  bu konuda üzerine düflen so-
rumlulu¤u yerine getirmeye devam edecektir.

BASIN AÇIKLAMASI: 16/06/2006
P‹YASALAfiTIRILAN SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ ve SA⁄LIKTA TASARRUF CAN ALMAYA DEVAM ED‹YOR

YEN‹DO⁄AN YO⁄UN BAKIM B‹R‹M‹NDE GÖRÜLEN BEBEK ÖLÜMLER‹
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15 ARALIK 2005 tarihli bas›n aç›klamam›z flu flekilde bafll›yordu:

“Geçen yaz aylar›nda kamuoyu de¤iflik illerden peflpefle gelen bebek ölümleri haberleriyle sars›ld›. Ölümlerin temel ne-
deni  sa¤l›k sistemindeki süregelen ve y›llar içinde daha a¤›rlaflan sorunlard›r. Hekimlerin ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n bireysel üs-
tün gayretleri sonucu daha da vahim olaylar›n ç›kmas› önlenmekte, ancak burada da oldu¤u gibi bazen de ölümler gerçek-
leflebilmektedir. Gerekli önlemler al›nmad›¤› takdirde ileride benzer durumlar›n görülmesi sürpriz olmamal›d›r.”

Maalesef yukar›daki sat›rlara ald›¤›m›z endiflemiz do¤ru ç›kt›. Bu do¤rultuda yeniden sorunlar ve çözüm önerilerimizi ye-
niden afla¤›da sunmaktay›z. Bakanl›¤›n bu görüfllerimizi dikkate alarak soruna kal›c› çözümler üretmesini beklemekteyiz.

Sorunlar

1. Gerek E¤itim Hastanelerinde gerekse Üniversite T›p Fakültesi Hastanelerindeki Yenido¤an Yo¤un Bak›m Birimlerinde
yatan hastalar›n büyük bir k›sm›n› özel ve di¤er hastanelerden sa¤l›k güvencesi olmad›¤› için ya da sosyal güvenlik kurulufl-
lar›n›n tasarruf tedbirleri nedeniyle sevk edilen hastalar oluflturmaktad›r. Bu hastalar›n ço¤u do¤um tart›s› düflük, mortali-
te ve morbiditesi yüksek pretermler olduklar›ndan bunlar›n sorunlar› ciddi ve yat›fl süreleri de çok uzun olmaktad›r.

2. Di¤er sa¤l›k kurumlar›ndan gelen bebeklerin ço¤u optimal flartlarda transfer edilmemektedir. 

3. Temizlik, yemek ve teknik hizmet servisleri tafleron firma taraf›ndan yürütülmektedir. Firma elemanlar›n›n sa¤l›k hiz-
metlerinin özellikleri konusunda yeterli bilgi ve deneyimi olmamas›, say›lar›n›n yetersiz olmas›, s›k de¤iflmeleri, yo¤un ba-
k›m ortam› gibi özel deneyim ve bilgi gerektiren hizmetler baflta olmak üzere pek çok sa¤l›k sorununun ortaya ç›kmas›na
neden olabilmektedir. Ayr›ca genellikle eleman  say›s›n›n gece ve hafta sonu azalmas› bugünlerde çal›flan elemanlar›n sa-
bit olmamas› da baflka bir sorundur.

4. Nöbet flartlar›nda servislerde bulunan hekimler de yenido¤an yo¤un bak›m konusunda deneyimlidir. Ancak say›lar›
yüksek hasta say›s›na uygun de¤ildir. 

5. Hafta sonu ve gece hasta bafl›na düflen hemflire say›s› daha da  azalmakta, nöbet flartlar›nda 4-6  hastaya bir hemfli-
re düflmektedir. 

6. Zaman zaman yo¤un bak›m konusunda deneyimli hemflire olmad›¤›nda pediatrinin baflka birimlerinden deneyimsiz
hemflireler Yenido¤an Yo¤un Bak›m Birimlerinde   görevlendirilmektedir. 

Çözüm Önerileri

1. Servis doluluk durumuna göre hasta kabulü yap›lmal›d›r. Hastane yönetim politikas› “gelen hastan›n geri çevirilmeme-
si” olmamal›d›r.Geri transfer ve sevk zincirine uyulmas› gereklidir.Antenetal transport YYBB’lerde yer olup olmad›¤› sorul-
duktan sonra yap›lmal›d›r. Kapasitenin üzerinde hasta al›nmamal›d›r.

2. Y›ll›k do¤um say›s›na ba¤l› olarak her 1000 do¤uma bir yo¤un bak›m yata¤› ve uygun donan›m› olacak flekilde hasta-
neler Yenido¤an Yo¤un Bak›m Birimlerini   oluflturmal›d›r. 

3. Birimlerin temizlik ifllerini sürdüren firmalar bu birimlere yeterli say›da, önceden özellik gösteren bu konuda uygun e¤i-
tim alm›fl eleman vermeli, bu elemanlar ve say›lar› hafta içi-hafta sonu de¤iflmemelidir.Temizlik elemanlar›n›n e¤itimleri pe-
riodik olarak ev idaresi hizmetleri görevlileri taraf›ndan yap›lmal› ve uygulamalar› denetlenmelidir. 

4. Gece-gündüz hemflire say›lar› benzer olmal›d›r, “hastalar›n gece daha az sorunu olur” diye bir bilgi yoktur.

5. Medikasyon ve infüzyon ürünlerinin haz›rlanmas› ve kullan›lmas› konusunda da mevcut rehber olmal› ve buna göre
hizmet verilmelidir.

6. El y›kaman›n sa¤lanmas› için temiz akar su, daha önce sözü edildi¤i gibi yeterli miktar ve nitelikte havlu, s›v› sabun
mevcut olmal›d›r.

Sonuç olarak;  Ülkemizin kaynaklar› bebeklerimizin gerek hastane enfeksiyonlar›, gerekse di¤er nedenlerle ölümlerini bu-
günkünden çok daha düflük bir düzeye indirmek için yeterli oldu¤una inanmaktay›z.  ‹stanbul Tabip Odas›  bu konuda üze-
rine düflen sorumlulu¤u yerine getirmeye devam edecektir.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU

BASINA VE KAMUOYUNA: 07/07/2006
F‹L‹ST‹N’L‹ ÇOCUKLARIN ÇI⁄LI⁄I ‹STANBUL’DAN DUYULUYOR!.....

Yaflama hakk›n› daha da önemlisi sa¤l›kl› yaflama hakk›n› ülkemiz baflta olmak üzere dünyan›n her yerinde savunmak he-
kim olman›n evrensel de¤erlerinin bafl›nda gelir.

Y›llard›r aç›k iflgal koflullar›nda en temel ulusal ve yaflamsal de¤erleri elinden al›nan Filistin halk›n›n flimdi de bir bütün
olarak yaflama hakk› elinden al›n›yor.

Bütün dünyan›n gözleri önünde ‹srail’in aç›k iflgali alt›nda ölümle yaflam aras›ndaki ince çizgide gidip gelerek mülteci
kamplar›nda yaflam›n› sürdürmeye çal›flan milyonlarca Filistinli, bombalarla tahrip edilen ve yaflam› neredeyse imkans›z k›-
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lan altyap› sorunlar›yla bo¤ufluyor.  

Açl›k ve yoksullu¤a  al›flt›r›lan Filistin Halk› flimdi de karanl›k, susuzluk, salg›n ve bulafl›c› hastal›klar ile karfl› karfl›ya b›ra-
k›l›yor!

‹srail askeri Gilad fiahid’in esir al›nmas› gerekçesiyle Filistin’e giren ‹srail, sekiz bakan ve birçok milletvekilinin de aralar›n-
da bulundu¤u onlarca Filistinliyi tutuklad›. Ayn› bahane ile bomba ve füzelerle Filistin’e sald›ran ‹srail, içiflleri bakanl›¤› bi-
nas›n›n yan› s›ra elektrik santrali, su depolar› ve okullar› da hedef  seçti. Filistin’in y›k›m› pahas›na sürdürülen bombard›man
sonucu, aralar›nda savunmas›z çocuklar›n da bulundu¤u  yirmiyi aflk›n insan hayat›n› kaybetti.

‘Mum yakarak’ karanl›kta elektriksiz kald›klar›n› uluslararas› kamuoyuna duyurmaya çal›flan Filistin’li çocuklar›n ç›¤l›¤›na
cevap verilmeli, ‹srail sald›r›lar› ve terörü derhal durdurulmal›d›r.

Elektrik ve susuzlu¤un en do¤al sonucu ise baflta en yoksul olanlar olmak üzere yüzbinlerce Filistinlinin salg›n ve bulafl›-
c› hastal›klarla bo¤uflmas› olacakt›r.

Biz hekimler ‹srail askerinin yaflama hakk›na sayg› duyulmas› gerekti¤ini savunmakla birlikte hiç ama hiçbir gerekçeyle Fi-
listin halk›n›n yaflama hakk›na yönelen bu sald›rgan ‹srail Devleti tutumunu meflru görmüyoruz.   ‹srail sald›rganl›¤›na ve
onun destekçilerine karfl› baflta hekimler olmak üzere tüm duyarl› insan ve kurumlar›n tepkilerini en gür sesle duyurmas›-
n›n zaman›d›r.

Ülkemiz ve uluslararas› kamuoyunu Filistin halk›n›n çekti¤i ac›lara duyarl› olmaya ça¤›r›yor, Ortado¤u’da fliddeti ortadan
kald›rmaya ve bar›fl› tesis etmeye yönelik bütün giriflimleri destekliyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU

BASIN AÇIKLAMASI: 03/08/2006
KIZILAY EN KARLI fi‹RKET‹M‹Z M‹ OLACAK ?

“Tüm toplumu kucaklayan ve tüm toplumun kucaklad›¤›, ulusal ve uluslararas› düzeyde sayg›nl›¤›n› ve hizmet kalitesini
sürekli gelifltiren bir insani yard›m kuruluflu olmak” diye kendi misyonunu belirleyen Türkiye K›z›lay Derne¤i ne yaz›k ki top-
lumumuzu saran “kar-h›rs ve rekabet” girdab›na kendini kapt›rm›fl durumda.   

Sa¤l›k Bakan›’n›n Devlet Hastanelerine “kar eden iflletmeler” olma misyonu yükledi¤i, bu durumla övündü¤ü, kamusal
sa¤l›k hizmetini savunanlar› ve gelifltirilmesini önerenleri ihanetle suçlad›¤› bir ülkede KIZILAY’›n durumdan vazife ç›kara-
rak verdi¤i k›s›tl› sa¤l›k hizmetini terk etmesi ve tam donan›ml›, halen çal›flanlar›n ve hizmet alanlar›n memnun oldu¤u sa¤-
l›k kurumlar›n› “satmaya” çal›flmas› kimseyi flafl›rtmamal›.

Türkiye K›z›lay derne¤i; kendisinin varl›k sebebi olan kar amac› gütmeden faaliyet verme, özveriyle çal›flma, dayan›flma
ve halk›n gönüllü maddi, fiili ve manevi deste¤ini alarak ma¤durdan ve mazlumdan yana olma duygusunu tersyüz edecek,
KIZILAY’›n toplumdaki alg›s›n›n – misyonunun de¤iflmesine yol açabilecek tehlikeli bir giriflime imza at›yor.

Mülkiyeti Türkiye K›z›lay Derne¤ine ait ‹stanbul Adatepe  - Alt›ntepe T›p Merkezleri ile At›fet Duhani F.T.R   Merkezinin
gayr› menkulleri ile birlikte iflletiminin kiraya verilmesi  ifli, kapal› teklif usulüne göre ve aç›k artt›rma ile iflletme hakk› yerli
ve yabanc› isteklilere ihale ediliyor.

Kendisine yap›lan bina vb. mülkleri zaman zaman satarak yada kiralayarak  kaynaklar›n› artt›rmaya çal›flan KIZILAY’›n bu
son icraat giriflimi ne yaz›k ki basitçe bir kaynak artt›rma çabas› olarak görülemez. S›radan bir tüccar mant›¤›yla en basit
kar zarar hesab›yla y›llard›r hekiminden sa¤l›k personeline kadar herkesin özveriyle çal›flt›¤›, bölge halk›n›n ald›¤› hizmetten
memnun oldu¤u sa¤l›k kurumlar›, bambaflka bir perspektifi ve do¤al olarak önceli¤i sadece kar etme olan yerli ve yaban-
c› sa¤l›k sermayesi giriflimcilerine haz›r olarak sunuluyor.

K›z›lay derne¤ine mali yük getirmedi¤i, hatta anlaml› denilebilecek rakamlarda kaynak aktard›¤› bilinen bu sa¤l›k kurum-
lar›n›n “daha fazla nas›l kar edebiliriz” güdüsüne kendisini kapt›rm›fl olan KIZILAY yöneticilerince sat›lmas›n›n burada halen
çal›flmakta olan yüzlerce hekim ve sa¤l›k personelinin ifl güvencesi baflta olmak üzere özlük haklar›nda yarataca¤› hak ka-
y›plar›n›n önemli bir sorun oluflturaca¤› bilinmelidir.

Bundan daha da önemlisi sa¤l›k kuruluflu olarak hizmet vermesi ve do¤al olarak KIZILAY taraf›ndan kar amac› güdülme-
den çal›flt›r›lmas› için verilen  gönüllü ba¤›fllarla oluflturulan bu kurumlar›n, K›z›lay Derne¤i yönetimince bu biçimde basit
mali hesaplarla ihalelere konu edilmesinin KIZILAY’›n toplumdaki imaj›n› nas›l etkileyece¤inin bilinmesini istiyoruz. 

Bu anlay›fl›n hakim k›l›nmas› durumunda bir süre sonra dernek yöneticilerinin hesap makinelerinde yada “finans dan›fl-
manlar›nda” konu edilmek üzere mal›n› mülkünü KIZILAY’a ba¤›fllayacak hay›rseverler bulunabilece¤ini kim iddia edebilir?.

Baflta Türkiye K›z›lay Derne¤i olmak üzere ilgili tüm kurumlar›n bu ihalenin ivedilikle iptal edilmesi karar›n› bir an önce al-
mas›n›, bölge halk›n›n ve burada hizmet veren çal›flanlar›n ma¤duriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. Komuoyunu bu ko-
nuda “KIZILAY”a sahip ç›kmaya ça¤›r›yoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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BASIN AÇIKLAMASI: 14/18/2006
‹srail hükümetini, ABD emperyalizmini ve 

iflbirlikçi hükümetleri durdural›m!

Ortado¤u’ya ölüm ve gözyafl› de¤il, bar›fl ve adalet egemen olsun! 

De¤erli bas›n emekçileri,

‹srail hükümetinin operasyonlar› devam ediyor. Her geçen gün sivil ölü say›s› art›yor, Lübnanl›lar yurtlar›n› terk ediyor. 

Televizyon ve gazetelerin ilk haberi kan ve gözyafl›, a¤›r bombard›man manzaralar› oluyor. Kad›nlar, yafll›lar ve çocuklar
gözü dönmüfl ‹srail ordusunun hedefi içinde yer al›yor.

‹srail hükümeti, Gazze’yi ve ard›ndan Lübnan’› iflgal etmesinin gerekçesi olarak ‹srail ordusunun iki askerinin kaç›r›lmas›-
n› gerekçe gösteriyor. Bu inand›r›c› olmayan, “sözde” bir gerekçedir. 

‹srail hükümeti gerçekten askerlerine de¤er verseydi, bugüne kadar yüzlerce ‹srail askerinin ölmesine yol açan savafl po-
litikas›n› terk ederdi! Hatta tam aksine, ‹srail ordusundan bir çok asker “emirlere uymayarak” savafla ortak olmad›¤›n› aç›k-
lad›¤› için yarg›lanmaktad›r.

‹srail’in Ortado¤u’da kurdu¤u devlet için ek toprak talebi mi var? 

E¤er öyleyse Ortado¤u’da ‹srail halk›n›n yaflayaca¤› kadar büyüklükte toprak var! 

Lübnan, Filistin ve ‹srail halklar› rahatl›kla bir arada yaflayabilece¤i büyüklükte topraklara sahip Ortado¤u’da sald›rganl›-
¤›n sebebi toprak talebi de olamaz. 

Gerekçe ‹srail devletinin kendini Hizbullah ve Hamas sald›r›lar›ndan koruma iste¤i ise, ‹srail ordusu çok daha sald›rgan ve
terörist politika izlemektedir.

‹srail’in izledi¤i siyaset, gerekçelerine bak›larak anlafl›lamaz. ‹srail’in ve Ortado¤u’da olup biteni anlamak isteyen herkes,
ABD emperyalizminin Büyük Ortado¤u Projesi’ni göz önünde bulundurmal›d›r. 

ABD emperyalizmi, çok uzun zamandan beri, yani ‹srail devletinin 1948’de Birleflmifl Milletler karar›yla kuruldu¤u andan
bafllayarak, Ortado¤u’nun yer alt› zenginliklerine, petrolüne göz dikmifl ve bu bölgenin s›n›rlar› ve hükümetleri üzerinde oy-
nayarak, emperyalist ç›karlar›n› sürdürmüfltür.

Bugün de ABD emperyalizmi ‹srail hükümetini kullanarak, Ortado¤u’da s›n›rlar› yeniden çizmek istiyor. Savafl durumu
sürdü¤ü sürece ABD’nin bölge üzerindeki etkisi geçerli oldu¤u için, Ortado¤u’da savafllar, iflgaller son bulmuyor. 

Filistin sorunu olmazsa Irak, o olmad› Suriye ya da ‹ran’›n nükleer çal›flmalar› gündeme getiriliyor. K›sacas› flu veya bu ge-
rekçeyle sürekli sorun ç›kar›l›yor ve ABD’nin söz ve güç sahibi olma konumu sürekli k›l›n›yor. Silah ve petrol tekelleri kazanç-
lar›n› art›r›rken, yoksul Ortado¤u halklar› ve emekçiler bedelini canlar›yla ve yoksullaflarak ödüyorlar. 

Bu nedenle, ‹srail hükümetinin uygulad›¤› a¤›r bombard›man ve iflgal politikas›n›n yol açt›¤› kan ve gözyafl›n› durduracak
olan yegane güç, bu savafltan ve iflgalden ç›kar› olmayanlar, ezilen ve sömürülenler yani emekçi kitlelerdir. 

‹srail ve ABD karfl›s›nda, Birleflmifl Milletler, Uluslar aras› Yard›m Örgütleri, Avrupa Birli¤i ve di¤er süper devletler etkisiz-
dir; hatta bu yaflananlardan dolayl› ç›karlar› vard›r. Onlar da s›ras› geldi¤inde bir ABD, ‹srail olmaya haz›rd›r.

Öyleyse, her dinden ve milliyetten  Ortado¤ulu emekçiler birlik olmad›¤› sürece, kan, gözyafl› ve ölümler durmayacakt›r.

Biz afla¤›da imzas› olan sendikalar ve meslek odalar› olarak, emekçi s›n›flar›n ç›karlar›n› temel alan birleflik bir mücadele-
nin örgütlenmesi için bir ad›m at›yoruz. 20 A¤ustos Pazar günü Kad›köy Meydan›nda sendikalar, odalar, siyasi partilerle
birlikte bir miting düzenliyoruz.

Kad›köy’den verece¤imiz bafllama komutu, yeni 1 Mart eylemlerinin de bafllang›c› olacakt›r. Bu inançla bugün Taksim,
Kad›köy, Bak›rköy, Aksaray, Kartal’da açaca¤›m›z ve bir hafta boyunca aç›k tutaca¤›m›z imza standlar›m›zda haks›z savafl›
iflgali gündeme getirece¤iz, mitingimize kat›l›m ça¤r›s› yapaca¤›z. 

Bir kez daha ilan ediyoruz ki, biz harekete geçmezsek savafl ve iflgal son bulmayacak!

20 A¤ustos’ta Kad›köy’de buluflal›m!

KESK ‹stanbul fiubeleri, TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu, ‹stanbul Tabip Odas›, Hak-‹fl Marmara Böl-
ge Baflkanl›¤›, 

Hava-‹fl Genel Merkezi, Teksif Bak›rköy fiubesi, Haber-‹fl 1 Nolu fiube, Harb-‹fl ‹stanbul fiubesi, 

Difl Hekimleri Odas›, ‹stanbul Eczac›lar Odas›, ‹stanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müflavirler Odas›,

‹stanbul Veteriner Hekimler Odas›,
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BASIN AÇIKLAMASI: 17/08/2006
Maliye Bakanl›¤›, 01.07.2006 tarihinde yay›mlad›¤› “Tedavi Yard›m›na ‹liflkin Uygulama Tebli¤i “ ile ödeme sisteminde

yeni bir uygulama bafllatm›flt›r. Bu tebli¤ ile  ifllem bafl›na ödeme yerine tüm sa¤l›k kurumlar›nda verilecek sa¤l›k hizmetle-
rinin  “vaka bafl›”  ödeme sistemi ile ücretlendirilmesi yoluna gidilmektedir.

Hekimlik uygulamalar›na ciddi müdahale getiren tebli¤, halk›n sa¤l›k hizmetine ulafl›m›n› k›s›tlay›c› niteliktedir.

Vaka bafl› ödeme miktar›n› aflan tetkikleri yap›lmayan-yapt›r›lmayan hastalar›n tan› konulmas› ve tedavi sürecinin uzama-
s›, telafisi mümkün olmayan sonuçlar do¤urabilecek; bu sonuçlar›n hukuki ve sosyal sorumlulu¤u ise hekimlerin s›rt›na yük-
lenecektir. 

Bu tebli¤ ile tan› ve tedavi süreci ayaktan yürütülebilecek hastalar›n gerekli olmad›¤› halde yat›r›lmalar› zorunlu hale ge-
lecek; yatak doluluk oran›n›n artmas›yla da, yatarak tedavi görmesi gereken hastalara uzun tarihli yat›fl randevular› veril-
meye bafllanacakt›r.

Bu tebli¤ ile ikinci ve üçüncü basamak sa¤l›k kurumlar› uygulamalar aç›s›ndan eflde¤er tutulmaktad›r. Oysa üçüncü ba-
samak sa¤l›k hizmeti üreten yerlerin kendileri ve baflvuran hastalar›yla ilgili baz› ayr›cal›kl› özellikleri vard›r. Üniversite has-
taneleri ve E¤itim Hastaneleri gibi üçüncü basamakta çal›flan hekimlere hastalar genellikle ileri tetkik ve tedavi için gönde-
rilirler. Örne¤in, Endokrin ve Metobolizma polikliniklerine baflvuran hastalar genellikle hastal›k tan›s› kuflkulu olan, ay›r›c›
tan› yap›lmas› zorunlu olanlardan oluflmaktad›r. Diyabet, tiroid hastal›klar›, osteoporoz, obezite gibi hastal›klar, toplumsal
yayg›nl›klar›, ilerleyicilikleri ve ailesel özellikleri göz önüne al›nd›¤›nda önlenmesi zorunlu hale gelmifl hastal›klard›r. Bu has-
tal›klar›n önlenmesinin gereklili¤i ve uygun sa¤l›k politikalar›n›n oluflturulmas›n›n komplikasyonlar› ve tedavi maliyetini be-
lirgin olarak azaltaca¤› bilimsel olarak kabul görmüfltür. Ça¤dafl ülkelerde oldu¤u gibi tan› ve tedavi rehberleri gelifltirilerek
gereksiz test ve tetkiklerin istenmesinin önüne geçilebilecek iken, getirilen bu s›n›rlama ile önemli hastal›k gruplar›n›n ge-
rek tan›s› gerekse önlenmesi olanaks›z hale gelecektir. Bu durum üçüncü basamakta çal›flan hekimlerin mesleki özgürlük-
lerini ve bilimsel yaklafl›mlar›n› büyük ölçüde k›s›tlayacakt›r.

Tebli¤ etik, bilimsel ve vicdani olarak hekimlik yapmay› zorlaflt›r›c› etkisinin yan›nda, hekimlerin ifl güvencesinden yoksun
kalmalar›na ve gelir kayb›na u¤ramalar›na neden olacakt›r.

Hizmet bafl›na ödeme sisteminden vaka bafl›na ödeme sistemine geçilmesiyle, hastalar›n üstüne büyük yük binecek; ge-
rek kamu hastaneleri gerekse özel hastaneler maliyetin alt›nda hizmet vermeye zorlanacak ve önemli oranda gelir kayb›na
u¤rayacaklard›r. 

Sosyal Güvenli¤in Asgari Normlar› Hakk›nda Uluslararas› Sözleflme ile sosyal güvenlik hakk› ve hastal›k sigortas›n›n kap-
sam› ve süresi belirlenmifltir. Bu sözleflme ile devlet vatandafllar›n›n hastalanmalar› halinde iyileflinceye kadar bak›lmalar›n›
taahhüt etmifltir. 

Bu tebli¤ ile anayasal güvence alt›nda olan sa¤l›kl› bir çevrede yaflama ve sosyal güvenlik haklar›nda k›s›nt›ya gidilerek
anayasal bir suç ifllenmektedir.

Türk Tabipleri Birli¤i Uzmanl›k Dernekleri Eflgüdüm Kurulu olarak, hekimli¤in en temel ilkesi olan  "hastal›k yoktur hasta
vard›r" kavram›ndan yoksun olarak haz›rlanm›fl 1 Temmuz Tebli¤i’ni yay›mlayan Maliye Bakanl›¤›n› bu tebli¤i geri çekmeye
ça¤›r›yoruz.

Aksi takdirde do¤acak bütün toplum sa¤l›¤› sorunlar›n›n sorumlusu, baflta Sa¤l›k Bakanl›¤› olmak üzere Hükümet ola-
cakt›r. 

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla duyururuz. 

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹ MERKEZ KONSEY‹

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹ UZMANLIK DERNEKLER‹ EfiGÜDÜM KURULU 

‹STANBUL TAB‹P ODASI

BASINA VE KAMUOYUNA / A⁄USTOS 2006
‘Her hekim, baflta insan haklar› evrensel bildirgesi olmak üzere tüm insan haklar› belgelerine ve hekimlikle ilgili ortak ku-

rallara uymakla yükümlüdür’

(Hekimlik meslek eti¤i kurallar›, Madde 33) 

Biz hekimler, 

Ayr›m yapmaks›z›n tüm insanlar›n ruh ve beden sa¤l›¤›n›n korunmas› ve sürdürülmesinin mesle¤imizin temel ilkesi oldu-
¤unu ve ülkemiz cezaevlerinde bu alanda yaflanan sorunlara insan ve hekim olarak duyars›z kalmayaca¤›m›z› kamuoyuna
duyuruyoruz.

Türkiye cezaevlerinde 19 Aral›k 2000 tarihinden bu yana uygulanan “TECR‹T-TRETMAN” modeli aç›k ve a¤›r bir insan
haklar› ihlalidir. 
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F tipi ceza evi hücrelerinde tek ve üç kiflilik izolasyon  esas›na dayanan bu model havaland›rma, görüfl, okuma, mektup-
laflma, sa¤l›k, giyim gibi temel ve vazgeçilmez haklar› dahi tutuklu ve hükümlüleri “›slah etme” amac›yla kullanmaktad›r.
Bu haklar idarenin insanl›k onuruna yak›flmayan uygulamalar›n› kabul etmeyenlere k›s›tlanmakta, ifl birli¤i içerisine girenle-
re ise kulland›r›lmaktad›r. 

Tutuklu ve hükümlülerin fiziksel ve ruhsal bütünlü¤ünde, kültürel ve siyasi kimliklerinde telafisi mümkün olmayan hasar-
lar b›rakan ve maalesef bunu amaç edinen TECR‹T-TRETMAN sistemi ortadan kald›r›lmal›d›r!

20 Ekim 2000  tarihinden bu yana tutuklu ve hükümlüler taraf›ndan kesintisiz olarak sürdürülen ölüm oruçlar›nda, d›fla-
r›dan destek eylemlerinde ve cezaevi operasyonlar›nda bugün itibari ile 122 (yüz yirmi iki) insan yaflam›n› yitirmifl, 600 (al-
t› yüz)’ün üzerinde insanda  kal›c› fiziksel ve ruhsal sakatl›klar meydana gelmifltir. Halen cezaevlerinde ve d›flar›da tecrite
karfl› ölüm oruçlar› sürmektedir. 

Bu eylemi d›flar›dan sürdürenlerden Av. Behiç Aflç› müvekkillerinin F Tipi cezaevlerinde yaflad›¤› tecrit uygulamalar›n› pro-
testo etmek için 5 Nisan 2006  Dünya Avukatlar gününde bafllam›fl oldu¤u ölüm orucu eyleminin 140. günündedir. Ken-
disinin avukatlar›n›n odam›za yapt›¤› baflvuruyu kabul eden Odam›z bir heyetle Av. Behiç Aflç›’n›n t›bbi durumunu tesbit
etmek üzere bir süre önce kendisini ziyaret etmifltir. Heyetimizce  05.08.2006 günü yap›lan muayene neticesinde BMI =
Vücut kitle indeksi’nde %23.87 kay›p oldu¤u ve muayenesinde nörolojik, kardiyolojik ve solunum sistemi ile ilgili baz› pa-
tolojik bulgular tesbit edilmifltir. Bugün itibariyle Vücut Kitle ‹ndeksi’nde kay›p %28.4’e ulaflm›flt›r.

Sorunun çözülmemesi halinde giderek kal›c› sakatl›klar›n ortaya ç›kmas› ve nihayet bu kiflinin hayat›n›n sona ermesi ka-
ç›n›lmaz   görünmektedir.

‹stanbul Tabip Odas› ‹nsan Haklar› Komisyonu olarak;

Cezaevlerinde yürütülen tecrit uygulamalar›n›n kald›r›lmas›na yönelik somut ad›mlar at›lmas› gerekti¤i görüflündeyiz.

Somut ad›mdan ne anl›yoruz?

- Adalet Bakan›, tecrit uygulamas›n›n tart›flabilir oldu¤unu kabul etmeli ve tart›flma süreci boyunca yani, konuyla ilgili bi-
lim adamlar›, meslek örgütleri, tutuklu- hükümlüler ve yak›nlar› ile infaz idaresi bu konudaki tart›flmay› tamamlay›ncaya ka-
dar sorun yeni uygulamalarla a¤›rlaflt›r›lmamal›d›r. 

- Bu süre boyunca tart›flma zeminine el verecek tür ve say›da temel tecrit uygulamalar›ndan vazgeçilmelidir. Bakanl›¤›n
bu somut ad›mlar› atmas› halinde ölüm orucu eylemlerinin çözümünü sa¤lamak için tüm tart›flma zemininin takipçisi ola-
ca¤›m›z› bildiririz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI ‹NSAN HAKLARI KOM‹SYONU

BASIN AÇIKLAMASI: 12/10/2006
HAYDARPAfiA NUMUNE HASTANES‹ RANTA FEDA ED‹LEMEZ !

HASTANEM‹ZE SAH‹P ÇIKIYORUZ!

Ülkemizin önemli sa¤l›k kurumlar›ndan Haydarpafla Numune Hastanesi bahçesine ‹stanbul Büyükflehir belediyesi ve Üs-
küdar Belediyesi taraf›ndan köprülü kavflak yap›lmak istenmektedir. 

Uzun y›llar süren hukuk mücadelesi ile benzin istasyonu taraf›ndan haks›z iflgaline son verilen ve ‹stanbul III.Nolu Kültür
ve Tabiat Varl›klar›n›n Koruma Kurulu taraf›ndan sadece hastane alan› olarak kullan›laca¤› belirtilen 9 ve 23 nolu parseller
bu kez de kavflak tehdidi alt›nda. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin 1/5000 ölçekli imar plan›nda arsan›n hastane alan› ola-
rak gösterilmesine ve ‹stanbul III. Nolu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu’nun “hastaneden baflka bir yap› yap›la-
mayaca¤› “ karar›na ra¤men, Üsküdar Belediyesi’nin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan›nda bu parseller kavflak alan› ola-
rak gösterildi. Baflka birçok seçenek bulunmas›na ra¤men bu alan üzerinde ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan Eyüp
Aksoy Caddesini E-5 karayoluna ba¤lamak amac› ile köprülü kavflak inflaat› ihalesi yap›ld› ve temeli at›ld›. 

Bilindi¤i gibi Haydarpafla Numune Hastanesinin 12 binas›ndan 10’u yüksek derecede depremde y›k›lma riski tafl›makta
olup, bu binalar›n y›k›lmas› ve yeni hastane binalar›n›n yap›lmas› gerekmektedir. Bu nedenle flu anda kavflak yap›lmak iste-
nen alana 400 yatakl› hastane binas› projesi Sa¤l›k Bakanl›¤›  taraf›ndan haz›rlanm›fl ve yat›r›m program›na al›nm›flt›r. Kav-
flak, hastaneyi ikiye bölerek sa¤l›k hizmeti verilmesini güçlefltirece¤i gibi hastanenin geliflimini engelleyerek ortadan kalk-
mas›na yol açacakt›r. 

Sa¤l›k Bakanl›¤› Hukuk Müflavirli¤i ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi aleyhine  Haydarpafla Numune
Hastanesinin geliflimini engelleyerek sa¤l›k hizmeti verilmesini güçlefltirecek yol ve kavflak düzenleme karar› ve bu karara
dayanak olan imar plan›n› haks›z ve kamu yarar› ile hukuka ayk›r› oldu¤unu ileri sürerek iptal istemi ile dava açm›fl ve yü-
rütmenin durdurulmas›n› istemifltir. ‹stanbul 5. Nolu ‹dare Mahkemesi,  13.7.2006 tarihinde Esas No 2006/ 1853 olan ka-
rar› ile yürütmenin durdurulmas› karar› vermifltir.          

Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n sa¤l›k hizmetinin gelifltirilmesini hedefleyen ve kamu yarar›n› gözeten bu giriflimi ‹stanbul Tabip oda-
s› ve hastane çal›flanlar› olarak takdirle karfl›lanm›flt›r. Ancak Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤, bakanl›¤›n›n hakl› olarak açm›fl ol-
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du¤u davadan haberdar olmad›¤›n› dile getirmifl ve davadan feragat edilmesini sa¤lam›flt›r. Sa¤l›k Bakan›’n›n ne tür iliflki-
ler içerisinde olarak ya da hangi bask›lara maruz kalarak ald›¤›n› bilmedi¤imiz bu karar› hastane çal›flanlar›nda tepkiye ve
derin kayg›ya yol açm›flt›r. Ayr›ca bu alanda “hastaneden baflka yap› yap›lamayaca¤›” karar›n› veren III. Nolu Koruma Ku-
rulu’nun ola¤an olarak süresinin uzat›lmas› beklenen 3 üyesinin uzun süredir yeniden atamas›n›n yap›lmamas› da  kayg›la-
r› artt›rmaktad›r. 

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu kamu sa¤l›k kurumlar›n›n korunmas› ve gelifltirilmesini hedefleyen yaklafl›m›, has-
tane çal›flanlar›n›n talebi ve deste¤i ile ‹stanbul 7. ‹dare Mahkemesine yukar›da belirtilen gerekçelerle dava açm›flt›r. Mah-
keme 26.09.2006 tarihinde Esas No’su 2006/875 olan karar› ile köprülü kavflak ile ilgili imar plan›n›n yürütmesini durdur-
ma karar› vermifltir. Hastanelerine sahip ç›kmak amac› ile baflta Klinik fief ve fief yard›mc›lar› olmak üzere hastane çal›flan-
lar› ‹stanbul Tabip Odas›n›n açt›¤› davaya müdahil olmufllard›r.  

‹stanbul Tabip Odas› ve Hastane çal›flanlar› olarak AKP Hükümetine ve ilgili belediyelere buradan bir kez daha sesleniyo-
ruz: Sa¤l›¤› ticarilefltirmek amac›ndan ve kamu sa¤l›k kurumlar›n› rant kap›s› olarak görme anlay›fl›ndan vazgeçiniz !

Dün Heybeliada Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi Hastanesi’nin, Kofluyolu Kalp ve Damar Hastal›klar› Hastanesi’nin
bafl›na gelenin fiiflli Etfal Hastanesi ve Haydarpafla Numune Hastanesi’nin bafl›na gelmesini istemiyoruz. Deprem hasar› ne-
deniyle güçlendirilmesi beklenen Haydarpafla Numune Hastanesi’nin bahçesine yap›lmak istenen köprülü kavfla¤›n “Hay-
darpafla Port” projesinin bir parças› oldu¤u duyumlar›na inanmak istemiyoruz.   

Türkiyenin ilk T›p Fakültesi olan, y›llarca uzman yetifltiren ve sadece bulundu¤u Kad›köy ve Üsküdar ilçesine de¤il Ana-
dolu’ya hizmet veren Haydarpafla Numune Hastanesinin kavfla¤a yani rant’a feda edilmemesi için AKP Hükümeti ve Sa¤-
l›k Bakan›’n› bir kez uyar›yor ve kamuoyunu hastanemize sahip ç›kmaya ça¤›r›yoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU

BASIN AÇIKLAMASI:13/10/2006
Say›n Orhan Pamuk’u Türk Edebiyat›’n›n evrenselleflmesi, Türk toplumunun ayd›nlanmas› ve demokratikleflmesi süreçle-

rine sunmufl oldu¤u katk› nedeniyle tebrik ediyoruz. 

Verilen ödülün, tüm dünyada ifade özgürlü¤üne ciddi sald›r›lar›n bafllad›¤›, Moskova’da muhalif gazetecinin öldürüldü-
¤ü, Fransa’n›n Ermeni soyk›r›m›n› inkar› suç saymaya çal›flt›¤›, Avrupa’da ‹slam, Amerika’da da ‹srail hakk›ndaki tart›flmala-
ra s›n›rlamalar›n getirilmek istendi¤i bir döneme rastl›yor olmas› da ayr›ca önemini art›rmaktad›r. 

Nobel ödülünün Orhan Pamuk’a verilmesi, yazd›klar› aç›s›ndan iyi bir seçim oldu¤u gibi romanlar›, dünya edebiyat›na
eflsiz bir Türk katk›s›d›r.  

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU

BASIN AÇIKLAMASI: 20/10/2006

“herkese Sa¤l›k  ve güvenli gelecek.”

AKP  HÜKÜMET‹ SA⁄LIKTA NE YAPIYOR?

Kurals›zlaflt›rma, de¤ersizlefltirme, belirsizlik (kaos), çökertme!  

Dünya Bankas›’n›n (DB) Aile Hekimli¤i ile ilgili yaklafl›m›. DB 2004 Türkiye raporu:

“Aile Hekimli¤i Türkiye’de sa¤l›k hizmetlerinin özellefltirilmesinin en önemli ad›m›d›r. Bu nedenle Türkiye cumhuriyeti
(AKP) hükümetine 2004 y›l›nda 40,6 milyon Euro kredi verilmifltir.” 

Demek ki Dünya Bankas› daha önce toplumu ve bizleri kand›rm›fl, yalan söylemifltir. Sa¤l›kta dönüflüm ve aile hekimli¤i
daha iyi ve kapsaml› bir sa¤l›k hizmeti sunumunun de¤il,  sa¤l›k hizmetlerinin özellefltirilmesinin ilk önemli ad›m›d›r. 

Hükümetin program› bilimsel de¤il,  ticaridir. Ça¤d›fl›d›r. 

Türkiye’de AKP hükümetinin 4 y›ll›k iktidar› döneminde, sa¤l›k alan›na aktar›lan kaynaklar yaklafl›k iki-üç kat›na ç›km›flt›r.
Sa¤l›k harcamalar› 2003 y›l›nda yaklafl›k 9–10 milyar dolardan, 2005 y›l› itibar›yla 19–20, 2006 y›l›nda yaklafl›k 23–24 mil-
yar dolara ç›km›flt›r. Bunun % 70’i ilaç ve hizmet sat›n alma ya da teknoloji transferi yöntemiyle sermayeye aktar›lm›flt›r.
‹laç harcamalar›n›n pay› son üç-dört y›l içerisinde  % 45-50’lere ç›km›fl durumundad›r. Özel hastanelerden hizmet sat›n al-
ma yoluyla oralara aktar›lan kaynaklar giderek artma e¤ilimindedir. 

Görülmektedir ki Türkiye sadece son iki y›l içerisinde faiz yoluyla kaynak aktarmam›flt›r. Ayn› zamanda, baflta sa¤l›k ol-
mak üzere pek çok alandan da uluslararas› kurulufllara kaynak aktarm›flt›r. 

De¤erli bas›n mensuplar› uygulamalar göstermifltir ki;

“Sa¤l›kta dönüflüm ‹ki kesim için oldukça zararl›d›r:Toplumun büyük ço¤unlu¤unu oluflturan yoksul, yoksun ve dar ge-
lirli vatandafllar  ile   sa¤l›k çal›flanlar›n›n büyük ço¤unlu¤u için.
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Sa¤l›k çal›flanlar›n›n yoksullaflt›ran, iflsizlefltiren bir uygulamad›r. Vatandafllar›n büyük ço¤unlu¤u aç›s›ndan, ödeme gücü
olmayanlar aç›s›ndan da sa¤l›k hizmetlerinden yoksun kalma program›d›r. Yarar›n›n oldu¤u tek kesim, de¤iflik boyutlar›yla
sermaye gruplar›d›r.” Onlar bu sonucu beklemektedirler, istemektedirler. 

Sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmak engelli koflu olarak tan›mlanm›flt›r.

Prim,(asgari ücretin üçte birinden az geliri olanlar›nkini devlet ödeyecek. Yani bugünkü yeflil kart uygulamas›.) +katk› pa-
y› (muayene, tektik, yatak, protez, ilaç, tedavi vb.)+kapsam d›fl› hizmet ödemeleri için cepten ödeme+kurum farklar›(özel
sektör, ö¤retim üyesi, özel hizmet vb)

Sistemde hekimlerin ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›n›n   temel görevlerinden bir tanesi vergi kontrolörlü¤ü yapmakt›r.

“Dolay›s›yla herkesi kendi haklar›n› koruyan, konumuna uygun davranmaya davet etme d›fl›nda bir seçenek yoktur.” 

Maliye Bakanl›¤› Sa¤l›k hizmetlerine el koymufltur. Sa¤l›k bakan› istifa etmelidir, çünkü sistemde sa¤l›k bakan›na gerek
kalmam›flt›r.

Bildi¤iniz gibi 1 Temmuz’da ç›kar›lan “Vaka bafl› ödeme” genelgesi ile kamu sa¤l›k kurumlar› yeni bir ekonomik dar bo-
¤aza itilmiflti. Sosyal Güvenlik Kurumlar›n›n ödeme güçlü¤ü sorununu çözmek için uygulamaya konuldu¤u iddia edilen  ge-
nelge; hastane yönetimini hekimle, hekimi hastayla karfl› karfl›ya getirerek vatandafl›n sa¤l›k hakk›na ciddi darbe indirmek-
te, cebinden ç›kan paray› art›rmakta idi. 

Nitekim, bu tebli¤le ilgili aç›lan dava sonucunda Dan›fltay, ilgili tebli¤in “Anayasan›n 56.maddesinde öngörülen ‘Herkes,
sa¤l›kl› ve dengeli bir çevrede yaflama hakk›na sahiptir.’ hükmüne ayk›r› bularak yürütmeyi durdurma karar› vermifltir. 

Ayakta Teflhis ve Tedavi Yap›lan Özel Sa¤l›k Kurulufllar› Hakk›nda Yönetmelik’te de¤ifliklik yap›larak hekimlerin ve difl he-
kimlerinin birden fazla özel sa¤l›k kuruluflunda çal›flmas›n›n önü aç›lmak istenmektedir. Böylece kurals›z bir çal›flma ortam›
içinde hekimler aras› rekabeti körükleyen bir uygulama hedeflenmifl ve zincir kliniklerin önü aç›lmaya çal›fl›lm›flt›r.(sermaye-
ye zincir klinikler için ucuz ifl gücü kayna¤›) Ayr›ca laboratuar hizmetleri ve difl ünitesini zorunlu olmaktan ç›kartarak d›flar-
dan hizmet sat›n al›nma imkan› sa¤lanarak tan›-tedavi merkezi zincirlerinin önü aç›lmaktad›r. Hizmet süreklili¤i kara feda
edilmektedir. 

Hükümet ithal hekimle neyi amaçlamaktad›r?

Hükümetin yasa tasar›s› olarak Meclis Genel Kuruluna  sunmaya haz›rland›¤›  yasal düzenlemede yabanc› hekimlerin ça-
l›flmas›n›n önü aç›lmaktad›r. Uluslararas› sermayenin istekleri do¤rultusunda ‹thal ve ucuz hekim çal›flt›r›lmas› için  ülkemiz-
de hekimlik yapabilmenin koflullar› de¤ifltirilmektedir. Bu durumda çevre ülkelerden (zaten flu anda çok say›da kaçak he-
kim çal›flmaktayken) düflük ücretle çal›flmaya “gönüllü” pek çok hekimin ülkemize göç etmesi beklenecek yada bir pazar-
l›k silah› olarak tepemizde tutulacakt›r.Bunun iki önemli sonucu olacakt›r. Birincisi bir piyasa hizmeti haline gelen sa¤l›kta,
hizmetin motor gücü olan hekimlerin ücretleri üzerinde ciddi bask› oluflturulacak ve düflük ücretle çal›flmaya zorlanacaklar-
d›r. ‹kincisi ise ülkemiz, hükümetin iddia etti¤inin aksine, geliflmifl ülkelerden de¤il daha çok çevre ülkelerdeki siyasal-sos-
yal-ekonomik huzursuzluklardan kaçan hekimlerin s›¤›nma yeri haline gelecektir. Bu da, zaten alt yap›s›nda ciddi sorunlar›
olan sa¤l›k hizmetlerinde standart d›fl› uygulamalar›n artmas›na ve niteli¤in düflmesine yol açacakt›r. 

Mesleki Sorumluluk Sigortas› Hangi Sorunu Çözecek?: 

Ayn› yasal düzenleme içinde sözü edilen “zorunlu mesleki sorumluluk sigortas›” ise sa¤l›k sisteminin bütün sorumlulu¤u-
nu baflta hekimler olmak üzere sa¤l›k çal›flanlar›n›n omuzlar›na yüklemek isteyen zihniyetin tipik bir tazahürü olarak görül-
melidir. Alt yap›s› bu kadar s›k›nt›l›, yenilenmemifl ve y›llard›r yat›r›m yap›lmam›fl durumdaki sa¤l›k hizmetlerinin sunumun-
da ortaya ç›kabilecek t›bbi hatalardan sa¤l›k çal›flanlar›n› sorumlu tutmak  neye çözüm getirecektir. Sigorta sermayesinin
bask›lar›yla haz›rlanan bu yasal düzenlemenin t›bbi hatalar› önlemek yerine t›bbi hatalardan birilerinin para kazanmas›n›
teflvik etti¤i çok aç›kt›r. 

Kadrolaflma Bütün H›z›yla Sürüyor: 

Sa¤l›k Bakanl›¤› E¤itim Hastanelerindeki kadrolaflma iste¤i ile ilgili keyfiyetini, hukuksuzlu¤unu sürdürme niyetinde oldu-
¤unu göstermeye devam ediyor. Sa¤l›k Bakanl›¤› haz›rlad›¤› Personel Da¤›l›m Cetveli ile 

- Bilimsel,objektif  ve uzlafl› ile oluflturulmufl kurallara göre 

- Ba¤›ms›z kurullar ile fleffaf bir denetim-de¤erlendirme yerine 

e¤itim kadrolar›n› keyfi kurallarla, kendisinin belirleyece¤i kurul üyeleri ile belirlemesini (atama ve görevden alma )esas
alan bir düzenleme yapm›flt›r. Kurallar›n belirlenmesinde hiçbir katk›s› al›nmayan meslek örgütü ve sendikalar›, Bakanl›¤›n
belirledi¤i say› üzerinden yap›lacak da¤›l›mda sorumlulu¤a ortak etmek istemektedir.  

Uluslar aras› ‹laç Sermayesinin Müdahalesi Art›yor: 

Piyaslaflt›rma,ticarilefltirme,özellefltirme sürecinde,giderek artan sa¤l›k harcamalar› içinde en önemli paya sahip ilaç paza-
r›n›n kamu denetiminden ç›kart›lmas› için her türlü tedbir al›nmaktad›r. SSK’n›n ilaç fabrikas›n›n kapat›lmas› sonras›nda ba-
z› ilaçlar›n eczaneler d›fl›nda sat›lmas›na izin verilmesiyle ilaç herhangi bir tüketim mal› konumuna getirilmek istenmekte-
dir. 22 Temmuz 2006’da ç›kar›lan yönetmelikle ise hastane bünyesindeki baz› alanlar t›bbi kullan›m alan› d›fl›nda görülü-
yor. Bu yönetmelikte eczaneler otel ve büfelerle ayn› kategoriye sokulup t›bbi kullan›m d›fl› alan olarak tan›mlan›yor. Bu du-
rumda yatarak tedavi gören hastalar›n ilaç, kan ürünü, hemodiyaliz, kemoterapi reçeteleri vb. eczaneler devre d›fl› b›rak›-
larak ihale usulüyle büyük sermayeli ilaç da¤›t›m kurulufllar›na verilmek istenmektedir. 
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Sa¤l›¤›n Hizmetinin Temel ‹lkesi Unutturulmak ‹steniyor: 

Sa¤l›k dönüflüm sürecinde en köklü yap›sal düzenlemeye tabi tutulmas› beklenen birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinde
10 il de yayg›nlaflt›r›lamya çal›fl›lan  “Aile Hekimli¤i” ile “koruyucu sa¤l›k hizmetleri” alan› tasfiye edilirken hekimler tüc-
car,hastalar müflteri olarak tan›mlanmaktad›r.Sa¤l›k hak olmaktan ç›kar›larak paran kadar yada pirimin kadar   hizmet ha-
line getirilmektedir.As›l ifli koruyucu sa¤l›k hizmeti sunmak olmas› beklenen pratisyen hekimler zorla muayenehane hekimi
yap›larak ticari kayg›lar›yla bafl bafla b›rak›lmaktad›r.

Kamu ‹haleleri Yandafl Sermaye ‹liflkilerine Veriliyor: 

Kamu Sa¤l›k iflletmelerinin bafl›na getirilen yöneticiler içine girdikleri,sürüklendikleri ticari ç›kar iliflkileri nedeniyle kurflun-
lara hedef olurken rant paylafl›m› iliflkilerinde aktif rol alarak taraf olmaktad›rlar.Bacanaklara verildi¤i ifade edilen  hizmet
ihaleleri,ortak oldu¤u hastanelere hasta transferi yapt›¤› belirtilen baflhekimler,AKP ilçe yöneticilerine verilen görüntüleme
ihaleleri.   Üniversite hastanelerini %1 geçen oranda MR- Tomografi çekmekle elefltiren sa¤l›k bakan›n e¤itim hastanelerin-
de y›ll›k belli say›da çekim garantileri ile anlaflmalar yap›larak hem yarg› kararlar›n› görmezden gelen uygulamalara imza
at›lmas›,hem mesleki bilimsel endikasyonlar yerine kota doldurmak için yönlendirilmifl çekimlerle mesleki  etik de¤erlerin
erozyonu.ve yak›n siyasi çevrelerine yüzlerce milyon dolarl›k rant aktar›lmas›.cemaat, ibadet, ticaret üçgeninde giderek ar-
tan kar ve rant iliflkisi.kirlenen mesleki ortam ve de¤erler…

“herkese Sa¤l›k  ve güvenli gelecek.”

Bütün bunlar›n fark›nda olan biz sa¤l›k çal›flanlar› haklar›m›z›n ve gelece¤imizin ellerimizden al›nmas›na bu güne kadar
seyirci kalmad›k bundan sonra da kalmayaca¤›z.

Tüm toplumu sa¤l›k hakk› ve herkese güvenli gelecek talebiyle birlikte olmaya,dayan›flmaya ve kararl› bir flekilde müca-
dele etmeye davet ediyoruz.

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹‹STANBUL TAB‹P ODASI, ‹STANBUL ECZACI ODASI

‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI, SES ‹STANBUL fiUBELER‹  

BASIN AÇIKLAMASI / 06/10/2006
Cezaevleri 21. yüzy›lda 100’ün üzerinde insan›n ölmesi, sakat kalmas› ile sonuçlanan ciddi sorunlar›n çözümlenemedi¤i

uygulamalarla ülkenin gündeminde üst s›ralarda yer almas› gereken bir bafll›k iken, bu sorunun iletiflim alanlar›nda hiç yer
bulmad›¤›n›, bulamad›¤›n› üzüntüyle gözlüyoruz.

Dünyada 11 Eylül’ün ard›ndan genel bir korku hükümdarl›¤› oluflturulmaya çal›fl›l›rken, bir yandan da cezaevlerinin yeri-
ni sosyal programlara kat›l›m ve topluma yararl› görevler ile zenginlefltirilen cezaland›rma yöntemlerinin alaca¤› modeller
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Türkiye’de ise tecrit uygulanmas› anlam›na gelen cezaevi modelleri ve infaz düzenlemeleri, korku
hükümdarl›¤›n›n beslenmesinden yana tutum almaktad›r. Tecrit uygulamas›n›n insan sa¤l›¤› üzerindeki tahrip edici etkileri-
ne daha önce meslek örgütümüz taraf›ndan haz›rlanan raporlarla de¤inilmifl, ancak bu bilimsel yaklafl›m dahi iletiflim alan-
lar›na yans›mam›flt›.

Yaflanabilecek sorunlara dikkat çekmek ve sessizli¤i k›rmak amac›yla, Dünya Avukatlar Günü olan 5 Nisan’da ölüm oru-
cuna bafllad›¤›n› ifade eden Av. Behiç Aflç›’n›n, bu süreçte sa¤l›k durumunu izleme  sorumlulu¤unu üstlenen ‹stanbul Ta-
bip Odas› ‹nsan Haklar› Komisyonumuz, 178. günde Kardiyoloji, Nöroloji, Psikiyatri ve Adli T›p uzmanlar›ndan oluflturulan
bir heyet ile görüflme ve muayeneleri gerçeklefltirmifl, bu sürece dair kamuoyunun bilgilendirilmesi ve sessizli¤in k›r›lmas›
amac›yla Av. Behiç Aflç›’n›n onam› ile sa¤l›k durumunun kamuoyu ile paylafl›lmas›na karar vermifltir.

Yeni ölümler olmamas›, insan sa¤l›¤›n›n korunmas› ve sa¤l›kl› yaflam hakk›n›n savunusu için h›zla çözüm üretilmesini ta-
lep ediyor, tüm insanlar› sesimizi ço¤altmaya davet ediyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU

BASIN AÇIKLAMASI: 01/11/2006
“SA⁄LIK BARIfiA G‹DEN KÖPRÜDÜR”

Türk Tabipleri Birli¤i uzun zamand›r kap› komflumuz ülkelerde yaflanan savafl, iflgal ve insan k›y›m›na karfl›, insan yaflam›-
n› esas alan bir programla ma¤durlar›n yan›nda dayan›flma çabalar›n› sürdürüyor. Baflta sa¤l›kl› yaflama hakk› olmak üzere
en temel insani haklar›n› ayaklar alt›na alan Amerika’n›n sald›rgan politikalar›na karfl›; Irak, Filistin, Lübnan ve Suriye halk›y-
la dayan›flma duygular›m›z› bu ülkelerin Tabip Birlikleri arac›l›¤›yla yaflatmaya çal›fl›yoruz.

Bu perspektifle yak›n zamanda büyük bir y›k›m yaflayan Lübnan ve sürekli tehdit alt›nda tutulan Suriye halk›yla ve bu ül-
kelerin baflta hekim örgütleri olmak üzere insani yard›m kurulufllar› ve dayan›flma örgütleriyle görüflmeler yapmak üzere
heyet halinde bir ziyarette bulunduk.

Türk Tabipleri Birli¤i Merkez Konsey üyeleri, ‹stanbul, Adana, G.Antep, Mersin Tabip Oda baflkanlar› ve bu ziyareti orga-
nize eden Hatay Tabip Odas› yönetim kurulu üyelerinden oluflan heyetimiz; 01.10.2006 günü Antakya’dan hareket ede-
rek, iki gün Suriye’nin baflkenti fiam’da iki gün Lübnan’›n baflkenti Beyrut’ta kald›. Tabip Birlikleri yöneticileri, Sa¤l›k Bakan-
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l›¤› gibi kurumsal temaslar›n yan› s›ra sa¤l›k hizmetini fiilen yürütmeye çal›flan hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar› ile de görüflme-
ler yapt›k. Beyrut’un yerle bir edilmifl olan flehir merkezindeki mahallesinden, y›llard›r göçmen kamplar›nda yokluklarla ya-
flamay› kan›ksam›fl Filistin kamplar›na ve ‹srail s›n›r›ndaki Güney Lübnan’da tahrip edilen kasabalara kadar genifl bir alan›
inceleme ve temaslarda bulunma f›rsat› bulduk.

Lübnan’›n güneyinde sürekli iflgal edilme ya da bombalanma tehdidi ile yaflayan insanlar›n  nitelikli bir sa¤l›k sistemine
sahip olup olmad›klar›, do¤al yaflamlar›nda sa¤l›k hizmetine ulaflma konusundaki s›k›nt›lar› ne yaz›k ki ikincil öneme sahip
oluyor. Yaflama haklar› sürekli tehdit alt›nda oldu¤undan, sa¤l›k hizmetine ulaflma hakk›, yaflam›n› sürdürebilme hakk›na
indirgenmifl durumda. Ölmeden yaflam›n› sürdürebiliyor olmak bafll› bafl›na bir “kazanç” kabul edilebilir.  Zorunlu yaflanan
sürekli ya da k›smi göçler sonras›nda do¤al yaflam alanlar›ndan fiziken  ve sosyal olarak kopar›lan insanlar›n bir çok zorluk
yaflamas› kaç›n›lmaz. Lübnanl›lar›n çok iyi organize etti¤i dayan›flma iliflkileri sayesinde sa¤l›k hizmeti aksat›lmam›fl olsa da,
sa¤l›kl› yaflam›n basitçe hekime ve ilaca ulaflma ile s›n›rl› olmad›¤›n›  iyi bilen biz hekimler, özellikle s›n›r bölgelerinde yafla-
yan Lübnanl›lar›n ciddi sorunlarla karfl› karfl›ya kald›¤›n› gözlemledik. Ülkesi bombalan›rken yaflam›n› s›¤›naklarda geçirmifl
olmak tüm Lübnanl›lar için s›radan ve kan›ksanm›fl olaylar biçiminde aktar›lsa bile bu gibi durumlar›n insan ruh sa¤l›¤› aç›-
s›ndan “do¤al” kabul edilemeyecek, kabul edilmemesi gereken olgular oldu¤unu düflünüyoruz. Sa¤l›k sistemi neredeyse
bütünüyle paral› ve özel sa¤l›k sektörü üzerine kurulu olan Lübnan’da paras› olanlar›n bu sistemden sa¤l›k hizmetine ulafl-
t›klar›, yoksul ve güvencesiz olanlar›n Lübnan’›n do¤al yap›s›n› oluflturan dinsel ya da etnik “cemaat”lerin dayan›flma iliflki-
leri sayesinde asgari sa¤l›k hizmetini alabildiklerini gözlemledik. 

Aktif  sald›r› yaflamayan bir ülke olarak Suriye’de her an iflgal edilme ve Irak’ta  yaflanmakta olan katliamlara maruz ka-
labilme duygusunun toplumun bütününe yay›lm›fl oldu¤unu gözlemledik. Bu tür iflgal ve sald›rganl›klara karfl› baflta kom-
flular› olan bizler olmak üzere dünya kamuoyunun deste¤ini çok önemsedikleri, gerek Suriye Tabip Birli¤i yöneticileri gerek-
se Suriye Sa¤l›k Bakan› taraf›ndan aç›kl›kla ifade edildi. Kamu- devlet a¤›rl›kl›, k›smi zorluklar› olsa da herkesin ulaflabildi¤i
bir sa¤l›k sistemi bulunan Suriye’nin, olas› bir  sald›r›ya maruz kalmas› durumunda baflta dezavantajl› kesim olan yoksullar
ve Filistinli göçmenler olmak üzere toplumun bütününde ciddi bir sa¤l›k krizi yaflamas› kaç›n›lmaz olacakt›r.  

Türk Tabipleri Birli¤i bar›fla giden yolun sa¤l›ktan geçti¤ini, sa¤l›k çal›flanlar› ve hekimlerin do¤al bar›fl elçileri oldu¤unu
esas alarak, komflular›m›zda, bölgemizde ve tüm dünyada bir an önce bar›fl›n egemen olmas› yönünde çabalar›n› artt›ra-
rak sürdürmeye kararl›d›r.

Bölgemizle ve komflular›m›zla olan iliflkilerimizde “askeri bar›fl” gücü yerine sa¤l›k, alt yap› ve insan› yard›m tafl›yan “BA-
RIfi GÜÇLER‹N‹” esas alarak toplumumuzda dayan›flma duygular›n› gelifltirmeye flimdi her zamankinden daha fazla ihtiya-
c›m›z var.

Türk Tabipleri Birli¤i/  Suriye – Lübnan ziyareti heyeti

BASINA VE KAMUOYUNA 07/11/2006
Ülkemizin sa¤l›k sistemi, hekimleri, hemflireleri, hastalar› ve hasta yak›nlar›n› mutsuz etmeye devam ediyor. Sa¤l›¤› piya-

sa kurallar›na terk etmek, hekimleri performansa tabi k›lmak, kötü yönetimlerce yarat›lan finans aç›klar›n›, hastalardan al›-
nacak prim ve katk› paylar› ile kapatmaya çal›flmak, gayri insani oldu¤u gibi sorunlara  çözüm üretmekten de çok uzak.
Hangi ilac›n ödeme listelerinden ç›kar›l›p ç›kar›lmad›¤›n› takip etmekte zorlanan hekimler, ilaçlar›n›n önemli bölümü için ce-
binden ödeme yapmak durumunda kalan hastalara bu durumu aç›klamakta çaresiz kal›yor. Heyet raporlar›n›n k›smi çözüm
olarak sunulmas› hekimlerle hastalar› karfl› karfl›ya getiriyor. Hastalar›n hekime ve ilaca ulaflmas›nda ödeyece¤i katk› pay›
önemli bir yer tutuyor. Devlet hastanelerinde kuyruk, özel hastanelerde katk› pay› talebi hastalar› çaresiz b›rak›yor. Ücreti
ne yaz›k ki sadece yapt›¤› giriflime endekslenen hekimler güvencesiz ve günü birlik “döner sermaye” uygulamas›yla hasta-
lar› müflteri olarak görmeye zorlan›yor.

Sa¤l›k ortam›m›z bu gibi acil çözüm bekleyen sorunlarla bo¤uflurken  ne yaz›k ki Sa¤l›k Bakanl›¤› daha önce defalarca
Dan›fltay ve Anayasa Mahkemesi kararlar›yla durdurulan KADROLAfiMA çabalar›na h›z veriyor. E¤itim hastanelerindeki fief
ve fief yard›mc›l›¤› kadrolar›na liyakata dayal› fleffaf ve bilimsel s›navlarla atama yapmak yerine, bu kadrolara sadakata da-
yal› kendi yandafllar›n› atama yapabilmenin yollar›n›, hukuku dolanarak bulmaya çal›fl›yor. 

Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n acilen meclise getirmeye çal›flt›¤› ve halen TBMM Sa¤l›k, Aile, Çal›flma ve Sosyal ifller komisyonun-
dan geçirdi¤i kanun tasar›s›yla hükümet, kadrolaflma çabalar›n›n yan› s›ra “ithal hekim” yöntemiyle hekim say›s›n› artt›rma-
ya çal›fl›yor. Sa¤l›k Bakan›n›n sürekli hekimlerle ( hekim örgütleriyle) hastalar› karfl› karfl›ya getirme çabas› içinde oldu¤u, so-
run çözmek için tüm yetkileri elinde bulunduran Bakan›n TTB gibi hekim örgütlerini suçlay›c› aç›klamalar yapt›¤› bir baflka
ülke oldu¤unu sanm›yoruz. Bu konuda bir kez daha Sa¤l›k Bakanl›¤›’na seslenmek istiyoruz: Ülkemizde sa¤l›k alan›nda ya-
flanan s›k›fl›kl›k “ithal hekim” getirme gibi fantastik giriflimlerle çözülemez. Önce kendi hekimlerinize güvenecek, yetene¤i
ve bilgisi s›nanm›fl, özel bir katk›s› olabilecek dünyan›n her taraf›ndaki hekimlere kap›n›z› açacak, ancak iflsiz hekim ordusu
oluflturarak yaratmaya çal›flt›¤›n›z “sa¤l›k piyasas›nda” hekimleri düflük ücretle çal›flan kalifiye elemanlar haline getirmek
için kurals›z-hesaps›z “ithal hekim” sevdan›zdan vazgeçeceksiniz. Hekimlere güven veren kamucu, birinci basamak ve ko-
ruyucu hekimli¤i esas alan bir kurguyla mevcut hekim say›s›yla çok büyük at›l›mlar yap›labilece¤i ülkemizdeki ve dünyada-
ki birçok deneyimle sabittir. 

Hekimlerle hastalar aras›nda ç›kacak sorunlar› yine bir piyasa enstrüman› olan sigorta flirketleri arac›l›¤› ile çözme çabas›
ç›kar›lmaya çal›fl›lan kanun tasar›s› anlay›fl›n› en iyi biçimde yans›t›yor. Kanun tasar›yla hekimlere “zorunlu mali sorumluluk
sigortas›” getiriliyor. Hükümet,  do¤al olarak kendi ç›kar›n› esas alacak olan sigorta flirketlerinden hekim-hasta ma¤duriyet-
leri konusunda medet umuyor. “Zorunlu mali sorumluluk sigortas›” ile hekimlere ek bir gider yarat›l›rken, kontrolü do¤ru-
dan Bakanl›k taraf›ndan yap›lacak devasa sigorta anlaflmalar›yla sa¤l›k ortam› yine piyasa ile bafl bafla b›rak›l›yor.
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Meclise sunulan kanun tasar›s›nda sat›r aras›nda yer bulan ve radyasyon ortam›nda hizmet veren sa¤l›k personelinin ça-
l›flma sürelerini “artt›rma çabas›” içinde oldu¤u anlafl›lan maddenin üzerinde önemle durulmas› gerekti¤ini düflünüyoruz.
Devlet, üniversite ya da özel hastanelerdeki radyoloji cihazlar›n›n ortalama olarak %60-70’nin hiçbir bilimsel denetime ta-
bi tutulmad›¤› bilindi¤i halde, bu aletlerle hizmet verilmesine müdahale edilmeden sadece hekimleri ve sa¤l›k personelini
radyasyonlu ortamda dahi olsa daha fazla çal›flt›rmay› hedefleyen bu giriflimim “ithal hekimci” anlay›fl›n bir devam› oldu¤u-
nu düflünüyoruz. Radyasyon ve yol açabildi¤i kanserojen etkiler konusunda duyars›zl›¤› bilinen bir yönetici kültürüne sahip
olan ülkemizde, “iyonizan radyasyona maruz kal›nmas› karfl›s›nda bireylerin sa¤l›¤›n› koruyucu önlemleri standardize et-
mekle” görevli olan  Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n da bu konudaki duyars›zl›¤› kayg› vericidir.

‹stanbul Tabip Odas› olarak tüm hekimlerimizi ve vatandafllar›m›z› “ Keyfi atamalar, kadrolaflma, ithal hekim ve zorunlu
mali sorumluluk sigortas› ”n› içeren bu tasar› ve “Sa¤l›kta Dönüflüm” projesinin getirdi¤i di¤er haks›zl›k ve usulsüzlüklere
karfl› ç›kmaya ça¤›r›yoruz. Tüm hekimlerimize, sa¤l›k çal›flanlar›na, hastalar›m›za ve yak›nlar›na sa¤l›¤›n ticarileflmesine kar-
fl› mücadelemizin sürece¤ini bildiririz.   

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU

BASIN AÇIKLAMASI: 13/12/2006 
HEK‹MLER‹, TBMM BAfiKANLI⁄INA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN METN‹ ‹MZALAMAYA 

DAVET ED‹YORUZ 

TBMM Baflkanl›¤›’na 

Her zaman oldu¤u gibi bizimle ilgili ama bizden habersiz olarak sessiz sedas›z baz› yasa tasar›lar› yine TBMM Genel Ku-
ruluna gelmifltir. Önümüzdeki günlerde yasallaflmas› beklenen yasa tasar›lar› ile bizleri bekleyen tehlikeler flunlard›r; .    

T›pta Uzmanl›k Kurulu 

1219 say›l› yasada de¤iflikli¤e gidilerek T›pta Uzmanl›k E¤itimi yönetmelikle düzenlenmeye  çal›fl›lmaktad›r. 

1219 say›l› yasada yap›lacak bir de¤ifliklikle t›pta uzmanl›k e¤itiminin tüzük yerine yönetmelikle düzenlenmesi, Tüzü¤ün
ç›kmas› için taraflar›n uzlaflmas›n› flart koflan Dan›fltay’› sürecin d›fl›nda b›rak›rken, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n› t›pta uzmanl›k e¤iti-
miyle ilgili düzenlemelerde tek yetkili konumuna getirece¤i için ciddi sak›ncalar içermektedir.. 

T›pta Uzmanl›k Kurulunda üyelerin ço¤unlu¤unu Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan atananlar olufltururken, TTB'nin sadece bir
üye ile temsil edilmektedir. 

fief / fief Yard›mc›s› Atamalar› 

Atama sürecinin ola¤an hale getirilmesi ile bu hastanelerde y›llard›r emek veren meslektafllar›m›z, mesleki ve akademik
yükselme flanslar›n› büyük ölçüde yitirmifllerdir. Bu hastanelerin kurumsall›¤› zedelenmifl, e¤itim etkinlikleri aksar hale gel-
mifltir. 

Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanununun Ek-1’ inci maddesinin ikinci f›kras›nda de¤ifliklikle, profesör ve doçentlerin klinik flef
ve flef yard›mc›l›klar›na atanmas› için; Bakanl›kça belirlenen en uygun adaylar›n klinik flefi ve flef yard›mc›l›¤› kadrolar›na
atanmas› aflamalar›n› içeren bir düzenlemeye gidilmektedir. 

fieflik, fief Yard›mc›l›¤› ve Baflasistanl›k Ünvanlar›n›n Geri Al›nmas› 

Yine ayn› yasa maddesi, klinik flefi, flef yard›mc›l›¤› ve baflasistan kadrolar›na atananlar›n befl y›ll›k sürelerde bilimsel ve
performans kriterleri bak›m›ndan Bakanl›kça de¤erlendirilmeleri ve yeterli görülmeyenlerin uzmanl›k kadrolar›na nakledil-
meleri yönünde bir hüküm içermektedir. 

Yabanc› Hekimlere Çal›flma ‹zni 

TBMM’de yasallaflma sürecinde olan "Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Ka-
nun Tasar›s›" içinde, 1219 say›l› Tababet ve fiuabat› San'atlar›n›n Tarz› ‹cras›na Dair Kanunun 1.inci maddesindeki "ve Türk
bulunmak" ibaresinin metninden ç›kar›lmas› da yer almaktad›r. Yasa gerekçesi olarak, ülkemizdeki tabip say›s›n›n artmas›-
na katk› sa¤lanmas› ve Avrupa Birli¤ine tam üyelik sürecinde, kifli ve hizmetlerin serbest dolafl›m› önündeki engellerin kal-
d›r›lmas›n›n gösterilmifltir. 

Bu de¤iflikliklere karfl› bizim taleplerimiz ise flunlard›r: 

1. T›pta uzmanl›k e¤itiminin siyasi iktidarlardan tamamen ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamak üzere; T›pta Uzmanl›k Kurulu, t›pta uz-
manl›k e¤itiminin taraflar› olan Sa¤l›k Bakanl›¤›, YÖK ve TTB’nin eflit düzeyde temsil edildi¤i, demokratik iflleyifle sahip bir
yap›da olmal›d›r. 

2. Siyasi iktidarlar ola¤an hale getirdikleri gelen flef atamalar›na son vermeli, Klinik flefi ve flef yard›mc›l›¤› atamalar› s›-
nav sonucuna göre olmal›; 1998 y›l›nda uygulanan üç aflamal› s›nav sistemine geçilmeli ve bu sistem gelifltirilerek sürdürül-
melidir. Bu s›nav sisteminin ilk aflamas› merkezi yabanc› dil s›nav›, ikinci aflamas›, nesnel bir de¤erlendirme aç›s›ndan gerek-
lili¤i tart›fl›lmaz olan merkezi mesleki bilgi s›nav› olmal›d›r. Üçüncü aflamada ise, jüri üyelerinin, kura ile belirlendi¤i mesle-
ki uygulama ve yeterlik s›nav› yer almal›d›r. 

3. E¤itim Hastaneleri ve üniversitelerdeki e¤iticilerin ve dolay›s›yla T›pta Uzmanl›k e¤itiminin kaderi de¤iflen siyasi iktidar-
lar›n insaf›na terk edilmemeli, 
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E¤iticilerin ve e¤itim kurumlar›n›n de¤erlendirilmesi Sa¤l›k Bakanl›¤›, YÖK ve TTB’nin eflit düzeyde temsil edildi¤i, özerk
ve bilimsel yap›da kurullarca yap›lmal›d›r. 

4. Hiçbir düzenleme yap›lmadan, tek tarafl› olarak ve Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik süreci gerekçe gösterilerek, yabanc›
hekimlere çal›flma izni verilmemeli, ülkemizin hekim insan gücünden yararlan›lmal›d›r. 

Biz afla¤›da imzas› olanlar TBMM Genel Kurulundan bizim kaderimizi belirleyecek ama bizden habersiz ç›kar›lmaya çal›-
fl›lan yukar›daki yasa tasar›lar›n›n taleplerimiz gerçeklefltirilene kadar geri çekilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde sa¤l›k or-
tam› ve uzmanl›k e¤itimine a¤›r darbe vuracak bu giriflimin tarihsel sorumlulu¤u bugünkü iktidar›n omuzlar›nda kalacakt›r. 

KAT‹LLER‹ VE ARKASINDAK‹LER‹ LANETL‹YORUZ!

BASIN AÇIKLAMASI: 19/01/2007
Agos Gazetesi Genel Yay›n Müdürü Hrant Dink’in öldürülmesiyle ülkemizin utanç sayfalar›na bir yenisi daha eklenmifl ol-

du. Ermeni sorunu etraf›nda bafllat›lan milliyetçi sald›r›lar›n er geç böyle bir sonuca yol açaca¤› bilinmeliydi. Bu nedenle
Hrant Dink’in katili her kim veya kimler olursa olsun bu cinayetin ifllenmesin de fikir özgürlü¤ü ve demokrasiyi hazmetme-
mifl çevrelerin pay›n›n büyük oldu¤u teslim edilmelidir. 

Yak›n bölgemizdeki uluslararas› çözümsüzlükler, cumhurbaflkanl›¤› seçimi sürecinde yarat›lan gerilimlerden 2007 y›l›n›n
zor bir y›l olaca¤› belliydi. Ülkemizin demokratikleflme süreci bir kez daha a¤›r bir s›navdan geçiyor. 

Biliyoruz ki, Hrant Dink’in  katledilmesiyle demokrasiye ve toplumsal bar›fla olan inanc›m›z zedelenmek isteniyor. Ancak
inad›na daha fazla demokrasi, daha fazla bar›fl istemekten vazgeçmeyece¤iz. Hrant Dink’in ailesine ve yak›nlar›na baflsa¤-
l›¤› diliyoruz. 

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU

BASINA VE KAMUOYUNA: 25/01/2007
SA⁄LIK ALANIYLA ‹LG‹L‹ ÖNEML‹ DÜZENLEMELER BUGÜN MECL‹S GÜNDEM‹NDE

SA⁄LIK ORTAMI TAHR‹P ED‹LMEYE DEVAM ED‹L‹YOR

M‹LLETVEK‹LLER‹N‹ HALKIN SA⁄LIKLI YAfiAM HAKKI VE

SA⁄LIK ÇALIfiANLARINA YETERL‹ ‹MKANLARIN SA⁄LANMASI KONUSUNDA GÖREVE DAVET ED‹YORUZ.
Hükümetin 4 y›ld›r ›srarla sürdürdü¤ü ve her geçen gün biraz daha içinden ç›k›lmaz hale gelen sa¤l›k sisteminin piyasalafl-
t›r›lmas› sürecine önemli katk› sa¤layacak baz› yasal düzenlemelerin bugün TBMM’de görüflülmeye bafllanaca¤› bilgisi al›n-
m›flt›r. 

Hükümet yasal düzenlemeler ile aksine yarg› kararlar› olmas›na ra¤men e¤itim hastanelerinin e¤itici kadrolar›n› belirle-
me yetkisini bütün süreçleriyle Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n tekeline almak istemektedir. Ülkemizin en önemli sa¤l›k kurumlar› olan
e¤itim hastanelerinin e¤itici kadrolar›n›n bir siyasi kadrolaflma yeri olarak görülmesinin ülkemiz sa¤l›k ortam› için ne büyük
felaketlere yol açabilece¤ini bilmek zor olmasa gerek.

Türkiye’de hekim say›s›n›n yetersizli¤inden bahsederek “yabanc› hekim” çal›flt›r›lmas›n›n serbest b›rak›lmas›n› sa¤layan
yasal düzenleme ise bütünüyle ülkemizin sa¤l›k ortam›n›n piyasalaflt›r›lmas› için gerek flart olan hekim eme¤inin ucuzlat›l-
mas›na yöneliktir. Konuyla ilgili herkes biliyor ki, bu yasal düzenlemeyle; uluslar aras› deneyim ve bilgiden faydalanma ama-
c› de¤il, sadece e¤itim ve çal›flma imkanlar› bizden daha iyi olmayan çevre ülkelerden düflük ücretle çal›flmaya raz› hekim-
lerinin hedeflendi¤i çok aç›kt›r. Baflbakan’›n “ayl›k 100-150 dolara çal›flacak hekim çok” tehdidinde bulunmas› bofluna de-
¤ildir. 

“Yabanc› hekim” çal›flt›rman›n di¤er gerekçesi de sa¤l›k hizmetini piyasalaflmas› sürecinde sa¤l›k pazar›n› uluslar aras› ser-
mayeye açman›n önündeki yasal engellerin kald›r›lmas›d›r. Bugünlerde “sa¤l›k turizmi”, “sa¤l›k köyleri” tan›mlamalar›n›n
bas›n yay›n organlar›nda yer alma s›kl›¤›na bak›l›rsa bu konuda yerli-yabanc› baz› sa¤l›k kurulufllar›na sözler verildi¤i anlafl›l-
maktad›r. 

Di¤er taraftan yasa tasar›s› gerekçesinde aç›kça belirtildi¤i gibi sa¤l›k çal›flanlar›n›n çal›flma koflullar›n›n elveriflsizli¤inden
kaynakl› t›bbi hata yapma olas›l›¤›n›n yüksekli¤i nedeniyle mesleki sorumluluk sigortas› zorunlu hale getiriliyor. Hükümetin
sa¤l›k ortam›ndaki yetersizlikleri gidermek yerine bu yetersizlikler üzerinden sigorta kurulufllar›n›n fonlar›na katk› sa¤lama-
y› düflünmesi ak›l almaz bir çabad›r. Hekimleri potansiyel suçlu olarak görmek yerine t›bbi hata oranlar›n› en aza indirecek
sa¤l›k altyap› ve e¤itim imkanlar›n› zenginlefltirmenin önündeki engel nedir, bunu bilmek istiyoruz. 

Sa¤l›k Bakanl›¤› yukarda bahsi geçen konularda hekimleri ve hekimlerin meslek kurulufllar›n›n görüfllerini dikkate almak
yerine kredi alma-borç ödeme k›skac› bask›s›yla baz› uluslararas› çevrelere verdi¤i sözleri yerine getirmeyi tercih ediyor. 

Seçim sürecine girildi¤i bugünlerde Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Hükümet göreve geldi¤inde de sa¤l›k ortam›n›n sorunlar›n›, ön-
celiklerini ve çözüm yollar›n› bilmiyordu, görev süreleri dolmaya yak›n bugünlerde de ö¤renebilmifl de¤il..!

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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BASIN AÇIKLAMASI: 30/01/2007
‹thal Ucuz Hekim... Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas›... E¤itim Hastanelerinde AKP Kadrolaflmas›...

100 B‹N HEK‹M‹N VE 100 B‹NLERCE SA⁄LIK EMEKÇ‹S‹N‹N BAfiINA GEÇ‹R‹LMEYE ÇALIfiILAN TORBA YASAYA KARfiI 30
OCAK 2007 SALI GÜNÜ 

“‹T‹RAZ EYLEM‹”NDEY‹Z!!!

AKP Hükümeti taraf›ndan haz›rlanan “Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanunu, Sa¤l›k Personelinin Tazminat ve Çal›flma Esasla-
r›na Dair Kanun ile Tababet ve fiuabat› San'atlar›n›n Tarz› ‹cras›na Dair Kanunda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›-
s›” ilgili komisyonun kat›lmamas› nedeniyle 25 Ocak 2007 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda görüflülemedi ve 30 Ocak
2007 Sal› gününe ertelendi.

“Torba Yasa” olarak tan›mlanan bu Tasar› ile getirilmeye çal›fl›lan de¤iflikliklerin baz›lar› flunlard›r:

1- ‹thal ucuz hekim çal›flt›rman›n yasal altyap›s›n›n haz›rlanmas› 

1219 say›l› Kanun’daki “Türkiye Cumhuriyeti’nde hekimlik yapmak ve ne biçimde olursa olsun hasta tedavi edebilmek
için Türkiye T›p Fakültesinden diploma almak ve Türk bulunmak gereklidir” ifadesindeki   “ve Türk bulunmak” ibaresi mad-
de metninden ç›kar›lmak istenmektedir.

Bu yasal düzenlemeyle uluslararas› deneyim ve bilgiden faydalanma amac› de¤il, sadece e¤itim ve çal›flma imkanlar› biz-
den daha kötü olan çevre ülkelerden gelecek ve düflük ücretle çal›flmaya raz› hekimlerin istihdam› hedeflenmektedir. Hü-
kümet, böylece Sa¤l›kta “Dönüflüm” Program›’n›n gere¤i olarak sa¤l›k piyasas›na ucuz ifl gücü oluflturmak, yedek iflsiz he-
kim ordusu yaratmak istemektedir.  Nitekim Baflbakan Recep Tayip Erdo¤an’›n “Türki Cumhuriyetlerde ayl›k 100- 150 do-
lara çal›flacak yabanc› hekimler var” sözleri bu amac› aç›kça ortaya koymaktad›r.

"‹thal hekim" çal›flt›rman›n di¤er hedefi de sa¤l›k “pazar›”n› uluslararas› sermayeye açmakt›r. Hükümet’in amac› hiçbir fle-
kilde Türkiye sa¤l›k sisteminin sorunlar›n› çözmek de¤il, baflta Duba-
i fleyhi El Maktum olmak üzere uluslararas› sa¤l›k patronlar›na kârl›l›k alanlar› yaratmakt›r.

2- Tüm hekimlere zorunlu mali sorumluluk sigortas› 

Tasar›’yla ister kamuda, ister özelde çal›fls›n tüm hekimlere mali sorumluluk sigortas› yapt›rma zorunlulu¤u getirilmekte-
dir.  Tasar›’n›n gerekçesinde sa¤l›k çal›flanlar›n›n çal›flma koflullar›n›n elveriflsizli¤inden kaynakl› t›bbi hata yapma olas›l›¤›n›n
yüksekli¤i nedeniyle bu düzenlemenin yap›lmak istendi¤i aç›k olarak belirtilmektedir. Hükümetin sa¤l›k ortam›ndaki yeter-
sizlikleri gidermek yerine bu yetersizlikler üzerinden sigorta kurulufllar›n›n fonlar›na katk› sa¤lamay› düflünmesi ve hekimle-
ri potansiyel suçlu olarak görmesi ak›l almaz bir çabad›r.

Bu Tasar› yasalaflt›¤› takdirde Türkiye’de hekimlik yapmak fevkalâde zorlaflacak; büyük miktarlardaki tazminat davalar›-
n›n bask›s› alt›ndaki hekimler riskli hastalara gerekli t›bbi giriflimlerde bulunmaktan kaç›nacaklard›r.

"Zorunlu mali sorumluluk sigortas›" ile hekimlere ek bir gider yarat›l›rken, kontrolü do¤rudan Bakanl›k taraf›ndan yap›la-
cak devasa sigorta anlaflmalar›yla sa¤l›k ortam› yine piyasa ile bafl bafla b›rak›lmaktad›r. 

3- E¤itim hastanelerindeki flef/flef yard›mc›l›¤› kadrolar›na s›navs›z olarak atama yap›lmas›

Düzenlemeye göre atamalar, Bakanl›k taraf›ndan belirlenmifl jürinin yapaca¤› de¤erlendirme sonucu haz›rlanan rapor ›fl›-
¤›nda yine Bakanl›k taraf›ndan yap›lacakt›r. Oysa benzer yönde daha önceden yap›lan düzenlemelerin hukuka ayk›r› oldu-
¤u Anayasa Mahkemesi ve di¤er yarg› organlar›n›n kararlar›yla aç›kça ortaya konulmufltur. AKP Hükümeti ise e¤itim has-
tanelerinde art›k bir iflgal harekat›na dönüflmüfl olan partizanca kadrolaflma uygulamalar›n› devam ettirmek istemektedir.
Siyasetin her türlü müdahalesinden uzak olmas› gereken e¤itici kadrolar›na liyakata de¤il sadakata dayal› olarak kendi yan-
dafllar›n› ataman›n yollar›n›, hukuku dolanarak bulmaya çal›flmaktad›r.

4- E¤itici kadrolar befl y›lda bir sil bafltan

Yasa Tasar›s› klinik flefi, flef yard›mc›s› ve baflasistan kadrolar›na atananlar›n befl y›ll›k sürelerle Bakanl›kça de¤erlendiril-
meleri ve yeterli görülmeyenlerin uzman kadrolar›na nakledilmeleri yönünde bir hüküm içermektedir. Bu de¤erlendirme için
kriterlerin ne olaca¤› ise tan›mlanmamaktad›r. Bu durumda halen bu unvanlar› kazanm›fl olanlar da dahil bütün e¤itici kad-
rolar›n kaderi partizanl›kta s›n›r tan›mayan Sa¤l›k Bakanlar›n›n iki duda¤› aras›nda olacakt›r.

5- T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü

1219 say›l› Yasa’da de¤iflikli¤e gidilerek T›pta Uzmanl›k E¤itimi yönetmelikle düzenlenmeye çal›fl›lmaktad›r.

1219 say›l› Yasa’da yap›lacak bir de¤ifliklikle t›pta uzmanl›k e¤itiminin tüzük yerine yönetmelikle düzenlenmesi, Tüzü¤ün
ç›kmas› için taraflar›n uzlaflmas›n› flart koflan Dan›fltay’› sürecin d›fl›nda b›rak›rken, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n› t›pta uzmanl›k e¤iti-
miyle ilgili düzenlemelerde tek yetkili konumuna getirece¤i için ciddi sak›ncalar içermektedir.

T›pta Uzmanl›k Kurulu’nda üyelerin ço¤unlu¤unu Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan atananlar olufltururken, TTB sadece bir üye
ile temsil edilmektedir. 

6- Radyoloji çal›flanlar›n›n çal›flma sürelerinin uzat›lmas›

Tasar›’yla 2368 say›l› Kanun’un 2. maddesi de¤ifltirilerek radyoloji çal›flanlar›n›n günlük befl saat olan mesa-
i s›n›rlar› ortadan kald›r›lmaktad›r. Çal›flma ortamlar›n›n fiziki koflullar› düzeltilmeden, radyoloji cihazlar›n›n kontrolleri yeter-
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li olarak yap›lmadan, çal›flanlar›n düzenli sa¤l›k kontrollerinden geçmeleri sa¤lanmadan sadece iflletmenin ihtiyaçlar›na gö-
re çal›flma sürelerinin uzat›lmas› çal›flanlar için yeni hak kay›plar› anlam›na gelmektedir.    

7- Anestezi teknisyenlerine hasta uyutma yetkisi 

Kanun Tasar›s› ile anestezi teknisyenlerinin anestezi uzman› veya bunun bulunmad›¤› hallerde ameliyat› yapan ilgili uz-
man›n gözetiminde ve direktiflerine uygun olarak anestezi ifl ve ifllemlerini yapmalar› öngörülmektedir.

Oysa anestezi biliminin gelmifl oldu¤u düzey göz önünde bulunduruldu¤unda cerrah›n gözetiminde de olsa, anestezi uz-
man›n›n denetimi olmaks›z›n anestezi teknisyenlerine bu sorumlulu¤un verilmesinin bir dizi sorunlara yol açaca¤› aflikârd›r. 

8- Devlet memurlar› kanununa göre 40 saat olan mesa-
i saati; Hekim, hemflire, sa¤l›k teknisyeni gibi sa¤l›k meslek mensuplar› için 45 saattir. Bizler en a¤›r koflullarda çal›flan sa¤-
l›k emekçilerinin, daha iyi hizmet vermek için mesa-
i saatlerinin düflürülmesini talep ederken; bu kanun tasar›s›yla, eflitsizlik daha da derinlefltirilmekte, kamu sa¤l›k kurumla-
r›nda sa¤l›k meslek mensubu olmayan personelin de çal›flma saati 45 saate ç›kar›larak angarya yayg›nlaflt›r›lmaktad›r.

Gerek kamuda gerek özel sektörde çal›flan; akademisyen, uzman, asistan, pratisyen bütün hekimlerin ve sa¤l›k emekçi-
lerinin bu Yasa Tasar›s›’na fliddetle karfl› olduklar›n› daha önce defalarca yetkililere ve kamuoyuna duyurduk. Hükümet ise,
ne yaz›k ki, bizlerin bu itiraz›n› duymamak ve anlamamakta ›srar etmektedir. 

Siyasi iktidar›n mesle¤imize ve meslek onurumuza yönelik bu tavr›na karfl› 29 Ocak 2007 Pazartesi günü doktoru, hem-
fliresi, teknisyeni, hizmetlisiyle tüm sa¤l›k emekçileriyle bir kez daha buluflacak ve Tasar›’n›n TBMM Genel Kurulu’ndan ge-
ri çekilmesini talep edece¤iz.  

100 bin hekimin ve 100 binlerce sa¤l›k emekçisinin bafl›na torba geçirmeye çal›flan bu Torba Yasa’n›n muhtemel görü-
flülme tarihi olan 30 Ocak 2007 Sal› günü ise  saat 09.00-12.00 aras›nda bütün Türkiye’de “‹tiraz Eylemi” gerçeklefltirece-
¤iz ve 12.30’da Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde yapaca¤›m›z bas›n aç›klamas›yla, duymak ve görmek iste-
meyen siyasi iktidar› son kez uyaraca¤›z.

Ayn› gün temsilcilerimiz TBMM’ye de giderek görüfllerimizi ve tepkilerimizi Hükümet’e ve siyasi partilere iletece¤iz.

“‹tiraz Eylemi”miz 30 Ocak 2007 günü sa¤l›k kurulufllar›ndan hizmet almaya çal›flacak hastalar›m›za karfl› de¤il; hekim-
lerin ve sa¤l›k emekçilerinin özlük haklar›n› ve halk›n sa¤l›k hakk›n› gözetmeden sa¤l›k ortam›n› piyasa ve siyasi kadrolafl-
maya teslim etmeye yönelik bu Tasar›’ya karfl›d›r.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU

BASIN AÇIKLAMASI: 25/01/2007
SA⁄LIK ALANIYLA ‹LG‹L‹ ÖNEML‹ DÜZENLEMELER BUGÜN MECL‹S GÜNDEM‹NDE 

SA⁄LIK ORTAMI TAHR‹P ED‹LMEYE DEVAM ED‹L‹YOR 

M‹LLETVEK‹LLER‹N‹ HALKIN SA⁄LIKLI YAfiAM HAKKI VE SA⁄LIK ÇALIfiANLARINA YETERL‹ ‹MKANLARIN SA⁄LANMA-
SI KONUSUNDA GÖREVE DAVET ED‹YORUZ

Hükümetin 4 y›ld›r ›srarla sürdürdü¤ü ve her geçen gün biraz daha içinden ç›k›lmaz hale gelen sa¤l›k sisteminin piyasa-
laflt›r›lmas› sürecine önemli katk› sa¤layacak baz› yasal düzenlemelerin bugün TBMM’de görüflülmeye bafllanaca¤› bilgisi
al›nm›flt›r. 

Hükümet yasal düzenlemeler ile aksine yarg› kararlar› olmas›na ra¤men e¤itim hastanelerinin e¤itici kadrolar›n› belirle-
me yetkisini bütün süreçleriyle Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n tekeline almak istemektedir. Ülkemizin en önemli sa¤l›k kurumlar› olan
e¤itim hastanelerinin e¤itici kadrolar›n›n bir siyasi kadrolaflma yeri olarak görülmesinin ülkemiz sa¤l›k ortam› için ne büyük
felaketlere yol açabilece¤ini bilmek zor olmasa gerek. 

Türkiye’de hekim say›s›n›n yetersizli¤inden bahsederek "yabanc› hekim" çal›flt›r›lmas›n›n serbest b›rak›lmas›n› sa¤layan yasal dü-
zenleme ise bütünüyle ülkemizin sa¤l›k ortam›n›n piyasalaflt›r›lmas› için gerek flart olan hekim eme¤inin ucuzlat›lmas›na yöneliktir.
Konuyla ilgili herkes biliyor ki, bu yasal düzenlemeyle; uluslar aras› deneyim ve bilgiden faydalanma amac› de¤il, sadece e¤itim ve
çal›flma imkanlar› bizden daha iyi olmayan çevre ülkelerden düflük ücretle çal›flmaya raz› hekimlerinin hedeflendi¤i çok aç›kt›r. Bafl-
bakan’›n “ayl›k 100-150 dolara çal›flacak hekim çok” tehdidinde bulunmas› bofluna de¤ildir. 

"Yabanc› hekim" çal›flt›rman›n di¤er gerekçesi de sa¤l›k hizmetini piyasalaflmas› sürecinde sa¤l›k pazar›n› uluslar aras› ser-
mayeye açman›n önündeki yasal engellerin kald›r›lmas›d›r. Bugünlerde “sa¤l›k turizmi”, “sa¤l›k köyleri” tan›mlamalar›n›n
bas›n yay›n organlar›nda yer alma s›kl›¤›na bak›l›rsa bu konuda yerli-yabanc› baz› sa¤l›k kurulufllar›na sözler verildi¤i anlafl›l-
maktad›r. 

Di¤er taraftan yasa tasar›s› gerekçesinde aç›kça belirtildi¤i gibi sa¤l›k çal›flanlar›n›n çal›flma koflullar›n›n elveriflsizli¤inden
kaynakl› t›bbi hata yapma olas›l›¤›n›n yüksekli¤i nedeniyle mesleki sorumluluk sigortas› zorunlu hale getiriliyor. Hükümetin
sa¤l›k ortam›ndaki yetersizlikleri gidermek yerine bu yetersizlikler üzerinden sigorta kurulufllar›n›n fonlar›na katk› sa¤lama-
y› düflünmesi ak›l almaz bir çabad›r. Hekimleri potansiyel suçlu olarak görmek yerine t›bbi hata oranlar›n› en aza indirecek
sa¤l›k altyap› ve e¤itim imkanlar›n› zenginlefltirmenin önündeki engel nedir, bunu bilmek istiyoruz. 

Sa¤l›k Bakanl›¤› yukarda bahsi geçen konularda hekimleri ve hekimlerin meslek kurulufllar›n›n görüfllerini dikkate almak
yerine kredi alma-borç ödeme k›skac› bask›s›yla baz› uluslararas› çevrelere verdi¤i sözleri yerine getirmeyi tercih ediyor. 
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Seçim sürecine girildi¤i bugünlerde Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Hükümet göreve geldi¤inde de sa¤l›k ortam›n›n sorunlar›n›, ön-
celiklerini ve çözüm yollar›n› bilmiyordu, görev süreleri dolmaya yak›n bugünlerde de ö¤renebilmifl de¤il..! 

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU

BEYAZ ÇA⁄RI: 26/02/2007
De¤erli Meslektafl›m›z,

40 y›l› aflk›n bir süredir onurumuzla, büyük bir özveri ile çal›flt›¤›m›z sa¤l›k ocaklar›m›z, Verem Savafl Dispanserlerimiz, AÇ-
SAP’lar›m›z, yani mesle¤imiz büyük bir tehdit alt›nda. Hekimi, hemfliresi, ebesi, sa¤l›k memuru, çevre sa¤l›k teknisyeni, la-
borant›, t›bbi sekreteri, memuru, floförü, yard›mc› personeli ile bir ekip olarak bugüne dek say›s›z hizmet gerçeklefltirdik;

•Hastanelerde yap›lan poliklinik kadar poliklinik hizmeti verdik,

• Milyonlarca bebe¤i, çocu¤u afl›lad›k, 

•Milyonlarca bebek ve çocu¤un takiplerini yapt›k,

•Milyonlarca gebeyi izledik, say›s›z do¤um yapt›rd›k,

•Bulafl›c› hastal›klarla savaflt›k, POL‹O’yu eradike ettik,

•Say›s›z g›da ve su denetimi yapt›k,

K›sacas› insan›n oldu¤u her yerde, sa¤l›k için orada olduk. 

Tüm yapt›klar›m›z› görmezden gelenler, “hekimler enjeksiyon yapmay› bile bilmiyor” diyerek, “pratisyen hekimler sayg›n-
l›¤›n› kaybetti” diyerek, “sa¤l›k ocaklar› misyonunu doldurdu” diyerek, sözüm ona bizlere kaybetti¤imizi iddia ettikleri say-
g›nl›¤› kazand›racaklar›n› iddia ettiler. 

Peki ne yapt›lar;

•Ücretlerimizi art›rmak yerine, ne zaman, nas›l vereceklerini bilmedi¤imiz, de¤iflik gerekçelerle ödeme program› de¤iflen,
emeklili¤imize yans›mayan “döner sermaye” ödemeleri ile bizleri susturmaya çal›flt›lar.

•Bizleri poliklinik odalar›na hapsederek, “vatandafl memnuniyeti” kand›rmacas› ile günde 80-100 hasta muayene etme-
ye  zorlayarak, halk›m›zla karfl› karfl›ya b›rakt›lar.

•Mesai saatlerimizi 9 saate ç›kard›lar.

•Her gün yeni bir düzenleme ile k›s›tlamalar getirerek reçete yazamaz hale getirdiler. Vatandafllar›m›z›n gözünde “ yaz-
d›¤› ilaç ödenmeyen doktor” yapmaya çal›flt›lar.

•Bir bütünlük halinde yürüttü¤ümüz koruyucu sa¤l›k hizmetlerini darmada¤›n ettiler.

•Önümüze gelen ve her biri sadece o ifli önemli sayan yaz›larla (herkes afl› yapacak, herkes e¤itim verecek vb) kendi sa¤-
l›k oca¤›m›zda kendi planlamalar›m›z› yapamaz hale getirdiler.

•Geçici görevlendirme ve angaryalarla oradan, oraya sürdüler. 

Henüz bitirmediler;

•Aile hekimli¤i aldatmacas› ile özlük haklar›m›z, ifl güvencemiz  elimizden al›narak sözleflmeli çal›flmam›z› istiyorlar,

• ‹thal hekim ad› alt›nda “100-150 dolara çal›flacak hekimler” getirerek, ucuz ifl gücü yaratarak bizleri düflük ücretlerle
çal›flmaya zorlamak istiyorlar (‹flsizlik kap›da)

•Y›llard›r hizmet verdi¤imiz sa¤l›k ocaklar›m›z› kapatarak bizleri “kira” ödemek zorunda b›rakt›klar› ofislerde çal›flt›rmak istiyorlar.

•Ekibimizi da¤›tmak istiyorlar, bizleri aile hekimi, aile sa¤l›¤› elaman› olmaya zorluyorlar.

ARTIK YETER demenin tam zaman›.

1 Mart 2007 Perflembe günü tüm Türkiye’de “Art›k Yeter”diyoruz.

‹STANBUL AB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU

BASIN AÇIKLAMASI: 28/02/2007 
Doktorlar, diflhekimleri, eczac›lar, hemflireler, biyologlar, teknisyenler, hastabak›c›lar

Tüm sa¤l›k çal›flanlar›

ARTIK YETER, SA⁄LIKTA YIKIMI DURDURALIM!

diyor

AKP Hükümeti “dönüflüm” program› ile SA⁄LIKTA YIKIMA DEVAM ED‹YOR. Yo¤un Bak›m ünitelerinde bebeklerimiz, im-
munglobulin bulamad›¤› için insanlar›m›z ölüyor. IMF emriyle ç›kar›lan paket fiyat ve ilaç s›n›rland›rmalar›ndan  halk›m›z
ma¤dur ediliyor. 
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Dört y›l› aflk›n süredir uygulad›klar› politikalarla sa¤l›k sisteminin hiçbir sorununu çözmeyi baflaramayanlar gene o bildik
eski senaryoyu hayata geçirmeye çal›fl›yorlar. Sa¤l›k sitemindeki bütün sorunlar›n sorumlusu olarak sa¤l›k çal›flanlar›n› gös-
teriyorlar. 

Tüm itirazlar›m›za ra¤men, en son TBMM’de kabul edilen torba yasa ile; ithal hekim çal›flt›rman›n önü aç›lm›fl, yine bu
yasa ile radyoloji çal›flanlar›na fazla çal›flma dayat›lm›fl, anestezi teknisyenlerine a¤›r sorumluluk yüklenmifl, tüm sa¤l›k çal›-
flanlar›n›n çal›flma süreleri 45 saat olarak düzenlenmifltir.

Türkiye genelinde 9 ilde aile hekimli¤i pilot uygulamas› bafllat›larak sa¤l›k ocaklar› tasfiye edildi. Henüz pilot uygulama-
n›n sonuçlar› konusunda hiçbir bilimsel de¤erlendirme yap›lmadan uygulama 2007’de 20 ile yayg›nlaflt›r›lmak istenmekte-
dir. Aile Hekimli¤i uygulamalar› ile bir yandan sa¤l›k emekçileri fazla çal›flmaya-angaryaya mahkum edilirken, di¤er yandan
ifl güvencesiz ve birbirleriyle sürekli rekabet halinde çal›flmaya zorlanmaktad›r. 

Sa¤l›k hizmetlerinde tafleron çal›flma yayg›nlaflt›r›l›p sa¤l›k çal›flanlar›n›n ifl güvencesi ortadan kald›r›lmaktad›r.

Anayasa Mahkemesi’nin pek çok maddesini iptal etmesine ra¤men, Hükümet Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigorta-
s› Kanunu’ndan vazgeçmiyor. Uluslar aras› finans kurumlar›n›n ve TÜS‹AD, T‹SK, vb. sermaye örgütlerinin ›srarlar› do¤rul-
tusunda uygulamaya 1 Temmuz 2007 tarihinde bafllamak için ›srar›n› sürdürüyor. 

“Devlet Memurlar› Kanunu Yasa Tasar›s›”n› gündeme getirerek ifl güvencesiz, esnek çal›flmay› dayat›yor, “aba alt›ndan
sopa gösteriyor”.

Hastay› “müflteri”, hastal›¤› ve hasta tedavisini dev boyutlu “bilboard”larda reklam› yap›lan “mal ve hizmet” malzemesi
olarak görenler büyük bir yetmezlik içerisine sürükledikleri kamu sa¤l›k kurumlar›n› kademeli olarak özellefltirmeye çal›fl›-
yorlar.

Reçete k›s›tlamalar›yla hekimleri, sürekli de¤iflen kurallarla eczac›lar› hastalar›yla karfl› karfl›ya getiren, ülkemizin ilaç har-
camalar›n› ola¤anüstü artt›rarak uluslar aras› ilaç tekellerine pasta olarak sunanlar, vatandafla sonunda pes dedirtip ilac›n
ço¤unu cebinden alaca¤› bir sistemi örüyor.

Bizler do¤ufltan kazan›lm›fl hak olan sa¤l›k hakk›n›n gasp edilmesine, hizmetlerinin piyasalaflt›r›lmas›na, gözümüzün
önünde çocuklar›m›z›n hastalanmas›na, insanlar›m›z›n önlenebilir hastal›klardan ve ilaçs›zl›k yüzünden ölmesine flimdiye ka-
dar seyirci kalmad›k, bundan sonra da kalmayaca¤›z.

Bu amaçla Mart ay› içerisinde gerçeklefltirece¤imiz BEYAZ EYLEM TAKV‹M‹ flöyledir: 

1- Beyaz Ça¤r› (Sa¤l›k Ocaklar›m›za Sahip Ç›k›yoruz): 1 Mart 2007 Perflembe günü tüm illerde sa¤l›k ocaklar› önünde ya-
paca¤›m›z bas›n aç›klamalar›yla elli y›ll›k birikimimiz, toplum sa¤l›¤›n›n temel tafllar› olan sa¤l›k ocaklar›n›n kapat›larak yeri-
ne piyasac› Aile Hekimli¤inin dayat›lmas›na karfl› ç›kaca¤›z.

2- Beyaz Referandum ( Nab›z say›m› ) : 5-9 Mart 2007 Pazartesi-Cuma, 5 gün  boyunca tüm sa¤l›k kurumlar›nda gerçek-
lefltirece¤imiz Beyaz Referandum ile dört y›ld›r uygulanmakta olan sa¤l›k politikalar› konusunda tüm sa¤l›k çal›flanlar›n›n
yükselen "Nabz›n› sayaca¤›z". 

3- Beyaz Miting : 11 Mart 2007 Pazar günü Ankara S›hhiye’de Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n önünde, sa¤l›kta y›k›ma yol açan; Ai-
le Hekimli¤i, hastanelerin iflletmeye dönüfltürülmesi, Genel Sa¤l›k Sigortas›, torba yasa ve sa¤l›k hakk›n› ortadan kald›ran
tüm uygulamalara karfl› bütün toplum kesimlerinin kat›l›m›na aç›k merkezi bir miting gerçeklefltirece¤iz.

4- Beyaz GöREV : Türkiye'de modern t›p e¤itiminin bafllad›¤› ve uzun y›llard›r T›p Bayram› olarak kutlad›¤›m›z 14 Mart
2007 Çarflamba günü bütün sa¤l›k birimlerinde GöREVde olaca¤›z. Geçmifl y›llarda oldu¤u gibi bu GöREV etkinli¤imiz s›ra-
s›nda da hastalar›m›z›n ma¤dur olmamas› için dikkat edilecek ve uyulacak kurallar eylem öncesinde kamuoyuna ilan edile-
cektir. 

Doktorlar, diflhekimleri, eczac›lar, hemflireler, biyologlar, teknisyenler, hastabak›c›lar; tüm sa¤l›k çal›flanlar› olarak “ARTIK
YETER, SA⁄LIKTA YIKIMI DURDURALIM!” talebiyle yürüttü¤ümüz bu mücadelede bütün halk›m›z›n deste¤ini bekliyoruz .

HERKESE Efi‹T, ÜCRETS‹Z, N‹TEL‹KL‹; BAfiKA B‹R SA⁄LIK S‹STEM‹ MÜMKÜN’dür.

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹, SA⁄LIK VE SOSYAL H‹ZMET EMEKÇ‹LER‹ SEND‹KASI, TÜRK D‹fiHEK‹MLER‹ B‹RL‹⁄‹, 

D‹SK/ DEV SA⁄LIK ‹fi, ‹STANBUL ECZACI ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI: 12/03/2007
Sa¤l›k hakk›na, özlük haklar›m›za ve mesleklerimize sahip ç›kmak için;

11 Mart’ta   onbinlerle beyaz mitingde ANKARA’da olduk.

14 Mart 2007 de GöREV’imizin bafl›nda, saat: 12 30’da  TAKS‹M’ de olaca¤›z.

AKP hükümetinin tüm toplumu oyalayan,gerçekleri sapt›ran,sa¤l›k ortam›n›,sa¤l›k de¤erlerini  tahrip eden tutumunu bir
kez daha k›n›yoruz. 4y›l› aflk›n iktidarlar› süresince hiçbir temel sorunun çözümünde baflar›l› olamayan iktidar›n  vatandafl›
ve sa¤l›k çal›flanlar›n› ma¤dur eden tutumuna karfl› bir kez daha görev eylemine gidiyoruz. 

Daha 5 gün önce Cumhurbaflkan› taraf›ndan pek çok maddesi veto edilen torba yasay› meclis sa¤l›k ve aile komisyo-
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nundan geri çekerken, Cumhurbaflkan›n veto gerekçeleri bizi ikna etmifltir aç›klamas› yaparken ayn› hükümetin Sa¤l›k ba-
kan› (asl›nda sa¤l›¤a bakamayan›) biz bu yasalar› ç›karaca¤›z, sa¤l›kta dönüflümü-y›k›m› tamamlayaca¤›z aç›klamas›n› yap›-
yor ve say›n Baflbakan  Erdo¤an ise  konudan haberdar olmad›¤›n›, arkadafllar›n›n her ne hikmetse kendisine dan›flmad›k-
lar›n› ifade ediyordu. Ancak son aç›klama yine komisyon baflkan› Say›n Erdöl’den akflam saatlerinde  geliyor ve  flaka yap-
t›¤›n› ifade ederek kamuoyu karfl›s›na   samimiyetsizli¤i aflan  sayg›s›z bir üslupla ç›k›yordu. Belli ki AKP iktidar› bir taraftan
yaklaflan Cumhurbaflkanl›¤› seçimleri nedeniyle toplumla çat›flma halinde görünmek istemiyor di¤er taraftan da kafa kar›-
fl›kl›¤› ve tutars›zl›k içerisinde olmal› ki birbiriyle  bu denli çeliflik aç›klamalar› ve tutumlar› ayn› gün içerisinde ifade edebili-
yor. 

Ancak kamuoyu ve bizler bu güne kadar oldu¤u gibi bu gün de söylemleri ile yapt›klar› sürekli çeliflen,hukuka,adalete,li-
yakate bilime ve ortak akla göre  de¤il ranta ve kadrolaflma gereklerine göre hareket eden  AKP iktidar›n› uyarmak,  sa¤-
l›kta  y›k›m program› olan özellefltirme, piyasalaflt›rma ve sa¤l›k ortam›n› uluslar aras› sermayenin istekleri do¤rultusunda
düzenleme iste¤inden ve sa¤l›k çal›flanlar›n› tehdit ve ma¤dur eden tutum ve söyleminden  vazgeçerek sa¤l›k çal›flanlar›na
kulak vermesini sa¤lamak amac›yla bir kez daha görevdeyiz.

Biz sa¤l›k çal›flanlar› ve sa¤l›k hakk›na sahip ç›kan örgütler olarak görev eylemi s›ras›nda vatandafllar›m›z›n herhangi bir
sorunla karfl›laflmamas› için afla¤›daki kurallara titizlikle uyulmas›n›n takipçisi olaca¤›z. 

14 mart 2007 görev etkinli¤i s›ras›nda tüm sa¤l›k kurulufllar›ndaki sa¤l›k çal›flanlar› o gün normal sa¤l›k hizmetlerini sun-
mak yerine vatandafllar›m›za sa¤l›k sisteminin ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n sorunlar›n› anlatacaklar, bizler de bas›n aç›klamalar›
ve bas›n toplant›lar› ile kamuoyunu bilgilendirmeye ve geliflmeleri takip etmeye devam edece¤iz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI, ‹STANBUL ECZACI ODASI, ‹STANBUL D‹fi HEK‹MLER‹ ODASI, 

‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI, , D‹SK-DEV-SA⁄LIK-‹fi SEND‹KASI

SA⁄LIK VE SOSYAL H‹ZMET EMEKÇ‹LER‹ SEND‹KASI ‹STANBUL fiUBELER‹ 

BASIN AÇIKLAMASI: 29/03/2007
SAYIN BAfiBAKAN'A AC‹L ÇA⁄RIMIZDIR:

SA⁄LIK OCAKLARININ KAPATILMASI G‹R‹fi‹M‹

DERHAL DURDURULMALIDIR!

De¤erli bas›n mensuplar›,                                                                               

AKP hükümetince sa¤l›k hizmetinin özellefltirilmesine yönelik bir giriflim olarak Aile Hekimli¤i uygulamas› yayg›nlaflt›r›l-
mak isteniyor… Bilindi¤i üzere aile hekimli¤i uygulamas› için, 2005 y›l› Eylül ay›ndan bu yana pilot olarak uygulanmaya bafl-
lan›lan dokuz ilin hiç birinde sevk zinciri uygulan(a)mamaktad›r. Baflvuran vatandafllara verilen tedavi hizmeti d›fl›nda dü-
zenli bir koruyucu hizmet verilmemektedir. 

Aile Hekimli¤i Pilot Uygulamas› kapsam›na al›nan ‹zmir'de bu hafta sonu toplam 1.087 aile hekimli¤i birimine yerlefltir-
me yap›lacak. K›sa süre sonra ise y›llard›r ‹zmir halk›na hizmet veren 243 sa¤l›k oca¤› kapat›larak uygulama bafllat›lacak. 

Aile hekimli¤i, ülkemizde dört buçuk y›ld›r uygulanmaya çal›fl›lan “Sa¤l›kta Dönüflüm Program›”n›n en önemli bileflenidir.
Hükümet'in bütün resmi politika belgelerinde yer ald›¤› gibi; aile hekimli¤iyle yak›ndan iliflkili di¤er iki bileflen ise Genel Sa¤-
l›k Sigortas› (GSS) ve sevk zinciri uygulamas›d›r ve (flimdilik) 2008’e ertelenmifltir. 

Gerçekte, seçimden sonra TBMM'nin nas›l flekillenece¤i, Hükümet'in hangi parti veya partilerce kurulaca¤› ve yeni Hükü-
met'in GSS'yi uygulamaya koyup koymayaca¤› bugünden bilinmemektedir. Bu durumda GSS'nin 2008 y›l› bafl›nda veya son-
ras›nda hayata geçip geçmeyece¤i de belirsizdir. 

SEVK Z‹NC‹R‹ OLMADAN MÜMKÜN MÜ?

Aile hekimli¤inin bir di¤er "olmazsa olmaz" ön koflulu sa¤l›k kurumlar›n›n birinci, ikinci, üçüncü basamak olarak s›n›flan-
d›r›lmas› ve bu basamaklar aras›nda bir sevk zincirinin kurulmas›d›r. Sevk zinciri olmaks›z›n birinci basamak sa¤l›k hizmeti
uygulamas› dünyan›n hiçbir ülkesinde görülmeyen; akl›n ve mant›¤›n kabul etmeyece¤i bir durumdur. 

Öte yandan flu ana kadar yap›lan pilot uygulaman›n hekimlerin, sa¤l›k çal›flanlar›n›n ve hastalar›n memnuniyetini sa¤la-
mad›¤› aç›k olarak görülmektedir. Nitekim, Sa¤l›k Bakanl›¤› uygulamay› hekimlere ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›na zorla kabul
ettirmeye çal›flmaktad›r. Aile hekimli¤ini kabul etmeyenler yerinden edilmekte, hekimler tek, tek odalara al›narak kabul et-
meyenlerin yerine baflka illerden hekim getirilece¤i söylemi ile meslektafllar›m›z tehdit edilmektedir. 

Gerek GSS'nin ak›betinin meçhul olmas›, gerekse sevk zincirinin uygulan(a)mamas› aç›kça göstermektedir ki; sa¤l›k ocak-
lar›n›n tasfiyesi anlam›na gelen aile hekimli¤i uygulamas› ölü do¤mufltur. 

Bu hafta sonu ‹zmir'de yap›lacak olan aile hekimli¤i yerlefltirmesinin anlam› da, 243 sa¤l›k oca¤›n›n kapat›lmas› olacak-
t›r. 

EN ‹Y‹ B‹R‹NC‹ BASAMAK H‹ZMET‹ ‹ZM‹R’DE…

‹zmir’de birinci basamak sa¤l›k hizmetleri, ülke çap›ndaki ihmal edilmiflli¤e karfl›n; görece de olsa ülkemizdeki en iyiler-
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dendir. Bu yüzden ‹zmirliler "sa¤l›k oca¤›" ad›ndaki s›cakl›kla eflde¤er olarak bu kurumlar› benimsemifl ve mahallesindeki,
soka¤›ndaki, evinin bitifli¤indeki yuvas› gibi bilmifltir. Milyonlarca doz afl› yap›larak bebeklerimiz, çocuklar›m›z›n bulafl›c› has-
tal›klara yakalanmas›, ölmesi önlenmektedir. Çocuk felci sa¤l›k ocaklar›m›z›n yürüttü¤ü kampanyalar sonucu ülkemizden
yok edilmifltir ve k›zam›¤›n da kökü kaz›nmak üzeredir. Ayr›ca yüz binlerce kad›n›m›za aile planlamas› hizmeti, gebe, lohu-
sa, bebek ve çocuklar›m›za evde koruyucu sa¤l›k hizmeti verilmektedir. Yani sa¤l›k ocaklar›m›z her zaman ‹zmirlinin yafla-
m›n›n içinde olmufl, pratisyen hekim, hemflire, ebe, sa¤l›k memuru, çevre sa¤l›¤› teknisyeni, laborant, t›bbi sekreter, ayni-
yat memuru, temizlik eleman›, floför ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›ndan oluflan kocaman ekipleri ile toplum sa¤l›¤›n› korumay›
baflarm›flt›r. 

Bizler bu konudaki görüfllerimizi ve hekimlerin, sa¤l›k çal›flanlar›n›n, hastalar›m›z›n beklentilerini Sa¤l›k Bakan› Sn. Recep
Akda¤'a defalarca ilettik ve aile hekimli¤i uygulamas›ndan vazgeçilmesini talep ettik. Ancak, Sn. Sa¤l›k Bakan›'n›n Sa¤l›kta
Dönüflüm Program›'n› ve özellikle aile hekimli¤i uygulamas›n› kiflisel bir siyasi performans kriteri gibi gördü¤ünü üzülerek
gözlemlemekteyiz. ‹MF heyetinin telkinlerini 13 saat dinleyen Sa¤l›k Bakanl›¤›, hekimlerin sesine kulak vermemekte, bu du-
ruma itiraz edenleri ise soruflturma açmakla, cezaland›rmakla tehdit etmektedir. 

Bu nedenle, konuyu Baflbakan Sn. Recep Tayyip Erdo¤an'a iletmeye karar verdik. 

Böylesine önemli ve acil bir konuyu diyalog yoluyla çözümleyebilme umudumuzu koruyarak Sn. Baflbakan'a acil ça¤r›da
bulunuyoruz: 

Aile hekimli¤i gerekçe gösterilerek ‹zmir'deki 243 sa¤l›k oca¤›n›n kapat›lmas› giriflimi derhal durdurulmal›d›r! 

Bu ça¤r› sadece ‹zmir'de de¤il, bütün ülkede görev yapan hekimlerin ortak sesidir ve bugün flu anda bütün illerimizde
tabip odalar›m›z taraf›ndan eflzamanl› olarak dile getirilmektedir. 

De¤erli bas›n mensuplar›, 

Öyle bir proje düflünün ki çok çok iyi olsun ama bunca e¤itimden geçmifl, y›llar›n› bu ifllere harcam›fl sa¤l›k oca¤› hekim-
lerine teklif edilen bunca paraya ve esirgenmeyen bunca çabaya ra¤men kabul ettirilemesin ve bu kadar zorlan›ls›n.

Neden? Çünkü; hükümet diyor ki  k›rk kat›r m› istersiniz,k›rk sat›r m›? Gelece¤inizden, mesleki de¤erlerinizden  vazge-
çin sözleflmeli statüde 7 gün 24 saat çal›flmay› kabul edin ben de  sizlere daha fazla ücret  ödeyeyim. Birinci bölüm kal›c›
ve do¤ru ikincisi flimdilik verilen rüflvettir.

Oysa, madem ço¤unluk iktidar›s›n›z; 

- Neden bir maddelik bir yasa ile t›pk› hakim, savc› vb.leri gibi maafllar›m›z› art›rmad›n›z, bu kadar paran›z vard› da ne-
den flimdiye kadar vermediniz, 

- Neden geçinebilmek için 2. veya 3. ifllerde çal›flmak zorunda b›rakt›n›z yada çal›flmak zorunda kald›k, 

- Neden y›llarca yan yana ayn› ortam› ve kaderi paylaflt›¤›m›z arkadafllar› daha sonra verilip verilmeyece¤i belli bile olma-
yan paralar için - birbirine rakip haline getiriyorsunuz, 

- Aile hekimi olmasak, yapt›¤›m›z iflin karfl›l›¤› neden ayn› hekimin üçte biri, 

- Neden sonuna kadar hak etti¤imiz bu ücretleri almak için ifl güvencemizden vazgeçmek zorunda kalal›m, 

- Neden belirsiz bir gelece¤e yelken açal›m; 

- Neden sa¤l›¤›m›z› temel teminat paketlerine sokal›m; 

- Neden tam bir güven ve iflbirli¤i içinde  yürütülmesi gereken hasta hekim iliflkisini ticarete,rekabete feda edelim, 

- Neden ç›kard›¤›n›z  yasa ve yönetmelikler  çok hakl› gerekçelerle onlarca kere Cumhurbaflkan›m›z›n vetolar›ndan, Da-
n›fltay'dan , Anayasa Mahkemesinden dönen sizlere güvenelim? sorular› hepimizin kafas›nda her an dolaflmaktad›r. 

Herkes görmüfltür ki bu projede samimiyet yoktur. Proje sa¤l›k çal›flanlar›n›n, vatandafl›m›z›n,ülkemizin yarar›na de¤il-
dir.proje daha iyi sa¤l›k hizmeti ile ilgili de¤il,ticaretle,rantla ilgilidir.

Sat›lmaya çal›fl›lan ithal mal ay›pl›d›r. Bu Dünya Bankas› ve ‹MF patentli ilaç ulusumuzun vücuduna yabanc›d›r, bu asl›n-
da ilaç bile de¤il ülkemizi ve sa¤l›¤›m›z› tehdit eden hastal›k yapma yetene¤i çok yüksek olan bir çeflit virüstür. Bu virüs vü-
cudumuzda reaksiyon yapm›flt›r. Tek bir tedavi yöntemi vard›r , o da hep beraber reddederek  vücudumuzdan söküp at-
makt›r.

‹yi niyetli diyalog çabalar›m›z›n sorunu çözmesini bekliyoruz. E¤er bu beklentimiz gerçekleflmezse; keyfiyete dayal› bu
projenin ölü do¤aca¤›n› söylemek ve 243 sa¤l›k oca¤›m›z›n kapat›lmas›na seyirci kalmamak için; 31 Mart günü, tüm he-
kimlerimiz, sa¤l›k çal›flanlar› ve duyarl› halk›m›z›n kat›l›m›yla ‹zmir’de olaca¤›z…

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla duyururuz. 

‹STANBUL AB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU


