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2008 ‹TO seçimlerinde ‹stanbullu hekimlerin dörtte üçü, halen görevde olan yönetim kuru-
lu ve di¤er kurullar› göreve getirdi. Bu seçim sonucu, a¤›rl›kl› olarak bir önceki dönemin
devam› niteli¤indeki bu yönetim kuruluna verilmifl bir güvenoyu olarak alg›land› ve yönetim
kurulu ad›mlar›n› daha emin ve kuvvetli atmaya bafllad›. Türkiye’nin laik ve demokratik
yap›s›n›n korunmas› yan›nda, ülkenin sa¤l›k ortam› ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n özlük haklar› ile
çal›flma koflullar› için yapm›fl oldu¤u çal›flmalar›n meslektafllar›m›z›n ve kamuoyunun
deste¤ini alm›fl oldu¤u görüldü. 

2008 seçimlerinden sonraki bir y›l ise AKP hükümetinin Sa¤l›kta Dönüflüm Projesinin en aktif
dönemi oldu. 22 Temmuz seçimlerinden hükümete verilen %47’lik destek, hükümetin bu
projeyi ve sa¤l›k alan›nda birçok uygulamay› cesurca ve kimseye dan›flmadan yapmas›n›n
yolunu açt›. Aile hekimli¤i pilot uygulamas› yayg›nlaflt›r›ld›. Akademik unvanl› yüzlerce
ö¤retim üyesinin üç büyük ildeki e¤itim ve araflt›rma hastanelerine s›navs›z flef ve flef
yard›mc›s› olarak atamas› yap›ld›. 

Geçti¤imiz y›la damgas›n› vuran olaylar ise gittikçe artan hekime ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›na
yönelik fliddet idi. ‹TO bu durum karfl›s›nda bir “Hekime fiiddet Hatt›” kurmak zorunda kald›
ve bu hatta yap›lan baflvurular›n art›fl gösterdi¤i gözlendi. Sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik
fliddetin artmas›nda en önemli unsurun sa¤l›¤› piyasalaflt›ran Sa¤l›kta Dönüflüm Projesinin
oldu¤u aç›kt›r. Ayr›ca aksayan her sa¤l›k hizmetinin sorumlusu olarak hekimleri göstererek
hekimlerle hastalar› karfl› karfl›ya b›rakan yöneticilerin de bu fliddete katk›lar› çok önemlidir.
fiiddetin en üzücü yan› ise kendisi de hekim olan baz› yöneticilerin hekimlere uygulad›¤› fizi-
ki fliddet idi. Bu konudaki tek rahatlat›c› geliflme ise TTB ve ‹TO bask›s› ile söz konusu
baflhekimin görevden al›nm›fl olmas›d›r. 

Tam Gün Yasas› ve Kamu Hastaneleri Birli¤i Yasas› geçti¤imiz dönemde hep gündemde
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olmas›na ra¤men TBMM genel kuruluna getirilememifltir. ‹TO hastaneleri dolaflarak hekim-
leri bilgilendirme, ortak bir görüfl oluflturma, bunu kamuoyu ile paylaflma ve bask› oluflturma
aflmalar›n› sürekli olarak yerine getirerek bu tasar›lar›n tart›flmas›z olarak yasalaflmas›na
olanak vermemifltir. 

Üniversitelerdeki hekimler ise Tam Gün Yasas› yan›nda rotasyon uygulamas› ile de huzursuz
edilmifller ancak bu geliflme de TTB ile ortak çal›flma ile en az›ndan bu aflamada durdurul-
mufltur. Ayr›ca bu uygulama ile t›p fakültesi bitirdi¤inde, uzmanl›k ve yan dal uzmanl›k
e¤itimlerinden sonra ayr› ayr› mecburi hizmet yapan hekimlere uygulanacak yeni bir mecburi
hizmet ile hükümetin hekimlere bak›fl aç›s›n› anlamaya ve anlatmaya yard›mc› olmufltur. 

‹TO üyelerinin yar›dan fazlas› sadece özel sektörde çal›flmaktad›r. Bu kesimde çal›flan meslek-
tafllar›m›z›n sorunlar› ise artarak devam etmektedir. Özellikle yaflad›¤›m›z ekonomik kriz bu
alanda çal›flan meslektafllar›m›z›n özlük haklar›nda önemli kay›plar ortaya ç›karm›fl ve en
önemlisi de bu alandaki hekimlerin, hastane patronlar› karfl›s›nda tamamen korumas›z
oldu¤unu ortaya koymufltur. ‹TO ilk aflamada ortak bir sözleflme ile haklar›n korunmas› yol-
unda kal›c› ad›mlar atma çabas›ndad›r. Kamuda ve özel sektörde çal›flan hekimler ortak
mücadelenin tabip odalar› üzerinden olmas› gerekti¤ini art›k daha net olarak görmekte-
dirler. 

‹TO tüm bu alanlarda aktif  tutumunu tüm hekimlerin deste¤i ile sürdürme kararl›¤›ndad›r.

Dr. A. Özdemir AKTAN
‹stanbul Tabip Odas›

Yönetim Kurulu Baflkan›
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De¤erli Meslektafllar›m›z, de¤erli dostlar›m›z,

Bayram olarak göremedi¤imiz bir 14 Mart gününde daha, sizlerle birlikte mesle¤imizin içine
itildi¤i koflullar› reddetmek, gerçek hekimlik de¤erlerini savunmak üzere Taksim Meyda-
n›’nday›z. 

Bizler, hekimler, hekimleri yetifltiren ö¤retim üyeleri, eczac›lar, difl hekimleri, hemflireler, tüm
sa¤l›kç›lar, sa¤l›k ortam›n›n içine itildi¤i sa¤l›ks›z koflullar› protesto etmek, mesleki ortam›-
m›zda can güvenli¤imizi, ifl güvencemizi talep etmek üzere buraday›z.

Biz buraday›z, çünkü yemin ettik: Yaflam›m›z› insan sa¤l›¤›n› korumaya adad›k. Oysa bize
sa¤l›k hizmetini “satmam›z gerekti¤i” söyleniyor. Sa¤l›kta Dönüflüm Program›yla mesleki ge-
reklere de¤il ticaret kurallar›na uygun hekimlik yapmam›z isteniyor. 
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Biz buraday›z çünkü sa¤l›k hizmeti vermeye çal›flt›¤›m›z kurumlarda kendi sa¤l›¤›m›z› kaybe-
diyoruz.  Hükümet yetkilileri taraf›ndan sistematik biçimde hedef gösteriliyor, bu nedenle öl-
dürülüyor, dövülüyor, h›rpalan›yoruz. 

Biz buraday›z, çünkü meslek hastal›klar›na karfl› savunmas›z›z, ifl güvenli¤imiz yok. ‹flyerleri-
miz olan hastanelerde, sa¤l›k grup baflkanl›klar›nda ifl güvenli¤i birimlerinin kurulmas›n›, sa¤-
l›kl› koflullarda hizmet edebilmemizin sa¤lanmas›n› talep ediyoruz. 

Biz buraday›z çünkü uzmanl›k e¤itimi s›ras›nda haftada 110 saat çal›fl›p hastalar›m›za yarar-
l› olmam›z› bekliyorlar. Nöbet tazminatlar›m›z,  e¤itim haklar›m›z hiçe say›larak sadece hiz-
met üretmemiz bekleniyor. Uzmanl›k e¤itimi koflullar›n›n uygun alt yap› ve uygun e¤itim
standartlar›nda uygulanmas›n› istiyoruz.

Biz buraday›z çünkü özel hastanelerde çal›flan meslektafllar›m›z  sözleflmesiz, kurals›z biçim-
de, hastane sahiplerinin iki duda¤› aras›ndaki koflullara göre çal›flmak durumundalar. Özel
hastanelerde kölelik mant›¤›yla çal›flt›r›lman›n durdurulmas›n› istiyoruz.     
Biz buraday›z çünkü hekim yetifltiren en köklü t›p fakültelerinden ö¤retim y›l›n›n tam orta-
s›nda tamamen plans›z, gidilecek kuruma da hiçbir yarar› olmayacak biçimde yap›lan görev-
lendirmelerin durdurulmas›n› istiyoruz. YÖK’e ve Hükümet’e soruyoruz: 

- Madem bu kurumlarda e¤iticiye bu kadar gereksinim vard›, neden bu kurumlarda  kadro-
ya atanm›fl olan doçent ve profesörleri üç büyük kente flef-flef yard›mc›s› olarak atad›n›z? 

- Madem bu kurumlarda e¤itimciye ihtiyac›n›z var, neden temel bilimlerden üç befl ama kli-
nik bilimlerden onlarca hekim istiyorsunuz? 

Rotasyon ad› alt›nda yap›lan seçim yat›r›m›na alet olmayaca¤›z. Bizler sa¤l›k alan›nda çal›flan-
lar, ülkemizin her yerinde hizmet verdik, pratisyen olarak, uzman olarak zorunlu hizmete git-
tik, yine gideriz, yine ülkemizin her yerinde hizmet sunar›z. Ancak köklü e¤itim kurumlar›n›
cezaland›rmaya dönüflen rotasyonlar›n durdurulmas›n› istiyoruz. 
Biz buraday›z çünkü tazminats›z teminats›z, hekimlerin eme¤ini ucuzlatan ve bir tam gün
de¤il, e¤itim hizmetinin de dikkate al›nd›¤›, emeklili¤imize yans›yan tazminatlar› içeren bir
tam gün çal›flma yasas› istiyoruz. 

Biz buraday›z çünkü sa¤l›k hizmeti alan yurttafllar›m›z› uyarmak istiyoruz. Seçimin hemen ar-
d›ndan sigortas› olanlardan al›nan katk› paylar› artacak, devlet hastaneleri kamu hastanele-
ri birli¤i ad› alt›nda özellefltirilecek. Tüm hastaneler ticarethane mant›¤›yla çal›flmaya baflla-
yacak. Hekimlerimiz, sa¤l›k çal›flanlar›m›z tamamen ifl güvencesiz sözleflmeli çal›flanlar hali-
ne gelecek. Kamu Hastaneleri Birli¤i Yasa Tasar›s›’n›n durdurulmas›n› istiyoruz.
Buraday›z  ve uyar›yoruz, Türkiye’nin bugün en önde gelen halk sa¤l›¤› sorunu iflsizliktir, yok-
sulluktur. 

G$$ de prim ödeyemeyen iflsizlerin hastaland›klar›nda gidebilecekleri tek yer acil’lerdir.  Acil
servislere 2008 y›l› Kas›m ay›nda 4 milyon 561 bin hasta müracaat etti, 2009 Ocak ay›nda
ise bu say› 822 bin artt› ve 5 milyon 383 bine ç›kt›, aman acil’lere dikkat!, diyoruz.
Bu nedenlerle de hükümetçe derhal “nüfus cüzdan› sa¤l›k hizmeti için yeterlidir” aç›klamas›
yap›ls›n istiyor; her türlü prim, katk› ve kat›l›m pay›n›n kald›r›lmas›n› talep ediyoruz.
Bizler, sa¤l›k çal›flanlar› buraday›z, çünkü her gün, sa¤l›k ocaklar›nda, dispanserlerde, ana ço-
cuk sa¤l›¤› merkezlerinde, hastanelerde, laboratuarlarda, ameliyathanelerde, muayenehane-
lerde, servislerde, acillerde, yo¤un bak›m birimlerinde, okullarda, köylerde, kentlerde, fabri-
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kalarda ve yollarda bir milyon kifliye sa¤l›k hizmeti veriyoruz, dertlerine derman olmaya çal›-
fl›yoruz.

Biz hep birlikte aya¤a kalkt›¤›m›zda bizi kimse görmezden gelemez,  birlikte itiraz etti¤imiz-
de bizi kimse susturamaz.

Biz buraday›z ve bir kez daha sesleniyoruz: sa¤l›k çal›flanlar› için ifl güvencesi istiyoruz, can
güvenli¤i istiyoruz, mesleki ba¤›ms›zl›k güvencesi istiyoruz. 
Herkes için eflit ücretsiz sa¤l›k güvencesi istiyoruz.
‹stiyoruz, hakk›m›z› alaca¤›m›za inan›yoruz. Birlikte baflaraca¤›z…

‹STANBUL TAB‹P ODASI • ‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI 
‹STANBUL ECZACI ODASI • ‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI 

SES ‹STANBUL fiUBELER‹ • DEVR‹MC‹ SA⁄LIK-‹fi





ODA
FAAL‹YETLER‹
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ÜLKEM‹ZDE B‹R DEMOKRAS‹ AYIBI DAHA: 
TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹ BAfiKANI 
PROF. DR. GENÇAY GÜRSOY GÖZALTINA ALINDI

TTB Merkez Konseyi Baflkan› Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un Ankara Tabip

Odas›’n›n Genel Kurulu’na kat›lmak üzere bulundu¤u Ankara’da, Bas›n

Kanunu’na muhalefet gerekçesiyle sabaha karfl› gözalt›na al›nmas› büyük

tepkiler do¤urdu. Ayn› gün Odam›zda yap›lan bas›n aç›klamas›na yöne-

tim kurulumuzun yan› s›ra Sa¤l›k Meslek Odalar›, demokratik kitle örgüt-

leri, sivil toplum kurulufllar›, sendika ve siyasi partilerden de çok say›da

temsilci kat›ld›. Yap›lan aç›klamada yaflanan gözalt›n›n bir demokrasi ay›-

b› oldu¤u vurguland› ve “Bu demokrasi utanc›n› yaflatanlardan sorulacak

bir hesab›m›z›n oldu¤unun bilinmesini isteriz” denildi.

4 MAYIS 2008

“TAM GÜN” YASA TASLA⁄INA ‹L‹fiK‹N GÖRÜfiLER‹M‹Z‹
TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹’NE ‹LETT‹K

Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan gündeme getirilen ve Türkiye’de kamu ve özel

sa¤l›k alan›nda hekimlerin çal›flma düzeni ve ücretlendirme modelini be-

lirleyen yasa tasla¤›na karfl› görüfllerimizi TTB’ye ilettik. Tam Gün tasar›s›-

n›n Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n temel ayaklar›ndan biri oldu¤u ve he-

kimlere “kamu hastane iflletmelerinde” ya da özelde tam gün kölelik dü-

zenini dayatt›¤›n› ifade etti¤imiz görüfllerimizi üyelerimizle de paylaflt›k.

MAYIS 2008

‹STANBUL VAL‹L‹⁄‹N‹N ÇELENGE B‹LE 

TAHAMMÜLÜ YOK

Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un gözalt›na al›nmas›n› protesto için 5 May›s’ta

Valilik önüne bir yürüyüfl düzenlendi. Hekimlerin yan› s›ra onlarca demok-

ratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluflu, emek ve meslek örgütünden yüz-

lerce kiflinin kat›ld›¤› yürüyüfl Odam›z önünden bafllay›p Valilik binas›na

dek “Gençay Gürsoy Onurumuzdur”, “Polis Devleti De¤il Demokrasi” slo-

ganlar› eflli¤inde sürdü. “K›n›yoruz” yaz›l› çelengin yürüyüfl sonunda Vali-

lik önüne b›rak›lmak istenmesi ise polis taraf›ndan engellendi.

5 MAYIS 2008

NASIL B‹R SA⁄LIK OCA⁄I?
29 Ekim – 2 Kas›m 2008 tarihleri aras›nda yap›lacak olan 13. Pratisyen

Hekimlik Kongresi’nin oturum bafll›klar›ndan biri olan “Nas›l Bir Sa¤l›k

Oca¤›” oturumuna Pratisyen Hekimlerin bu konudaki düflüncelerini daha

iyi tafl›yabilmek amac›yla 24 May›s 2008 tarihinde ‹stanbul Tabip Oda-

s›’nda 1 günlük bir atölye çal›flmas› düzenlendi.

24 MAYIS 2008
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“TAM GÜN” YASASI ‹LE TIP E⁄‹T‹M‹NE DARBE VURULACAK

Tam Gün kölelik yasas›n›n ö¤retim üyelerine yönelik olumsuz etkileri 27
May›s Sal› günü Odam›zda gerçeklefltirilen bir bas›n toplant›s›yla ele al›n-
d›. Bas›n toplant›s›na Odam›z Baflkan› Prof. Dr. Özdemir Aktan’›n yan› s›-
ra ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Halil Yanarda¤, Dekan
Yard›mc›s› Prof. Dr. Ceyhun Oral, ‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi Dekan Yar-
d›mc›s› Prof. Dr. Rukiye Eker Ömero¤lu da kat›ld›. Toplant›da, bu düzen-
lemenin Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n özüne uygun yeni bir hekim is-
tihdam ve ücretlendirme modeli oldu¤u, amac›n gerek kamuda ve gerek-
se özel sa¤l›k alan›nda piyasa kurallar›na göre iflleyen bir mekanizmada
hekimlere daha düflük ücrete daha çok çal›flma dayat›lmas› oldu¤u vur-
guland›. E¤itim kurumlar›n›n ciddi zarar görece¤i bu uygulamadan yol ya-
k›nken geri dönülmesi gerekti¤i ifade edildi.

27 MAYIS 2008

ECZACI DOSTLARIMIZIN MÜCADELES‹NE DESTEK VERD‹K
Eczac›l›k alan›nda yaflanan sorunlara dikkat çekmek için eczane vitrinleri-
ni karartan eczac›lar talep ve tepkilerini kitlesel bir bas›n aç›klamas›yla dile
getirdiler. Dünya Eczac›l›k Günü sebebiyle 14 May›s günü gerçeklefltirilen
Taksim yürüyüflünde eczac› dostlar›m›z›n yan›nda olduk.

14 MAYIS 2008

GENÇ MESLEKTAfiLARIMIZIN MEZUN‹YET 
COfiKUSUNA ORTAK OLDUK
12 May›s Pazartesi günü AKM’de gerçeklefltirilen ‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakül-
tesi mezuniyet törenine ve 13 May›s Sal› günü Maslak T‹M’de gerçeklefl-
tirilen ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi mezuniyet törenlerinde yerimizi ald›k
ve genç meslektafllar›m›z›n mezuniyet coflkusuna ortak olduk. Gerçeklefl-
tirilen törenlerde genç hekimler her y›l oldu¤u gibi yine ‹stanbul Tabip
Odas›’nca haz›rlanan “Hekimlik And›”n› içtiler. 

12-13 MAYIS 2008

HASTANE KAPILARINDAN GER‹ ÇEVR‹LEN BEBEKLER ‹FLAS

EDEN SA⁄LIK POL‹T‹KALARININ RESM‹D‹R

May›s ay›n›n ilk günlerinde bir kaç gün arayla s›cak suyla yanan 8 ve 14
ayl›k iki bebe¤in hastane kap›lar›ndan döndürülmesi üzerine Odam›zca
16 May›s Cuma günü bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. Aç›klamada yaflanan
sorunlar›n iflas eden sa¤l›k politikalar›n›n sonucu oldu¤u belirtildi ve Sa¤-
l›k Bakanl›¤›’n›n bu sorunlar› suçu sa¤l›k çal›flanlar›n›n üzerine atarak ge-
çifltiremeyece¤i vurguland›. Yap›lan aç›klamada kamu sa¤l›k hizmetinin
çökertildi¤i, kamu sa¤l›k kurumlar›n›n iflletmelefltirildi¤i ve hizmet sunu-
munun piyasalaflt›r›ld›¤› belirtildi. “Hükümetin mevcut programda ›srar et-
mesi durumunda önümüzdeki dönemde özel sa¤l›k kurulufllar›n›n ve tica-
rileflen kamu sa¤l›k kurulufllar›n›n maliyet hesaplar›na kurban edilen va-
tandafllar›n hikâyelerini okumaya devam edece¤imizi üzülerek belirtmek
istiyoruz,” denildi.

16 MAYIS 2008
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TUZLA’DA YAfiANAN ‹fi C‹NAYETLER‹N‹ PROTESTO ETT‹K

Tuzla Tersaneleri’nde yaflanan ifl cinayetlerini protesto etmek ve Tuzla

Tersaneleri’ne bir daha dikkat çekmek amaçl› bas›n toplant›s› 23 May›s

Cuma günü ‹stanbul Tabip Odas›’n›n toplant› salonunda, Limter-‹fl’in,

Sa¤l›k Meslek Odalar›n›n, TMMOB ‹KK’n›n, Hava-‹fl’in ve KESK fiubeler

Platformu’nun da kat›l›m›yla yap›ld›. Yap›lan aç›klamada,  Tuzla Tersane-

leri’nde ölümlü sonuçlar yaratan ihmallerin ve vahfli çal›flma ortam›n›n de-

vam ettirilmesi durumunda Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› hakk›nda

suç duyurusunda bulunulaca¤› belirtildi. Bundan sonraki süreçte de konu-

nun yak›n takipçisi olunaca¤› dile getirildi. 

23 MAYIS 2008

HEK‹MLERE YÖNEL‹K SALDIRILAR S‹STEML‹ B‹R HAL ALIYOR
‹zmir Tepecik EA. Hastanesi’nde görevli meslektafl›m›z Dr. Deniz Yaz›c›’n›n

bir polis grubu taraf›ndan kimlik kontrolü s›ras›nda önce alçalt›c› laflarla

gözalt›na al›nmas› ve ard›ndan ›ss›z bir yere götürülerek yar›m saat sürey-

le dövülerek hastanelik edilmesi, 20 May›s günü Yönetim Kurulu’nca yap›-

lan bir bas›n aç›klamas›yla protesto edildi. Sistemli bir hale gelen bu tür-

den fliddet olaylar›n daha bafllamadan önüne geçilecek cayd›r›c› önlemle-

rin ve yaklafl›mlar›n yerleflmesi gerekti¤i belirtildi.

20 MAYIS 2008

KARANLIK KURfiUNLAR SEV‹NÇ ÖZGÜNER’‹ UNUTTURAMAZ

Sevinç Özgüner ‹nsan Haklar›, Bar›fl ve Demokrasi Ödülü her y›l oldu¤u gi-

bi bu y›l da 23 May›s günü gerçeklefltirilen bir törenle sahiplerine verildi.

Bu y›l ödül, yaflam hakk›n›n kutsall›¤›na olan inanc› ortaya koymak için, ya-

flanan ifl cinayetleriyle gündemde olan Tuzla Tersane iflçilerine ve bar›fl mü-

cadelesine olan katk›lar› sebebiyle Bar›fl Annesi Peyruzhan Alto¤’a verildi.

23 MAYIS 2008

POS MAK‹NASI ZORUNLULU⁄U TEBL‹⁄‹ DANIfiTAY ÖNÜNDE

Serbest meslek faaliyeti icra eden bütün hekimlerin; ifl yerlerinde POS ma-

kinesi bulundurmalar›n› ve kredi kart› ile yap›lan ödemelerde bu cihazlar›

kullanmalar›n› zorunlu hale getiren ve bu zorunlulu¤a uymayanlar için ce-

za öngören tebli¤e karfl› dava aç›ld›. Hukuk Büromuzca yap›lan de¤erlen-

dirmede, kanunda öngörülmemifl bir hususun idari kararla ceza konusu

yap›lmas›n›n Anayasa’n›n 38. maddesi ile öngörülen, “Suçun kanunla be-

lirlenmesi” ve “‹dari kararla suç ihdas›n›n mümkün bulunmad›¤›” yolun-

daki Anayasa kural›na ayk›r›l›k tafl›d›¤› belirlendi ve ‹stanbul Tabip Odas›

ad›na dava aç›ld›.

24 MAYIS 2008
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‹fiYER‹ HEK‹ML‹⁄‹NDE TAfiERONLAfiTIRMA

May›s ay›n›n son haftas›nda hükümet; istihdam› teflvik ad› alt›nda bir
“torba yasa”y› mecliste onaylad›. ‹stihdam› teflvik ad› alt›nda iflyeri hekim-
li¤i hizmetlerini tafleronlaflt›rmay› hedefleyen yasaya karfl› ‹stanbul Tabip
Odas› Yönetim Kurulu ve ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i Komisyonu olarak
May›s ay›nda üyelerimize, milletvekillerine gönderilmek üzere TBMM’de
görüflülmekte olan “‹stihdam Yasas›” ile ilgili kayg› ve tepkilerini iletebile-
cekleri bilgilendirme yaz›lar› gönderildi ve bu yaz›lar üyelerimiz taraf›ndan
yo¤un bir kat›l›mla milletvekillerine aktar›ld›.

MAYIS 2008

HERKESE SA⁄LIK, GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU
ÇALIfiMALARINI SÜRDÜRDÜK
Sendikalardan demokratik kitle örgütlerine, meslek örgütlerine, sivil top-
lum kurulufllar›na ve siyasi partilere dek onlarca kurumu bir birleflik mü-
cadele zemininde bir araya getiren HSGG Platformu’nun çal›flmalar› de-
vam ediyor. SSGSS Yasa Tasar›s› Meclis’ten geçmifl olsa da kamuoyunu
bilinçlendirme çal›flmalar›, de¤erlendirme toplant›lar› sürdürüldü. 

MART 2008

HEP B‹RL‹KTE YÖNETMEK ‹Ç‹N TEMS‹LC‹LER‹M‹Z‹ SEÇT‹K
19-20 Nisan’da gerçeklefltirdi¤imiz seçimli genel kurulun ard›ndan “Hep
Birlikte Yönetmek ‹çin” Temsilciler Kurulumuzu yeniledik. Seçimli genel
kurulun ard›ndan hastanelerde temsilci seçimleri yap›lmaya baflland›.

HAZ‹RAN 2008

SU HAKKI ‹Ç‹N ‹STANBUL DEKLARASYONU
22-23 Mart 2008 tarihlerinde Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen
ve imzac›s› oldu¤umuz “Kapitalizmin K›skac›nda Su” bafll›kl› Uluslar aras›
konferans›n ard›ndan, kat›l›mc› kurumlar›n imzalad›¤› “Su hakk› için ‹stan-
bul deklarasyonu” yay›nland›. Oda olarak platform toplant›lar›na düzenli
olarak kat›lmay› sürdürdük.

22 - 23 MART 2008

ONB‹NLER‹N BARIfi TALEB‹NE ORTAK OLDUK

Bar›fl Meclisi’nin ‹stanbul Kad›köy’de düzenledi¤i “Art›k yeter Kürt sorun-
da demokratik çözüm istiyoruz” mitingine kat›lan on binlerce kifli Kürt so-
rununda ölüm de¤il, çözüm istiyoruz dedi, demokratik çözüm talebini dil-
lendirdi. Hekimler olarak bizler de bar›fl talebini dile getiren onbinlerin se-
sine ortak olduk.

1 HAZ‹RAN 2008

TÜRK‹YE’DE VE DÜNYADA SA⁄LIK REFORMLARI

TTB taraf›ndan düzenlenen “Sosyallefltirmenin 47. Y›l›nda Dünyada ve
Türkiye’de Sa¤l›k Reformlar› ve Sonuçlar›” konulu toplant›ya ‹stanbul Ta-
bip Odas›’ndan 20 hekim kat›ld›. Toplant›da gerek ülke gerekse dünyada
gündeme gelen sa¤l›k reformlar›, ülkedeki toplumsal geliflmeler ve Sa¤-
l›kta Dönüflüm Program›’n›n Türkiye’deki sa¤l›k örgütlenmesi ve finans-
man› üzerine etkileri de¤erlendirildi. Toplant›n›n raporu hekim kamuoyu-
na sunulmak üzere ‹stanbul Tabip Odas›’nca bir broflür haline getirildi.

7-8 HAZ‹RAN 2008
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TAM GÜN YASA TASARISI VE ÖZEL HEK‹ML‹K

Kamuda oldu¤u kadar özel hekimlik alan›nda da kimi önemli de¤ifliklikler
öngören “Sa¤l›k Personelinin Tam Gün Çal›flmas› ve Sa¤l›kla ‹lgili Baz›
Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasla¤›” ve Hükümet’in
Sa¤l›kta Dönüflüm Program› dahilinde uygulamaya soktu¤u ilgili yönet-
melikler muayenehane hekimli¤i ba¤lam›nda gerek Odam›zda gerekse
Silivri Temsilcili¤imizde yap›lan toplant›larda de¤erlendirildi. 

HAZ‹RAN 2008

YEMEK PARASI UYGULAMASINA KARfiI EYLEMLER BAfiLADI
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n hastanelerde uygulanan ücretsiz yemek hizmetini
Maliye Bakanl›¤›’n›n Bütçe Uygulama Tebli¤i’ni gerekçe göstererek yemek
paras› harac›na dönüfltürmek istemesi Odam›zca takibe al›nd›.
Hastanelerde yürütülen uygulamaya dair bilgi toplan›rken Hukuk
Büromuzca konuyla ilgili dava aç›lmas›na dair haz›rl›klar sürdürülmektedir.

HAZ‹RAN 2008

TUZLA TERSANELER‹NDE ÖLÜM DE⁄‹L, ÇÖZÜM

Tuzla Tersaneleri’nde ard› arkas› kesilmeyen ölümlü iflçi kazalar› ve vahfli
çal›flma ortam›na dikkat çekmek ve çözüm önerilerinin hayata geçir-
ilmesini sa¤lamak amac›yla D‹SK/Limter-‹fl taraf›ndan gerçeklefltirilen bir
günlük ifl b›rakma eyleminde iflçilerin yan›nda olduk. 

16 HAZ‹RAN 2008

KIRIM KONGO KANAMALI ATEfi‹NDEN 
ÖLÜM KADER DE⁄‹LD‹R

Odam›z ve ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas›’n›n ortaklafla gerçeklefltirdi¤i
bas›n aç›klamas›yla, son y›llarda art›fl gösteren K›r›m Kongo Kanamal›
Atefli Hastal›¤›na dikkat çekildi ve Sa¤l›k Bakanl›¤› önlem almaya ça¤›r›ld›.

12 HAZ‹RAN 2008

UDEK ÇALIfiMA GRUPLARI 5. GENEL KURULU

TTB-UDEK Çal›flma Gruplar› 5. Genel Kurulu 14 Haziran Cumartesi günü
Odam›zda gerçeklefltirildi. 

14 HAZ‹RAN 2008

TAM GÜN REFERANDUMU YAPILDI

Hekimlerin gerek kamu gerekse özel sa¤l›k alan›ndaki çal›flma düzeni ve
ücretlendirme modelini belirleyen bir dizi düzenlemeyi içeren “Sa¤l›k Per-
sonelinin Tam Gün Çal›flmas›na ve Sa¤l›kla ‹lgili Baz› Kanunlarda De¤iflik-
lik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›”na dair Türk Tabipleri Birli¤i eliyle ül-
ke çap›nda referandum bafllat›ld›. ‹limizde de gerek ‹nternet üzerinden
gerekse hastanelere kurulan sand›klar arac›l›¤›yla oy kullanan hekimler
söz konusu yasa tasar›s›na yönelik e¤ilimlerini ortaya koydular.

HAZ‹RAN 2008
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HEK‹MLERDEN SÖZDE TAM GÜN’E HAYIR

21 HAZ‹RAN 2008

SA⁄LIK BAKANLI⁄I USULSÜZ ATAMALARDA ISRARLI
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n Anayasa Mahkemesi, Dan›fltay ve ‹dare Mahkemeleri-
nin iptal kararlar›na ra¤men E¤itim ve Araflt›rma Hastanelerine klinik flef-
flef yard›mc›s› atama uygulamas›na devam etmesi Odam›zda yap›lan bir
bas›n aç›klamas›yla k›nand›. TTB Merkez Konseyi Baflkan› Prof. Dr. Gençay
Gürsoy, Odam›z Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen ve TTB UDEK
Baflkan› Prof. Dr. Raflit Tükel’in kat›ld›¤› bas›n toplant›s›nda, nitelikli t›p uz-
man› yetifltiren, e¤iticileri bilimsel ve fleffaf yöntemle seçilmifl, özerk e¤itim
hastaneleri talebi yinelendi.

25 HAZ‹RAN 2008

OKKIR’IN ÖLÜMÜ BUZDA⁄ININ GÖRÜNEN KISMIDIR
TTB-‹TO, Ergenekon soruflturmas› kapsam›nda tutuklanan Kuddisi Okk›r’›n
ölümü üzerine kamuoyu vicdan›n› yaralayan bu insanl›k dram›n›n uzun y›l-
lard›r yafland›¤›n›n bilinciyle “Ceza ‹nfaz Kurumlar›n›n Yönetimi ‹le Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Tüzük” ve konu ile ilgili uluslararas›
metinlerin ›fl›¤›nda cezaevleri sa¤l›k koflullar›n›n araflt›r›lmas›, tutuklu ve
hükümlülerin sa¤l›k haklar›n›n belirlenece¤i bir rapor haz›rlamak için t›p,
etik ve ceza hukuku alan›nda sayg›n ö¤retim üyelerinden oluflan bir bilim-
sel araflt›rma kurulu oluflturdu. 

HAZ‹RAN 2008

SA⁄LIK ÇALIfiANLARINA YÖNEL‹K fi‹DDET PANEL‹

Son y›llarda kayg› verici boyutlara ulaflan sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik flid-
det ‹nsan Haklar› Komisyonumuzun düzenledi¤i bir panelde ele al›nd›.
Odam›z yöneticilerinin yan› s›ra farkl› üniversitelerden ö¤retim görevlileri-
nin ve Odam›z Hukuk Dan›flman›’n›n yer ald›¤› panelde sa¤l›k çal›flanlar›-
na ve hekimlere yönelik fliddet olgusu de¤iflik boyutlar›yla ele al›nd›, çö-
züm önerileri de¤erlendirildi.

21 HAZ‹RAN 2008

YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ KONULU ÇALIfiMALAR

Küresel iklim de¤iflimini h›zland›ran enerji kaynaklar› ve ülkemizi nükleer
çöplü¤e dönüfltürecek nükleer enerji yerine do¤ayla uyumlu enerji kay-
naklar›ndan ülkemiz için kullan›labilir olanlar› öne ç›karacak çal›flmalar dü-
zenlemek; ülke enerji politikalar›n›n bu do¤rultuda oluflturulmas› için öne-
rilerde bulunmak gibi amaçlarla, pek çok sivil toplum kuruluflu, meslek
kuruluflunun bir araya gelmesiyle oluflturulan Temiz Enerji Platformu’nun
dönem sekretaryas› görevini Odam›z üstlendi. 

HAZ‹RAN 2008

“Tam Gün” Yasa Tasar›s›’referandumunun sonuçlar› 21 Haziran’da Tak-
sim’de gerçeklefltirilen bas›n aç›klamas›yla kamuoyu ve bas›nla paylafl›ld›.
“Sa¤l›¤›n Ticarilefltirilmesine, Tam Gün Kölelik Düzenine Hay›r” pankart›-
n›n arkas›nda beyaz önlükleriyle bir araya gelen hekimler Galatasaray Lise-
si önünden Taksim Meydan›’na dek yürüdüler. TTB Baflkan› Prof. Dr. Gür-
soy Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca gündeme getirilen sözde “Tam Gün” Yasas›’yla
hekimleri flirketlefltirilmifl hastanelerde kölece çal›flmaya mahkum edecek
bir düzenlemeye gidildi¤ini belirtti. ‹TO Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demir-
dizen’in bas›n aç›klamas›n› okumas›n›n ard›ndan etkinlik sona erdi.
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CEZAEVLER‹ VE SA⁄LIK HAKKINA ER‹fi‹M

18 TEMMUZ 2008

BASIN KONSEY‹ BAfiKANINI Z‹YARET

29 TEMMUZ 2008

SA⁄LIK MESLEK ODALARI KOORD‹NASYON ÇALIfiMALARI

Odam›z›n yan› s›ra, ‹stanbul Eczac›lar Odas›, ‹stanbul Diflhekimleri Odas›
ve ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas›’ndan oluflan Sa¤l›k Meslek Odalar›
Koordinasyonu Kad›köy ‹rtibat Bürosu’nda bir araya geldi ve önümüzde-
ki dönem ortak çal›flma ve mücadele bafll›klar›n› ele ald›.

23 TEMMUZ 2008

YEN‹ RANT ALANLARI YARATILIYOR

Sulukule’de yürütülen kentsel dönüflüm projesinin sosyo-kültürel dokuda
yaratt›¤› tahribata ve yaflanan sa¤l›k sorunlar›na dikkat çekmek amac›yla
Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Platformu olarak bir bas›n aç›klamas›
gerçeklefltirildi. Aç›klamada Sulukule’de salg›n hastal›klardan ölümler mey-
dana gelmeden önce baflta bar›nma hakk› olmak üzere sa¤l›kl› yaflama,
beslenme, e¤itim, sosyal-kültürel haklar› için yöneticilerin güvence verme-
si, tarihsel kültürel sosyal mirasa sahip ç›kan yeni bir yaklafl›m ile yeniden
ele al›nmas› gerekti¤i vurguland›. 

22 TEMMUZ 2008

‹L ‹NSAN HAKLARI KURULU ÇALIfiMALARI

Kentsel Dönüflüm Projesi kapsam›nda evlerinden ç›kmalar› için zorlanan
Sulukule sakinlerinin yaflad›¤› sorunlar ve Tuzla Tersaneleri’nde yaflanan
ölümlü iflçi kazalar› ve a¤›r çal›flma koflullar› gündemleriyle çal›flmalar
yürüten ‹l ‹nsan Haklar› Kurulu toplant›lar›na Odam›z› temsilen Genel
Sekreter Dr. Hüseyin Demirdizen kat›ld›.

21 TEMMUZ 2008

Kuddusi Okk›r’›n ölümü cezaevlerinde yaflanan sa¤l›k sorunlar›n› ve tutuk-
lu/hükümlülerin sa¤l›k hakk›na eriflimde yaflad›klar› zorluklar› aç›¤a ç›kar-
tan trajik bir örnek oldu. Konu, cezaevleri ve sa¤l›k hakk›na eriflim boyu-
tuyla yap›lan bir bas›n aç›klamas›nda ele al›nd›. Yap›lan aç›klamada tutuk-
lu ve hükümlülerin sa¤l›k hakk›ndan eflit yararlanma hakk›n›n temel bir in-
san hakk› oldu¤u ve devlet güvencesi alt›nda oldu¤u vurguland›, konu-
nun takipçisi olunaca¤› dile getirildi.

Hürriyet Gazetesi Baflyazar› Oktay Ekfli’yi hem gazeteci hem de  Bas›n Kon-
seyi Baflkan› s›fat› ile gazetesinde ziyaret ettik. Ziyaret Odam›z Baflkan›
Prof. Dr. Özdemir Aktan’›n kat›l›m› ile gerçekleflti. Oktay Ekfli’ye gazeteci
s›fat› ile ‹stihdam Paketi, Tam Gün Yasa Tasar›s› gibi sorunlar hakk›nda
Odam›z›n görüfllerini aktard›k. Bas›n Konseyi Baflkan› s›fat› ile ise bas›nda
hekimlerin hedef gösterilmeleri, hasta bilgilerinin deflifresi ve kirli sa¤l›k bil-
gilerinin yer almas› konufluldu. Bu konularla ilgili ortak neler yap›labilece¤i
tart›fl›ld›. 
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‹fiYER‹ HEK‹MLER‹ SORUNLARINI TARTIfiTI

24 TEMMUZ 2008

‹L HIFZISSIHHA MECL‹S‹ TOPLANTILARI
“‹l’in ‹çme ve Kullanma Sular›, ‹l’in Genel Sa¤l›k Durumu” gündemiyle top-
lanan ‹l H›fz›s›hha Meclisi ayl›k toplant›s›na Odam›z› temsilen Dr. Murat F›-
rat kat›ld›.

29 TEMMUZ 2008

CEZAEVLER‹NDE SA⁄LIK HAKKINA ER‹fi‹M
Ergenekon soruflturmas› kapsam›nda tutuklanan Ferit ‹lsever’in cezaevin-
de yaflad›¤› sa¤l›k problemleri vesilesiyle “Tutuklular›n Sa¤l›k Hakk›” konu-
lu bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. Aç›klamada tutuklular›n sa¤l›k hizmetlerin-
den yararlanmas›n›n güvence alt›na al›nmas›n›n devletin asli görevlerinden
oldu¤u, ancak Odam›za yap›lan baflvurulardan, halen çeflitli cezaevlerinde
tutuklu olarak bulunan vatandafllar›m›z›n sa¤l›k hizmetlerine eriflmekte s›-
k›nt›lar yaflad›¤›n›n anlafl›ld›¤› vurguland›.

6 A⁄USTOS 2008

M.Ü. TIP FAKÜLTES‹ MEZUN‹YET TÖREN‹NE KATILDIK

Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi mezuniyet törenine Odam›z Baflkan›
Prof. Dr. Özdemir Aktan kat›ld›. Dr. Aktan törende yapt›¤› konuflmada
sa¤l›k alan›nda genç hekim adaylar›n› bekleyen sorunlara dikkat çekti ve
meslek ilkelerini, meslek ruhunu korumak için mücadele etmenin iyi he-
kimlik ad›na kaç›n›lmaz oldu¤unu vurgulad›.

TEMMUZ 2008

ASKOM TOPLANTILARI

“Özel Hastanelerin ASKOM Projesindeki Yeri ve acil vakalar›n SGK’daki öde-
meleri ile ilgili konular” gündemli ayl›k Acil Sa¤l›k Hizmetleri Koordinasyon
Komisyonu toplant›s›na Odam›z› temsilen Dr. Serkan Emre Ero¤lu kat›ld›.

30 TEMMUZ 2008

TAfiERON SA⁄LIK ‹fiÇ‹LER‹N‹N SORUNLARI

‹stanbul Üniversitesi’nde çal›flan tafleron sa¤l›k çal›flanlar›n›n yaflad›¤›
sorunlarla ilgili bafllat›lan ortak çal›flma A¤ustos ay›nda da sürdürüldü.
Odam›z›n yan› s›ra, Belediye-‹fl, Dev Sa¤l›k-‹fl, SES ve Tez-Koop-‹fl
Sendikalar›ndan yöneticilerin kat›ld›¤› toplant›da üniversite bünyesinde
çal›flan tafleron iflçileriyle maddi dayan›flma kampanyas› düzenlenmesi,
Rektörlü¤e sunulmak üzere, üniversite ö¤retim üyelerince imzaya
aç›lacak bir kampanya bafllat›lmas› kararlaflt›r›ld›. Konuyla ilgili olarak ilgili
sendikalarca 7 A¤ustos günü düzenlenen bas›n aç›klamas›na kat›l›nd›. 

7 A⁄USTOS 2008

‹flyeri hekimli¤i, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda yap›lan ve yap›lmas›
düflünülen yasal düzenlemeler, odam›zda yüksek kat›l›mla gerçeklefltirilen
bir toplant›da de¤erlendirildi. Toplant› sonunda, süreci yak›ndan izlemek,
yap›lacaklar› planlamak ve gerek çevre illerdeki tabip odalar›yla gerekse
ilgili meslek örgütü ve sendikalarla koordinasyonu gerçeklefltirmek üzere
bir çal›flma grubu oluflturuldu.
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TÜRK-‹fi fiUBELER PLATFORMU’NUN YANINDAYDIK

6 A⁄USTOS 2008

‹MOK TOPLANTISI

12 A⁄USTOS 2008

TÜRK‹YE BARIfiINI ARIYOR

1 Eylül Dünya Bar›fl günü öncesinde, Türkiye Bar›fl Meclisi’nin gerçeklefltir-
ilecek mitinge tüm bar›flseverleri ça¤›rmak amac›yla D‹SK Genel
Merkezi’nde gerçeklefltirdi¤i bas›n toplant›s›na kat›ld›k.

12 A⁄USTOS 2008

IRAK TAB‹PLER B‹RL‹⁄‹’N‹N Z‹YARET‹

Irak Tabipleri Birli¤i (ITB) Baflkan› Prof. Dr. Nadhim A. Kas›m ve Dr. Wale-
ed A. Al-Aubaedi Odam›z› ziyaret ettiler. Misafirlerimizle yap›lan ve yakla-
fl›k iki saat süren görüflmede, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Ali Çerkezo¤-
lu ve ‹TO YK üyesi Prof. Dr. Zeynep Solako¤lu haz›r bulundular.

8 A⁄USTOS 2008

TUZLA TERSANELER‹NDE ‹fi C‹NAYETLER‹ DURMUYOR

Gisan Tersanesi’nde göz göre göre hayat›n› kaybeden 3 tersane iflçisiyle
birlikte, son dönemde tersanelerde hayat›n› kaybedenlerin say›s› 106’ya
ulaflm›fl durumda. Adeta katliam boyutuna varan iflçi ölümlerine karfl› yet-
kilileri sorumlu davranmaya ça¤›rmak üzere TMMOB ve D‹SK Limter-‹fl
Sendikas›’yla ortak bir bas›n aç›klamas› Odam›zda gerçeklefltirildi.

12 A⁄USTOS 2008

GEÇ‹C‹ GÖREVLEND‹RME ADI ALTINDA SÜRGÜN

Denizli Tabip Odas› Baflkan› Dr. Ersin Ça¤›rgan’›n geçici görevlendirmeyle
görev yerinin defalarca de¤ifltirilmesi tepki yaratt›. ‹stanbul Tabip Odas›
olarak Denizli Valili¤i’ne, ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’na
tepkilerimizi yaz›l› olarak ilettik ve geçici görevlendirme ad› alt›nda
yap›lan sürgünlerin kabul edilemez oldu¤unu vurgulad›k.

13 A⁄USTOS 2008

Ülkenin pek çok yerinde yaflanan iflçi ç›kart›mlar› karfl›s›nda çeflitli sendi-
kalarca yürütülen mücadelelere kamuoyunun dikkatini çekmek ve tüm
sendika ve meslek örgütlerine ortak mücadele ve dayan›flma ça¤r›s› yap-
mak üzere Türk-‹fl ‹stanbul fiubeleri’nce yap›lan bas›n aç›klamas›na kat›l-
d›k. Odam›z› temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nazmi Algan’›n kat›ld›¤›
bas›n toplant›s›nda emek ve meslek örgütlerinin sermayenin örgütlenme
hakk›na karfl› giriflti¤i sald›r›ya karfl› dayan›flma içinde olaca¤› vurguland›.

‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyon toplant›s›, Mali Müflavirler Oda-
s›’nda gerçeklefltirildi. Toplant›da 2009’un NATO’nun 60. y›l kurulufl y›ldö-
nümü olmas› sebebiyle NATO karfl›t› bir ortak miting gerçeklefltirilmesinin
merkez örgütlere önerilmesi, 27 Eylül tarihinin Filistin’in ‹srail taraf›ndan ifl-
gali ve intifadan›n 8. y›ldönümü sebebiyle ortak bir bas›n aç›klamas› yap›l-
mas› kararlaflt›r›ld›. Türk-‹fl fiubeler Platformu’nun süren grevlerle ilgili ba-
s›n aç›klamas›na destek verildi.
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DEPREM GERÇE⁄‹N‹ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACA⁄IZ

16 A⁄USTOS 2008

HEK‹MLERE YÖNEL‹K fi‹DDET DURMUYOR
Son y›llarda adeta hedef tahtas› haline getirilen sa¤l›k çal›flanlar›na, hekim-
lere yönelik fliddet durmuyor. Hasta yak›nlar›nca a¤›r bir flekilde darp edi-
len, Sultanbeyli Battalgazi Sa¤l›k Oca¤›’nda görevli Dr. Ahmet fien hekim-
lere yönelik fliddet olaylar›n›n son örne¤i oldu. ‹stanbul Tabip Odas› olarak
hekimlere yönelik fliddet olaylar›n›n takipçisi olaca¤›m›z› bu vesileyle bir
kez daha duyurduk, tek tesellimiz meslektafl›m›z›n sa¤l›¤›na tekrar kavufla-
ca¤›n› bilmek oldu.

22 A⁄USTOS 2008

‹ST‹HDAM PAKET‹ TARTIfiILDI
Kamuoyunda ‹stihdam Paketi olarak bilinen ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i alan›n-
daki yeni düzenlemeler ile ilgili olarak Odam›zda oluflturulan Çal›flma Gru-
bunun ilk toplant›s› TTB, TMMOB, ‹stanbul Eczac› Odas›, ‹stanbul Veteri-
ner Hekimler Odas›, E¤itim-Sen temsilcileri ile Odam›z Yönetim Kurulu
üyelerinin kat›l›m› ile yap›ld›. Toplant›da Yasan›n sadece ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl
Güvenli¤i alan›nda de¤il tüm çal›flma yaflam›nda çal›flanlar›n aleyhine dü-
zenlemeler içerdi¤i ve çal›flanlar›n mevcut kazan›mlar›n› ortadan kald›rd›¤›
vurguland› ve baflta sendikalar olmak üzere tüm örgütleri ve çal›flanlar› içi-
ne katacak bir mücadele sürecinin örgütlenmesi yönünde çal›fl›lmas›, ko-
nunun tüm boyutlar›yla ele al›naca¤› bir Çal›fltay düzenlenmesi kararlaflt›-
r›ld›.

26 A⁄USTOS 2008

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK HAKKI MÜCADELES‹ 

18 A¤ustos günü gerçeklefltirilen ve 22 kurum temsilcisinin kat›ld›¤›
HSGG Platform toplant›s›nda, SSGSS Yasa Tasar›s›’nda gelinen son
durum, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda Hükümet’in giriflti¤i yasal düzen-
lemeler bafll›ca gündemler oldu. Toplant›da Ekim ay›nda yürürlü¤e gire-
cek SSGSS yasas›n›n teflhiri ve sa¤l›k hakk›n›n gasp›yla ilgili olarak
Odam›zca bir rapor haz›rlanmas›, çal›flanlar aleyhine pek çok olumsuzluk
içeren “‹flçi Sa¤l›¤› ‹fl Güvenli¤i Yasa Tasla¤›” konusunda ortak bir çal›flma
ve mücadele yürütülmesi kararlaflt›r›ld›.

18 A⁄USTOS 2008

ÖRGÜTLENME HAKKINI SONUNA KADAR SAVUNACA⁄IZ

25 A⁄USTOS 2008

Büyük Marmara Depremi’nin 9. y›ldönümünde, deprem gerçe¤ine
duyarl›l›k amac›yla ‹nflaat Mühendisleri Odas›’nca düzenlenen yürüyüfle
kat›ld›k ve Gölcük’e anma törenleri için giden aktivistleri u¤urlad›k.

Sendikalaflt›klar› için iflten at›lan ve aylard›r direniflte olan iflçilerin yan›n-
da oldu¤umuzu ifade etmek ve konuyla ilgili yap›lmas› planlanan etkinlik-
leri kamuoyuyla paylaflmak amac›yla HSGG Platformu olarak ‹stanbul Ma-
kine Mühendisleri Odas›’nda bir bas›n toplant›s› gerçeklefltirildi. Odam›z›
Dr. Nazmi Algan’›n temsil etti¤i toplant›da örgütlenme hakk›n›n en temel
haklardan biri oldu¤u vurguland›. ‹flçi ç›kart›mlar›n›n tesadüf olmad›¤›, ifl-
çi sa¤l›¤›, ifl güvenli¤i ve çal›flma alan›nda yap›lan yasal düzenlemelerin
sermayeye zemin haz›rlad›¤› ifade edilip söz konusu bu yasal düzenleme-
lere karfl› ortak mücadelenin kararl›l›kla sürdürülece¤i vurguland›.
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D‹K‹L‹’Y‹ UNUTMADIK

26 A⁄USTOS 2008

BARIfi M‹T‹NG‹’NDE TÜM BARIfiSEVERLERLE BULUfiTUK

31 A⁄USTOS 2008

BARIfi DOLU B‹R DÜNYA UMUDUMUZU KORUYORUZ

‹nsan hayat›n›n kutsall›¤›na inanan bir mesle¤in mensuplar› olarak, bar›fl
dolu, savafllar›n olmad›¤› bir dünya özlemimizi 1 Eylül Dünya Bar›fl Gü-
nü’nde bir kez daha dile getirdik. Türkiye Bar›fl Meclisi’nin ça¤r›s›yla Kad›-
köy’de yap›lan “Türkiye Bar›fl› ‹çin Bulufluyor” mitinginde yerimizi ald›k.

1 EYLÜL 2008

D‹REN‹fiTEK‹ ‹fiÇ‹LERE DAYANIfiMA Z‹YARET‹

Odam›z›n da içinde yer ald›¤› HSGG Platformu 27 A¤ustos 2008 Çarflam-
ba günü, sendikalaflt›klar› için iflten ç›kart›lan ve direniflte olan tüm iflçile-
re destek olmak amac›yla Gebze Unilever iflçilerini ziyaret etti. Platform
bilefleni meslek ve emek örgütlerinden yaklafl›k 400 kiflinin kat›ld›¤› ey-
lemde  TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Ali Çerkezo¤lu ve ‹stanbul Tabip
Odas› Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen de yer ald›lar.

27 A⁄USTOS 2008

SUYUN T‹CAR‹LEfiT‹R‹LMES‹NE HAYIR

Suyun bir piyasa mal› gibi al›n›p sat›lmas›n›n yol açaca¤› sorunlara dikkat
çekmek ve sa¤l›kl› su hakk›na sahip ç›kmak amac›yla, içinde Odam›z›n da
yer ald›¤› çeflitli meslek ve kitle örgütlerinin, sendikalar›n kat›l›m›yla olufl-
turulan Alternatif Su Platformu’nun Çarflamba günleri TMMOB’da yap›-
lan toplant›lar›na düzenli olarak kat›ld›k.

A⁄USTOS 2008

GENÇ MESLEKTAfiLARIMIZLA YEN‹ KAYIT 
GÜNLER‹NDE BULUfiTUK

1-2 Eylül tarihlerinde ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakülteleri, 5 Eylül’de ise
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi yeni kay›t günlerinde ‹stanbul Tabip
Odas› stand› açarak genç hekim adaylar›yla tan›flt›k, ilk önlüklerini hediye
ettik.

EYLÜL 2008

Dikili Belediye Baflkan› Osman Özgüven hakk›nda ücretsiz su kulland›rd›¤›
gerekçesiyle aç›lan kamu davas› sonras›nda Odam›zca “Sa¤l›k Hakk›” çer-
çevesinde bafllat›lan çal›flma sürdürüldü. Dikili Belediyesi’nce 26 A¤ustos-
1 Eylül tarihleri aras›nda düzenlenen Dikili Festivali kapsam›nda gerçeklefl-
tirilen “Temiz, Sa¤l›kl› Çevre ve Su” paneline kat›ld›k, konuyla ilgili dayan›fl-
mam›z› bir kez daha ifade ettik. 

Türkiye Bar›fl Meclisi’nin öncülü¤ünde Kad›köy’de düzenlenen Bar›fl
Mitingi’nde, tüm bar›flseverlerle bir araya geldik. Birlikte yaflam, birlikte
demokrasi, özgürlük, eflitlik ve bar›fl taleplerimizi dile getirdik.
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ODA FAAL‹YETLER‹N‹N ENGELLENMES‹ 
SORUNU VAL‹L‹⁄E TAfiINDI

26 A⁄USTOS 2008

KUDDUS‹ OKKIR ARAfiTIRMA KURULU RAPORU AÇIKLANDI
Ergenekon Soruflturmas› kapsam›nda gözalt›na al›n›p, 1 y›ll›k tutukluluk

sürecinin sonunda hayat›n› kaybeden Kuddusi Okk›r’›n ölümünü ve bu

üzücü olay üzerinden cezaevlerinde sa¤l›k hakk›na eriflim konusunda ya-

flanan kronikleflmifl sorunlar› ele almak üzere araflt›rma bafllatan TTB Arafl-

t›rma Kurulu çal›flmalar›n› tamamlad›. Haz›rlanan rapor bir bas›n aç›klama-

s›yla kamuoyuyla paylafl›ld›. 

9 EYLÜL 2008

TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI YAPILDI
TTB-UDEK 2007-2009 dönemi Yürütme Kurulu’nun sekizinci toplant›s›, 13
Eylül 2008 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas›’nda yap›ld›.

13 EYLÜL 2008

SORUNLARIN TOHUMLARI 12 EYLÜL DARBES‹YLE ATILDI

14 EYLÜL 2008 

Oda faaliyetlerimizin kimi zaman baflhekimlikler kimi zamansa ‹l Sa¤l›k
Müdürlü¤ü eliyle engellenmesi, Odam›z Kurul üyelerinin ve temsilcilerinin
Oda faaliyetlerini yürütürken karfl›laflt›klar› idari zorluklar Sa¤l›ktan So-
rumlu Vali Yard›mc›s› ile görüflüldü. Söz konusu s›k›nt›lara örnek teflkil
eden yaz›flmalar› ve bir meslek örgütü olarak hak ve yetkilerimizi ifade
eden yaz›lar› içeren bir dosya Oda Baflkan›m›z Dr. Özdemir Aktan ve Ge-
nel Sekreterimiz Dr. Hüseyin Demirdizen taraf›ndan Vali Yard›mc›s› Fey-
zullah Özcan’a sunuldu.

12 Eylül darbesinin 28. y›ldönümünde, 14 Eylül 2008 tarihinde Kad›köy

Meydan›nda yap›lan “12 Eylül'den Ergenekon'a: Kontrgerilla Da¤›t›ls›n,

Darbeciler Yarg›lans›n Mitingi”ne kat›ld›k. ‹stanbul Tabip Odas› pankart›

alt›nda buluflan hekimler 12 Eylül hukuksuzlu¤uyla yüzleflilmesi gerekti¤i-

ni ve darbecilerinin yarg›lanmas› taleplerini dile getirdiler. Hekimler 12 Ey-

lül’ün y›ldönümünde bugün yaflad›klar› sorunlar›n tohumlar›n›n 12 Eylül

darbesiyle at›lm›fl oldu¤unu ve 12 Eylül’ü unutmayacaklar›n› hayk›rd›lar. 

NÜKLEER SANTRALLAR VE ÇOCUKLUK ÇA⁄I KANSERLER‹

16 EYLÜL SALI

TTB, Çevre ‹çin Hekimler Derne¤i ve International Physicians for the

Prevention of Nuclear War (IPPNW) örgütlerinin ortaklafla düzenledi¤i

“Nükleer Santrallar Yak›n›nda Çocukluk Ça¤› Kanserleri: Alman KIKK

Arast›rmas›” konulu bilimsel konferans 16 Eylül Sal› günü Odam›z

Konferans Salonu’nda gerçeklefltirildi. 
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AC‹L SERV‹SLERDE ARTAN fi‹DDET OLAYLARI

17 EYLÜL ÇARfiAMBA

HEK‹MLERE YÖNEL‹K SORUfiTURMALAR

EYLÜL 2008

Ç‹ÇEK ERAD‹KE ED‹LD‹ SIRA KÖTÜ YÖNET‹MLERDE

Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde yaflanan 27 bebek ölümünün
ac›s› dinmeden, ‹zmir Tepecik E¤itim Araflt›rma Hastanesi’nde yaflanan
bebek ölümleri kanayan bir yaray› bir kez daha gündeme getirdi. Y›llard›r
yaflanan bebek ölümlerinin tesadüf ya da kader olmad›¤›n› ›srarla dile
getiren ‹stanbul Tabip Odas› Yönetimi, 25 Eylül günü yap›lan bas›n aç›kla-
mas›yla yetkilileri bir kez daha acil bir eylem plan› haz›rlamaya ça¤›rd›. 

25 EYLÜL 2008

SA⁄LIK VE EMEKL‹L‹K HAKKI ‹Ç‹N, GELECE⁄‹M‹Z 
‹Ç‹N MÜCADELEYE DEVAM

18 - 24 EYLÜL 2008

DÖNER SERMAYE ÖDEMELER‹NE DA‹R YARGI KARARI

‹stanbul Üniversitesi’nin, kadrosu baflka kurumlarda olan ve ‹.Ü.’de yan-
dal e¤itimi alan hekimlere yüzde 10 oran›nda döner sermaye ödeme
karar› Odam›z Hukuk Bürosu’nun açt›¤› bir dizi dava sonucunda iptal edil-
di. Mahkeme karar› sonras›nda yandal ihtisas› yapan hekimlere; kendileri
ile ayn› statüde bulunan ve kadrosu bu üniversitede bulunan hekimler-
den, daha düflük oranda döner sermaye pay› ödenmesinin de herhangi
bir dayana¤› kalmad›.

21 TEMMUZ 2008

Meslektafllar›m›z›n baz› yanl›fl pratik uygulamalar nedeniyle idari ve yasal
soruflturmalara u¤ramas› üzerine konuyla ilgili olarak ‹stanbul Tabip Odas›
imzal›, bilgilendirici el ilanlar› ve afifller haz›rlat›ld› ve hastanelere da¤›t›m›
yap›ld›. El ilanlar›nda hastalara raporlu ya da raporsuz, muayene etmek-
sizin reçete yazman›n sak›ncalar› anlat›ld›, vatandafllar da konuyla ilgili
olarak uyar›ld›.

Kartal E¤itim Araflt›rma Hastanesi’nde 13 Eylül gecesi bir grup hasta yak›-
n›n›n ald›klar› hizmette öncelik aramalar› ve yan›t alamamalar› nedeniyle ç›-
kan olaylar, hastanelerde, özellikle de acil servislerde yaflanan fliddet olay-
lar›n› bir kez daha gündeme tafl›d›. Olay üzerine TTB ve ‹TO yöneticileri has-
taneyi ziyaret ettiler. Ziyarette artan fliddet olaylar›n›n pek çok etkene ba¤-
l› olarak geliflti¤i, sa¤l›k çal›flanlar›n›n sa¤l›k alan›nda yaflanan sorunlar›n so-
rumlusu olarak, sistematik bir flekilde hedef haline getirildi¤i dile getirildi. 

Odam›z›n da içinde yer ald›¤› Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Platformu
(HSGGP) bileflenleri, 1 Ekim’de yürürlü¤e giren Genel Sa¤l›k Sigortas›’na
yönelik bir dizi etkinlik gerçeklefltirdi: 18 Eylül Perflembe günü ‹stanbul’un
üç merkezinde bildiriler da¤›t›ld. 21 Eylül Pazar günü Petrol-‹fl Konferans
Salonu’nda “SSGSS’li Bir Ülkede Emeklilik-Sa¤l›k-Ücret ve Örgütlenme ‹çin
Birleflik Mücadele” konulu bir panel-forum gerçeklefltirildi. 24 Eylül’de
‹BBB önünde toplanan HSGG Platformu üyesi binlerce kifli Unkapan›
SGK’ya yürüdü.
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‹LAÇ PROMOSYONU VE TÜKET‹C‹ MA⁄DUR‹YET‹

26 EYLÜL 2008

‹TO SU PLATFORMU YÜRÜTMES‹NDE
2009 y›l›nda ‹stanbul’da toplanacak olan ve suyun piyasalaflt›r›lmas› süreci-
ni h›zland›rmay› amaçlayan 5. Dünya Su Forumuna karfl› bir durufl
gelifltirmek amac›yla oluflturulan Su Platformu çal›flmalar› Eylül ay›nda da
gerçeklefltirilen toplant›larla, broflür çal›flmalar›yla sürdürüldü. ‹stanbul
Tabip Odas› olarak Platform Yürütmesi’nde görev ald›k.

EYLÜL 2008

RESÜS‹TASYON K‹TABININ ‹K‹NC‹ BASKISI YAYIMLANDI
Odam›z Acil Sa¤l›k Hizmetleri Komisyonu’nca haz›rlanan “Resüsitasyon ve
Güncel Yaklafl›mlar” kitab›n›n ikinci bask›s› yap›ld›.

EYLÜL 2008

AS‹STAN HEK‹MLERE ASKERL‹K YAfiI MÜJDES‹

EYLÜL 2008

MEDYADA YER ALAN SA⁄LIK HABERLER‹ 
NE KADAR SA⁄LIKLI?
Sa¤l›k alan›nda yap›lan haberler, yay›mlanan yaz› ve röportajlarda
karfl›laflt›¤›m›z sorunlu noktalar› dile getirmek ve çözüm önerilerini
görüflebilmek amac›yla ilgili kurumlarla bir dizi görüflme gerçeklefltirildi.
Bas›n Konseyi Baflkan› Oktay Ekfli ve Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi bu
görüflmeler kapsam›nda ziyaret edildi.

EYLÜL 2008

TOPLUM SA⁄LI⁄I KURULTAYI K‹TABI YAYIMLANDI

Sa¤l›k Meslek Odalar›’n›n geçti¤imiz y›l›n Kas›m ay›nda ortaklafla düzen-
ledi¤i “Toplum Sa¤l›¤› Kurultay›”nda yap›lan sunumlar kitap haline getir-
ildi. Söz konusu yay›n Odam›zdan al›nabilece¤i gibi internet sitemiz
üzerinden de ulafl›labilir.

EYLÜL 2008

Tüketici Dernekleri Federasyonu’nun (TÜDEF) bir Avrupa Birli¤i projesi
olarak gündeme getirdi¤i, “Etik Olmayan ‹laç Promosyonunun
Engellenmesi ile Tüketici Ma¤duriyetinin Giderilmesi Projesi” bafll›kl›
çal›flma, düzenlenen bir toplant›yla kamuoyuna sunuldu. Toplant›ya ‹stan-
bul Tabip Odas›’n› temsilen Dr. Ayflegül Bilen kat›ld›.

‹htisas›n› yapan hekimler için askerlik tehir süresi 33 yafl›ndan 35 yafl›na
yükseltildi. Bilindi¤i gibi t›pta uzmanl›k e¤itiminin kesintisiz olmas› gerek-
ti¤inden, 33 yafl s›n›r› nedeniyle ihtisas süreci parçalanan/bölünen asistan
hekim, e¤itimine kald›¤› yerden devam edememekte, bu da asistan he-
kimlerin hakl› itirazlar›na yol açmaktayd›. Bu nedenle meslek örgütümüz
taraf›ndan imza kampanyas› bafllat›lm›fl, hekim milletvekillerine baflvuru-
larak kanun de¤iflikli¤i hususunda teklif vermeleri istenmifl, bireysel dava-
lara hukuki destek sunulmufl, bu ma¤duriyetin gündeme gelmesi/gün-
demde kalmas› için u¤rafl verilmiflti. 
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DÜNYA RUH SA⁄LI⁄I GÜNÜ’NDE BASIN TOPLANTISI

8 EK‹M 2008

TIP FAKÜLTES‹ DEKANLARIYLA TOPLANTI

9 EK‹M 2008

‹STANBUL ÜN‹VERS‹TES‹NDE TAfiERON ‹fiÇ‹LER‹N MÜCADELES‹ 

‹stanbul Üniversitesi'nde dört ayd›r süregelen mücadele, 15 Ekim 2008
tarihinde Belediye-‹fl ve SES' in ortak düzenledikleri bir bas›n aç›klamas›yla
yeniden kamuoyunun gündemine getirildi. Dört ayd›r direnen ve henüz
ifle geri al›nmayan tafleron iflçilerin bir an önce  geri al›nmas›n›n talep edil-
di¤i bas›n aç›klamas›na ‹stanbul Üniversitesi'nde görevli hekimler ve
Odam›z Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeynep Solako¤lu kat›ld›lar. ‹stan-
bul Tabip Odas›'n›n direniflin bafl›ndan beri tafleron iflçilerin yan›nda
oldu¤u ve mücadelelerini sonuna kadar destekleyece¤i dile getirildi.  

15 EK‹M 2008

‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ YASA TASLA⁄I’NA ‹L‹fiK‹N 
ORTAK BASIN TOPLANTISI
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n haz›rlatt›¤›, ‘‹fl Sa¤l›¤› ve Güven-
li¤i Yasa Tasla¤›’ üzerine görüfllerini aç›klayan D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB
baflkanlar›, tasla¤›n iflçi ve insan odakl› özelliklerinin olmad›¤›n› ve bu ha-
liyle haz›rl›k sürecinden çekilebileceklerini aç›klad›lar. 

9 EK‹M 2008

KURUM HEK‹MLER‹N‹N SORUNLARI TARTIfiILDI

9 EK‹M 2008

Dünya Ruh Sa¤l›¤› Günü sebebiyle, Ruh Sa¤l›¤› Platformu, Odam›zda bir
bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi. Bas›n toplant›s›na Odam›z› temsilen Dr.
Hüseyin Demirdizen kat›ld›. Yap›lan aç›klamada temel insan haklar›ndan
biri olan "ruhen ve bedenen tam bir iyilik hali içinde olma” ve sa¤l›kl› ya-
flama hakk›n› kazanmak için her türlü çaban›n gösterilmesi gerekti¤i vur-
guland›.

Marmara Bölgesi T›p Fakültesi Dekanlar› TTB Merkez Konsey Üyesi Prof.
Dr. ‹skender Sayek’in daveti üzerine ‹stanbul Tabip Odas›’n›n ev
sahipli¤inde toplanarak t›p fakültelerinin güncel sorunlar›n› ve çözüm
önerilerini tart›flt›lar. Toplant›ya Cerrahpafla T›p Fakültesi, ‹stanbul T›p
Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Nam›k Kemal Üniversitesi T›p
Fakültesi ve Maltepe Üniversitesi T›p Fakültesi yöneticileri ile Oda'm›z
Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen ve Yönetim Kurulu üyemiz Prof.
Dr. Zeynep Solako¤lu kat›ld›.

9 Ekim 2008 tarihinde Odam›z›n ça¤r›s› üzerine Kurum Hekimleri, bu
alandaki son geliflmeleri de¤erlendirmek üzere bir toplant› yapt›. Odam›z
Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hasan O¤an'›n yönetti¤i toplant›da, Hukuk
Büro'muzdan Av. Meriç Eyübo¤lu da haz›r bulundu. Çeflitli belediyeler-
den, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan, Medikososyal
Merkezleri'nden, Emniyet Müdürlü¤ü Tabipli¤i'nden, Milli Saraylar Daire
Baflkanl›¤›'ndan ve ‹SK‹'den  kurum hekimlerinin kat›ld›klar› toplant›da,
kurumlar›n kendilerine özgü ve ortak sorunlar› tart›fl›ld›.
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GENEL SA⁄LIK S‹GORTASI YÜRÜRLÜ⁄E G‹RD‹

17 EK‹M 2008

SUYUMUZA SAH‹P ÇIKIYORUZ
Odam›z›n da içinde yer ald›¤› Suyun Ticarileflmesine Hay›r Platformu’nca
Taksim’de bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirildi. Bas›n aç›klamas›nda
TBMM’de görüflülen ve suyumuzu flirketlerin emrine tahsis etmeyi hedef-
leyen yasa tasar›s› görüflmeleri protesto edildi.

21 EK‹M 2008

‹fiTEN ATILAN KIZILAY ÇALIfiANLARINA DESTEK
K›z›lay Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan 16 Ekim 2008 Perflembe günü 7
hemflire, 1 veznedar, 2 floför ve  1 hizmetli personelin, sendikaya üye
olduklar› gerekçesiyle, K›z›lay’a ait bir birimin dahi bulunmad›¤› fi›rnak ve
Ardahan illerine sürülen K›z›lay çal›flanlar›na destek olduk. Konuya iliflkin
Dev Sa¤l›k-‹fl taraf›ndan 24 Ekim 2008 tarihinde Oda'm›zda Genel Sekreter
Dr. Hüseyin Demirdizen'in de kat›ld›¤› bir bas›n toplant›s› yap›ld›.

16 EK‹M 2008

‹fiKENCE ‹NSANLIK SUÇUDUR

Engin Çeber’in tutuklu bulundu¤u Metris Cezaevi’nde ölümü üzerine
Türk Tabipleri Birli¤i ve ‹stanbul Tabip Odas› olarak adli muayene ve t›bbi
hizmetlerle ilgili inceleme bafllat›ld› ve süreci takip edecek bir komisyon
oluflturuldu. Konuyla ilgili olarak 16 Ekim günü Odam›zda yap›lan bas›n
toplant›s›nda, iflkenceyi uygulayanlar kadar sözleri, davran›fllar›, eylem-
leriyle göz yumanlar, sessiz kalanlar›n da sorumlu oldu¤u belirtildi ve
olay›n takipçisi olunaca¤› vurguland›. Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i
taraf›ndan ayn› konuda Metris Cezaevi önünde yap›lan bas›n aç›kla-
mas›na Yönetim Kurulu’nu temsilen Dr. Ali Küçük kat›ld›.

17 EK‹M 2008

‹fiYER‹ HEK‹M‹ REÇETELER‹NDEN KATKI PAYI ALIMI

Bilindi¤i gibi SSGSS'nin Ekim bafl›nda yürürlü¤e girmesiyle birlikte SUT
kapsam›nda ‹flyeri Hekimi reçetelerinden 3 YTL katk› pay› al›nmaya
bafllanm›flt›. Bu uygulaman›n haks›z ve yersiz oldu¤unu düflünen Yönetim
Kurulu'muz, konuyu TTB'ne iletmifl ve sorunun çözümü için çaba harcan-
mas›n› talep etmiflti. TTB, yetkililerle görüflerek, sorunun çözümü için
ad›m at›lmas›n› sa¤lam›flt›. Son olarak Bakanl›k SUT'da de¤ifliklik yapan
bir tebli¤ yay›nlayarak, ‹flyeri Hekimi reçetelerinden katk› pay› al›m› uygu-
lamas›n› tamamen durdurdu.

EK‹M 2008

1 Ekim’de yürürlü¤e giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sa¤l›k Uygulama Teb-
li¤i’ne iliflkin olarak fiiflli Etfal Hastanesi önünde, Herkese Sa¤l›k Güvenli
Gelecek Platformu’nca bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirildi. Aç›klamada
SUT’ta yer alan kat›l›m paylar›, sevk zinciri, reçete k›s›tlamalar›, “istisnai”
sa¤l›k hizmetleri ve özel hastanelerde yeni “ilave ücret”ler, t›bbi tetkikler-
de ifllem tekrar› için süre s›n›rlamas› gibi bir dizi düzenlemenin sa¤l›k hiz-
metinden yararlanacak olan bütün yurttafllar› olumsuz etkileyece¤i dile ge-
tirildi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu, ilgili yönetmelik-
ler ve Sa¤l›k Uygulama Tebli¤inde emekçiler aleyhine yap›lan bütün dü-
zenlemeler derhal geri çekilmelidir ça¤r›s› yinelendi.
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HUKUK DIfiI fiEF ATAMALARINA DAVA

22 EK‹M 2008

13. PRAT‹SYEN HEK‹ML‹K KONGRES‹ YAPILDI

29 EK‹M - 2 KASIM 2008

ÇOCUKLARI ‹ST‹SMARDAN KORUMAK DEVLET‹N GÖREV‹D‹R

SES ‹stanbul fiubeleri 5 Kas›m 2008 günü gerçeklefltirdikleri bas›n aç›kla-
mas›nda SHÇEK'te yaflanan sorunlara dikkat çektiler ve 14 yafl›nda bir ço-
cu¤un yaflad›¤› trajedi ortadayken Hüseyin Üzmez'in tahliye edilmesine
yönelik tepkilerini ortaya koydular. Bas›n aç›klamas›na destek veren Oda-
m›z› Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Küçük temsil etti. Yap›lan aç›klamada
çocuklar› her türlü ihmal ve istismardan koruman›n devletin bafl sorumlu-
lu¤u oldu¤u hat›rlat›ld› ve SHÇEK yetkilileri, ilgili bakanl›klar sorumlu dav-
ranmaya davet edildi.

5 KASIM 2008

KADIKÖY’DE S‹NEMA SÖYLEfi‹LER‹

23 Ekim 2008 akflam› bir kez daha sinema ve edebiyatsever hekim mes-
lektafllar›m›z bir araya geldi. Kad›köy ‹rtibat Bürosu’nda gerçeklefltirilen
Ekim ay› sinema söyleflisinde “Üç Renk” üçlemesinden Mavi filminin gös-
terimi yap›ld› ve Kieslowski sinemas› üzerine sohbet edildi.

23 EK‹M 2008

‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ YASA TASARISI PROTESTO ED‹LD‹

Çal›flma Bakanl›¤›’n›n tamamen göstermelik, cayd›r›c› hiçbir yapt›r›m içer-
meyen “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i” (‹SG) Yasa Tasar›s› Odam›z›n da içinde yer
ald›¤› Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Platformu’nca düzenlenen bir ba-
s›n aç›klamas›yla protesto edildi. Bas›n aç›klamas›, Çal›flma Bakanl›¤›’nca
düzenlenen 5. Uluslar aras› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Konferans›’n›n yap›ld›-
¤› Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray› önünde gerçeklefltirildi. 

1 KASIM 2008

TTB ve Odam›z eliyle aç›lan davalar kazan›ld›¤› ve daha önce yap›lan ata-
malar iptal edildi¤i halde, Bakanl›¤›n s›navs›z flef atamalar›nda ›srar etme-
si tepki yaratt›. 22 Ekim tarihinde TTB eliyle yeni bir dava aç›ld›. ‹stanbul
Tabip Odas› olarak Cumhuriyet tarihinin bu en büyük kadrolaflma ve hu-
kuk d›fl›l›k örne¤ine karfl› gelifltirilecek tavr› belirlemek üzere Kad›köy ‹rti-
bat Büromuzda ve Ca¤alo¤lu binam›zda bölge toplant›lar› gerçeklefltirildi. 

13. Pratisyen Hekimlik Kongresi 29 Ekim – 2 Kas›m tarihleri aras›nda;
Mesleki Gelece¤imiz ve Toplum Sa¤l›¤› ‹çin Genel Pratisyenlik temas›yla
Antalya'da gerçeklefltirildi. TTB Pratisyen Hekimler Kolu, TTB Genel Pratis-
yenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derne¤i ile birlikte düzenledi¤i kon-
greye 55 ilden 1000’i aflk›n hekim kat›ld›. Oda’m›z›n oldukça genifl bir ka-
t›l›mla yer ald›¤› Kongre’de, mesleki ve bilimsel konularda 29 oturum, 4
kurs, 31 serbest bildiri/poster sunumu yer ald›.
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HEK‹M EME⁄‹ DE⁄ERLEND‹RME ÇALIfiTAYI YAPILDI

8 - 9 KASIM 2008

ÇOCUKLARIN C‹NSEL ‹ST‹SMARI KONUSUNDAK‹
B‹L‹RK‹fi‹L‹K VE ADL‹ TIP KURUMU RAPORU AÇIKLANDI

10 KASIM 2008

SA⁄LIK ÇALIfiANLARININ DÖNER SERMAYE EYLEM‹
‹stanbul Üniversitesi'nde döner sermaye gelirlerinin da¤›t›m›ndaki adalet-
sizliklere karfl› bir süredir çeflitli eylemler yaparak bu durumu protesto
eden Sa¤l›k Emekçileri Sendikas› 13 Kas›m 2008 tarihinde yapt›¤› eylem-
de rektörlü¤ü son kez uyard›. Üniversite bahçesinde yap›lan eyleme Ö¤re-
tim Üyeleri de destek verdiler. 

13 KASIM 2008

SU YAfiAMDIR, SATILAMAZ

8 - 9 KASIM 2008

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL‹⁄‹’NE B‹R DARBE DAHA

15 fiubat 2008 tarihinde yürürlü¤e giren Özel Hastaneler Yönetmeli-
¤i’nde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik’in çeflitli düzenlemelerine
iliflkin aç›lan davalar bir bir sonuçlan›yor. Son olarak Dan›fltay taraf›ndan
söz konusu yönetmeli¤in 6. Maddesinin 1. F›kras›n›n yürütmesinin durdu-
rulmas›na karar verildi. 

KASIM 2008

‹stanbul Tabip Odas› Özel Hekimlik Komisyonu taraf›ndan düzenlenen
uluslar aras› kat›l›ml› Hekim Eme¤i Çal›fltay›, 8-9 Kas›m 2008 tarihlerinde
Cerrahpafla Çal›fltay’›n ilk gününde, Türkiye’de ve dünyada hekim eme¤i-
nin de¤erlendirilmesine iliflkin sunumlar yap›ld›. Çal›fltay’›n ikinci gününde
ise Serbest Bildiri sunumlar›n›n ard›ndan, hekim eme¤inin de¤erlendirilme-
sinde hekim örgütlerinin rolünün tart›fl›ld›¤› bir forum yer ald›.

Oda’m›z›n yürütmesinde yer ald›¤› Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r Platfor-
mu, 16-22 Mart 2009 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da toplanacak olan ve
Türkiye’de suyun ticarilefltirilmesini hedefleyen Dünya Su Forumu’na al-
ternatif bir Forum için, 8-9 Kas›m 2008 tarihlerinde Taflk›flla’da uluslar
aras› kat›l›ml› bir Haz›rl›k Toplant›s› yapt›. Toplant›da suyun ticarilefltirilme-
sine karfl› olan güçlerin, kendi özgün ajandalar›, amaç ve hedefleri yan›n-
da, mücadelede sonuç alabilmek için, ortak bir ajanda oluflturmalar› ve
bu çerçevede birlikte davranmalar›n›n gere¤ini vurguland›. 

Kamuoyunda Hüseyin Üzmez olay› olarak bilinen dava kapsam›nda günde-
me gelen Adli T›p raporuna iliflkin TTB taraf›ndan inceleme bafllat›ld›. Adli
T›p Uzmanlar› Derne¤i, Türk Pediatri Kurumu, Adolesan Sa¤l›¤› Derne¤i,
Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i, Türkiye Psikiyatri Derne¤i TTB’nin in-
celeme ça¤r›s›na uyarak Adli T›p Kurumu’nun çocuk istismar› konusunda
verdi¤i raporu uzmanl›k alanlar›n›n bilimsel yaklafl›m ve iyi hekimlik uygula-
malar› yönünden de¤erlendirdi. Söz konusu de¤erlendirme raporu 10 Ka-
s›m günü Odam›zda gerçeklefltirilen bir bas›n toplant›s›yla aç›kland›. 
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SUT ENGELL‹LER‹N SA⁄LIK HAKKINA ER‹fi‹M‹N‹ ENGELL‹YOR

13 KASIM 2008

ENG‹N ÇEBER’‹N ‹fiKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜ⁄Ü DO⁄RULANDI

14 KASIM 2008

KR‹Z‹N BEDEL‹N‹ ÖDEMEYECE⁄‹Z

TTB, Dev-Sa¤l›k ‹fl ve SES 19 Kas›m’da Odam›zda ortak bir bas›n toplan-

t›s› düzenleyerek, D‹SK ve KESK’in ‹flsizli¤e, Yoksullu¤a ve Zamlara Karfl›

29 Kas›m’da Ankara’da gerçeklefltirece¤i mitingde hep birlikte yer alacak-

lar›n› bildirdiler. 

19 KASIM 2008

ADL‹ TIP KURUMU YEN‹DEN YAPILANDIRILMALIDIR

Adli T›p Kurumu’nun Hüseyin Üzmez’le ilgili ATK raporuna iliflkin TTB ve

‹TO’nun düzenledi¤i bas›n toplant›s›na kat›ld›klar› gerekçesiyle üç adli t›p

uzman› hakk›nda soruflturma açmas›, bas›n toplant›s›yla k›nand›. TTB, Oda-

m›z ve Adli T›p Uzmanlar› Derne¤i'nin ortak gerçeklefltirdi¤i bas›n toplant›-

s›na TTB Merkez Konseyi Baflkan› Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Odam›z Baflka-

n› Prof. Dr. Özdemir Aktan, Odam›z Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdi-

zen ve Adli T›p Uzmanlar› Derne¤i'nden Prof. Dr. Ümit Biçer kat›ld›lar.

14 KASIM 2008

DR. NEJAT YAZICIO⁄LU’NU ANDIK

1981-1986 y›llar›nda ‹TO Genel Sekreterli¤i yapm›fl olan Dr. Nejat Yaz›c›-

o¤lu, ölümünün 14. y›l›nda Zincirlikuyu'daki mezar› bafl›nda an›ld›. Anma-

ya ailesi ve yak›n dostlar›n›n yan› s›ra Odam›zda kat›ld›.

17 KASIM 2008

1 Ekim 2008 tarihinde Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i’nin (SUT) yürürlü¤e gir-
mesi ard›ndan ma¤duriyetleri art›n engelliler konuyla ilgili olarak bir ba-
s›n toplant›s› gerçeklefltirdiler. ‹stanbul Tabip Odas›, Türkiye Sakatlar Der-
ne¤i, ‹flitme Engelliler ve Aileleri Derne¤i, Alt›nokta Körler Derne¤i ‹stan-
bul fiubesi, ve Sosyal Hizmet Uzmanlar› Derne¤i ‹stanbul fiubesi’nin ger-
çeklefltirdi¤i aç›klamada SUT’nin engelli yurttafllar›n önüne ç›kartt›¤› en-
geller dile getirildi. 

Adli T›p Morg ‹htisas Dairesi’nce verilen rapor Engin Çeber’in Metris Ce-

zaevi’nde, ‘kaba dayak’ olarak nitelendirilen iflkence sonucunda öldü¤ünü

belgeledi. Çeber’in avukatlar›, san›klar hakk›nda ‘kasten yaralama’ madde-

sinden ifllem yapan savc›l›¤›n da bu rapor do¤rultusunda, ‘a¤›rlaflt›r›lm›fl ifl-

kence’ suçundan dava açmas›n› istedi. Raporu kamuoyuyla paylaflmak ve

konuya iliflkin düflünce ve talepleri dile getirmek amac›yla ‹stanbul Baro-

su’nda bir bas›n toplant›s› gerçeklefltirildi. 
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ÇOCUKLARDAN AC‹L YARDIM S‹NYAL‹

21 KASIM 2008

TAB‹P ODALARININ B‹LG‹ ED‹NME HAKKI
Ankara idare mahkemeleri; tabip odalar›n›n bilgi edinme hakk› kanunu
uyar›nca istedi¤i bilgileri vermeyen kamu kurumlar›n›n hukuka ayk›r› dav-
rand›¤›na karar verdi. Söz konusu idare mahkemesi karar›yla, kamu kuru-
mu niteli¤indeki meslek örgütüne bilgi ve belge verilmemesinin, hakl› ve
hukuki bir yan›n›n bulunmad›¤› yarg› kararlar› ile de saptanm›fl oldu.

KASIM 2008

KADIKÖY S‹NEMA BULUfiMALARI SÜRÜYOR
Kad›köy Büromuzda gerçeklefltirilen Sinema Buluflmalar› 20 Kas›m 2008
tarihinde gerçeklefltirilen Charlie Chaplin’in “Asri Zamanlar” filminin gös-
terimiyle devam etti.

20 KASIM 2008

MAYINSIZ B‹R DÜNYA TALEB‹N‹ Y‹NELED‹K

May›ns›z Bir Dünyaya Do¤ru 2008 Raporu’nun Birleflmifl Milletler’de
aç›kland›¤› gün, konuyla ilgili olarak çeflitli sivil toplum örgütleri taraf›ndan
Taksim Hill Otel’de bir bas›n toplant›s› gerçeklefltirildi. Odam›z› Dr. Hüseyin
Demirdizen’in temsil etti¤i aç›klamaya May›ns›z Türkiye Giriflimi, TTB-‹stan-
bul Tabip Odas›, SODEV, Türkiye Sakatlar Derne¤i, Uluslar aras› Af Örgütü
Türkiye fiubesi, ‹nsan Haklar› Derne¤i ‹stanbul fiubesi, Mazlum Der ve Göç
Der kat›ld›.

21 KASIM 2008

E-BÜLTEN YAYINIMIZ BAfiLADI

H›zla geliflen gündemi meslektafllar›m›zla daha h›zl› paylaflmak, Odam›z›
meslektafllar›m›za bilgisayarlar› kadar yak›n tutmak amac›yla 15 günde bir
yay›mlanmas› gündeme gelen e-bülten yay›n› Kas›m ay› içinde bafllad›.
Üyelerimize e-posta yoluyla ve/ya ‹nternet sitemiz üzerinden ulaflt›r›lacak
olan e-bülten üzerinden sa¤l›k gündemine iliflkin haberlere, kurul, komis-
yonlar ve bürolar›m›z eliyle yürütülen etkinliklere, Odam›z›n dahil oldu¤u
platformlardan haberlere ulafl›labilecek.

KASIM 2008

Odam›z›n da içinde yer ald›¤› Çocuk ‹hmal ve ‹stismar›n› Önleme
Platformu Dünya Çocuk Haklar› Günü'nde Maçka Lunapark›'nda bir bas›n
aç›klamas› gerçeklefltirdi. Odam›z› Dr. Hasan O¤an’›n temsil etti¤i aç›kla-
mada ülkemizde çocuklara yönelik hak ihlallerinin, istismar olaylar›n›n
kayg› verici durumda oldu¤u belirtildi. Türkiye'nin farkl› illerinde, farkl›
koflullarda yaflayan çocuklar›n hayatlar›n›, sa¤l›klar›n›, sa¤l›kl› geliflme
olanaklar›n› yitirdi¤i ve önlem alman›n zorunluluk oldu¤u vurguland›.
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‹NSAN HAKLARI PANEL‹ YAPILDI

15 ARALIK 2008

S‹GARASIZ ORTAM HEP‹M‹Z‹N HAKKI

19 ARALIK 2008

‹NSANA KARfiI ‹fiLENEN SUÇLARDA ZAMAN AfiIMI OLMAZ

19 Aral›k 2000'de Türkiye'nin 20 cezaevinde ayn› anda gerçeklefltirilen ve
30 tutuklunun devletin güvenlik güçleri taraf›ndan öldürüldü¤ü yüzlerce-
sinin yaralan›p sakat kald›¤› "hayata dönüfl" operasyonunun y›ldönümün-
de Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i’nce "‹nsanl›¤a Karfl› ‹fllenen Suçlarda Za-
man Afl›m› ‹fllemez" konulu bir panel düzenledi. Panele Odam›z› temsilen
Genel Sekreterimiz  Dr. Hüseyin Demirdizen kat›ld›.

20 ARALIK 2008

HEK‹ME YÖNEL‹K fi‹DDET DURMUYOR

Hekimlere yönelik fliddet olaylar›na son örnek bir hasta yak›n›n›n sald›r›s›na
maruz kalan meslektafl›m›z Dr. Fatma Metin oldu. Zeynep Kamil Hastanesi
doktorlar› arkas› kesilmeyen fliddet olaylar›na tepki olarak poliklinik
hizmetlerini durdurdular. Yaflanan olay›n ard›ndan Oda Baflkan›m›z Dr.
Özdemir Aktan ve Genel Sekreterimiz Dr. Hüseyin Demirdizen taraf›ndan
hastane bahçesinde hekimler ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›n›n kat›ld›¤› bir
bas›n aç›klamas› yap›ld›. Aç›klaman›n ard›ndan hastane bahçesinde sessiz
bir protesto yürüyüflü gerçeklefltirildi.

16 ARALIK 2008

S‹L‹KOZ‹S SEBEPL‹ ÖLÜMLER ARTIYOR 

20 Aral›k Cumartesi günü silikozis hastal›¤› sebebiyle yaflanan ölümlerle il-
gili olarak Kot ‹flçileri Birli¤i’nce bir bas›n aç›klamas› düzenlendi. Aç›klama-
ya Odam›z› temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nazmi Algan kat›ld›.

20 ARALIK 2008

‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi’nin kabul ediliflinin 60. y›l› sebebiyle
‹l ‹nsan Haklar› Kurulu’nca bir panel gerçeklefltirildi. ‘‹nsan Haklar› ve Tür-
kiye Paneli’ konunun uzmanlar›n› bir araya getirdi. Panelde Odam›z› aç›-
l›fl konuflmas›n› da yapan Dr. Hüseyin Demirdizen temsil etti.

Türkiye’de sigara yasa¤›n›n kapsam›n›n daralt›lmas›na iliflkin çabalar,
Odam›zda gerçeklefltirilen ortak bir bas›n aç›klamas›yla elefltirildi. Sigara
ve Sa¤l›k Ulusal Komitesi olarak yap›lan aç›klamada, söz konusu kanunun
uygulanmas›na itiraz›n hastal›¤›n devam›n› istemek anlam›n› tafl›d›¤› dile
getirildi ve temiz hava soluman›n herkesin en do¤al hakk› oldu¤u vurgu-
land›. Bas›n toplant›s›nda Odam›z› Dr. A. Özdemir Aktan temsil etti.
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KOT TAfiLAMA ‹fiÇ‹LER‹NDE
S‹L‹KOZ‹S SEBEPL‹ ÖLÜMLER ARTIYOR 

20 ARALIK 2008

ÖZEL HASTANELERDE ÇALIfiAN MESLEKTAfiLARIMIZIN
SORUNLARI A⁄IRLAfiTI
Özel hastanelerde kadrolu çal›flan hekimlerin yaflad›¤› ve son günlerde

giderek a¤›rlaflan sorunlara dikkat çekmek amac›yla Odam›zda bir bas›n

toplant›s› gerçeklefltirildi. Aç›klamada, özel hastanelerde çal›flan hekim-

lerin ücretlerinin azalt›ld›¤›, çal›flma koflullar›n›n zorlaflt›r›ld›¤›, iflten at›lma

tehdidinin artt›¤› dile getirildi ve Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n açma-

zlar›n›n, ekonomik hekimlerin haklar›n› budamaya gerekçe olamayaca¤›

dile getirildi. ‹stanbul Tabip Odas› olarak halk›n nitelikli sa¤l›k hizmeti

almas› ve bu hizmeti üreten hekimlerin haklar› için mücadele etmekte

kararl› oldu¤u vurguland›. Bas›n toplant›s›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n Sa¤l›kta

Dönüflüm Program› nedeniyle kamu ve özel sa¤l›k ortam›nda yap-boz tah-

tas›na çevirdi¤i uygulamalardan bir an önce vazgeçmesi ça¤r›s› yinelendi.

23 ARALIK 2008

TÜRK ECZACILAR B‹R‹⁄‹N‹N DÜZENLED‹⁄‹ M‹T‹NGDE
ECZACI DOSTLARIMIZLA YAN YANA OLDUK

Türk Eczac›lar Birli¤i’nce Ankara’da gerçeklefltirilen ve 30 bini aflk›n kifli-

nin kat›ld›¤› miting sa¤l›k sistemini y›k›ma u¤ratan IMF ve Dünya Banka-

s› güdümlü politikalara, Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n y›k›c› etkilerine

karfl› ortak tepkinin ifade edildi¤i bir alana dönüfltürüldü. ‹stanbul Tabip

Odas› olarak mitinge kat›ld›k ve Eczac› dostlar›m›zla omuz omuza olduk. 

21 ARALIK 2008

‹STANBUL TAB‹P ODASI TIP Ö⁄RENC‹LER‹ KOM‹SYONU
TANIfiMA TOPLANTISI GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹
Odam›z T›p Ö¤rencileri Komisyonu’nca düzenlenen toplant› ve ard›ndan

gerçeklefltirilen kokteylle ‹stanbul’daki t›p fakültelerine bu y›l kay›t olan

ö¤renciler, hem birbirlerini hem de üst s›n›flarda ö¤renim gören t›p fakül-

tesi ö¤rencilerini tan›ma olana¤› buldular. Yap›lan toplant›da TÖK’ün

önümüzdeki döneme dair gündem bafll›klar› da görüflüldü.

17 ARALIK 2008

20 Aral›k Cumartesi günü silikozis hastal›¤› sebebiyle yaflanan ölümlerle il-
gili olarak Kot ‹flçileri Birli¤i’nce bir bas›n aç›klamas› düzenlendi. Aç›klama-
ya Odam›z› temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nazmi Algan kat›ld›.
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KADIKÖY BELED‹YES‹’NDE ‹fiTEN ÇIKARMALAR

24 ARALIK 2006

‹fi‹M‹ZE, ‹fiYER‹M‹ZE, GELECE⁄‹M‹ZE SAH‹P ÇIKACA⁄IZ

26 ARALIK 2008

EMEK ÖRGÜTLER‹NDEN UYARI

Odam›z›n da aralar›nda yer ald›¤› emek ve meslek örgütleri, ‹stiklal
Caddesi’nde genifl kat›l›ml› ve görkemli bir yürüyüfl gerçeklefltirdiler. 27
Aral›k Cumartesi akflam› ellerinde meflalelerle Taksim tramvay dura¤›nda
toplanan hekimler ve emekçiler, hükümeti ekonomik krizin bedelini
emekçilere ödetme politikalar›na son vermeye ça¤›rd›lar. 

27 ARALIK 2008

KADIKÖY’DE S‹NEMA GÖSTER‹M‹ VE HEK‹M BULUfiMASI

Kad›köy Sinema Söyleflileri 25 Aral›k 2008 akflam› gerçeklefltirilen “Ben
Küba’y›m” adl› filmin gösterimi ve söyleflisiyle devam ettirildi. Etkinlik y›l›n
son sinema gösterimi olmas› sebebiyle genifl bir hekim kitlesini bir araya
getiren bir yeni y›l etkinli¤ine dönüfltürüldü.

25 ARALIK 2008

SA⁄LIK ALANINDA B‹RLEfi‹K MÜCADELE

Sa¤l›k alan›nda Odam›z yan› s›ra mücadele yürüten; ‹stanbul Eczac›
Odas›, ‹stanbul Diflhekimleri Odas›, ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas›,
Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas› ‹stanbul fiubeleri ve Dev
Sa¤l›k-‹fl Sendikas›’n›n oluflturdu¤u Sa¤l›k Platformu 26 Aral›k 2008 tari-
hinde Odam›zda bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi. 

26 ARALIK 2008

Kad›köy Belediyesi’nde çal›fl›rken Dev Sa¤l›k-‹fl bünyesindeki sendikal fa-
aliyetleri sebebiyle iflten at›lan üyeleriyle ilgili Kad›köy Belediyesi önünde
ortak bir bas›n aç›klamas› düzenlendi. Aç›klamaya Herkese Sa¤l›k Güven-
li Gelecek Platformu üyesi çeflitli demokratik kitle örgütü, parti ve sendi-
ka temsilcisi de destek verdi. ‹stanbul Tabip Odas› ad›na Genel Sekreter
Dr. Hüseyin Demirdizen ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hasan O¤an’›n ka-
t›ld›¤› aç›klamada çal›flanlar› iflsiz b›rakman›n, sendika karfl›t› olman›n a¤›r
bir sorumluluk oldu¤u belirtildi ve Kad›köy Belediye yönetimi sorumlu
davranmaya ça¤›r›ld›.

‹fl güvencemizin olmad›¤›, al›nan ücretlerin belirsizleflti¤i, sa¤l›k alan›nda
yaflanan tüm sorunlar›n sorumlusu olarak görülüp hedef haline
getirildi¤imiz bu dönemde, hekimler olarak karfl› ç›k›fl›m›z› daha görünür
k›lmak, taleplerimizi, tepkilerimizi daha güçlü ifade etmek amac›yla TTB
taraf›ndan “‹fi‹M‹ZE, ‹fiYER‹M‹ZE, GELECE⁄‹M‹ZE SAH‹P ÇIKIYORUZ”
bafll›kl›, Baflbakanl›¤a yönelik bir imza kampanyas› bafllat›ld›, konuya
dikkat çeken afifller ve imza metinleri haz›rlat›ld›. Ocak ay› içinde gerçek-
lefltirilecek hastane toplant›lar› ile imza kampanyas›n›n en genifl hekim
kitlesine ulaflt›r›lmas› hedeflenmekte.
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HEK‹ME YÖNEL‹K fi‹DDET KONULU TOPLANTI

29 ARALIK 2008

GAZZE’DE G‹R‹fi‹LEN VAHfiET‹ KINADIK
‹srail Hükümeti’nin Gazze'de yaflayan sivil halka yönelik bafllatt›¤› sald›r›da,
ço¤u kad›n ve çocuk olmak üzere 300’e yak›n Filistinlinin ölmesi ve yüzler-
cesinin yaralanmas› hekim camias›nda da derin bir üzüntüyle karfl›land›. ‹s-
rail Hükümeti’nin savafl yanl›s› bu tutumu 30 Aral›k 2008 günü 12.30’da
Haydarpafla Numune Hastanesi bahçesinde Sa¤l›k Meslek Odalar›’nca ger-
çeklefltirilen ortak bir bas›n aç›klamas›yla protesto edildi.

30 ARALIK 2008

‹fi‹M‹Z, ‹fiYER‹M‹Z, ÖZLÜK HAKLARIMIZ VE GELECE⁄‹M‹Z

‹Ç‹N ‹MZA KAMPANYASI

Dünyan›n ve ülkemizin içinde bulundu¤u kriz ortam›n›n faturas›n›n
çal›flanlara ç›kart›lmas›, Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n yaratt›¤› olumsuz
sonuçlar›n gün be gün a¤›rlaflmas›na karfl›  “iflimize, iflyerimize, özlük hak-
lar›m›za ve gelece¤imize sahip ç›k›yoruz” ça¤r›s›yla, ülke çap›nda
bafllat›lan imza kampanyas› Ocak ay› boyunca sürdürüldü. ‹mza kampa-
nyas› ilimizde, di¤er sa¤l›k meslek odalar›n›n ve sendikalar›n da kat›l›m›yla,
Odam›zda gerçeklefltirilen bir bas›n toplant›s›yla bafllat›ld›.  

OCAK 2009

‹fiTEN ATILAN TIP Ö⁄RENC‹LER‹ AÇLIK GREV‹NDE

‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi’nde yar› zamanl› çal›fl›rken iflten ç›kart›lan
ö¤renciler durumu protesto etmek amac›yla açl›k grevi bafllatt›lar. Ö¤ren-
ciler yapt›klar› aç›klamada, okuyabilmek için çal›flmak zorunda olan
ö¤rencilerin SSGSS Yasas› sebebiyle iflten ç›kart›ld›klar›n›, 1 ayl›k
maafllar›n›n gaspedildi¤ini belirttiler ve bu durumu protesto için açl›k
grevine bafllad›lar.

29 ARALIK 2008

YEN‹ YILI B‹RL‹KTE KARfiILADIK

2008 y›l›, yaflanan sorunlar kadar, taleplerimizi, kayg›lar›m›z›, gelece¤e
yönelik beklentilerimizi dile getirdi¤imiz etkinliklere ve mücadelelere de
tan›kl›k etti. 2009’un taleplerimizin hayata geçti¤i, gelece¤imiz üzerinde-
ki ipoteklerin kald›r›ld›¤›, dünyada ve ülkemizde toplumsal bar›fl›n,
demokrasi ve temel haklar›n geliflti¤i bir dönemin bafllang›c› olmas›n›
umut ederek karfl›lad›k. Odam›zda düzenlenen y›lbafl› kokteylinde
meslektafllar›m›zla bir araya geldik ve 2009’a yönelik umut ve heyecan-
lar›m›z› paylaflt›k. 

31 ARALIK 2008

Son zamanlarda sa¤l›k çal›flanlar›na, özelde hekimlere yönelik fliddette ya-
flanan kayg› verici art›fl Odam›z Pratisyen Hekim Kolu toplant›s›na özel
gündem oldu. 29 Aral›k Pazartesi günü gerçeklefltirilen toplant›da günde-
lik hayat›n bir parças› haline gelen fliddet olaylar› ve çözüm önerileri ele
al›nd›.
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ADL‹ TIP KURUMU’NDA DE⁄‹fiEN B‹R fiEY YOK

2 OCAK 2009

B‹R SALGIN OLARAK SA⁄LIK REFORMLARI KONFERANSI

10 OCAK 2009

KR‹T‹K HASTALARIN TRANSPORTU SEM‹NER‹

‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nce fiiflli Etfal Hastanesi’nde 13 Ocak 2009
tarihinde düzenlenen “Kritik hastalar›n transportu” konulu sempozyuma
Odam›z ad›na Dr. Arzu Denizbafl› kat›ld›. Sempozyum transport konusun-
da görev alan hekim ve di¤er sa¤l›k personelinin e¤itimine yönelik olarak
gerçeklefltirildi ve e¤itsel a¤›rl›kl› sunumlar yap›ld›.

13 OCAK 2009

F‹L‹ST‹N ‹Ç‹N SES VER‹N

Aralar›nda Odam›z›n da bulundu¤u sendikalar, meslek odalar› ve demokra-
tik kitle örgütleri, 9 Ocak Cuma akflam› Taksim'de bir araya gelerek, "her
akflam saat alt›da Filistin için bir ses ver" eyleminin kamuoyuna duyurusunu
bir bas›n aç›klamas›yla yapt›lar. Konuyla ilgili olarak 4 Ocak 2009 günü Tak-
sim’de, 11 Ocak 2009 günü ise Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Platformu
olarak ‹srail Konsoloslu¤u önünde bir protesto eylemi gerçeklefltirildi.

9 OCAK 2009

ÇA⁄RIMIZ VAR: ‹fiS‹ZL‹⁄E VE YOKSULLU⁄A HAYIR

Krizin faturas›n›n emekçilere ç›kart›lmas›na hay›r demek ve çal›flanlar›n
ortak taleplerini dile getirmek amac›yla 15 fiubat 2009 tarihinde
Ankara’da gerçeklefltirilecek mitingin ça¤r›s› TTB MK Baflkan› Dr. Gençay
Gürsoy’un da kat›l›m›yla 13 Ocak 2009 tarihinde D‹SK Genel Merkezi’nde
gerçeklefltirilen bas›n aç›klamas›yla yap›ld›. 

13 OCAK 2009

Adli T›p Kurumu’nun mevcut köhnemifl yap›s›na yönelik elefltirilerimize,
taleplerimize ra¤men hiçbir esasl› ad›m at›lmamas›, TTB ve UDEK
taraf›ndan Odam›zda gerçeklefltirilen bir bas›n aç›klamas›yla elefltirildi.
Yap›lan aç›klamad›, ATK’n›n köhneleflmifl, hastal›kl› yap›s› sürdürülerek,
siyasi otoritenin anlay›fl› ve hesaplar› do¤rultusunda yürütülen uygula-
malarla; soruna köklü bir çözüm getirilmesinin, evrensel normlara uygun,
toplumumuza yak›flan bir "adli t›p bilirkiflilik" sistemi yarat›lmas›n›n
mümkün olmad›¤› dile getirildi.

London Health Economy’den, dilimize de çevrilen “Bir Salg›n Olarak Sa¤l›k
Reformlar›” kitab›n›n yazar› John Lister konu¤umuz oldu ve 10 Ocak 2009
Cumartesi günü Odam›zda gerçeklefltirilen konferansta görüfllerini bizler-
le paylaflt›. Lister sunumunda, 1980'lerin bafl›ndan itibaren Dünya Bankas›,
Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Sa¤l›k Örgütü gibi küresel aktörler
taraf›ndan teflvik edilen 'sa¤l›k reformlar›'n›n 'küresel bir endüstri' haline
geldi¤ini, 'piyasa-tarz›' sa¤l›k reformlar›n›n, ekonomik gereksinimden çok,
ideolojik inançla yürütüldü¤ünü vurgulad› ve bu tür reformlar›n, vaat ettik-
leri ilerlemeleri gerçeklefltirememelerine ra¤men ço¤ald›¤›n› dile getirdi.
Konferans› hekimlerin yan› s›ra çeflitli sendika ve meslek örgütlerinden pek
çok kifli izledi.
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ADALET BAKANLI⁄I’NA ÇA⁄RI

14 OCAK 2009

ÇAPALI Ö⁄RENC‹LER ZAFERLER‹N‹ KUTLADILAR
Aral›k ay›nda SSGSS yasas›n›n yürürlü¤e girmesiyle birlikte ifllerini yitiren ve
1,5 ayl›k maafllar›n› alamayan ve ard›ndan durumu protesto etmek için
açl›k grevine bafllayan üniversite ö¤rencilerinin mücadelesi baflar›yla
sonuçland›. Taleplerinin kabul edilmesi üzerine açl›k grevini sona erdiren
‹stanbul T›p Fakülteli ö¤renciler süreci Odam›zda düzenlenen bir
toplant›da de¤erlendirdiler ve ard›ndan gerçeklefltirilen kokteyl ile bir
flölen havas› yaratt›lar.

16 OCAK 2009

BU KEZ fi‹DDET FAT‹H SA⁄LIK OCA⁄I’NDA 
Son aylarda Sa¤l›kta Dönüflüm Program›'n›n do¤al bir sonucu olarak artan
hekime fliddet olaylar›n›n bir örne¤i bu kez Fatih Uzun Yusuf Sa¤l›k Oca-
¤›’nda yafland›. Meslektafl›m›z Dr. Tülay Karamahmut bir hasta yak›n›n›n
sözlü ve fiili fliddetine maruz kald›.  22 Ocak 2009 Perflembe günü Oda-
m›z Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen ve Pratisyen Hekim Komisyo-
nu'muz üyeleri Dr. ‹fakat Kutlu¤ ve Dr. Akif Akal›n Uzun Yusuf Sa¤l›k Oca-
¤›'m› ziyaret ederek Dr. Tülay Karamahmut'a geçmifl olsun dileklerini ilet-
tiler ve sa¤l›k çal›flanlar›na yönelen fliddetin son bulmas› için yetkililerin ge-
rekli tedbirleri almas›n› istediler.

19 OCAK 2009

BAfiHEK‹M’DEN HEK‹ME fi‹DDET

15 Ocak 2009 tarihinde sabah saatlerinde bir ak›l tutulmas› yafland›. Kar-
tal Dr. Lütfü K›rdar EAH Baflhekimi ayn› kurumda görevli bir kad›n mes-
lektafl›m›za sözlü ve fiziki fliddet uygulad›. fiiddetin bu kez bir hekimden
gelmifl olmas›, son dönemde derinleflen fliddet ortam›na yönelik kayg›la-
r›m›z› daha da art›rd›. fiiddete u¤rayan meslektafl›m›za destek olmak ve
tepkilerimizi ifade etmek üzere Kartal EAH Baflhekimli¤i önünde bir bas›n
aç›klamas› gerçeklefltirildi ve baflhekim hakk›nda Hekimlik Uygulamalar›
Büromuzca ifllem bafllat›ld›. Ayr›ca TTB ve Odam›z Yönetimi eliyle, baflhe-
kimin görevden al›nmas› talebiyle Valilik ve ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü nezdinde
giriflimlerde bulunuldu. Odam›z Kad›n Komisyonu’nca baflhekimin görev-
den al›nmas› talebiyle bir imza kampanyas› bafllat›ld›.

16 OCAK 2009

‹S‹G PLATFORMU TANIfiMA TOPLANTISI YAPILDI

17 Ocak 2009 tarihinde aralar›nda Odam›z›n da yer ald›¤› bir dizi sendi-
ka ve meslek kuruluflunun oluflturdu¤u ‹sçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Platfor-
mu bir tan›flma toplant›s› yapt›. Petrol ‹fl tesislerinde yap›lan toplant›n›n
moderatörlü¤ünü ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i Komisyonu'muzdan Dr.
Turabi Yerli yapt›.

17 OCAK 2009

Susurluk davas› hükümlüsü ve Ergenekon davas› tutuklusu ‹brahim fiahin
hakk›nda daha önce Adli T›p Kurumu (ATK) 3. ‹htisas Kurulu’nca verilen
adli t›p raporunun kamuoyunda yayg›n biçimde tart›fl›lmas›n›n ard›ndan
Odam›zca bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirildi. Yap›lan aç›klamada Adalet
Bakanl›¤›’n›n söz konusu olayla ilgili soruflturma sürecini derhal bafllatma-
s› gerekti¤i dile getirildi.
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HRANT D‹NK ‹Ç‹N, ADALET ‹Ç‹N

19 OCAK 2009

YEMEK HAKKIMIZ GASPED‹LEMEZ

23 OCAK 2009

SU PLATFORMU’NUN CUMARTES‹ EYLEMLER‹

Odam›z›n yürütmesinde yer ald›¤› Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r Platfor-
mu’nun Cumartesi etkinlikleri, 24 Ocak 2009 tarihinde Taksim'de bildiri
da¤›t›lmas›yla sürdü.

24 OCAK 2009

ENG‹N ÇEBER DAVASINI YAKINDAN ‹ZL‹YORUZ

Gözalt›nda ve cezaevinde gördü¤ü iflkence sebebiyle hayat›n› kaybeden
Engin Çeber’le ilgili dava süreci 21 Ocak 2009’da görülen ilk duruflmayla
bafllad›. Duruflmadan bir gün önce Odam›zda, Odam›z yöneticilerinin yan›
s›ra KESK ve TMMOB yöneticilerinin de kat›l›m›yla gerçeklefltirilen bas›n
toplant›s›nda, ülkemizde iflkence sona erene dek bu insanl›k suçuna karfl›
mücadeleye devam edilece¤i vurguland› ve meslek örgütlerinin, sendikala-
r›n Engin Çeber davas›n›n yak›n takipçisi olaca¤› dile getirildi.

20 OCAK 2009

KADIKÖY’DE S‹NEMA GÜNLER‹ DEVAM ED‹YOR

Kad›köy Sinema Söyleflileri 22 Ocak  2009 akflam› gerçeklefltirilen “Öz-
gürlü¤ün Hayaleti” adl› filmin gösterimi ve “Sürrealizm” konulu söylefliy-
le devam ettirildi. T›p Ö¤rencilerince “SinemaTÖK” ad›yla sürdürülen film
gösterim ve söyleflileri ise yine Kad›köy Büromuzda “Zabriskie Noktas›”
adl› filmin gösterimiyle devam etti.

22 OCAK 2009

Gazeteci Hrant Dink’in katlediliflinin 2. y›ldönümünde adalet aray›fl›m›z›
yineledik. 19 Ocak 2009'da saat 3'te Hrant'›n vuruldu¤u yerde toplanan
arkadafllar› buradaki törenden sonra akflam da saat 20.30'da Lütfi K›rdar'-
da bir araya geldiler. Gerek gündüz yap›lan törene ve gerekse gece
düzenlenen 2. y›l anma toplant›s›na Odam›zdan çok say›da hekim ve
Odam›z›n seçilmifl kurullar›nda yer alan yöneticiler kat›ld›lar.

Maliye Bakanl›¤›’nca bafllat›lan; kamu kurumlar›nda çal›flanlardan yemek
ücreti al›nmas› uygulamas›na yönelik tepkiler büyüyor. Üniversite has-
tanelerinden sonra devlet hastanelerinde de yemeklerden ücret al›nmaya
bafllanmas› sa¤l›k çal›flanlar›n›n ortak tepkisiyle karfl›land›. Yemek
Hakk›m›z Gaspedilemez diyen hekimler, hemflireler, memurlar; tüm sa¤l›k
çal›flanlar› 15 Ocak Perflembe günü Göztepe E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi’nde, 23 Ocak Cuma günü ise Haydarpafla Numune E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi’nde uygulamay› protesto ettiler, bas›n aç›klamalar›
gerçeklefltirdiler.
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BAfiHEK‹M GÖREVDEN ALINANA MÜCADELEYE DEVAM

OCAK 2009

VAL‹DEBA⁄ DEVLET HASTANES‹’NDE “YEMEK HAKKI”
EYLEM‹ VE TEMS‹LC‹M‹ZE ENGELLEME

Sa¤l›k çal›flanlar›ndan yemek ücreti al›nmas› uygulamas›na karfl› 5 fiubat
Perflembe günü Valideba¤ Devlet Hastanesi’nde yemek boykotu ve bas›n
aç›klamas› gerçeklefltirildi. Sa¤l›k çal›flanlar›n›n yo¤un ilgi gösterdi¤i ve “Ye-
mek Hakk›m›z Gaspedilemez” ça¤r›s›n› güçlü bir flekilde dile getirdi¤i eyle-
min hemen ard›ndan, hastane temsilcimiz Dr. Serdar Kaya’ya geçici görev
süresinin sona erdi¤i, uzat›lmayaca¤› bildirildi. Baflhekimli¤in bu tavr› tem-
silcimizin hastaneden uzaklaflt›r›lmas›na dönük bir ad›m olarak görüldü. 

5 fiUBAT 2009

ÇOCUKLAR ‹Ç‹N ADALET
Geçti¤imiz aylarda Diyarbak›r ve çevre illerde gerçekleflen gösterilerde ç›-
kan olaylar s›ras›nda polise tafl att›¤› öne sürülen çok say›da çocu¤un tu-
tuklanmas› konusunda TTB taraf›ndan Odam›zda bir bas›n aç›klamas› ger-
çeklefltirildi. TTB Merkez Konseyi Baflkan› Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve Mer-
kez Konseyi Üyesi Dr. Elif K›rteke taraf›ndan gerçeklefltirilen aç›klamada,
“Ruhsal ve bedensel sa¤l›klar›nda onar›lmas› güç yaralar aç›lacak olan ço-
cuklar›n ‘çocuk’ oldu¤unu bir kez daha hat›rlat›yor, öncelikle a¤›r travma-
larla sonuçlanmas› muhtemel ‘tutukluluk halinin ve a¤›r ceza’ yarg›lamas›-
n›n zaman geçirmeden ortadan kald›r›laca¤›n› umuyoruz” denildi.

10 fiUBAT 2009

ÖZEL SA⁄LIK KURUMLARINDA SÖZLEfiME ÇALIfiMASI

Özel sa¤l›k kurumlar›nda görev yapan meslektafllar›m›z›n, güvencesiz or-
tamlarda çal›flt›r›lmas›, ma¤duriyetlerin artmas› karfl›s›nda bir çal›flma bafl-
lat›ld›. Bu çal›flma do¤rultusunda, sözleflme yapman›n önemine dikkat çe-
ken duyurular yap›ld› ve ard›ndan hekimlerin haklar›n› koruyan sözleflme
örnekleri bast›r›l›p da¤›t›ld›.

OCAK 2009

ÜCRETS‹Z YEMEK HAKKI MÜCADELES‹ SES GET‹RD‹

Sa¤l›k çal›flanlar›ndan yemek ücreti al›nmas›na karfl› yürütülen mücadele
sonuç verdi. Maliye Bakanl›¤› 9 fiubat tarihinde Devlet Personel Dairesi
Baflkanl›¤›’na gönderdi¤i yaz›yla yatakl› tedavi kurumlar›nda yeme¤in üc-
retsiz verilmesini sa¤layacak yönetmelik de¤iflikli¤i yap›lmas›n› istedi. ‹s-
tanbul Tabip Odas› olarak konunun takipçisi olaca¤›m›z› duyurduk.

9 fiUBAT 2009

Kartal EAH Baflhekimi’nin 15 Ocak 2009 tarihinde Dr. Dilek Argon’a söz-
lü ve fiziki fliddet uygulamas› hekim kamuoyunda büyük infiale yol açt›.
Konuyla ilgili çeflitli tarihlerde bas›n aç›klamalar› düzenlendi. Odam›z Kad›n
Komisyonu eliyle “HEK‹ME, KADINA YÖNEL‹K fi‹DDETE HAYIR, BAfiHE-
K‹M ‹ST‹FA ETMEL‹D‹R” ça¤r›s›yla bir imza kampanyas› bafllat›ld›. 
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‹STANBUL ÜN‹VERS‹TES‹’NDE SA⁄LIKTA DÖNÜfiÜM PANEL‹

12 fiUBAT 2009

HEK‹ME YÖNEL‹K fi‹DDET ÇALIfiTAYI

14 fiUBAT 2009

‹fi‹M‹Z, ‹fiYER‹M‹Z, ÖZLÜK HAKLARIMIZ VE GELECE⁄‹M‹Z
‹Ç‹N ATTI⁄IMIZ ‹MZALAR BAfiBAKANLIK’TA

Hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n özlük haklar›na iliflkin taleplerini içeren,

imzal› dilekçeler, TTB, Tabip Odas› yöneticileri, Dev-Sa¤l›k ‹fl ve SES temsil-

cilerinden oluflan bir heyet taraf›ndan Baflbakan'a iletildi. Çeflitli illerden yo-

la ç›kan hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar›ndan oluflan yaklafl›k 500 kiflilik bir

grup, 13 fiubat günü Ankara'da TTB'de bir araya geldiler. Daha sonra Bafl-

bakanl›¤a do¤ru yürüyüfle geçen grup, burada bir bas›n aç›klamas› gerçek-

lefltirdi. Bas›n aç›klamas›nda sa¤l›k çal›flanlar›n›n taleplerin takipçisi olaca-

¤›, ifllerine, iflyerlerine, geleceklerine sahip ç›kacaklar› dile getirildi. Bas›n

aç›klamas›n›n ard›ndan grup ad›na bir heyet, imza klasörlerini Baflbakan'a

iletilmek üzere Baflbakanl›¤a teslim etti.

13 fiUBAT 2009

KR‹Z‹N FATURASINI EMEKÇ‹LER ÖDEMEYECEK M‹T‹NG‹

D‹SK, KESK ve Türk-‹fl’in ça¤r›s›yla onlarca emek ve meslek örgütünün,

demokratik kitle örgütü ve platformun, emekten yana siyasi partilerin ka-

t›l›m›yla gerçeklefltirilen “‹flsizli¤e ve Yoksullu¤a Karfl› Birleflik Mücadele

Emek ve Demokrasi Mitingi” 15 fiubat Pazar günü Kad›köy ‹skele Meyda-

n›’nda gerçeklefltirildi. So¤uk ve ya¤›fll› havaya ra¤men mitine genci yafl-

l›s›, kad›n› erke¤i, iflçisi iflsizi, kamu çal›flan›, ö¤rencisiyle on binlerce kifli

kat›ld›. ‹TO pankart› arkas›nda buluflan hekimler on binlerin “Krizin fatu-

ras›n› emekçiler ödemeyecek” ça¤r›s›na ses verdiler.

15 fiUBAT 2009

E¤itim-Sen'in daveti üzerine 12 fiubat 2009 tarihinde ‹stanbul Üniversite-
si çal›flanlar›na yönelik olarak düzenlenen Sa¤l›kta Dönüflüm paneline
Odam›z› temsilen Dr. Akif Akal›n kat›ld›. Akal›n panelde “Sa¤l›kta Dönü-
flüm Program›”n›n yaratt›¤› ve yarataca¤› y›k›mlar üzerine bir sunum ger-
çeklefltirdi. Sunumdan sonra yap›lan tart›flmalarda Sa¤l›kta Dönüflüm
Program›na karfl› örgütlü mücadelenin önemi vurguland›.

14 fiubat 2009 tarihinde gerçekleflen toplant›da fliddetin nedenleri yan›

s›ra fliddeti önlemek için nelerin yap›lmas› gerekti¤i yönünde çal›flmalar

yap›ld› ve fliddetin önlenmesine yönelik bir çal›flma program› oluflturuldu.

Toplumsal boyutta artan fliddetin sa¤l›k sisteminde yaflanan olumsuzluk-

lara ba¤l› olarak hekim ve sa¤l›k çal›flanlar›na da yans›d›¤› ve bunun art-

makta oldu¤unun alt› çizildi. Çal›fltayda fliddeti önlemenin mümkün

oldu¤u, bunun için kurumlar›n ve kiflilerin üzerlerine düflenleri hayata

geçirmesi gerekti¤i vurguland›.
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S‹L‹KOZ‹S KONULU SÖYLEfi‹

18 OCAK 2009

ADL‹ TIP KURUMU BAfiKANI GÖREVDEN ALINDI

Adli T›p Kurumu’nun mevcut köhnemifl yap›s›n›n de¤iflmesi gerekti¤ini

yönündeki u¤rafllar›m›z; yap›lan bas›n aç›klamalar›, imza kampanyas› ve

konuyu sürekli kamuoyu gündeminde tutmam›z sonuç verdi. Adli T›p

Kurumu Baflkan› Dr. Keramettin Kurt 19 fiubat akflam› görevden al›nd›.

Ad› Hüseyin Üzmez, ‹brahim fiahin hakk›nda düzenlenen raporlarla

an›lan Dr. Kurt'un görevden al›nmas›na giden süreçte örgütlü

mücadelemizin çok büyük katk›s› oldu.

19 fiUBAT 2009

HÜKÜMET YALAN SÖYLÜYOR, ‹fiTE BORDROMUZ

Hükümetin hekim maafllar›n›n yüksek oldu¤una dair yan›lt›c› propagan-

das›na karfl› 18-19-20 fiubat tarihlerinde “‹flte Bordrom: Temel Ücretleri-

miz Art›r›ls›n” etkinli¤i gerçeklefltirildi. Etkinlik emekli ya da çal›flan hekim-

lerin ücret bordrolar›n›n hükümet yetkililerine ve köfle yazarlar›na iletilme-

si yoluyla gerçeklefltirildi. 3 günlük etkinli¤in son günü olan 20 fiubat Cu-

ma günü, Haydarpafla Numune Hastanesi Acil Servisi önünde bir bas›n

aç›klamas› gerçeklefltirildi. Bas›n aç›klamas›nda hekimlerin emeklili¤e yan-

s›yan ücretlerinin son derece düflük oldu¤u belgeleriyle ortaya kondu ve

güvenli ortamlarda güvenceli çal›flma talebimiz yinelendi.

20 fiUBAT 2009

‹flyeri Hekimleri Derne¤i ve Odam›z ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i
Komisyonu taraf›ndan “Çevresel-Mesleki Akci¤er Hastal›klar› ve Silikozis”
konular›n›n ele al›nd›¤› bir söylefli gerçeklefltirildi. Söylefliye, Prof. Dr.
‹zzettin Bar›fl ve Prof. Dr. Zeki K›l›çarslan konuflmac› olarak kat›ld›lar.  

HEK‹ME fi‹DDET SÜRÜYOR, KAYGIMIZ BÜYÜYOR
Kartal Dr. Lütfi K›rdar E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde 15 Ocak 2009’da

yaflanan, baflhekimin Dr. Dilek Argon’a yönelik fliddetinin izleri henüz

belleklerimizden silinmemiflken, bu kez Dilek Argon’un efli Doç. Dr. Andaç

Argon’un fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Poliklini¤i’nde 5 sopal›

kiflinin planl› sald›r›s›na u¤ramas› hekim kamuoyunda büyük kayg›ya yol

açt›. Hekime fiiddete Son demek ve sorumlular› göreve ça¤›rmak üzere 19

fiubat 2009 günü fiiflli Etfal Hastanesi’nde TTB ve ‹TO bir bas›n aç›klamas›

gerçeklefltirdi. Aç›klaman›n ard›ndan fiiflli Cumhuriyet Savc›l›¤› ve Valilik

nezdinde görüflmeler yap›ld›, kayg›lar›m›z ve taleplerimiz dile getirildi.

19 fiUBAT 2009
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OHSAD YÖNET‹M KURULU’NUN ODAMIZI Z‹YARET‹

3 MART 2009

YÖK’ÜN ROTASYON KARARINA TEPK‹

5 MART 2009

B‹L‹M EMEKÇ‹LER‹N‹N YANINDAYDIK

5 Mart akflam› ‹stanbul Üniversitesi 12 Eylül sonras›n›n en kat›l›ml› ö¤re-
tim görevlisi eylemine sahne oldu. Neredeyse bütün yüksek lisans ve dok-
tora ö¤rencisi bilim emekçilerinin kat›ld›¤› ve ‹stanbul Tabip Odas›’n›n da
destekledi¤i eylem 6 Mart sabah›na kadar sürdü.

5 MART 2009

GÜVENL‹ ORTAMLARDA GÜVENCEL‹ ÇALIfiMA ‹Ç‹N YÜRÜDÜK

Güvenli ortamlarda, güvenceli çal›flma talebimizi gündemde tutmak ve
yetkilileri somut ad›mlar atmaya zorlamak amac›yla "TIBB‹ MASKEYLE ÇA-
LIfiIYORUZ" etkinli¤i gerçeklefltirildi. Bu konudaki taleplerimizi kamuoyuna
güçlü bir flekilde duyurmak amac›yla ‹stanbul Tabip Odas›, Devrimci Sa¤-
l›k-‹fl Sendikas› ve SES ‹stanbul fiubeleriyle ortak bir yürüyüfl ve bas›n aç›k-
lamas› gerçeklefltirildi. 4 Mart Çarflamba günü 12:30’da Ayasofya Müzesi
önünde bir araya gelen sa¤l›k çal›flanlar› tepkilerini gerçeklefltirilen bas›n
aç›klamas› ve yürüyüflle ifade ettiler. 

4 MART 2009

HEK‹ME fi‹DDET DURMUYOR, BIÇAK KEM‹⁄E DAYANDI

Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› Hastanesi 4. Klinik fiefi Doç. Dr. Turan Ka-
ragöz’ün hasta yak›nlar›n›n sald›r›s›na u¤ramas› hekim kamuoyunda bü-
yük tepki, kayg› ve üzüntüyle karfl›land›. Hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar› ge-
rek Dr. Karagöz’e yap›lan sald›r›y› gerekse sa¤l›kta günden güne artan
fliddet olaylar›na tepkilerini, 5 Mart Çarflamba günü Süreyyapafla Gö¤üs
Hastal›klar› Hastanesi’nde gerçeklefltirilen bas›n aç›klamas›yla gösterdiler.

5 MART 2009

Ekim 2008 tarihinde göreve bafllayan OHSAD Yönetim Kurulu Dr. Reflat
BAHAT Baflkanl›¤›nda Odam›za ziyarette bulundu. Görüflmede, özel sa¤-
l›k kurumlar›ndaki çal›flma ortam›na iliflkin olumsuz olaylarla karfl›lafl›ld›¤›,
çal›flan hekimlerin sözleflmelerinin olmamas›n›n büyük bir eksiklik oldu¤u
belirtilerek, bunun giderilmesi yönünde ‹TO taraf›ndan bir çal›flma bafllat›l-
d›¤› belirtildi ve bu konuda OHSAD’dan destek istendi. Toplant› sonunda
her iki kurumun komisyonlar düzeyinde iliflkilerini sürdürmesi ve gelifltir-
mesi yönünde ortak karar al›nd›.

Yüksek Ö¤retim Kurulu’nun “mecburi hizmet” niteli¤i tafl›yan rotasyon
karar›, ö¤retim üyelerinin büyük tepkisiyle karfl›land›. Konuya dair tepkiler,
öneriler 5 Mart Perflembe günü 12.00’de ‹stanbul Tabip Odas›’nda düzen-
lenen bas›n toplant›s›nda kamuoyuyla paylafl›ld›. Türk Tabipleri Birli¤i
Merkez Konseyi, TTB-Uzmanl›k Dernekleri Eflgüdüm Kurulu ve ‹stanbul
Tabip Odas› imzas›yla gerçeklefltirilen bas›n toplant›s›na çok say›da
uzmanl›k derne¤i temsilcisi kat›ld›.
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DOKTOR ADAYLARINA MESLEK ÖRGÜTÜMÜZ TANITILDI

6 MART 2009

SA⁄LIK ORTAMI DEMOKRAT‹KLEfiT‹R‹LMEL‹D‹R
8 Mart Dünya Kad›nlar Günü sebebiyle, takip eden gün, 9 Mart Pazartesi
günü Odam›zda bir bas›n aç›klamas› düzenlendi. Odam›z Kad›n Komisyo-
nu üyeleri, Dr. Dilek Argon’a fliddet uygulayan Kartal Lütfi K›rdar Hastane-
si Baflhekimi Yusuf Özertürk’ün görevde tutulmas›na karfl› tepkilerini, dü-
zenledikleri bir bas›n aç›klamas›yla dile getirdiler. Yap›lan aç›klamada he-
kimlere yönelik fliddetin son bulmas›, bu konuda ciddi tedbirler al›nmas› ta-
lebimiz yinelendi ve sa¤l›k ortam›n›n demokratiklefltirilmesi yönünde ad›m-
lar at›lmas› istendi.

9 MART 2009

RES‹M SERG‹S‹ VE ÖDÜL TÖRENLER‹
Doktorlar ve Sa¤l›k Resim Yar›flmas› ve 14 Mart T›p Haftas› Foto¤raf Ya-
r›flmas› ödül törenleri 9 Mart 2009'da Bas›n Müzesi'nde yap›ld›. Ayr›ca Ba-
s›n Müzesi'nde Hekimlerden Resim, Heykel ve Foto¤raf Sergisi aç›ld›. ‹lgi-
nin yo¤un oldu¤u Ödül Törenleri ve Sergi aç›l›fl›nda ‹TO bir kokteyl verdi.

9 MART 2009

SA⁄LIK ÖRGÜTLER‹NDEN AC‹L EYLEM ÇA⁄RISI

12 Mart Perflembe günü ülke çap›nda gerçeklefltirilen Acil Eylem etkinli¤i
öncesinde, TTB, SES ve Dev Sa¤l›k-‹fl ortakl›¤›yla Odam›zda bir bas›n aç›k-
lamas› gerçeklefltirildi. Yap›lan aç›klamada, tüm sa¤l›k çal›flanlar› ve va-
tandafllar Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n y›k›c› sonuçlar›na karfl› ortak
mücadeleye ça¤›r›ld›.

6 MART 2009

ÜREME TEKNOLOJ‹LER‹ VE YEN‹ ANNEL‹KLER SEMPOZYUMU

‹TO kad›n komisyonu 8 mart etkinlikleri çerçevesinde Bioetik derne¤i ile
birlikte “Yeni Üreme Teknolojileri ve Yeni Annelikler Sempozyumu” dü-
zenledi. 9 martta odam›z binas›nda gerçekleflen sempozyuma çok say›da
meslektafl›m›z kat›ld›.

9 MART 2009

EMEK ÖRGÜTLER‹NDEN ORTAK EYLEM ÇA⁄RISI

Sa¤l›k meslek odalar›, iflçi ve kamu çal›flan› sendikalar› 10 Mart Sal› günü
12.00'da ‹stanbul Tabip Odas›’nda “SA⁄LIK ‹Ç‹N AC‹L EYLEMDEY‹Z”
ça¤r›s›yla ortak bir bas›n toplant›s› gerçeklefltirdiler. Bas›n toplant›s›nda
12 Mart ve 14 Mart tarihlerinde “T›p Haftas›” kapsam›nda gerçeklefltir-
ilecek "Acil Eylem" ve "Sa¤l›k Hakk› Yürüyüflü"nün ça¤r›s› yap›ld› ve tüm
emek kesimleri eylemlere destek olmaya ça¤›r›ld›. 

10 MART 2009

‹stanbul T›p Fakültesi ö¤rencilerine Halk Sa¤l›¤› dersi içinde verilen hekim-
lik mesle¤i ve  meslek örgütlerinin rolü konulu sunum Odam›z ad›na Dr.
Mustafa Sülkü taraf›ndan yap›ld›.
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ÖZEL SA⁄LIK ÇALIfiANLARI VE EKONOM‹K KR‹Z ANKET‹

26 fiUBAT - 10 MART 2009

S‹L‹VR‹’DE AC‹L EYLEM

12 MART 2009

fi‹fiL‹ ETFAL’DE Y‹NE HEK‹ME fi‹DDET

fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 2. Ortopedi Klini¤i asistanlar›ndan
Dr. Meriç U¤urlar 11 Mart 2009 Çarflamba günü hasta yak›nlar›n›n sald›-
r›s›na u¤rad›. Olay, Dr. U¤urlar’›n Ortopedi Klini¤i’nde görevli hemflireler-
le tart›flan hasta yak›nlar›n› uyarmas› ve tart›flmay› önlemek istemesi son-
ras›nda yafland›. Hasta yak›nlar›n›n sald›r›s›na hedef olan hekim darp edil-
di ve rapor ald›. Olay sonras›nda Odam›z Baflkan› Prof. Dr. Özdemir Aktan
ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nazmi Algan Ortopedi Klinik fiefli¤i’ni ve Bafl-
hekimli¤i ziyaret ettiler ve sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddet olaylar›n›n art-
mas›na iliflkin kayg›lar›n›, önlem al›nmas› yönündeki taleplerini yinelediler
ve yap›lan sald›r›y› k›nad›lar. Odam›z Hukuk Bürosu ise olayla ilgili olarak
gerekli giriflimleri bafllatt›.

11 MART 2009

‹fi, CAN, GEL‹R VE MESLEK‹ BA⁄IMSIZLIK GÜVENCES‹...

TTB’nin ça¤r›s›yla ülke genelinde yürütülen “‹fl, Can, Gelir ve Mesleki
Ba¤›ms›zl›k Güvencesi, Herkese Eflit, Ücretsiz Sa¤l›k Güvencesi ‹çin Acil
Eylemdeyiz” etkinli¤i ‹stanbul’da da pek çok sa¤l›k kurumunda hayata
geçirildi. Okmeydan›, Göztepe, Haseki, Bak›rköy Ruh ve Sinir, fiiflli Etfal
Hastaneleri, ‹stanbul T›p Fakültesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi … Hekimler,
hemflireler, eczac›lar, diflhekimleri, veteriner hekimler, tüm sa¤l›k
çal›flanlar› 12 Mart Perflembe sabah› 8’den itibaren çal›flt›klar› kurumlar›n
acil servisleri önlerinde, baflhekimlik binas› önlerinde toplanmaya
bafllad›lar. Ard›ndan “Ümü¤ümüz S›k›lmadan Sa¤l›k ‹çin Acil Eyleme”
bafll›kl›, ‹stanbul Tabip Odas›, SES ‹stanbul fiubeleri, ‹stanbul Eczac› Odas›,
‹stanbul Veteriner Hekimler Odas›, ‹stanbul Diflhekimleri Odas› ve
Devrimci Sa¤l›k-‹fl imzal› bas›n bildirisi okundu. ‹stanbul’daki etkinliklerin
merkez noktas› Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi oldu.
Okmeydan›’ndaki “Acil Eylem”e, sendika, emek ve meslek örgütlerinin
yöneticilerinin, sa¤l›k çal›flanlar›n›n yan› s›ra vatandafllar da kat›ld›. 

12 MART 2009

‹stanbul Tabip Odas›'n›n 26 fiubat- 10 Mart 2009 tarihleri aras›nda yapt›¤›
"Özel Sa¤l›k Çal›flanlar› ve Ekonomik Kriz" Bafll›kl› Anket Sonuçland›.
Anket sonuçlar›na www.istabip.org.tr adresinden ulafl›labilir.

Silivri Devlet Hastanesi hekimleri 12 Mart Acil Eylem'i için Hastane'nin
acilinde bir araya geldi. ‹stanbul Tabip Odas› Silivri Temsilcili¤i taraf›ndan
organize edilen eylem aç›klamalar›n okunmas› ve bas›na verilen bil-
gilendirme aç›klamas›ndan sonra sonland›r›ld›.
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KARDEfi TÜRKÜLER KONSER‹NDE BULUfiTUK
T›p Haftas› kapsam›nda gerçeklefltirilen Kardefl Türküler Konseri ve BGST
Dans Gösterisi büyük ilgiyle karfl›land›. Konserde buluflan 5 bini aflk›n
sa¤l›k çal›flan›, ailesi, dostlar› Anadolu’nun dört bir yan›ndan dile getirilen
türkülerle cofltular.

13 MART 2009

S‹L‹VR‹’DE 14 MART ETK‹NL‹KLER‹
14 Mart Silivri An›tsal töreni, Silivri'de Atatürk an›t› önünde bölge hekim-
lerinin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Tören Silivri Temsilcili¤i ve di¤er kurum-
lar›n çelenklerini an›ta koymalar›, sayg› duruflunda bulunulmas› ve ‹stiklal
Marfl›'n›n okunmas›yla devam etti. Coflkuli geçen tören Silivri Temsilcimiz
Dr. Fethi Bozçal›'n›n 14 Mart Bildirgesi'ni okumas›yla sona erdi. 14 Mart
2009'da ‹stanbul Tabip Odas› Silivri Temsilcili¤i taraf›ndan organize edilen
yeme¤e, ço¤unlu¤u bölge hekimlerinden oluflan 100'e yak›n davetli
kat›ld›. Yemekte hekim sorunlar› ve Odam›z›n son bir y›l içinde yapt›¤›
etkinlikler dia gösterisi fleklinde Dr. Fethi Bozçal› taraf›ndan sunuldu. 

14 MART 2009

TIP HAFTASI ÖDÜLLER‹ SAH‹PLER‹N‹ BULDU

14 Mart T›p Haftas› çerçevesinde geleneksel olarak düzenlelen 14 Mart
Ödül Töreni 13 Mart 2009 Cuma günü saat: 10:00 da Cerrahpafla T›p
Fakültesi Prof. Dr. Cem'i Demiro¤lu Oditoryumunda yap›ld›. TTB Baflkan›
Prof.Dr. Gencay Gürsoy'un aç›l›fl›n› yapm›fl oldu¤u törende ‹stanbul Tabip
Odas›n›n geleneksel T›p Bilim Ödülü, Nusret Fiflek Halk Sa¤l›¤› Hizmet
Ödülü, Nejat Yaz›c›o¤lu ‹flçi Sa¤l›¤› Araflt›rma Ödülü, Cengiz Çetin Tez
Yar›flmas› Ödülü ve Bas›nda Sa¤l›k Ödülleri sahiplerini buldu.

13 MART 2009

SA⁄LIK HAKKI YÜRÜYÜfiÜ

14 Mart T›p Bayram› yürüyüflü, “Sa¤l›k Hakk›” belgisi alt›nda yap›ld. ‹TO
üyesi hekimler d›fl›nda di¤er sa¤l›k çal›flanlar›, sendika ve meslek
odalar›n›n da destekledi¤i yürüyüfle yaklafl›k 500 kifl kat›ld›. A¤›r yo¤un
alt›nda yap›lan yürüyüfl, sa¤l›k hakk›na iliflkin sloganlar›n yan›s›ra, YÖK'ün
ö¤retim üyelerine dayatt›¤› zorunlu hizmete iliflkin sloganlar›n da öne
ç›kt›¤› bir eylem oldu. Yürüyüfl Taksim Meydan›'nda sonland›. Burada TTB
MK Baflkan› Dr. Gençay Gürsoy, SES Merkez Yönetim Kurulu üyesi Dr.
Köksal Ayd›n ve Dev Sa¤l›k ‹fl Baflkan› Dr. Arzu Çerkezo¤lu birer konuflma
yapt›lar. Eylem ‹TO YK üyesi Dr. Zeynep Solako¤lu'nun okudu¤u 14 Mart
Bildirgesi ile sona erdi.

14 MART 2009

SUYUN T‹CAR‹LEfiT‹R‹LMES‹NE HAYIR M‹T‹NG‹

Odam›z›n yürütmesinde bulundu¤u Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r Plat-
formu 15 Mart 2009'da Kad›köy Meydan›'nda bir miting gerçeklefltirdi.
Aralar›nda sendikalar, meslek kurulufllar›, demokratik kitle örgütleri ve si-
yasi partiler bulunan yüze yak›n örgütün oluflturdu¤u platform, 16 - 22
Mart tarihlerinde ‹stanbul'da yap›lacak olan Dünya Su Forumu'nun suyu-
muzu ticarilefltirme giriflimlerine karfl› toplumu uyard›. Mitingde Odam›z
Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen bir konuflma yapt›.

14 MART 2009
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SUYUN T‹CAR‹LEfiT‹R‹LMES‹NE HAYIR PLATFORMU 
ATÖLYE ÇALIfiMALARI YAPILDI

17-20 MART 2009

SU YAfiAMDIR SATILAMAZ

5. Dünya Su Forumu'na karfl› çeflitli eylemler, atölye çal›flmalar› ve forum-
lar düzenleyen Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r Platformu, Befliktafl'ta yap-
t›¤› bir bas›n aç›klamas›yla etkinliklerini kamuoyuna duyurdu.

22 MART 2009

HEK‹MLER VE SEND‹KAL ÖRGÜTLENME PANEL‹

14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Hekimler ve Sendikal Örgütlenme Paneli
yap›ld›. Panelde Dr. Güray K›l›ç günümüzde neo-liberal politikalar›n ve bu
politikalar›n bir ürünü olan Sa¤l›kta Dönüflüm Program›'n›n hekim eme¤i
üzerine etkilerini de¤erlendirdi. Dr. Arzu Çerkezo¤lu ise, Türkiye'de emek-
çilerin sendikalaflmalar›na iliflkin mevzuat konusunda bilgi vedi. Dr. Köksal
Ayd›n da, kamu sendikac›l›¤›n› anlatt›. Panelin ö¤leden sonraki bölümün-
de Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu Baflkan› Dr. Claude Wetzel ve
Fransa Uzman Hekimler Federasyonu'ndan Dr. Serdar Dalk›l›ç söz ald›lar. 

15 MART 2009

SU VE SA⁄LIK PANEL‹

Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r Platformu etkinlikleri içinde 20 Mart 2009
tarihinde Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde Su ve Sa¤l›k paneli yap›ld›.
Dr. Akif Akal›n'›n yönetti¤i panele Odam›z› ‹l H›fz›ss›hha Kurulu'nda tem-
sil eden Dr. Murat F›rat ve Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›-
¤› ABD Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Topuzo¤lu kat›ld›lar.

20 MART 2009

ERGENEKON SANIKLARININ SEVK VE TEDAV‹ 
‹fiLEMLER‹NDE HEK‹M KUSURU YOKTUR
Ergenekon Davas› kapsam›nda yarg›lanan baz› emekli askerlerin GATA’ya
sevki ve tedavileriyle ilgili olarak, hekimler hakk›nda aç›lan soruflturmalar
ve verilen cezalar konusnuda Odam›z Yönetim Kurulu’nca yürütülen in-
celemenin sonuçlar› 26.03.2009 tarihinde yap›lan bir bas›n toplant›s›yla
kamuoyuna duyuruldu.

26 MART 2009

Odam›z›n yürütmesinde bulundu¤u Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r
Platformu'nun 5. Dünya Su Forumu'na alternetif Forum çal›flmalar› 17
Mart'ta bafllad›. Çal›flmalar çok say›da hekimin de kat›l›mc›, konuflmac› ve
moderatör olarak yer ald›¤› panel ve forumlarla devam etti.



KOM‹SYON
ÇALIfiMALARI
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14 Mart T›p Haftas› Komisyonu
Çal›flma Raporu

2002 y›l›nda kurulan komisyonumuz bu y›l 14 Mart T›p Haftas› etkinliklerinin yedincisini gerçeklefltirdi.

Etkinlikler, sa¤l›k ortam›nda ve t›p alan›nda yaflanan sorunlar› dile getirmeyi, çözüm önerileri üretme-
yi; hekimler, t›p ö¤rencileri ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar› ile birlikte, bir arada olman›n ortak duygu ve
coflkusunu paylafl›m›n› hedefleyerek düzenlenmektedir.

Bilimsel olarak;

- T›p Bilimi Ve ‹nsan Sa¤l›¤› Nereden Nereye

- Yeni Üreme Teknikleri - Yeni Annelikler

- Uzmanl›k E¤itimi Veren Kurumlarda E¤itici, E¤itim Ortam› ve E¤itilenler

- Hekimler ve Sendikal Örgütlenme 

- Pratisyen Hekimlikte Çal›flma Ortamlar›m›z ve Mesleki Risklerimiz

- ‹ntern Hekimlik ‹çin Çözümler tart›fl›lan konular olmufltur. 

Özel hekimlikte yaflanan geliflmeler aç›s›ndan “Hekimler Ve Sendikal Örgütlenme” paneli için yurt d›-
fl›ndan FEMS Baflkan› ve Fransa Uzman Hekimler Federasyonu üyesi kat›l›mc›lar davet edilmifltir.

Gelenekselleflen;

- T›p Bilim Ödülü / T›p Hizmet Ödülü 

- Prof. Dr. Nusret H. Fiflek Halk Sa¤l›¤› Hizmet/Teflvik Ödülü

- Dr. Nejat Yaz›c›o¤lu ‹flçi Sa¤l›¤› Hizmet Ve Araflt›rma Ödülü 

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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- Diflhekimi Sevinç Özgüner ‹nsan Haklar›, Bar›fl Ve Demokrasi Ödülü

- As. Dr. Cengiz Çetin Tez Ödülü

- Bas›nda Sa¤l›k Ödülleri

- Foto¤raf Yar›flmas›

- Doktorlar ve Sa¤l›k ödülleri etkinliklerini art›rmaya devam etmifllerdir. 

T›p fakülteleri foto¤rafç›l›k kollar› ile birlikte iki y›ld›r gerçeklefltirilen foto¤raf yar›flmas› sürekli etkin-
likler içinde yer almaya bafllam›flt›r.

Yar›flmalarda dereceye giren tüm görsel eserler, sanatç› hekimlerimizin eserlerinden oluflan Hekim-
lerden Resim – Heykel - Foto¤raf Sergisinde yer alm›fllard›r.

Taksim yürüyüflü bu y›l üniversitelerde yaflanan sorunlar›nda dile getirildi¤i yo¤un ya¤mura ra¤men
büyük bir kat›l›mla ve coflkuyla gerçekleflmifltir.

Haftan›n aç›l›fl› bu y›l ‹stanbul T›p Fakültesi Korosu taraf›ndan verilen Türk Sanat Müzi¤i konseri ile
yap›lm›flt›r.

Aç›l›fl konserini 3.000 kiflinin kat›l›m› ile gerçekleflen “Kardefl Türküler” konseri ve hekim sanatç›lar›n
tan›t›m›na yönelik olarak gerçeklefltirilen “Tayfun Hanc›lar” konseri izlemifltir.  

Geçen y›l bafllat›lan ve t›p ö¤rencilerin kat›l›m› ile gerçekleflen “T›p Haftas› fienli¤ine” bu y›l halk tür-
küleri konseri de eklenmifltir. Bu konsere kat›lan sanatç› hekim arkadafllar önümüzdeki y›l için “‹TO
Halk Müzi¤i Korosu”nu kurma yönünde çal›flmalar›n› flimdiden bafllatm›fl bulunmaktad›r.

Farkl› çal›flma alanlar›na yönelik birim ziyaretleri yine haftan›n etkinlikleri aras›nda yer alm›flt›r.

‹.Ü. Spor Birli¤i ile birlikte sürdürülen spor etkinlikleri üçüncü y›l›n› da doldurarak haftan›n temel et-
kinlikleri aras›nda yerini alm›fl bulunmaktad›r.

25, 40, 50 ve 60. y›l Hizmet Plaket Töreni, 14 Mart T›p Kokteyli beklenen etkinlikler olarak devam
etmektedir. 

Her geçen y›l program›na yeni etkinlikler katan ve gittikçe büyüyen 14 Mart T›p Haftas› birçok tabip
odas› ve kuruma örnek olma çizgisini de sürdürmektedir.

Bu haftan›n en önemli özelli¤i olan etkinlikler bitmeden yeni y›l etkinliklerinin belirlenmesi yaklafl›m›,
önümüzdeki y›l›n birçok etkinli¤inin flimdiden belirlenmesine yol açm›flt›r.

Yeni 14 mart t›p haftas› etkinliklerinde buluflmak dile¤i ile …
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‹stanbul Tabip Odas› Ödülleri

TIP B‹L‹M ÖDÜLÜ
Prof. Dr. Murat EMRE
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Semra Çalangu, Prof. Dr. Vedat Hamuryudan, Prof. Dr. Lütfi Telci, Dr. Berrak Ye¤en , Prof. Dr. Me-
tin Çakmakc›, Doç. Dr. Acar Aren, Prof. Dr. Süleyman Özyalç›n

PROF.DR. NUSRET F‹fiEK HALK SA⁄LI⁄I H‹ZMET 
1. Beyo¤lu Merkez Sa¤l›k Oca¤›
2. Toplum Hekimli¤i Uygulama ve Araflt›rma Bölgesi 

(‹stanbul Üniversitesi – Silivri Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤›)
Jüri Üyeleri: Savafl Baflar Kartal, Dr. Muzaffer Saraç, Doç. Dr. Ethem Erginöz, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Topuzo¤lu, Prof.Dr. Nu-
ray Özgülnar, Serpil fiahin, Veysel Öztürk, Durali Baki, Ecz.M.Turgay Korkmaz, Prof.Dr. Gülhan Türkay, Dt. Ayfle Songül
Yarg›c›, Leyla Koç, Dr. Ali Demircan, Dr. Mustafa Sülkü 

DR. NEJAT YAZICIO⁄LU ‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I ARAfiTIRMA ÖDÜLÜ
1. Dr. H. Asl› Davas Aksan
2. Doç. Dr. Mustafa N. ‹lhan
Jüri Üyeleri: Dr. Nazif Yeflilleten, Dr. Haldun Sirer, Dr. Cengiz Fatih Çelikkalkan, Prof.Dr. Zeki K›l›çarslan, Doç.Dr. Nadi Ba-
k›rc›, Dr. Mustafa Tamyürek, Dr. Nazmi Algan 

D‹fiHEK‹M‹ SEV‹NÇ ÖZGÜNER ‹NSAN HAKLARI BARIfi VE DEMOKRAS‹  ÖDÜLÜ

1 . Engin Çeber 
2 . Emine Arslan 
Jüri Üyeleri: ‹smail Yurtseven, Yunus Öztürk, Tores Dinçöz, Rag›p Zarakolu, Fatma Balpetek, Dr. Servet Çolak, Dr. Ali Küçük

AS.DR. CENG‹Z ÇET‹N TEZ YARIfiMASI

1- Dr. Abdullah Kürflat C‹NGÜ
‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi-Göz Hastal›klar› Anabilim Dal›
Tez Konusu :Erken 1990’l› Ve Erken 2000’li Y›llarda Klini¤imize Baflvuran Behçet Üveitli Türk Hasta-
lar›n Karfl›laflt›r›lmas›
Tez Dan›flman› :Prof. Dr. ‹lknur TU⁄AL TUTKUN

2- Dr. Gamze ÖZTÜRK
‹.Ü ‹stanbul T›p Fakültesi- Sualt› Hekimli¤i ve Hiperbarik T›p Anabilim Dal› 
Tez Konusu: Radyoterapi Uygulanm›fl Fibrolast Kültürlerinde Hiperbarik Oksijenin Etkilerinin De¤er-
lendirilmesi
Tez Dan›flman› : Doç. Dr. Salih AYDIN

3- J.Tbp.Yzb. Bülent UYSAL
Gülhane Askeri T›p Akademisi-Askeri T›p Fakültesi- Fizyoloji Anabilim Dal› 
Tez Konusu : Hiperbarik Oksijen Uygulamas›n›n Pinealektomili fi›çanlar›n Akci¤er Dokusu Oksidatif
Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araflt›r›lmas›
Tez Dan›flman› : Doç. Hv. Tbp. Bnb. fiükrü ÖTER

Jüri Üyeleri: Yrd. Doç. Dr. Hülya AKAN, Yrd. Doç. Dr. Arzu UZUNER , Yrd. Doç. Dr. Pemra ÜNALAN, Doç. Dr. Ziya KAPRAN,
Prof. Dr. Reflat Belger, Prof. Dr. Ufuk Y‹⁄‹TSUBAY, Prof. Dr. Emel BAfiAR, Doç. Dr. Ethem ERG‹NÖZ, Doç. Dr. Sarper
ERDO⁄AN , Yrd. Doç. Ahmet TOPUZO⁄LU, Prof. Dr. Zeynep SOLAKO⁄LU, Prof. Dr. Lütfi ÇAKAR, Prof. Dr. ‹nci AL‹CAN,
Prof. Dr. Seyhun SOLAKO⁄LU, Doç. Dr. Bülent AHISHALI, Yrd. Doç. Oya AKÇIN, Prof. Dr. Hülya GÜNÖZ, Prof. Dr. Leyla
A⁄AO⁄LU, Prof. Dr. Yüksel YILMAZ, Prof. Dr. Emel GÜR, Prof. Dr. Özgür KASAPÇOPUR, Prof. Dr. ‹pek AKMAN, Prof. Dr.
Atilla ARINCI, Prof. Dr. Orhan Ç‹ZMEC‹, Doç. Dr. Ya¤mur AYDIN, Prof. Dr. Cavit ÖZSOY, Prof. Dr. Haluk ANDER, Prof. Dr.
Ahmet ERÖZENC‹, Doç. Dr. Behiye ALYANAK, Prof. Dr. Levent KAYAALP, Prof. Dr. Ümran TÜZÜN, Doç. Dr. Mehmet Emin
ELBÜKE, Uzm. Dr. Ayça KURT 
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BASINDA SA⁄LIK ÖDÜLLER‹
Yaz›l› Bas›n Haber Sibel Bahçetepe (Cumhuriyet / En H›zl› Rapor H.Üzmez)

Cem Türkel (Akflam  / Bedava Zehir)
Yaz›l› Bas›n Araflt›rma Meltem Y›lmaz (Cumhuriyet / Türkiye’nin Uyuflturucu Gerçe¤i)

‹smail Saymaz-Yonca Cingöz (Radikal/Devletin ‹flkence Günlü¤ü E.Çeber)
Karikatür Selçuk Erdem (Penguen Dergisi)
Güncel Yaz›lar Y›lmaz Özdil (Koli)
TV Araflt›rma Nihan Günay (CNN Türk / Silikozis Ölüm Hastal›¤›)
Dergi (Araflt›rma Haber) Güzin Y›ld›zcan / (Hastane / Sa¤l›k Çal›flanlar› Meslek Kanunu ‹stiyor)
TV Program› Esra Kazanc›bafl› (Haber Türk)
Radyo Program› AÇIK RADYO 
‹nternet Gazetecili¤i Özgür Gürbüz
Jüri Özel Ödülü Ali Tezel

Jüri Üyeleri: Sibel Günefl, Ziyneti Kocab›y›k, Ahmet Tulgar, fiükran Özçakmak, Murat ‹nceo¤lu, Dr. Ahmet Topuzo¤lu, Dr.

Ayflegül Bilen

FOTO⁄RAF YARIfiMASI

RENKL‹ BASKI
1. Ça¤r› Çalc› 2. Süleyman Çam 3. Süleyman Çam

D‹J‹TAL BASKI
1. Göksel Turhal 2. Göksel Turhal 3. H.Bahar Kaleli

S‹YAH BEYAZ BASKI
1. Süleyman Çam 2. Süleyman Çam 3. Yasin Ceylan

Jüri Üyeleri: Prof.Dr. Ahmet Erözenci, Prof. Dr. Fahri Öçer, Prof. Dr. Sezai fiahmay, Dr. Orhan Yayla, Dr. Hilmi OR, ‹nt.Dr.

Beray Gelmez 

DOKTORLAR VE SA⁄LIK RES‹M YARIfiMASI ÖDÜLLER‹
Anas›n›f›
1. Mustafa Erdem Do¤an 2. Batuhan Dübüfl 3. Ayfle Sena Sa¤bafl

1.-2.S›n›flar
1. Esra Gündem 2. Ilgaz Özer 3. Nazl› Birol

3.-4.S›n›flar
1. Dilara Alan 2. Damla Demirok 3. Zeynep Ö¤reten

5.-6.S›n›flar
1. Didem Özkan 2. Ömer Yasin Coflkun 3. Ada Erenel

7.-8.S›n›flar
1. Büflra Ald›kaçt› 2. F›rat Acar 3. Aslin Arakilyan

Jüri Üyeleri: Yrd. Doç. Murat Mete A¤yar, Sevda ‹pek, Dr. Hayri Davas, Dr. Canan Alk›m, Coflkun Karg›l›, Prof. Dr. Zeynep

Olcay Solako¤lu 
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Temsilciler Kurulu Çal›flma Raporu

Temsilciler Kurulu (TK), ‹stanbul Tabip Odas›n›n Genel Kurlundan sonraki en yetkili karar organ›d›r.
TK, etkin, kat›l›mc›, karar ve yetkilerin paylafl›lmas›, yönetsel yap›y› güçlendirmesi ad›na oldukça
önemli bir ifllev görmektedir.

TK yönergesi gere¤i kendi aras›nda 5 kifliden oluflan divan üyelerini seçer. Seçilen üyeler aras›nda bir
baflkan 2 sekreter belirlenir. Temsilciler Kurulu Divan›, her TK ayl›k toplant›s›ndan bir hafta önce
toplan›r. Divan bu toplant›da üye ve temsilcilerden gelen gündem önerilerini önem s›ras›na göre gün-
demlefltirir, bu gündem önerileri için haz›rl›k yapar. TK ayl›k toplant› gündemi önceden temsilcilere
elektronik posta yolu ile iletilir, toplant› bafllang›c›nda ek gündem önerilerde dikkate al›narak gün-
demlefltirilir. TK ayl›k toplant› sonras›, toplant›da konuflulan gündemler, al›nan kararlar Web sitem-
izde yay›nlan›r, ayr›ca temsilcilerimize elektronik postayla iletilir.

Her ay farkl› gündemlerle toplan›l›r, konuflulan gündemlerin sonuçlar› veya gündemleflen konuyla
ilgili geliflmeler bir sonraki toplant›da aç›klan›r. Yönetim Kurulu faaliyet raporu tüm üyelere önceden
gönderilir, toplant›da ayr›ca konuflulur.

Her ay odam›z›n kat›ld›¤› bir platform tan›t›l›r. Gündem konular› süre dikkate al›narak tart›fl›l›r ve
somut bir sonuca ba¤lanmaya çal›fl›l›r. TK, her ay›n ilk Sal› günü saat 18:00 - 21:00 aras›nda toplan›r. 

TK toplant›lar›ndan baz› gündemler:

Malpraktis yasa tasar›s›, Hekime yönelik fiiddet, Asistan Hekimlerin Sorunlar›, Üniversitelerde zorun-
lu rotasyonlar, Özel hekimlik alan›nda yap›lacak sözleflmeler, Temsilcilik sisteminin aktifleflmesi,
Temsilciler Kurulu Divan Seçimi, Hastanelerde yemeklerin ücretli olmas›, Döner Sermaye ve Hekim
maafllar›, Tam gün yasas›, ‹flçi sa¤l›¤› ifl güvenli¤i yasas› ve ilgili sorunlar, Uzmanl›k dernekleri ve asis-
tanlar›n iliflkileri, HSGG-ASKOM-Su Platform tan›t›mlar›, 14 Mart Etkinlikleri

Etkinlikler

Sa¤l›k birimlerine yap›lacak ziyaretlerin organizasyonu, Hekimlerin çal›flma koflullar› ve özlük haklar›n›
içeren Baflbakan’a yönelik imza kampanyas›n›n Organize edilmesi, Adli T›p Kurumu Baflkan›n›n
görevden al›nmas›na yönelik imza kampanyalar›, ‹flsizli¤e ve Yoksullu¤a Hay›r; Emek ve Demokrasi
Miting Organizasyonu, 12 Mart Acil Eylem Organizasyonu, 14 Mart yürüyüflünün Organizasyonu,
Temsilcilik birimlere Oda Panolar›n›n as›lmas›, Temsilcilere yönelik anket düzenlenmesi

Daha etkin bir TK için, tüm meslektafllar›m›z›n kendi birimlerinde oluflan gündemleri ve çözüm öner-
ilerini odaya ulaflt›rmas›; yine buna karfl› oluflturulacak politikalar›n belirlemesinde görev al›nmas›, bu
arada temsilcisi olmayan, temsilcisi aktif çal›flmayan birim b›rakmamak en önemli hedefimiz
olmal›d›r.

Birlikte yönetmek için birlikte üretmeliyiz.

TK Divan Üyeleri:

Dr. Fethi Bozçal› Dr. Arzu Denizbafl› Dr. Süheyla A¤koç Dr. Kenan Demirkol Dr. ‹lker Kay› Dr. Didem
Bask›n Dr. Kemal Tuskan

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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Çocuk Haklar› Komisyonu 
Çal›flma Raporu

1- Hüseyin Üzmez davs› nedeniyle yap›lan çal›flmalara katk› sunma

2- Yenido¤an ölümlerine iliflkin haz›rlanan raporlar›n irdelenmesi, çal›flmalar›n takip edilip komisyon
içinde de¤erlendirilmesi

3- Çocuk ihmali ve istismar›n› önleme platformunda ‹stanbul Tabip Odas›n›n temsili

4- Komisyonun üye say›s›n› art›rmaya yönelik çal›flmalar

5- G›da istismar› kitab›n›n haz›rl›k çal›flmalar›na devam edildi.

6- Madde ba¤›ml›l›¤› ile ilgili metne son halinin verilmesi ve Hekim Forumu dergisine verilmek üzere
haz›rlanmas›
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Özel Hekimlik Komisyonu 
Çal›flma Raporu

30 Nisan 2008 toplant›s›

Gündem: 2008-2009 dönemi çal›flmalar›n›n planlanmas›

Sonuç: 

1. TTB’nin branfllar›n uzmanl›k alanlar›n›n tan›mlar›nda etkin olmas› gerekti¤i;

2. TTB AÜT’nin yeniden tesisi için çal›fl›lmas›na;

3. T›p Merkezlerinin hekim ortakl›¤› olmaks›z›n aç›lmas› olas›l›klar›na karfl›n kontrolleri gerekti¤ine;

4. Özel tesislerde cerrahi ve giriflimsel t›bbi ifllemlerle ilgili tan›mlar›n TTB’ce yap›lmas› gerekti¤ine; or-
taklafla karar verildi.

Ayr›ca özel hekimlik komisyonunun önümüzdeki dönemde afla¤›daki konular› ele almas› uygun gö-
rüldü:

1. Hekim eme¤i tan›m›, birimlendirilmesi, TTB AÜT’nin ona göre uyarlanmas›

2. Tan›t›m k›lavuzlar› haz›rlanmas›

3. Hekim da¤›l›m› veritaban› haz›rlanmas›

4. Kamuoyu çal›flmalar› yap›lmas›, bunun için içerik ve hedef belirlenmesi

5. Usulsüzlüklere karfl› tav›r

28 May›s 2008 toplant›s›

Gündem: Hekim eme¤i çal›fltay› haz›rl›klar›

Sonuç: 

1. Çal›fltay›n amac› hekim eme¤inin “dünya standardlar›na uygun, objektif ölçütlerle belirlenmifl, ko-
lay güncellenen, yeniliklere h›zla uyum sa¤layabilen, ülkeyi kapsayabilen, otomasyona elveriflli, uygu-
lamada kolayl›k sa¤layan,ayr›nt›lara kadar inilebilmifl, güncelleme ölçütleri-standardlar› iyi tan›mlan-
m›fl, güncel etik de¤erlerle örtüflen” birimlerle ele al›nabilmesidir. Hekim eme¤inin tan›mlanmas› ya-
n›s›ra korunmas› ad›na da çal›fl›lacak.

2. Sonraki aflamada ücretlendirme ele al›nmal›d›r. 

3. Ayr›ca hekimlerin vergilendirilmeleri ile ilgili sa¤l›kl› ölçütler için de çal›fl›lmal›d›r.

4. Çal›fltay›n kat›l›mc›lar› TTB, Sa¤l›k Bakanl›¤›, UDEK, sa¤l›k sendikalar›, Amerika ve Avrupa Tabiple-
ri Birlikleri, Maliye Bakanl›¤›, SGK’dan yetkililer, medyadan sa¤l›k muhabirleri, ekonomistler, perfor-
mans uzmanlar› olmal›.

5. Toplant› Ekim 2008’de, ‹stanbul Tabip Odas›’nda(Ca¤alo¤lu) yap›lacak. Haftasonu 1-2 günlük bir
etkinlik olarak planlanacak.

25 Haziran 2008 toplant›s›

Gündem: Hekim eme¤i çal›fltay› haz›rl›klar›

Sonuç: 

1. TTB Asgari Ücret Tarifesinin CPT(A.B.D.’de uygulanmakta olan güncel prosedür terminolojisi) ile
bir araya getirilmesi sonucunda, (1)yeni oluflturulacak ifllemler listesinin uygulamaya geçirilmesi için

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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TTB Genel Kurulu’nda tavsiye karar› al›nmas›, (2)bu listenin güncelleme-yeni ifllem ekleme standard-
lar›n›n tan›mlar›n›n oluflturulmas›na ve (3)listenin tamam›n›n elektronik ortamlara uygun bir yaz›l›ma
dönüfltürülerek uzmanl›k derneklerine tavsiye edilmesine; bu arada bu konunun çal›fltay›n içinde yer
almas›na gerek olmad›¤›na, çal›fltaydan ba¤›ms›z olarak çözülebilece¤ine karar verildi.

2. Dr. Cengiz Ersezen’in “tan›t›m k›lavuzlar›” ile ilgili çal›flmalar› bafllatmas›na karar verildi.

3. Çal›fltay›n amac›n›n afla¤›daki konular oldu¤una karar verildi:

a) Hekim eme¤inin de¤erlendirilmesi ölçütlerinin tespiti;

b) Belirlenecek ücretlerin hekimlik hizmetinin asgari ücreti olaca¤›;

c) Hekimlik hizmetinin geliflebilmesi, bu sayede t›bbi ilerlemenin olanakl›l›¤› için hekimlerin önünü
açacak, giriflimcili¤i, innovasyonu, yarat›c›l›¤› destekleyecek yollar›n oluflturulmas›;

4. Çal›fltay›n kat›l›mc›lar›n›n TTB, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Ticaret Odalar›, UDEK, sa¤l›k sendikalar›, Amerika
ve Avrupa Tabipleri Birlikleri, Maliye Bakanl›¤›, SGK’dan yetkililer, medyadan sa¤l›k muhabirleri, eko-
nomistler, Türk-‹fl-D‹SK-Hak-‹fl, ‹SMMMO, performans uzmanlar› olmas›;

5. Çal›fltay›n girifl bölümünde Cumhuriyet tarihinde “kurulufltan bugüne hekim eme¤i” tarihçesi, ay-
r›ca Avrupa ve ABD’den geliflmelerin özetlerinin yer alaca¤›, toplam bir saatlik sunular›n yer almas›;

6. Çal›fltay›n bir saatlik bölümünün 5’er dakikal›k “serbest sunu”lara ayr›lmas›;

7. Çal›fltay ile igili geri kalan çal›flmalar›n 16 Temmuz günü ‹stanbul Tabip Odas›, Ca¤alo¤lu’da,
19:00’daki toplant›yla sürdürülmesine karar verildi.

15 Temmuz 2008 toplant›s›

Gündem: Hekim eme¤i çal›fltay› haz›rl›klar›

Sonuç: 

1. Çal›fltay›n amac›: Hekim eme¤inin “HASTA HAKLARINI VE ‹NSANLIK YARARINI GÖZETEREK, DÜN-
YA STANDARDLARINA UYGUN, OBJEKT‹F ÖLÇÜTLERLE BEL‹RLENM‹fi, KOLAY GÜNCELLENEN, YE-
N‹L‹KLERE HIZLA UYUM SA⁄LAYAB‹LEN, ÜLKEY‹ KAPSAYAB‹LEN, OTOMASYONA ELVER‹fiL‹, UY-
GULAMADA KOLAYLIK SA⁄LAYAN, AYRINTILARA KADAR ‹N‹LEB‹LM‹fi, GÜNCELLEME ÖLÇÜTLER‹-
STANDARDLARI ‹Y‹ TANIMLANMIfi” flekilde ölçütlenebilir hale getirilmesi;

2. Davet mektubunun alt bölümünde ‹TO baflkan›n›n ve ÖHK baflkan›n›n imzalar›n›n yer almas›;

3. Düzenleme kurulunun afla¤›daki isimlerden oluflmas›: Dr. Arda Sayg›l›, Dr. Zeki Ayd›n, Dr. Cengiz
Ersezen, Dr. Mehmet Sofu, Dr. Güray K›l›ç, Dr. Hale Önür, Dr. Hilmi Or, Dr. Gazi Zorer, Dr. M. Maz-
har Çelikoyar, Dr. fiükrü Güner, ve Dr. Hasan O¤an;

4. Ön çal›flmalar olarak hekim da¤›l›m› verilerine ‹TO ve Sa¤l›k Bakanl›¤› sayfalar›ndan ulafl›lmas›,
Prof. Dr. Kuvvet Lordo¤lu ile görüflülmesi, anket haz›rl›klar› yap›lmas›;

5. Çal›fltay›n program›: Aç›l›fl-Cumhuriyet tarihinde “kurulufltan bugüne hekim eme¤i” tarihçesi(30
dakika)-Çal›fltay öncesi yap›lm›fl çal›flmalar(30 dakika)-Sa¤l›kta dönüflüm program›n›n hekim eme¤ine
etkileri (30 dakika)-ayr›ca Avrupa ve/veya ABD’den geliflmeler(30 dakika)-serbest bildiriler(1 saat)
fleklinde  sabah oturumunun tamamlanmas›; ö¤leden sonraki oturumlar›n panellerden oluflmas›;

6. Çal›fltay›n TTB Merkez Konseyi’ne  bildirilmesi ve olur’lar›n›n al›nmas›;

7. Çal›fltay›n TTB Merkez Konseyi etkinli¤i olmas›, ayr›ca hekimlere yararl› olacak flekilde düzenlen-
mesinin çok önemli oldu¤u;

7. Çal›fltay ile igili geri kalan çal›flmalar›n 22 Temmuz günü ‹stanbul Tabip Odas›, Ca¤alo¤lu’da,
19:00’daki toplant›yla sürdürülmesine karar verildi.
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22 Temmuz 2008 toplant›s›

Gündem: Hekim Eme¤i Çal›fltay› haz›rl›klar›

Sonuç: 

1. Çal›fltay›n amac›: “Türkiye’de  “HASTA HAKLARINI VE ‹NSANLIK YARARINI GÖZETEREK, HEK‹M-
L‹K ALANINDA DAHA N‹TEL‹KL‹ SA⁄LIK H‹ZMET‹ VER‹LEB‹LMES‹ VE HEK‹M‹N HARCADI⁄I EME⁄‹N
GERÇEK DE⁄ER‹N‹N BEL‹RLENEB‹LMES‹ ‹Ç‹N, ÜLKEN‹N MEVCUT SOSYO-EKONOM‹K KOfiULLARIN-
DA DÜNYA STANDARDLARININ DA DE⁄ERLEND‹R‹LD‹⁄‹, OBJEKT‹F, KOLAY GÜNCELLENEB‹LEN,
OTOMASYONA UYGUN, UYGULANAB‹L‹R HEK‹M EME⁄‹N‹” tan›mlama ilke ve kriterlerini sapta-
mak” olarak de¤ifltirildi;

2. Düzenleme kuruluna Dr. Yeflim ‹flle¤en ve Dr. Özgür Kasapçopur’un da kat›lmas›;

3. Ön çal›flmalarda anketlerde  Dr. Arda Sayg›l›’n›n belirledi¤i çal›flmalar›n bafllat›lmas›;

5. Çal›fltay›n program› ve tarihi: Aç›l›fl-Cumhuriyet tarihinde “kurulufltan bugüne hekim eme¤i” tarih-
çesi(30 dakika)-Çal›fltay öncesi yap›lm›fl çal›flmalar(30 dakika)-Sa¤l›kta dönüflüm program›n›n hekim
eme¤ine etkileri(30 dakika)-ayr›ca Avrupa ve/veya ABD’den geliflmeler(30 dakika)-serbest bildiriler(1
saat) fleklindeki  sabah oturumunun içinde “Neoliberal uygulamalar›n hekim eme¤ine etkileri/yans›-
malar›” bafll›kl› bir panelin kat›lmas›; ö¤leden sonraki oturumlar›n panel olarak bafll›¤›n›n “Özel he-
kimlik alan›nda hekim eme¤i de¤erlendirmesinde tek liste ve birim uygulamas›” fleklinde, uygulama-
ya yönelik olmas›, program›n ertesi gün yar›m gün daha sürdürülmesi, olas› tarih olarak 18 Ekim ya
da 12 Kas›m’da yap›lmas›;

6. Çal›fltay›n öngörülen karar önerilerinin

a) Hekim eme¤inin de¤erlendirilmesinin kesinlikle TTB önderli¤inde tabip odalar› ve uzmanl›k dernek-
leri taraf›ndan yap›lmas›;

b) Oluflturulacak olan de¤erlendirmenin yasal olarak uygulanmas› için her türlü hukuksal ve demok-
ratik mücadelenin sürdürülmesi;

c) Hekim eme¤inin de¤erlendirilmesinde birim ifllemin temel al›nmas›;

ç) Hekim eme¤inin de¤erlendirmesini teknik olarak TTB ad›na yürütecek sürekli bir komisyonun nite-
liklerinin belirlenmesi ve oluflturulmas›; 

7. Çal›fltayla ilgili olarak TTB Merkez Konseyi üyelerinin davet edilerek sürece kat›lmalar›n›n sa¤lan-
mas›;

8. Çal›fltay kat›l›mc›lar›n›n önceden kararlaflt›r›lm›fl(25.06.08 tutanak) genifllikte olmas›;

9. Çal›taya uzmanl›k derneklerinin kat›l›mlar›n› ve program›n duyurulmas›n›, Oda yönetimine ve
TTB’ye baflvurulmas›n› sa¤lamak için önümüzdeki günlerde program›n son halini almas›n› takiben
h›zla hareket edilmesi;

10. Çal›fltay ile ilgili geri kalan çal›flmalar›n 30 Temmuz günü ‹stanbul Tabip Odas›, Ca¤alo¤lu’da,
19:00’daki toplant›yla sürdürülmesine karar verildi.

30 Temmuz 2008 toplant›s›

Gündem. Hekim eme¤i çal›fltay› haz›rl›klar›

Sonuç: 

1. Odam›z Yönetim Kurulundan Hekim Eme¤i Çal›fltay› için  özet program›n TTB MK’ne iletilmesinin
talep edilmesine karar verildi

2 Hekimlerce kurulmas› gereken sa¤l›k tesislerinin hekimlik d›fl› mesleklerden kiflilerce kurulmalar›na
karfl›n etkinliklerde bulunulmas›na karar verildi. Bu konuda Dr. Ali fieker ve Dr. Veysel K›rca’n›n din-
lenmek üzere kurul toplant›s›na ça¤r›lmalar› uygun olabilir.

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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7 A¤ustos 2008 toplant›s›

Gündem: Hekim Eme¤i Çal›fltay› haz›rl›klar›

Sonuç: 

1. Hekim Eme¤i Çal›fltay› için özet program›n son flekliyle Odam›z Yönetim Kurulundan TTB MK’ne

iletilmesinin talep edilmesine karar verildi:

2. Dr. Arda Sayg›l› taraf›ndan önerilen, Fransa serbest çal›flan hekimler birli¤i baflkan› Dr. Serdar Dal-

k›l›ç’›n konuflma yapmak üzere çal›fltaya ça¤r›lmas›na karar verildi.

3. TTB MK’den gelen onay› takiben baflta uzmanl›k dernekleri olmak üzere uygun kanallardan duyu-

rulmas›na karar verildi.

27 A¤ustos 2008 toplant›s›

Gündem: Hekim eme¤i çal›fltay› haz›rl›klar›, özel hekimlikte tan›t›m, özel hekimlikte dinlenme izinleri

Sonuç: 

1. Özel hekimlik komisyonu toplant›lar›n s›kl›¤›n›n art›r›lmas› ve bunu izleyen ilk toplant›n›n 10 Eylül

akflam›, örgütlenme ve tan›t›m konular›nda yap›lmas›;

2. Tan›t›m  konusunun üzerinde çal›fl›lmas›na devam edilmesine karar verildi.

10 Eylül 2008 toplant›s›

Gündem: Örgütlenme, Hekimlik ve tan›t›m

Sonuç:

1. Örgütlenme konusunda Dr. Taner Aksu, Dr. Gökmen ‹yigün, Dr. Meral Sakl›yan, Dr. Sevim Nuran

Kufllu Çiçek, Dr. A. Emre ‹lhan, Dr. Bülent ‹nal, Dr. Kemal Tuskan ve Dr. Arda Sayg›l›’n›n yeni çal›fl-

malar bafllatmalar›;

2. Toplant›larda yönetim kurulundan bir kiflinin bulunmas›;

3. Toplant›larda sekreterlik yard›m›n›n Oda’dan sa¤lanmas›;

4. Tan›t›m  konusunun üzerinde çal›fl›lmaya devam edilmesine karar verildi.

24 Eylül 2008 toplant›s›

Gündem: Tan›t›m, POS makineleri, örgütlenme

Sonuç: 

1. Toplant› tutanaklar›ndan isimlerin ç›kar›lmas›na gerek olmad›¤›na, böyle bir talep oldu¤u takdirde

ilgili kiflinin do¤rudan baflvurabilece¤ine;

2. Özel hekimlik komisyonu yap›lanmas›nda görev alacak hekimlerin toplant›da sözü edilen konula-

r› ve iletiflimi kurmak üzere ayr›ca toplanmalar›(Dr. Taner Aksu, Dr. Gökmen ‹yigün, Dr. Meral Sakl›-

yan, Dr. Sevim Nuran Kufllu Çiçek, Dr. A. Emre ‹lhan, Dr. Bülent ‹nal, Dr. Kemal Tuskan ve Dr. Arda

Sayg›l›’n›n);

3. Toplant› s›kl›¤›n›n ayda bir olmas›;

4. SGK’nun muayenehaneler ve ayakta teflhis ve tedavi merkezleri ile anlaflma yapmam›fl olmas› ko-

nusunun yarg›ya tafl›nmas›na;

5. Tan›t›m  konusunun üzerinde çal›fl›lmaya devam edilmesine karar verildi.
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15 Ekim 2008 toplant›s›

Gündem: Özel hastanelerde hekimlere uygulanan kesintiler

Sonuç: 

1. Hekim haklar› k›lavuzu haz›rlanmas›(Çal›fl›rken-‹fl akdi feshi-Öncelikli durumlar);

2. ‹TO YK’ca bir bas›n aç›klamas› yap›larak özel hastanelerde tek yanl›, hekim haklar›n› ve hasta ya-
rar›n› gözetmeyen uygulamalar›n keyfiyet içinde yap›ld›¤›, konuya duyars›z kal›nmayaca¤›n›n belirtil-
mesi;

3. Benzer bir yaz›n›n özel hastane baflhekimliklerine gönderilmesi;

4. Etkin bir web sayfas› oluflturulmas›, sayfan›n bir bölümünün interaktif olmas›, iflten ç›kar›lan he-
kimlerle ilgili bir bilgi bankas› oluflturulmas› ve ayn› sayfada yer almas›;

5. Özel hekimlik komisyonu toplant›lar›n›n Pazartesi ya da Perflembe günlerinden birisine kayd›r›lma-
s›(daha yüksek kat›l›m sa¤lanabilmesi aç›s›ndan, Oda aç›s›ndan uygun olan gün belirlenerek);

6. Hekimlerin ma¤dur edildikleri hastanelere ziyaretlerin bafllat›lmas›;

7. Sözleflme modellerinin gelifltirilmesi ve çeflitlendirilmesi için çal›fl›lmas›

konular›nda oybirli¤iyle karar verildi.

30 Ekim 2008 toplant›s›

Gündem: Özel Hekimlik Komisyonu yeni yap›lanmas› ve duyurular›, Katsay› önerileri, Hekimlikte ta-
n›t›m, Son zamanlarda özel hastanelerde yaflananlar

Sonuç:  

1. Katsay›n›n 3.30 olarak önerilmesine;

2. Her ay›n son Çarflamba günü yap›lmakta olan ÖHK toplant›lar›n›n ayn› düzende sürdürülmesine;

3. “Kamuoyu etkinlikleri ve sorunlarda baflvuru” konular›nda ÖHK ad›na yetkilendirilmifl olan Dr. Bü-
lent ‹nal ve Dr. Mehmet Sofu’nun Oda’da baflvurular› kabul etmeye bafllamalar›na ;

4. Kas›m 2008 ÖHK toplant›s›n›n, izin al›nd›¤› takdirde, Ac›badem Hastanesi Kad›köy tesislerinde, Dr.
Bülent Özfleker’in davetlisi olarak yap›lmas›na;

5. Bas›n bildirisinin ve baflhekimliklere yaz›lar›n tamamlanmas›ndan sonra, k›sa zamanda bir bas›n bil-
dirisinin ortak olarak belirlenen bir özel hastanenin önünde okunmas›na karar verildi.

26 Kas›m 2008 toplant›s› 

Gündem:

1. Özel Hekimlik Komisyonu Yönergesi oluflturulmas›
2. Bas›n bildirisi ve baflhekimliklere yaz›lar
3. Web sayfas› hk.

Sonuç: 

1. Oda taraf›ndan özel hastane baflhekimlerine yaz› gönderilmesi, bunun için iliflikte yer alan yaz›ya
son fleklinin taraf›n›zca verilmifl olmas›;

2. Oda taraf›ndan özel hastanelerdeki ma¤duriyetler nedeniyle bir bas›n aç›klamas›n›n, olanakl›ysa
bir özel hastane önünde, yap›lmas›, bunun için iliflikte yer alan yaz›ya son fleklinin taraf›n›zca verilmifl
olmas›;

3. Oda taraf›ndan hekimlere, özellikle özel sektörde çal›flan ve ma¤duriyet olas›l›¤› olan hekimlere
destek yaz›s›n›n yaz›lmas›; 

4. Özel hekimlik komisyonu(ÖHK)nun iliflikte yer alan yönerge usulünce çal›flmalar›n› sürdürmesi;

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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5. Özel hekimlik komisyonunun bir sonraki toplant›s›n›n 24 Aral›k’ta yap›lmas› ve bu toplant›da yeni
yönergeye göre görev alacak kiflilerin seçimlerinin yap›lmas›; ara dönemde konuyla ilgili duyurular›n
yap›lmas›na ortaklafla karar verildi.

24 Aral›k 2008 toplant›s› 

Gündem:

1. Temsilciler Kurulu Bilgilendirme  (Dr. Kemal Tuskan)
2. Özel Hekimlik Komisyonu Web Sayfas› (Dr. Kemal Tuskan)
3. TTB'nin Hekimlerin Özlük Haklar› Konusundaki Çal›flmalar› Hakk›nda Bilgilendirme (Dr. Güray K›l›ç)
4. Özel Hekimlik Komisyonu yönergesi ek maddesi hakk›nda tart›flma ve ÖHK-YK seçimi

Sonuç:

1. Dr. Kemal Tuskan taraf›ndan haz›rlanm›fl olan, özel hekimlik komisyonu yeni web sayfas› içeri¤i-
nin uygunlu¤una ve yeni bir web sayfas› oluflturulabilinmesi için gerekenlerin Oda Yönetim Kurulu’na
iletilmesine;

2. Dr. Güray K›l›ç taraf›ndan sunulmufl olan, hekimlerin bir deklarasyonlar›n›n olmas› ve bunun için
bir imza kampanyas› oluflturulmas› ad›na Dr. Güray K›l›ç, Dr. Zeki Ayd›n, Dr. Nevin fiimflek, Dr. Hal-
dun Seyhan ve Dr. Baha Toygar’dan oluflan bir çal›flma grubunun oluflturulmas›na;

3. Dr. Hilmi Or taraf›ndan haz›rlanm›fl olan yönerge maddelerinin düzeltmelerle kabulune; 

4. Özel hekimlik komisyonu(ÖHK)nun kabul edilmifl olan yönerge usulünce yeni yürütme kurulunu
seçmesine, bu do¤rultuda bir divan oluflturulmas›na, divan üyeliklerine Dr. Gazi Zorer(baflkan), Dr.
Hale Önür(sekreter) ve Dr. Zeki Ayd›n(oy say›c›) olarak seçilmelerine oy birli¤i ile karar verilmifltir.

Teklif edilen adaylar›n aç›k, pusulalarla kapal› oylama sonucunda yeni yürütme kurulunda görev ala-
cak kifliler Dr. M. Mazhar Çelikoyar, Dr. Kemal Tuskan, Dr. Hilmi Or, Dr. Ulafl Can ve Dr. Taner Aksu
befl asil üye olarak, Dr. Mehmet Sofu, Dr. Melike Gedar ve Dr. fiükrü Güner de yedek üye olarak se-
çildiler.

Özel Hekimlik Komisyonu Gündemi 28.01.2009 

1.  Sözleflmeler konusunda bilgilendirme, Dr. Hasan O⁄AN, Av. Meriç EYÜBO⁄LU
2.  Malpraktis üzerine                                   
3.  Güncel sorunlar
4.  Sorular.

Al›nan Kararlar : 

1. Sözleflmeler konusunda TTB’nin hekimin yan›nda  taraf oldu¤u belirtildi. Bu konudaki k›rm›z› çiz-
gilerin 1. Ücret ve ödenifl flekilleri 2. Çal›flma gün ve saatleri  3.Y›ll›k ücretli izin 4.Mesleki ba¤›ms›z-
l›k 5.Yeterli fiziki koflullarda çal›flma 6. Sözleflme feshi 7.Sürekli mesleki e¤itim oldu¤u belirtildi.

2. TTB sözleflmesi oluflturulup bu konuda faaliyete devam edilmesine karar verildi. TTB’nin bu süreç-
te ilgili kurumlar ile iletiflime geçmesi onayland›.

4. Malpraktis konusunda son geliflmelerin takip edilmesine karar verildi.

Özel Hekimlik Komisyonu Gündemi 25.02.2009

1. Dr. fiükrü Güner'in ‹stanbul Tabip Odas›ndaki Hekim Haklar› faaliyetleri ile ilgili sunumu (Slayt Gös-
terimi)

2. Komisyonun geçmifl Ocak ay›ndaki çal›flmalar ile ilgili bilgilendirilmesi (Dr. Kemal Tuskan)

3. Sendikalaflma ile ilgili çal›flmalar ve sendikalaflma paneli hakk›nda komisyonun bilgilendirilmesi (Dr.
Arda Sayg›l›)

4. Malpraktis hakk›nda TTB çal›flmalar› ve son geliflmeler (Dr. Güray K›l›ç) 
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5. Gelecek ay yap›lacak toplant› ile ilgili öneriler ve planlar (Dr. Mazhar Çelikoyar)

6. Sorular ve Güncel Sorunlar (Dr. Mazhar Çelikoyar)

Al›nan Kararlar :

1. T›pta yanl›fl uygulamalar(malpraktis) ile ilgili olarak bir çal›flma gurubu oluflturulmas› ve bu grupta
Dr. Hovsep Hazar ile Dr. Serkan Özkul’un yer almalar›;

2. Mart ay› içersinde ev iflyeri ve POS konular› üzerinde ‹TO YK, mali müflaviri, hukuk bürosu ile ÖHK
YK’nun ortaklafla çal›flmas› sonucunda tav›r belirlenmesi;

3. 25 Mart 2009’da yap›lacak ÖHK toplant›s›nda Hekimlerin vergilendirilmesi bafll›¤›nda Defterdar-
l›ktan bir kiflinin ça¤r›lmas›n›n uygun olaca¤›;

4. Ayn› toplant›da 15 fiubat 2008 tarihinde ç›km›fl olan Ayakta teflhis ve tedavi merkezleri hakk›nda-
ki yönetmeli¤in son durumu hakk›nda ayd›nlat›c› bilgiler verilmesi;

5. ÖHK taraf›ndan elde edilen bilgilerin mailler yoluyla hekimlere duyurulmas›na 

ortaklafla karar verildi.

Özel Hekimlik Komisyonu Gündemi 25.03.2009

18:30: Dr. Zeki AYDIN  Slayt gösterisi  "Hindistan/Nepal gezisi"

19:00:

1 - ÖHK taraf›ndan gerçeklefltirilmifl etkinlikler: 
• ‹nternet sayfas› (Dr. Kemal Tuskan), 
• OHSAD Toplant›s› ile ilgili bilgilendirme (Dr. Hasan O¤an), 
• Ev/iflyeri ve POS üzerine yap›lan toplant›n›n özeti

2 - Hekimler ve sendika paneli hakk›nda bilgilendirme (Dr. Arda Sayg›l›)

3 - Hekimlerin vergilendirilmesi. (Defterdarl›k'tan iki yetkili)

4 - 15 fiubat Yönetmeli¤inin son durumu.(Av. Meriç Eyübo¤lu)

5 . Nisan ay›nda seçim yap›laca¤› duyurusu

6.  Ek öneriler:

a) Ekonomik kriz ve özel çal›flan hekimlere yans›mas› hakk›ndaki anket sonuçlar›n›n sunumu

b) Dr. Ahmet Ünel’in dilekçesi

c) Dr. Mehmet Sofu’nun asgari maafl konusundaki önergesi

Al›nan Kararlar :

1. Dr. Ahmet Ünel’in dilekçesi göz önüne al›narak, Hekim Eme¤i Çal›fltay› sonuçlar› ›fl›¤›nda SGK-mu-
ayenehane anlaflmalar›n›n yap›lmas› için giriflimlerde bulunmak;

2. Sendika panelinin Nisan toplant›s›nda konu olmas›

3. ‹ki hafta sonra yeni bir toplant› yap›lmas›

4. Asgari maafl hakk›nda çal›flmak üzere çal›flma grubu oluflturulmas›

5. POS, ev/iflyeri ve hekimlerin vergilendirilmeleri konular›nda panel vb. etkinliklerle çal›flmalar›n sür-
dürülmesi

2008 y›l›nda yürütülen di¤er çal›flmalar

• Önceki y›llarda yap›lm›fl olan etkinliklere önem vererek ve komisyon toplant›lar›ndaki olgun-sayg›
dolu-dostça ortam› korumaya özen gösterdik. Oda’ya gelen meslektafllar›m›z›n Oda’m›z› daha fazla
benimsemeleri için sürdürülegelen tarz› sürdürmeye çal›flt›k. Özel hastanelerdeki hekimler için sözlefl-
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meler haz›rlanm›fl idi; yerlerini korumalar›na bakt›k. Oda içindeki iflleyifl ve ifl ak›fl› bize haz›r sunul-
mufl flanslard›; çok yard›mlar›n› ald›k ve aynen korumaya bakt›k.

• Eylül 2007’den itibaren ayl›k toplant›lar›n gündem maddeleriyle yap›lmas› ve toplant› tutanaklar›-
n›n yeni yap›lm›fl özel hekimlik komisyonu(ÖHK) internet sayfas›nda yer almaya bafllamas›, bu saye-
de toplant›larda konuflulanlar›n kay›tlara geçti¤inin bilinciyle ÖHK’na ba¤l›l›¤›n artmas›, ÖHK toplan-
t› sonucunda bildirgeler oluflturulmas› ve  ‹TO yönetim kuruluyla paylafl›lmas› yapt›klar›m›zdand›r.

• Her toplant› gündem maddeleriyle yap›lm›flsa da, o gün toplant›ya gelenlerin önerileri-istekleri so-
rulmufl ve olanlar da gündem eklenmifltir.

• 15 fiubat 2008 hemen öncesi konuyla ilgili meslek örgütümüzün görüflleri sorulmufl idi ve 14 fiu-
bat akflam› bu konuda bir komite olarak çal›fl›lm›flt›r. Ancak ertesi günkü resmi gazetede yay›nlanm›fl
olan yönetmelik üzerine iki ayr› ÖHK toplant›s› konuya ayr›lm›fl, sonuçta ‹TO olarak ve bireysel ola-
rak davalar aç›lm›fl, konu meslektafllar›m›zla paylafl›lm›flt›r.

• Hekim Forumu fiubat 2008 say›s›nda dosya konusu Özel Hekimlik olmufl; konuya dikkat çekilme-
ye çal›fl›lm›flt›r. 

• ÖHK ad›na e-mail(ohk@istabip.org.tr) oluflturulmufltur.

• ÖHK sorumlusu olarak ruhsatland›rma, biyolojik at›k, ambulans gibi ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ndeki top-
lant›lara ‹TO ad›na görevlendirilerek gittim.

• Nisan 2008’deki ‹TO genel kurulu’nu takiben ilk ÖHK toplant›s›nda önümüzdeki iki y›l›n çal›flma
konular› belirlenmifltir. Bu konular:

- Hekim eme¤i
- Tan›t›m k›lavuzlar› haz›rlanmas›
- Hekim da¤›l›m›-veritaban›
- Kamuoyu çal›flmalar›
- Usulsüzlüklere karfl› tav›r’d›r.

• ‹zleyen aylarda “Hekim Eme¤i” bafll›¤›yla çal›fltay yap›lmas›na karar verilmifl, bu amaçla düzenleme
kurulu oluflturulmufl, konuyla ilgili kiflilerin (Prof. Ayfle Bu¤ra, Prof. Ömer Gökay, Prof. Kuvvet Lor-
do¤lu, Yrd. Doç. Dr. Burçay Erus, Dr. Y›lmaz Argüden) görüfllerine baflvurulmufl, aram›zda defalarca
toplan›lm›fl, yap›lan etkinliklerin tamam› kurul üyeleriyle paylafl›lm›fl, birlikte kararlar al›narak prog-
ram-konuflmac›lar-ifade edeceklerimiz-karar önerileri oluflturulmufl, meslek örgütümüzün kaynaklar›-
n› ak›ll›ca-savurgan olmaks›z›n-hedeflerimizin önemine yak›fl›r flekilde kullanm›fl ve çal›fltay gerçeklefl-
tirilmifltir.

• HEK‹M EME⁄‹ ÇALIfiTAYI

8-9 Kas›m 2008 tarihlerinde, Cerrahpafla T›p Fakültesi Prof. Dr. Cem’i Demiro¤lu Oditoryumu’nda
uluslaras› kat›l›ml› bir çal›fltay düzenlenmifl, 100’ü aflk›n kifli taraf›ndan izlenmifl ve hekim eme¤i ko-
nulu çal›flmalara ›fl›k tutacak bir kararlar dizisi oluflturulmufltur.

• HEK‹MLER VE SEND‹KAL ÖRGÜTLENME PANEL‹

15 Mart 2009 tarihinde Odam›zda 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Hekimler ve Sendikal Örgütlen-
me Paneli yap›ld›.

Panelde Dr. Güray K›l›ç günümüzde neo-liberal politikalar›n ve bu politikalar›n bir ürünü olan Sa¤l›k-
ta Dönüflüm Program›'n›n hekim eme¤i üzerine etkilerini de¤erlendirdi.

Daha sonra söz alan Dr. Arzu Çerkezo¤lu Türkiye'de emekçilerin sendikalaflmalar›na iliflkin mevzuat
konusunda bilgi vedi. Dr. Köksal Ayd›n da, kamu sendikac›l›¤›n› anlatt›.

Panelin ö¤leden sonraki bölümünde Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu Baflkan› Dr. Claude Wet-
zel ve Fransa Uzman Hekimler Federasyonu'ndan Dr. Serdar Dalk›l›ç söz ald›lar. 
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‹flçi Sa¤l›¤› ve  ‹flyeri Hekimli¤i
Komisyonu Çal›flma Raporu

30.10.2008 tarihli Toplant› Tutana¤›:

1. ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Yasa Tasar›s› Çal›fltay› sonuçlar› de¤erlendirildi. 

2.  (TÜFE+ÜFE/2) + 1 veya 2 iyilefltirme zamm› olarak 2009 y›l› asgari ücreti belirlendi. 

3. 1-3 Kas›m 2008 ‹stanbul’da düzenlenecek olan 5.Uluslararas› ‹flçi Sa¤l›¤› Bölgesel Konferans›’na
kat›l›m ile ilgili organizasyon görüflüldü. 

02.12.2008 tarihli Toplant› Tutana¤› : 

1. ‹stanbul’da 22-29 Kas›m 2008 tarihinde yap›lan ‹flyeri Hekimli¤i Temel E¤itim Sertifikas› Kurs Prog-
ram› ile ilgili görüflüldü. 

2. Tuzla Tersane ‹flçileri Birli¤i taraf›ndan tersanede çal›flan ve bekar evleri denilen bar›naklarda ka-
lan iflçilerin sa¤l›k koflullar› ile ilgili talepleri, Birlik’ten gelen yetkili ile de¤erlendirildi. Konunun Mes-
leki Hastal›klar Çal›flma Grubu’nda görüflülmesi benimsendi. 

3. ‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Biriminin Çal›flma Usul ve Esaslar› Hakk›ndaki Yönetmelik Tasla¤› tart›fl›l-
d›. Komisyonun ve Oda’n›n di¤er birimlerinden genifl kat›l›ml› bir ortak görüfl oluflturularak Türk Ta-
bipleri Birli¤i’ne gönderilmesi kararlaflt›r›ld› 

30.12.2008 tarihli Toplant› Tutana¤› : 

1. ‹stanbul’da iflyeri hekimlerine yönelik olarak 2009 y›l› fiubat ay› bafl›nda “Çal›flanlar›n Sa¤l›¤›n›n Ko-
runmas›” 2009 Mart ay› bafl›nda “Radyoloji ve Solunum Fonksiyon Testi” konular›nda e¤itim yap›l-
mas›na, 

2. TTB taraf›ndan aç›klanan 2009 y›l› iflyeri hekimli¤i asgari sözleflme ücretleri de¤erlendirildi. TTB ifl-
yeri asgari ücretinin belirlenmesindeki veriler ile ilgili görüfllerimizin TTB ile paylafl›lmas›na karar veril-
di. 

2009 y›l›nda ‹stanbul’da düzenlenmesi düflünülen “‹flçi Sa¤l›¤› Kongresi” ile ilgili olarak Dr. Mustafa
Tamyürek, Dr. Turabi Yerli’nin yetkilendirilmesi için ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu’na, Yöne-
tim Kurulu’nca uygun görülmesi halinde ise Türk Tabipleri Birli¤i’ne sunulmas›na karar verildi.

27.01.2009 tarihli Toplant› Tutana¤› : 

1. 17 Ocak 2009 tarihinde Petrol-‹fl sendikas›nda yap›lan ‹flçi Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Platformu tan›flma
toplant›s› de¤erlendirildi. 

2. 28 fiubat-1 Mart 2009 tarihinde yap›lmas› düflünülen “Çal›flanlar›n Sa¤l›¤›n›n Korunmas› ve Gelifl-
tirilmesi”  konulu e¤itim ile ilgili görüflme yap›ld›. 

3. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›’ndan gelen yaz› ile ilgili de¤erlen-
dirme yap›ld›. 

24.02.2009 tarihli Toplant› Tutana¤› : 

1. Dan›fltay 10.Dairesi’nin 2006/817 e-2008/6567 K. Say›l› karar› uyar›nca “Sosyal Güvenlik Kurumu
30 gün içinde hekim yetkisi verdi¤i kiflilerin durumlar›n› inceleyerek tabip odas› onay› bulunmayanla-
r›n yetkilerini iptal etmek, bundan sonra verilecek hekim yetkilerinde ilgili tabip odas› onay› aramak
zorundad›r.” karar› ile  ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu, ‹flyeri Hekimleri ve ‹flyerlerine yaz›lacak yaz›lar
hakk›nda ‹stanbul Tabip Odas› Hukuk Bürosu ile birlikte görüfl oluflturuldu. 
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2. T.C. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdürlü¤ü’nce haz›rlanan
“‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri Hakk›nda Yönetmelik Tasla-
¤› ” ile ilgili olarak Türk Tabipleri Birli¤i’ne gönderilecek ‹stanbul Tabip Odas› görüflü tart›fl›ld›. 

PERfiEMBE TOPLANTILARI : 

‹stanbul Tabip Odas› ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i Komisyonu ile Pratisyen Hekimlik Derne¤i ‹stan-
bul fiubesi taraf›ndan ortak çal›flma ile 

• 22 May›s 2008 tarihinde “Büro Ergonomisi ve Kas ‹skelet Sistemi Hastal›klar›” 

• 27 Kas›m 2008 tarihinde “1.Basamakta Radyolojinin Önemi ve Direkt Grafilerin De¤erlendirilmesi” 

konulu e¤itim toplant›lar› düzenlenerek meslektafllar›m›za bu konularda spesifik e¤itim imkan› sunul-
mufltur.

D‹⁄ER FAAL‹YETLER : 

• 23 May›s 2008’de Tuzla Tersanelerinde yaflanan sorunlarla ilgili ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Ku-
rulu olarak bas›n aç›klamas› yap›lmas›na katk› sunulmufltur. 

• 24 Temmuz 2008 tarihinde Odam›zda ‹flyeri Hekimlerinin genifl kat›l›m› ile  ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güven-
li¤i Yasa Tasar›s› ile ilgili bir toplant› yap›lm›fl olup bu toplant› karar› gere¤i çal›flma grubu oluflturul-
mufl, konu ile ilgili yap›lan toplant›lar sonucu oluflturulan görüfller Türk Tabipleri Birli¤i ile paylafl›lm›fl-
t›r. 

• 18 fiubat 2009’da ‹flyeri Hekimleri Derne¤i ile ‹stanbul Tabip Odas› ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i
Komisyonu olarak “Çevresel Meslek Akci¤er Hastal›klar› ve Silikozis” konulu e¤itim toplant›s› genifl
bir hekim kat›l›m›yla Tabip Odas›’nda yap›lm›flt›r. 

• 28 fiubat – 1 Mart 2009 tarihinde komisyonumuz taraf›ndan “Çal›flan Sa¤l›¤›n›n Korunmas› ve Ge-
lifltirilmesi” konulu e¤itim Tabip Odas›’nda yap›lm›flt›r. 

• ‹stanbul’da yap›lacak olan “‹flçi Sa¤l›¤› Kongresi” haz›rl›k çal›flmalar› TTB ad›na ‹stanbul Tabip Oda-
s› ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i Komisyonu taraf›ndan yürütülmektedir. 

• ‹flçi Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Platformu’nun yürütmesi Komisyonumuzca sürdürülmektedir. 

• Tabip Odam›za Ba¤l› Yalova ‹linde  Aile Hekimli¤ine geçilmesi nedeniyle     ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri He-
kimli¤i alan›nda oluflan yeni durum ‹stanbul Tabip Odas› Yalova Temsilcili¤i ile birlikte de¤erlendiril-
mifltir. 

• 1-3 Kas›m 2008 tarihlerinde ‹stanbul’da Çal›flma Bakanl›¤›’nca yap›lan Uluslararas› ‹flçi Sa¤l›¤› Böl-
gesel Konferans›na komisyon olarak kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

• Sendikalar, ‹flveren, ‹flçi Birlikleri ve ‹flçi komitelerinden gelen iflçi sa¤l›¤› ile ilgili e¤itim talepleri de-
¤erlendirilmifltir. 

• 17 Ocak 2009 tarihinde Petrol-‹fl Sendikas›’nda yap›lan ‹flçi Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Platformu’na ör-
gütsel kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

• Türk Tabipler Birli¤i ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i Kolu’nun toplant›lar›na düzenli kat›l›m sa¤lanm›fl-
t›r. 

• Türk Tabipler Birli¤i 2009 Asgari Ücretinin belirlenmesi,‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Yasa Tasar›s› gi-
bi önemli konularda iflyeri hekimleri ile mini anketler yap›larak kat›l›mc› görüfller oluflturulmufltur. 

• 07.02.2009 tarihinde yaklafl›k 200 hekimin kat›ld›¤› Temel E¤itim Sertifika Kursu  ön test s›nav› ya-
p›lm›flt›r.
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Acil Sa¤l›k Hizmetleri Komisyonu 
Çal›flma Raporu

Acil Sa¤l›k Hizmetleri Komisyonu 03.04.2007 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas› bünyesinde Dr Serkan
Emre Ero¤lu baflkanl›¤›nda kurulmufltur. Komisyon baflkanl›¤›n› yapt›¤›m 10.9.2008 tarihinden itiba-
ren Acil Sa¤l›k Hizmetleri Komisyonu faaliyetleri devam etmektedir:

1. Komisyon acil servislerde çal›flan hekimlere yönelik olarak mesleki zorluklar aç›s›ndan karfl›l›kl› so-
ru cevap fleklinde görüflmeler düzenlemifltir. Bunun için iki Üniversitenin acil servisinde çal›flan 21 ve
üç E¤itim Araflt›rma Hastanesinin Acil servisinde 24 hekim ile karfl›l›kl› görüflmeler yap›lm›flt›r. Bulgu-
lar flöyledir;

A. Toplam 45 hekim ile görüflme yap›lm›flt›r.

B. En önemli sorun olarak 25 hekim maddi sorunlar, 13 hekim e¤itim sorunu, 5 hekim çal›flma saat-
leri, 2 hekim sosyal sorunlar› göstermifltir.

C. Acil serviste çal›flan 38 hekim sözlü, 2 hekim fiziksel fliddet görmüfltür. 

D. Toplam 31 hekim üstlerin bask›s›ndan flikayetçidir.

E. Toplam 45 hekim acil mimarisinden ve fiziksel ortamdan  flikayetçidir. 

F. Toplam 45 hekim kendini orta s›n›f memur olarak tan›mlamaktad›r.

G. Toplam 38 hekim acil hekimlerinin ikinci s›n›f hekim muamelesi görmesinden flikayetçidir.

H. 24 hekim performans sisteminden flikayetçidir. ‹çlerinde 18 hekim çal›flma zaman› bulamamakta-
d›r, 6 hekim hasta ile ilgilenecek yeteri kadar zaman bulamamaktad›r. Kalan 21 hekim ise perfor-
mans ile çal›flmamaktad›r. 

I. Hekimlerin ortalama ders çal›flma saati soruldu¤u zaman 26 hekimde haftada en az 3 saat, 15 he-
kimde en az 5 saattir. 4 hekim ise çal›flmaya zaman bulamamaktad›r. 

J. 38 hekim ‹stanbul Tabip odas›n›n çal›flma ve sosyal flartlar›na katk›da bulunabilece¤ine inanma-
maktad›r.

K. Hastane temsilcisini 37 hekim tan›mamaktad›r. 

2. Ayl›k olarak ‹stanbul Sa¤l›k Müdürlü¤ünün ASKOM toplant›lar›na kat›l›m sa¤land›. Bu faaliyetler
ile ilgili olarak Temsilciler Kurulunda bir tan›t›m toplant›s› sunulmufltur. Toplant›larda içerik olarak Acil
hastalar›n›n hastane öncesi ve sonras›ndaki koordinasyonuna yönelik çal›flmalar yap›ld›.

3. Türkiye Acil T›p Derne¤inin 8-10 May›s 2009 tarihleri aras›nda düzenledi¤i 1. ‹stanbul Acil T›p Sem-
pozyumuna aktif olarak kat›lma planland›. Bu sempozyumda Acil sa¤l›k Hizmetleri komisyonu olarak
bir toplant›  yap›lacakt›r. Amaçlar›m›z:

A. Komisyonumuz faaliyetlerini tan›tmak

B. Acil çal›flanlar›m›za ortak platform haz›rlamak

C. Acil t›p prati¤inde karfl›lafl›lan sorunlar› çözmek için bilgi ak›fl›n› sa¤layan bir a¤ kurmak

D. Yeni üyelerin kat›l›m›n› sa¤lamak

E. Anket sonuçlar›m›z tart›flmak 

F. Kat›l›mc›lar›n ‹stanbul Tabip Odas›ndan beklentilerini ö¤renmek.

4. Planlad›¤›m›z gelecek y›l faaliyetlerimiz aras›nda yeni bir toksikoloji k›lavuzu haz›rlamak vard›r. 

5. Ayl›k “zor vakalar›n tart›fl›lmas›” amaçl› genifl tabanl› bir seminer a¤› bafllatmak vard›r.

6. Acil Sa¤l›k hizmetleri komisyonu olarak özellikle 14 Mart T›p Bayram› haftas› içinde olabilecek bir
çal›fltay haz›rlanacakt›r.
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Pratisyen Hekim Komisyonu 
Çal›flma Raporu 

‹TO Pratisyen Hekim Komisyonu yeni  dönemde ayda 2-3 kez Pazartesi günleri toplanm›fl ve her ay
Temsilciler Kurulu’nda yer alm›flt›r.

Nisan 2007’deki  ‹TO seçimli genel kurulu  için bölgelerin büyük bölümünde  birim ziyaretleri yap›la-
rak birinci basamak hekimlerinin kat›l›m› yönünde çaba sarf edilmifltir. Genel Kurul’dan sonra yap›-
lan de¤erlendirmede hekimlerin ço¤unlukla sa¤l›k politikalar›n›n yanl›fll›¤›n› dile getirerek buna karfl›
u¤rafl verdi¤imizi gördükleri, duruflumuzu destekledikleri saptamas› yap›lm›flt›r. Ülkenin sa¤l›k orta-
m›n›n büyük sorunlar içinde oldu¤u, hükümetin Sa¤l›kta Dönüflüm program›n›n önemli oranda ha-
yata geçirildi¤i, aile hekimli¤ine geçilen il say›s›n›n artt›¤›, pratisyen hekimlerin çal›flma alanlar›na sal-
d›r›lar›n ve hekimlere, sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddetin yo¤unlaflt›¤› bu dönemde komisyonumuz
çal›flmalar›n› ve etkinliklerini sürdürmüfltür. Bu etkinlikler Türk Tabipleri Birli¤i Pratisyen Hekimler Ko-
lu ve    Pratisyen Hekimlik Derne¤i ile birlikte ilimizde ve di¤er illerde yürütülmüfltür.

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

Nisan 2008’den bu yana 3 kez yap›lan TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplant›lar›na komisyonumuzu
temsilen 3-4 hekimle kat›l›m sa¤lanm›flt›r. Kolun Yürütme Kurulu’na komisyonumuzu temsilen Dr.Na-
ciye Demirel ve son dönemde Dr.Yeliz Mutlu kat›lm›fllard›r.

Odam›z›n 14 Mart T›p Haftas›’ndaki çeflitli etkinliklerine pratisyen hekimlerin kat›l›mlar› sa¤lanm›fl-
t›r.14 Mart T›p Haftas› Haz›rl›k Komisyonunda  üyemiz  Dr.Mustafa Sülkü görev alm›flt›r.11 Mart
2009’da ‹TO Kad›köy bürosunda 60 hekimin kat›ld›¤› “ Birinci basamakta çal›flma ortamlar›m›z, mes-
leki risklerimiz “ konulu forum yap›lm›flt›r.

‹stanbul Tabip Odas›’n›n genel etkinliklerine  komisyonumuzdaki hekimler birinci basamaktan katk›
ve kat›l›m sa¤lam›fllard›r.

Birinci basamakta ve di¤er kurumlarda çal›flan pratisyen hekimlere de¤iflik zamanlarda  birim ziyaret-
leri yap›larak sorunlar› yerinde paylafl›lm›fl, tam gün yasas›yla ilgili Referanduma kat›l›mlar› sa¤lanm›fl-
t›r.

Bileflenleri içinde odam›z›n yer ald›¤›  Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r Platformu’nun çeflitli etkinlikle-
rine kat›l›m sa¤lanm›fl, oturumlar›nda komisyonumuzdan Dr.Hüseyin Demirdizen ve Dr.Akif Akal›n
konuflmac› ve baflkan olarak yer alm›fllard›r.

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ VE SA⁄LIKTA DÖNÜfiÜM

Hükümetin aile hekimli¤ini illerde yayg›nlaflt›rmaya devam etti¤i s›rada sa¤l›k ocaklar›m›za sahip ç›k-
mak,  sa¤l›k ocaklar›n›n ülkenin sa¤l›k ortam› için gereklili¤ini ve vazgeçilemezli¤ini ortaya koymak
amac›yla 13.Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde yer alan 

“ Nas›l Bir Sa¤l›k Oca¤› “  oturumuna haz›rl›k olarak ‹stanbul’da görev yapan pratisyen hekimlerin
düflüncelerini yans›tan bir toplant› 24 May›s 2009’da ‹stanbul Tabip Odas›’nda yap›lm›flt›r.

Haziran 2008’de Ankara’da yap›lan uluslararas› kat›l›ml› “ Sosyallefltirme Genel Kurulu “ ‘na komis-
yonumuzdan kat›l›m sa¤lanm›flt›r.
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B‹L‹MSEL ÇALIfiMALAR, E⁄‹T‹M ETK‹NL‹KLER‹

29 Ekim-2 Kas›m 2008’de Antalya’da yap›lan 13.Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde komisyon üyeleri-
miz Düzenleme Kurulu, Bilim Kurulu ve sosyal komite üyesi, oturum baflkan›, konuflmac› olarak yer
alm›fllard›r; serbest bildiri ve posterleri sunulmufltur .

28 Ekim – 1 Kas›m 2009’da Antalya’da yap›lacak olan 14.Pratisyen Hekimlik Kongresi için çal›flma-
lar sürdürülmektedir.

TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Genel Pratisyenlik Geçifl Dönemi Mesleki E¤itimlerine devam edilmifl-
tir. ‹stanbul Tabip Odas› Ca¤alo¤lu binas› ve Kad›köy bürosunda iki yeni e¤itim grubunda merkezi
kurslar biçiminde temel modül e¤itimlerine bafllanm›fl ve  sürdürülmektedir. ‹lçelerde Kad›köy grubu
temel modüllere, Maltepe grubu klinik modüllere devam etmektedir. Silivri grubunda klinik modül-
lere bafllanm›flt›r.

‹stanbul Bölgesi E¤itim Koordinatörleri Kurulu toplant›lar› yap›lm›fl, TTB GPE Yönetim Kurulu, E¤itim
Koordinatörleri Kurulu ve Bilim Kurulu toplant›lar›na ve 18 Ekim 2008’de

Ankara’da  yap›lan TTB GPE Genel Kurulu’na kat›l›m olmufltur.

Pratisyen Hekimlik Derne¤i ‹stanbul flubesinin düzenledi¤i sürekti t›p e¤itimi etkinliklerine ve 28 Mart
2009’da yap›lan Genel Kurulu’na komisyonumuzdan kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

Komisyonda görev alan hekimler: Baflkan: Dr. Sevinç Özgen, Sekreter: Dr.Yeliz Mutlu, Dr. Naci-
ye Demirel, Dr. Mustafa  Sülkü, Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. ‹smet Sayman, Dr. Erdo¤an Mazmano¤-
lu, Dr. ‹fakat Kutlu¤, Dr. Akif Akal›n, Dr. Fethi Bozçal›, Dr. Selma Okkao¤lu, Dr. Canan Özel, Dr. Ali
Demircan, Dr. Filiz Kurto¤lu, Dr. Gürcan Bahad›r, Dr. Kübra Süer Öztürk, Dr.Mustafa Tafl, Dr. Erkan
Kapakl›, Dr.Y›ld›z Çay, Dr.Banu Eryaman, Dr. R›dvan Y›lmaz, Dr. Ferda Ereren, Dr. Turabi Yerli, Dr.Y›l-
maz fiahin, Dr. Mustafa Tamyürek, Dr. Çi¤dem Kesimer, Dr. ‹rfan Alemdar, Dr. Serap B›çak, Dr. Ni-
hat fiahbaz, Dr. Kenan Karaman, Dr. Beyza Kutay,  Dr. Mutlugül Yahyao¤lu, Dr. Hulusi Orhangazili,
Dr. Zerrin Kurflun, Dr. Cahit Behrem

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U



6 7

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U

Uzmanl›k E¤itimi Çal›flma Grubu
Çal›flma Raporu

Uzmanl›k E¤itimi Çal›flma Grubu 2008 yaz döneminde verilen bir ara sonras›nda yeni dönem için ça-
l›flmalar›na bafllam›fl ve grubun ilk toplant›s› 16.10.2008’de yap›lm›flt›r. Bu toplant›da 2008-2010 y›-
l›nda görev yapacak olan grubun baflkan (Prof.Dr.Tolga Da¤l›) ve sekreter (Doç.Dr.Sibel Kalaça) se-
çimleri yap›lm›fl ve 2008-2009 çal›flma plan› oluflturulmufltur.

Ekim 2008-Mart 2009’da UEÇG alt› toplant› yapm›flt›r. Grubun bu dönemde yürüttü¤ü çal›flmalar
flunlard›r:     

• UEÇG üyeleri, 28.11.2008’de yap›lan 14.T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›na (TUEK) panelist, otu-
rum baflkan› ve poster sunumu düzeyinde aktif olarak kat›lm›flt›r. 

• UEÇG grubu üyeleri taraf›ndan bütün uzmanl›k ö¤rencileri için ortak olan, ancak genellikle ihmal
edilen temel konulardaki bilgi, beceri ve tutum gereksinimini belirlemek amac›yla haz›rlanan "Uzman-
l›kta E¤itim Gereksiniminin Belirlenmesi" bafll›kl› anketin sonuçlar› Kurultayda poster olarak sunulmufl-
tur. Küçük bir örneklemle yap›lan bu tan›mlay›c› araflt›rman›n sonuçlar›, bütün disiplinler için ortak
olan konularda uzmanl›k ö¤rencilerinin e¤itim gereksiniminin yüksek oldu¤una iflaret etmektedir. 

• Uzmanl›k e¤itiminde ortak olan konularda mezuniyet sonras› e¤itim vermek için program gelifltir-
mek ve oluflturulan program›n etkili biçimde sunulmas› için gereken e¤itim becerilerinin kazan›lma-
s›na destek olmak amac›yla ‹stanbul ili içinde bir e¤itim program› yap›lmas› planlanm›fl ve program
tasla¤› haz›rlanm›flt›r. 

• 14 Mart 2009 T›p Haftas› kapsam›nda, UEÇG’nin önerisi ile "Uzmanl›k E¤itimi veren Kurumlarda
E¤itici, E¤itim Ortam› ve E¤itilenler" konulu bir panel yap›lm›flt›r. 10.3.2009’da Marmara Üniversite-
si Hastanesi Konferans Salonunda yap›lan panele Dr.Sema Anak, Dr.M.Ali Gülp›nar ve Dr.Sibel Kala-
ça konuflmac›, Dr. Ali Özyurt ve Dr. Tolga Da¤l› moderatör olarak kat›lm›flt›r. Yaklafl›k 80 kiflinin izle-
di¤i panelde "ideal e¤itim ortam› nas›l olmal›d›r?", "e¤itici nitelikleri nelerdir?", "e¤itilenler nitelikli bir
e¤itim alabiliyorlar m›?" sorular›na yan›tlar aranm›flt›r.

• Özellikle uzmanl›k ö¤rencilerinin panele gösterdi¤i ilgi nedeniyle ve onlar›n sürekli-etkin kat›l›m›n›
teflvik etmek amac›yla, 14 Nisan 2009’da yap›lacak olan UEÇG’nin ola¤an toplant›s›na uzmanl›k ö¤-
rencilerinin genifl kat›l›m› için ça¤r›da bulunulmufl ve sorunlar›n tart›fl›lmas› için bir forum planlanm›fl-
t›r.   

• UEÇG, çal›flmalar›na belirlendi¤i program üzerinden devam etmektedir. 
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Ola¤and›fl› Durumlar ve Sa¤l›k Hizmetleri
Komisyonu Çal›flma Raporu

‹stanbul Tabip Odas›- Ola¤and›fl› Durumlar ve Sa¤l›k Hizmetleri Komisyonu, 6023 say›l› TTB hakk›n-
da kanunun 26, 27. maddeleri, 34. Büyük Kongre kararlar› (madde 11) ve 44. Büyük Kongre karar-
lar› (madde 22, 23, 31, 32 ve 33)’da dayanarak 28 Mart 2002’de ‹TO-Yönetim Kurulu’nda al›nan ka-
rarla kurulmufltur.

Yönerge uyar›nca ‹TO-ODSH Komisyonun amaçlar› flöyle tan›mlanmaktad›r:

Madde 4:

Komisyonun çal›flma amaçlar› temel olarak, ola¤an d›fl› durumlarla ilgili olarak Oda’n›n görev ve so-
rumluluklar›n› yerine getirebilmesi için, profesyonel çal›flmalar›n yürütülmesidir. Çal›flman›n hedefle-
ri: 

a) Ola¤an d›fl› durumlar konusunda toplumsal ve mesleki duyarl›l›¤› art›rmak

b) Ola¤an d›fl› durumlarla ilgili konularda Oda Yönetim Kuruluna dan›flmanl›k yapmak, Yönetim Ku-
rulunun bu konularda Oda ifllevlerini yerine getirmesine destek olmak.

c) Oda bünyesinde, ola¤an d›fl› durumlara haz›rl›kl›l›k ve müdahale konular›ndaki yaflanm›fl süreçle-
rin deneyimini sürdürmek ve ço¤altmak üzere arflivleme, e¤itim, araflt›rma çal›flmalar›n› gerçeklefltir-
mek.

d) Ola¤an d›fl› durumlara haz›rl›kl›l›k konusunda izleme, de¤erlendirme ve kamuoyunu uyarma yö-
nünde çal›flmalar yapmak, hekimleri, sa¤l›k kurulufllar›n› ve kamuoyunu uyarmak.

e) Ola¤an d›fl› durumlarla ilgili olarak Oda’n›n di¤er tabip odalar›, Türk Tabipleri Birli¤i organlar›, ka-
mu ve sivil toplum kurulufllar› ile iliflkilerinde Oda Yönetim Kuruluna ba¤l› olarak görev almak, Oda’y›
temsil etmek.

f) Ola¤an d›fl› durumlara haz›rl›kl›l›k ve müdahale konular›nda gerekti¤inde kitap, broflür, el ilan› ve
süreli yay›n ç›kartmak; bu konulardaki güncel yay›nlar› ve toplant›lar› izlemek; toplant›lar düzenle-
mek.

g) TTB ODSH’n›n merkezden yürüttü¤ü çal›flmalar› desteklemek, ola¤and›fl› durumlar›n akut aflama-
s›nda Oda ad›na h›zl› de¤erlendirme ve izleme çal›flmalar›n› yürütmek (44. Büyük Kongre’de kabul
edilen TTB organlar› çal›flma yönergesinin 31, 32 ve 33. maddeleri uyar›nca).

Nisan 2008- 2009 Çal›flma Dönemi Çal›flmalar ve Çal›flma Hedefleri

• Komisyon baflkan› Dr. Özlem Sar›kaya, ayn› zamanda TTB- ODSH Kol Yürütme Kurulu üyeli¤i ve yi-
ne ayn› kol faaliyetlerinden biri olan e¤itim çal›flmalar› kapsam›nda 5-8 fiubat 2009’da Samsun Ta-
bip Odas›’nda düzenlenen “TTB- Ola¤and›fl› Durumlarda H›zl› De¤erlendirme ve Müdahale E¤itimin-
de” e¤itici olarak yer alm›flt›r.  

• ‹stanbul Tabip Odas›, Komisyon baflkan› Dr. Özlem Sar›kaya’n›n e¤itim dan›flman› oldu¤u Uluslar
aras› SPHERE-Afete Müdahalede Asgari Standartlar-‹nsani Yard›m Sözleflmesi’nin ‹stanbul’da düzen-
lenecek ve meslek örgütleri ile di¤er sivil toplum kurulufllar›ndan temsilcilerin kat›laca¤› 23-24 May›s
2009’da ‘E¤itimci E¤itimi’ne ev sahipli¤i yapacakt›r.

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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• Komisyonun hedefledi¤i çal›flmalar:  

- 17 A¤ustos 1999 Deprem’inin 10. y›l› nedeniyle TTB-Ola¤and›fl› Durumlarda Sa¤l›k Hizmetleri Kolu
ile birlikte ‘Sa¤l›k Kurulufllar›n›n ve Sa¤l›k Çal›flanlar›n›n Depreme Haz›rl›kl›l›¤›’ konulu de¤erlendirme
raporunun haz›rlanma çal›flmas›na kat›lmak

- Ola¤and›fl› durumlara yönelik kamu kurum kurulufllar›nda fark›ndal›¤› sürekli k›lmak amac›yla odak
konularda toplant›/sempozyum dizileri organize etmek  

- Sa¤l›k kurulufllar›n›n depreme haz›rl›kl›l›¤› ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n bilgilendirilmesi amac›yla k›lavuzlar
haz›rlamak

- Uluslar aras› afet t›bb› ile ilgili projelerde sivil toplum kurulufllar›n›n kat›l›m›n› sa¤lamak amaçl› top-
lant›larda organizasyon deste¤i sa¤lamak   

- Marmara Bölgesi tabip odalar› ile eflgüdüm ve iflbirli¤i çal›flmalar› yürütmek 

- ‹st. Valili¤i Afet Koordinasyon Birimi ve ‹st. Büyükflehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ile ku-
rumsal iletiflim kapsam›nda çal›flmalar›n›n izlem ve de¤erlendirilmesi.

- TTB-ODSH Kol çal›flmalar›na kat›l›m
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T›p Ö¤rencileri Komisyonlar›
Çal›flma Raporu

‹stanbul T›p Fakültesi

2008-2009 y›l› T›p Ö¤rencileri Komisyonu için yeniden bir yap›lanma, ülkemizdeki di¤er t›p fakültele-
ri ile ortaklaflma ve bu ortaklaflma sonucu hareketimizin dinamizm kazand›¤› bir y›l oldu. 

2008 14 Mart Haftas›yla ve Tuzla Tersanelerinde iflçi k›y›mlar›na karfl› toplumsal muhalefetin yüksel-
mesine paralel olarak  hareketlenmeye bafllayan çal›flmalar›m›z  1 May›s’ta iflçi ve emekçilerle birlik-
te fiiflli Etfal Hastanesi’nin önünde yer almam›zla ivme kazand›. Hekimlerin gün geçtikçe emek sömü-
rüsüne ve hak gasp›na daha fazla  u¤ramalar›, gün geçtikçe iflçilefltirilmeleri aç›s›ndan üreten kesim-
le birlikte saf tutman›n enerjisi may›s ay›ndaki çal›flmalar›m›za da yans›d›.

May›sta Bal›kesir Gönen’de tüm t›p fakültelerinden gelen t›p ö¤rencilerinin kat›l›m›yla 2 günlük bir
“Bahar Okulu” düzenledik. Yap›lan panel ile SSGSS’yi farkl› aç›lardan tart›flma imkan› bulan t›p ö¤-
rencileri olarak “genel sa¤l›ks›zl›k ve sigortas›zl›k yasas›”n›n karfl›s›nda durmam›z ve mücadele etme-
miz gerekti¤ini bir kez daha anlad›k. Her ö¤rencinin atölye çal›flmalar›nda aktif yer ald›¤›, yapt›klar›
sunumlarla fikirlerini anlatt›¤› ve tart›flt›¤›, bir sonraki y›l yap›lacak çal›flmalar›n ana hatt›n›n çizildi¤i
alabildi¤ine verimli ve e¤lenceli bu bahar okuluyla  çal›flmalar›m›z› taçland›rd›k. 

Fakültemize döndü¤ümüzde ise çok yo¤un bir Bahar fienli¤i çal›flmas›n›n içerisinde bulduk kendimi-
zi. Buhan Berken, Erdal Bayrako¤lu, Grup Vardiya, Erkan Çanakç›’n›n kat›l›m›yla gerçeklefltirdi¤imiz
konserde yaklafl›k 300 ö¤renci e¤lenip halaylar çektiler. Bahar flenli¤i kapsam›nda film gösterimi ve
söylefliler yapt›k. 

Yeni dönemin bafllamas› ile birlikte eylül ve ekim aylar›nda yapt›¤›m›z afifl ve toplant›larla TÖK’ü ta-
n›tmaya çal›flt›k ve yeni arkadafllar›m›z› bizlerle birlikte çal›flma yapmaya davet ettik. “Paral› e¤itime
karfl› dayan›fl›yoruz” kampanyas›n› bafllatt›k. Üst devrelerden alt devrelere ders notu ve kitap aktar›-
m› yapmam›z› sa¤layan bu kampanya ile her ö¤renciye ucu dokunan bir sorunu çözmeye çal›flan bir
yerde bulunduk. 

Okulumuzda grevde olan temizlik iflçileri ile dayan›flma haftas› düzenledik. T›p ö¤rencilerinin günde-
mine bu sorunu sokabilmek için ö¤rencilerin aras›nda iflçilerin neler yaflad›klar›n› kendi a¤›zlar›ndan
anlatmalar›n› istedik. Ard›ndan yo¤un ajitasyon çal›flmas›yla iflçiler için haz›rlad›¤›m›z› materyalleri sa-
tarak onlara madden bir nebze de olsa yard›m ettik. Sa¤l›¤›n bir ekip ifli oldu¤unu vurgulad›¤›m›z
kampanya boyunca iflçi-ö¤renci dayan›flmas›n›n güzel bir örne¤ini sergiledik.

6 Kas›mda e¤itimimizin ve ö¤renci örgütlememizin önündeki en büyük engellerden birisi olan ve üni-
versitelerdeki durumun bafl sorumlusu YÖK’ü protesto etmek için Beyaz›t’dayd›k.

29 Kas›m’da ve 15 fiubat’da “Emek Demokrasi ve Bar›fl” mitingilerinde yer ald›k.

SSGSS Yasas› yüzünden iflten ç›kar›lan yar› zamanl› çal›flan ö¤rencilerin ifle geri al›nmalar› ve öden-
meyen maafllar›n›n ödenmesi için açl›k grevi bafllatt›k. Grev süresi boyunca ‹stanbul Tabip Odas›’n›
kalaca¤›m›z kurum olarak belirttik ve odam›z›n her türlü deste¤i bize sunmas›yla ‹stanbul T›p Fakül-
tesi bahçesinde adeta bir 68 havas› yaratt›k. 11 gün süren açl›k grevi sürecinin sonunda DTP millet-
vekili Sebahat Tuncel’in yard›m›yla Çal›flma Bakan› Faruk Çelik ile bir görüflme yapmak üzere
TBMM’ye gittik ve yasa de¤iflikli¤i için söz ald›k. Bu arada okulumuz dekanl›¤› ödenmeyen maafllar›
ödemeye bafllad›. Bugün yasa de¤iflikli¤i yap›lm›fl bulunmaktad›r, ö¤renciler ifllerine geri al›nm›flt›r.

Okulda kantinde elde etti¤imiz pano vas›tas›yla yapt›¤›m›z çal›flmalar› ve gündeme yönelik fikirlerimi-
zi duyurmaya çal›flt›k.

8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nde TÖK kad›nlar›n›n öncülü¤ünde kurulmufl,TTB Kad›n Komis-
yonu’na organik ba¤› olan kad›n çal›flmalar› toplulu¤u bir gazete ç›kard›. Film gösterimleri ve panel
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düzenleyen kad›nlar 8 Mart haftas›n›n coflkuyla kutlad›lar.

14 mart haftas› etkinliklerini duyurmaya çal›flt›k. ‹ntern sorununa dair yapt›¤›m›z panelde çözüm yol-
lar›n› tart›flt›k.

Gündemde olan meslek hastal›¤› silikozise karfl› duyarl›l›k yaratmak için film gösterimleri düzenledik.

Çal›flmalar›m›z dönemin kalan zaman›nda bu y›l da yo¤unlaflarak devam edecek.

Cerrahpafla T›p Fakültesi

2008-2009 e¤itim y›l›nda TÖK’ün t›p ö¤rencileri aras›nda tan›t›m›n› yapmak için  sene bafl›nda yap-
t›¤›m›z toplant›da tan›t›m masas› açma karar› ald›k. Bu do¤rultuda fakültemize  yeni gelen  ö¤renci-
lere tabip odas› ve TÖK’ ü tan›tan broflürler da¤›tt›k. Böylelikle CTF TÖK’ün yeni dönem çal›flmalar›
bafllam›fl oldu.

Merkez yürütme kurulu toplant›s›

Tüm TÖK’lerin kat›l›m›yla Ankara’da yap›lan toplant›da yeni dönemde MYK üyeleri seçildi. Ayr›ca ye-
ni dönemle ilgili çal›flma konular› belirlendi.

Tabip odas›nda aç›l›fl toplant›s› ve kokteyli

17 aral›k tarihinde ‹stanbul’daki TÖK’lerin kat›l›m›yla bu seneki aç›l›fl toplant›s›n› yapt›k. Toplant›da
TÖK’ü tan›tan ve  önceki dönemde yap›lan etkinliklerle ilgili slayt  gösterisi yapt›k. Daha sonra CTF
Halkbilim kulübü müzik biriminden arkadafllar›m›z k›sa bir halk müzi¤i  dinletisi yapt›. Halaylarla  ve
hofl sohbetlerle geceyi bitirdik. 

29 kas›m emek ve  demokrasi eylemi

Emek örgütleri ve  çeflitli siyasi partilerin Ankara’da  düzenledi¤i mitinge kat›ld›k. Krizin bedelini
emekçilere,  iflçilere ödetmek isteyenlere karfl› biz de t›p ö¤rencileri olarak  buraday›z dedik.Demok-
rasi ve bar›fl için S›hhiye meydan›ndayd›k.

Kulüplerin kapat›lmas›na karfl› eylem

Dekanl›¤›n, fakültemizde tek sosyal alan›m›z olan kulüplerimizi kapatma giriflimine karfl› kulüp üyele-
ri ve duyarl› arkadafllar›m›z›n kat›l›m›yla bir eylem yapt›k. Yemekhaneden dekanl›k önüne  kadar bir
yürüyüfl gerçeklefltirip dekanl›k önünde  oturma eylemi yapt›k. Bunun üzerine dekanl›k kulüp temsil-
cileriyle  görüflüp geri ad›m atmak zorunda kald›.

Hekim forumu 

Tabip odas›n›n devaml› yay›n› hekim forumunun ocak-flubat say›s›n›n dosyas›n› haz›rlad›k. Dosya ko-
nusu olan T›p E¤itimiyle  ilgili  hocalar›m›z›n, yönetimin ve ö¤renci arkadafllar›m›z›n görüfllerini  ald›k.
Ülkemizde  var olan e¤itim sisteminin çarp›kl›¤›n› ve   olmas› gerekeni ortaya koymaya  çal›flt›k. 

Ders notu ve kitaplar›  için imza kampanyas›

Fakültemizde e¤itimin önünde büyük bir engel olan ders notlar›n›n düzensiz olmas› ve ders kitapla-
r›n›n  bulunmamas› sebebiyle bafllatt›¤›m›z imza kampanyas› bafllatt›k. Yönetime verdi¤imiz yüzlerce
dilekçeyle isteklerimizi bildirdik. 

14 Mart  T›p Bayram›

T›p bayram› haftas› dahilinde CTF oditoryumunda etkinlik düzenledik. Günün anlam ve önemi ile il-
gili yap›lan konuflmadan sonra halkoyunlar› gösterisi ve müzik dinletisi ile etkinlik sona erdi. 

Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi 

2006-2007 y›llar›nda yeniden yap›lanmas›n› bafllatt›¤›m›z Marmara TÖK çat›s› alt›nda 2008-2009 sü-
resince daha düzenli çal›flmalarda bulunduk ve di¤er fakültelerdeki TÖK’lerle olan iletiflimimizi gelifl-
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tirdik.

2-3 Nisan 2008’de Çukurova TÖK’ün düzenledi¤i T›p E¤itimi Sempozyumu’na temsilci olarak bir ar-
kadafl›m›z kat›ld›, sempozyumdaki konular hakk›nda arkadafllar›m›za bilgiler verdi.

6 Nisan günü SSGSS karfl›t› mitingde ‹stanbul, Ankara ve Edirne’den kat›lan TÖK’lü arkadafllar›m›zla
birlikte yer ald›k. 

Devam eden süreçte yerelde çal›flmalar›m›z› sürdürürken Nisan ay›n›n son haftas›nda di¤er fakülte-
lerle birlikte 1 May›s’a kat›l›m› planlad›ktan sonra okulumuzda bulunan kulüplerle birlikte 1 May›s’a
ça¤r›da bulunduk. 1 May›s’ta ‹TO üyeleri ve TÖK’lü arkadafllarla birlikte “Sa¤l›k hakk› için, yaflas›n 1
May›s” pankart›yla emekçilerin yan›nda Taksim’in 1 May›s alan› oldu¤unu dile getirdik.

10-11 May›s 2008’de Bal›kesir Gönen’de düzenlenen Bahar Okulu’nun haz›rl›¤›nda yer ald›k ve kat›-
l›m sa¤lad›k. Çeflitli illerden gelen TÖK’lülerle birlikte çal›flmalar düzenledik ve iliflkilerimizi gelifltirdik.
Yap›lan panellerden ve atölyelerden edindi¤imiz bilgi ve deneyimleri arkadafllar›m›zla paylaflt›k.

Okulumuzda düzenlenen Ö¤renci Kongresi için iki konferans haz›rlad›k. Bunlardan birincisi Prof. Dr.
Afflar Timuçin’in konuflmac› oldu¤u “T›p, Felsefe ve Sanat” konulu konferans, ikincisi ise Sunay Ak›n
ve Akgün Akova’n›n kat›ld›¤› “‹ki fiair Aras›nda ‹stanbul” konulu konferanst›.

Bu etkinliklerin yan›nda yerelde dönem sonuna kadar film gösterimlerimiz devam etti ve 1 Haziran
günü Kad›köy’de düzenlenen Bar›fl Mitingi, ard›ndan “16 Haziran Tuzla Tersane Grevi”ne kat›l›mla
dönemi tamamlad›k.

Yeni döneme okulumuzun aç›lmas›yla yerelde tan›flma toplant›m›z› yaparak bafllad›k ve çal›flmalar›-
m›z› planlad›k.

Film gösterimlerimizi daha sistemli yürütebilmek için ‹TO-Sanat Komisyonu’yla iletiflime geçtik. Bu ko-
misyondan Dr. Abdul Lama ile birlikte bütün y›l›n plan›n› yapt›k ve gösterimlere birlikte bafllad›k. Ül-
ke sinemalar›n› tan›mak ve bilgi edinebilmek amac›yla bafllad›¤›m›z çal›flmam›z›n ilk aya¤›nda ‹talyan
sinemas›ndan 10 filmi izledik. Yeni gerçekçilik ak›m› üstüne çal›flt›k ve bu ülke sinemas›ndan baflka
örnekleri izledik, yorumlad›k. Savafl›n ve faflizmin ‹talya üstündeki etkilerini ülkemiz üstüne de düflü-
nerek tart›flmalar gerçeklefltirdik. Çal›flmam›z› Sovyet sinemas› ile devam ettirmekteyiz. Sovyetlerde-
ki yaflam›,ideoloji ve yönetimi izlenen filmlerle birlikte ele al›yoruz. Bunun yan›nda Alman faflizminin
ve ‹kinci Dünya Savafl›’n›n Sovyetler ve Dünya üzerindeki etkilerini izlediklerimiz paralelinde tart›flma-
ya devam ediyoruz.

29 Kas›m 2008’de “Krize, ‹flsizli¤e, Yoksullu¤a ve Zamlara Karfl› Emek, Bar›fl ve Demokrasi Mitin-
gi”nde çok say›da arkadafl›m›zla birlikte Ankara’da alandayd›k.

‹stanbul Tabip Odas›’n›n düzenli yay›n› olan Hekim Forumu’nun Ocak-fiubat say›s›n›n “T›p E¤itimi”
konulu dosyas›n› haz›rlamay› di¤er fakültelerle birlikte üstlendik ve 2 ay boyunca dosyan›n haz›rlan-
mas› için yo¤un emek harcad›k, yay›n kurulu ile birlikte çal›flt›k.

2009 y›l›n›n bafl›nda ‹stanbul’daki t›p ö¤rencilerini bir araya getirebilmek için Çapa ve Cerrahpa-
fla’dan arkadafllar›m›zla birlikte tan›flma toplant›s› düzenledik.

2009 y›l› 14 Mart T›p Bayram› etkinliklerin ço¤unda yer ald›k ve 14 Mart günü geleneksel olarak Tak-
sim’de yap›lan yürüyüfle kat›larak etkinlikleri tamamlam›fl olduk.

Bunlar›n yan›nda bu süreç boyunca bütün TÖK’lerin çal›flmas›yla yay›nlanan dergimiz “DOKU”ya eli-
mizden gelen katk›y› sa¤lad›k ve katk› sa¤lamaya devam etmek için çal›flmalar›m›z› yürütüyoruz.

Son dönemde ise okulumuzdaki di¤er kulüplerle birlikte düzenleyece¤imiz Bahar fienli¤i üzerinde ça-
l›flmalar›m›za devam etmekteyiz. Çal›flmalar›m›z dönemin geri kalan›nda da devam yo¤un bir flekilde
devam edecektir.

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U



7 3

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U

Silivri Temsilcili¤i Çal›flma Raporu

‹stanbul Tabip Odas› Silivri Temsilcili¤i(‹TOST) 04.01.2005 tarihinde al›nan Yönetim Kurulu karar›yla
Alibey Mah.Gülsor ‹fl Merkezi Kat:2 No:51 Silivri adresinde Dr.Fethi Bozçal›’n›n temsilcili¤inde kurul-
mufl olup, hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

1.Türk Tabipleri Birli¤i Genel Pratisyenlik Enstitüsü Saha E¤itimleri: Toplam 6 temel modül e¤itimleri
Silivri bölgesinde tamamlanm›flt›.4 Mart 2009 da Klinik modül e¤itimi Geriatri modülü ile bafllat›lm›fl-
t›r. E¤itimler, mesai saatleri d›fl›nda temsilcili¤imizde binas›nda yap›lmaktad›r.

2.‹fl Yeri temsilci seçimleri: Silivri Devlet Hastanesi, Özel Kolan Hastanesi temsilci seçimleri 2008 Ha-
ziran ay›nda geçeklefltirilmifltir.

3.Bölgede çal›flan hekimlerin yak›c› sorunlar›ndan olan iflyeri hekimli¤i ile ilgili sorunlar görüflülmüfl,
Odam›zdan onay almadan bir çok yerde ifl yeri hekimli¤i yapan hekimlere karfl› önlem al›nmas› için
Silivri de bir pilot çal›flma yap›lmas› düflünülmüfltü ancak yaflama geçirilememiflti.2009 y›l› bafl›nda
Yönetim Kurulu, Silivri bölge hekimlerinin bu konuda yaz›l› bilgilendirilip, bu koflullara uymayan mes-
lektafllar›m›z uyar›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. 

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

5.Temsilcili¤imiz, bölge hekimlerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlar›na destek olmak için baz› haftalarda
Cuma akflamlar› film gösterimi, fliiri dinletisi, sohbet amaçl› etkinlikler düzenlemifltir.

6.12 Mart 2009 da TTB taraf›ndan bafllat›lan Acil Eylemi. Silivri Devlet Hastanesinde gerçeklefltirilmifl-
tir.

7.14 Mart 2009 tarihinde Silivri Temsilcili¤imiz 14 Mart Sa¤l›k Haftas› için bir bas›n aç›klamas› yap-
m›fl, birçok yerel bas›n organlar›nda yer bulmufltur. Yine 14 Mart günü ‹TO ST’nin organize etti¤i
An›tsal Törene Silivri bölgesinde hizmet veren hekimlerin kat›l›m›yla Silivri Atatürk an›t› önünde ger-
çeklefltirilmifltir. Törende Kurumsal çelenklerin an›ta yerlefltirilmesi, sayg› duruflu ve sonras› istiklal
marfl› okunmufltur. Silivri temsilcili¤imizin haz›rlad›¤› bildirge okunmufl, etkinlikler yerel bas›nda yer
alm›flt›r.

8.14 Mart 2009 tarihinde Silivri de 14 Mart T›p Yeme¤i düzenlenmifltir. ‹TO’nun son bir y›l içinde
yapt›klar› etkinlikler görsel olarak sunmufl ayr›ca yemekte ‹TO Onur Kurulu üyesi Dr. Nergiz Erdo¤an
da bir konuflma yapm›flt›r.

9.Temsilcili¤imiz, Silivri Belediyesinin Kent Meclisi, Engelliler ve Sa¤l›k Komisyonu üyesi olarak etkin-
liklerini sürdürmüfltür. 

10.Silivri temsilcilik binas› mevcut adresinden Piri Mehmet Pafla Mah.Mumhane Sok. No:15 Silivri ad-
resine tafl›nm›flt›r.
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Sa¤l›k Politikalar› Komisyonu

‹TO Sa¤l›k Politikalar› Komisyonu, ülkemizde uygulanan neo-liberal politikalar, sa¤l›k ve sosyal güven-
likte yaflanan hak kay›plar›, kamusal alan›n tasfiyesi ile ortaya ç›kan y›k›mlarla mücadele perspektifiy-
le ‹stanbul Tabip Odas›’n›n di¤er kurul ve komisyonlar›, Türk Tabipleri Birli¤i ve di¤er meslek ve emek
örgütleri ile birlikte çeflitli çal›flmalar yürütmüfltür.  Sa¤l›k alan›nda  yaflanan y›k›m, hekimlerin çal›fl-
ma koflullar›nda kötüleflme ve hak kay›plar› yan›nda sa¤l›k hakk› aç›s›ndan da ciddi  sorunlar› bera-
berinde getirmifltir. Sa¤l›k Politikalar› Komisyonu, bu alana bir bütün olarak bakmak ve mücadele çiz-
gisini hem hekimler hem de toplumun çeflitli kesimlerini kapsayacak biçimde gelifltirmek çabas›nda
olmufltur. 

Komisyonumuz, Sosyal Güven(siz)lik ve Genel Sa¤l›k(s›zl›k) Sigortas› yasas›n›n getirdi¤i hak kay›plar›
konusunda istanbul’da ve ‹stanbul d›fl›nda çeflitli bilgilendirme toplant›lar›na kat›lm›fl, di¤er emek ve
meslek örgütleri ile birlikte ortak etkinlikler düzenlenmifltir. Yine ayn› bafll›kta çeflitli radyo ve televiz-
yon programlar›na kat›l›m olmufl, yaz›l› yay›n organlar› için yaz› dizisi ve TTB bünyesinde  “sosyal gü-
venlikte hak kay›plar›” bafll›kl› broflür haz›rlanm›flt›r.  

Sa¤l›¤a eriflimde ciddi k›s›tlamalar getiren Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i, komisyonumuz taraf›ndan ele al›-
n›p de¤erlendirilmifl; ancak bu konunun kamuoyu ile paylafl›lmas› noktas›nda eksik kal›nm›flt›r. 

Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n ciddi ayaklar›ndan biri olan ve TBMM gündeminde de yer alan “Ka-
mu Hastane Birlikleri Pilot Uygulamas› Hakk›nda Kanun Tasar›s›” Komisyonumuz taraf›ndan ele al›n-
m›fl, görüfllerimiz ‹stanbul’da ve ‹stanbul d›fl›nda çeflitli birimlerde, di¤er emek örgütleriyle birlikte dü-
zenlenen toplant›larda kat›l›mc›larla paylafl›lm›flt›r. Bu konuda çeflitli yaz›l› materyaller ve sunumlar
haz›rlanm›fl, röportajlar yap›lm›flt›r. 

Yaflanan ekonomik krizin gerek sa¤l›k ortam›nda gerekse toplumsal yaflamda yaratt›¤› durum ele
al›nm›fl, bu konuda ‹stanbul ve Ankara’da düzenlenen toplant› ve mitinglere kat›l›m sa¤lanm›flt›r. 

TTB taraf›ndan düzenlenen imza kampanyas› ve Acil Eylem’de komisyon üyelerimiz aktif rol alm›fl;
bu dönemde çeflitli birim ziyaretleri gerçeklefltirilmifltir. 

Komisyonumuz ‹stanbul Tabip Odas› taraf›ndan düzenlenen, ‹ngiltere London Health Emergency ha-
reketinin yöneticisi John Lister’›n kat›ld›¤› “Bir Salg›n Olarak Sa¤l›k Reformlar›” konulu konferans›n
düzenlenmesinde görev alm›flt›r.

Türkiye sa¤l›k ortam› ve hekimlerin çal›flma koflullar› aç›s›ndan yaflanan geliflmeler ve hak kay›plar› ya-
k›ndan takip edilerek politikalar gelifltirilmesine katk› sunulmufltur. 14 Mart T›p haftas› kapsam›nda
gerçeklefltirilen “Hekimler ve Sendikal Örgütleme” konulu panelin düzenlenmesi ve yürütülmesine
katk› sa¤lanm›flt›r. 

Komisyonumuz Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r Platformu taraf›ndan düzenlenen Alternatif Su Foru-
mu’nda atölye çal›flmalar›na katk› sunmufl, “su ve enerji” bafll›kl› atölye çal›flmas›na kat›l›m sa¤lan-
m›flt›r. 

Bir komisyon üyemiz Hekim Forumu Yay›n Kurulu’nda yer almaktad›r. 
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7 5

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U

Kad›n Komisyonu Çal›flma Raporu

1. 29–30 Kas›m kad›na yönelik fliddet çal›fltay› yap›ld›. PS‹K‹ATR‹, ADL‹ TIP, KADIN HASTALIKLARI VE
DO⁄UM, PRAT‹SYEN HEK‹MLER VE Kad›n çal›flmas› yapan gruplarla gerçeklefltirilen çal›flmada ülke
prati¤inde kad›na yönelik fliddeti önlemeye dönük mekanizmalar ifllevselli¤i aç›s›ndan ele al›nd›. Tes-
pit edilen eksikliklerin giderilmesi için alt çal›flma gruplar› oluflturuldu.

2. TTB kad›n hekimlik ve kad›n sa¤l›¤› kolunun yürütmesinde yer al›nd›.Kad›n hekim örgütlenmesinin
ülke ölçe¤inde yayg›nlaflt›r›lmas›,kad›n hekimlere yönelik ayr›mc›l›¤›n takibi konusunda çal›flmalar yü-
rütüldü. Dr.Venhar Onat, Dr...... ›n karfl›laflt›klar› fliddet olaylar› takip edildi mahkeme süreçleri izleni-
yor.

3. Sendikalar, partiler, demokratik kitle örgütleri ve üniversitelerde kad›n sa¤l›¤› ve fliddet konulu befl
ayr› e¤itim toplant›s›nda yer al›nd›.

4. 9 Mart tarihinde Türkiye Bioetik Derne¤i ile birlikte Yeni Üreme

Teknolojileri Yeni Annelikler Sempozyumu düzenlendi.

5. Kartal E¤itim Araflt›rma Hastanesi baflhekimi taraf›ndan darp edilen meslektafl›m›z uzm.dr. Dilek
Argonla ilgili baflhekimin görevinden al›nmas› ve gerekli yasal soruflturma sürecinin titizlikle yürütül-
mesi için imza kampanyas› düzenlendi.Bu süreçte ‹Ü t›p fk ve Bak›rköy ruh ve sinir hastal›klar› hasta-
nelerinde birer hafta süreyle imza stantlar› aç›ld›.Bas›n toplant›lar›,radyo programlar› düzenlendi.

6. Odam›zda önümüzdeki güz yap›lmak üzere tplumsal cinsiyet e¤itimi planland›

7. Sa¤l›k Habercileri Derne¤i ile birlikte sa¤l›k kad›n habercili¤i etik konusnda ortak bir e¤itim ve  ça-
l›flma planland›.
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Asistan Hekim Komisyonu 
Çal›flma Raporu

Asistan hekimlerin  örgütlenme, mecburi hizmet ve çal›flma koflullar›yla ilgili veriler derlenerek Kas›m
2008’de Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›nda sunuldu. Asistanlar›n ifl yükü, hizmete kilitlenilip e¤itimin ih-
mal edilmesi ve kurum ziyaretleriyle akreditasyonun önemi vurguland›.

Hukuk dan›flman›ndan Mecburi Hizmet uygulamalar› ile ilgili bilgilendirici toplant› yap›ld›.

Ba¤c›lar  E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’ndeki  e¤itim koflullar›n›n yetersizli¤i konusunda yap›labile-
cekler de¤erlendirildi ve  bu hastanedeki baz› asistanlar›n Uzmanl›k E¤itimi Çal›flma  Grubu ile iletifli-
mi sa¤land›. 

Uzmanl›k E¤itimi çal›flma  Grubu’nun Marmara Üniversitesi hastanesinde 10 Mart’ta yapm›fl oldu¤u
panelin asistanlara duyurulmas›nda grupla birlikte çal›fl›ld›. 

Uzmanl›k e¤itimi çal›flma grubunun asistan hekimlerinin e¤itim gereksinimleri ile ilgili yapm›fl oldu¤u
ankete katk› sa¤land›. 

Asistan hekimlerin yasal haklar›yla ilgili s›kça akla  gelen sorular›n derlenip hukuk dan›flman›n›n ya-
n›tlar›n›n broflür haline getirilmesi projesi bafllat›ld›. 

9  Eylül Üniversitesi’nde asistan hekimlerin “yard›mc› ö¤retim üyesi” s›fat›yla ö¤retim üyeleri kadar
döner sermaye al›yor oldu¤u teyit edilerek ‹stanbul’daki asistanlara duyurulmas› planland›. (bordro-
yu gözümüzle göremedik. Zeynep hoca Murat’tan bordroyu alacakt›.)

Asitanlar›n uzun çal›flma saatleri ile ilgili hukuk dan›flman›n›n haz›rlad›¤› dava dosyas› ile bir asistan›n
dava açmas›n› kolaylaflt›rmak amac›yla baz› bölümlerin ö¤retim üyeleriyle görüflmeler bafllat›ld› ve da-
vay› olumlu karfl›layacaklar›na yönelik yan›tlar al›nd›.

Yabanc› uyruklu asistan hekimlerin maafl, döner sermaye ve sa¤l›k güvencesinden yararlanmamas›
Uzmanl›k e¤itimi Kurultay›’nda dile getirildi. Baz› hastanelerde çal›flan yabanc› uyruklu hekimlere ko-
nuyla ilgili aç›lacak davan›n olumlu sonuçlanabilece¤i ile ilgili ön bilgi verildi Tabip odas›n›n olanakla-
r› tan›t›ld› ve hukuki dan›flma süreci için yol gösterildi.

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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Sanat Komisyonu 
Çal›flma Raporu

Sanatç› ve sanatsever hekimleri tan›mak, tan›tmak eserleri ve etkinlikleri hakk›nda sa¤l›k çal›flanlar›-
n› bilgilendirmeyi görev edinen komisyon sanatla ilgili tüm alanlarda eser üreten, birikimi olan veya
sanatsever hekimlerin sesi olmak ve haberleflmelerini sa¤lamak ve bu konuda platform görevi üst-
lenmek ilkesi ile hareket etmektedir.

KADIKÖY BÜRO S‹NEMA GÜNLER‹

Sanat komisyonu 2008- 2009 döneminde Dr. Ali Özyurt ve bir sinema tutkunu olan Dr. Abdül La-
ma’n›n kiflisel gayretleri ile gerçekleflen Kad›köy Sinema günleri etkinliklerinde görev alm›flt›r. 

Her ay›n son Perflembe akflam› düzenlenen etkinlikte sinema tarihinde yer alm›fl önemli kült filmler
gösterilmifltir. ‹stanbul Tabip odas› Kad›köy bürosunun s›cak ve ola¤anüstü manzaral› mekan›nda
gösterimler öncesinde saydam eflli¤inde çeflitli konularda sunumlar ve fliir okuma etkinlikleri düzen-
lenmifl gündeme dair konular›n tart›fl›ld›¤› k›sa oturumlar yap›lm›flt›r. 

Kad›köy sinema günlerinde Kieslowsky’nin üçlemesinden “Üç renk Mavi”, Charlie Chaplin’ den “Mo-
dern Zamanlar”, M.Kalatazov’dan  “Ben Küba” Vittorio De Sica’dan “Umberto D.” gibi sinema tari-
hinin önemli kilometre tafllar› irdelenmifltir. 

Sürrealizm gündemiyle topland›¤›m›z Ocak ay› oturumunda Luis Bunuel’den The Phantom of the Li-
berty” filmi gösterime girmifl oturum öncesi Sanat komisyonu Moderatörü Dr. Mehmet Uhri Sürrea-
lizm üzerine sunumda bulunmufltur. Kad›köy Sinema etkinliklerinde Dany Boyle’dan “Slumdog Milli-
onaire” ve Marjane Satrapi’den “Persapolis” adl› güncel filmleri de gösterilmifltir. 

Gösteriler öncesi Banu Engür’den “Kahve tad›nda bir dünya” ve Ali Öz’den “1982- 2007 Türkiye Po-
litik Paromas›” bafll›kl› sunumlar yap›lm›flt›r. Kad›köy büro sinema günleri etkinlikleri meslektafllar›m›-
z›n gösterdi¤i ilgi ile her ay›n son Perflembe günü düzenli olarak gerçeklefltirmeye devam edecektir. 

14 MART TIP HAFTASI ETK‹NL‹KLER‹

14 Mart t›p haftas› içinde “Sanatç› hekimler karma resim sergisi” aç›lm›flt›r. Sergide Dr. Sami Sar›gül,
Dr. Süleyman Çam,  Dr. Ça¤r› Çalc›, Dr. Yasin Ceylan, Dr. Perihan Sevim, Dr. Ayflegül Bilen ve Dr.
Saadet Çal›flkan’ a ait resimler sergilenmifltir. Bas›n Müzesinde gerçekleflen resim sergisinin aç›l›fl›n-
da 9 Mart 2009 günü Doktorlar ve Sa¤l›k Resim Yar›flmas› ve 14 Mart T›p Haftas› Foto¤raf Yar›flma-
s› ödül törenleri de gerçeklefltirilmifltir. 

SANATÇI HEK‹MLER ‹LG‹L‹ TANITIM VE ETK‹NL‹KLER

Sanatç› hekimlerimizin ürünlerinin ve eserlerinin Tabip odas› web sitesi ana sayfa ve sanat komisyo-
nu sayfas›nda tan›t›lmaktad›r. Hekim forumu yay›n kurulu ile iflbirli¤i yapan komisyonumuz sanatç›
hekimlerimize hekim forumunda da yer vermektedir. 

Sözlerini yaz›p besteledi¤i eserleri ve kendine özgü icras› ile müzik camias›nda yer edinen Dr. Ece Ül-
ker ve yeni albümü “‹nce Çizgilerde” nin tan›t›m› gerçeklefltirilmifltir.
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Eli kalem tutan hekimlerimizin ürünlerini tan›tmak, meslektafllar›m›za duyurmak amac›yla yazar he-
kimlerimizin ürünleri yine hekim forumu arac›l›¤›yla duyurulmaktad›r. Bu amaçla Dr. Deniz Turhal’›n
“Nuh Gemisini beklerken”, Prof. Dr. Nejat Akar’›n “Bozk›r Çocuklar›na Bir Umut” Dr. Arif Çelebi’den
“Bir Zamanlar Çapa Nöroloji” Dr. Mustafa Sütlafl’›n “Sa¤l›k Reformu; Yanl›fl Yolda m› Gidiyoruz?” ki-
taplar›n›n tan›t›m ve yorum yaz›lar›yla hekim forumunda duyurulmas› sa¤lanm›flt›r. Yazar Dr. Kriton
Dinçmen ile gerçeklefltirmeyi planlad›¤›m›z ve genç hekimlere yönelik “Hekimlik ve Ütopyalar” konu-
lu etkinlik ise say›n Dinçmen’in 27 A¤ustos 2008 de vefat› nedeniyle gerçeklefltirilememifltir. Merhum
Dinçmen “Hayatta tan›d›¤›m herkese teflekkür ederim” yazan bir gazete ilan› vererek bizlere veda et-
mifltir. 
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‹nsan Haklar› Komisyonu
Çal›flma Raporu

• 2008 y›l›nda Sevinç Özgüner ‹nsan Haklar› ve Demokrasi ödülü Bar›fl Annesi Peyruzhan Alto¤ ve
Tuzla iflçilerine verildi. 23 May›s 2008 de ödül töreni ve anma toplant›s› odam›zda yap›ld›.

• Haziran ay›nda hekimlere yönelik fliddete çal›fltay› yap›ld›.

• 26 haziran dünya iflkence ma¤durlar›yla dayan›flma günü sebebiyle ‹HD,T‹HV,TOHAV,Mazlum-
der’in ortaklafla yapt›klar› bas›n aç›klamas›na kat›l›m sa¤land›.

•  Üsküdar cezaevi izleme komisyonu çal›flmalar›na Oda ad›na komisyon üyesi  Dr. Veysi Ülgen ka-
t›ld›. Bu çerçevede Adalet Bakanl›’¤›n›n 2 günlük e¤itimine kat›ld›.

• Tekirda¤ cezaevinde uzun bir süre tutukluluk sonras› teflhis ve tedavi süreçlerindeki sorunlar nede-
ni ile yaflam›n› yitiren Kuddusi Okk›r konusunda araflt›rma yap›ld›.

• Engin Çeber’in iflkence ve kötü muamele sonucu ölümü üzerine odam›za Avukatlar› taraf›ndan ya-
p›lan baflvuru de¤erlendirildi. Odam›z ad›na ölü ve otopsi muayenesine kat›lmak üzere ‹stanbul T›p
Fakültesi’inden bir ö¤retin üyesi görevlendirildi.

• Meclis ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan ‘Kay›p Çocuklar› Raporu’ de¤erlendirilerek,
görüfl oluflturuldu.

• Ayazma mahallesi sakinlerinin baflvurusu üzerine komisyon üyeleri Dr. Veysi Ülgen ve Dr. Süheyla
A¤koç bir ziyeret gerçeklefltirdi. S›n›rl› bir sa¤l›k taramas› ve bilgilendirme çal›flmas› yap›ld›. Ziyaret so-
nuçlar› rapor haline getirildi.

• Komisyon sekreterli¤inin 1 Ocak 2009’dan itibaren üçer ayl›k periyodlarla dönüflümlü olarak yürü-
tülmesi planland›.

• Sevinç Özgüner ‹nsan Haklar› ve Demokrasi ödülü 2009 y›l›nda iflkence ile yaflam›n› yitiren Engin
Çeber ve DESA fabrikas›nda sendikaya üye olmas› nedeniyle iflten at›lan ve aylard›r direniflini sürdü-
ren Emine Arslan’a verildi.

• Gebze cezaevinde bulunan Sibel Kurt’un sa¤l›k sorunlar› nedeni ile Avukat›n›n baflvurusu de¤er-
lendirilerek, Gebze cezaevi müdürlü¤üne bir yaz› gönderildi.

• Kot iflçileri dayan›flma platformuna Dr. Nevin Küçükçall›’n›n  kat›lmas› kararlaflt›r›ld›. Bu konuda he-
kim forumunda yay›nlanmak üzere Dr. Zeki K›l›çarslan ile bir röportaj yap›ld›.

• Ergenekon davas› tutuklular›n›n sevk ve tedavi süreçlerinde hekimlerin kamuoyuna da yans›yan ya-
flad›klar› sorunlar› incelemek üzere Silivri Devlet Hastanesi Dr. Ali Küçük ve Dr. Fethi Bozçal› taraf›n-
dan ziyaret edilerek hekimlerle görüflüldü. Haseki EAH ve GATA EAH yönetim kurulu üyelerince zi-
yaret edildi. Hekimlerin  hem tutuklular hem de Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan bask› alt›na al›nd›¤›, tefl-
his tedavi ve karar alma süreçlerinde özgür iradeleriyle hareket etmekte sorun yaflad›klar›na iliflkin bir
ön rapor haz›rland› ve bir bas›n aç›klamas› yap›ld›.

• 1 Nisan 2009 tarihinde çocuklar için adalet platformuna  insan haklar› komisyonu ad›na Dr. Veysi
Ülgen kat›ld›.

• 2008-2009 döneminde odaya insan haklar› ihlalleri ile ilgili yap›lan baflvurular takip edildi.

• Vak›f Gureba EAH de personel girifl ve ç›k›fllar›nda parmak izi uygulanmas›na iliflkin odam›z hukuk
bürosu görüflü baflhekimli¤e iletildi.
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Hekim Forumu ve Klinik Geliflim
Çal›flma Raporu

HEK‹M FORUMU

‹stanbul Tabip Odas› yay›n organ› Hekim Forumu 1990 y›l›ndan beri yay›nlanmakta olup, iki ayda bir
ortalama 20.000 adet bas›larak ‹TO üyesi meslektafllar›m›za ücretsiz olarak da¤›t›lmaktad›r. Ülkemiz-
deki kendi alan›nda en büyük tiraja sahip dergilerden biri olan Hekim Forumu, gönüllü bir Yay›n Ku-
rulu faaliyetinin ürünüdür.

2008 – 2009 yay›n döneminde Hekim Forumu Yay›n Kurulu’nda Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. Mah-
zar Çelikoyar, Dr. Mehmet Uhri, Dr. Nergis Erdo¤an, Dr. Ali Küçük, Dr. Serkan Emre Ero¤lu, Dr. Meh-
met Sofu, Dr. Ebru Tafltan, Dr. Kadircan Keskinbora, Dr. Ahmet Topuzo¤lu, Dr. Süheyla A¤koç, Dr.
Süheyla Ekemen, Dr. ‹ncilay Erdo¤an, Dr. fiaban Öztürk, Dr. Veysi Ülgen ve Dr. Turabi Yerli görev al-
m›fllard›r.

Her ay›n 2. ve 4. Perflembe akflamlar› ‹TO Ca¤alo¤lu bürosunda düzenli olarak toplanan Yay›n Kuru-
lu, esas olarak derginin dosya konusunu belirlemekte ve dosya editörü koordinasyonunda belirli bir
konuyu hekimlerin gündemine tafl›maktad›r. Geçti¤imiz dönemin dosya konular› afla¤›da s›ralanm›fl-
t›r:

• May›s – Haziran 2008 Hekim Eme¤i 

• Temmuz - A¤ustos 2008 Çal›flma Ortam›

• Eylül – Ekim 2008 ‹stihdam Paketi

• Kas›m – Aral›k 2008 Acil Servis

• Ocak – fiubat 2009 T›p E¤itimi

• Mart – Nisan 2009 Adli T›p

Hekim Forumu pdf format›nda ‹TO web sayfas›nda, elektronik ortamda yay›nlanmakta ve arflivlen-
mektedir.  

Geçti¤imiz dönemde ayr›ca Hekim Forumu dergisi arflivinden iki seçki yay›nlanm›flt›r:

• Türkiye’de Sa¤l›k Politikalar› Üzerine Yaz›lar (Derleyen: Dr. Muhammet Can)

• Türkiye’de Sa¤l›k Politikalar› Üzerine Yaz›lar – 2: Sa¤l›kta Dönüflüm (Derleyen: Dr. Hüseyin Demir-
dizen, Dr. Akif Akal›n)

KL‹N‹K GEL‹fi‹M

‹stanbul Tabip Odas› bilimsel yay›n organ› Klinik Geliflim 1987 y›l›ndan beri yay›nlanmakta olup, üç
ayda bir ortalama 1.000 adet bas›larak ‹TO üyesi meslektafllar›m›za ve kütüphanelere ücretsiz olarak
da¤›t›lmaktad›r. Klinik Geliflim 32 hekimden oluflan gönüllü bir Yay›n Kurulu faaliyetinin ürünüdür.

Geçti¤imiz dönem içinde yay›nlanan Klinik Geliflim say›lar›:

• Cilt 21, No: 2 ‹laç Etkileflimleri

• Cilt 21, No: 3 Üroloji, Acil T›p

• Cilt 21, No: 4 Adli T›p

• Cilt 22. No: 1 Sporcu Sa¤l›¤› 
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‹NTERNET ÜZER‹NDEN YAYIN ÇALIfiMALARI

‹stanbul Tabip Odas› web sayfas› (www.istabip.org.tr) yeni dönemde Oda etkinliklerini görünür k›l-
mak perspektifiyle gözden geçirilmifl ve ‹stanbul’da hekimlerin ortalama yafllar›n›n 40’›n üzerinde ol-
du¤u dikkate al›narak, elden geldi¤ince sadelefltirilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Web sayfas› esas olarak dört bölümden oluflmaktad›r. Ana blok üzerinden Oda’n›n seçilmifl organla-
r› ile kurul ve komisyon sayfalar› ile büro bölümlerine ulafl›labilmektedir. Bu sayfalarda kurul ve ko-
misyon gündemleri ile toplant› tutanaklar›na ulafl›labilmektedir. Üyelerimiz her an Oda faaliyetlerini
bu sayfalardan yak›ndan izleyebilir ve katk›da bulunabilirler.

Büro sayfalar›m›z interaktif olup, üyelerimiz adres bilgilerini bu interaktif formlar arac›l›¤› ile güncel-
leyip, iflyeri hekimli¤i ve özel hekimlik alanlar›na iliflkin uygulamalar›m›z› görebilir, müracaat formlar›-
n› Oda’ya gelmeden bu sayfalardan alabilirler.

Web sayfam›z›n di¤er üç bölümünde güncel haberler, komisyon ve platform haberleri ile yay›nlar yer
almaktad›r. Bu bölümlerde güncel Oda duyurular› yap›lmakta ve sayfalar›m›z her gün düzenli olarak
yenilenmektedir. 

2009 Mart ay› itibariyle web sayfalar›m›za günde ortalama 1600 de¤iflik ‹P adresinden ulafl›ld›¤› be-
lirlenmifltir. 

e-BÜLTEN

‹stanbul Tabip Odas› 1 Aral›k 2008 tarihinden itibaren e-Bülten ad› alt›nda onbefl günlük bir elektro-
nik bülten yay›nlamaya bafllam›flt›r. e-Bülten, üye kay›tlar›m›zda elektronik posta adresi bulunan
14.473 üyemize düzenli olarak elektronik ortamda iletilmektedir. 

e-Bülten bir örgüt içi iletiflim arac› olman›n yan› s›ra, üyelerimize son onbefl gün içindeki haber ve fa-
aliyetleri derli toplu sunma ve üyelerin geliflmeleri ve Oda etkinliklerini daha yak›ndan izlemelerini
sa¤lamalar›n› amaçlamaktad›r. 

ODA YAYINLARI

• ‹stanbul Tabip Odas› K›sa Tarihi – Dr. fiükrü Güner

• Resüsitayson ve Güncel Yaklafl›mlar – Dr. Serkan Ero¤lu

• Rapor, Ne Yapabiliriz? – Dr. Akif Akal›n

• 14 Mart T›p Haftas› Kitab› – 14 Mart T›p Haftas› Komisyonu 
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Etik Kurul Çal›flma Raporu

‹stanbul Tabip Odas› (‹TO) her ay›n ikinci perflembe günü saat 18’de toplanmaktad›r. Etik Kurul’un ha-
len, Baflkanl›¤›n› Dr. ‹mdat Elmas, Sekreterli¤ini Dr. Y›ld›z Ertu¤ Ünder sürdürmektedir.

Etik Kurul;

T›p Eti¤i’nin güncel sorunlar›n› ve ortaya ç›kan olgular› de¤erlendirmek, görüfl oluflturmak, bu görüflü
ilgili alanlara duyurmak ve kamuoyunda tart›fl›lmas›n› sa¤lamak,

T›p eti¤i alan›nda bilgilendirmeyi sa¤lamak amac›yla disiplinler aras› iflbirli¤i yapmak, e¤itim amaçl›
konferans seminer ve benzer etkinlikler düzenlemek,

T›p alan›nda etik davran›fl modelleri gelifltirmek, hekimlerdeki fark›ndal›¤› artt›rmak ve ilgili konularda
rehber kitaplar haz›rlamak,

T›p eti¤i ile hukuk felsefe ve sosyoloji aras›ndaki iliflkileri tan›mlamak, bu alanlarda ortak çal›flma or-
tamlar› yaratmak,

Güncellik kazanan etik sorunlar konusunda oluflturulan görüflleri TTB’ye iletmek ve TTB Etik Kurulu ile
ortak çal›flmalar yapmak,

Toplumun t›p eti¤i konular›nda bilgilendirilmesi, fark›ndal›k düzeyinin artt›r›lmas› için baflta medya ol-
mak üzere ilgili kifli kurum ve kurulufllar aras›nda ortak çal›flma alanlar› yaratmak amaçlar›n› hedefler.

Yap›lan Çal›flmalar

- ‹TO yay›n organ› olan “Hekim Forumu” dergisinde Etik Kurul’un Seçtikleri bafll›¤› alt›nda Doç. Dr. Ye-
flim Ifl›l Ülman’›n koordinatörlü¤ünde düzenli yaz›lar yay›nlanmaya devam etmektedir.

- “Acil Hekimlik Uygulamalar›nda Etik Kurallar” konusunda rapor haz›rlanmas›na karar verildi.

- TTB taraf›ndan düzenlenen “T›p Eti¤i Çal›fltay›na” kat›lma karar› al›nd›.

- ‹TO Yönetim Kurulu taraf›ndan güncelli¤i nedeniyle Etik Kurul’dan görüfl istenen dosyalar, Dr. Y›ld›z
Ertu¤ Ünder taraf›ndan incelenip üzerinde tart›fl›ld›. Görüfl oluflturularak Yönetim Kurulu’na iletildi.

- Hekimlik Uygulamalar› Bürosu’ndan yönlendirilen dosyalardaki etik ihlallerinin senaryolaflt›r›l›p tart›-
fl›lmas›na ve e¤itim amaçl› olarak yayg›nlaflt›r›lmas›na karar verildi.

- Medyada yer alan sa¤l›k haberleri ile ilgili olarak bir izleme komitesi oluflturulmas›na, sa¤l›k haberci-
li¤i konusunda fark›ndal›¤›n artt›r›lmas› için medya ile iflbirli¤i içinde e¤itim çal›flmalar› yap›lmas› karar-
laflt›r›ld›.

- Etik Kurul üyelerinin web sayfas›n› daha etkin kullanmas› konusunda çaba gösterilmesi kararlaflt›r›ld›.

- Etik Kurul’un daha etkin çal›flmas› için TTB Etik Kurul ‹ç Yönergesi gözetilerek, ‹TO Etik Kurul Yöner-
gesi Tasla¤› haz›rland›. Yönetim Kurulu’na onaylanmak üzere sunuldu.

- Yeni çal›flma döneminde Malpraktis Yasa Tasla¤›, Klinik Araflt›rmalar Yönetmeli¤i, organ nakilleri ile
ilgili Etik Kurul Görüflü oluflturulmas›na ve duyurulmas›na karar verildi.

- Tüm uzmanl›k alanlar›nda T›p Eti¤i ile ilgili referans rehber kitaplar›n oluflturulmas›na çal›fl›lmas› ka-
rarlaflt›r›ld›. 
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PERSONEL VE BÜROLAR

Dr. Akif Akal›n Yönetim Kurulu Dan›flman›

Füsun Tafl Yönetici Sekreter

Gülsen Özdemir Baflvuru Bürosu

Nuray Ero¤lu Üyelik ‹flleri Bürosu

Gülseren Nak Üyelik ‹flleri Bürosu

fiüheda Aslan Üyelik ‹flleri Bürosu

Dr. Do¤an fiahin ‹flyeri Hekimli¤i Bürosu

Emel Karaman ‹flyeri Hekimli¤i Bürosu

Dr. Celalettin Cengiz Hekimlik Uygulamalar› Bürosu

Dr. ‹lhan Do¤an Hekimlik Uygulamalar› Bürosu

Cevdet Albayrak Hekimlik Uygulamalar› Bürosu

Özlem Öztürk Hekimlik Uygulamalar› Bürosu

Sevil fien Top Kütüphane, Arfliv Bürosu

Serap fienyuva (Mali Müflavir) Muhasebe Bürosu

fiule fiimflek Muhasebe Bürosu

P›nar Bayhan Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Bürosu

Alaattin Timur Masaüstü Yay›nc›l›k

S›rma Do¤ru Kad›köy ‹rtibat Bürosu

Mithat Hamarat WEB Yay›nc›l›k

Av. O. Meriç Eyübo¤lu Hukuk Bürosu

Av. Oya Öznur Hukuk Bürosu

Ümran Harman Yard›mc› Personel

Süleyman Kopar Yard›mc› Personel

Adil Kartal Yard›mc› Personel

Osman Karaca Yard›mc› Personel

Ali R›za Karl› Yard›mc› Personel
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Üyelik ‹flleri Bürosu

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

Sekreterler : Nuray ERO⁄LU, Gülseren NAK DO⁄RU, fiüheda ARSLAN

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

• Üyelerimizin yaz›flma adresleri ve iletiflim bilgilerindeki de¤ifliklikler bilgisayar kay›tlar›na ifllenir. Ay-
n› 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, muaye-
nehane nakli, vize vb.) nedenlerle ihtiyaç duydu¤u Odaya üye olduklar›na dair yaz›lar Büromuzda ve-
rilir. Belgelerin haz›rlanmas› esnas›nda üye bilgilerinin güncelli¤i kontrol edilerek aidat tahsilat› ger-
çeklefltirilir. 

• Hekimlerin y›ll›k aidatlar›, iflyeri hekimli¤i yetki ve kurs ücretleri, Onur Kurulu cezalar› tahsili, 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, mu-
ayene kart›, laboratuvar defteri vb.) gerçeklefltirilir. Kredi kart› çekim ve kredi kart›ndan sürekli öde-
me 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-posta ve SMS gönderimleri gerçeklefl-
tirilir.

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

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

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

• Üyelerimizle ilgili üniversitelerden ve hastanelerden gelen tez sunufl yaz›lar› ve özlük bilgileri ile il-
gili 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 muayenehane aç-
ma-kapama kay›tlar›na iliflkin raporlar ve hekimlerin çal›flma yeri de¤ifltirdiklerinde Sa¤l›k Grup Bafl-
kanl›klar›ndan münferiden gelen kay›t kapama ifllemleri bilgisayar kay›tlar›na ve dosyalar›na ifllenir.
(Nisan 2008 – Mart 2009 tarihleri aras›nda 2.801 üyenin muayenehane kapan›fllar› ve/veya özel sa¤-
l›k kurulufllar›ndan ayr›l›fl›, 2.362 üyenin muayenehane açma ve/veya özel sa¤l›k kurulufllar›nda gö-
reve bafllamalar› ifllenmifl ve dosyalar›na belgeleri konulmufltur.)

• ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ nden günlük olarak gelen kamuda çal›flan ve/veya ayr›lan ve hekimlerin çal›fl-
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ma yeri de¤iflikliklerinin bilgisayar kay›tlar›na ifllenmesi ve dosyalar›na konulmas›. 

Aktif üye say›s›n›n 22.725 oldu¤u Odam›z›n Üyelik ‹flleri Bürosu’nda 01.04.2008 – 20.03.2009 dö-
neminde yap›lan ifllemler ve bunlara iliflkin yaz›flma adetleri afla¤›da belirtilmifltir. Kay›tlar›m›za göre
ayn› dönemde 45 hekim vefat etmifl, 115 hekim de  üyelikten istifa etmifltir. Ayr›ca büromuzda üye-
lerimize 1219 adet kimlik kart› haz›rlanm›flt›r. 

Afla¤›da an›lan tarihlerde ‹stanbul Tabip Odas› Üyelik ‹flleri Bürosu’ nda haz›rlanan belgelerin say›la-
r› ç›kart›lm›flt›r. 

01.04.2008 YEN‹ NAK‹L NAK‹L RESM‹ D‹⁄ER FAAL‹YET TTB
20.03.2009 YAPILAN GELEN G‹DEN KURUM YAZIfiMALAR BELGES‹

KAYIT YAZILARI

TOPLAM 817 389 341 216 218 6677 57 
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Hukuk Bürosu

BÖLÜM I HUKUK BÜROSU FAAL‹YETLER‹

1- DAVALAR

Kas›m 2008 tarihi itibar›yla Hukuk Büromuz taraf›ndan, vekil olarak takip edilmeye devam edilen da-
va say›s› 191’dir. Hukuk Bürosu iflleyiflinde ifl yükünün önemli bölümünü davalar oluflturmaktad›r. Bu
nedenle “davalar” bafll›¤› sonraki bölümde daha ayr›nt›l› olarak aktar›lacakt›r.

2-  HEK‹M BAfiVURULARI VE HUKUK‹ DANIfiMANLIK

Hukuki dan›flmanl›k hizmeti, 2002 y›l›ndan beri düzenli olarak sürdürülmektedir. Hukuki dan›flman-
l›k hizmeti Oda merkezinde yap›lan görüflmelerle s›n›rl› kalmamakta; haftan›n di¤er gün ve saatlerin-
de de telefonla dan›flmanl›k hizmeti verilmektedir.

Görev s›n›r› her ne kadar, “hekim olmaktan ve mesle¤in uygulanmas›ndan kaynaklanan hukuki so-
runlara dan›flmanl›k yapmak” olarak tan›mlanm›fl olsa da, geride b›rakt›¤›m›z süre içerisinde baflvu-
ran hekimler ad›na çok say›da savunma/ifade/itiraz ve dava dilekçesi haz›rlanm›flt›r. Bu yöndeki ça-
l›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 olmakta-
d›r. Son dönem için; mesleki uygulama hatas›, iflyeri hekimli¤i, hasta flikayetleri, mecburi hizmet, stra-
tejik personel, efl durumu atamalar› nedeniyle yap›lan baflvurular›n özel bir a¤›rl›k tafl›d›¤› söylenebi-
lir. 

3- TOPLANTILAR, SUNULAR, MÜTALAA VE DE⁄ERLEND‹RME YAZILARI

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 sunulabilmesi amac›y-
la, toplant›lara büromuz avukat› da kat›lmaktad›r. 

Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n yan› s›ra, sa¤l›k alan›n› etkileyecek düzenlemeler/de¤ifliklikler nedeniy-
le yaz›l› ve sözlü hukuki mütalaalar haz›rlamak, keza Yönetim Kurulu ve/veya büro ve komisyonlar-
ca düzenlenen toplant›larda sunular yapmak, Hukuk Bürosu’nun yerine getirdi¤i görevler aras›nda-
d›r. Bu çerçevede Hastane, Üniversite ve Uzmanl›k Derne¤i bünyesinde yap›lan toplant›lara da kat›-
l›nmaktad›r.

Keza Oda’n›n Hekimlik Uygulamalar› ve ‹flyeri Hekimli¤i Bürolar› baflta olmak üzere, bürolar›n ihtiyaç
ve talepleri do¤rultusunda, kimi zaman hukuki görüfl sunulmakta, kimi zaman da özellik arzeden
baflvuru dilekçeleri cevaplanmaktad›r. ‹flyeri hekimli¤i sertifika program› çerçevesinde, hukuk dersle-
rini planlamak ve  ders anlatmak da görevlerimiz aras›ndad›r. 

Sadece Oda’n›n de¤il, Han’›n da sorunlar› büromuzca takip edilmeye bafllanm›fl, bu çerçevede Han
kirac›lar› ile iliflkilerin düzenlenmesi, Han yönetiminin oluflturulmas› ve/veya hukuka uygun hale geti-
rilmesi için ad›mlar at›lm›flt›r. ‹lgili yönetim kurulu üyesi, yönetici sekreterlik ve muhasebe bürosuyla
yap›lan Han yönetimi konulu toplant›lar›n yan› s›ra, kirac›lar ile yap›lacak toplant›lar da hukuk büro-
muz taraf›ndan takip edilmektedir.

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.

4- WEB S‹TES‹N‹N VE HEK‹M FORUMU’NUN HUKUK SAYFALARI  

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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Web sitesinin hukuk sayfalar› haz›rlanmakta, alanla ilgili yarg› kararlar› duyurulmakta, de¤erlendirme
yaz›lar›, bilgi notlar› oluflturulmaktad›r. 

Hekim Forumu içinse, güncel hukuk sayfalar› ile yarg› kararlar›n›n duyurulmas›na yönelik haberler ha-
z›rlanmaktad›r.  

5- ‹CRA TAK‹PLER‹

-Onur Kurulu Kararlar› nedeniyle para cezas› ve/veya yarg›lama giderine mahkum edilen ancak ge-
rekli ödemeyi yapmam›fl olan hekimlere yönelik, uyar› ve ihtarlardan çözüm al›namamas› halinde ic-
ra takibi yap›lmaktad›r. 

-Oda aidat›n› ödemeyen üyelere yönelik, kampanya, uyar› ve ihtarlardan çözüm al›namamas› halin-
de icra takibi yap›lmaktad›r. 

BÖLÜM II

HUKUK BÜROSU TARAFINDAN TAK‹P ED‹LEN DAVALAR

A- GENEL B‹LG‹

1- ‹stanbul Tabip Odas› ad›na aç›lan davalar:

Meslek örgütünün; halk sa¤l›¤›, hekimlik mesle¤i ve hekimlerin korunmas›na yönelik çal›flmalar›n›n
do¤al bir sonucu olarak aç›lan davalar, bu bafll›k alt›nda s›ralanabilir. Örne¤in;

a- Haydarpafla Numune Hastanesi’ni ortadan ikiye ay›ran köprülü kavflak yap›m inflaat›n›n durdurul-
mas› ve ilgili 1/1000 ölçekli plan›n iptali. 

Bilindi¤i gibi kamuoyunda s›kça tart›fl›lan ve davalara konu olan “Haydarpafla Port” projesi; Harem
otogar›, Haydarpafla Tren ‹stasyonu’nu, Selimiye K›fllas› ile Haydarpafla Numune Hastanesi’nin tam
karfl›s›nda bulunan Marmara Üniversitesi’nin tarihi binas›n› kapsayacak bir alanda Haydarpafla Port
ad›yla turizm ve ticaret merkezi yap›lmas›n› amaçlamaktad›r. Bunun için de Hastane’nin, Üniversi-
te’nin, Gar’›n, yani hepsinin bölgeden tafl›nmas› gerekmektedir. Nitekim dava konusu kavflak inflaa-
t› ve imar plan›, Hastane’nin ortas›ndan geçerek, Hastane’yi ortadan ikiye bölmekte ve böylece tüm
haz›rl›klar› tamamlanan 400 yatakl› yeni hastane alan›n› da iflgal ederek, Hastane personeli ve hasta-
lar› depremde hasar görmüfl binalara mahkum etmekte, k›sacas› Hastane’yi at›l ve tafl›nmak zorun-
da b›rak›r hale getirmektedir. Bu süreçte aç›lan iptal davas›nda yürütmeyi durdurma karar› al›nm›fl,
ancak idare taraf›ndan görevli Koruma Kurulu derhal de¤ifltirilmifl ve yeni Kurul taraf›ndan tam aksi
yönde/aleyhe bir karar oluflturulmufl ve bu karar da yarg›ya tafl›nm›flt›r. Bu kapsamda suç duyurula-
r›nda da bulunulmufltur.

b- ‹stanbul Tabip Odas›’na evrak vermeme iflleminin iptali.

Bilindi¤i gibi hekimlere yönelik flikayetlere iliflkin bir de¤erlendirme yap›labilmesi ve ihlalin tespiti ha-
linde disiplin soruflturmas› aç›labilmesi için, ço¤unlukla hasta dosyalar›na gerek duyulmaktad›r. ‹lgili
dosya ve belgeler, Hekimlik Uygulama Bürosu taraf›ndan, hastan›n tedavi gördü¤ü Hastane’den is-
tenmektedir. Ancak ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, kamu hastanelerinin meslek örgütüne evrak ve bilgi akta-
r›m›n›, bir süredir engellemektedir. Sorun yarg›ya tafl›nm›flt›r, dava devam etmektedir. 

c- Kamu sa¤l›k kurulufllar›nda asli ve sürekli hizmetlerden olan, hekim ve di¤er sa¤l›k personeli tara-
f›ndan görülen hizmetlerinin, sat›n alma yolu ile gördürülmesinin iptali. 

Bilindi¤i gibi; "Sa¤l›kta Dönüflüm Program›" çerçevesinde 2004 May›s ay›nda yeni bir uygulamaya bafl-
lam›fl, sa¤l›k ve yard›mc› sa¤l›k personeli taraf›ndan yerine getirilen hizmetler sat›n al›nmaya (tafleron
kanal›yla gördürülmeye) bafllanm›flt›r. Uygulamada a¤›rl›kla radyoloji ve laboratuvar hizmetlerine yö-
nelik karfl›m›za ç›kan bu ihalelerin iptaline yönelik davalar aç›lm›flt›r.

d- Hekim olmad›¤› için Onur Kurulu taraf›ndan ifllem yap›lamayan ve/veya hekim olmakla birlikte su-
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çun niteli¤i nedeniyle ayr›ca ilgili savc›l›¤a da flikayetçi olunmas› gereken örne¤in;

• T›p e¤itimi almad›¤› ve yetkisi olmad›¤› halde, kendisini hekim olarak tan›t›p, t›p merkezi mesul mü-
dürlü¤ü yapanlar, 

• ‹nternet yolu ile arac›l›k yap›p, mevzuatta yasakland›¤› flekilde hekimlere ifl temin eden flirketler,

• Yabanc› uyruklu oldu¤u ve/veya çal›flma izni bulunmad›¤› için, kaçak olarak çal›flan/çal›flt›r›lan t›p
fakültesi mezunlar›

• Hekim kaflesi yapt›r›p, imzalar› taklit ederek sürücü belgesi raporu düzenleyenler,    

aleyhinde flikayetçi olunmufltur. Davalar takip edilmektedir.

2- ‹stanbul Tabip Odas› aleyhinde aç›lan davalar:

Bu davalar›n neredeyse tamam›n›, Onur Kurulu taraf›ndan verilen disiplin cezalar›n›n iptali için ilgili
hekim taraf›ndan aç›lm›fl davalar oluflturmaktad›r. Bu davalar aras›nda en a¤›rl›kl› bölümü ise, reklam
yasa¤›n›n ihlali nedeniyle Onur Kurulu taraf›ndan verilen disiplin cezalar›n›n iptali konulu davalar olufl-
turmaktad›r.

3- ‹stanbul Tabip Odas› yöneticisi, temsilcisi ve aktivistlerine karfl› veya an›lan kimseler ad›-
na aç›lan davalar:

• ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu Üyeleri’nin faaliyet ve çal›flmalar› nedeniyle karfl› karfl›ya kal-
d›¤› soruflturmalar ve davalar,

• Yine ayn› faaliyetler esnas›nda Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri’ne yönelik hak ihlalleri nedeniy-
le taraf›m›zdan aç›lan davalar,

• Hastane temsilcisi veya aktivist olup; çal›flt›¤› kurumda yürüttü¤ü faaliyetler ve/veya ald›¤› tutum-
lar nedeniyle hakk›nda ifllem yap›lan/ceza verilen/dava aç›lan hekimlerin davalar›

bu bafll›k alt›nda s›ralanabilir. 

Bu davalar aras›nda disiplin cezalar› ile cezaland›rma/sürgün niteli¤indeki görevlendirme ifllemlerine
karfl› aç›lan davalar ço¤unluktad›r. Ayr›ca bas›n yay›n organlar›nda yer alan gerçe¤e ayk›r› haberler
ile hakaret vb. yay›nlara karfl› da ceza ve hukuk davalar› takip edilmektedir.

4- Ayn› konumdaki hekimleri ve mesle¤i etkileyen emsal nitelikteki davalar:

Bu kategorideki davalar, bir hekim ad›na üstlenilmifl olsa da, içeri¤i ve sonuçlar› itibar›yla ayn› konum-
da bulunan çok say›da hekimi ve mesle¤i etkileyen davalard›r. 

Bu bafll›kta örne¤in;

• Askerlik yafl s›n›r› nedeniyle asistanl›kla iliflik kesme,

• Y›ll›k izin ve/veya flua izni sürelerinde döner sermaye paylar›n›n ödenmemesi, 

• Baflhekim ve döner sermaye komisyonu kararlar›yla, döner sermayeden yap›lan kesintiler, 

• ‹l içi ve il d›fl›na yönelik geçici görevlendirmeler,

• Branfl nöbetleri,

•  “Stratejik personel” ve efl durumu atama-ma-lar›, 

• Muayenehanelerde POS cihaz› bulundurma zorunlulu¤u,

• Hekim tabelalar›na Belediyelerin müdahaleleri, 

• ‹flyeri harc› istenmesi,

• Deontolojik kurallara ve meslek etik kurallar›na uygun davrand›¤› halde, hakk›nda dava aç›lan ya

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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da hakaret vb. davran›fllara maruz kalan hekimler ad›na takip edilen davalar s›ralanabilir. 

B- HUKUK BÜROSU TARAFINDAN TAK‹P ED‹LEN DAVALARIN KONU BAZINDA S‹STEMLEfi-
T‹R‹LMES‹ VE SAYISAL DA⁄ILIM

1- Mecburi hizmet:

Hukuk Büromuz taraf›ndan halen 6 mecburi hizmet dosyas› takip edilmektedir. Baflvurucular›n mev-
cut durumlar› da, kiflisel özellikleri de birbirinden farkl› oldu¤u için, davalarda tart›fl›lan kimi hususlar
da farkl›l›k göstermektedir. Yönetim Kurulu taraf›ndan iç hukuk yollar› tüketildikten sonra Avrupa ‹n-
san Haklar› Mahkemesi’ne baflvurulmas› benimsenmifltir. 

2- ‹flyeri hekimli¤i:

Hukuk Büromuzca iflyeri hekimlerinin sözleflmelerinin haks›z feshinden kaynaklanan tazminatlar›n›n
tahsil edilmesi talepli davalar›n yan› s›ra, hekimlerin serbest meslek makbuzu keserek çal›flt›klar› dö-
neme iliflkin iflçilik haklar› da dava konusu edilmektedir.

Öte yandan, sertifikasyon ve yetki baflta olmak üzere, alan› düzenlemek ve meslek örgütünün etkin-
li¤ini k›rmak amac›yla ç›kar›lan Genelge ve Yönetmeliklere ve uygulanmalar›ndan kaynaklanan ihlal-
lere iliflkin bireysel davalar da takip edilmektedir. 

Ayr›ca ‹fl Kanunu’nun 81. maddesine eklenen ve kamu kurum ve kurulufllar›nda çal›flmakta olan he-
kimlere, aslî görevleri kapsam›nda, ayn› kurumda çal›flan iflçilerin iflyeri hekimli¤i hizmeti gördürmeyi
düzenleyen f›kran›n iptali ile bu f›kraya dayan›larak ifl sözleflmeleri feshedilen hekimler için örnek da-
valar ikame edilmifltir. 

‹flyeri hekimli¤i alan›nda halen 8 dava takip edilmektedir.

3- Döner sermaye kesintileri:

‘Performansa’ dayal› döner sermaye sisteminin, ilgili düzenleyici ifllemlerin ve/veya katsay› de¤iflik-
liklerinin iptali talepli davalar›n yan› s›ra ek ödemelerinden çeflitli nedenlerle kesinti yap›lan hekimler
ad›na da davalar aç›lm›flt›r. Bu kategoride 16 dava takip edilmektedir. 

4- Hekime yönelik fliddet:

Yönetim Kurulu’nun 2002 y›l›nda ald›¤› karar gere¤ince, fliddete maruz kalan hekimlerin davalar› Hu-
kuk Büromuz taraf›ndan takip edilmektedir. Son dönemde hekimlerin bu yöndeki baflvurular› artm›fl-
t›r. Bu kapsamda hali haz›rda 22 ceza davas› takip edilmektedir.

5- Geçici görevlendirme:

‹stanbul’da s›kl›kla karfl›laflt›¤›m›z idarenin keyfi ifllemlerinden biri de geçici görevlendirmelerdir. Öy-
le ki istisna-
i ve belli koflullar›n varl›¤› halinde kullan›labilecek bir yöntem olan geçici görevlendirmeler, nerdeyse
esas atama yöntemi yerine kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Ancak Dan›fltay 5. Dairesi’nin karar› sonras›n-
da, bu nedenle açt›¤›m›z davalar a¤›rl›kla olumlu sonuçlanmaya bafllam›flt›r. Geçici görevlendirme ifl-
leminin iptali talebiyle takip edilen dava say›s› hali haz›rda 8’dir. 

6- Naklen atama:

Naklen atama iflleminin iptali talebiyle, hukuk büromuzca takip edilen derdest dosya say›s› 12’dir.
(Mecburi hizmet dosyalar› ayr› bafll›k alt›nda yaz›lm›fl olup, bu say›ya dahil edilmemifltir.)

7- T›pta uzmanl›k e¤itimi ve usulsüz ve s›navs›z flef ve flef yard›mc›l›¤› atamalar›:

2005 y›l›nda yap›lan 179 atamadan 86’s›n›n iptali talebiyle davalar aç›lm›flt›r. Davalar›n önemli bölü-
münde yürütmeyi durdurma ve/veya iptal karar› al›nm›flt›r. Bir k›sm›nda gerekçeli karar beklenmek-
te olup, bir k›sm› da temyiz aflamas›ndad›r. Hali haz›rda 26 dava takip edilmektedir.  
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2008 y›l›nda yap›lan atamalar için ise 15 hekim hukuki destek talebinde bulunmufl, davalar aç›lma-
ya bafllanm›flt›r.   

Öte yandan t›pta uzmanl›k e¤itimi ve e¤itici kadrolara yönelik düzenleme ve ifllemlere karfl› aç›lan da-
valar›n yan› s›ra, geçici görevle fleflik atamas›ndan, asistanl›k e¤itimi devam ederken iliflik kesmeye,
haftan›n belli günleri klinik flefli¤i yapmak üzere yani part-time flef olarak görevlendirilmeye kadar de-
¤iflik konularda 5 dava takip edilmektedir. 

8- Özel hekimlik:

Belediyelerin hekim tabelalar›na müdahaleleri, belediye harçlar› ile muayenehanelerde POS cihaz› bu-
lundurulmas› zorunlulu¤unu getiren düzenleyici ifllemlerin iptali, 15 fiubat 2008 tarihinde yürürlü¤e
giren Ayakta Teflhis ve Tedavi Yap›lan Sa¤l›k Kurulufllar› Hakk›nda Yönetmelik’in ilgili maddelerinin
iptali talepli davalar takip edilmektedir. Yönetmeli¤in muayenehanelere iliflkin düzenlemelerinin ipta-
li talebiyle de, baflvurucu bir hekim ad›na bireysel dava aç›lm›flt›r. Hali haz›rda 5 dava takip edilmek-
tedir. 

9- Y›ll›k izin:

Meslek örgütü faaliyetleri esnas›nda kullan›lan izinlerin y›ll›k izinden mahsup edilmesi, keza bilimsel
toplant›lara kat›lma sürelerinin y›ll›k izinden mahsup edilmesi ve döner sermaye hesaplamas›nda flu-
a izni ve y›ll›k izin dönemlerinin dikkate al›nmamas› konulu, 3 dava takip edilmektedir.

10- Meslek örgütü taraf›ndan verilen disiplin cezalar›:

Hali haz›rda ‹stanbul Tabip Odas› Onur Kurulu taraf›ndan verilen disiplin cezalar›n›n iptali talebiyle
hekimler taraf›ndan aç›lan 9 dava takip edilmektedir.

11- ‹dare taraf›ndan verilen disiplin cezalar›:

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu Üyeleri, Hastane Temsilcileri ve aktivistlerin yürüttükleri faali-
yetler nedeniyle alm›fl olduklar› disiplin cezalar›n›n iptali talebiyle taraf›m›zdan 8 dava takip edilmek-
tedir.  

12- ‹stanbul Tabip Odas› Yöneticisi, Temsilcisi ve aktivistlerine karfl› ve onlar ad›na aç›lan da-
valar:

Hukuk büromuzca bu kategoride takip edilen dosya say›s› halen 24’dur.

13- Suç duyurular›:

1 May›s 2007 ve 1 May›s 2008 tarihlerinde yaflanan olaylar nedeniyle flikayetçi olunmufltur. ‹fadele-
rin verilmesi, takipsizlik ve/veya iflleme konulmama kararlar›na itiraz süreçleri, dosyalar›n bir bölümü
için tamamlanm›flt›r. Halen farkl› aflamalarda bulunan 5 tane 1 May›s dosyas› takip edilmektedir. Ke-
za bir dosyada Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne tafl›nm›flt›r.

Yan› s›ra meslek örgütünün görev ve yetki alan›nda yaflanan ihlaller nedeniyle ‹stanbul Tabip Odas›
ad›na yapt›¤›m›z 4 ayr› flikayet, haz›rl›k soruflturmas› aflamas›ndad›r. 

Üyeler ad›na ise halen 3 suç duyurusu takip edilmektedir. 

14- Di¤er:

Yukar›da sistemlefltirmeye çal›fl›lanlar›n d›fl›nda, hekimlerin özlük haklar› ve sa¤l›k alan› ile ilgili 32 da-
va takip edilmektedir. Bu çerçevede bankalarca ödenen promosyon ücretlerinin çal›flanlara verilme-
mesi, 5283 say›l› Devir Kanunu sonras›nda kadrosu Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devredilmeyen hekimler için
aç›lan iptal davalar›, 80 saate kadar ve 80 saatin üzerinde tutulan nöbetler nedeniyle ek ödeme ya-
p›lmamas›, görev yollu¤unun ödenmemesi gibi çeflitli ifllemlerin iptali s›ralanabilir. 

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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Hekimlik Uygulamalar› Bürosu

Kapsad›¤› Doktor Say›s› Dosya Say›s›
Dosya Aç›lm›fl Baflvuru 524 370
‹ncelemede Olan Dosya 233 151
Soruflturmada Olan Dosya 104 74
Onur Kurulu’na Sevk Edilen Dosya 242 131
Onur Kurulu’nda Olan Dosya 225 109
O.K. ‹tiraz Süresi ‹çinde Olan Dosya 48 34
Verilen Onur Kurulu Karar› 228 146
Yüksek Onur Kurulu’na Sevk Edilen Dosya 94 63
Yüksek Onur Kurulu’nda Olan Dosya 45 36
Sonuçlanan Dosya 378 294
Dönem ‹çinde Baflvurulan – Sonuçlanan 149 131

Acil Hastaya Bakmamak YK. Bilgilendirme Yaz›s› 2

Acil Hastaya Bakmamak YK. ‹flleme Gerek Yok 1

Acil Hastaya Bakmamak YK. Yaz›l› Uyar› 1

Arac› Kullanmak YK. Bilgilendirme Yaz›s› 4

Bildirimsiz Serbest Hekimlik Yapmak OK. ‹flleme Gerek Yok 1

Bildirimsiz Serbest Hekimlik Yapmak YOK. Uyarma Cezas› 1

Bilim D›fl› Aldat›c› Yöntemlerle Tan› ve Tedavi Yapmak YK. Bilgilendirme Yaz›s› 1

Bilim D›fl› Aldat›c› Yöntemlerle Tan› ve Tedavi Yapmak YOK. Para Cezas› 1

Bilirkifli Görüflü Talebi Görüfl Verildi 6

Birden Fazla Yerde Bildirimsiz Serbest Hekimlik Yapmak YK. Bilgilendirme Yaz›s› 1

Birden Fazla Yerde Bildirimsiz Serbest Hekimlik Yapmak OK. Uyarma Cezas› 1

Birden Fazla Yerde Bildirimsiz Serbest Hekimlik Yapmak YOK. Para Cezas› 1

Birden Fazla Yerde Bildirimsiz Serbest Hekimlik Yapmak YOK. 15 Gün Meslekten Men 1

Cinsel Taciz YK. Bilgi Olarak Arflive 1

Çal›flma ‹zni Olmayan Yabanc› Hekim Çal›flt›rmak OK. Uyarma Cezas› 1

Deontoloji Kurallar›na Uymamak YK. Bilgilendirme Yaz›s› 2

Deontoloji Kurallar›na Uymamak YK. ‹flleme Gerek Yok 2

Deontoloji Kurallar›na Uymamak YK. Mahkeme Karar›n›n Beklenmesine 2

Deontoloji Kurallar›na Uymamak YOK. ‹flleme Gerek Yok 1

Di¤er (Hekimd›fl›) YK. Bilgi Olarak Arflive 1

Di¤er (Hekimd›fl›) YK. Bilgilendirme Yaz›s› 3

Di¤er (Hekimd›fl›) YK. Difl Hekimleri Odas›na Bilgi Verilmesine 1

Di¤er (Hekimd›fl›) YK. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü'ne Bildirilmesine 1

Di¤er (Hekimd›fl›) HUB Büromuzu ‹lgilendiren Bir fiikayet De¤il 4
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Gerçek D›fl› Rapor ve/veya Belge Düzenlemek YK. Bilgilendirme Yaz›s› 7

Gerçek D›fl› Rapor ve/veya Belge Düzenlemek YK. ‹flleme Gerek Yok 2

Gerçek D›fl› Rapor ve/veya Belge Düzenlemek YK. Yaz›l› Uyar› 1

Gerçek D›fl› Rapor ve/veya Belge Düzenlemek YOK. ‹flleme Gerek Yok 1

Genel Görüfl/Bilgi ‹stemi YK. Adrli Makamlar›n De¤erlendirmesine 1

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek HUB Büromuzu ‹lgilendiren Bir fiikayet De¤il 1

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. Bilgilendirme Yaz›s› 5

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. Dilekçe Usulüne Uygun Olmad›¤›ndan ‹fllemden Kald›r›lmas›na 2

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü'ne Bildirilmesine 2

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. ‹flleme Gerek Yok 17

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

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YOK. Para Cezas› 1

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. Bilgi Olarak Arflive 1

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. Bilgilendirme Yaz›s› 3

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. Delil Yetersizli¤inden ‹fllemden Kald›r›lmas›na 1

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü'ne Bildirilmesine 1

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. Hekimlik Uygulamas› ‹le ‹lgili Olmamas› Nedeniyle Kapat›lmas›na 1

Hasta S›rlar›n› Aç›klamak YK. Bilgilendirme Yaz›s› 3

Hasta Yönlendirmek YK. Bilgilendirme Yaz›s› 1

Hasta Yönlendirmek YK. fiikayet Sahibinin ‹stenen Belgeleri Göndermemesi Nedeniyle Kapat›lmas›na 1

Hasta Yönlendirmek YK. ‹flleme Gerek Yok 1

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak YK. Bilgilendirme Yaz›s› 18

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak YK. Bilgi Olarak Arflive 1

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak YK. Delil Yetersizli¤inden ‹fllemden Kald›r›lmas›na 1

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak YK. Kocaeli Tabip Odas›'na Sevk Edilmesine 1

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak YK. Adrli Makamlar›n De¤erlendirmesine 1

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak YK. ‹flleme Gerek Yok 6

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak YK. Yaz›l› Uyar› 1

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak OK. ‹flleme Gerek Yok 2

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak OK. Para Cezas› 1

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak YOK. Para Cezas› 1

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak YOK. 3 Ay Meslekten Men 1

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›fl HUB Büromuzu ‹lgilendiren Bir fiikayet De¤il 1

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›fl YK. Hekimlik Uygulamas› ‹le ‹lgili Olmamas› Nedeniyle Kapat›lmas›na 1

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›fl YK. Bilgilendirme Yaz›s› 7

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›fl YK. Delil Yetersizli¤inden ‹fllemden Kald›r›lmas›na 1

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›fl YK. ‹flleme Gerek Yok 1

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›fl YK. fiikayet Sahibinin ‹stenen Belgeleri Göndermemesi Nedeniyle Kapat›lmas›na 1

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›fl YOK. ‹flleme Gerek Yok 1

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›fl YOK. Uyarma Cezas› 1

Meslektafl›n› Zemmetmek YK. Bilgilendirme Yaz›s› 1

Meslektafl›n› Zemmetmek YK. Daha Önceki Karara Binaen Kapat›lmas›na 2

Meslektafl›n› Zemmetmek YK. ‹flleme Gerek Yok 4

Meslektafl›n› Zemmetmek OK. Uyarma Cezas› 1

Meslektafllar›na ‹yi Davranmamak YK. fiikayet Geri Al›nd›¤›ndan ‹fllemeden Kald›r›lmas›na 1

Meslektafllar›na ‹yi Davranmamak YK. fiikayet Nedeni Ortadan Kalkt›¤›ndan ‹fllemden Kald›r›lmas›na 1

Meslektafllar›na ‹yi Davranmamak YK. Bilgi Olarak Arflive 1

Meslektafllar›na ‹yi Davranmamak YK. Delil Yetersizli¤inden ‹fllemden Kald›r›lmas›na 1

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

Usulsüz/Gerçek D›fl› Reçete Düzenlemek YOK. ‹flleme Gerek Yok 3
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Usulsüz/Gerçek D›fl› Reçete Düzenlemek YOK. 6 Ay Meslekten Men 1

Reklam YK. Bilgilendirme Yaz›s› 2

Reklam YK. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü'ne Bildirilmesine 1

Reklam YK. Yaz›l› Uyar› 6

Reklam OK. ‹flleme Gerek Yok 16

Reklam OK. Para Cezas› 5

Reklam YOK. Para Cezas› 21

Asgari Ücret ‹hlali YK. Bilgi Olarak Arflive 1

Asgari Ücret ‹hlali OK. ‹flleme Gerek Yok 2

Asgari Ücret ‹hlali YOK. Para Cezas› 1

Tabela Yönetmeli¤ine Uymamak YK. Yaz›l› Uyar› 1

Tabela Yönetmeli¤ine Uymamak YOK. Para Cezas› 2

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak YK. Adrli Makamlar›n De¤erlendirmesine 1

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak YK. Bilgilendirme Yaz›s› 5

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak YK. ‹flleme Gerek Yok 4

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak YK. Yaz›l› Uyar› 1

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YK. Bilgi Olarak Arflive 1

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YK. Bilgilendirme Yaz›s› 22

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YK. Adrli Makamlar›n De¤erlendirmesine 1

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YK. Bilirkifli Görüflü Velildi 2

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YK. GATA'ya Gönderilmesine 1

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YK. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü'ne Bildirilmesine 2

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YK. Delil Yetersizli¤inden ‹fllemden Kald›r›lmas›na 1

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YK. fiikayet Geri Al›nd›¤›ndan ‹fllemeden Kald›r›lmas›na 4

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YK. ‹flleme Gerek Yok 42

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YK. Yaz›l› Uyar› 4

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak OK. ‹flleme Gerek Yok 16

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak OK. Uyarma Cezas› 3

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak OK. Para Cezas› 1

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YOK. ‹flleme Gerek Yok 10

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YOK. Para Cezas› 4

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YOK. 15 Gün Meslekten Men 2

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YOK. 1 Ay Meslekten Men 1

Usulsüz Adli Muayene ve Rapor Yazmak YOK. ‹flleme Gerek Yok 2

Usulsüz Adli Muayene ve Rapor Yazmak YOK. Para Cezas› 1

Usulsüz Belge Düzenlemek YK. Yaz›l› Uyar› 3

Usulsüz Belge Düzenlemek OK. ‹flleme Gerek Yok 3

Usulsüz Belge Düzenlemek YOK. 3 Ay Meslekten Men 1

Usulsüz Reçete ve Rapor Yazmak YK. Bilgilendirme Yaz›s› 1

Usulsüz Reçete ve Rapor Yazmak YOK. ‹flleme Gerek Yok 2

Uzmanl›k D›fl› Giriflim ve Faaliyette Bulunmak OK. ‹flleme Gerek Yok 2

Yasa D›fl› Organ Nakli Yapmak YOK. 6 Ay Meslekten Men 1

Yasa ve Tüzüklerin Verdi¤i Görevleri Yapmamak OK. Para Cezas› 1

Yasal Sürenin Üzerindeki Gebeli¤i Sonland›rmak YK. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü'ne Bildirilmesine 1

Yasal Sürenin Üzerindeki Gebeli¤i Sonland›rmak YK. Dilekçe Usulüne Uygun Olmad›¤›nda ‹fllemden Kald›r›lmas›na 1

Yasalara Ayk›r› Davran›fl HUB Büromuzu ‹lgilendiren Bir fiikayet De¤il 1

Yasalara Ayk›r› Davran›fl YK. Bilgilendirme Yaz›s› 3

Yasalara Ayk›r› Davran›fl OK. Para Cezas› 1

Yasalara Ayk›r› Davran›fl YOK. Para Cezas› 3

Yaflam ve Sa¤l›¤a Sayg› ve/veya Özen Göstermemek YK. Bilgilendirme Yaz›s› 1

Yaflam ve Sa¤l›¤a Sayg› ve/veya Özen Göstermemek YK. ‹flleme Gerek Yok 1
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‹flyeri Hekimli¤i Bürosu
Çal›flma Raporu

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.

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

2007 y›l›ndan itibaren iflyeri hekimli¤i kurslar› internet
üzerinden ön e¤itim ve kat›l›mc› e¤itim olarak iki afla-
mal› yap›lmaya bafllanm›fl ve bu içerikteki ilk kurs Hazi-
ran 2007 döneminde ‹stanbul’da gerçeklefltirilmifltir.
An›lan dönemde ise 

‹stanbul içi ve flehir d›fl›ndan 5-12 Temmuz 2008 döne-
mindeki e¤itime 77, 22-29 Kas›m 2008 dönemindeki
e¤itime 69 hekim kat›larak ‹flyeri Hekimli¤i Temel E¤i-
tim Sertifikas› almaya hak kazanm›flt›r. 

KURS BAfiVURULARI 

01.03.2008 – 31.03.2009 döneminde Odaya yap›lan
kurs baflvuru say›lar› ve toplam baflvuru adetleri afla¤›-
daki gibidir.

YAZIfiMALAR

An›lan dönemde; 

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

• 23 hekime bilgilendirici yada bilgi talep edilen yaz› yaz›lm›flt›r. 

• 8 firmadan yaz›l› olarak ücret bordrosu ve hekimin ücret düzeltmesi talep edilmifl ve hekimlerle
ilgili olarak firmalarla 17 yaz›flma yap›lm›flt›r. 

• ‹flyeri hekimi talep eden 38 iflyerine hekim önerilmifl ve 11 hekim göreve bafllam›flt›r. 

• Hekimlerin ve büronun ifllemleri gere¤i TTB ile 36 adet yaz›flma gerçeklefltirilmifltir. ‹flyeri hekimli¤i
sözleflmesi feshedilen birçok meslektafl›m›za hukuk büromuz taraf›ndan dan›flmanl›k hizmeti sunul-
mufltur. 

• SSK ‹stanbul Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü taraf›ndan iflyeri hekimli¤i yetkilerinin güncellefltirilmesi
çerçevesinde birçok iflyerinin unvan de¤iflikli¤i ve yetki yenileme ifllemleri yap›lm›flt›r. 

• Sosyal Güvenlik Kurumu taraf›ndan  Tabip Odas›ndan yetki almadan reçete yazma yetkisi verilen
hekimler ile ilgili  olarak Odam›z Hukuk Bürosu ile birlikte SGK, Çal›flma ‹l Müdürlü¤ü ve Teftifl Kurulu
nezdinde yap›lan giriflimler devam etmektedir.

• ‹flyeri Hekimleri taraf›ndan telefon, e-posta, yaz›l› olarak veya bizzat Odam›za gelerek yapt›klar›
t›bb›, teknik, ve di¤er konulardaki baflvurular›na cevap verilmeye çal›fl›lm›flt›r. 

• ‹flyeri Hekimli¤i Temel E¤itim,.‹leri E¤itim Kurslar› ile Perflembe toplant›lar›n›n organizasyonu ‹flçi
Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i Komisyonu ile birlikte yap›lm›flt›r. 

AYLIK DÖNEM YETK‹ FES‹H
SAYISI SAYISI

Mart 2008 23 45
Nisan 2008 23 26
May›s 2008 28 24
Haziran 2008 29 24
Temmuz 2008 18 35
A¤ustos 2008 16 24
Eylül 2008 30 37
Ekim 2008 15 31
Kas›m 2008 20 23
Aral›k 2008 20 41
Ocak 2009 26 26
fiubat 2009 19 17
Mart 2009 22 21
TOPLAM : 289 374 

KURS BAfiVURULARI 01.03.2008 - 31.03.2009 TOPLAM 
DÖNEM‹ BAfiVURU ADED‹ BAfiVURU ADED‹

‹flyeri Hekimli¤i 162 1666
Turizm Hekimli¤i 22 442
Spor Hekimli¤i 11 265
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Dan›flma Bürosu

• Günlük yo¤un telefon trafi¤i yürütülerek, çeflitli yaz›flmalar ve faks gönderimi yap›l›r.

• Gün içerisinde Oda’ya gelen üyeler taleplerine göre ilgili bürolara yönlendirilir. 

• Oda’ya gelen evraklar, bilgisayara girilerek gelen evrak numaras› verilip ilgili bürolara iletilir.
01.04.2008 – 20.03.2009 tarihleri aras›nda toplam 13.099 girifli yap›lm›flt›r.

• Gerekli telefon bilgilerinin sürekli güncel tutulmas› (bas›n,dergi,radyo vs.)
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Kütüphane

• ‹stanbul Tabip Odas› Kütüphanesi’nde yaklafl›k 6500 adet tez bulunmaktad›r. Uzmanl›k tezi ve
Sa¤l›k Politikalar› ile ilgili yay›nlar TTB ve ‹TO’nun eski ve yeni yay›nlar› ile hizmettedir.

• Her yeni yay›n ve tez geliflinde bu yay›nlar›n tüm bilgileri bilgisayar ortam›nda düzenlenerek kütüp-
haneye yerleflimi sa¤lanmaktad›r.

• Tez haz›rl›¤›nda olan ö¤rencilere kay›tlardaki tezlerden yararlanmalar› konusunda yard›m edilip fo-
tokopi deste¤i sa¤lanmaktad›r.

• Bürolardan gelen ve arflive kald›r›lmas› gereken tüm evraklar bilgisayar ortam›nda s›n›fland›r›l›p bar-
kod numaras› verilerek arflivlenmektedir.

• Oda avukatlar›n›n, üyelerle telefonla veya yüzyüze randevular›n›n takibi yap›l›r.
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Masaüstü Yay›nc›l›k

Masaüstü Yay›nc›l›k Bürosu ‹stanbul Tabip Odas›’n›n mesleki, bilimsel ve sosyal etkinlikleriyle ilgili
kitap, dergi, afifl, broflür, ilan gibi yay›nlar üretir. 2008-2009 çal›flma döneminde; Baflta odan›n periy-
odik yay›n› Hekim Forumu dergisi olmak üzere, 14 Mart T›p Haftas› Etkinlikleri, Hekim Eme¤i
Çal›fltay›, Hekime Yönelik fiiddet Çal›fltay› gibi bilimsel toplant›, sempozyum ve kurultaylarla birlikte
çeflitli sosyal-kültürel etkinliklere dair görsel materyaller üretilmifltir. Bu materyaller y›l içinde 166 bin
adet dergi, 7 bin adet kitap,142 bin adet broflür 16 bin adet afifl 71 bin adet el ilan› biçiminde
bas›larak da¤›t›lm›flt›r.





BASIN
AÇIKLAMALARI
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20.05.2008
‹ZM‹R TEPEC‹K E⁄‹T‹M ARAfiTIRMA HASTANES‹NDE GÖREVL‹
MESLEKTAfiIMIZ DR. DEN‹Z YAZICI’YA POL‹S fi‹DDET‹

Bildi¤iniz üzere, 15.05.2008 Perflembe günü, ‹zmir Tepecik E¤itim Araflt›rma Hastanesi’nde görevli
meslektafl›m›z Dr. Deniz Yaz›c›, bir polis grubu taraf›ndan kimlik kontrolü s›ras›nda önce alçalt›c› laf-
larla gözalt›na al›nm›fl, sonras›nda da ›ss›z bir yere götürülerek yar›m saat süreyle dövülerek hastane-
lik edilmifltir.

Doktor arkadafl›m›z, kimlik kontrolü s›ras›nda “Doktorsun diye polisten dayak yemeyece¤ini mi san›-
yorsun?” ve ‘Baran’› (Baran Tursun) vuranlara ne oldu ki, bizlere de bir fley olsun?”fleklinde ki yakla-
fl›ma maruz kalm›flt›r.

Hat›rlanaca¤› üzere 1 May›s 2008 tarihinde, Taksim fiiflli Etfal Hastanesi giriflinde 1 May›s kutlamala-
r›na kat›lmak üzere toplanan doktor ve doktor adaylar›ndan oluflan TTB korteji, yo¤un sald›r›lara ma-
ruz kalm›fl, yetmiyormufl gibi insanlar hastanenin içlerine kadar kovalanarak, Acil servise ve kantine
gaz bombalar› at›lm›fl ve böylece yürüyüfl “bertaraf edilmifltir”. Bu olaylar birlefltirilince, akl›na esti¤i
flekilde sald›ran, döven, vuran ve hiçbir kovuflturmaya maruz kal›nmayan yönleriyle bir polis devleti-
ne do¤ru gidildi¤i yönündeki endifleler bir kat daha artmaktad›r.

“Doktorsan dayak yemeyece¤ini mi san›yorsun?” yaklafl›m›; 

- ‹ktidara gelince, sat›p savan, özellefltiren ve “Doktorsan, herkese yaflatt›¤›m sefaletten ve ac›lardan
kaç›naca¤›n› m› san›yorsun?” deyip sa¤l›k ortam›n› darmada¤›n eden ve sa¤l›k çal›flanlar›n› da sefa-
lete itmeye çal›flan zihniyetle, 

- Acil servis baflta olmak üzere herhangi bir flekilde hastaneye baflvurdu¤unda, do¤ru ya da yanl›fl en
ufak bir olumsuzlukta karfl›s›nda doktoru gördü¤ü için “Doktorsan dayak yemeyece¤ini mi san›yor-
sun?” diyen fliddet düflkünü zihniyetle ayn›d›r. Bunlar birbirini besleyen yaklafl›mlard›r.

Bu olaylar “münferit vaka” olarak de¤erlendirilmenin ötesine geçmekte, sistemli bir sald›r› haline dö-
nüflmektedir. Bu olaylar›n devam›, zaten uykusuz, yorgun ve özverili bir flekilde görevini yerine getir-
meye çal›flan meslektafllar›m›z›n can güvenliklerinin de kalmad›¤›n›n en aç›k göstergesidir. Bir de gü-
venlik güçlerinin anlam veremedi¤imiz, pervas›z sald›r›lar› ile bafl etmek durumunda kalmam›z; yafla-
mam›z› ve ba¤›ms›z mesleki etkinliklerimizi daha da zorlaflt›rmaktad›r.

Ancak böyle bir durum, yaln›zca sa¤l›k çal›flanlar›n›n çal›flma ortam›n› bozmakla kalmamakta, ülke-
mizdeki genel yaflam›n da fliddete dayanmas›na ve dolay›s›yla herkesin tedirgin ve sürekli terörize ol-
mufl bir flekilde yaflamas›na yol açmaktad›r.

Her ne kadar, olay›n baflrol oyuncular› olan polisler aç›¤a al›nm›fl olsalar da, bu olaylar›n münferit
olaylar olarak alg›lanmamas›, daha bafllamadan önüne geçilecek yaklafl›mlar›n yerleflmesi ve her ne
flekilde olursa olsun, hak arama mücadelelerinin demokratik yaflam›n bir parças› oldu¤u, anlams›z bir
fliddetle bast›r›lacak yöntemler olmad›¤› yönünde bir anlay›fl›n ülkedeki bütün yönetim kademelerin-
de yerleflmesi dile¤iyle, hepinize sayg›lar›m›z› sunuyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU

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

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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27.05.2008
TAM GÜN KÖLEL‹K YASASI ‹LE TIP E⁄‹T‹M‹NE DARBE 
VURULMAKTADIR

Haz›rlanan “Sa¤l›k Personelinin Tam Gün Çal›flmas›na ve Sa¤l›kla ‹lgili Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Ya-
p›lmas›na Dair Kanun Tasar›s› Tasla¤›” nda Sa¤l›k Bakanl›¤› ve di¤er kamu kurumlar›nda çal›flan he-
kim ve difl hekimlerine serbest çal›flma olana¤› getiren 2368 say›l› Kanun ortadan kald›r›lmaktad›r.
Yüksek Ö¤renim Kanunu’na yap›lan ek ile T›p Fakültesi ve Difl Hekimli¤i Fakültesinde çal›flan profe-
sör ve doçentlerin kamu kurumlar› d›fl›nda çal›flmalar› yasaklanmaktad›r. Haftal›k çal›flma süresi de
45 saatten 40 saate indirilmifltir. Ayn› zamanda mesai d›fl› çal›flma kavram› getirilmekte ve normal
mesai d›fl› nöbet çal›flmalardan söz edilmektedir. 

Bu düzenleme ile:

a) Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversiteler ile Di¤er Kamu Sa¤l›k Kurulufllar›nda çal›flan hekimlerin ve diflhekim-
lerinin kamu sa¤l›k kurulufllar› d›fl›nda çal›flmalar› yasaklanmaktad›r. 

b) Üniversitelerde Ö¤retim üyelerinin özel hasta muayenesi ortadan kald›r›lmaktad›r.

c) Buna karfl›l›k olarak kamu sa¤l›k kurumlar›nda çal›flmay› tercih eden hekimlere bu tercih karfl›l›¤›n-
da emeklili¤e yans›yacak maafl art›fl› ortalama 500 YTL’dir. Üst s›n›r 750 YTL olup, yetki Bakanlar Ku-
rulu’na b›rak›lm›flt›r. Bu art›fl döner sermayeden gelir elde etmeyen kurum hekimleri, belediye hekim-
leri, T›p fakültelerinin temel t›p birimlerinde çal›flan hekimleri de kapsamaktad›r. Hekimlerin ücretle-
rinin iyilefltirilmesinde için döner sermayeden performansa göre yap›lacak ek ödeme devam etmek-
tedir. Bu ek ücretlerde 2006 y›l›nda 5. maddede tam gün çal›flan pratisyen, uzman flef ve flef yard›m-
c›s› ve di¤er personel için getirilen üst limit oranlar› aynen korunmaktad›r. 

d) Çal›flma izni için “Türk olmak” koflulu kald›r›larak “ithal hekime” olanak sa¤lanmaktad›r. 

Bu ücretlendirme modeli ile sa¤l›k çal›flanlar›n›n esas olarak gelirlerinin yapt›klar› ifl karfl›l›¤›nda Sos-
yal Güvenlik Kurumu’dan gelecek olan paraya ba¤l› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Sonuç olarak:

Tam gün tasar›s›nda yine mali hükümler döner sermaye ile ilgili düzenlemelerle s›n›rl› bulunmakta-
d›r. Yine hekimlere emeklerine paralel ve (de¤iflken olmayan) düzenli ücret ve/veya tazminat öden-
mesi düflünülmemektedir. Yine ayl›k ücrete ve emeklili¤e yans›mayan, her an de¤iflebilir ve hatta ta-
mamen ortadan kald›r›labilir bir “esneklik” ve “güvencesizlikte” olan, döner sermaye pay›ndan söz
edilmektedir. 

Bu uygulama ile T›p ve uzmanl›k e¤itimi ciddi ölçüde zarar görecektir. Esas görevleri e¤itim olan T›p
Fakültelerinde getirilmek istenen performans sistemi sadece hastaya hizmeti de¤erlendirmekte e¤i-
tim ve araflt›rma sistemde tamamen d›fllanmaktad›r. 

Özel muayene ve ameliyatlar›n kald›r›lmas› t›p fakültesi döner sermayelerine ciddi bir darbe vuracak
ve gelir azalmas›na yol açacakt›r. Halen t›p fakülteleri gelirlerinin %10–15 ini bu yoldan elde etmek-
tedir. Bu sistemin kald›r›lmas› hastan›n hekim seçme özgürlü¤ünü de ortadan kald›rmaktad›r. 

“Türk olmak” koflulunun kald›r›larak ithal hekime yol aç›lmas› ile ilgili hiçbir düzenlemeye yer verilme-
mekte, e¤itimin niteli¤i, bu e¤itim sonras› hangi belgelerin aranaca¤›, mesle¤in icras›na yeter düzey-
de Türkçe bilgisine sahip olup olmad›klar›n›n nas›l ölçülece¤i hususlar› yine yok say›lmaktad›r.

Bu düzenlemenin Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n özüne uygun yeni bir hekim istihdam ve ücretlen-
dirme modeli oldu¤u aç›kt›r. Amac›n gerek kamuda ve gerekse özel sa¤l›k alan›nda piyasa kurallar›-
na göre iflleyen bir mekanizmada hekimlere daha düflük ücrete daha çok çal›flma dayat›lmakt›r. E¤i-
tim kurumlar›m›z›n ciddi zarar görece¤i bu uygulamadan yol yak›nken geri dönülmelidir. 

‹Ü ‹STANBUL TIP FAKÜLTES‹ / ‹Ü CERRAHPAfiA TIP FAKÜLTES‹ / ‹STANBUL TAB‹P ODASI
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1 MAYIS’TA YARATILAN KORKU VE fi‹DDET‹N M‹MARI
HÜKÜMET, VAL‹L‹K VE EMN‹YET MÜDÜRLÜ⁄Ü’DÜR

1 MAYIS’TA YARATILAN KORKU VE fi‹DDET TABLOSUNUN M‹MARLARI BAfiTA HÜKÜMET
OLMAK ÜZERE, ‹STANBUL VAL‹L‹⁄‹ VE EMN‹YET MÜDÜRLÜ⁄Ü’DÜR

Dünyan›n bütün uygar ülkelerinde coflkulu kutlamalarla geçen 1 May›s ‹flçi Bayram›, hükümetin, va-
lili¤in, emniyet müdürlü¤ünün sa¤duyudan yoksun, körleflmifl tavr› sebebiyle, ‹stanbul halk›na ve
emekçilere adeta zehir edildi.

Daha 8 Nisan 2008 tarihinde Mecidiyeköy’den Taksim’e binlerce polisin kat›ld›¤› bir yürüyüfl düzen-
leyen ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü ve Valilik s›ra emekçilere, sendikalara, meslek örgütlerine geldi-
¤inde Taksim Alan›’n›, polis devletlerinde görülebilecek bir refleksle kuflatma alt›na ald›. Valilik ve Em-
niyet Taksim alan›n› ve çevresini 35 bin polis ve jandarmayla, onlarca panzer ve polis arac›yla, bari-
katlarla kuflatmakla da yetinmeyip, emekçilere karfl› bir taarruza giriflti. Bu taarruz dün sabah 6.30
sular›nda D‹SK binas›na biber gaz› s›k›larak, gaz bombalar› at›larak, boyal›, tazyikli su s›k›larak baflla-
t›ld› ve gün boyu Taksim, fiiflli, Mecidiyeköy civar›nda hemen her noktada sürdürüldü.  

1 May›s sabah› Taksim Meydan›’n›n emekçilere aç›lmas› giriflimine destek vererek ellerinde karanfil-
lerle fiiflli Etfal Hastanesi önünde buluflan hekimler ve sa¤l›k emekçileri de bu kontrolsüz, körleflmifl
polis fliddetinin ma¤durlar› oldular. 

‹stanbul Tabip Odas›’na üye hekimler ve SES üyesi sa¤l›k çal›flanlar› 1 May›s’ › coflkuyla kutlamak için
sabah›n erken saatlerinde “Herkese Sa¤l›k Hakk› ‹çin Yaflas›n 1 May›s” pankart› arkas›nda bulufltular.
Ancak fiiflli ve Taksim bölgelerindeki pek çok noktada oldu¤u gibi fiiflli Etfal Hastanesi önünde bir ara-
ya gelen kat›l›mc›lara da gaz bombalar› ve biber gaz›yla müdahale edildi. D‹SK önüne ve bina içine
yönelik sald›r›larda yaralanan iflçilerin tedavisiyle ilgilenen hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar› kendilerini bir
anda biber gazl›, gaz bombal› bir sald›r›n›n ortas›nda buldular. fiiflli Etfal Acil Servisi’nde tedavi gö-
ren hastalar, hasta yak›nlar› ve çevredeki vatandafllar da ne yaz›k ki bu fliddet gösterisinin ma¤dur-
lar› oldular. Hasta yak›nlar› ve hastalar taraf›ndan da protesto edilen bu sald›r›y› fliddetle k›n›yoruz.

Bilindi¤i gibi Uluslar aras› Savafl Hukuku, Dünya Sa¤l›k Örgütü sözleflmeleri savafl ortam›nda dahi has-
tanelere, sa¤l›k birimlerine sald›r›y› yasaklamaktad›r. ‹stanbul Valili¤i ve emniyeti dün savafl ortam›n-
da dahi gerçekleflmeyecek bir olaya imza atm›fl ve hastaneyi, sa¤l›k çal›flanlar›n›, hastalar› hedef alan
korkunç bir tavr›n sahipleri olmufllard›r. Vali Muammer Güler’in “Kazayla oldu” türündeki ciddiyetten
ve samimiyetten uzak tavr› bu tüyler ürperten gerçe¤i unutturmaya yetmeyecektir.

‹stanbul halk›yla alay edercesine “1 May›s’ta olumsuz bir olay yaflanmam›flt›r. Korkulan olmam›flt›r”
diyen Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, ‹stanbul Valisi Muammer Güler ve vatandafl›na, emek ör-
gütlerine kulaklar›n› t›kay›p ortam› geren aç›klamalar yapan Baflbakan Erdo¤an dün yarat›lan korku
ve fliddet tablosunun mimarlar› olarak hat›rlanacaklard›r. 

Son zamanlarda toplumun karfl›s›na özgürlükleri geniflletme söylemiyle ç›kan AKP hükümetinin öz-
gürlük anlay›fl›n›n türbana özgürlükle s›n›rl› oldu¤u, emekçilerin üzerindeyse bask› ve fliddet uygula-
mak anlam›na geldi¤i at›lan yüzlerce gaz bombas› ile bir kere daha görülmüfltür. 

Binlerce emekçinin ve yurttafl›m›z›n bar›fl, demokrasi ve eme¤e sayg› talebiyle 1 May›s’ ta Taksim’ e
ç›kma iste¤ine karfl›, “Kontrollü Güç” ad› alt›nda sergilenen bu fliddeti k›n›yor ve tekrarlanmamas›n›
ümit ediyoruz.

SA⁄LIK EMEKÇ‹LER‹ SEND‹KASI ‹STANBUL fiUBELER‹ / ‹STANBUL TAB‹P ODASI
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27.05.2008
TAM GÜN ÇALIfiMA VE SA⁄LIKLA ‹LG‹L‹ BAZI KANUNLARDA
DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R KANUN TASARISI TASLA⁄I...

“Haz›rlanan “Sa¤l›k Personelinin Tam Gün Çal›flmas›na ve Sa¤l›kla ‹lgili Baz› Kanunlarda De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s› Tasla¤›”nda Sa¤l›k Bakanl›¤› ve di¤er kamu kurumlar›nda çal›flan he-
kim ve difl hekimlerine serbest çal›flma olana¤› getiren 2368 say›l› Kanun ortadan kald›r›lmaktad›r.
Yüksek Ö¤renim Kanunu’na yap›lan ek ile T›p Fakültesi ve Difl Hekimli¤i Fakültesinde çal›flan profe-
sör ve doçentlerin kamu kurumlar› d›fl›nda çal›flmalar› yasaklanmaktad›r. Haftal›k çal›flma süresi de
45 saatten 40 saate indirilmifltir. Ayn› zamanda mesai d›fl› çal›flma kavram› getirilmekte ve normal
mesai d›fl› nöbet çal›flmalardan söz edilmektedir. 

Bu düzenleme ile:

a) Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversiteler ile Di¤er Kamu Sa¤l›k Kurulufllar›nda çal›flan hekimlerin ve diflhekim-
lerinin kamu sa¤l›k kurulufllar› d›fl›nda çal›flmalar› yasaklanmaktad›r. 

b) Üniversitelerde Ö¤retim üyelerinin özel hasta muayenesi ortadan kald›r›lmaktad›r.

c) Buna karfl›l›k olarak kamu sa¤l›k kurumlar›nda çal›flmay› tercih eden hekimlere bu tercih karfl›l›¤›n-
da emeklili¤e yans›yacak maafl art›fl› ortalama 500 YTL’dir. Üst s›n›r 750 YTL olup, yetki Bakanlar Ku-
rulu’na b›rak›lm›flt›r. Bu art›fl döner sermayeden gelir elde etmeyen kurum hekimleri, belediye hekim-
leri, T›p fakültelerinin temel t›p birimlerinde çal›flan hekimleri de kapsamaktad›r. Hekimlerin ücretle-
rinin iyilefltirilmesinde için döner sermayeden performansa göre yap›lacak ek ödeme devam etmek-
tedir. Bu ek ücretlerde 2006 y›l›nda 5. maddede tam gün çal›flan pratisyen, uzman flef ve flef yard›m-
c›s› ve di¤er personel için getirilen üst limit oranlar› aynen korunmaktad›r. 

d) Çal›flma izni için “Türk olmak” koflulu kald›r›larak “ithal hekime” olanak sa¤lanmaktad›r. 

Bu ücretlendirme modeli ile sa¤l›k çal›flanlar›n›n esas olarak gelirlerinin yapt›klar› ifl karfl›l›¤›nda Sos-
yal Güvenlik Kurumu’dan gelecek olan paraya ba¤l› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Sonuç olarak:

Tam gün tasar›s›nda yine mali hükümler döner sermaye ile ilgili düzenlemelerle s›n›rl› bulunmakta-
d›r. Yine hekimlere emeklerine paralel ve (de¤iflken olmayan) düzenli ücret ve/veya tazminat öden-
mesi düflünülmemektedir. Yine ayl›k ücrete ve emeklili¤e yans›mayan, her an de¤iflebilir ve hatta ta-
mamen ortadan kald›r›labilir bir “esneklik” ve “güvencesizlikte” olan, döner sermaye pay›ndan söz
edilmektedir. 

Bu uygulama ile T›p ve uzmanl›k e¤itimi ciddi ölçüde zarar görecektir. Esas görevleri e¤itim olan T›p
Fakültelerinde getirilmek istenen performans sistemi sadece hastaya hizmeti de¤erlendirmekte e¤i-
tim ve araflt›rma sistemde tamamen d›fllanmaktad›r. 

Özel muayene ve ameliyatlar›n kald›r›lmas› t›p fakültesi döner sermayelerine ciddi bir darbe vuracak
ve gelir azalmas›na yol açacakt›r. Halen t›p fakülteleri gelirlerinin %10–15 ini bu yoldan elde etmek-
tedir. Bu sistemin kald›r›lmas› hastan›n hekim seçme özgürlü¤ünü de ortadan kald›rmaktad›r. 

“Türk olmak” koflulunun kald›r›larak ithal hekime yol aç›lmas› ile ilgili hiçbir düzenlemeye yer verilme-
mekte, e¤itimin niteli¤i, bu e¤itim sonras› hangi belgelerin aranaca¤›, mesle¤in icras›na yeter düzey-
de Türkçe bilgisine sahip olup olmad›klar›n›n nas›l ölçülece¤i hususlar› yine yok say›lmaktad›r.

Bu düzenlemenin Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n özüne uygun yeni bir hekim istihdam ve ücretlen-
dirme modeli oldu¤u aç›kt›r. Amac›n gerek kamuda ve gerekse özel sa¤l›k alan›nda piyasa kurallar›-
na göre iflleyen bir mekanizmada hekimlere daha düflük ücrete daha çok çal›flma dayat›lmakt›r. E¤i-
tim kurumlar›m›z›n ciddi zarar görece¤i bu uygulamadan yol yak›nken geri dönülmelidir.” 

‹Ü ‹STANBUL TIP FAKÜLTES‹ / ‹Ü CERRAHPAfiA TIP FAKÜLTES‹ / ‹STANBUL TAB‹P ODASI
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03.05.2008
DR. GENÇAY GÜRSOY’UN GÖZALTINA ALINMASI MESLEK 
ÖRGÜTÜMÜZE, TOPLUMSAL MUHALEFETE VE DEMOKRAS‹YE
YÖNEL‹K B‹R SALDIRIDIR!

Türk Tabipleri Birli¤i (TTB) Baflkan› Prof. Dr. Gencay Gürsoy, 3 May›s 2008 Cumartesi sabah› Saat:
05.00’de Ankara’da kald›¤› otel odas›nda apar topar gözalt›na al›nd›. 

Gözalt›na al›nma gerekçesi olarak Beyo¤lu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Bas›n Kanunu’na muhale-
fet iddias›yla açt›¤› bir davayla ilgili yakalama emri gösterildi. 

Söz konusu dava Prof. Dr. Gencay Gürsoy’un sahibi ve sorumlu yaz› iflleri müdürü oldu¤u “‹stanbul
Kültür ve Sanat Haritas›” isimli derginin süresi içinde bildirimde bulunmad›¤› gerekçesiyle 2004 y›l›n-
da aç›lm›flt›r ancak kendisine flimdiye kadar hiçbir tebligat yap›lmam›flt›r.

O y›llarda ‹stanbul T›p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal›’nda profesör olarak çal›flmakta olan Dr. Gen-
çay Gürsoy mahkeme ile emniyet müdürlü¤ü aras›ndaki yaz›flmalarda her nedense “‹stanbul T›p Fa-
kültesi Kalp ve Damar Cerrahi bölümünde kay›t memuru” olarak gösterilmifltir. TTB Baflkan› kimli¤iy-
le sürekli olarak kamuoyu önünde bulunan, kimli¤i ve bütün aç›k adresleri bilinen Prof. Dr. Gencay
Gürsoy her nas›l olmuflsa emniyet kuvvetleri taraf›ndan bulunamam›fl ve bu durum gerekçe gösteri-
lerek yakalama emri ç›kar›lm›flt›r. 

‹stanbul Tabip Odas› olarak TTB Baflkan›m›z›n, Bas›n Yasas›’na muhalefet etmek gibi bir suç isnad›n-
dan dolay› hiçbir hakl› gerekçesi olmadan kald›¤› otelde gözalt›na al›nmas›n› sadece adli bir gerekli-
lik veya hata olarak kabul etmemiz mümkün de¤ildir. 

Prof. Dr. Gençay Gürsoy’a yönelik bu hukuk d›fl› ve anti-demokratik tutumu meslek örgütümüze yö-
nelik bir sald›r› olarak kabul ediyoruz.

Aç›k olarak görülmektedir ki; Adalet ve Kalk›nma Partisi, kendisi hakk›nda aç›lan kapat›lma davas›n›n
muhtemel sonuçlar›n› hesaplayarak iktidar›n› sürdürebilmek için bütün demokrasi d›fl› yollara baflvur-
maya karar vermifltir.

Her türlü toplumsal muhalefet örgütlerine yönelik bask›c› tutumlar, 1 May›s’ta ‹stanbul’da sendika-
lara, meslek örgütlerine, iflçilere, yurttafllara uygulanan vahfli fliddet AKP Hükümeti’nin bu yönelimi-
nin sonuçlar›d›r. Bu gözü dönmüfl vahflet fiiflli Etfal Hastanesi’ne gaz bombalar›yla sald›racak kadar
pervas›z boyutlara varm›flt›r.

Haklar›nda aç›lan kapatma davas›n› gerekçe göstererek “ma¤dur” postuna bürünmeye çal›flan
AKP’nin gerçek yüzü 1 May›s 2008 günü ‹stanbul’da ortaya ç›km›flt›r.

wÖte yandan; AKP’nin, Türk Tabipleri Birli¤i’nin sa¤l›k alan›nda yürüttü¤ü muhalefetten duydu¤u ra-
hats›zl›k ve her yolu deneyerek TTB’nin sesini susturma giriflimleri kamuoyunun bilgisi dahilindedir.

Nitekim, Prof. Dr. Gencay Gürsoy’un gözalt›na al›nmas›yla ilgili zamanlaman›n tesadüfi olmad›¤› gö-
rülmektedir. 

Nisan ay› itibariyle Türkiye’deki 64 tabip odas›n›n seçimleri bafllam›fl bulunmaktad›r ve TTB seçimli Ge-
nel Kurulu 28-29 Haziran 2008 tarihinde yap›lacakt›r.

TTB Baflkan›m›z’›n Ankara’da bulunma gerekçesi de 3 May›s 2008 günü yap›lacak olan Ankara Ta-
bip Odas› seçimli Genel Kurulu’dur. 4 May›s 2008 günü yap›lacak olan seçimlere üç grup kat›lacak-
t›r ve bu gruplardan birinin mevcut siyasi iktidar ve Sa¤l›k Bakanl›¤› yanl›s› oldu¤u bütün hekimler ta-
raf›ndan bilinmektedir.
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Haziran ay›nda yap›lacak olan TTB seçimlerine de, daha önceki seçimlerde oldu¤u gibi, mevcut TTB
yönetimine karfl› benzer bir listenin haz›rlanmakta oldu¤u bilgi dahilindedir.

‹flte böylesi bir ortamda TTB Baflkan› Prof. Dr. Gençay Gürsoy hiçbir inand›r›c›l›¤› olmayan bir gerek-
çeyle gözalt›na al›narak meslek örgütümüze gözda¤› verilmeye çal›fl›lmaktad›r.

AKP yetkililerine daha önce defalarca ifade etti¤imiz bir gerçe¤i bir kez daha hat›rlat›yoruz:

TTB, gerek Türkiye’de mesleklerini yerine getirmekte olan bütün hekimlerin talepleri, gerekse “her-
kese sa¤l›k, güvenli gelecek” talebiyle bütün toplumsal muhalefet örgütleriyle birlikte yürüttü¤ü mü-
cadelede sonuna kadar gitmeye kararl›d›r.

Ne TTB Baflkan›’m›z Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un gerçek d›fl› hukuki gerekçelerle gözalt›na al›nmas›,
ne de tabip odas› ve TTB seçimlerinde bask›lar ve ortaya sürülen iktidar güdümlü gruplarla TTB’nin
bu onurlu mücadelesini durdurmak mümkün de¤ildir.

TTB Baflkan›’m›z Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un gözalt›na al›nmas›na kadar varan, hiçbir demokratik ül-
kede karfl›lafl›lmayacak türden demokrasi d›fl› bask›lar bizleri y›ld›ramayacakt›r.

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla duyurulur.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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HASTANE KAPILARINDAN GER‹ ÇEV‹R‹LEN BEBEKLER‹M‹Z
AKP HÜKÜMET‹N‹N SA⁄LIK ANLAYIfiININ RESM‹D‹R

“Sa¤l›kta Dönüflüm” Nereye?

HASTANE KAPILARINDAN GER‹ ÇEVR‹LEN BEBEKLER‹M‹Z   

AKP HÜKÜMET‹N‹N ‹FLAS EDEN SA⁄LIK ANLAYIfiININ RESM‹D‹R,

HÜKÜMET‹N AYIBIDIR

Sa¤l›k sisteminin içine düfltü¤ü ç›kmazlar›n ne kadar ciddi oldu¤unu görmemiz için yeni bir “skanda-
l›n” patlamas›n› beklememiz mi gerekiyor? Oysa TTB ve ‹stanbul Tabip Odas› olarak y›llard›r sa¤l›k
hizmetlerinin piyasalaflt›r›lmas› ve ticarilefltirilmesi ile birilikte bu ve benzeri olaylar›n giderek artaca-
¤›n› ve önü al›nmazsa münferit olaylardan ciddi halk sa¤l›¤› sorunlar›na dönüflecebilece¤ini her f›r-
satta dile getirdik. 

Geçti¤imiz hafta bir kaç gün arayla 8 ve 14 ayl›k iki bebe¤imizin ve ailesinin s›cak su yan›¤› nedeniy-
le yaflad›¤› sa¤l›ks›zl›k ortam› Sa¤l›k Bakan›’n›n her zaman yapt›¤› gibi suçu sa¤l›k çal›flanlar›n›n üze-
rine atarak geçifltirilemez. 

Bebeklerimizin bafl›na gelenler ülkemizin sa¤l›k alan›nda kangren haline dönüflmüfl iki sorunu bir kez
daha gündeme tafl›m›flt›r: 

Bunlardan birincisi kamu sa¤l›k hizmetinin çökertilmesi, kamu sa¤l›k kurumlar›n›n iflletmelefltirilmesi
ve hizmet sunumunun piyasalaflt›r›lmas›d›r. ‹kincisi ise özel sa¤l›k kurulufllar›n›n afl›r› teflviki ve kar
alanlar›nda yo¤unlaflan teknoloji ve tedavi a¤›rl›kl› hizmet sunumu gere¤i görece yüksek ücret ile ka-
mu sa¤l›k personelinin özel sektöre h›zl› transferidir. 

Her iki olayda da bebeklerimiz hastane kap›lar›ndan geri dönmüfllerdir. Hastaneler ya yan›k ünitesi
bulunmad›¤› ya da yan›k ünitesinde bofl yatak olmad›¤›n› gerekçe göstermifllerdir. 

Sa¤l›k Bakanl›¤› sorunun üzerine örtme çabalar› yerine yan›k flikâyeti ile hastaneye baflvuran vatan-
dafllar›m›z›n ihtiyac›na neden cevap verilemedi¤ini aç›klamak zorundad›r. Y›llard›r sözü ediliyor olma-
s›na ra¤men ‹stanbul gibi bir kentte halen kamu ad›na sa¤l›k hizmet sunumunda tekel konumuna
gelmifl olan Sa¤l›k Bakanl›¤› bir yan›k tedavi merkezi kuramam›flt›r. Bu konuda ortaya ç›kan ihtiyaç
mevcut hastanelerin yan›k tedavi ünitelerinin güçlendirilmesi veya yan›k ünitesi olmayan hastanelere
bu ünitenin eklenmesi için gerekli yat›r›mlar yap›larak giderilmesi gerekirken bu da tercih edilmemifl-
tir. 

Soruna biraz daha yak›ndan bak›ld›¤›nda;

1. Özel olarak yan›k üniteleri, yan›k yataklar›, genel olarak yo¤un bak›m hizmetleri yetersizdir. Hem
alt yap› hem de sa¤l›k personeli sorunu vard›r.

2. Yan›k hastalar›n› genel yo¤un bak›m ünitelerinde tedavi etme ile ilgili t›bb› ve ekonomik sorunlar
vard›r.

3. Son y›llarda sa¤l›k ortam›nda yap›lan düzenlemeler (TCK, malpraktis tart›flmalar› vb.) ve hüküme-
tin hekimleri hedef alan örseleyici sald›rgan tutumu (flikayet hatlar›, tüm sorunlar için hekimleri he-
def gösteren söylem ve tutumlar›) hekimleri çekinik / defansif bir t›p uygulamas›na yöneltmektedir. 

4. Performans uygulamas› kurumlar› ve kiflileri riskli ve uzun süren tedavilerden kaç›nma e¤ilimlerini
beslemektedir. Hizmette k›sa sürede çok ifllem yapma ve çok para kazanma davran›fllar› öne ç›kmak-
tad›r. 
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5. AKP hükümetinin sa¤l›k hizmetlerini piyasalaflt›ran, ticarilefltiren Sa¤l›kta Dönüflüm Program› sa¤-
l›k hizmetlerinde yap›sal ve organizasyonel de¤iflikliklere yol açm›flt›r. Yüksek harcama ve uzun süre
t›bbi bak›m› gerektiren ancak performans karfl›l›¤› düflük olan hizmet alanlar›na yat›r›m yap›lmad›¤›
gibi olanlar da tasfiye edilmifltir. (Heybeli Ada ve Beykoz Çocuk Hastanelerinin kapat›lmalar› gibi)

6. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hizmet sat›n alma tebli¤i (SUT) kamu kurulufllar›n›n baz› hizmetleri
vermesini olanaks›z hale getirmifltir. (fiubat genelgesiyle beyin ve ortopedi cerrahisi ameliyatlar›n›n
yap›lamamas› gibi) 

7. Paket fiyat uygulamas› fark al›namayan hizmetler için para kadar hizmete dönüflmüfl, yada hizme-
tin verilmesinden kaç›nmaya neden olmufltur. 

4 Mart 2008 tarihinde Türkiye Acil T›p Derne¤i ile ortak yapt›¤›m›z aç›klamada Sa¤l›k Bakanl›¤› veri-
lerinin “Tüm sa¤l›k hizmetlerinin dörtte birinin acil servislerde karfl›land›¤›” bilgisini verdi¤ini, bu ne-
denle acil servis hizmetlerinin güçlendirilmesi gerekti¤ini dile getirmifl ve özellikle “Baflta yo¤un ba-
k›m ve yan›k merezi olmak üzere tüm birimlerdeki yatak kapasitesi derhal artt›r›lmal›d›r” önerisini so-
rumlu pozisyondaki bürokrat ve siyasilere iletmifltik. 

Ancak AKP’nin kamuyu sa¤l›ktan tasfiye etme politikalar› içerisinde bu önerilerin bir yer bulmas› hay-
li zor görünüyor. Halk›n sa¤l›kl› yaflam hakk›n› ulusal ve uluslaras› sermayenin para kazanma strate-
jilerine emanet eden bir anlay›fl›n ülkemizde yarataca¤› tahribat, sorunu sa¤l›k alan›n›n d›fl›na tafl›ra-
rak sosyal bir yara haline dönüfltürmektedir.

Ticarilefltirilen ve piyasalaflt›r›lan “sa¤l›k sektöründe” ‹flletmelefltirilen Kamu sa¤l›k kurumlar›n›n ve
özel sa¤l›k kurulufllar›n›n sa¤l›k konusuna ticari olarak yaklaflt›¤› bilinmektedir. Yan›k flikâyeti ile ço-
cu¤unu hastane kap›s›na getiren ac›l› bir babaya “bofl senet” imzalatman›n yasal sorumluluklar› bir
yana “hekimlik mesle¤ini” ve “t›p eti¤ini” hekimlerin güvenirlili¤ini, sayg›nl›¤›n› afl›nd›rd›¤› ve ticaret
kurallar› ve bask›s› alt›ndaki hekimleri zor durumda b›rakt›¤›, örseledi¤i, hasta hekim iliflkisini tahrip
etti¤i aç›kt›r. 

Hükümetin bu programda devam etmesi durumunda önümüzdeki dönemde özel sa¤l›k kurulufllar›-
n›n ve ticarileflen kamu sa¤l›k kurulufllar›n›n maliyet hesaplar›na kurban edilen vatandafllar›m›z›n hi-
kâyelerini okumaya giderek artan flekilde devam edece¤imizi üzülerek belirtmek istiyoruz. 

Türk Tabipleri Birli¤i ve ‹stanbul Tabip Odas› olarak sa¤l›k alan›na iliflkin kamu yarar›n› ve halk›n sa¤-
l›kl› yaflam hakk›n› savunan görüfllerimizi kamuoyuna iletmeye ve hükümeti bu do¤rultudaki görüfl-
lerimizle uyarmaya, mücadeleye deva edece¤iz. 

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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23.05.2008
TUZLA TERSANELER‹NDE ‹fi C‹NAYETLER‹ DEVAM ED‹YOR

A¤›r çal›flma koflullar›, fazla mesai, denetimsizlik, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i tedbirlerinin yeterince
al›nmamas› nedeniyle Tuzla Tersanelerinde ifl kazalar› can almaya devam ediyor. Bilindi¤i gibi, 16
Aral›k 2007 tarihinde aç›klam›fl oldu¤umuz Tuzla Tersaneler Gerçe¤i Raporu ile Tuzla’da yaflananlarla
ilgili kamuoyuna sesimizi duyurmaya çal›flt›k. Raporda yap›lan tespitlere ra¤men o tarihten bu yana
Tuzla’da yaflanan “ifl kazalar›” nedeniyle gerçekleflen ölümlerin sonu gelmiyor, getirilmiyor.

10 gün içinde iki iflçinin hayat›n› kaybetti¤i Selah Tersanesi Vali Muammer Güler’in verdi¤i bilgiye
göre 21 May›s 2008 günü kapat›ld›. Bu tersaneyi kapatman›n gelecekte yaflanaca¤› ortada olan ifl
kazalar›n› önlemeye yetmeyece¤i bellidir. Tersaneyi kapatmak cayd›r›c› olabilir fakat yap›lmas›
gereken bu de¤ildir. Yetkililer göz boyama niteli¤indeki ad›mlarla, ciddiyetten uzak aç›klamalarla
sorunu ört bas etmeye çal›flmaktad›r.

Çal›flma Bakan› geçti¤imiz günlerde yapt›¤› aç›klamada “20 tersane olmas› gereken yerde 50 tersane
var, ifl kazalar› devam edecek…” itiraf›nda bulunurken, ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Genel Müdürü
Tuzla Tersanelerindeki ifl kazalar›n›n abart›ld›¤›n› söyleyebilmektedir. 

Konunun birinci derecedeki sorumlular› bir yandan bu ibret verici sözleri sarf ederken, Hükümet ‹sti-
hdam Paketi ad› alt›nda ‹fl Kanunu’ndaki baz› maddeleri de¤ifltirmek suretiyle iflçi sa¤l›¤› ve ifl güven-
li¤ini sat›n alma yoluyla tafleron flirketlere vermektedir.

Meclis’te kabul edilen yeni düzenlemelere göre iflçi sa¤l›¤› ifl güvenli¤i hizmetleri ile iflyeri hekimi, ifl
güvenli¤i uzman›, iflyeri hemflireli¤i hizmetleri hizmet sat›n alma ile karfl›lanacakt›r. Ayr›ca bu per-
sonelin e¤itim hizmetlerinin Çal›flma Bakanl›¤›’nca verilmesi öngörülmektedir. “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Yasa Tasar›s›”n›n bütünlü¤ü bozularak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetleri iflletmelerin d›fl›na ç›kar›l›p
tafleronlaflt›rma yayg›nlaflt›r›lm›flt›r.

Hükümet bu süreçte ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yasa Tasar›s› çal›flmalar›na dahil etti¤i emek ve meslek
örgütlerine haber vermemifl, niyetlerini gizlemifltir. Bakanl›¤›n yetkilerinde yap›lan de¤ifliklik, TBMM
Komisyon çal›flmas› aflamas›nda dahil edilerek ilgili emek ve meslek örgütleri (TMMOB, TTB,
Sendikalar) deyim yerindeyse atlat›lm›flt›r. Her fleyden önce, etik olmayan yol ve yöntemlerle sosyal
bar›fl›n sa¤lanamayaca¤› aç›kt›r.

Tüm sa¤l›k alan›nda oldu¤u gibi, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i alan›nda da yap›lan özellefltirmeler,
tafleronlaflt›rma, kurals›zl›k, denetimsizlik “Ben yapt›m, oldu!” mant›¤› devam ettikçe bu ifl cinayet-
leri devam edecektir. 

Çal›flma Bakanl›¤› baflta olmak üzere Hükümeti bu cinayetlerin durmas› için öncelikle konunun
taraflar› ile bir araya gelmeye ve gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz. Çal›flma Bakan› yaflanan
ölümlerden, iflçilere dayat›lan a¤›r çal›flma koflullar›ndan sorumlu oldu¤unu unutmamal›, sorumlu-
lu¤unu yerine getirmek konusunda ciddi ad›mlar atmal›, aksi halde istifa etmelidir.

Bizler konunun hassasiyetine, ciddiyetine uygun ad›mlar at›lmamas› halinde Çal›flma Bakan› hakk›nda
suç duyurusunda bulunaca¤›m›z› siz de¤erli bas›n mensuplar› eliyle kamuoyuna duyurur, Tuzla
Tersanelerinde yaflanan sorunlara dikkat çekmek amac›yla 16 Haziran günü gerçeklefltirilecek eyleme
destek verdi¤imizin bilinmesini isteriz.

Sayg›lar›m›zla,

KESK fiubeler Platformu / ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas› / TMMOB ‹l
Koordinasyon Kurulu / Limter-‹fl / ‹stanbul Tabip Odas› / ‹stanbul Eczac› Odas› / ‹stanbul
Diflhekimleri Odas› / ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas› 
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05.06.2008
TAM GÜN ÇALIfiMA VE SA⁄LIKLA ‹LG‹L‹ BAZI KANUNLARDA
DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R KANUN TASARISI

Sa¤l›k Bakanl›¤›, “Sa¤l›k Personelinin Tam Gün Çal›flmas›na ve Sa¤l›kla ‹lgili Baz› Kanunlarda De¤iflik-
lik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›”n› kamuoyuna aç›klam›flt›r. Geçti¤imiz hafta Türk Tabipleri Birli-
¤i, tasar› hakk›ndaki görüfl ve düflüncelerini Baflbakanl›¤a iletmifltir. Biz de ‹stanbul Tabip Odas› ola-
rak, tasar›ya iliflkin görüfllerimizi ve tasar›n›n yasalaflmas› halinde ortaya ç›kabilecek olumsuzluklara
iliflkin kayg›lar›m›z› kamuoyu ile paylaflmak istiyoruz.

Sa¤l›k Bakanl›¤› bu tasar›y› yasalaflt›rarak,

• Üniversiteler ve di¤er kamu sa¤l›k kurulufllar›nda görev yapan hekimlerin, bu kurumlar d›fl›nda ça-
l›flmalar›n›,

• Muayenehanesi olan hekimlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleflmesi olan özel hastaneler ve t›p
merkezlerinde çal›flmalar›n› yasaklamak istemektedir. Bunlar›n anlam›, muayenehanelerin fiilen kapa-
t›lmas›d›r.

• Tasar› ile Türkiye’de hekimlerin çal›flma alanlar› daralt›larak, hekimler tek bir kurumda çal›flmaya
zorlanarak, sahte bir “hekim k›tl›¤›” yarat›lmak istenmektedir. Tasar›, kendi eliyle yaratt›¤› bu sahte
“hekim k›tl›¤›n›” gidermek üzere, yabanc› hekimlerin ülkemizde kurals›z olarak çal›flabilmelerine ola-
nak sa¤lamaktad›r. Önce sahte sorunlar yaratan, sonra bu sorunlar› “çözmek” için yabanc› hekimler-
den medet uman bu tasar› ile gerçekte neyin amaçland›¤›n› anlayabilmek mümkün de¤ildir.

• Tasar› kendi içinde çeliflkilerle doludur. Bir tarafta Özel sa¤l›k kurumlar›ndaki hekimlerin, birden
fazla sa¤l›k kuruluflunda çal›flmas› yasaklanmakta, di¤er tarafta ise Sa¤l›k Bakanl›¤›’na sa¤l›k tekelle-
rinin gereksinimlerine göre hekimlerin ayn› hastaneler zincirinin çeflitli halkalar›nda çal›flabilmeleri için
yönetmelik yapma yetkisi vermektedir. 

• Hekimlerin çal›flma olanaklar›n›, çal›flt›klar› kurumlar›n SGK ile anlaflmas› olup olmamas›na göre k›-
s›tlayan tasar›, hem Tam Gün çal›flma diyerek hekimlerin çal›flma alanlar›n› daraltmakta, hem de sa¤-
l›k tekellerinin gereksinimlerine göre bu hastanelerde çal›flan hekimlere k›smi çal›flma izni vererek
kendi içinde çeliflkiye düflmektedir.

• Sa¤l›k Bakanl›¤›, ülkemizdeki 105 bin hekimin çal›flma ve yaflam koflullar›n› böylesine olumsuz et-
kileyecek olan bu tasar› ile, anlafl›lamaz bir biçimde, hekim ücretlerinin iyilefltirilece¤ini iddia edebil-
mektedir. Oysa tasar› hekim ücretlerini iyilefltirmek için kaynak olarak yaln›zca döner sermaye gelir-
lerini göstermekle yetinmifltir. Döner sermaye geliri hekimler için kal›c› bir iyilefltirme sa¤lamad›¤› gi-
bi emekli ayl›klar›na da yans›mamaktad›r. Hekimlerin böyle bir aldatmacay› kabullenmeleri, kendile-
rinin ve ailelerinin geleceklerini döner sermaye gibi bugün var yar›n yok bir kayna¤a emanet etmele-
ri beklenemez.

• Her ne kadar ad› Tam Gün Yasas› olsa da, tasar› ile hekimlerin Tam Gün çal›flmas› d›fl›nda da dü-
zenlemeler getirilmekte, örne¤in Radyasyon çal›flanlar›n›n mesai saatleri günde 5 saatten 8 saate
yükseltilerek, bu çal›flanlar›n sa¤l›¤› tehlikeye at›lmaktad›r. Yine, Tam Gün ad› alt›ndaki bu yasa ile
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na, hekimler üzerinde s›n›rs›z yetkiler verilmekte, böylece zaten varolan kadrolaflma-
n›n önü daha da aç›lmaktad›r.

Sonuç olarak yasalaflmas› halinde bu tasar›, hekimlerin çal›flma alanlar›n› k›s›tlay›p, yaln›zca hekim
eme¤ini ucuzlatmakla kalmayacak, ayn› zamanda Türkiye sa¤l›k ortam›nda kelimenin tam anlam›yla
bir altüst olufla yol açarak, halk sa¤l›¤›n›n da olumsuz etkilenmesine neden olacakt›r. Bu nedenle biz,
‹stanbul Tabip Odas› olarak, bu tasar›n›n hemen Baflbakanl›ktan geri çekilmesini ve baflta yasan›n ta-
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raflar› olmak üzere Türkiye t›p ortam›n›n bütün bileflenlerinin dahil olaca¤› bir tart›flmaya aç›lmas›n›
istiyoruz. Ancak böyle bir tart›flma sürecinden geçen bir tasar› hekimlik ortam›nda bir iyileflme sa¤la-
yabilir. Hekimlerin düflünce ve görüfllerini dikkate almayan bir tasar›n›n, iddia edildi¤i gibi hekimlerin
çal›flma ve yaflam koflullar›n› iyilefltirebilmesi mümkün de¤ildir. 

Türk Tabipleri Birli¤i ve Tabip Odalar›, tasar›n›n bu haliyle yasalaflmamas› için Haziran ay› içinde bir
dizi etkinlik gerçeklefltirme karar› alm›fllard›r. Bu etkinliklerin amac›, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n tasar›y› ha-
z›rlarken yapmad›¤›n› yapmak, yani hekimlerin Tam Gün Yasa Tasar›s›na iliflkin düflünce ve görüflle-
rini almakt›r. Keflke bunu daha önce Sa¤l›k Bakanl›¤›m›z yapsayd›. Ancak bizler yine de bunun için
geç kal›nmad›¤›n› düflünüyoruz. 

Afla¤›da s›ralad›¤›m›z etkinliklerle Haziran ay› içinde hekimlerin Tam Gün Yasa Tasar›s›na iliflkin dü-
flünce ve görüfllerini alacak ve daha sonra bunlar› yetkililerle ve kamuoyu ile paylaflaca¤›z. 

• Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n haz›rlad›¤› bu tasar›y›, 9 – 13 Haziran tarihleri aras›nda, ‹stanbul’un bütün has-
tanelerinde, sa¤l›k ocaklar›nda, t›p merkezlerinde, hekimlik yap›lan bütün kurum ve kurulufllarda ça-
l›flan meslektafllar›m›z›n oyuna sunaca¤›z.

• 17 Haziran’da hekimlerin yasa tasar›s›na iliflkin oylama sonuçlar›n› TBMM’ne iletece¤iz.

• 21 Haziran’da kitlesel bir bas›n aç›klamas› ile hekimlerin oylama sonuçlar›n› ve Tam Gün Yasa Ta-
sar›s›na iliflkin görüfl ve önerilerimizi kamuoyu ile paylaflaca¤›z.

Sayg›lar›m›zla kamuoyunun bilgisine sunar›z.

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹

‹STANBUL TAB‹P ODASI
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HAK KAYIPLARININ VE MA⁄DUR‹YETLER‹N 

TAK‹PÇ‹S‹ OLACA⁄IZ  

1 Temmuz 2008 tarihinde yürürlü¤e giren, özel sa¤l›k kurulufllar›nda yürütülen  fark ücreti al›nmas›n›
düzenleyen ekteki genelge özel sa¤l›k sektöründe yeni karmaflalara yol açacakt›r.

Bu uygulaman›n özel sa¤l›k kuruluflunda çal›flan hekimlerin özlük haklar›n›n kayb› ve sa¤l›k hizmeti
kalitesinde gerilemelere ve ma¤duriyetlere yol açaca¤› endiflesi tafl›maktay›z.

Dün yürürlü¤e giren genelge ile yaflayayaca¤›m›z süreç Odam›zca dikkatle izlenecektir. Olas› hak
kay›plar›na ve ma¤duriyetlere karfl› ‹stanbul Tabip Odas› olarak demokratik ve hukuksal her türlü
mücadeleyi yürütece¤imizin bilinmesini isteriz. Odam›z Hukuk Bürosu konuyla ilgili gözlem, düflünce
ve deneyimlerinizi bizimle paylaflman›z durumunda hukuki deste¤i verecektir.

Sayg›lar›m›zla, 

Dr. Hüseyin DEM‹RD‹ZEN
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu ad›na
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KUDDUS‹ OKKIR’IN ÖLÜMÜ BUZDA⁄ININ 

GÖRÜNEN YÜZÜDÜR

Tutuklu ve hükümlülerin, insan oldu¤u için ve insan›n onuru ve de¤erleriyle ilintili temel haklar› vard›r.
‹nsan haklar› kavram›na bakt›¤›m›zda bunlar talepler olarak ta ele al›nabilirler. Talepler ayn› zamanda
birer birey olan tutuklu ve hükümlüleri tek bir nedenle korurlar. O da onlar›n insan olmalar›d›r. 

Örne¤in hukuk kodlar› bir insan› köle olarak tan›mlasa da kölenin de insan olmas›ndan do¤an temel
haklar› vard›r.

‹nsanlar tesadüfî olarak flüpheli, tutuklu, hükümlü, katil ve terörist olabilirler. Fakat tesadüfen insan
olarak do¤mazlar. “‹nsan de¤eri” diye bir kavram vard›r. ‹nsan de¤eri ister tutuklu ister hükümlü ol-
sun tüm insanlarda ayn›d›r.

Kal›c› çözümler üretilmedi¤i sürece Kuddusi Okk›r ne ilk ne de son olacakt›r.

Bas›n aç›klamam›z›n ve kurdu¤umuz bilimsel araflt›rma kurulumuzun öznesi olan Kuddisi Okk›r, “Er-
genekon Örgütü” soruflturmas› kapsam›nda 23 Haziran 2007 tarihinde tutuklanm›fl ve akci¤er kan-
seri, beyin ve kemik metastaz› oldu¤unu gösterir sa¤l›k raporu dikkate al›narak 1 Temmuz 2008’de
tahliye edilmifl ve tahliye edildikten 5 gün sonra 6 Temmuz 2008’de tedavisi gördü¤ü Trakya Üniver-
sitesi Edirne T›p Fakültesi Hastanesi Onkoloji Servisi’nde yaflam›n› yitirmifltir.

Ölüme 5 kala tahliye ve tahliyeyi bekleyen ölüme yatm›fl tutuklu ve hükümlüler

1 Temmuz’da yap›lan tahliyenin “ölüme befl kala” yap›ld›¤› kuflkusu ne yaz›k ki 6 Temmuz tarihinde-
ki ölümle de gerçe¤e dönüflmüfltür. Konu ile ilgili kurumlar›n yapt›klar› araflt›rmalara göre Kuddisi Ok-
k›r olay› ilk de¤ildir. 

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›’n›n 2007 y›l›nda haz›rlad›¤› Türkiye ‹nsan Haklar› Raporu incelendi¤inde
42 tutuklu ve hükümlünün ciddi sa¤l›k sorunlar› nedeniyle yaflam savafl› vermekte olduklar› anlafl›l-
maktad›r.

Bunlardan en çarp›c›lardan birisi Erol Zavar’d›r. Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’nde bulunan Odak Der-
gisi eski Yaz› ‹flleri Müdürü Erol Zavar’a 1999 y›l›nda mesane kanseri teflhisi kondu. Ankara DGM ta-
raf›ndan 2001 y›l›nda müebbet hapis cezas›na mahkûm edilen Zavar otuza yak›n t›bbi müdahale ya
da ameliyat geçirdi. Mart 2007’de safrakesesi al›nd›. Yap›lan tüm baflvurular ra¤men Zavar’›n CMK
399. uyar›nca tahliye olmas› ya da Cumhurbaflkan› taraf›ndan affedilmesi mümkün olmad›. 

Bir di¤eri ise flizofren tedavisi gören Mesut Deniz’dir: Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’ndeki Deniz’e Ad-
lî T›p Kurumu taraf›ndan “F tipi cezaevi koflullar›nda yaflam›n› sürdüremez” raporu verilmesine ra¤-
men, F tipi cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. ‹leri derece flizofren ve yaflam›n›n en temel gerek-
lerini dahi yerine getiremeyecek durumda olmas›na karfl›n tek kiflilik hücrede bulunan Deniz, yemek
yemiyor, yataktan ç›km›yor.

Yukar›da adlar›n› verdi¤imiz iki olgunun ve di¤erlerinin sonlar›n›n afla¤›da anlat›lan Murat Dil ve fiem-
settin Kurt olgular›ndaki gibi ölümle sonuçlanmamas› için yetkililer bir an önce harekete geçmelidir.
Murat Dil isimli tutuklu karaci¤er kanseri teflhisiyle Gebze Cezaevinde uzun süre tedavi edilmeden
yaflam›flt›r. Adalet Bakanl›¤› ve Cumhurbaflkanl›¤›’na Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun, “Sa¤l›k koflul-
lar› nedeniyle tahliye edilmeyi” düzenleyen 399.maddesinden yararlanabilmek için yapt›¤› baflvurusu
kabul edildikten sonra 9 Haziran 2000’de tahliye olan Murat Dil yaklafl›k bir ay yaflad›ktan sonra öl-
müfltür. 
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2004’te üç ayl›k ömrü kald›¤› söylenen tutuklu fiemsettin Kurt ise “Çocuklar›m›n yan›nda ölmek isti-

yorum” diyerek tahliyesini istemifltir. Ancak bu istek reddedilmifltir. 2005 fiubat’›nda tutuksuz yarg›-

lanmak üzere serbest b›rak›ld›¤›nda ise çok geç kal›nd›¤› iki ay sonra kanserden öldü¤ünde anlafl›l-

m›flt›r. 

Yaflama hakk› kutsald›r ve hekimler bunu korumaya ant içmifllerdir

Biz hekimler diplomam›z› al›rken herkesin yaflam hakk›n› korumaya ant içtik. ‹çti¤imiz ant tutuklula-

r›n da hükümlülerin de sa¤l›k hakk›n› kapsamaktad›r. Koruyucu hizmetler, tan› ve tedavi süreçlerin-

de hekimler hakkaniyet prensipleri do¤rultusunda tüm bireylere oldu¤u gibi tutuklu ve hükümlülerin

de “t›bbi bak›m alma haklar›” oldu¤unun bilincindedirler. Zaten uluslararas› metinler dikkate al›narak

haz›rlanan Hasta Haklar› Yönetmeli¤i( 1998) ile de bu haklar iç hukukumuzda da yerini alm›flt›r.

Ancak sa¤l›k hakk› iç hukukta yerini alsa da uygulama da sorunlar›n devam etti¤i gerçe¤i göz ard›

edilemez.

Ülkenin sa¤l›k sorunlar› cezaevlerinde katmerli olarak sürmektedir

Cezaevlerinde sa¤l›k sorunlar›n›n yafland›¤› hepimizin bildi¤i bir gerçektir. Gerek koruyucu gerekse

tedavi edici sa¤l›k hizmetlerinin yeterince verilemedi¤i bilinmektedir. 

Cezaevlerinde yatan tutuklu ve hükümlülere pozitif ayr›mc›l›k yap›lmas› gerekirken tam aksi uygula-

malar s›k s›k karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Cezaevlerinde yaflanan sa¤l›k sorunlar›n› hekimlere mal etmek kolayc›l›¤a kaçman›n ötesinde bir an-

lam ifade etmemektedir. Hekimler tutuklu ve hükümlülere karfl› bir yandan iyi hekimlik yapma sava-

fl› verirken di¤er yandan konan kurallar nedeniyle bu görevlerini yapmakta zorlanmakta, bask›lara

maruz kalmakta ve ço¤u kez de yaln›z kalmaktad›r. 

21. yüzy›lda hak ve özgürlükleri k›s›tlay›c› tüm engeller kald›r›lmal›

‹çinde bulundu¤umuz 21. yüzy›lda ça¤dafl ülkeler gibi hak ve özgürlüklerin önündeki tüm engellerin

kald›r›lmas›n› ve ifadesini anayasam›zda bulan ancak uygulamalar da ço¤u kez sözde kalan demok-

ratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti anlay›fl›n›n prati¤e de yans›mas›n› beklemek ve bu konu da mü-

cadele etmek her bireyin vatandafll›k görevi olmal›d›r.

“Kuddisi Okk›r-Tutuklu ve Hükümlülerin Sa¤l›k Haklar› ve Devletin Kamusal Yükümlülükleri” konusun-

da rapor haz›rlayacak olan TTB- Bilimsel Araflt›rma Kurulu’nun kurulma gerekçesi

Türk Tabipleri Birli¤i-‹stanbul Tabip Odas›, Kuddisi Okk›r’›n ölümü üzerine kamuoyu vicdan›n› yarala-

yan bu insanl›k dram›n›n uzun y›llard›r yafland›¤›n›n bilinciyle “Ceza ‹nfaz Kurumlar›n›n Yönetimi ‹le

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Tüzük” ve konu ile ilgili uluslararas› metinlerin ›fl›¤›n-

da cezaevleri sa¤l›k koflullar›n›n araflt›r›lmas›, tutuklu ve hükümlülerin sa¤l›k haklar›n›n belirlenece¤i

bir rapor haz›rlamak için t›p, etik ve ceza hukuku alan›nda sayg›n ö¤retim üyelerinden oluflan bir bi-

limsel araflt›rma kurulu kurmufltur.

En k›sa sürede haz›rlanmas› planlanan rapor, Hükümet, Adalet Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve ilgili di-

¤er kurum ve kiflilerin bilgisine sunulacakt›r. Ayr›ca rapor bir bas›n aç›klamas› ile kamuoyuyla da pay-

lafl›lacakt›r.

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER‹N SA⁄LIK HAKKINDAN Efi‹T YARARLANMA HAKKI TEMEL B‹R ‹NSAN

HAKKI OLUP DEVLET GÜVENCES‹ ALTINDADIR. 

Kamuoyuna sayg›yla duyurulur.

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹ / ‹STANBUL TAB‹P ODASI
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BOMBALI SALDIRILAR TOPLUMSAL BARIfi VE DEMOKRAS‹YE
OLAN ‹NANCIMIZI ORTADAN KALDIRAMAYACAK 

27 Temmuz 2008 pazar günü akflam saatlerinde Güngören’de meydana gelen ve çok say›da vatan-
dafl›m›z›n ölümü ve yaralanmas›yla sonuçlanan bombal› sald›r›lar› fliddetle k›n›yor, lanetliyoruz. 

Yaflam hakk›n›n kutsall›¤›n›, dokunulmazl›¤›n› koflulsuz gözeten bir mesle¤in mensuplar› olarak bu
yüce de¤erin ortadan kald›r›lmas›n›n hiçbir gerekçeyle savunulamayaca¤›na inan›yoruz. Unutulma-
mal›d›r ki terör bir insanl›k suçudur ve hakl› hiçbir gerekçesi olamaz. 

Aç›kt›r ki bu insanl›kd›fl› sald›r›y› gerçeklefltirenler, att›klar› bombalarla ülkemizde demokrasi d›fl› e¤i-
limlerin güçlenmesini, bask› ve fliddetin, korku ve kaosun toplumsal hayat›m›za etkin k›l›nmas›n›, ge-
lece¤e olan umutlar›m›z›n zay›flamas›n› amaçlamaktad›rlar.

Ancak bilinmesini isteriz ki, fliddet ortam›ndan medet umanlar büyük bir yan›lg› içindedirler. Bomba-
l› sald›r›lar, dökülen kan toplumsal bar›fla, demokrasiye, kardeflli¤e olan inanc›m›z› ortadan kald›ra-
mayacak. 

‹stanbul Tabip Odas› olarak bar›fl›n ve demokrasinin egemen oldu¤u, insanlar›n kardeflçe, özgürce
bir arada yaflad›¤› bir Türkiye’ye olan umudumuzu korudu¤umuzu bir kez daha vurguluyor, sald›r-
ganlar› fliddetle, nefretle k›narken sald›r›da hayat›n› kaybeden vatandafllar›m›z›n yak›nlar›na baflsa¤-
l›¤›, yaral›lara acil flifalar diliyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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06.08.2008
TUTUKLULARIN SA⁄LIK H‹ZMETLER‹NDEN YARARLANMASININ
GÜVENCE ALTINA ALINMASI DEVLET‹N ASL‹ GÖREV‹D‹R

Tutuklular›n sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmas›n›n güvence alt›na al›nmas› devletin asli görev-
lerinden olup, devlet tutuklular›n sa¤l›¤›ndan birinci derecede sorumludur. Oysa Odam›za yap›lan
baflvurulardan, halen çeflitli cezaevlerinde tutuklu olarak bulunan vatandafllar›m›z›n sa¤l›k hizmetler-
ine eriflmekte s›k›nt›lar yaflad›klar› anlafl›lmaktad›r.

Halen Tekirda¤ Cezaevinde tutuklu bulunan Ferit ‹lsever hakk›nda Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar›
Hastanesi 14 Temmuz 2008 tarihli raporunda hastan›n sa¤ akci¤erindeki kitlenin kansere dönüflme
riskini belirtmektedir. 26 Temmuz 2008 tarihinde Tekirda¤ Devlet Hastanesi’nde çekilen son tomo-
grafi raporunda, hastan›n akci¤erinde kitle ve etraf›nda lenf büyümelerinin artarak devam etti¤i belir-
tilmektedir. 

Bu raporlara ra¤men gerekli tetkik ve tedavisinin yap›labilmesi için yapt›¤› tahliye talepleri reddedilen
Ferit ‹lsever’in dün Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar› Ana Bilim Dal›’na yat›r›ld›¤›n›
ö¤rendik. Ferit ‹lsever’in sa¤l›¤›ndan derin endifle duymaktay›z. Daha önce benzer olaylarda Kuddusi
Okk›r gibi vatandafllar›m›z›n salt tutukluluklar› nedeniyle sa¤l›k hizmetlerine zaman›nda eriflememesi
nedeniyle yaflamlar›n› yitirmifl olmas› kayg›lar›m›z› daha da artt›rmaktad›r. 

Cezaevi Savc›l›klar›n›n tutuklular›n “sa¤l›k hakk›n›” kullanmalar›n› güvence alt›na almalar›n›, özellikle
kanser gibi ölümcül sonuçlar› olabilecek hasta tutuklular›n bir an önce tahliye edilerek, bu vatan-
dafllar›m›z›n cezaevi koflullar›nda olanakl› olmayan teflhis ve tedavilerini donan›ml› hastanelerde
sürdürmelerinin sa¤lanmas›n› talep ediyoruz.

Bas›na ve kamuoyuna sayg›lar›m›zla duyurulur.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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TUZLA TERSANELER‹NDE ‹fi C‹NAYETLER‹ DEVAM ED‹YOR 

Tuzla Tersanelerinde ifl cinayetleri devam ediyor. Dün yaflanan ifl cinayetinde yaflam›n› yitiren iflçi ar-
kadafllar›m›z›n ailelerine ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤›, yaralananlara acil flifalar diliyoruz. Tuzla’da faaliyet
gösteren Gemi ‹nfla Sanayi ve Ticaret A.fi. (G‹SAN) Tersanesi’nde üç iflçinin yaflam›n› yitirdi¤i bir ifl ci-
nayeti yafland›. Daha geçti¤imiz hafta 2 kiflinin yaflam›n› yitirdi¤i Tuzla Tersanelerinde, bu olayla bir-
likte son dönemde 106 iflçi yaflanan kazalarda ölmüfl oldu.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ‹l Koordinasyon Kurulu, ‹stanbul Tabip Odas› ve di¤er mes-
lek ve emek örgütleri taraf›ndan yap›lan uyar›lara ra¤men hala bu cinayet gibi kazalar›n yaflan›yor ol-
mas› düflündürücüdür. Tuzla’da yaflanan ölümlere karfl›n hiç ders al›nmad›¤›n› yine kaza ve ölümler
ortaya koydu. Tersanede bir geminin kurtarma filikas›n› (CAN SALI)’n› test etmek için, kum torbala-
r› yerine iflçiler kullan›ld›. 

G‹SAN Tersanesi’nde inflas› tamamlanan 12500 gtonluk ‘Panama’ band›ral› TURQUOISE-T adl› tan-
ker, denetimlerden sorumlu olan ve Frans›z Loydu olarak bilinen Bureau Veritas firmas› taraf›ndan
test edilmekte idi. Bu testlerden biri olan kurtarma filikas›n›n serbest düflme (free fall) testinde faci-
a yafland›. Kurtarma filikas›n›n düzene¤indeki bir hatadan ötürü gemiye çarpmas› ve kontrolsüz düfl-
mesi sonucu camlar› patlad› ve içine su doldu.

‹çinde test amaçl› a¤›rl›k olarak kullan›lmak üzere emniyet kemerleri ba¤l› halde oturan 19 iflçiden
3’ü öldü, 16’s› yaraland›. A¤›rl›k testinin kum torbas›na ba¤l› simülasyon düzenekli araçlarla yap›lma-
s› gerekirken, insanlar›n kum torbas› olarak kullan›lmalar› ülkemizde insan hayat›n›n ne kadar de¤er-
sizlefltirildi¤ini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

fiimdiye kadar sürekli iflçilerin e¤itimsizli¤ini kazalar›n bahanesi olarak ileri süren tersane yöneticileri,
bu kazan›n hem de bir denetim ve test ifllemi s›ras›nda meydana gelmesini nas›l aç›klayacaklar. So-
rumlu yöneticilerimizin (Baflbakan, Bakanlar, Denizcilik Müsteflar›) dünyada benzer örneklerinde ya-
p›lmas› gerekti¤i gibi sorumlulu¤u üstlenmesi ve en az›ndan soruflturman›n ve gelecekteki düzenle-
melerin selameti için istifa etmeleri gerekti¤i ortadad›r. Tuzla Tersaneler bölgesinde, ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl
Güvenli¤i konusunda ciddi bir yap›lanma olmad›¤›, çal›flma sistemindeki tafleronluk yap›s› de¤iflme-
di¤i, yöneticiler dahil tüm çal›flanlar›n bilinçleri art›r›lmad›¤›, ba¤›ms›z denetim kurumlar› oluflturulma-
d›¤› sürece ölümlerin önüne geçmek mümkün olmayacakt›r. 

Tuzla’da ve kaza riski yüksek tüm çal›flma alanlar›nda Meslek Odalar›n›n ve sendikalar›n içinde yer al-
d›¤› ba¤›ms›z ve yapt›r›m gücü olan denetim kurumlar› oluflturulmal›d›r. 

‹flyerlerindeki iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i gere¤i yap›lmas› gerekenler periyodik olarak bu ba¤›ms›z de-
netim kurumlar› taraf›ndan denetlenmelidir.

TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu, ‹stanbul Tabip Odas› ve D‹SK Limter ‹fl Sendikas› olarak bu
ba¤›ms›z denetim kurumlar›nda görev almaya haz›r›z.

Bir kez daha son ifl cinayetinde yaflam›n› yitiren iflçi arkadafllar›m›z›n ailelerine ve yak›nlar›na baflsa¤-
l›¤›, yaralananlara acil flifalar diliyoruz.

Sayg›lar›m›zla

TMMOB ‹l Koordinasyon Kurulu / ‹stanbul Tabip Odas› / D‹SK Limter ‹fl Sendikas›
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07.08.2008

BEBEK ÖLÜMLER‹ KADER DE⁄‹LD‹R

SA⁄LIKTA DÖNÜfiÜM PROGRAMI GELECE⁄‹M‹Z‹ KARARTMAYA DEVAM ED‹YOR

Geçti¤imiz günlerde Ankara’da Zekai Tahir Burak  Kad›n Sa¤l›¤› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde
Yenido¤an Yo¤un Bak›m Ünitesinde tedavi edilmekte olan bebeklerde  yenido¤an ölümleri gerçek-
leflmifltir. Daha önceki y›llarda da  farkl› illerde yeni do¤an yo¤un bak›m ünitelerinde bebek ölüm
haberleri bas›na yans›m›flt›. 

Bu gibi ard› s›ra gelen ölümlerde ilk akla gelen bir  hastane enfeksiyonu olup olmad›¤›d›r.  Bunu
do¤rulay›c› bir resmi aç›klama yap›lmam›flt›r. Ancak baz› flüpheler vard›r. TTB ve ATO bu konuyu
araflt›rmak için bir bilimsel araflt›rma kurulu kurmufltur. 

2005 y›l›nda benzer nedenlerle Türk Tabipleri Birli¤i  ve ‹stanbul Tabip Odas›’nca kurulan komisyonun
raporuna afla¤›daki linkten ulaflabilirsiniz. Rapor incelendi¤inde ölümlerin bafll›ca nedenlerinin yeter-
siz kuvöz say›s›, ünitelerin tam donan›ml› olmamas›, mamalar›n haz›rlan›fl biçimi, el y›kama
al›flkanl›¤›n›n geliflmemesi, e¤itimsiz ve s›k s›k de¤iflen tafleron yard›mc› personel çal›flt›rma, uzman
hekim azl›¤›, nitelikli yenido¤an hemfliresi azl›¤›, varolan hemflirelerin çok say›da hastaya bakma
zorunda kalmalar› ve bunun sonucu ortaya ç›kan yetersizlikler oldu¤u görülecektir. 

fiimdi ki tabloya bak›ld›¤›nda sorunlar›n de¤iflmedi¤i görülecektir. Bu ölümlerde göstermektedir ki
uluslararas› standartlar getirilmedikçe, “Türkiye fiartlar›” nda ›srar edildi¤i sürece bu gibi istenmeyen
olaylarla karfl›laflmam›z kaç›n›lmaz olacakt›r. 

Bu bir yazg› de¤ildir. Sorunun çözümü vard›r. Sa¤l›k otoritesinin  sa¤l›kta dönüflüm program›ndan
vazgeçip, hastaya müflteri gözüyle bakan bu neoliberal sa¤l›k anlay›fl›n› terk ederek bir an önce
insanc›l yaklafl›ml› sa¤l›¤› temel hak olarak gören sosyal devlet ilkesine uygun herkese eflit ve ücret-
siz sa¤l›k hizmetinin verildi¤i, finansman›n genel  bütçeden karfl›land›¤›, kaynaklar›n dengeli
kullan›ld›¤› bir sisteme geçmelidir.

Kamuoyuna sayg›yla duyurulur. 

‹stanbul Tabip Odas›
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BARIfi DOLU B‹R ÜLKE VE DÜNYA UMUDUMUZU KORUYORUZ

1 Eylül, Nazi ordular›n›n Polonya’ya girdi¤i ve 2. Dünya Savafl›’n›n, insanl›k tarihinin en kanl› ve en
y›k›c› savafllar›ndan birinin bafllad›¤› gün… 1 Eylül Savafl›n y›k›m›, bar›fl içinde yaflaman›n insanl›k için
ne denli önemli oldu¤u unutulmas›n diye tüm dünyada bar›fl taleplerinin dile getirildi¤i, savafllar›n
lanetlendi¤i bir gün olarak her y›l “Dünya Bar›fl Günü” olarak an›lmaktad›r. 

Ancak ne yaz›k ki ‹kinci Dünya Savafl›’n›n bafllang›c›ndan bugüne geçen 69 y›l›n ard›ndan savafl
ç›¤›rtkanl›¤› ve emperyalistler aras› paylafl›m savafllar› farkl› görünen sebeplerle, farkl› co¤rafyalarda
hala yaflanmaya devam etmektedir; ard›nda binlerce y›k›lm›fl hayat, onlarca y›k›lm›fl ülke, ölümler ve
ac› b›rakarak.

Ülkemiz ise petrol ve enerji alanlar›n› paylaflma kavgalar› sebebiyle sürekli bir istikrars›zl›¤›n körük-
lendi¤i, savafl ve çat›flmalar›n eksik olmad›¤› bir co¤rafyada yer al›yor. Bu yüzden bu co¤rafyada
bar›fl›n savunucusu olmak her zamankinden daha fazla çabay› gerektiriyor.

Bizler, yaflama hakk›n›n kutsall›¤›na inanan bir mesle¤in mensuplar› ve meslek örgütü olarak
savafls›z, sömürüsüz, özgür, bar›fl dolu bir ülke ve dünya özlemimizi her fleye ra¤men koruyor ve
insanlar›n kardeflçe bir arada yaflad›¤› bir dünyan›n kurulabilece¤ine olan inanc›m›z› bu vesileyle bir
kez daha dile getiriyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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Ç‹ÇEK ERAD‹KE ED‹LD‹, SIRA KÖTÜ YÖNET‹MLERDE

Bebek ölümlerine seyirci mi kalaca¤›z? Her ölen bebekle gelece¤imiz biraz daha karar›yor. Siyasi ikti-
dar “inceletiyoruz” demekle bebek ölümlerinden “AK”lamaz. 

“Mikroplar hastal›k, kötü yönetim ve yoksulluk ölüm nedenidir.”

Ticarethaneye dönüfltürülen hastaneler, sat›l›k sa¤l›k ve sömürülen umutlar. ‹flte AKP iktidar›n›n canla
baflla uygulamaya çal›flt›¤› “Sa¤l›kta Dönüflüm Program›”. Sonuç: Daha fazla rant u¤runa artan hasta-
l›k, ölüm ve gözyafl›. 

“…hastanelerin bu hale geliflinin nedeni siyasi iktidard›r. Baflbakan›n talimat› ile hasta kap›dan çevril-
meyecek dendi¤i için kuvözlerde üç bebek birden yat›yor. O üç bebek birden yatt›¤› için hastane en-
feksiyonu 13 bebe¤i birden öldürebiliyor. 

…dr. lar› esnaflaflt›rd›¤›, hastaneleri ticarethaneye dönüfltürdü¤ü için bebekler ölüyor. Baflbakan›m›z
kürsülerden 3 çocuk yap›n gibi sorumsuz aç›klamalar yapt›¤› için…

Bu hükümet doktorlara, bilime, üniversitelere aç›ktan bir savafl bafllatt›¤› için, bütün bebeklerin ak›be-
tini Allaha b›rakt›¤› için… Dükkân haline getirilen hastanelerde bütün ifller day›o¤lu, amca çocu¤u ta-
fleronlara yapt›r›ld›¤› için, AKP destekçileri sermayeyi ele geçirece¤iz diye canh›rafl çabalad›¤›, çabalar-
ken h›rstan gözleri karard›¤› için bebekler ölüyor…”

Hükümetten sonra savc› da bebek ölümlerinde gerçek neden ve sorumlular›n sa¤l›k çal›flanlar› oldu-
¤unu düflünüyor olabilir mi?

Göztepe E¤itim Araflt›rma Hastanesi yenido¤an ünitesinde 2006 y›l›na 5 bebe¤in ölümü ile ilgili ola-
rak savc› sa¤l›k çal›flanlar› için taksirle adam öldürmek, fiili nedeni ile 3–15 y›l cezas› istemi ile dava
aç›lmas› için süreci bafllatt›. 

Daha geçen a¤ustosta Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde yaflanan 27 bebek ölümünün ac›s› din-
meden, flimdide bebek ölüm haberlerinin ‹zmir’den Tepecik E¤itim Araflt›rma Hastanesi’nden geldi.
Bir günde 13 bebek yaflam›n› yitirdi. Ölen bebeklerin yak›nlar›na bafl sa¤l›¤› dileriz. 

Sa¤l›k Bakanl›¤› Bilimsel Kurulu bu kez karar›n› aç›klad›. Bir salg›n oldu¤u bu kez aç›kça Sa¤l›k Bakan-
l›¤› Bilimsel Kurulu taraf›ndan kabullenildi. Ülkemizin en modern merkezlerinden birisinde bile salg›n
önlenemiyor. Bir gece ans›z›n gelebiliyor. 

Gerek hekimler, gerekse hemflirelerin ve sa¤l›k emekçilerinin bu ölümlerden ne kadar etkilendiklerinin
fark›nday›z. Tükenmifllik sendromu yaflad›klar›n›n ifl doyumlar›n›n kayboldu¤unun tan›klar›y›z. Onlar el-
lerinden geleni yapmaya çal›fl›yor. 

AKP iktidar›n›n piyasa anlay›fl›, sa¤l›¤a esnaf zihniyeti ile yaklafl›m›, hastaneleri tüccarlara yönettirme
sevdas› ölümleri kaç›n›lmaz k›lm›flt›r. AKP, BEBEK ÖLÜMLER‹N‹ inceletmekle, bilimsel kurul kurmakla,
müfettifl göndermekle, hekimler hakk›nda soruflturma açmakla “AK”lanamaz. 

Biz bu resmi 2005 y›l›nda Edirne’de, Kayseri’de, Manisa’da, Trabzon’da gördük. Sorunlar›, gerçek ne-
denleri, nas›l çözülebilece¤i ve öncelikli olarak nelerin yap›lmas› gerekti¤i ile ilgili raporlar haz›rlayarak
kamuoyu ve Sa¤l›k Bakanl›¤› ile paylaflt›k. Bakanl›¤›n yaklafl›m›, sa¤l›kta tahribat› tüm dünyada bilinen
Sa¤l›kta Dönüflüm Program›n› h›zland›rmak, sa¤l›k çal›flanlar› üzerindeki bask› ve tehtite devam et-
mek, vatandafl›m›z› çal›flanlar›m›z›n üzerine yönlendirmek oldu. 

2007 yaz›nda ‹stanbul’da benzer ölümler gerçekleflti. Bu yaz Ankara arkas›ndan ‹zmir yar›n hangi ili-
mizin hangi hastanesinden bebek ölüm haberi alaca¤›m›z› bilemiyoruz. Ancak bildi¤imiz bir fley var ki
bu ölümler son de¤ildir. 
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Biz sa¤l›k emekçileri olarak sa¤l›k bakanl›¤›ndan afla¤›daki sorular›n yan›tlar›n› aç›klamas›n› istiyoruz:

• Yo¤un bak›m ünitesinde çal›flan uzmanlar yenido¤an yo¤un bak›m e¤itimi alm›fllar m›d›r?

• Performans sisteminin k›skac›na al›nan hekimler, e¤itim ve araflt›rmaya yeterli zaman ay›rabilmekte-
ler mi? E¤itim ö¤len yemek aras›nda m› verilmektedir?

• E¤itim ve araflt›rma yapacak nitelikli ve yeterli klinik flefi, flef yard›mc›s›, baflasistan var m›d›r? fiefle-
ri atarken liyakati mi yoksa sadakati mi esas al›yorsunuz?

• Yo¤un bak›m ünitesinden çal›flan hekim ve hemflireler hizmet içi e¤itimden geçmifller midir? Yo¤un
bak›m hemflirelerinin yenido¤an yo¤un bak›mda görev yapmalar› için gerekli motivasyonlar›, e¤itimle-
ri, sertifikalar› var m›d›r? Yoksa baflka servislerden getirilen e¤itimsiz hemflirelerle mi hizmet veriyorsu-
nuz?

• Ünitede çal›flan hekim, hemflire ve temizlik elemanlar›n›n say›s› güveli ve nitelikli hizmet vermek için
yeterli midir? Gündüz ve gece ayn› say›da hemflire çal›flt›rabiliyor musunuz? Yoksa geceleri say›lar› ya-
r› yar›ya azalan sa¤l›k çal›flanlar›n› bebeklerin ölümlerinden sorumlu tutmaya ve ölümleri seyretmeye
devam m› ediyorsunuz?

• ‹llerdeki di¤er yenido¤an üniteleri ile bir eflgüdüm var m›d›r?

• Üniversite ve E¤itim Araflt›rma Hastanesi aras›nda afiliasyon yap›lm›fl m›d›r? Üniversitenin olanakla-
r› yetkin olarak kullan›labilmekte midir? Yoksa üniversiteyi karfl› kamp olarak m› görüyorsunuz. 

• Yandal uzman aç›¤›n› gidermek için üniversite hastanelerine neden kadro aç›lmamaktad›r? Bu bir
cezaland›rma yöntemi midir? Yoksa oralara al›nacak yandal asistanlar›n› yandafllar›n›zdan seçme hak-
k› m› size verilmiyor?

• Yenido¤an ünitelerinin standartlar› sa¤lanm›fl m›d›r? Üniteler 1., 2. ve 3. düzey olarak ayr›lm›fl m›-
d›r?

• Kapasitenin üzerindeki baflvurular için yönlendirilecek hastaneler belirlenmifl midir? Onlarla koordi-
nasyon sa¤lanabilmekte midir?

• Temizlik ifllerinin tafleron firma eliyle yap›lmas› ve burada çal›flan iflçilerin s›k s›k de¤ifltirilmesi ve hiz-
met içi e¤itimden geçmemeleri nedeniyle gerekli hijyen koflullar›n›n sa¤lanamamas› hastane enfeksi-
yonlar›n›n oluflmas›nda rolü var m›d›r? Tafleronlaflmaya son vermeyi düflünüyor musunuz?

• Hastane enfeksiyonlar›n› önleme de en önemli noktay› oluflturan el hijyenini sa¤lamak için gerekli
donan›m ve malzeme (yeterli say›da lavabo, kâ¤›t havlu, el antisepti¤i) devaml›l›k arz eden bir flekilde
üniteye temin edilmekte midir? Sa¤l›k çal›flanlar›n›n hasta bak›m› s›ras›nda el hijyeni için yeterli zaman-
lar› var m›d›r?

• Yatak ve insan gücü kapasitesinin üzerinde bebek al›m› enfeksiyonlar›n ortaya ç›kmas›nda bir etken
olabilir mi? Ne kadar donan›ml› olursan›z olun insan gücünün s›n›rlar›n›n zorlamas› sa¤l›k çal›flanlar›n-
da tükenmifllik ve ifl doyumsuzlu¤una yol açmaz m›? Bu da bafll› bafl›na çözülmesi gereken önemli bir
sorun de¤il midir?

Bir kez daha sa¤l›k bakanl›¤›n› afla¤›daki önlemleri biran önce almak üzere göreve ça¤›r›yoruz. 

• Sa¤l›k personelinin kamu sa¤l›k kurumlar›ndan kaç›fl›na yol açan sa¤l›¤› özellefltiren, piyasalaflt›ran
politikalardan ve bask›c› yönetim anlay›fl›ndan davran›fllar›ndan bir an önce vazgeçilmelidir. 

• Tüm yenido¤an üniteleri özerk bir komisyon taraf›ndan denetlenmelidir. E¤itim birimini de¤erlendir-
me komisyonu taraf›ndan denetlenip onay alamayan birimlere yan dal e¤itimi verilmelidir. 

• Yandal e¤itimi üniversitelerle iflbirli¤i (afiliasyon) içinde verilmelidir. 

• Yenido¤an uzman› ve yenido¤an e¤itimi alm›fl hemflire aç›¤› h›zla giderilmelidir. 

• Yenido¤an ünitelerinde çal›flanlar›n motivasyonlar› artt›r›lmal›, onlara özel hizmet tazminatlar› veril-
melidir. 

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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• Performans sistemi hemen kald›r›lmal›d›r,. Yerine genel bütçeden karfl›lanan hakça bir ödeme siste-
mine geçilmelidir. 

• Ölümlerin geceleri yafland›¤› dikkate al›narak gece vardiyas› ile gündüz vardiyas›ndaki hemflire say›-
s› eflit tutulmal›, gecede yetiflmifl yenido¤an uzmanlar› çal›flmal›d›r. Tafl›ma sistemle yenido¤an hizmet-
lerinin verilmeyece¤i bu olaylarda da bir kez daha kan›tlanm›flt›r. O nedenle baflka servilerden hemfli-
re, doktor kayd›r›lmas› sorunlar› ötelemekten baflka bir anlam ifade etmez. 

• Prematür bebeklerin mamalar› haz›rlan›rken çok özenli davran›lmal›, elle temas en aza indirilmelidir. 

• Hastane enfeksiyonu kontrol komitelerinin etkin çal›flmas› sa¤lanmal›, sürekli ve düzenli sürveyasn
yap›larak salg›n gelmeden tespit edilmeye çal›fl›larak enfeksiyon kontrol önlemleri zaman›nda al›nma-
l› ve böylece yayg›n bebek ölümleri durdurulmal›d›r. Üreme oldu¤u anda ivedilikle kaynak bulunup or-
tadan kald›r›lmaya çal›fl›lmal›d›r. 

• Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›nda aç›klanan 50 yenido¤an merkezi aç›¤› süratle giderilmelidir. Ayr›ca eksik
olan 1200 yenido¤an yata¤› tam donan›ml› olarak ivedilikle yerine konmal›d›r. Yine bakanl›¤›n ifade-
siyle insan gücü aç›¤› olan 400 yenido¤an uzman› ve 6000 yetiflmifl yenido¤an hemflire aç›¤› zaman
kaybetmeksizin giderilmeye çal›fl›lmal›d›r. Bu hemflireler sertifika e¤itiminden geçmeli ve yüksek lisans
derecesinde olmal›d›rlar. 

• Yenido¤an yo¤un bak›m ünitelerinde flimdiki yasal mevzuata göre Pediatri uzman› olmak yeterlidir.
Oysa asla yenido¤an uzman› olmadan bu ünitelere ruhsat verilmemelidir. 

• Yenido¤an transportu ancak yenido¤an yo¤un bak›m e¤itimi alm›fl kiflilerce yap›lmal›d›r. 

• Yard›mc› üreme teknikleri ya¤an merkezlerin kesinlikle yenido¤an üniteleri ile ba¤lant› kurmalar› ge-
rekmektedir. 

Hastal›klar›m›zdan para kazanma – kazand›rma anlay›fl› (sa¤l›¤›n ticareti) yerine sa¤l›¤›m›za yat›r›m ya-
p›lmas›n› istiyoruz. 

Koruyucu sa¤l›k hizmetlerine gerekli önem ve öncelik verilmeden, yeterli kamusal kaynak ayr›lmadan
ne bebek ölümleri önlenebilir nede sa¤l›kl› bebeklere, çocuklara sahip olabiliriz. 

Bebek ölümlerinin önlenebilmesi, azalt›labilmesi sa¤l›k ortam›ndaki güvene, huzura ve insana öncelik
verilmesine, sa¤l›k personelinin örselenmemesine ba¤l›d›r. ‹darecilerin çal›flanlar üzerindeki bask› ve
kötü yönetimler çal›flanlarda motivasyon kayb›na, sorunlar›n artmas›na yol açmaktad›r. 

Son söz olarak flunu söyleyebiliriz. Yaflanan pefli s›ra ölümler tesadüf de¤ildir. Bunlar›n gelece¤i ve
bundan sonra da devam edece¤i bilim insanlar› taraf›ndan sürekli tekrarland›. TTB ve di¤er kurumla-
r›n önerdi¤i kal›c› önlemler al›nmad›¤› sürece bu ölümler kaç›n›lmaz olacakt›r. Yeterli e¤itim kurumu
bulunmayan, e¤itici olanaklar› k›s›tl›, yandal aç›¤›n› kapatmak için üniversitelere yeterli kadro açma-
yan, enfeksiyon kontrol önlemlerinin tam olarak uygulanmas›n› sa¤layamayan, kapasitesin üzerinde
hasta yat›fl› yapan, sertifika e¤itimi alm›fl yeterli yenido¤an yo¤un bak›m hemfliresi sa¤layamayan, per-
formans sistemi nedeniyle hastaya müflteri gözüyle bak›lan bir düzende Sa¤l›kta Dönüflüm Program›
sonland›r›lmad›kça ölümler süre gidecektir. 

Biz buradan kamuoyuna aç›kl›yoruz. Bu ölümler tesadüf de¤ildir, sorumlular› sa¤l›k çal›flanlar› hiç de-
¤ildir. Sorumlular ülkenin sa¤l›k otoriteleri ve hükümettir. Hükümet sorumlulu¤unun gere¤ini yerine
getirip ivedilikle meslek örgütleri, uzmanl›k dernekleri, hemflirelik dernekleri ve üniversitelerle bir ara-
ya gelerek “Acil Eylem Plan›” aç›klamal› ve bebek ölümlerine dur demelidir. 

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla duyurulur. 

‹STANBUL TAB‹P ODASI / SES ‹STANBUL fiUBELER‹
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2008 DÜNYA RUH SA⁄LI⁄I GÜNÜ

Ruh Sa¤l›¤› Platformu,

Dünya Ruh Sa¤l›¤› Federasyonu taraf›ndan her y›l kutlanan 10 Ekim Dünya Ruh Sa¤l›¤› Günü’nde

Ülkenin ve dünyan›n önemli ruh sa¤l›¤› sorunlar›n› ve iliflkili konular› toplumun gündemine tafl›ma ve
tart›flma amac›ndad›r.Her y›l bir ana teman›n ifllendi¤i bu önemli günün bu y›lki konusu “Ruh sa¤l›¤›-
n›n tüm dünyada, tüm ülkelerde, toplumun tüm kesimlerinde öncelikli hale gelmesi”dir. 

Ruh Sa¤l›¤› Platformu olarak bu önceli¤in nas›l anlafl›lmas› gerekti¤i konusunu önemsiyoruz. Ruh sa¤-
l›¤›n›n tüm dünya için bir öncelik olmas›n›, bunun için de ülkelerin politik öncelikleri aras›na girmesi
gerekti¤ini düflünüyoruz.

Bu amaçla,

Sa¤l›k, refah ve mutluluk sa¤lamak vaadiyle göreve gelen tüm yöneticilerimizi, ülkemiz insan›n›n ruh
sa¤l›¤›na önem vermeye, ruh sa¤l›¤› hizmetlerine sa¤l›k hizmetleri içinde "pozitif ayr›mc›l›k" yapmaya; 

Tüm yurttafllar›m›z›n temel insan haklar›ndan olan "ruhça ve bedence tam bir iyilik hali olarak tan›m-
lanan sa¤l›¤›" için, sa¤l›kl› yaflama hakk›n› kazanmak için her türlü çabay› göstermeye ça¤›r›yoruz.

• Toplum ve birey sa¤l›¤›n›n ülkemizin bugünü ve gelece¤i için tafl›d›¤› önemin ekonomik geliflmeler-
den daha önemsiz olmad›¤› gerçe¤inden yola ç›karak bireylerin ve tüm toplumun ruh sa¤l›¤› düzeyi-
nin yükseltilmesini, 

• Ruh sa¤l›¤›n›n bozulmas›n› engellemek için koruyucu ve önleyici uygulamalara a¤›rl›k verilmesini, 

• Ülkemizde var olan ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin niteli¤inin art›r›lmas› ve tüm ülkeye, toplumun tüm ke-
simlerine gereksinimleri çerçevesinde yayg›nlaflt›r›lmas›n›, 

• Ülkede yaflayan tüm insanlar›n bu hizmetlere kolayl›kla ve ücretsiz erifliminin sa¤lanmas›n›,

• Ruh sa¤l›¤› bozulmufl olan yurttafllar›m›z›n topluma yeniden uyum sa¤lamas› ve rehabilite edilmesi
önündeki tüm engellerin kald›r›lmas›n›, 

• Ruh sa¤l›¤› hizmetlerinin hastane a¤›rl›kl› de¤il, toplum temelli hale dönüfltürülmesini, 

• Ruhsal sorunu olanlar›n damgalanmas›n›n, d›fllanmas›n›n önlenmesi için toplum olarak bilinçlenme-
yi, 

• Bu düzenlemelerin kal›c›l›¤›n› sa¤layacak, ülkemizin gereksinimlerine uygun biçimde düzenlenmifl bir
"Ruh Sa¤l›¤› Yasas›”n›n bir an önce ç›kar›lmas›n›, 

• Ülkemizde yaflayan tüm insanlar›n ruh sa¤l›¤›na iliflkin sorunlar›n kal›c› bir politika ile ele al›nmas›n›
sa¤layacak çal›flmalarda bulunulmas›n› 

• Bu çal›flmalar›n ilgili tüm meslek örgütleri ve hasta dernekleri ile iflbirli¤i ve dayan›flma içinde sürdü-
rülmesini talep ediyoruz. 

Unutmayal›m, 

Sa¤l›k bir bütündür. Sa¤l›kl› toplumu sa¤l›kl› bireyler oluflturur Ruh sa¤l›¤› olmadan sa¤l›k, sa¤l›k olma-
dan refah ve mutluluk olmaz.

RUH SA⁄LI⁄I PLATFORMU
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16.10.2008
‹fiKENCEYE SIFIR TOLERANS MI? ORANTILI GÜÇ KULLANIMI
MI? ENG‹N CEBER’‹ HANG‹S‹ ÖLDÜRDÜ?

‹nsan onurunu ayaklar alt›na alan, sa¤l›¤›n› ve yaflam›n› tehdit eden, ortadan kald›ran iflkenceyi uy-
gulayanlar kadar sözleri, davran›fllar›, eylemleriyle göz yumanlar, sessiz kalanlar ve zaman zaman
meflru ve hofl görenler de sorumludur. Önceki bir çok olguda oldu¤u  gibi ne yaz›k ki Engin Ceber’in
de elbirli¤iyle öldürüldü¤ü anlafl›lmaktad›r. Gözalt›na al›n›fl an›ndan bafllayarak sorgulamas› ve göze-
tim alt›nda bulundu¤u tüm süreç ve ortamlarda kötü muamele, hukuksuzluk ve ilgisizli¤in birlikte ol-
du¤u görülmektedir. Bir insanl›k suçu olan iflkence ve kötü muameleye karfl› gerekli siyasi kararl›l›¤a,
hukuki düzenlemelere ve etkin denetim ve cezaland›rmalar›n yan› s›ra demokratik aç›l›m, toplumsal
hofl görüye, bar›fla ve hukukun tüm kural ve kurumlar›yla adil ve adaletli bir yarg›lama sürecinin ha-
z›rlayaca¤› güven ortam›na her zamankinden daha çok ihtiyac›m›z vard›r. 

Engin Ceber olay› bize bir kez daha göstermifltir ki, suç ya da suçlularla mücadele insanlar›n vicdan-
lar›n›n körleflti¤i, insana ve insani de¤erlere yabanc›laflt›¤› profesyonel, mesleki davran›fllar yerine
kendilerince düflman olarak tan›mlad›klar› kifli ya da gruplara karfl› öfke, kin ve öç alma duygular›n›n
toplumumuzun büyük bir bölümünü etki alt›na almaya bafllad›¤›, ötekilefltirme ve linç kültürünün et-
kin oldu¤u bir davran›fla dönüflmüfltür. 

Son bir y›lda güvenlik güçlerinin sorumlulu¤unda gerçekleflen yaklafl›k 170 ölüm olay›n›n yan› s›ra Sa-
karya, Trabzon, Mersin, Alt›nova, Adana’ da yaflanan olaylar, sorunun boyutunu ve niteli¤ini göster-
mesi aç›s›ndan da oldukça düflündürücü görünmektedir. 

Siyasi ve askeri sorumlular›n elefltiriye tahammülsüzlükleri, öfke duygular›n› kontrol edememe, geri-
lim ve muhaliflerine sald›r› siyaseti, son 1 May›s olaylar›nda görüldü¤ü gibi tüm toplumun ve medya-
n›n gözü önünde doru¤a ulaflm›fl, kapal› kap›lar arkas›nda fliddet ve kötü muamelenin yayg›nlaflma-
s›na zemin haz›rlam›flt›r. 

Engin Ceber’in ölümü ile sonuçlanan olayda da güvenlik güçlerinin tutumlar›, sorgulama ve yarg›la-
ma süreçleri ve bunlar›n bir parças› olan adli muayene ve raporlama süreçlerinde hukuki düzenleme-
lere, insan haklar›na ve mesleki etik de¤erlere ayk›r› sorunlar yaflanm›flt›r. Adli muayene ve raporla-
ma ile sa¤l›k bak›m hizmetlerinin zaman›nda ve yeterli nitelikte verilememesinde zaman zaman mes-
lektafllar›m›z›n özensizlik, korku ve prosedürlere iliflkin bilgi eksikliklerinin etkili oldu¤unu görmekte-
yiz. Yetkililerin aç›klamalar›ndan ve tan›k ifadelerinden kamuoyuna yans›d›¤› kadar›yla burada da
mesleki özerkli¤in sa¤lanamamas›n›n ve çal›flma koflullar›ndaki yetersizliklerin ve olumsuzluklar›n da
rolü oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Bu olumsuz olay›n ortaya ç›kmas›ndan sonraki süreçte olumlu say›labilecek davran›fl (bizce siyasi so-
rumlulu¤un gere¤ini tam olarak yerine getirmemekle birlikte) siyasi sorumlulu¤un kabul edilerek top-
lumdan özür dilenmesi ve süreçte sorumlulu¤u oldu¤u düflünülen kamu görevlilerinin aç›¤a al›nm›fl
olmas›d›r. Beklentimiz adil ve fleffaf bir soruflturma ve yarg›lama sürecinin h›zla sonuçland›r›larak ka-
mu vicdan›n›n rahatlamas›na ve ma¤durlar›n üzüntülerinin biraz da olsa azalt›lmas›na katk›da bulun-
mas›d›r. 

Ölen Ceber’in ailesinin ve avukatlar›n›n baflvurusu sonucu ‹stanbul Tabip Odas›’ndan ba¤›ms›z bir bi-
lirkifli istenmifl, saptanan bilirkiflinin ölü muayenesi ve otopsi sürecinde haz›r bulunmas› sa¤lanm›flt›r.
Ölen kiflinin t›bbi kay›tlar›, iflkenceye tan›kl›k edenlerin ifadeleri ve ölü muayenesi ve ön otopsi bul-
gular› birlikte de¤erlendirildi¤inde ölüm olay›n›n vücudun birçok yerine uygulanm›fl olan travmaya
ba¤l› beyin kanamas› sonucu oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Di¤er sorunlar›n çözümünde oldu¤u gibi iflkence ve kötü muamelenin önlenmesi için de cezaland›r-
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man›n tek bafl›na yeterli olamayaca¤›n›n fark›nda ve bilincinde olarak daha önceki pek çok olaydan
sonra ifade etti¤imiz gibi, kurallar›n oluflturulmas›nda, uygulaman›n gerçeklefltirilmesinde, süreçlerin
izlenmesinde ve denetlenmesinde, ba¤›ms›z özerk denetçilerin haz›rlad›¤› raporlamalar›n, hizmet su-
nucular›n›n özlük haklar›n›n ve çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesinin, sürekli hizmet içi e¤itimlerinin
sa¤lanmas›n›n sorunlar›n çözümünde önemli olanaklar sa¤lad›¤›, çal›flanlar› motive etti¤i bilinmekte-
dir. 

Bu olayda da Türk Tabipleri Birli¤i ve ‹stanbul Tabip Odas› olarak adli muayene ve t›bbi hizmetlerle
ilgili inceleme bafllatm›fl ve süreci takip edecek bir komisyon oluflturulmufltur. Kamuoyuna yans›yan
ve adli muayene ve raporlamada kusuru oldu¤u iddia edilen meslektafl›m›zla ilgili soruflturma da bafl-
lat›lm›flt›r. 

Adli muayenelerin hangi koflullarda yap›laca¤› ve nas›l raporland›r›laca¤› Adalet Bakanl›¤›, ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Türk Tabipleri Birli¤i’nin taraf oldu¤u ‹stanbul Protokolü ile tan›mlanarak
uygulamaya sokulmufltur. Ancak uygulamada Kuddusi Okk›r dosyas›nda oldu¤u gibi Engin Ceber
olay›nda da güvenlik güçleri, sorgu ve yarg› süreçleri ile muayene ve raporland›rma ile t›bbi hizmet-
lere ulaflma konular›nda sorunlar oldu¤u anlafl›lmaktad›r. ‹flkence sonucu ölen Engin Ceber ve arka-
dafllar›n›n kendilerine kötü muamele yap›ld›¤› ve fliddet uyguland›¤› yönündeki baflvurular›na ra¤men
bundan önceki pek çok olayda oldu¤u gibi yetkililerin ve sorumlular›n görevlerinin gere¤ini yerine ge-
tirmedikleri izlenimi vard›r. 

Pek çok kamu hizmetinin sunumunda oldu¤u gibi yarg› çal›flanlar›n›n ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n hizmet
sunumu s›ras›nda altyap› yetersizli¤i, kaynak yetersizli¤i, personel (nitelik ve nicelik olarak) yetersizli-
¤i, ifl yüklerinin yo¤unlu¤u gibi hakl› nedenlerle görevlerini yerine getirirken mesleki etik de¤erlere
yeterince özen göstermedikleri ya da gösteremedikleri görülmektedir. Sorunun nedenlerini bilmekle
birlikte bu tür davran›fllar› hofl görmemiz, sessiz kalmam›z, kabul etmemiz mümkün de¤ildir. 

TTB olarak y›llard›r iflkenceye karfl› verdi¤imiz mücadele bilinmektedir. ‹nan›yoruz ki ülkemizde iflken-
ce ile etkin mücadelenin yollar›ndan biri de iflkence olgular› ile karfl›laflan hâkim, savc› ve doktorlar›n
e¤itiminden geçmektedir. Bu amaçla Adalet Bakanl›¤›, Adli T›p Kurumu ve Sa¤l›k Bakanl›¤› ile birlik-
te 5500 hâkim savc› ve doktora iflkencenin önlenmesinde ‹stanbul Protokolünün etkin kullan›m›na
dair e¤itim çal›flmas›n› karfl›m›za ç›kan birçok zorlu¤a ra¤men sürdürmeye çal›fl›yoruz. Ancak bu e¤i-
timin organizasyon sürecinde Adalet Bakanl›¤›'n› Ceber olay› vesilesiyle toplumdan özür dilemesinde-
ki samimiyeti aç›s›ndan çal›flmalar›m›z› kolaylaflt›rmaya davet ediyoruz

Bir kez daha giderek a¤›rlaflan ekonomik sorunlar, artan iflsizlik, yoksulluk, yolsuzluk ve derinleflen
eflitsizlik nedeniyle artan demokratik talep ve isteklerin üzerine fliddeti, bask›y› öne ç›karan, kural ve
hukuk tan›mayarak, bireylerin ve toplumun adalet ve hakkaniyet duygular›n› örseleyen antidemokra-
tik, bask›c› davran›fllar›n hakim olmas›n› istemiyoruz. Çözüm tüm süreçlerde demokrasinin ve huku-
kun baflta özgürlükler ve temel haklar olmak üzere tüm kurum ve kurallar›yla etkin k›l›nmas›d›r.   

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹ 

‹STANBUL TAB‹P ODASI
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31.10.2008
ÇOCUKLARIMIZ ÜZMEZ VE BENZER‹ DAVALARA
KURBAN ED‹LEMEZ

Kamuoyuna Üzmez davas› olarak yans›yan ve gündeme geldi¤i ortamlarda infial yaratan, 14
yafl›ndaki bir k›z çocu¤una yönelik cinsel sald›r›-cinsel istismar-pedofili-subyanc›l›k olay› ile ilgili olarak;
Adli T›p Kurumu’nun vermifl oldu¤u rapor nedeniyle meslek örgütümüz olay› de¤erlendirmifltir.

Bu süreçte hekimler olarak kamuoyunu ve medyay› uyarmak istiyoruz. 

Çocuk cinsel istismar› konusunda sürmekte olan bu davada san›¤›n aç›klamalar›, öncelikle dava
nedeni ile ailesi ve toplumla karfl› karfl›ya kalan ma¤durenin defalarca örselenmesine neden olmak-
ta, bask› alt›na almakta ve tüm çocuklar› da bu tan›kl›k yoluyla etkilemektedir. San›¤›n serbest
b›rak›lmas› ve olay›n h›zla geliflme süreci böyle bir travmaya maruz kalan tüm çocuklara bir gözda¤›
niteli¤indedir. Yaflad›klar›n› anlatmakta zorlanan çocuklar, bu gibi olaylarla korkutulup sindirilmekte-
dirler. Engin Ceber’in iflkence ile ölümü olgusunda medyaya yay›n yasa¤› getiren anlay›fl tüm
toplumu ve özelde bütün çocuklar› etkileyen bu dehflet verici olayda sessiz kalmaktad›r. 

Türk Tabipleri Birli¤i, ‹stanbul Tabip Odas›, Adli T›p Uzmanlar› Derne¤i, Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤›
Derne¤i, Adolesan Sa¤l›¤› Derne¤i, Türk Pediatri Kurumu raporun bilimsel incelemesini yapmak ve
bir de¤erlendirme raporu oluflturmak üzere çal›flmalara bafllam›flt›r. Çal›flma sonuçlar› kamuoyu ile
paylafl›lacakt›r.

TTB ve ‹stanbul Tabip Odas› ile ilgili Uzmanl›k Dernekleri konuyu;

Adli T›p raporunun bilimsel boyutu, hekimlik uygulamalar›, bilirkiflilik uygulamalar› ve Türk Ceza
Kanunu’nun 102 ve 103. maddesinin t›bbi bilgiye uygunlu¤u yönünden, çocuk haklar›, insan haklar›
ve kad›n ve hasta haklar› aç›s›ndan inceleyerek de¤erlendirme yapmaktad›r.

Türk Ceza Kanunu’nda cinsel istismara u¤rayan çocuklar için “beden ve ruh sa¤l›¤›n›n bozulmufl
olmas›” suçu a¤›rlaflt›r›c› bir unsur olarak yer almaktad›r. Bu, sanki cinsel istismara u¤rayan çocuk-
lar›n beden ve ruh sa¤l›¤›n›n “bozulmayabilece¤i” olas›l›¤›n›n da var oldu¤u gibi bir anlam da içer-
mektedir. Oysa biz hekimler cinsel istismar›n kiflinin ruhsal yap›s›nda a¤›r bir hasara yol açt›¤›n› ve
tedavi edilmezse yaflam boyu devam eden bir ruhsal y›k›ma neden oldu¤unu, bu y›k›m›n belirtilerinin
erken ya da geç dönemlerde ama mutlaka ortaya ç›kt›¤›n› biliyoruz. Bu maddelerin konunun uzman-
lar›na dan›fl›larak gözden geçirilmesi gerekti¤ine inan›yoruz.

Tüm bunlar olurken, kamuoyu, cinsel istismar ve tecavüz suçlar›n›n cezalar›n› hafifletici yasal
de¤ifliklik tasar›lar› ile adeta cinsel istismar› onaylayan de¤iflikliklere haz›rlanmaktad›r. 

Tüm uzmanl›k alanlar›na yeniden an›msatmak istiyoruz. Çocuk Haklar› Sözleflmesi’nin taraf› olan
Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasal süreçlerde sözleflmeye göre yapt›¤› uygulamalar› korumak zorun-
dad›r. Çocuklar›m›z, Üzmez ve benzeri davalara kurban edilemez. 

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹

‹STANBUL TAB‹P ODASI
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11.11.2008
SA⁄LIK UYGULAMA TEBL‹⁄‹ HALKIN SA⁄LIK H‹ZMETLER‹NE
ER‹fiME HAKKINI ENGELLEMEKTED‹R

Ülkemizin sosyal güvenlik ve sa¤l›k sistemi 1 Ekim’den bafllayarak yürürlü¤e giren 5510 say›l› Yasa
ile tümüyle de¤ifltirilmifltir.Gündeme geldi¤i tarihten itibaren Yasa’ya toplumun çeflitli kesimlerinden
itirazlar yükselmifl, sendikalar›m›z, meslek örgütlerimiz, derneklerimizle sesimizi duyurmaya
çal›flm›flt›r.Yasa’n›n genel sa¤l›k sigortas›n›n uygulanmas›na yönelik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu
taraf›ndan bir tebli¤ yay›nlanm›flt›r. 11 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanarak uygulamaya
konulan Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i ciddi sonuçlar do¤uracak bir niteli¤e sahiptir.

Sosyal devlet ilkesinden uzaklaflma

Kamu hizmeti temel olarak vatandafllardan toplanan vergilerle sa¤lanmal›d›r. En az›ndan sosyal
devlet anlay›fl› bunu gerektirmektedir. Oysa en temel kamu hizmetlerinden biri olan sa¤l›k hizmeti
için hem sigorta primi al›nmakta hem de ek ücret talep edilmektedir. Gelirleri ço¤altmay›, giderleri
azaltmay› temel alan mevcut uygulamayla sosyal devlet ilkesinden h›zla uzaklafl›lmaktad›r. Sa¤l›k
hizmeti ticarilefltirilmekte, bir furya fleklinde uygulanan özellefltirme politikalar›yla içinden ç›k›lmas›
zor yeni sorunlar yarat›lmaktad›r. Bir hizmet için iki ayr› ücret 5510 say›l› Yasa ve SUT’nin dikkat
çeken en önemli bölümü vatandafllar›m›za ek bir maliyet yükü getirmesidir. Sa¤l›k hizmetlerinden
yararlanmak için 18 yafl›n› dolduran her vatandafl›m›z›n genel sa¤l›k sigortas› primi ödemesi zorunlu
k›l›nm›flt›r. Bu primlerin d›fl›nda da vatandafllar›m›zdan kat›l›m pay› ad› alt›nda yeni ücretler isten-
mektedir. Ayn› hizmet için çifte ücretlendirme yap›lmakta, yani haks›z kazanç elde edilerek vatan-
dafllar ma¤dur edilmektedir. 

Hizmet talebinden cayd›rma

Kat›l›m pay› al›nmas›n›n genel gerekçesi gereksiz kullan›m›n önlenmesi olarak izah edilmektedir.
Farkl› bir ifade ile kat›l›m pay› “cayd›r›c›” bir önlem olarak karfl›m›za ç›kar›lmaktad›r. Sa¤l›k hizmet-
lerinin hemen tümü için istenilen ve 2008 y›l› Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i ile art›r›lan kat›l›m paylar›
gerçekten cayd›r›c› bir etki yaratmaktad›r. Bu cayd›r›c›l›k, gereksiz kullan›mdan de¤il, sa¤l›k hizmet-
lerinden yararlanmaktan cayd›r›c›l›k halini alm›flt›r.

Engellilere a¤›r darbe

K›saca SUT olarak an›lan tebli¤, ülkemizde sa¤l›k hizmetlerinden yararlanacak her vatandafl›m›z›, özel
olarak engellileri a¤›r bir biçimde etkilemektedir. Ülkemizde engelliler yaklafl›k 8,5 milyon kifliden
oluflan büyük bir toplum kesimini oluflmaktad›r. Engelliler; görme, iflitme, konuflma, bedensel, zihin-
sel yeti kayb› olanlardan ve sürekli bak›m ve tedavi gerektiren sürekli hastalar olarak tan›mlanmak-
tad›r. K›saca engelliler yaflamlar›n› herkesle eflit koflullarda sürdürebilmeleri için sürekli bir flekilde
sa¤l›k hizmetlerine ba¤›ml› olan bir kesimidir. Bu özellikleri nedeniyle sa¤l›k politikas›ndaki en küçük
bir de¤ifliklik engellileri öncelikle ve en a¤›r biçimiyle etkilemektedir. 5510 say›l› Yasa ve SUT ile bir-
likte engellilerin karfl› karfl›ya oldu¤u sorunlar› flu flekilde s›ralayabiliriz:

1- Kat›l›m pay› al›nmas› ve bedelleri art›r›lmas› engelliler için tafl›nmas› zor, hatta olanaks›z bir yük
yaratm›flt›r.

Büyük ço¤unlu¤u yoksul ve dar gelirli ailelerden oluflan engelliler için tedavi ve t›bbi malzeme kat›l›m
paylar›n› ödemek olanaks›zd›r. Birçok engelli bu nedenle reçetelerindeki ilaç veya t›bbi malzemeyi
almaktan çekinmektedir.

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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2- Tedavileri uzun süren hastalar›n rapor ve reçete sürelerinin iki y›l ile s›n›rland›r›lmas› engellilere
büyük zorluk yaratmas›n›n d›fl›nda sa¤l›k kurullar›n›n da ifl yükünü art›rmaktad›r.

3- Birçok hastal›¤›n tedavisi için gerekli olan fizik tedavi sürelerine ve miktar›na da s›n›rlama getirme-
si, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri konusundaki kurallar›n de¤ifltirilmesi bu hizmetten yarar-
lanma yollar›n› da kapatmaktad›r.

4- Tebli¤ ile sa¤lanan t›bbi malzemelerin yenilenme süreleri uzat›lmakta, bununla beraber verilen
miktarlar azalt›lmaktad›r. Öte yandan t›bbi malzeme ve ilaçlar›n liste bedelleri düflürülmekte ve üreti-
ciler kalitesinden taviz verilmeye zorlanmaktad›r. Kalitesi düflürülmüfl bir t›bbi malzeme engellilerin
ve hastalar›n tedavilerini de engellemektedir.

5- Özellefltirme politikas›n›n bir sonucu olarak engelliler, hastalar ilaçtan, t›bbi malzemeye kadar
birçok ürünü d›flar›dan sat›n almak zorunda b›rak›lm›flt›r.

Hastan›n önce tedavisi için harcamay› yapmas›, sonra kurumdan ödedi¤i paray› tahsil etmesi isten-
mektedir. Kurumun ürün bedellerini vatandafllara ödeme süresi ise aylar almaktad›r.

Kimi ilaçlar ve t›bbi malzemenin bedeli, dar gelirli bir insan›n ayl›k kazanc›n›n çok üzerindedir. Katk›
bedelini bile karfl›lamaya gücü olmayan insanlar bunlar› sat›n alamayacaklard›r.

6- Tebli¤ uzman hekimin teflhis ve tedavi yetkisine de müdahale ederek, hastan›n tedavisini önleye-
cek sonuçlara neden olmaktad›r.

Sonuç itibariyle bugün yürürlükte olan sistem dar gelirli engellileri ve hastalar› sa¤l›¤›ndan eden bir
flekilde ifllemektedir.

Taleplerimiz;

Sa¤l›¤› bir hak olarak görüyor ve konumlar›m›z itibariyle bu hakk›m›z› savunman›n bizlerin en baflta
gelen görevi olarak görüyoruz.

Tespit etti¤imiz sorunlar› bir rapor halinde hükümete ve ilgili kurumlara ileterek, ilk ad›mda Sa¤l›k
Uygulama Tebli¤i’nin uygulamadan kald›r›lmas›n› ve sa¤l›kl› bir çözüm için demokratik mekaniz-
malar›n iflletilmesini talep ediyoruz.

Sosyal devletin gereklerine uygun sa¤l›k politikalar› oluflturulmas›, herkese eflit ve ücretsiz sa¤l›k
hizmeti verilmesi hedefi do¤rultusunda herkesi ortak bir mücadele hatt›nda buluflmaya davet ediy-
oruz.

‹stanbul Tabip Odas›, 

Türkiye Sakatlar Derne¤i, 

‹flitme Engelliler ve Aileleri Derne¤i, 

Alt›nokta Körler Derne¤i ‹stanbul fiubesi, 

Sosyal Hizmet Uzmanlar› Derne¤i ‹stanbul fiubesi
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ADL‹ TIP KURUMU TEPEDEN TIRNA⁄A YEN‹DEN 
YAPILANDIRILMALIDIR.

“ATK ÜZMEZ’‹ KORUYARAK KAMU V‹CDANINI ÜZMEYE DEVAM ED‹YOR.” 

14 yafl›ndaki bir k›z çocu¤una yönelik cinsel istismar-pedofili (sübyanc›l›k) suçlamas›yla ilgili Adli T›p
Kurumu (ATK) taraf›ndan düzenlenen raporla ilgili geliflmeleri hassasiyetle takip ediyor ve görüfller-
imizi kamuoyuyla paylafl›yoruz.

Bu çerçevede 10 Kas›m 2008 günü bir bas›n toplant›s› düzenledik ve Adli T›p Uzmanlar› Derne¤i,
Türk Pediatri Kurumu, Adolesan Sa¤l›¤› Derne¤i, Çocuk ve Ergen Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i, Türkiye
Psikiyatri Derne¤i ile birlikte haz›rlad›¤›m›z raporu aç›klad›k.

Bu rapordaki temel tespitimiz “ma¤dure B. Ç. Hakk›nda düzenlenen ve tutuklu san›k Hüseyin
Üzmez’in tahliyesiyle sonuçlanan Adli T›p Kurumu raporunun bilimsel olarak geçersiz ve hukuki
olarak yok hükmünde oldu¤u” yönündeydi.

ATK yönetiminden beklentimiz ya verdikleri raporun bilimsel olarak do¤rulu¤unu savunmalar› ya da
hatalar›n› kabul edip gere¤ini yerine getirmeleriydi.

ATK yönetimi ise gerçeklerin ortaya ç›kmas›ndan duydu¤u rahats›zl›¤› hemen ertesi günü ortaya
koydu:

Bas›n toplant›m›za kat›lan meslektafllar›m›z Uzman Dr. Elif K›rteke (Türk Tabipleri Birli¤i Merkez
Konseyi üyesi), Doç. Dr. Serhat Gürp›nar (Adli T›p Uzmanlar› Derne¤i Baflkan›), Uzman Dr. Lale T›rt›l
(Türk Tabipleri Birli¤i Büyük Kongre Delegesi ve ‹stanbul Tabip Odas› Çocuk Komisyonu üyesi)
hakk›nda ATK Baflkan Yard›mc›s› Dr. Mustafa Okudan taraf›ndan soruflturma aç›ld›. 

ATK yönetimi bir taraftan bu bask›c› bürokratik refleksleri gösterirken bir taraftan da 6.‹htisas
Kurulu’nun raporunun bilimsel bak›mdan geçersiz oldu¤unu kan›tlayan de¤erlendirmemizi kabul
ediyor ve Kurulun çocuk ruh sa¤l›¤› uzman› atanmas›na kadar faaliyetini durdurdu¤unu aç›kl›yordu.
Böylece yap›lan vahim yanl›fl› kabulleniyordu.

Öncelikle meslek örgütümüzün faaliyetlerini engellemeye yönelik bu soruflturmay› fliddetle k›n›yor ve
derhal geri al›nmas›n› talep ediyoruz.

Bu soruflturma, Türk Tabipleri Birli¤i ve ilgili meslek örgütlerinin adli t›pla ilgili haz›rlad›klar› bilimsel
bir rapora bile tahammül edilemedi¤ini göstermektedir.

Verdikleri bilirkifli raporunu kendileri bile savunamayan ATK yöneticilerine hat›rlat›yoruz; bu tür
bask›larla ne meslek örgütümüzün sesini k›smak ne de gerçekleri örtbas etmek mümkündür. Bizler
her zaman oldu¤u gibi do¤rular› söylemeye ve ATK’yi izlemeye devam edece¤iz.

Kamuoyunda günlerdir süren tart›flmalar flu gerçekleri aç›k olarak ortaya ç›kartm›flt›r; 

1- Türkiye’nin adli t›p alan›ndaki en büyük bilirkiflilik kurumu ATK, bilirkiflili¤in en öncelikli koflulu olan
güvenilirli¤ini bütün toplum nezdinde kaybetmifltir. ATK taraf›ndan haz›rlanan bilirkifli raporlar›na
bugün art›k hiçbir vatandafl›n itimad› kalmam›flt›r.

2–6.‹htisas Kurulu’nun bugüne kadar çocuklar hakk›nda, çocuk ruh sa¤l›¤› uzman› bulunmadan
düzenledi¤i bilirkifli raporlar›n›n geçersiz olmas› gerekir.

3-Adli Bilimlerin olmazsa olmaz kayna¤› olan üniversitelerden, bilim insanlar›ndan ve bilimsel
incelemelerden destek almaks›z›n düzenlenen raporlar bilimsel ve hukuksal olarak kabul edilemez.

4-Bilirkifli ve bilirkiflilik kurumlar›n›n yeterlik ve yetkinliklerinin ba¤›ms›z kurumlar taraf›ndan
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de¤erlendirilmesi hukukun sayg›nl›¤› ve toplumun adalete güven duymas› için önemlidir.  ATK mev-
cut iflleyifl içinde adeta tek bafl›na hizmet vermekte ve denetimini de kendi kendine yapmaktad›r.
ATK’n›n bu koflullarda bilirkiflilik yapmaya devam etmesi hukuk sistemimize olan güveni de derinden
sarsmaktad›r.

5- Bu durum sürdürülebilir de¤ildir ve Türkiye’deki adli t›p organizasyonunun h›zla gözden geçirilmesi
ve bilimsel veriler do¤rultusunda yeniden yap›land›r›lmal›d›r.

6-Mevcut haliyle t›bb›n tüm bilgi ve uygulamalar›na ayk›r› olan ATK’n›n Adalet Bakanl›¤›’na ba¤l›
olmaktan ç›kar›larak kurumun özerk, bilimsel, objektif ve güvenilir bir yap›ya kavuflturulmas› için
gerekli düzenlemeler yap›lmal›d›r.

ATK, bilindi¤i gibi ayn› zamanda ülkemizin en büyük adli t›p uzmanl›k e¤itim kurumudur ve halen
ellinin üzerinde asistan hekim bu kurumda ihtisas yapmaktad›r. Böyle bir kurumun hiçbir e¤itici vasf›
olmayan, üstelik her ikisi de sadece birer y›ll›k “h›zland›r›lm›fl” bir e¤itim sonras›nda uzmanl›k payesi-
ni kazanm›fl olan kifliler taraf›ndan yönetilmesi dünyan›n hiçbir yerinde görülmemifl bir durumdur. Bu
duruma son vermeden ATK’n›n bilimsel bir yap›ya kavuflmas› mümkün de¤ildir. 

ATK yönetiminin bütün icraatlar›; ATK çal›flanlar›n› “kendilerinden olanlar ve olmayanlar” olarak tas-
nif etmek, “kendilerinden olmayanlar”› soruflturmalar, cezalar, bask›lar ve sürgünlerle sindirmek ve
ATK’dan uzaklaflt›rmak ve böylece ATK’da bir “k›flla disiplini” kurmak olmufltur. 

Bütün mesailerini bu do¤rultuda harcad›klar› için ATK Kanunu’nun 11/c maddesinde tan›mlanan
“Kurumun verimli ve düzenli çal›flmalar›n› sa¤lamak ve bu yolda uygun görece¤i tedbirleri almak”
görevini bile yerine getirmemifllerdir. Görevde bulunduklar› befl buçuk y›l boyunca, yasal zorunlulu¤a
ra¤men, ATK’da bir çocuk psikiyatristinin çal›flmas› için gerekli giriflimleri bile yapmayarak a¤›r bir
“görevi ihmal” suçu ifllemifllerdir. Bu ihmalin nas›l trajik sonuçlara yol açt›¤› ise ortadad›r.

Adalet Bakan› Say›n Mehmet Ali fiahin’i kamuoyu nezdinde onar›lamaz derecede güven kayb›na
u¤ram›fl olan ATK’n›n yönetim kadrosuyla birlikte bilimsel veriler do¤rultusunda yeniden
yap›land›r›lmas› için h›zla harekete geçmeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla duyururuz.

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹ MERKEZ KONSEY‹ 

‹STANBUL TAB‹P ODASI

ADL‹ TIP UZMANLARI DERNE⁄‹



1 3 2

21.11.2008
MAYINSIZ B‹R DÜNYAYA DO⁄RU 2008 RAPORU 
BASIN AÇIKLAMASI

Uluslararas› May›n Yasaklama Kampanyas›’n›n bir birimi olan May›n ‹zleme’nin (Landmine Monitor)
May›ns›z Bir Dünyaya Do¤ru 2008 Raporu, bugün Birleflmifl Milletler’de aç›klan›yor.   

May›ns›z Bir Dünyaya Do¤ru 2008 Raporu, 121 ülke ve bölgede yasak politikas›, may›ndan
ar›nd›rma, ölüm ve yaralanma vakalar›, risk e¤itimi, kurban deste¤i ve may›n hareketine destek konu-
lar›nda, May›n Yasaklama Anlaflmas›’n› imzalayan devletler ile sivil toplum kurulufllar›n›n ülkelerdeki
son durumlara iliflkin araflt›rma sonuçlar›n›n zengin bilgilerini içeriyor. 

Sizlere raporu iki bafll›k alt›nda sunaca¤›z: Dünyadaki geliflmeler ve Türkiye’deki geliflmeler.

Dünyadaki geliflmeleri, May›n Yasaklama Kampanyas›’n›n Türkiye’deki üyesi/destekçileri olarak, flu
anda BM’de yap›lan aç›klamaya sad›k kalarak özetleyece¤iz. 

* Üç ülke kara may›nlar› stoklar›n› kendilerine verilen sürede imha etmeyerek May›n Yasa¤›
Anlaflmas›’n› ihlal etti: Türkiye, Yunanistan ve Belarus. 

* Bir önceki Landmine Monitor raporunun yay›nlanmas›ndan bu yana Afganistan, Burundi ve Sudan
stok imhalar›n› tamamlad› ve 500.000 may›n imha edildi. 

* Arazilerini temizlemek için 2009’a kadar süre verilen devletlerin üçte ikisi (15 devlet), yükümlülük-
lerini beklenen tarihlere kadar yerine getiremeyeceklerini aç›klayarak ek süre talebinde bulundu.  

* May›s 2007’den bu yana yetki ya da kontrolleri alt›ndaki may›nl› arazileri antipersonel
may›nlar›ndan ar›nd›rma yükümlülüklerini yerine getirmifl olan ülkelerin say›s› 10’a yükseldi. 

* Ancak 70’ten fazla ülkede ve uluslararas› olarak tan›nmayan 6 bölgede hala may›n bulunuyor. 

* Sadece iki ülke hükümetinin ilk kez antipersonel may›n kulland›¤› belirlendi: Myanmar ve Rusya.
Her iki ülke de May›n Yasa¤› Anlaflmas›’n›n d›fl›nda yer al›yor. 

* Dokuz ülkede devlet d›fl› silahl› gruplar›n may›n ve kurban taraf›ndan harekete geçen patlay›c› kul-
land›¤› belirtildi; bu say› bir önceki raporlama döneminde sekizdi. 

* 2007 y›l›nda, may›n/savafltan kalma patlay›c›lar›n yol açt›¤› kay›tl› ölüm ya da yaralanma
olaylar›n›n, bir önceki y›la göre % 9 oran›nda azald›¤› görüldü. Ancak yetersiz veri toplama nedeniyle
bu say›n›n çok daha yüksek oldu¤u biliniyor. Hemen belirtmek gerekir ki; yüzbinlerce may›n ve
savafltan kalma patlay›c› nedeniyle milyonlarca insan bu silahlar›n yaratt›¤› tehlikelerden ötürü tar-
lalar›n› sürememekte, okula gidememekte ya da temel gündelik aktivitelerini yerine getirememekte-
dir. Ve önceki y›llarda oldu¤u gibi 2007 y›l›nda da kaydedilen vakalar›n ço¤u sivillerden ve bunlar›n
da yaklafl›k yar›s› çocuklardan olufluyor.

* 2007-2008 döneminde May›n/Savafltan Kalma Silahlar Üzerine Risk E¤itimi, 61 ülkede yaklafl›k 8,4
milyon insana ulaflt›; bu, Landmine Monitor taraf›ndan kaydedilen en yüksek rakamd›r. 

* Ancak 2007 y›l›nda kurban deste¤i büyük ölçüde yetersiz kald›. Hizmetlere, özellikle de yayg›n
toplumsal rehabilitasyon (Community-based rehabilitation), ak›l sa¤l›¤› ve ekonomik reentegrasyon
programlar›na eriflim 2007’de de zay›f kald›. 
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TÜRK‹YE

Tükiye, Ottowa Sözleflmesi’ni 2003 y›l›nda imzalad› ve 2004 y›l›nda da Taraf Devlet oldu. Bunun
anlam› fluydu: Türkiye 2008 y›l› 1 Mart’›na kadar stoklar›ndaki may›nlar› imha edecek, 2014 y›l›na
kadar da topra¤a döfleli may›nlar› temizleyecek, kurbanlara yard›m konusunda da gerekli ad›mlar›
atacakt›.  

Stoklar›n imhas›

Türkiye, ne yaz›k ki, flu anda stoklar›ndaki may›nlar›n imhas›n› tamamlayamayan üç ülkeden birisidir.
2007 sonu itibariyle Türkiye’nin stoklar›nda 2 milyon 616 bin 770 may›n bulunuyor. 2008 y›l›n›n
Haziran ay›nda Türkiye, Taraf Devletlere elinde kalan bütün may›nlar›n fünyelerinin ç›kar›ld›¤›n› bildir-
di. Bu may›nlar›n imha süreci içinde at›lm›fl önemli ve geri dönüflü olmayan bir ad›md›r. Ancak, imha
sürecinin tamamlanmam›fl olmas› ve buna iliflkin bir tarihin verilmeyifli  bu konudaki kayg›lar›m›z›
sona erdirmiyor.

Araflt›rma ve E¤itim için Elde Bulundurulan May›nlar 

Türkiye, son Madde 7 raporunda elinde e¤itim ve gelifltirme amaçl› olarak 15 bin 150 antipersonel
may›n bulundu¤unu söyledi. Bu, Temmuz 2008’e kadar elinde en çok e¤itim ve araflt›rma amaçl›
may›n bulunduran Taraf Devlet’in Türkiye oldu¤unu gösteriyor. 

Topra¤a döfleli may›nlar ve may›n temizli¤i

Türkiye, 2007 y›l› sonu itibariyle topraklar›nda toplam 982 bin 777 may›n bulundu¤unu, bunun 818
bin 220’sinin antipersonel may›n ve 164 bin 497’sinin araç patlatan may›n oldu¤unu bildirdi. 

Burada, kimi zaman s›n›r kap›lar›n›n de¤iflikli¤i nedeniyle yap›lan may›n temizli¤ini, Ottowa
Sözleflmesi’nin yükümlülükleri çerçevesinde yap›lmas› gereken may›n temizli¤i olarak alg›lanamaya-
ca¤›n› belirtmeliyiz. Örne¤in; Türkiye-Suriye s›n›r›nda bulunan may›nlar›n temizli¤i ile ilgili yasan›n
komisyonlarda onaylanmas› ve Meclise gönderilmesi gibi. Bu yasaya göre, Türkiye-Suriye s›n›r›ndaki
may›nlar en geç 5 y›l içinde temizlenecek. Ancak di¤er alanlar›n temizlenmesi için Türkiye’nin nas›l
bir plana sahip oldu¤u bilinmiyor.

May›n Eylem Program›

2007 Kas›m ay›nda Türkiye, Baflbakanl›k alt›nda ulusal bir may›n eylem merkezi kurma yönündeki
çabalar›n›n devam etti¤ini söylemiflti. Bugün Türkiye’de hala bir may›n eylem otoritesi ya da may›n
eylem merkezi bulunmuyor. 

May›n temizleme 

Türkiye’nin son Madde 7 raporunda, 2007 y›l›nda 389 may›n›n temizlendi¤i söyleniyor. Temizlenen
yerler ve bölgeler belirtilmiyor.

Akçakale ve Nusaybin s›n›r kap›lar›n›n de¤iflikli¤i nedeniyle toplam 207 bin 175 metrekarelik bir alan
may›nlardan temizlendi. (Akçakale’de 7 bin 175 m2;  Nusaybin’de 200,000m2 alan.)

May›ndan etkilenen alanlar›n iflaretlenmesi ve etraf›n›n çevirilmesi

Türkiye’nin Madde 7 raporlar› may›nl› alanlar›n uluslararas› ve NATO standartlar›na uygun olarak
iflaretlendi¤i ve bu alanlar›n etraflar›n›n çevirildi¤i yönündedir. Fakat  bu bilgilerin do¤rulu¤u flüphe-
lidir. 

Karamay›n›/ERW/IED Kurbanlar› 

May›ns›z Bir Türkiye Giriflimi taraf›ndan toplanan 2007’de medyada ç›kan haberlerde may›n, ERW ve
kurban taraf›ndan harekete geçirilen IED’ler sonucunda 101 yeni kurban›n oldu¤u tespit edildi.
Bunlardan 28’i yaflam›n› yitirdi, 73’ü ise yaraland›. Bunlar›n 54’ü askeri personel, 36’s› sivil (24
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yetiflkin ve dokuz çocuk), 10’u köy korucusu ve bir tanesi güvenlik görevlisidir. 

May›nlar veya kurban taraf›ndan patlat›lan IED’ler sonucunda 93 ölü ve yaral› var ve bunlardan 35’i
patlay›c›n›n üzerine bast›¤› için öldü ya da yaraland›. ERW nedeniyle sekiz kifli zarar gördü; yedi çocuk
oynarken ve bir yetiflkin yak›n›ndan geçerken. 2006 y›l›nda May›ns›z Bir Türkiye Giriflimi taraf›ndan
bildirilen may›n/ERW/kurban taraf›ndan harekete geçirilen patlay›c› sonucunda ölen ya da yaralanan
say›s›nda art›fl oldu¤unu gösteriyor (18 ölü ve 55 yaral›).

Türkiye medyas› bölgede yükselen çat›flmaya odaklan›yor fakat patlay›c› maddelerin nas›l
patlat›ld›¤›na de¤inmiyor ve genellikle uzaktan kumanda ile patlat›lan IED’leri may›n olarak bildiriy-
or. Bu haberlerde, May›ns›z Bir Türkiye Giriflimi, 2007’de, may›n patlas› sonucu öldü¤ü ya da yara-
land›¤› söylenen 199 kurban tespit etti (buna sekiz ERW kurban› dahil de¤il) ve bunlardan 106’s›n›n
aç›kça uzaktan kumandal› IED patlamas› sonucunda oldu¤u söylenebilir. 

Türkiye’nin 2007 Madde 7 Raporu 257 antipersonel may›n kurban› oldu¤unu, 53’ünün ölü ve
204’ünün yaral› oldu¤unu bildirdi. Bu rakamlar uzaktan kumandal› aletleri de içeriyor gibi görünüy-
or, fakat bu aletler May›n Yasaklama Anlaflmas›’ndaki antipersonel may›n tan›m› çerçevesine gir-
miyor. Bunlardan kaç›n›n sivil, kaç›n›n köy korucusu ve kaç›n›n asker oldu¤u belirtilmemifl. 

2008’de ölü ve yaral›lar bildirilmeye devam etti, May›ns›z Bir Türkiye Giriflimi 1 A¤ustos’a kadar en
az 19 may›n veya kurban taraf›ndan harekete geçirilen IED kurban› (12 ölü ve yedi yaral›) tespit etti.
Bunlar›n alt›s› sivil, 13’ü askerdi. Medya haberlerinde, uzaktan kumanda ile patlat›ld›¤› çok aç›k olan
en az 18 tane daha karamay›n› kurban› vard›.

Veri toplama

Türkiye’de kapsaml› bir veri toplama mekanizmas› yok. Hükümet yaral› ve ölü askerlerin kay›tlar›n›
tutuyor ve sivil kurbanlar hakk›nda baz› bilgilere sahip gibi görünüyor. May›ns›z Bir Türkiye Giriflimi,
ulusal medya haberlerinden ve may›nl› alanlardaki ortak çal›flt›¤› organizasyonlar yard›m›yla kurban-
lar›n say›s› hakk›nda bilgi toplamaya çal›fl›yor.

May›ns›z Bir Türkiye Giriflimi, 2006 y›l›ndan beri may›n, ERW, kurban taraf›ndan harekete geçirilen
ve uzaktan kumanda ile patlat›lan patlay›c›lar sonucunda ölen ve yaralananlar› ayr› ayr›
s›n›fland›rmaya bafllad›. Fakat medyada ç›kan haberler genellikle patlay›c›n›n türü konusunda yeterli
bilgi vermiyor. May›ns›z Bir Türkiye Giriflimi yeterli maddi kayna¤a sahip olamad›¤› için 2007-2008
y›l›nda veri ve ihtiyaç tespiti projesini yürütemedi, dolay›s›yla bunlar sadece bilinen rakamlar.
2006’da, May›ns›z Bir Türkiye Giriflimi, Batman, Diyarbak›r ve Mardin illerinde may›n ve ERW patla-
mas› sonucunda 38 ölü ve 65 yaral› kaydetti.

2006’da Sa¤l›k Bakanl›¤›, may›n/ERW kurbanlar›n›n kay›tlar›n› tutmak için uluslararas› yaral› gözetim
s›n›fland›rmas›n› kullanmaya bafllad›. Fakat 2008’de, Sa¤l›k Bakanl›¤›, bu s›n›fland›rman›n
kullan›lmas›yla ilgili herhangi bir belge ya da bilgiye sahip olmad›¤›n› söyledi.

Türkiye’deki toplam may›n kurban› say›s› bilinmiyor. 

Sakatlar konusunda yak›n zamana ait kapsaml› bir istatistik yok ve 2007’deki nüfus say›m›nda sakat-
lara iliflkin sorular yok.

Karamay›n›/ERW Risk E¤itimi 

May›ns›z Bir Türkiye Giriflimi’ne göre, 2007 y›l›nda, risk gruplar›na verilen bir may›n risk e¤itimi yok.
Kurbanlar›n ortaya ç›kt›¤› May›n/ERW’den etkilenmifl bölgelerde yaflayanlar, çat›flma bölgelerine geri
dönen yerinden edilmifl insanlar ve may›nl› alanlar›n uygun bir flekilde iflaretlenip etraf›n›n çevirilme-
di¤i yerlerde yaflayanlar may›n risk e¤itimi almad›lar. 

Türkiye’nin Madde 7 raporundaki Form I, 2006 y›l›ndaki Form I ile ayn› ve bu maddede “May›nl› alan-
lar›n çevresinde yaflayanlar yerel yetkililer yoluyla uyar›l›rlar. May›n konusunda fark›ndal›¤› art›rmak
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için çeflitli faaliyetler devam ediyor” deniyor.

Suriye s›n›r›ndaki may›nl› alanlar›n etraf›ndaki teller zarar görmüfl durumda ve baz› alanlar iflaretli
de¤il. Bu bölgelere sürekli olarak çocuklar ve hayvanlar giriyor.

Kurbanlara Yard›m

Türkiye’de may›n/ERW kurbanlar›n›n ve di¤er sakatlar›n ulaflabilece¤i çok az kaynak var. Avrupa
Komisyonu, 2007 için, “e¤itim, sa¤l›k, sosyal ve kamu hizmetlerine eriflim konusunda sakatlar
aç›s›ndan hiçbir ilerleme yok” diyor.

Uygun acil servis araçlar› sadece flehirlerde var. Askeri yaral›lar askeri hastanelere götürülüyorlar.
Siviller genellikle daha büyük bir hastaneye götürülmeden önce yerel klini¤e götürülüyorlar; bazen
do¤rudan büyük flehirlerdeki hastanelere götürülüyorlar.

Türkiye’deki rehabilitasyon merkezleri yeterli de¤il. 

May›ndan etkilenmifl bölgelerde fiziksel destek sa¤lama kapasitesi çok s›n›rl›. Bir çok kurban bu
hizmete ulaflam›yor ve destek ihtiyac› anlafl›lm›yor.

May›n/ERW/IED kurbanlar›n›n en önemli sorunu iflsizlik. Sakatlar›n iflsizlik oran› çok yüksek (2007
Haziran itibariyle %78). Kad›n sakatlar›n ifl bulmas› ise cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n da devreye girmesinden
dolay› daha da zor. ‹fl kotas›na göre, kamu sektöründe çal›flanlar›n›n yüzde 4’ünün, özel sektörde ise
yüzde 3’ünün sakat olmas› gerekiyor. Fakat her iki kota da tam olarak uygulanm›yor.

May›n/ERW/IED kurbanlar› May›s 2008’e kadar 5233 say›l› Yasa’ya göre tazminat alabiliyorlar.
Askeri kurbanlar emekli oluyorlar ve peflin para, emekli maafl›, sosyal haklar ve ifl bulma konusunda
yard›m al›yorlar. Ayr›ca askeri rehabilitasyon merkezlerinden ömür boyu faydalanabiliyorlar. 

Türkiye’nin sakatlara yönelik ç›kard›¤› 5378 say›l› Yasa ve bu yasayla ilgili düzenlemeleri henüz tam
olarak uygulanm›yor ve izlenmiyor. Kamu binalar›na girifl olana¤› olmamas› hala bir sorun ve mevzu-
attaki düzenleme henüz tam olarak uygulanm›yor. 2828 say›l› Yasa’ya göre, sakatlara bakanlar evde
bak›m hizmeti yard›m almal›lar, fakat Türkiye Sakatlar Derne¤i’nin temsilcisi bu paran›n herkese
ödenmedi¤ini söyledi.

Sakatlar›n sosyal yard›m alma olana¤› bu raporlama döneminde azald›. 2007’de sakatl›k için kriter-
lerin de¤iflmesi daha az say›da insan›n yard›m almas›na ve yüzlercesinin haklar›n› kaybetmesine
neden oldu. Sakat insanlar›n yüzde 52’sinin sosyal güvenli¤i olmad›¤› ve bir tür sosyal güvenceye
sahip olan sakatlar›n yüzde 45’inin buna kendisi de¤il ailesi yoluyla sahip oldu¤u tahmin ediliyor.

30 Mart 2007’de, Türkiye BM’nin Sakat Haklar› Sözleflmesi’ni imzalad›, fakat ‹ste¤e Ba¤l›
Protokolünü imzalamad›. 31 Temmuz 2008’e kadar Türkiye anlaflmay› onaylamad›. Haziran 2008’de
“onaylama sürecinin devam etmekte oldu¤unu” bildirdi.

Türkiye’de, sakatlar›n haklar›n› korumaktan Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤› sorumludur.

Yard›m Faaliyetleri

Türkiye Madde 7 raporunda, 2007’de 66 may›n/ERW/IED kurban›n›n fiziksel rehabilitasyonunu
tamamlad›¤›n› bildirdi ve flu anda askeri merkezlerde 138 kiflinin rehabilitasyonunun devam etti¤ini
söyledi. Bu kurbanlar içindeki sivil say›s› belirtilmedi.

Gülhane Askeri T›p Akademisi ve Türk Silahl› Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi
may›n/ERW/IED kurbanlar›na uzman bak›m ve tedavi sa¤layabilecek ve may›n yaralanmalar›
konusunda araflt›rmalar yapabilecek modern tesislere sahip. Türkiye, bu merkezlerin yüzde 30’unun
sivillere ay›r›ld›¤›n› ve e¤er yerel hastaneler hastalar›n taleplerine cevap veremezse ek baflvurular› da
kabul ettiklerini bildirdi. ICBL’nin May›s 2008’de yapt›¤› ziyaret s›ras›nda, bu merkezlerde 2001’den
beri 616 kurban›n tedavi gördü¤ü bildirildi. Tedavi gören sivillerin say›s› bilinmiyor, fakat sivil kur-
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banlara yönelik herhangi bir ay›r›m yap›lm›yor. Landmine Monitor, bu merkezde geçen sene sadece
befl sivilin tedavi gördü¤ünü tespit etti. Sivillerin Ankara’ya gelifl masraflar› ödenmiyor ve birçok sivil
kurban bu maliyeti karfl›layam›yor.

Fiziksel rehabilitasyon hizmetleri, prostetik hizmetleri (sadece diz alt›) Ortopedik ve Travmatoloji
Merkezi’nde ve Diyarbak›r’daki Dicle Üniversitesi Araflt›rma Hastanesi’nde bulunuyor. 2007 y›l›nda,
hepsi erkek olan 20 may›n kurban› Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi edildi. Ortopedik ve
Travmotoloji Merkezi’nin üretti¤i protezlerin yüzde 20-30’u may›n/ERW/IED kurbanlar› taraf›ndan
kullan›l›yor. Türkiye, Prostetik Merkezi’nde 2000 ve 2007 y›llar› aras›nda 95 may›n kurban›n›n tedavi
edildi¤ini bildirdi. Bir çok may›n kurban› Dicle Üniversitesi Hastanesi’nden Prostetik hizmeti ala-
bilece¤inden habersizdir. Sadece yeflil kart olarak bilinen spesifik devlet sa¤l›k sigortas›na sahip kur-
banlar, hizmetlerden yararlanabiliyor. 

Türkiye ayr›ca Madde 7 raporunda, 2007 y›l›nda, 127 askeri personelin tazminat ald›¤›n›, 43’ünün
maafl ald›¤›n› ve 37’sine ifl bulma konusunda yard›m edildi¤ini bildirdi.

2007’de, May›ns›z Bir Türkiye Giriflimi, maddi olanaks›zl›klardan dolay›, 2006-2007’de ihtiyaçlar›n›
belirledi¤i kurbanlara yard›m edemedi. May›ns›z Bir Türkiye Giriflimi, may›n/ERW/IED kurbanlar›n›n
ihtiyaçlar› konusunda fark›ndal›¤› art›rd› ve paras›zl›¤a ra¤men Suruç May›n Kurbanlar› örgütü ve
di¤er organizasyonlarla destek için bir çerçeve oluflturmak üzere birlikte çal›flt›. 2008’de, May›ns›z Bir
Türkiye Giriflimi, Dicle Prostetik Merkezi’nde dört kurbana prostetik hizmeti sa¤lad›. Türkiye Sakatlar
Derne¤i kurbanlara yard›m konusunda fark›ndal›¤› art›rma çal›flmalar›n› destekledi.

Sonuç olarak

LM 2008 Türkiye Rapor  bilgileri, Ottowa Sözleflmesi’nin de pek çok uluslararas› sözleflmede oldu¤u
gibi “ka¤›t üzerinde” kalma riski tafl›d›¤›n› gösteriyor: Stoklardaki may›nlar imha edilmedi, topra¤a
döfleli may›nlar›n temizli¤i için hala bir program aç›klanmad›, elde tutulan may›nlarla dünya birincisiy-
iz, kurbanlara iliflkin veri taban› bulunmuyor, hayatta kalan sivil kurbanlar›n ihtiyaçlar› giderilmiyor.

Peki Ottowa Sözleflmesi’nin “ka¤›t üzerinde kalmas›na” izin mi verece¤iz? Hay›r. Ottowa
Sözleflmesi’nin uygulanmas›na iliflkin Taraf Devletleri (ve burada söz konusu olan Türkiye) gözlem
alt›nda tutmak en zorlu görevlerimizden birisi. Bu noktada, sivil toplum kurulufllar›n›n ve bu sorunu
kamuya bildirmeleri aç›s›ndan medya çal›flanlar›n›n deste¤ine her zamankinden daha fazla ihtiyaç
var. Her üç günde bir, bir kiflinin yaflam›n› yitirdi¤i veya sakatland›¤› Türkiye’de zaman›n ak›p gitme-
sine izin veremeyiz. Ottowa Sözleflmesi’nin uygulanmas› konusunda kararl›y›z ve bir kez daha
hükümete sesleniyoruz:

1- Stoklardaki may›nlar hemen imha edilsin.

2- Topra¤a döfleli may›nlar›n temizli¤i ile ilgili program aç›klans›n.

3- May›n/UXO patlamas›ndan sa¤ kurtulanlar›n ihtiyaçlar› giderilsin ve haklar› yasal güvence alt›na
al›ns›n. 

4- Acilen May›n Eylem Merkezi kurulsun.

5- May›n/UXO patlamas›ndan ölen ya da yaralananlara yönelik veri taban› oluflturulsun.

Toplant›m›za kat›ld›¤›n›z için teflekkür ederiz.

May›ns›z Bir Türkiye Giriflimi, TTB- ‹stanbul Tabip Odas›, SODEV, Türkiye Sakatlar Derne¤i,
Uluslararas› Af Örgütü Türkiye fiubesi, ‹HD ‹stanbul fiubesi, Mazlumder, Göç Der.  
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26.11.2008
HASTANELER‹N ÖZELLEfiT‹R‹LMES‹NE ve ‹fiTEN 
ÇIKARMALARA KARfiI YÜRÜYORUZ

YÜRÜYORUZ,
Hastaneleri ticarethane, vatandafllar› (hastalar›) müflteri, sa¤l›k emekçilerini sözleflmeli köle ve
tafleron iflçisi haline getiren “Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasar›s›”na karfl› 

YÜRÜYORUZ,
Hastaneleri A, B, C, D, E olarak s›n›fland›rarak; vatandafl› paras› kadar hizmet almaya mahkum ede-
cek ayr›mc› yasa ç›kar›lmas›na karfl› YÜRÜYORUZ,

Krizi de bahane ederek sa¤l›k hakk›na, sa¤l›k emekçilerinin ifline, ifl yerine ve ücretine göz koyanlara
karfl› YÜRÜYORUZ,
Emekçilerin örgütlenme ve sendikalaflma hakk›n›n ortadan kald›r›lmas›na, sendika düflmanl›¤›na karfl›
YÜRÜYORUZ,
Kapitalizmin krizine karfl› eme¤in taleplerini savunmak için YÜRÜYORUZ,
YÜRÜYORUZ;
IMF-Dünya Bankas› ba¤›ml›l›¤›n›n do¤al sonucu olan Genel Sa¤l›k Sigortas› yasas›yla; muayenede,
ilaçta, tetkikte, devlet hastanesinde, özel hastanede; sürekli katk› pay›-ilave ücret ödemek zorunda
b›rak›lanlarla YÜRÜYORUZ, 
Mezarda emeklili¤e mahkum edilenlerle YÜRÜYORUZ,
Emekli maafllar› her geçen gün eritilmekte olanlarla YÜRÜYORUZ,
‹flsiz oldu¤u için ne ücreti ne de sosyal güvencesi olmayanlarla YÜRÜYORUZ,  
Kriz bahanesiyle kap› önüne konulanlarla YÜRÜYORUZ,
Sendikalaflt›klar› için iflten at›lan ma¤durlarla YÜRÜYORUZ,
%82’lik do¤algaz zamm›, dayan›lmaz elektrik-su-telefon faturalar› ile bafl edemeyenlerle

YÜRÜYORUZ…
Hekimi, hemfliresi, ebesi, sa¤l›k memuru, laborant›, teknisyeni, sekreteri, personeliyle sa¤l›k hizmeti-
ni bir ekip hizmeti olarak; Devlet Hastanelerinde, Üniversite Hastanelerinde, Özel Hastanelerde,
K›z›lay dispanserlerinde, Vak›f-Belediye sa¤l›k kurumlar›nda hizmet üreten biz sa¤l›k çal›flanlar›
olarak;     

Ücretimizden ve ifl güvencemizden vazgeçmeyece¤imizi söylemek, çal›flma koflullar›m›z›n iyilefltir-
ilmesi, sa¤l›¤›m›z›n korunmas›, sa¤l›k ortam›nda fliddetin son bulmas› için  YÜRÜYORUZ…
NE ‹ST‹YORUZ!
• Sa¤l›k ocaklar›n›n “Aile Hekimli¤i ‹flletmeleri”, Kamu Hastanelerinin “Kamu Hastane Birlikleri” ad›
alt›nda parça parça sat›fla ç›kar›lmas›ndan vazgeçilmesini,

•  ‹flten ç›karmalar›n yasaklanmas›n›,

• Sa¤l›k çal›flanlar› ve tüm emekçilerin hak kay›plar›na u¤rat›lmamas›n›,

• Tüm çal›flanlara güvenceli çal›flma, sendikalaflma-örgütlenme özgürlü¤ü tan›nmas›n›,

• Halk›n e¤itim, sa¤l›k, su, ulafl›m, konut,  ›s›nma gibi temel haklar›n›n yaflamsal ihtiyaçlar› ölçüsünde
ücretsiz hale getirilerek güvence alt›na al›nmas›n›,

• ‹nsanca yaflanacak bir ücretin tüm yurttafllar için  güvence alt›na al›nmas›n›,

• Her türlü bask›ya ve eflitsizli¤e son verilmesini ‹ST‹YORUZ.

Krizi Biz Yaratmad›k, Faturas›n› Biz Ödemeyece¤iz!

Herkese Eflit, Ücretsiz, Nitelikli ve Ulafl›labilir Sa¤l›k Hizmeti!

Sendikal›, Sigortal›, Güvenceli ‹fl!

Türk Tabipleri Birli¤i / Devrimci Sa¤l›k ‹flçileri Sendikas› / SES
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19.11.2008
ANKARA M‹T‹NG‹’NDE ORTAK TALEPLER‹M‹Z‹
YÜKSELTECE⁄‹Z

Türkiye, IMF ile “stand by” da geçen y›llar›n ard›ndan, yeniden, Baflbakan’›n ifadesiyle s›kmas› için
“ümü¤ünü”  IMF’ye uzatm›fl durumda.

Bizler hemflire, hekim, eczac›, laborant, teknisyen, hastabak›c›, k›sacas› tüm sa¤l›k çal›flanlar› olarak
y›llard›r sa¤l›k alan›nda yap›lanlar›n, yap›lmak istenenlerin en yak›n tan›¤›y›z. ‹zlenen politikalar›n
Türkiye insan›n›n sa¤l›¤›n›n korunmas›, gelifltirilmesiyle de¤il, sa¤l›k hizmetlerinin ticarilefltirilmesi,
piyasalaflt›r›lmas›yla ilgili oldu¤unu biliyoruz, yafl›yoruz.  

fiimdi bir krizin efli¤inde, içindeyiz. Biliyoruz, bu kapitalizmin krizi ve sorumlusu bizler de¤iliz. Ve yine
biliyoruz ki bu süreçte birçok insan gibi sa¤l›k çal›flanlar› da iflsiz kalma, zaten düflük olan gelirlerini
yitirme, yar›m yamalak da olsa güvencelerinden yoksun olma tehdidi ile karfl› karfl›yalar. Kamu’ da
çal›flanlar, geçen hafta alelacele TBMM de komisyona getirilen Kamu Hastane Birlikleri yasa tasar›s›
kabul edilirse  güvenceli çal›flmalar›n› da kaybedecekler. Tüm toplum gibi sa¤l›k çal›flanlar› da bu
süreçte daha da fakirleflecek,  gelecekleri iyice güvencesiz hale getirilecek, dahas› sa¤l›k hizmetleri
alan›nda yaflanacak sorunlar›n sorumlusu olarak gösterilerek suçlanacak.

Yüksek sesle söylemek istiyoruz:

-1 Ekim’de yürürlü¤e giren Genel Sa¤l›k Sigortas› ile art›k sa¤l›k hizmetine ulaflmak daha da
zorlaflm›flt›r ve kriz bahanesiyle do¤acak ek olumsuzluklar da yaflanacakt›r. Bunlar›n sorumlusu biz
de¤iliz.

Yüksek sesle söylemek istiyoruz:

-Kamu-özel bütün sa¤l›k çal›flanlar›n›n hak kay›plar›na u¤rat›lmas›na göz yummayaca¤›z. TBMM de
bütçe görüflülüyor ve bizi, çal›flanlar›, toplumun genifl kesimlerini gözeten taleplerimizin dikkate
al›nmas›n› istiyoruz ve bunun için mücadele edece¤iz.

-Özel olarak Kamu Hastane Birlikleri yasa tasar›s›n›n h›zla TBMM de komisyona getirilmesindeki
amac›n geri ödemelerde yaflanacak s›k›nt›lar nedeniyle Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n hastaneleri yani
çal›flanlar› üzerinden atma giriflimi oldu¤unu fark ediyoruz. Karfl›y›z, karfl› duraca¤›z.

Bizler hekim, hemflire, eczac›, laborant, teknisyen, hastabak›c› tüm sa¤l›k çal›flanlar›n›n örgütleri
olarak bu alanda eme¤i savunan bütün örgütlerin kat›l›m ve katk›s›na aç›k oldu¤umuzu vurguluy-
oruz.

Emekten, çal›flanlardan yana bir mücadele için dünden daha fazla bir araya gelece¤iz, bir arada
olaca¤›z. Bu koflullardan haklar›m›z› koruyarak, gelifltirerek ancak böyle ç›kabiliriz, bunun bil-
incindeyiz.

Bu amaçla haklar›m›z› istemek, yüksek sesle dile getirmek için KESK-D‹SK taraf›ndan 29 Kas›m
2008’de Ankara’da düzenlenen mitingde hep birlikte yer alaca¤›z.

Elimizi elinize uzat›yoruz; bir arada olup kenetlenerek sesimizi yükseltti¤imiz takdirde baflar›l›
olaca¤›m›z› biliyoruz.

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹

DEVR‹MC‹ SA⁄LIK ‹fiÇ‹LER‹ SEND‹KASI

SA⁄LIK VE SOSYAL H‹ZMET EMEKÇ‹LER‹ SEND‹KASI 
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04.12.2008
ADL‹ TIP KURUMU HATALARINI KABUL ED‹P GERE⁄‹N‹
YER‹NE GET‹RMEL‹D‹R

Adli T›p Kurumu (ATK) Baflkanl›¤›’nca 3 Uzman Doktora Ceza Verilmesini K›n›yoruz!

T. C. Adalet Bakan› Say›n Mehmet Ali fiAH‹N’e sesleniyoruz:

Kamuoyunda “Üzmez Olay›” olarak bilinen ve tüm toplumda infial yaratan geliflmeyle ilgili olarak;
Türk Tabipleri Birli¤i, ‹stanbul Tabip Odas›, Adli T›p Uzmanlar› Derne¤i, Türk Pediatri Kurumu,
Adolesan Sa¤l›¤› Derne¤i, Çocuk ve Gençlik Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i, Türkiye Psikiyatri Derne¤i;  Adli T›p
Kurumu (ATK) raporunun bilimsel olarak geçersiz oldu¤unu saptam›fllar; bunu birlikte yapt›¤› bas›n
aç›klamas›nda sizlere ve kamuoyuna duyurmufllard›r. ATK yönetiminden, hatalar›n› kabul edip
gere¤ini yerine getirmelerini beklemekte iken; ATK yönetimi, ilk ifl olarak bas›n toplant›s›na kat›lan
Uzman Dr. Elif K›rteke (Türk Tabipleri Birli¤i Merkez Konseyi üyesi), Doç. Dr. Serhat Gürp›nar (Adli
T›p Uzmanlar› Derne¤i Baflkan›), Uzman Dr. Lale T›rt›l (Türk Tabipleri Birli¤i Büyük Kongre Delegesi
ve ‹stanbul Tabip Odas› Çocuk Komisyonu üyesi) hakk›nda soruflturma açarak, ceza vermifl; gerçek-
lerin ortaya ç›kmas›ndan duydu¤u rahats›zl›¤› ortaya koymufltur. 

Bu antidemokratik bask›c› tutum meslek ve uzmanl›k örgütlerimize; tüm hekimlere karfl› bir
“gözda¤›” niteli¤i tafl›maktad›r. “Üzmez Olay›” ve onlarca benzerinde sorumluklar› olan, y›llard›r
çal›flanlar› üzerinde bu tarz bask›c› yaklafl›mlar› süreklilik kazanan ATK yöneticilerini ivedilikle
görevden alman›z› bekliyoruz. ATK taraf›ndan Üzmez Olay›’nda düzenlenen ve hatal› oldu¤u sizler
taraf›ndan da kabul edilen rapor, bilimsel ve hukuksal olarak geçersizdir. Daha da vahimi, ATK
taraf›ndan verilen bu rapor bir istisna olmay›p; ATK’n›n daha önce de benzeri onlarca raporunun
varl›¤› yaln›zca t›p ve hukuk çevrelerinde bilinen de¤il; giderek tüm toplum taraf›ndan paylafl›lan bir
gerçektir. 

Türkiye’nin adli t›p alan›ndaki en büyük bilirkiflilik kurumu ATK, bilirkiflili¤in en öncelikli koflulu olan
güvenilirli¤ini bütün toplum kesimlerinde yitirmifltir. ATK taraf›ndan haz›rlanan bilirkifli raporlar›na
bugün art›k hiçbir vatandafl›n güveni kalmam›flt›r. fiöyle ki, Kurum, ATK Yasas›’n›n 23. Maddesinde
yer alan “…tetkik edilecek konu, ilgili uzman üye haz›r bulunmad›kça müzakere edilemez,” hükmüne
ayk›r› davranarak rapor haz›rlama yoluna gitmifltir. Bu hata Kurum taraf›ndan da itiraf edilmifl ve
uzman psikolog bulundurulmayana de¤in rapor yaz›m›n›n durduruldu¤u kamuoyuna aktar›lm›flt›r.  

Bilirkifli ve bilirkiflilik kurumlar›n›n yeterlik ve yetkinliklerinin ba¤›ms›z kurumlar taraf›ndan
de¤erlendirilmesi, hukukun sayg›nl›¤› ve toplumun adalete güven duymas› için önemlidir.  ATK mev-
cut iflleyifl içinde adeta tek bafl›na hizmet vermekte ve denetimini de bizzat kendisi yapmaktad›r.
ATK’n›n bu koflullarda bilirkiflilik yapmaya devam etmesi hukuk sistemimize olan güveni derinden
sarsmaktad›r. Bu soruna en k›sa sürede köklü bir çözüm bulunmas› zorunluluktur.

Say›n Bakan,

Adli T›p Kurumu (ATK) Baflkanl›¤›, bir an önce özerk bir yap›ya kavuflturulmal›d›r. Mevcut haliyle
t›bb›n tüm bilgi ve uygulamalar›na ayk›r› olan ATK, Adalet Bakanl›¤›’na ba¤l› olmaktan ç›kar›lmal›,
atamalar› kurum özerk bir yap›ya kavufltuktan sonra kendi içinde yapabilmeli, üniversiteler, meslek
ve uzmanl›k örgütlerinin görüflleri ›fl›¤›nda en k›sa zamanda gerekli düzenlemeler yap›larak; özerk,
bilimsel, objektif güvenilir bir yap›ya kavuflturulmal›d›r. Kamuoyu nezdinde onar›lamaz derecede
güven kayb›na u¤ram›fl olan ATK’n›n yönetim kadrosuyla birlikte bilimsel veriler do¤rultusunda
yeniden yap›land›r›lmas› için sizi biran önce harekete geçmeye; bu konu için gere¤ini yapmaya davet
ediyoruz.

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹ / ‹STANBUL TAB‹P ODASI / ‹STANBUL BAROSU
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17.12.2008
HEK‹ME YÖNEL‹K fi‹DDETE SESS‹Z KALMAYACA⁄IZ 

Son y›llarda giderek artan hekime yönelik fliddet olaylar›na bir yenisi eklendi. fiiddet olaylar›na son
örnek 16 Aral›k Sal› günü Zeynep Kamil Hastanesi’nde poliklinik görevini yerine getirdi¤i s›rada bir
hasta yak›n›n›n yumruklu sald›r›s›na, hakaretlerine maruz kalan meslektafl›m›z Dr. Fatma Metin oldu.
Zeynep Kamil hastanesi doktorlar› arkas› kesilmeyen fliddet olaylar›na tepki olarak poliklinik hizmet-
lerini durdurdular.

Yaflanan olay›n ard›ndan tepki ve talepleri dile getirmek üzere, saat 12.00’de hastane bahçesinde
hekimler ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›n›n kat›ld›¤› bas›n aç›klamas› yap›ld›. Aç›klamada, sa¤l›k ortam›n›n
piyasalaflt›r›lmas›, ticarilefltirilmesi, baflta Baflbakan ve Sa¤l›k Bakan› olmak üzere sa¤l›k yöneticilerinin
ve zaman zaman medyan›n sa¤l›k çal›flanlar›na karfl› yarg›s›z infaza giriflti¤i dile getirildi. Ayr›ca hasta-
hasta yak›nlar›n› sa¤l›k personeli ve hekimlere karfl› k›flk›rtan, hizmet s›ras›ndaki tüm aksakl›klar› ve
olumsuzluklar› sa¤l›k çal›flanlar› üzerine fatura eden yaklafl›mlar k›nanarak yetkililerden sa¤l›¤›
piyasalaflt›ran ve hasta-hekim aras›ndaki iletiflimi olumsuz etkileyen aç›klama ve uygulamalardan
vazgeçmeleri ça¤r›s›nda bulunuldu.

Yüzlerce hastane çal›flan›n›n kat›l›m›yla aç›klama sonras› hastane bahçesinde sessiz bir protesto
yürüyüflü gerçeklefltirildi. Odam›z Baflkan› ve Genel Sekreteri hastane temsilcileriyle birlikte
Baflhekim’i ziyaret ederek çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesi ve özellikle acil hizmetler s›ras›nda
karfl›lafl›labilecek sorunlar›n azalt›labilmesi için ek personel ve yeni düzenlemelerin yap›lmas›n› talep
ettiler. Ayr›ca hastane yöneticilerinden kendi kurumlar›yla ilgili yaflad›klar› sorunlar ve yetersizliklerle
ilgili sa¤l›k yöneticilerinden gerekli ad›mlar› atmalar›, sorunlar›n çözümünde tüm yükü kendi
çal›flanlar›n›n üzerine y›kmamalar› gerekti¤ini ifade ettiler.

De¤erli arkadafl›m›za yaflad›¤› bu olay sonras›nda geçmifl olsun diyor, yetkililerin fliddet olaylar›n› son
bulduracak etkili ad›mlar atmalar›n› bekliyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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24.12.2008
KADIKÖY BELED‹YES‹NDE NE OLUYOR?

‹flçileri atmak, iflsiz b›rakmak, sendika karfl›t› olmak büyük sorumluluktur. 

Kad›köy Belediyesi’ni sorumlu ve sa¤duyulu olmaya ça¤›r›yoruz…

Kad›köy Belediyesi’ne ba¤l› sa¤l›k birimlerinde, y›llard›r binlerce kifliye onlarca sa¤l›k çal›flan›n›n eme¤i
ile sa¤l›k hizmeti sunuluyor. Her fleyin tüketime dayal›, kar perspektifiyle piyasaya terk edildi¤i, Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n kamu hastanelerini neredeyse sat›fla ç›kard›¤›, AKP taraf›ndan hastalara müflteri
gözüyle bak›lan bir sa¤l›k sisteminin dayat›ld›¤› bir ortamda; Kad›köy Belediyesi ba¤l› sa¤l›k kurum-
lar›nda KASDAfi adl› flirketi arac›l›¤› ile   baflka bir perspektifle sa¤l›k hizmeti sunulmakta idi. Ancak
üretilen hizmetin niteli¤i bu hizmeti üretenlerin haklar›n›n ne kadar korundu¤u ve en do¤al haklar›
olan sendikalaflma taleplerine sayg› gösterilip gösterilmedi¤i ile de do¤rudan iliflkilidir. 

Ne yaz›k ki Kad›köy Belediyesi kendi bünyesinde çal›flt›rd›¤› sa¤l›k emekçilerinin sendikalaflma talep-
lerine gereksiz ve anlams›z bir biçimde ülkemizde yeterince yayg›n olan “sendika fobisi” ile karfl›l›k
verdi. Kad›köy Belediyesi Sa¤l›k Poliklini¤i’nde tamam›na yak›n› D‹SK’e ba¤l› Dev Sa¤l›k -‹fl
sendikas›nda örgütlenen sa¤l›k çal›flanlar›na bayram hediyesi olarak iflten ç›karma reva görüldü. ‹lk
ad›mda biri Difl Hekimi olmak üzere dört sa¤l›k personelinin görevine son verilip, ard›ndan sürgün-
lerle birço¤unun iflyerlerinin de¤ifltirilmesi yoluna gidildi. 

Her fleyin imajlardan ibaret oldu¤u bir ça¤da yafl›yoruz. Bu örnekte de oldu¤u gibi, bütün dünyada
temel dayana¤› örgütlü iflçi kitleleri olan “sosyal demokrasi” bizim ülkemizde iflçi ç›karman›n
öncülü¤üne kalk›flabiliyor. Emekten yana olmak miting konuflmalar›yla, panellerle ya da kurultaylar-
la s›n›rl› kalabiliyor.

Emekten yana olman›n ya da “liberal, ifl bitirici” olman›n ayr›m› karfl›m›za ç›kan sorunlara karfl›
buldu¤umuz çözümlerde yer al›r. Bu nedenle Kad›köy Belediyesi’nde yaflanmakta olan bu sorunun
çözümünün de emekten yana olan tutumun samimiyetinde yatt›¤›n› düflünüyoruz. CHP’li Kad›köy
Belediyesi’nin sa¤l›k kurumu olan KASDAfi’tan sendikal faaliyetleri nedeniyle iflten ç›kar›ld›klar› aç›k
olan sa¤l›k çal›flanlar›n›n yeniden ifle iade edilmesi ve demokrasi gelenekleri çerçevesinde ça¤dafl bir
yaklafl›mla Kad›köy Belediyesi yöneticilerinin sendika yöneticileri ile görüflmeler yapmas›yla bu soru-
nun çözülebilece¤ine inan›yoruz. 

Sa¤l›kta Dönüflüm Program›n›n sahibi olan AKP hükümetine karfl› kararl›l›kla Halk›n sa¤l›k hakk›n› ve
çal›flanlar›n özlük haklar›n› koruma mücadelesini yürüten Sa¤l›k Örgütleri olarak;

Sa¤l›k çal›flanlar›n›n sendikalaflmalar›n›n engellenmesine ve iflsiz kalmalar›na yol açacak giriflimlere
hangi kurum ya da kurulufltan gelirse gelsin kararl›l›kla karfl› duraca¤›m›z›n ve tepkimizi
gösterece¤imizin Kad›köy Belediyesi taraf›ndan bilinmesini istiyoruz.

D‹SK Dev Sa¤l›k-‹fl / SES Anadolu Yakas› fiubesi / ‹stanbul Tabip Odas› 

‹stanbul Diflhekimleri Odas› / ‹stanbul Eczac› Odas› 
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23.12.2008
ÖZEL HEK‹MLER‹N YANINDAYIZ 

Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n açmazlar› ve kriz özel hastanelerde hekimlerin haklar›n› budamaya
gerekçe olamaz.

AKP Hükümeti’nin 2003’te ilan etti¤i Sa¤l›kta Dönüflüm Program› özel hastanelerde tam süre kad-
rolu çal›flan hekimlerin haklar›n›n budanmas›na, ücretlerinin bir k›sm›na el konulmas›na ve çal›flma
koflullar›n›n giderek kötüleflmesine yol açmaktad›r.

‹stanbul’da önemli özel hastanelerde hekimlerin ücretlerinde yaklafl›k %30’a varan kesintiye gidilmifl
ve çal›flma süreleri uzat›lm›flt›r. Bu oldubittiyi kabul etmek istemeyen hekimler iflten at›lma ile tehdit
edilmifl ve bir k›s›m meslektafl›m›z iflten ayr›lmak zorunda kalm›flt›r. Birçok özel hastane ve t›p mer-
kezinde meslektafllar›m›z uzun süredir ücretlerini alamamakta ya da gecikmeli almaktad›rlar.

Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n (SDP) açmazlar› özel hastanelerde hekimlerin haklar›n› budamaya
gerekçe olamaz. SDP’n›n en önemli bilefleni olan Genel Sa¤l›k Sigortas› 1 Ekim 2008’de yürürlü¤e
girmifltir. SGK ilk olarak katk› paylar› yoluyla finansman yap›s›n› güçlendirme yoluna gitmifltir. SGK,
doktor muayenelerine iliflkin katk› pay› düzenlemesi ile 1.160 milyon YTL’lik bir kaynak yaratm›flt›r.
Bunun 230 milyon YTL’lik bölümü özel hastanelere baflvuran vatandafllar›n cebinden SGK’ ya akta-
r›lan parad›r.

SGK, tan› ve tedavi hizmetlerinin fiyat›n› tek tarafl› olarak belirlemektedir. Son yay›nlanan Sa¤l›k Uy-
gulama Tebli¤i’nde (SUT) bu hizmetlere biçilen bedel ile nitelikli sa¤l›k hizmeti üretmek ve bu hizme-
ti üreten hekimlerin eme¤inin de¤erini korumak mümkün de¤ildir. AKP Hükümeti SDP’n›n ilk döne-
minde serbest b›rakt›¤› fark ücretine flimdi k›s›tlama getirmifltir.

Özel sa¤l›k kurumlar›na kamu kaynaklar›ndan aktar›lan bedel 2002’de 503 milyon TL iken 2007’de
3 milyar YTL’ ye ulaflm›flt›r. Özel hastane say›s› son 4 y›lda 308’e ulaflm›fl, sa¤l›k çal›flan› say›s› 60 bi-
ni geçmifltir. Bu say›n›n 9377’sini hekimler oluflturmaktad›r.

SUT’deki fiyatlar›n son derece düflük olmas› ve bunun üzerinden vatandafltan al›nacak fark ücretinin
s›n›rland›r›lm›fl olmas› finansal yap›s› zay›f hastaneleri zor duruma sokmaktad›r. Bu hastanelerin bü-
yük sa¤l›k kurulufllar› taraf›ndan sat›n al›naca¤›n› ya da iflas durumu ile karfl› karfl›ya kalacaklar›n› tah-
min etmek güç de¤ildir.

Özel sa¤l›k kurumlar› kârl›l›klar›n› düflürmemek için harcamalar›n› azaltmak yoluna gitmektedirler.
Baflta hekimler olmak üzere sa¤l›k çal›flanlar›n›n ücretlerini azaltmak ve çal›flma sürelerini uzatmak ilk
baflvurulan yoldur. Sa¤l›k Bakanl›¤› da bu uygulamalar› desteklemekte ve özel hastanelerde hekim-
leri daha fazla say›da hasta bakmaya zorlayarak “hekimlik hizmetlerini” ucuza mal etme yolunu seç-
mektedir. Bu zorlamalar hekimlerde “tükenmifllik sendromu”na yol açarak sa¤l›k hizmetinin niteli¤i-
ni düflürmektedir. Hekimler özel sektörde de olsa salt daha çok maddi kazanç de¤il, daha insani ça-
l›flma koflullar› ve bilgi birikimlerinin karfl›l›¤› olan haklar›n› istemektedirler.

Özel hastanelerde çal›flan, baflta hekimler olmak üzere sa¤l›k emekçilerinin büyük bir bölümü örgüt-
lenmeden, sendikalaflmadan uzak durmaktad›rlar. Örgütsüz sa¤l›k emekçileri bu kriz sürecinde
önemli ma¤duriyet yaflamaktad›rlar.

Sa¤l›k Bakanl›¤› ve SGK, gerek kamuda gerekse özelde piyasalaflt›rman›n bir arac› olarak kulland›k-
lar› SUT’ deki fiyat tarifesini tek tarafl› belirleyemez. Bedelin bu denli düflük tutulmas› hekim eme¤i-
nin ucuzlamas›na ve sömürülmesine, sa¤l›k hizmetlerinde suiistimal ve ifllem say›s›n›n art›r›lmas›na,
ya maliyetin yükselmesine ya da niteli¤in düflürülmesine neden olmaktad›r. Artan maliyet ilaç ve tek-
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noloji ücreti olarak d›flar›ya transfer olmaktad›r.

‹stanbul Tabip Odas› olarak halk›n nitelikli sa¤l›k hizmeti almas› ve bu hizmeti üreten hekimlerin hak-
lar› için;

1-Sa¤l›¤›n piyasalaflt›r›lmas› ve özellefltirilmesi uygulamalar›na bir an önce son verilmesini, 

2- Özel hastane patronlar›n›n krizi ve Genel Sa¤l›k Sigortas› uygulamalar›n›n sorunlar›n› gerekçe gös-
tererek hekim ve di¤er sa¤l›k emekçilerinin ücretini azaltmalar›na, ödemeleri geciktirmelerine ve ça-
l›flma sürelerini uzatma giriflimlerine son vermesini,

3- Özel hastanelerde hekim ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›n›n örgütlenmelerinin önündeki engellerin kal-
d›r›lmas›n›,

4- Özel sa¤l›k alan›nda asgari ücreti belirleme yetkisinin yeniden Türk Tabipleri Birli¤i’ne verilmesini
ve SGK ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n tek tarafl› belirledi¤i SUT’deki fiyat tarifesinin TTB ile iflbirli¤i yap›larak
haz›rlanmas›n›,

5- Özel sa¤l›k kurulufllar›n›n hekimler ile TTB’nin haz›rlam›fl oldu¤u sözleflme örne¤inde belirtilen ko-
flullar› içeren (ücretlerin miktar› ve ödenme flekilleri, günlük çal›flma süresi, ücretli y›ll›k izin, hastalan-
d›¤›nda dinlenme hakk›, kongre izinleri vs.) bir sözleflme yapmalar›n› ve tabip odalar›n›n bu sözlefl-
mede taraf olmas›n›,

6- Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n Sa¤l›kta Dönüflüm Program› nedeniyle kamu ve özel sa¤l›k ortam›nda yap-boz
tahtas›na çevirdi¤i uygulamalardan bir an önce vazgeçmesini talep ediyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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26.12.2008
‹fi‹M‹Z, ÖZLÜK HAKLARIMIZ, GELECE⁄‹M‹Z ‹Ç‹N B‹RLEfi‹K 
MÜCADELEYE DEVAM 

Derinleflen kriz, piyasalaflt›r›lan sa¤l›k ortam›nda yeni sorunlara yol açmaktad›r. 

Gasp edilen haklar›m›z ve eme¤imizdir.

Kriz bahanesi ile gelece¤imizin karart›lmas›na izin vermeyece¤iz. 

‹fl güvencemizin, sa¤l›k hakk›m›z›n ve sosyal haklar›m›z›n elimizden al›nmas›na sessiz kalmayaca¤›z. 

"Dünyan›n ve ülkemizin içinde bulundu¤u kriz ve talan ortam›ndan, Sa¤l›kta Dönüflüm"ün geldi¤i
noktadan eczac›s›ndan hemfliresine, hekiminden teknisyenine, veteriner hekimlerden, diflhekimine,
tafleron sa¤l›k çal›flanlar›na kadar hepimiz rahats›z›z ve gelece¤imizden endifle duyarak yaflamak is-
temiyoruz.

‹ktidarlar y›llard›r sermayenin talepleri do¤rultusunda sosyal haklar›n kapsam›n› daraltan, eme¤in de-
¤erini düflüren, çal›flanlar› ve genifl toplum kesimlerini yoksullaflt›ran, örgütsüzlefltiren piyasac›/özel-
lefltirmeci neo-liberal politikalarla, yarat›lan zenginli¤e el koydular, haklar› gasp ettiler. Bask›n›n, flid-
detin, savafllar›n, çat›flmalar›n ola¤an hale geldi¤i bir sürecin sonunda küresel krizle dünyay› bir yan-
g›n yerine çevirdiler. 

Krizin sa¤l›k alan›na etkileri de¤erlendirildi¤inde;

Sa¤l›kta Dönüflüm Program› çerçevesinde Genel Sa¤l›k Sigortas› primini ve katk› paylar›n› öde(ye)me-
yenlerin hizmete ulaflamayaca¤› düflünülürse krizin yaratt›¤› iflsizlik ve yoksullu¤un sonucunda sa¤l›k
hakk›na ulafl›m her geçen gün daha da zorlaflmaktad›r. 

Sa¤l›k hakk›n›n yan› s›ra eczaneler eczane zincirlerine, hekim, difl hekimi ve veteriner hekim muaye-
nehaneleri de hastane zincirlerine feda ediliyor. Bu yolla bir taraftan ulusal ve uluslar aras› hastane-
eczane zincirlerine alan aç›l›rken, di¤er taraftan sa¤l›k çal›flanlar›n›n eme¤inin ucuzlat›lmas›na yöne-
lik düzenlemeler ve uygulamalar yayg›nlaflt›r›lmaktad›r.

Parasal de¤eri olmad›¤› için koruyucu sa¤l›k hizmetleri göz ard› edilmekte, bunun bir sonucu olarak
toplumun a¤›z ve difl sa¤l›¤› göstergeleri daha da kötüleflmektedir.

A¤›z ve difl sa¤l›¤› bir sa¤l›k sorunu olarak de¤erlendirilmedi¤i için, a¤›z-difl sa¤l›¤› hizmetinin %75’ini
veren difl hekimlerinin muayenehanelerinde iflsizli¤in büyümesine seyirci kal›nmaktad›r. Bu durum ka-
munun ifl yükünün daha da artmas›na, hem özelde hem de kamuda eme¤inin hakk›n› alamayan he-
kimlerin ma¤duriyetine neden olmaktad›r.

Piyasaya terk edilen/ticarilefltirilen sa¤l›k ve veterinerlik hizmetlerinin en karakteristik özelliklerinden
biri de kriz dönemlerinde genel olarak sa¤l›k sorunlar›nda özel olarak da bulafl›c› hastal›klarda, özel-
likle (zoonoz) hayvanlardan ve hayvansal kaynakl› ürünlerden bulaflabilen hastal›klarda art›flt›r. Bu tür
bulafl›c›, viral hastal›klar; kamusal ödeneklerin kesilmesi, koruyucu sa¤l›k hizmetlerini ihmal eden hü-
kümet ve yerel yönetimlerin kontrolsüz ve bilim d›fl› uygulamalar›, özel veteriner kliniklerinin kapan-
mas›, hayvan sahiplerinin koruyucu afl›lamalardan kaç›nmalar› vb. nedenlerle toplum sa¤l›¤›n› tehdit
edecek düzeyde artmaktad›r. Özellikle büyük flehirlerin banliyölerinde bafl›bofl hayvanlar sa¤l›k tehli-
kesi yaratmaktad›r. Bu dönemlerde maliyet düflürücü uygulamalar nedeniyle (kalitesiz malzeme,
ucuz/niteliksiz ifl gücü ve yeterince kontrol edilmemesi) ucuz g›dalar›n tüketicilere ulaflma olas›l›¤› da
artmakta ve böylece g›da, su ve çevresel kaynakl› enfeksiyonlarda da art›fl gözlenmektedir. Tüberkü-
loz, brusella, ekinokok gibi tehlikeli enfeksiyonlar toplumu daha fazla tehdit eder hale gelmektedir. 

Ülke çap›nda krize ba¤l› koruyucu sa¤l›k hizmetlerindeki aksamalar (veteriner hekimlerin kamudan
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uzaklaflt›r›lmalar›, koruyucu-önleyici sa¤l›k hizmetlerindeki görev ve yetkilerin kurumlar aras›nda par-
çalanarak etkisizlefltirilmesi vb.); özelikle yak›n zamanda ortaya ç›kan kufl gribi, K›r›m Kongo Kana-
mal› Atefli hastal›¤›, Malatya, fi›rnak, Aksaray gibi illerimizde yaflanan kent ishalleri gibi, toplum sa¤-
l›¤›n› büyük ölçüde tehdit eden enfeksiyonlar aç›s›ndan ayr› bir tehlike oluflturmaktad›r. 

30 bin eczac›n›n kat›l›m› ile gerçeklefltirilen Ankara mitinginde de bir kez daha görüldü¤ü üzere, ec-
zac›lar›n bugün karfl› karfl›ya olduklar› sorunlar ve talepler tüm sa¤l›k ortam› ve sa¤l›k çal›flanlar› için
ortakt›r:

‹fl ve gelir kayb›, gelecek güvencesizli¤i, yaflam ve çal›flma koflular›nda kötüleflme ile sa¤l›k ortam›n›n
tahribat› ve mesleki de¤erlerimizde erozyon. Tafleronlaflman›n, güvencesiz çal›flman›n, iflten ç›kart›l-
malar›n yayg›nlaflt›r›lmas›, “kamu hastane birlikleri “ ve aile doktorlu¤u uygulamas› ile sa¤l›k hizmet-
lerini birinci basamaktan üçüncü basama¤a dek piyasalaflt›rmak, ticarilefltirmek ve çal›flanlar› güven-
cesiz çal›flmaya zorlamak.

Yap›lanlar›n ve yap›lmaya çal›fl›lanlar›n fark›nda olarak;

HERKESE SA⁄LIK, GÜVENL‹ GELECEK ‹Ç‹N, TALEPLER‹M‹Z‹ GERÇEKLEfiT‹RMEK ‹Ç‹N B‹RLEfi‹K MÜ-
CADELEYE DEVAM D‹YORUZ

Bize dayat›lanlara sessiz kalmak; sa¤l›k çal›flanlar› yani eczac›s›, hemfliresi, teknisyeni, güvencesiz-ta-
fleron sa¤l›k iflçisi, hekimi, difl hekimi, veteriner hekimi için güvencesiz koflullarda, bugün ve gelecek
endiflesi içerisinde ve daha düflük ücretler ve gelir karfl›l›¤›nda çal›flmak demektir.

Bu tablo karfl›s›nda sa¤l›kta dönüflüm uygulamas›n› durdurman›n bizler de dahil hizmet alanlar için
bir zorunluluk oldu¤unu biliyoruz:

• Öncelikle herkesin ücretsiz sa¤l›k hizmetine ulaflmas›n›n güvence alt›na al›nmas›n› ve bir ilk ad›m
olarak katk› pay› baflta olmak üzere hizmete ulaflmay› engelleyen her türlü ödemenin kald›r›lmas›n›
bekliyoruz.

• Sa¤l›kç›lar olarak sa¤l›k hizmetlerini ticarilefltiren ve güvencesiz çal›flmay› içeren aile hekimli¤i ve
Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasar›s›’n›n durdurulmas›n›, iflten ç›karmalar›n engellenmesini, bütün
çal›flanlar›n güvenceli bir çal›flma rejiminde istihdam›n›, temel ücretlerde emeklili¤e yans›yan iyilefltir-
meyi talep ediyoruz.

• ‹fade etti¤imiz isteklerimizin gerçekleflmesi için bu toplant›da yer alan örgütler olarak ve önümüz-
deki günlerde yukar›da dile getirdiklerimize kat›lanlarla birlikte giderek daha fazla bir arada olaca¤›-
m›z› bildiriyoruz. Hükümetin önümüzdeki günlerde taleplerimize yönelik ad›m atmamas› durumunda
bugüne kadar oldu¤u gibi sonuç alma yolunda her türlü etkinli¤i kararl›l›kla gündemimize alaca¤›m›-
z› vurguluyoruz.

• Bu perspektifle; sa¤l›k çal›flanlar› olarak hem meslektafllar›m›zla sorunlar› paylaflmak hem de kamu-
oyunda fark›ndal›k yaratmak için 26 Aral›k 2008 ile 16 Ocak 2009 tarihleri aras›nda birim ziyaretle-
ri, toplant›lar ve yürütece¤imiz imza kampanyas› ile taleplerimizi dile getirece¤iz. Toplanan imzalar
16 Ocak 2009 tarihinde örgüt yöneticilerinin kat›laca¤› etkinliklerle hem kamuoyu ile paylafl›lacak
hem de Meclis ziyaret edilerek Hükümet’e iletilecektir. Beklentimiz iktidar›n bizlerin ve toplumun ya-
flamsal s›k›nt›lar›n›n fark›nda olarak sesimize kulak vermesidir. 

‹STANBUL TAB‹P ODASI / ‹STANBUL ECZACI ODASI

‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI / ‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI

SA⁄LIK VE SOSYAL H‹ZMET EMEKÇ‹LER‹ SEND‹KASI - ‹STANBUL fiUBELER‹ 
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TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹ MERKEZ KONSEY‹ VE ANKARA 
TAB‹P ODASI’NIN, BARIfiIN VE KARDEfiL‹⁄‹N YANINDAYIZ 

Son dönemlerde Türk Tabipleri Birli¤i’nin izledi¤i savafl karfl›t›, bar›fltan yana ve halklar›n kardeflli¤ini
savunan çizgisine karfl› sald›r›lar yo¤unlaflm›fl durumdad›r. Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n sa¤l›k
çal›flanlar›na yaflatt›¤› kaosa ve yurttafllar›n sa¤l›k hakk›na  dönük hak kay›plar›na sesini ç›karmayan;
sa¤l›ktaki neo-liberal, piyasac› giriflimlere karfl› durmayanlar, bu alanda yürüttü¤ü mücadele ile ikti-
dar›n hedefinde olan TTB’ne yönelik gerici, mesnetsiz iftiralar›n› art›rm›fl bulunmaktalar.

“Ulusal Hekim Birli¤i”, “Türkiye Hekim Platformu” ve Ankara Tabip Odas›’n›n baz› yönetim kurulu
üyeleri taraf›ndan yap›lan; “Kürt” ve “Ermeni” sorunlar›nda son dönemlerdeki geliflmelerle ilgili
aç›klamalar›, TTB ve Merkez Konsey Baflkan›m›z› k›nama yar›fl›n› ibretle izliyoruz.

Ankara’da yap›lan Genel Yönetim Kurulu toplant›s›nda cevab› verilen iddialar› sürekli gündeme
tafl›man›n ve TTB MK Baflkan› ve  Genel Sekreteri üzerinden Merkez Konseyi y›pratmaya çal›flman›n
zamanlamas› ise ayr›ca dikkat çekicidir.

Genel Yönetim Kurulu  toplant›s›nda Kamu Hastane Birlikleri Yasas›, Tam Gün Yasas›, ‹flçi Sa¤l›¤› ve
‹fl Güvenli¤i Yasas› gibi hekimleri do¤rudan ilgilendiren; kamu hastanelerini ve ifl güvenceli çal›flma
düzenini yok edecek tasar›lara karfl› bir mücadele program›n› örgütleme görevi  Merkez Konseyi’ne
verilmifltir. fiimdi  Tabip Odalar›n›n  ve hekimlerin bu çal›flmalara destek verme zaman›d›r.

Dünyada ve ülkemizde kapitalizmin krizinin  derinleflti¤i, eflitsizli¤in, yoksullu¤un, iflsizli¤in artt›¤›;
toplumsal bar›fl›n, temel haklar›n tehdit alt›nda oldu¤u bir dönemden geçmekteyiz. fiovenizmin,
›rkç›l›¤›n, düflmanl›¤›n t›rmand›r›ld›¤› bir ortamda  bar›fl ve kardefllik ça¤r›lar›na en çok biz hekimler
sahip ç›kmal›y›z. Her fleyin paraya, ticarete tahvil edildi¤i, vicdanlar›n köreltildi¤i bir dünyada;
geçmiflte yaflanan  felaketlere, haks›zl›klara  duyars›z kalmamak, ac›lar› paylaflmak bir erdemdir.

Silahlar›n sustu¤u, akan kan›n durdu¤u, annelerin gencecik evlatlar› için a¤lamad›¤›  bir ülke istiy-
oruz. “Kürt sorunu”nun bar›flç›l çözümü için çaba gösterilmesi gerekti¤ini bir kez daha vurguluyor,
TTB Merkez Konseyi’nin, Baflkan›m›z Gençay Gürsoy’un ve Ankara Tabip Odas›’n›n yan›nda
oldu¤umuzu duyuruyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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30.12.2008
GAZZE'DE CAN ÇEK‹fiEN ‹NSANLIKTIR 

Aylard›r ambargo alt›nda, aç, susuz, elektriksiz, ilaçs›z yaflayan Gazzelilerin üzerine ‹srail’in
ac›mas›zca sald›rmas› ile tam bir katliam yaflan›yor. ‹srail sald›r›s›n› çocuklar›n okuldan ç›kt›klar› bir
zamanda yap›yor ve halen insafs›zca, utanmazca terörist hedeflerin vuruldu¤unu iddia ediyor. Kendi
varl›¤›n› yaflatabilmek için tanklar›n üzerine tafl atan çocuklara terörist diyor ‹srail, s›rf kendisi devlet
ve güçlü oldu¤u için. 

‹kinci dünya savafl›nda faflist Nazilerin oluflturduklar› toplama kamplar›nda soyk›r›ma maruz kalan-
lar›n torunlar› bugün kendileri Gazze’de soyk›r›m yap›yorlar. Dün mazlum olan, bugün en zalime
dönüflmüfl, ac›mas›zca, masum sivillerin üzerine sald›r›yor. Kimli¤ini, özgürlü¤ünü, onurunu var etm-
eye çal›flmay› suç say›yor. Sivil yerleflim bölgelerinin üzerine bir dakikada otuz füze at›p, tarihin tan›k
oldu¤u en ac›mas›z katliamlardan birini gerçeklefltirerek, kendince suçlu gördüklerini cezaland›r›yor.  

Nazi toplama kamplar›nda yaflananlar› görmeyenler bugünde Gazze’de, Filistin de yaflananlar› gör-
müyorlar. ABD, ‹ngiltere, AB ne kadar vicdans›zca aç›klamalar yap›yorlar. Utanmadan kendini koru-
maya çal›flan Filistin halk›n› suçlu ilan edip, ‹srail’i ise sadece orant›s›z güç kullanmakla itham ediyor-
lar. Kendilerinin Bosna da, Irak ta, Sudan da yapt›klar›n› meflrulaflt›rmaya çal›fl›yorlar adeta.
Emperyalizmin tam anlam›yla güdümünde olan Türkiye egemenleri ise izin almadan bu yaflananlar›
k›nayam›yor bile. ‹srail’le onca askeri anlaflma yapanlar, bar›fl için arabuluculu¤a soyunup poz veren-
ler flimdi susuyorlar, sorumluluklar›n› hiç hat›rlam›yorlar. ‹ki gün sonra BM Güvenlik Konseyi üyesi ola-
cak bir ülkenin Baflbakan›, medya arac›l›¤› ile Birleflmifl Milletleri göreve ça¤›r›yor. Sorumluluklar›n›
geçifltirmek için u¤rafl›yorlar. 

Katliam görüntüleri televizyon ekranlar›ndan tüm dünyaya yay›l›yor. ‹nsanlar evlerinde otururken bu
görüntüleri izliyorlar, ard›ndan politikac›lar›n birkaç kuru sözü veya “timsah gözyafllar›” görülüyor.
Sonra unutulmaya b›rak›l›yor tüm bu görüntüler.  Oysa Gazze’de tüm insanl›k ölüyor, e¤er bu k›y›ma
sessiz kal›n›r, dur denilemezse sadece Gazzeliler de¤il, tüm insanl›k ölecek. Adorno ünlü Nazi topla-
ma kamp›nda yaflananlar›n ard›ndan “Auchwitz’den sonra fliir yaz›lamaz” demiflti. Gazze’de
yaflananlara seyirci kal›n›rsa sadece fliirden de¤il, insan olman›n en temel göstergelerinden söz edile-
meyecek. Bundan sonra konuflmayacak, direnmeyecek, düflünmeyecek insanl›k. Sadece güçlü
olan›n, silah› olan›n yapt›¤›n› onaylayacak. 

Bizler susmayaca¤›z, terörist ‹srail’i, destek veren emperyalistleri var gücümüzle k›namaya devam
edece¤iz. Filistin halk›n› yaln›z b›rakmayaca¤›z, elimizdeki tüm imkânlar› Gazze için seferber
edece¤iz. Bu ac›lar›n dinmesi, Siyonist sald›rganl›¤›n son bulmas›, sorumlular›n›n “insanl›¤a karfl›
ifllenen suçlardan” dolay› yarg›lanmalar› için, gelece¤imiz, insanl›¤›m›z için elimizden geleni
yapaca¤›z. A¤lama Filistin, bil ki yaln›z de¤ilsin. 

‹STANBUL TAB‹P ODASI

‹STANBUL ECZACI ODASI

‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI

‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI

SA⁄LIK VE SOSYAL H‹ZMET EMEKÇ‹LER‹ SEND‹KASI ‹STANBUL fiUBELER‹
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‹SRA‹L’‹N UYGULADI⁄I KATL‹AM DURDURULMALIDIR! 

Biz bu insanl›k suçuna ortak olmak istemiyoruz

Bir halk katlediliyor. Günlerdir Gazze’yi havadan, karadan, denizden kuflatan ve bombalayan ‹srail
Devleti soyk›r›m uyguluyor, uluslararas› huku¤u ihlal ediyor ve insanl›k suçu iflliyor. Gazze’de
öldürülen çocuklar›n dünyaya yans›yan görüntüleri yüre¤imizi yak›yor, uykular›m›z› bölüyor. ABD
yönetimi destekli ‹srail Devleti’nin savafl makinesi pervas›zca ölüm kusuyor.

Bizler, bu ülkenin insanlar›; kad›n› erke¤iyle, iflçisi iflsiziyle, köylüsü, memuru, esnaf›, tüccar›, iflvereni,
sanatç›s›, yazar›, ayd›n›yla, dünyay› yönetenlerin duyars›zl›¤›na isyan ediyoruz. Vicdan›m›z›n gözüyle
görüp vicdan›m›z›n sesiyle hayk›r›yoruz: Her türlü fliddete ama’s›z karfl›y›z. Çocuklar›n ölü bedenleri
üzerinde yükselecek her türlü zaferi lanetliyoruz. Ve biz biliyoruz ki ‹srail Devleti’nin hukuksuz,
ölçüsüz, ahlak d›fl› fliddeti, karfl› fliddeti körüklüyor. 

Biz Türkiye halk›, Büyük Millet Meclisi’ne, Hükümete, partilere sesleniyoruz: Art›k sözler ve nutuklar
yeter. Art›k böyle bir insanl›k suçu karfl›s›nda iç siyaset hesaplar› yeter. Ülkemizi yönetenlerin
harekete geçmesi için daha ne kadar bebek ölümü, ne kadar sivil kay›p, ne kadar ac›, ne kadar kan
ve gözyafl› gerekiyor size?  Biz, “art›k yeter” diyoruz. 

- Hükümeti ve bütün siyasal partileri BM Güvenlik Konseyi’nde varl›k  göstermeye ça¤›r›yoruz. 

- Derhal ateflkes sa¤lanmas› için, Türkiye’nin Hamas dahil bütün taraflarla iliflkiye geçmesini,

- Türkiye’nin içinde yer alaca¤› bir bar›fl gücünün hemen bölgeye gönderilmesini,

- Gazze’ye ambargonun hemen kald›r›lmas›n› ve insani yard›m›n en genifl ölçülerde hemen
ulaflt›r›lmas›n›,

- ve somut bir yapt›r›m olarak ‹srail’le bütün askeri iflbirli¤i anlaflmalar›n›n ve askeri ihalelerin iptal
edilmesini talep ediyoruz

Bugün hepimiz Filistinliyiz. Ölü bebe¤ini a¤layarak kuca¤›nda tafl›yan babay›z, çocu¤unu yitiren
anneyiz, bir gençk›z›n doyamadan yitirdi¤i sevgilisiyiz, savaflta do¤up savaflta büyüyen Gazzeli
çocu¤uz. Ve biz bugün, kendi devletinin uygulad›¤› fliddetin suçunu ve lanetini tafl›mak zorunda
b›rak›lan, devletinin zulmüne karfl› sesini yükselten cesur ve bar›flç› Yahudiyiz.

B‹ZLER BU ‹NSANLIK SUÇUNA ORTAK OLMAK ‹STEMEYEN HERKES‹ 

KATL‹AM DURUNCAYA KADAR HERGÜN SAAT TAM 18:00’DE 3 DAK‹KA SÜREYLE

F‹L‹ST‹N ‹Ç‹N SES VERMEYE ÇA⁄IRIYORUZ.

HERGÜN SAAT TAM 18:00’DE F‹L‹ST‹N ‹Ç‹N SES VER. BA⁄IR, KORNA ÇAL, S‹REN ÇAL, DÜDÜK ÇAL,
ÇAN ÇAL. KATL‹AM DURUNCAYA KADAR.

DiSK / KESK / TMMOB / TTB / TÜRMOB / TÜRK‹YE BAROLAR B‹RL‹⁄‹ 

TÜRK ECZACILARI BiRLi⁄i / TÜRK Difi HEKiMLERi BiRLi⁄i

TÜDEF / Ç‹FTÇ‹ SEND‹KALARI KONFEDERASYONU
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02.01.2009
ADL‹ TIP KURUMU’NDA DE⁄‹fiEN B‹R fiEY YOK

Adalet Bakanl›¤›, Adli T›p Kurumu Baflkan›’n› ve Kurum’daki Bozuk Düzeni Koruyor…

Üzmez vakas› olarak haf›zalar›m›za kaz›nan, 14 yafl›ndaki bir k›z çocu¤una 76 yafl›ndaki bir erke¤in
cinsel istismar› olgusuna gerekli ve yeterli inceleme yap›lmadan rapor düzenlenmesi, o güne kadar
kapal› kutu olan Adli T›p Kurumunu kamuoyunun gündemine tafl›m›fl; kurumlar›n, yasalar›n ve uygu-
lamalar›n yetersizli¤i görülmüfltür.

Türk Tabipleri Birli¤i Merkez Konseyi konuyu yak›ndan izlemifl, ‹lgili uzmanl›k dernekleri ile birlikte
ayr›nt›l› bilimsel inceleme raporu düzenlemiflti. Adli T›p Kurumunun “üzmez” raporunu elefltiren bil-
imsel inceleme raporumuzda; Adli T›p hizmetlerinde bilimselli¤in, ba¤›ms›z ve özerk yap›lanman›n
bilirkiflili¤in ayr›lmaz parçalar› oldu¤u bildirilmifl, su yüzüne ç›kan sorunlar›n, kurumun idari yap›s›,
iflleyifli ve atama mekanizmalar›yla do¤rudan ilintili oldu¤u, AKP döneminde yap›lan kadrolaflman›n,
atanan kurum baflkan› ve kurul üyelerinin bu süreçlerde sorumlu olduklar›, ülkemizin Adli T›p hizmet-
lerinin yeniden ve kökten yap›land›r›lmas› gerekti¤i görüflü kamuoyu ile paylafl›lm›flt›.

Adli T›p Kurumuna “Üzmez” ayar›

Son geliflmeler karfl›s›nda, Adalet Bakan› Say›n Mehmet Ali fiahin taraf›ndan  ATK 6. ‹htisas Kurulu
Baflkan› uzman doktorun baflka bir kurula gönderilmesi, çocuk psikiyatrisi atanmas› Adli T›ptaki
sorunlara çözüm olarak yans›t›lm›flt›r. Bakan›n  “kamuoyundaki tart›flmalar gözetilerek atama
yap›ld›¤›, yeni oluflturulan kurulun kamuoyu deste¤ini alaca¤›, halk›m›za bundan böyle daha iyi adli
t›p hizmeti verilece¤i” söylemi, baflka bir aç›dan sorunu daha da belirginlefltirmifltir. Ba¤›ms›z ve etk-
ilenmeden uzak olmas› gereken bir yere yap›lan atamalar›n yap›l›fl flekli ve buna iliflkin yap›lan aç›kla-
malar bilimsellik ve tarafs›zl›ktan çok uzakt›r. Bu tutumun göstermelik oldu¤u ve adli t›p alan›nda
bugüne kadar sürgit devam eden siyasi erke ba¤l› bozuk yap›n›n sürdürülmesinden baflka bir fley
ifade etmeyece¤i görülmektedir.

Kamuoyu vicdan› ancak, yasal zorunlulu¤a ra¤men kurula çocuk psikiyatrisi al›nmas› için gerekli
ifllemleri yapmayan, hakl› elefltiri getirenlere sürgünler, idari cezalar ve para cezalar› ile yan›t veren
ATK Baflkan› Dr. Keramettin Kurt ve yard›mc›s› Dr. Mustafa Okudan’›n görevden al›nmas›yla rahat-
lat›labilir. Ard›ndan köklü bir Adli T›p reformuyla birlikte ba¤›ms›z ve bilimsel bir bilirkiflilik kurumu
oluflturulmas› öncelenmelidir.

Raporlar› düzenleyenlere de¤il bilimsel elefltiri getirenlere ceza

“Üzmez” olay› olarak kamuoyunun gündemine giren bu tart›flmalar sonras›nda Adalet Bakanl›¤› ve
Adli T›p Kurumu ülkemizdeki geleneksel refleksi göstermifl ve bilimsel elefltiri getiren kifli ve kuru-
lufllar› hedef alm›flt›r. Adli T›p Uzmanlar› ad›na konuya iliflkin bilimsel aç›klamalar yapan Adli T›p
Uzmanlar› Derne¤i Baflkan› Doç.Dr. Serhat Gürp›nar’a kurumda çal›fl›yor oldu¤undan yönetim
taraf›ndan k›nama cezalar› verilmifl, ard›ndan Bakanl›k taraf›ndan geçen hafta Baflkan› oldu¤u 1. ‹hti-
sas kurulu görevinden al›nm›fl ve uzman statüsünde kurum merkezinden uzaklaflt›r›larak
Gaziosmanpafla flubesine “sürgün” edilmifltir. Ayn› süreçte yine Türk Tabipleri Birli¤i ad›na aç›kla-
malara kat›lan Bir TTB Merkez Konsey üyesi ve delegesi yine Adli T›p Kurumunda çal›fl›yor olduk-
lar›ndan kurum baflkanl›¤› taraf›ndan idari cezalara tabi tutulmufltur. Sonuçta “Üzmez” tart›flmalar›
sonras›nda soruflturmaya u¤ray›p ma¤dur edilenler yaln›zca sorunu aç›¤a ç›karanlar olmufltur. Bu
süreçlere iliflkin hukuksal süreçler iflletilmekle birlikte, bu anlay›fla sahip yöneticilerle ne kadar
demokratikleflilebilece¤i kamuoyunun takdirindedir. 

Özellikle son befl y›ld›r ATK yönetimi ''kendilerinden olanlar ile olmayanlar› '' tasnif etmifl, onlarca
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uzman hekimi '' ihtiyaca binaen'' gerekçesi ile sürgüne göndermifltir. ‹l içi görev yerleri de¤ifltirilmifl,
adli t›p uzmanl›¤› e¤itimi yar›da b›rakt›r›lm›fl, uzmanl›k alan›n›  de¤ifltirmek zorunda b›rakt›r›lm›fl, isti-
falar yaflat›lm›flt›r. Bu nedenle Adli T›p ile ilgili skandallar›n ortaya ç›kmas› kimseyi flafl›rtmamaktad›r.

köhneleflmifl, hastal›kl› “adli t›p” sistemi sürdürülerek,  siyasi otoritenin anlay›fl› ve hesaplar› do¤rul-
tusunda yap›lan uygulamalar›n; soruna köklü bir çözüm getirmesi beklenmemelidir. Evrensel norm-
lara uygun, toplumumuza yak›flan “adli t›p bilirkiflilik” sistemi yarat›lmal›d›r.

Sempozyum: Bilirkiflilik ve Türkiye’de Adli T›p Kurumu’nun Durumu

Adli T›p hizmetlerindeki bu yap›sal sorunlar› tart›flmaya açmak üzere, Türk Tabipleri Birli¤i ve
Uzmanl›k Dernekleri Eflgüdüm Kurulu olarak “Bilirkiflilik ve Türkiye’de Adli T›p Kurumu’nun durumu”
konulu bir sempozyum düzenleme karar› al›nm›flt›r. Baflta Barolar olmak üzere konunun muhatab›
kifli ve kurumlar›n kat›l›m›yla 25 Ocak 2009 tarihinde gerçeklefltirece¤imiz sempozyuma herkesi
davet ediyoruz. 

Ülkemizde bilimsel, ba¤›ms›z ve özerk yap›lanmaya sahip bir Adli T›p Kurumu oluflturuluncaya ya da
adli t›p hizmetlerinde evrensel de¤erlere uygun bir mekanizma kuruluncaya kadar sorunun takipçisi
olaca¤›m›z›, çözüm konusunda önerilerimizi iletmeye devam edece¤imizi bir kez daha kamuoyu ile
paylafl›r, sayg›lar›m›z› sunar›z.

Türk Tabipleri Birli¤i Merkez Konseyi

TTB-Uzmanl›k Dernekleri Eflgüdüm Kurulu

‹stanbul Tabip Odas›

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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16.01.2009
fi‹DDET, BASKI VE KORKU B‹R YÖNET‹M B‹Ç‹M‹ OLARAK
KABUL ED‹LEMEZ. HEK‹ML‹K MESLE⁄‹ VE ET‹K DE⁄ERLER‹M‹Z
‹LE BA⁄DAfiTIRILAMAZ

Meslektafl›m›z Dr. Dilek Argon dün sabah hastane baflhekimi Dr. Yusuf Özertürk taraf›ndan, meslek-
tafllar›m›z ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n gözü önünde sald›r›ya u¤ram›fl ve darp edilmifltir.

Y›llard›r pek çok sa¤l›k çal›flan›na yönelik hasta, hasta yak›nlar›, zaman zamansa di¤er çal›flma arka-
dafllar›m›z taraf›ndan sözlü-fiziki sald›r›lar gerçeklefltirildi¤ine, bu olaylar›n sa¤l›k çal›flanlar› için önem-
li bir mesleki risk olacak kadar yayg›nlaflmas›na tan›kl›k ediyoruz. Sald›r›lar› anlamaya,
anlamland›rmaya çal›fl›yor ve bunlar›n hangi nedenlerle yap›ld›¤›n› araflt›rarak, sorguluyor ve çözüm
olanaklar› ar›yoruz. Ancak yöneticilerin çal›flanlar üzerinde bask›, korku ve fliddet uygulamas›n› her-
hangi bir gerekçeyle kabul etmemiz mümkün de¤ildir. 

Korku, bask› ve fliddet bir yönetim biçimi olarak kabul edilemez, herhangi bir gerekçe ile mazur gös-
terilemez.  Meslektafl›m›za yönelik sald›r›y› k›n›yor ve olaylardan, sa¤l›k ortamlar›m›za evrensel insani
de¤erler ile mesleki etik de¤erler yerine ticaretin kurallar›n› ve ticaretin dilini yerlefltiren, sa¤l›k kuru-
lufllar›n› ticaret arenas›na çeviren AKP Hükümeti ve sa¤l›k yöneticilerinin sorumlu oldu¤unu
hat›rlat›yoruz. 

Hastalar› müflteri, hastaneleri ticarethane, sa¤l›k hizmetlerini al›n›p sat›lan bir meta, mal haline
getiren, sa¤l›k çal›flanlar›n› bir birbirine rakip k›lan, ç›kar çat›flmas› içine sokan, sürekli rekabet içinde
daha çok çal›flan sanayi iflçisine dönüfltürerek mesle¤ine, meslektafllar›na, hastalar›na  yabanc›laflt›ran
hükümet eseriyle ne kadar övünse azd›r. Yaflayarak bir kez daha üzüntü ile görüyoruz ki ayn› tarafta
olmas› beklenen hastalarla, sa¤l›k çal›flanlar›n› karfl› karfl›ya getirerek hasta-hasta yak›nlar›n› sa¤l›k
çal›flanlar›na karfl› k›flk›rtmak, çal›flanlar› birbirine düflürmek, bölmek  yöneticilerle çal›flanlar aras›nda
çat›flma, gerilim ç›kararak, bask›, korku ve fliddeti esas alan yönetim anlay›fl› ile çal›flanlar› susturmak,
bask› alt›nda tutmaya çal›flmak, sa¤l›k alan›n›n sorunlar›n› çal›flanlara fatura etmeye çal›flmak pek ala
mümkündür. Bu durumu kabullenmemiz, sessiz kalmam›z mümkün de¤ildir. 

Sa¤l›k mesle¤i sorunlar›n üstesinden gelmek için çabalar›n ve aray›fl›n s›n›r›n›n olamayaca¤›n›, duru-
mu sessizce kabul edemeyece¤imizi ö¤rendi¤imiz bir meslektir. Sa¤l›k ortam›nda var olan sorunlar›n
fark›nda olarak üstesinden gelmek için her türlü mücadele olana¤›n› kullanmaya devam etmeliyiz,
edece¤iz. Biz ayn› zamanda sorunlar›n daha fazla artmamas›, sa¤l›k çal›flanlar›n›n özlük haklar›n›n,
çal›flma koflullar›n›n ve çal›flma bar›fl›n›n iyilefltirilmesi, çal›flanlarda giderek artan gelece¤e iliflkin
endifle ve kayg›lar›n› giderecek uygulamalarla ilgili olarak Hükümet’ten, Sa¤l›k Bakan›’ndan sorum-
luluklar›n›n gere¤ini yerine getirmelerini bekliyoruz.

Dr. Dilek Argon 2003 y›l›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n ‹stanbul'daki  ilk hematoloji yan dal uzman› olarak
fiiflli Etfal Hastanesi’nde göreve bafllam›fl, tek bafl›na tüm ‹stanbul ve Anadolu’dan sevkli olan ve
fakültelere sevk edilemeyen yeflil kart ve Ba¤-kurlu hematoloji hastalar›na hiçbir merkeze sevketme
yetkisi olmaks›z›n bakm›flt›r. Kendine tahsis edilen 17 yatakta tüm ‹stanbul ve çevre illerden sevkli
gelen sadece akut lösemileri yat›r›rken haftada 2 gün poliklinik 2 gün de biyopsi ifllemlerini yürütmek
durumunda kalm›flt›r. 

SSK ile birleflme sonras›nda bugün hematoloji uzman› say›s› 5 olup nüfusa ve hastanelerin
ihtiyaçlar›n› karfl›layamaz durumdad›r.
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2007’den itibaren Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde, Anadolu yakas›nda görev yapan 2
hematolog çal›flmaya bafllam›fl, onlar›n çal›flmalar› ile birlikte hastaneye sevk edilen hematoloji has-
tas› say›s› afl›r› derecede artm›fl, hastanedeki servis yataklar›, lösemiler için ayr›lan 6 yatak ve acil
yatak kapasitelerini aflm›flt›r. Bu göz önünde bulundurulmaks›z›n hasta sevkleri h›zla artmakta çevre
e¤itim hastanelerinde eskiden yap›lan destek tedavileri bile art›k yap›lmaks›z›n, hematoloji uzman›
var denilerek, hastalar de¤erlendirilmeden, basit sebeplerle bile Kartal E¤itim Hastanesi’ne sevk
edilmektedir. Meslektafllar›m›z ayr›ca di¤er hastanelerin konsültasyon isteklerini de karfl›lamaktad›r. 

Buradan bir kez daha yineliyoruz ki; sa¤l›k sorunlar›n› hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar› üzerinden çözme
anlay›fl›na, nitelik yerine niceli¤i esas alan bir yaklafl›ma bir an önce son verilmelidir.

‹STANBUL TAB‹P ODASI / SES ‹STANBUL fiUBELER‹

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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20.01.2009
‹fiKENCEYE KARfiI MÜCADELEDE ‹LER‹ B‹R ADIM OLMASI ‹Ç‹N
ENG‹N ÇEBER DAVASINA MÜDAH‹L‹Z

‹flkence insan yaflam›na, onuruna, de¤erlerine yönelik bir sald›r› ve insanl›k suçudur.

‹flkenceye Karfl› Mücadelede ‹leri Bir Ad›m Olmas› ‹çin 

Engin Çeber Davas›na Müdahiliz!

Ölümle sonuçlanan yeni bir iflkence davas› sebebiyle bas›nla toplant›s› düzenlemifl olmaktan üzüntü-
lüyüz. Türkiye siyasi hayat›ndan “insanl›k suçu” olan iflkenceyi söküp atmak do¤rultusunda bir katk›
yapmak iste¤iyle bu bas›n toplant›s›n› düzenledik. Bu davan›n herkesin davas› oldu¤una inan›yoruz.

De¤erli Bas›n Emekçileri,

Engin Çeber, 28 Eylül 2008’de ‹stanbul’da yap›lan bir bas›n aç›klamas› s›ras›nda gözalt›na al›nd›. Bu
bas›n aç›klamas› da yasal bir derginin da¤›t›m› s›ras›nda polis taraf›ndan s›rt›ndan vurularak felç ol-
mas›na sebep olunan Ferhat Gerçek’in u¤rad›¤› sald›r›y› k›namay› amaçl›yordu. Ferhat Gerçek gibi
Engin Çeber de polis eliyle benzer bir uygulamaya hedef oldu. Önce götürüldü¤ü karakolda iflkence-
ye u¤rayan Engin, “polise mukavemet etmek” iddias›yla tutukland›.

Bu tutuklama s›ras›nda kendisine “iflkence” yap›ld›¤›n› söylemesine ra¤men, bu iddias› araflt›r›lmad›
bile.

‹flkence ise, tutuklamadan sonra da bitmedi. Metris Cezaevi’ne gönderilmesiyle birlikte iflkence tek-
rar bafllar. Engin, bu kez jandarma ve gardiyanlar taraf›ndan iflkenceye u¤rar. Bu kez iflkence yakla-
fl›k 10 gün sürer. Ailesi ve avukat›yla; gözalt›na al›nd›¤› di¤er arkadafllar›yla görüfltürülmeyen Engin
Çeber, 10 Ekim’de hastaneye kald›r›l›r. ‹flkence sonucu hayat› sona erer.

Otopsi raporlar› 28 Eylül – 7 Ekim aras›nda “kesintisiz iflkence” gördü¤ünü ispatlam›flt›r.

Somut olarak iflkenceyle öldü¤ü sabit olan bir olay›n üstünün örtülmemesi için, delillerin karart›lma-
mas›, aç›k bir yarg›laman›n yap›lmas› gerekir. 

Hukuk sistemi ne yaz›k ki iflkenceye “s›f›r tolerans” fikrinden çok uzaktad›r. Savc›n›n, soruflturma dos-
yas›na “gizlilik karar›” koymas› ard›ndan da “yay›n yasa¤›” konulmas› iflkencenin üzerine gidilecek bir
yarg›laman›n bafltan engellemelerle yürüdü¤ünü ortaya koydu. 

Kamuoyundan gelen tepkiler sebebiyle iflkencecilere dokunulmak zorunda kal›nd›. Bafllayan sorufltur-
ma sonunda toplam 60 san›kl› (39 infaz koruma memuru, 3 müdür, 13 polis, 4 jandarma ve 1 dok-
tor) “iflkence sonucu adam öldürmek” iddias›yla bir dava aç›ld›.

Dava daha sonra daralt›ld›, 4 kifli hakk›nda “iflkence sonucu adam öldürmek”ten, di¤erleri hakk›nda
ise, “eziyet ve kasten yaralama” suçundan davalara dönüfltürüldü. “‹flkence” suçu aç›lan davalarda
son derece s›n›rlanm›fl ve gizlenmifltir. Aç›lan davan›n san›klar›n›n ço¤unlu¤u (56’s›) dava sonucu ce-
za alsalar bile, bu cezalar “ertelenecek ceza” kapsam›ndad›r. 

‹flkence insanl›¤a karfl› ifllenmifl suç kapsam›nda olmal›d›r. AKP Hükümeti’nin sözde kalan aç›klama-
lar›na, imzalanan uluslararas› sözleflmelere ra¤men Türkiye’de iflkence fiili olarak devam etmektedir.

Daha da vahimi iflkenceye u¤rayan ilk örnek ve bu iflkence sonucu ölen ilk gencimiz Engin Çeber de-
¤ildir. Türkiye siyasi tarihinin neredeyse tamam›nda ilerici, demokrat, devrimci, sosyalist ayd›nlara, ya-
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zarlara, sendikac›lara, iflçilere, kad›nlara, gençlere yönelik olarak iflkence bir sorgu, sindirme, bask› ve
cayd›rma yöntemi olarak uygulanm›flt›r. 

Türk burjuva siyasal sistemi resmi ideolojinin d›fl›nda görüfl ileri sürmeye tahammül edemiyor. Burju-
vazi yoksullar, iflçiler, emekçiler aras›nda örgütlenmeyi, hak aramay›, özgürlüklere sahip ç›kmay› ce-
zaland›rmak için iflkenceyi kullan›yor, iflkenceciyi kolluyor. Gençlerin soldan, emekten yana muhalif
siyasal e¤ilimlere ilgi duymas›n› önlemek için iflkence yap›l›yor. 

De¤erli Bas›n Emekçileri,

Yar›n bafllayacak olan Engin Çeber davas›na müdahil olaca¤›z. Bu müdahaleyi iflkenceye karfl› ç›kma-
n›n sadece “insanl›k onuru” olmas›ndan de¤il, ayn› zamanda sendikalar›n, meslek odalar›n›n birer s›-
n›f örgütü olmas› sebebiyle de yapaca¤›z. Sermaye s›n›f›n›n emekçilere, gençlere yönelik korku siya-
setine karfl› durmak görevimizdir. Bask› ve sömürü düzenine isyan edenlere de destek vermek sorum-
lulu¤umuzdur. 

Yar›n genel baflkanlar›m›z›n da kat›l›m›yla Bak›rköy 14’üncü A¤›r Ceza Mahkemesi’nin önünde ola-
ca¤›z. ‹flkencecilerin yarg›lanmas›n›; Engin Ceber cinayetini iflleyenlerin cezaland›r›lmas›n› talep ede-
ce¤iz. ‹flkenceyi ve iflkenceciyi koruyanlar da bilmelidir ki, sendikalar ve meslek odalar› bu insanl›k su-
çu sona erene kadar mücadelede kararl›d›r; bu davan›n takipçisi olacakt›r. 

‹stanbul Tabip Odas› 

KESK ‹stanbul fiubeler Platformu

TMMOB ‹KK

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U



1 5 5

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U

23.01.2009
HAYDARPAfiA NUMUNE ÇALIfiANLARI: 
"YEMEK HAKKIMIZ GASPED‹LEMEZ" 

Biz Haydarpafla Numune çal›flanlar› tüm di¤er sa¤l›k çal›flanlar› gibi çal›flma koflullar›n›n her geçen
gün a¤›rlaflt›¤› bu ortamda fedakarca çal›flarak kesintisiz sa¤l›k hizmeti vermekteyiz. Hükümet ise
ekonomik krizi de gerekçe göstererek haklar›m›z› gasp etmekle meflgul. Do¤algaz, elektrik, ulafl›m
ve temel g›da maddelerine arka arkaya zam yapt›lar. Emeklili¤imize yans›yacak maafl›m›za ise çok
düflük art›fl› uygun gördüler. Bizleri her ay al›p alamayaca¤›m›z belli olmayan döner sermaye gelirine
mahkum ettiler.

Maliye Bakanl›¤› yay›nlad›¤› bir düzenleme ile kamu kurumlar›nda çal›flanlardan yemek ücreti
al›nmas› uygulamas›n› bafllatt›. Önce üniversite hastanelerinde bafllayan paral› yemek uygulamas›
devlet hastanelerinde de yayg›nlaflt›r›l›yor.

24 saat hizmet sunan hastanelerde hizmetin süreklili¤ini sa¤lamak amac›yla çal›flanlara ücretsiz
yemek verilmektedir. Önceleri tamamen genel bütçeden karfl›lanan yemek bedelleri bu hizmetin
taflerona verilmesi ile döner sermaye gelirinden karfl›lan›r hale gelmifltir. fiimdi yemek masraflar› için
ayr›ca ücret ödememizi istiyorlar.

AfiIMIZA EKME⁄‹M‹ZE GÖZ KOYANLARA D‹YORUZ K‹!

Hastalara daha fazla zaman ay›rmak için ö¤le iznini kullanmayan, haftal›k çal›flma süresi 45 saat olan
biz sa¤l›k emekçileri sa¤l› hizmeti sunumunu gere¤i olarak iflyerinde yemek yemek durumunday›z!

Çal›flanlar›n iflverence karfl›lanan beslenme ihtiyac›n›n çal›flanlar›n s›rt›na yüklenmesini kabul etmiy-
oruz. Bizlerin beslenme ihtiyac›m›z› bizlere sormadan seçeneksiz ve dayat›lm›fl bir flekilde sunul-
mas›n›, üstüne üstlük paras›n›n da bize ödetilmesini kabul etmiyoruz.

Ekonomik krizin bedelini emekçilere ödetme do¤rultusunda at›lan bu ad›m› ve at›lacak hiçbir ad›m›
kabul etmiyoruz.

Bugün yemek hakk›m›z yar›n di¤er haklar›m›z… Haklar›m›z›n gasp edilmesini seyretmeyece¤iz.
Hekimi – hemfliresi – memuru – tafleron  çal›flan›, 4-B’lisi, 4-C’lisi yani sa¤l›k hizmeti sunan hepimiz
hep birlikte hareket edersek kazanabiliriz.

Yemek Hakk›m›z Gaspedilemez!

Yemeklerin Paral› Hale Getirilmesini Kabul Etmeyece¤iz!

‹stanbul Tabip Odas›

Haydarpafla Numune Hastanesi Çal›flanlar›
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IMF-DÜNYA BANKASI REÇETELER‹NE BOYUN E⁄MEK PARAN
KADAR SA⁄LIK ANLAYIfiINA MAHKUM OLMAKTIR

De¤erli bas›n mensuplar›, sa¤l›k çal›flanlar› ve halk›m›z,

Dünyan›n ve ülkemizin içinde bulundu¤u kriz ve talan ortam›ndan, Sa¤l›kta Dönüflüm’ün geldi¤i nok-
tadan; eczac›s›ndan hemfliresine, hekiminden teknisyenine, veteriner hekimlerden, diflhekimine, ta-
fleron sa¤l›k çal›flanlar›na kadar hepimiz rahats›z›z ve gelece¤imizden endifle duyarak yaflamak iste-
miyoruz.

Sa¤l›kta Dönüflüm Program› çerçevesinde Genel Sa¤l›k Sigortas› primini ve katk› paylar›n› öde(ye)me-
yenler sa¤l›k hizmetlerine ulaflamayacak. Krizin derinlefltirdi¤i iflsizlik ve yoksulluk ortam›nda sa¤l›k
hakk›na eriflim daha da zorlaflacak.

Eczaneler eczane zincirlerine, hekim, difl hekimi ve veteriner hekim muayenehaneleri de hastane zin-
cirlerine feda edilmektedir. Bu yolla bir taraftan ulusal ve uluslar aras› sa¤l›k tekellerine alan aç›lmak-
ta, di¤er yandan sa¤l›k çal›flanlar›na ücretli kölelik düzeni dayat›lmaktad›r.

Parasal de¤eri olmad›¤› için koruyucu sa¤l›k hizmetleri göz ard› edilmekte, bunun bir sonucu olarak
toplumun a¤›z ve difl sa¤l›¤› sorunu gün geçtikçe büyümektedir.

Veterinerlik hizmetleri piyasan›n insaf›na terk edilmekte, ticarilefltirilmekte, önleyici, koruyucu  hiz-
metler gözard› edilmekte, bunun bir sonucu olarak kufl gribi, K›r›m Kongo Kanamal› Atefli hastal›¤›,
toplu kent ishalleri gibi, toplum sa¤l›¤›n› büyük ölçüde tehdit eden enfeksiyonlar, salg›n hastal›klar
yaflanmaktad›r.

Sa¤l›kta Dönüflüm Program› ad› alt›ndaki uygulamalar, ekonomik kriz bahanesiyle bizlere dayat›lan-
lar göstermektedir ki; bu yaflananlara sessiz kalmak; bütün  çal›flanlar›n güvencesiz koflullarda, bu-
gün ve gelecek endiflesi içerisinde ve daha düflük ücretler ve gelir karfl›l›¤›nda çal›flmas› demektir. Hü-
kümet eliyle dayat›lan IMF-Dünya Bankas› “reçeteleri”ne boyun e¤mek; paran kadar sa¤l›k anlay›fl›-
na mahkum olmak demektir.

Bu tablo karfl›s›nda sa¤l›kta dönüflüm uygulamas›n› durdurman›n tüm çal›flanlar ve yurttafllar için bir
zorunluluk oldu¤unu biliyoruz ve diyoruz ki:

• Öncelikle herkesin ücretsiz sa¤l›k hizmetine ulaflmas›n›n güvence alt›na al›nmas›n› ve bir ilk ad›m
olarak eczanelerde tahsil edilen muayene katk› paylar› baflta olmak üzere hizmete ulaflmay› engelle-
yen her türlü ödemenin kald›r›lmas›n› bekliyoruz.

• Sa¤l›kç›lar olarak sa¤l›k hizmetlerini ticarilefltiren ve güvencesiz çal›flmay› içeren aile hekimli¤i ve
Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasar›s›’n›n durdurulmas›n›, iflten ç›karmalar›n engellenmesini, bütün
çal›flanlar›n güvenceli bir çal›flma rejiminde istihdam›n›, temel ücretlerde emeklili¤e yans›yan iyilefltir-
meyi talep ediyoruz.

•  Hükümet’in önümüzdeki günlerde taleplerimize yönelik ad›m atmamas› durumunda bugüne ka-
dar oldu¤u gibi, sonuç alma yolunda her türlü etkinli¤i kararl›l›kla gündemimize alaca¤›m›z› vurgulu-
yoruz.

• Bu perspektifle; sa¤l›k çal›flanlar› olarak  meslektafllar›m›z ve yurttafllar›m›zla sorunlar› paylaflmak
için 26 Aral›k 2008’de bafllatt›¤›m›z imza kampanyas›n› 31 Ocak 2009’a dek, birim ziyaretleri, top-
lant›lar, bas›n aç›klamalar› beraberinde sürdürece¤iz ve taleplerimizi dile getirece¤iz. Toplanan imza-
lar örgüt yöneticilerinin kat›laca¤› etkinliklerle hem kamuoyu ile paylafl›lacak hem de Meclis ziyaret
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edilerek Hükümet’e iletilecektir. Beklentimiz iktidar›n bizlerin ve toplumun yaflamsal s›k›nt›lar›n›n far-
k›nda olarak sesimize kulak vermesidir.

KR‹Z BAHANES‹ ‹LE GELECE⁄‹M‹Z‹N KARARTILMASINA ‹Z‹N VERMEYECE⁄‹Z. ‹fi GÜVENCEM‹Z‹N,
SA⁄LIK HAKKIMIZIN VE SOSYAL HAKLARIMIZIN EL‹M‹ZDEN ALINMASINA SESS‹Z KALMAYACA⁄IZ!

HERKESE SA⁄LIK, GÜVENL‹ GELECEK MÜCADELES‹N‹ SÜRDÜRMEKTE KARARLIYIZ! GELECE⁄‹N‹N
KARARTILMASINA ‹Z‹N VERMEK ‹STEMEYEN HERKES‹ YÜRÜTTÜ⁄ÜMÜZ BU ORTAK MÜCADELEYE
KATILMAYA ÇA⁄IRIYORUZ.

‹STANBUL TAB‹P ODASI 

‹STANBUL ECZACI ODASI 

‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI 

‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI 

SES ‹STANBUL fiUBELER‹ 

DEVR‹MC‹ SA⁄LIK-‹fi SEND‹KASI
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ADALET BAKANLI⁄I DA ‹BRAH‹M fiAH‹N’LE ‹LG‹L‹ ADL‹ TIP RAPO-
RU HAKKINDA DERHAL SORUfiTURMA SÜREC‹N‹ BAfiLATMALIDIR

Susurluk davas› hükümlüsü ve Ergenekon davas› tutuklusu ‹brahim fiahin hakk›nda daha önce Adli

T›p Kurumu (ATK) 3. ‹htisas Kurulu’nca verilen adli t›p raporu kamuoyunda yayg›n olarak tart›fl›l›yor. 

Bas›nda yer alan bilgilere göre rapor “sürekli hastal›k” teflhisiyle düzenlenmifl ve bilindi¤i gibi ‹brahim

fiahin’in cezas›n›n affedilmesine neden olmufltu. Ergenekon davas›nda yaflanan son geliflmeler rapo-

run gerçekleri yans›tmad›¤›na dair kamuoyunda hakl› olarak yo¤un ve ciddi kuflkulara yol açm›flt›r. 

Üstelik raporu düzenleyen ATK 3. ‹htisas Kurulu’nun birçok üyesi hakk›nda daha önce de defalarca

“gerçe¤e ayk›r› rapor düzenlemek” iddialar› ortaya at›lm›fl ve ‹stanbul Tabip Odas› taraf›ndan yap›-

lan soruflturmalarda iddialar sabit görülmüfltü. Bu nedenle kendilerine verilen “meslekten men” ce-

zalar› ise Adli T›p Kurumu taraf›ndan ›srarla uygulanmamaktad›r ve halen “icraat”lar›na devam et-

mektedirler. Bu durum da kuflkular› daha da “derin”lefltirmektedir.

‹brahim fiahin hakk›nda düzenlendi¤i bilinen ATK 3. ‹htisas Kurulu raporu yürütülmekte olan Erge-

nekon soruflturmas› aç›s›ndan fevkalade büyük bir önem tafl›maktad›r.

ATK 3. ‹htisas Kurulu bas›nda yer ald›¤› gibi ‹brahim fiahin hakk›nda “sürekli hastal›k” tan›s›yla rapor

düzenlediyse ve e¤er bu rapor gerçe¤i yans›t›yorsa ‹brahim fiahin’in ayn› rapora dayanarak bir kez

daha tahliye edilmesi gündeme gelebilecektir. Yok e¤er rapor gerçekleri yans›tm›yor ise bilimsel ve

hukuki hiçbir geçerlili¤i olmayacakt›r.

Bu nedenle ‹brahim fiahin hakk›nda ATK 3. ‹htisas Kurulu taraf›ndan düzenlenen raporun gerçe¤i

yans›t›p yans›tmad›¤› bir an önce aç›¤a ç›kar›lmal›d›r.

‹stanbul Tabip Odas› iddialar bas›na yans›r yans›maz konuyu de¤erlendirmifl ve soruflturma aç›s›ndan

inceleme bafllat›lmas›na karar vermifltir. ‹lgili rapor Adli T›p Kurumu’ndan istenecek ve bilimsel ve ta-

rafs›z olarak de¤erlendirilecektir.

Öte yandan konunun öncelikli muhatab› raporu haz›rlayan doktorlar›n mensubu olduklar› Adalet Ba-

kanl›¤›’d›r ve süratle harekete geçmesi gerekmektedir.

Adalet Bakanl›¤›, ATK 3. ‹htisas Kurulu taraf›ndan ‹brahim fiahin hakk›nda düzenlenen raporun ger-

çe¤i yans›t›p yans›tmad›¤›yla ilgili soruflturma sürecini h›zla bafllatmal› ve gerçe¤in aç›kl›¤a kavufltu-

rulmas› konusunda sorumlulu¤unu gere¤ini yerine getirmelidir. Aksi bir durum yürütülmekte olan so-

ruflturma aç›s›ndan telafisi imkâns›z geliflmelere yol açabilecektir.

Adalet Bakanl›¤›, ayn› zamanda bas›nda ve kamuoyunda derin flüphelere ve tart›flmalara yol açan söz

konusu raporu da derhal kamuoyuna aç›klamal›d›r. ‹brahim fiahin hakk›ndaki raporun verildi¤i Susur-

luk davas› sonuçlanm›fl olup raporun herhangi bir gizlili¤i bulunmamaktad›r. Buna ra¤men raporun

aç›klanmamas› do¤al olarak de¤iflik spekülasyonlara neden olmaya devam edecektir. 

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla duyururuz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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05.02.2009
YEMEK HAKKIMIZ GASPED‹LEMEZ

Her gün artan enflasyon oran›na ra¤men her geçen gün yoksullaflan emekçilere %3,9 ücret art›fl›n›
reva görenler flimdi de yeme¤imize göz dikti. Yatakl› Tedavi Kurumlar› Yönetmeli¤ine göre çal›flan-
lara yiyecek yard›m› "yemek verme" fleklinde uygulan›r. Çal›flanlar bu yard›m karfl›l›¤›nda nakden (üc-
retli) bir ödemede bulunmaz. Yatakl› Tedavi Kurumlar›nda ve çal›flma süresi 40 saati aflmayan yerler-
de çal›flanlara ö¤le yeme¤i fleklinde verilir. Günün yirmidört saati devaml›l›k gösteren yerlerde göre-
vinin devam etmesi durumunda üç ö¤üne kadar yemek verilebilir denmektedir. Bu yönetmeli¤i hiçe
sayarak yay›nlanan, Maliye Bakanl›¤›n›n genelgesi üzerine sendikam›z SES'in açt›¤› dava henüz daha
sonuçlanmam›flken, hastane baflhekimliklerinin hemen tüm kurumlarda farkl› farkl› yol ve yöntemler
kullanarak bafllatt›¤› bu ücret kesintisi ve yemeklerin ücretlendirilmesi, yasalara ayk›r›l›¤› bir yana in-
sanca bir uygulama da de¤ildir.

Hastanemizde geçmifle dönük ö¤le yeme¤i bedeli kesilmeye bafllanm›flt›r. Maliye Bakanl›¤›n›n genel-
gesi gerekçe gösterilerek yap›lan geriye dönük kesintiler ve yemeklerin ücretlendirilmesi bir hak gas-
p›d›r. Yap›lan bu uygulaman›n hukuki ve fiili olarak her zaman karfl›s›nda olaca¤›z. Bugün sadece ye-
me¤imize göz koyanlara karfl› mücadele etmiyoruz. Biz sa¤l›k emekçileri olarak ifl güvencesiz çal›flt›-
r›lmaya, iflsizli¤e, kamu hastaneleri birli¤i uygulamas›na, çal›flanlar aras›nda yarat›lmak istenen reka-
bet ortam›na karfl› da, sa¤l›k kurumlar›ndan binbir çileyle hizmet almaya çal›flan hastalar›m›za yap›-
lan haks›zl›klara karfl› da mücadele ediyoruz.

Bizler Valideba¤ Devlet Hastanesi'nde çal›flan sa¤l›k emekçileri olarak bugün dünyada veTürkiye'de
yaflanan geliflmeleri takip ediyor ve insanl›¤›n gelece¤ini tehdit eden savafllara, krize ve di¤er gelifl-
melere karfl›, örgütlü bir duruflun parças› olmaya çal›fl›yoruz. Tüm dünyada iflçilerin çal›flma ve yaflam
koflullar›na dönük ciddi sald›r›lar var. Bunlara karfl› da hemen her yerde iflçi ve emekçiler mücadele
etmeye ve kazan›mlar›n›n gasp edilmesine karfl› durmaya çal›fl›yor. Bizler de bugün burada, tüm Tür-
kiye'de sa¤l›k kurulufllar›nda gece gündüz demeden fedakarca çal›flan sa¤l›k emekçilerinin yemek
hakk›n› gasp etmeye çal›flan bir zihniyetle mücadele etmekteyiz.

Maliye bakanl›¤›n›n yay›nlad›¤› genelge gerekçe gösterilerek bizlerin ücretlerinden geriye

dönük bir y›ll›k yemek ücreti kesintisini yap›lmaya bafllanm›flt›r. Nerdeyse tamam›na yak›n çal›flan›n
ücretsiz yemek hakk› talebini hastane yönetimine yaz›l› ve sözlü olarak iletmifltir. Bu talepleri görmez-
den gelen yönetim, hastane çal›flanlar›n› Pazartesi gününden bu yana aç b›rakarak sa¤l›k hizmeti ver-
meye mahkûm etmifltir. Bu uygulama henüz pek çok hastanede devreye sokulmam›flken, hastane-
mizde yöneticilerin çal›flan›n› ma¤dur etmedeki bu aceleci davran›fllar› da bizlere ders olmal›d›r.

Valideba¤ Devlet Hastanesi yönetimi sadece yemeklerin ücretlendirilmesi ve geriye dönük

ücret kesintilerinin yap›lmas›yla da yetinmemifltir. Uzun y›llard›r birlikte ve uyum içerisinde çal›flan
hastane personeli bir süredir Va1ideba¤ Devlet Hastanesi Baflhekiminin kat›, despotik tutum ve dav-
ran›fllar›na maruz kalmaktad›r. Birçok arkadafl›m›z›n kurumdan ayr›lmas›na, emekli olmaya zorlanma-
s›na sebep olmufl bu tutumlar giderek birçok arkadafl›m›z›n kimi aç›k kimi üstü örtülü bir flekilde sü-
rülmekle tehdit edilmesine dönüflmüfltür. Hastane yönetimi en ufak bir muhalefete, sendikal afiflle-
rin ve yaz›lar›n varl›¤›na bile tahammülsüz davranmaktad›r.

Kalite belgeleri alabilmek için sa¤l›k çal›flan›ndan çok evrak takipçilerine dönüfltürülen ve en ufak bir
aksakl›kta döner sermaye gelirinin düflece¤i ile tehdit edilerek terbiye edilen biz örgütlü bir biçimde
mücadele ederek elde edebilir ve koruyabiliriz. En temel insan hakk› olan sa¤l›k hizmeti talebine "pa-
ras› olana sa¤l›k" cevab›n› veren siyasilerin sa¤l›k emekçilerine cevab› da "paras› olana yemek, paras›
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olmayan aç kals›n" olmufltur.

Sonuç olarak bizler bugün Türkiye'nin her yerinde sa¤l›k emekçilerini ma¤dur eden ücretli

yemek uygulamas›n›n geri çekilmesini, Hastane yöneticilerinin keyfi ve yasakç› uygulamalar›n›n dur-
durulmas›n› istiyoruz. Kazan›lm›fl haklar›m›z› gasp etmeye dönük kamu hastaneleri birli¤i gibi uygu-
lamalarla sa¤l›k hizmeti veren kurumlar›n ticarethanelere dönüfltürülmesine de karfl› ç›k›yoruz. Bütün
bunlar› durduracak olan›n, tüm çal›flanlar›n örgütlü ve birlikte mücadelesi olaca¤›n›n bilincindeyiz ve
örgütlülü¤ümüzü dolay›s›yla gücümüzü art›rarak mücadeleye devam edece¤iz.

Bugün bizleri mücadelemizde yaln›z b›rakmay›p destekleyen Valideba¤ Gönüllüleri Derne¤ine, hasta
ve yak›nlar›m›za ve dostlar›m›za da teflekkür ediyoruz.

Örgütlüysek her fleyiz, örgütsüzsek hiçbir fley!

Yaflas›n örgütlü mücadelemiz!

‹stanbul Tabip Odas› / SES Anadolu fiubesi ‹flyeri Temsilcilikleri
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H‹ÇB‹R GEREKÇE fi‹DDET‹ HAKLI GÖSTEREMEZ!

fi‹DDET SA⁄LI⁄A ZARARLIDIR VE fi‹DDET‹N KANIKSANMASINA ‹Z‹N VERMEYECE⁄‹Z!

Sa¤l›k ortam›nda fliddet durmak bilmiyor. Her geçen gün çeflitli flekillerde karfl›m›za ç›kmaya devam
ediyor. Sa¤l›k ortam›nda fliddet bu kez de çirkin yüzünü S.B fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi’nde Medikal Onkoloji poliklini¤inde göstermifl ve meslektafl›m›z Doç. Dr. Andaç Argon dün
saat 10’da görevi bafl›nda darp edilmifltir. Meslektafl›m›z daha önce tan›mad›¤› 5 kiflinin sopal›
sald›r›s›na maruz kalm›fl ve bafl, gö¤üs ve s›rt bölgesine darbeler alarak yaralanm›flt›r. Sopal›
sald›rganlar elleri kollar›n› sallayarak girdikleri hastaneden güvenlik personelinin seyirci kalmas› sonu-
cu rahatl›kla kaçm›fllard›r. fiu ana kadar failler yakalanmam›flt›r. Sald›r›ya u¤rayan meslektafl›m›za
künt kafa travmas› ve yayg›n yumuflak doku travmas› nedeniyle 20 günlük rapor verilmifltir.  Bu olay-
da pek çok sorun ve soru iflareti vard›r.

• Sald›rganlar (flehir eflk›yalar›) ellerinde sopalarla hiçbir engelle karfl›laflmadan meslektafl›m›z›n
muayene odas›na kadar girerek meslektafl›m›za hunharca sald›rm›fllard›r.

• Olay s›ras›nda özel güvenlik personeli olmas› gereken yerde olmad›¤›ndan meslektafl›m›z kiflisel
çabalar› ile sald›rganlardan kaçabilmifl, d›flar›da da yard›m edecek kimse bulunamam›fl, onlarca hasta
ve hasta yak›n› seyretmifltir.

• Sald›rganlar özel güvenlik flirketinde çal›flan güvenlik personelinin önünden geçerek hiç bir fley
olmam›fl gibi rahatça hastaneyi terk edebilmifllerdir.

• Olay›n kimler taraf›ndan hangi gerekçeyle yap›ld›¤› anlafl›lamad›¤›, failler yakalanamad›¤› halde
hastane baflhekimi meslektafl›m›za “geçmifl olsun diyemeden!” sald›rganlar›n muayenehaneye
ça¤r›lan bir hastan›n yak›nlar› taraf›ndan gerçeklefltirilmifl olabilece¤i aç›klamas›n› yapm›flt›r. O halde
failler bellidir, ya da baflhekim tahmin etmektedir, bilmektedir.

• Olay sonras› emniyet yetkililerinin yapt›¤› kontrollerde güvenlik kameralar›n›n olay an› ile ilgili
kay›tlar›n›n silinmifl oldu¤u tespit edilmifltir.

Kartal Dr. Lütfi K›rdar E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde 15 Ocak 2009’da yaflanan, baflhekimin
hekime fliddetinin izleri henüz belleklerimizden silinmemifl ve sorumlular görevden al›nmam›flken biz-
lerin farkl› yorumlar yapmamas›, ak›l yürüterek baz› sonuçlara varmak durumunda b›rak›lmamam›z
için bu durumun acilen aç›kl›¤a kavuflmas›, sorumlular›n›n biran önce bulunmas› ve gere¤inin
yap›lmas› zorunludur. 

AKP Hükümeti Sa¤l›kta Dönüflüm Program› ile sa¤l›k ortam›n› ticarilefltirerek hastalar› müflteri, has-
taneleri ticarethane, sa¤l›k hizmetlerini al›n›p sat›lan bir meta haline getirerek sa¤l›k ortam›nda
olmas› gereken güven ve iflbirli¤i iliflkisini, çat›flma iliflkisine dönüfltürerek bizleri mesleklerimize,
de¤erlerimize, hastalar›m›z› ve toplumu da bize yabanc›laflt›rm›fl, fliddeti içsellefltirmifltir. 

Ayn› anlay›fl bir di¤er kamusal hizmet olan güvenlik hizmetlerini de özel flirketlerden sat›n alma yol-
una gitmifltir. Yeterli mesleki bilgisi olmayan, iletiflim becerileri geliflmemifl ve bu konuda e¤itim
almam›fl, ucuz insan gücü politikas› nedeniyle çok uzun saatler çal›flan, sürekli ifle girip ç›kan, yerleri
s›k s›k de¤ifltirilen güvenlik görevlilerinin güvenlik sa¤lamak yerine özellikle ifl yükünün yo¤un oldu¤u
aciller ve polikliniklerde bizzat fliddete neden olmaya bafllam›fllard›r.

Sa¤l›k ortam›n›n sistemden kaynaklanan ve giderek artan sorunlar› ile yöneticilerin sa¤l›k çal›flanlar›n›
hedef göstermesi, toplumda yükselen fliddet e¤ilimi ile birleflerek çal›flma ortamlar›m›zda bizi bul-
maktad›r. fiiddete kimi zaman a¤›r hakaretlere maruz kalarak, kimi zaman darp edilerek, kimi zaman
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da can›m›za kast eden sald›r›lara maruz kalarak tan›kl›k ediyor, hayatlar›m›zdan, gelece¤imizden
endifle ediyoruz.

Üzülerek görüyoruz ve biliyoruz ki y›llard›r Baflbakan Recep Tayip Erdo¤an da, Sa¤l›k Bakan› da,
Sa¤l›k Müdürü de, Müdür Yard›mc›lar› da, pek çok baflhekim de hekime yönelik fliddet olaylar›na
yeterli bir duyarl›l›k göstermemifller, aksine her f›rsatta bireyleri ve kamuoyunu sa¤l›k çal›flanlar›na
karfl› k›flk›rtm›fllard›r.

Bir yanda piyasalaflt›r›lan sa¤l›k ortam›nda yaflanan sorunlar, artan ifl yükü, erozyona u¤rayan, afl›nan
güven iliflkisi, di¤er yanda artan yoksulluk, iflsizlik ve eflitsizlik toplumda marjinalleflme, ötekilefltirme,
öfke ve sald›rganl›k e¤ilimlerinin davran›fllar›n›n yayg›nlaflmas›na, fliddetin bir sorun çözme yöntemi
olarak adaletin, hukukun yerine geçmesine yol açmaktad›r.

Çal›flma koflullar›n›n ve çal›flma bar›fl›n›n iyilefltirilmesi, sa¤l›k çal›flanlar›n›n özlük haklar›n›n çal›flanlar-
da giderek artan gelece¤e iliflkin endifle ve kayg›lar›n› giderecek flekilde iyilefltirilmesi için
Hükümet’ten, Sa¤l›k Bakan›’ndan sorumluluklar›n›n gere¤ini yerine getirmelerini istedik ve istemeye
devam edece¤iz. 

Giderek mesleki ve gündelik yaflant›m›z›n bir parças› haline gelmeye bafllayan sa¤l›k ortam›ndaki
“fliddet” bizleri endiflelendirmekte ve mesle¤imizi uygulayamama noktas›na do¤ru sürüklemektedir.  

Fiziksel, psikolojik, sosyal, toplumsal, ekonomik, idari, siyasi pek çok düzlemde gündeme getirilen
fliddet ve fliddet içerikli yönetim anlay›fllar› ile bask› ve korku ola¤anlaflt›r›l›rken çal›flanlar›n ve kiflilerin
öz sayg›lar›n›n ve kendine güvenlerinin örselenmesi, toplumsal muhalefetin etkisizlefltirilmesi, pasi-
fize edilmesi hedeflenmektedir.

Baflta mesleki ba¤›ms›zl›¤›m›z› ve can güvenli¤imizi tehdit eden fliddet, sa¤l›¤›m›z› bozan çal›flma
ortamlar›m›z›n riskleri, çal›flma koflullar›, süresi, mesleki hastal›klar ve di¤er sorunlar›m›za kamuoyu-
nun dikkatini çekmek ve hükümeti bir kez daha uyarmak, taleplerimizi dile getirmek için 4 Mart 2009
Çarflamba günü tüm sa¤l›k çal›flanlar› olarak “maskelerimizle” çal›fl›yoruz. 

Hükümetin taleplerimizi dikkate almamas›, görmezlikten gelmesi halinde 14 Mart haftas› içerisinde
anlafl›l›r bir dil ve eylem ile bir kez daha “görev”imizin bafl›nda olaca¤›m›z›n bilinmesini istiyoruz.

TÜRK TAB‹BLER‹ B‹RL‹⁄‹

‹STANBUL TAB‹P ODASI
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HÜKÜMET KAMUOYUNU ALDATIYOR, ‹fiTE BORDROMUZ! 

Güvenli ortamlarda güvenceli çal›flmak istiyoruz

Sa¤l›k çal›flanlar›n›n örgütleri ve sa¤l›k çal›flanlar› olarak sa¤l›k ortam›nda yaflanan sorunlara dikkat
çekmek, giderek artan güvencesizlik, belirsizlik ve gerilim ortam›nda sa¤l›k hizmetlerine ulaflman›n
güçlüklerine, ortaya ç›kard›¤› ve yarataca¤› sorunlar ile sa¤l›k çal›flanlar›n›n bugünlerine ve gelecek-
lerine iliflkin içinde bulunduklar› durumu anlatabilmek için 20 binin üzerinde sa¤l›k emekçisinin
imzalar›n› Baflbakan’a iletmifltik. Mektupta k›saca;

Say›n Baflbakan,

“Bugünümüzden, gelece¤imizden kayg› duyuyoruz, mesleki etik de¤erlerimiz ile ticaretin rekabetin
piyasan›n kurallar›, düzenlemeleri ve ihtiyaçlar› aras›nda s›k›fl›p kalmak istemiyoruz. Vatandafllar›m›za
iflletmenin ve ticaretin s›n›rl›l›klar› ya da beklentileri ile de¤il sa¤l›¤› bir hak sa¤l›k hizmetini de tüm
vatandafllar›m›za eflit, adil, nitelikli ve ulafl›labilir flekilde sunulmas› gereken bir kamusal hizmet olarak
görüyor ve bu anlay›fl›n gereklerine uygun olarak çal›flmak istiyoruz…” diyerek taleplerimizi dile getir-
mifltik.

Say›n Baflbakan baflta siz olmak üzere Sa¤l›k Bakan› ve di¤er hükümet yetkililerinin kamuoyuna
yapt›¤›n›z aç›klamalarda baflta sa¤l›k çal›flanlar› ve hekimlerin ekonomik durumlar› olmak üzere sa¤l›k
ortam›n›n bugünü, gelece¤i ile ortaya ç›kmas› beklenen hedeflenen durumlar hakk›nda eksik,
yan›lt›c› gerçekleri yans›tmayan görüfller dile getirilmektedir.

Hekimlerin ortalama 6-8 bin TL ücret ald›klar›, sa¤l›k alan›ndaki sorunlardan hekimleri ve di¤er sa¤l›k
çal›flanlar›n› sorumlu tutan tutum ve davran›fllar›n›z vatandafllar›m›z›n sa¤l›k çal›flanlar›na olan güven-
lerinin azalmas›na, öfkelerinin, k›zg›nl›klar›n›n fliddet olarak sa¤l›k çal›flanlar›na yönelmesine yol
açmaktad›r.

Oysa gerçekler maafl bordrolar›nda oldukça yal›n olarak görülmektedir. Açl›k s›n›r›n›n 9oo bin TL,
yoksulluk s›n›r›n›n yaklafl›k iki bin TL oldu¤u ülkemizde baflta emekli hekimlerimiz olmak üzere hekim-
lerin büyük ço¤unlu¤u açl›k s›n›r›nda de¤ilse de yoksulluk s›n›r›n›n içinde kalmaktad›rlar ve durum-
dan ç›kabilmek için ikinci, üçüncü ifllerin peflinde koflmaktan mesleklerini, kendilerini gelifltirmeye,
dinlenmeye, e¤lenmeye, araflt›rmaya hatta evlerine, efllerine, çocuklar›na ay›racak zaman bulama-
maktad›rlar. A¤›r çal›flma tempolar› mesleki riskleri ve olumsuzluklar› art›rd›¤›ndan gergin, gerilimli
ve mutsuz olmaktad›rlar. Giderek artan ifl yükü, bask›c› ve k›ymet bilmez sa¤l›k yöneticilerinin tutu-
mu ücret ve çal›flma güvencesizli¤i, belirsizli¤i ile can güvenli¤i, mesleki riskler ve sorunlar bizleri
mesle¤imiz, gelece¤imiz ve bugünümüz endiflelendirmekte, umutsuzlu¤a itmekte mesleki de¤erler-
imize yabanc›laflt›rmaktad›r. Oysa bizler; iyi ve onurlu hekimlik yapmak, güvenli ortamlarda güvenceli
çal›flmak istiyoruz.

Bu nedenle;

Emeklilikte aç ya da yoksul yaflamak istemiyoruz.Gelir güvencesi, mesleki ba¤›ms›zl›k istiyoruz.

Performans›m›z›n, takat›m›z›n s›nand›¤› bir çal›flma düzeniÿ istemiyoruz.

‹nsani ve mesleki iliflkilerimizi rekabete, ticarete feda etmekÿ istemiyoruz.

Ortamlar›m›zda; Müflteri tüccar iliflkisi de¤il hasta hekim, vatandafl sa¤l›kç› iliflkisi istiyoruz.

Ticarethanede, iflletmede kar-karl›l›k unsuru de¤il, sa¤l›k kurumlar›ndaÿ sa¤l›k hizmeti sunmak için
var›z.

Belirsiz, güvencesiz çal›flabildi¤imiz kadar gelir, insanca çal›flmaÿ güvenceli ücret istiyoruz.

Rekabet içinde çat›flma de¤il, dayan›flma içinde ekip olarak çal›flmak istiyoruz.

Ekonomik, yönetsel, idari keyfiyete, bask›ya, fliddete hay›r diyoruz.

‹stanbul Tabip Odas›
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HEK‹MLERE KAÇINCI ZORUNLU H‹ZMET? 

Yüksek Ö¤retim Kurulu’nun 26.2.2009 tarihinde Yürütme Kurulu karar› ile a¤›rl›kl› olarak ‹stanbul,
Ankara, Gazi, Ege, Hacettepe, Dokuz Eylül, Çukurova ve Akdeniz üniversitelerinden olmak üzere
toplam 27 t›p fakültesinden 250’yi aflk›n ö¤retim üyesinin, 13 t›p fakültesinin ö¤retim üyesi ihtiy-
ac›n›n karfl›lanmas› için 2009–2010 ders y›l› sonuna kadar en az 1 y›l süreyle görevlendirilece¤i
ö¤renilmifltir. 

Biz Türk Tabipleri Birli¤i olarak özellikle geliflmekte olan ve geliflmifl t›p fakültelerinde tüm olumsu-
zluklara ra¤men görev yapan meslektafllar›m›z›n emek ve çabalar›n› büyük bir takdirle karfl›l›yoruz.
Türkiye’de t›p e¤itimine katk› sunan her ö¤retim üyesinin e¤itime destek vermek isteyece¤ini bilerek
bu görevlendirme sisteminin haks›z ve adaletsiz oldu¤unu belirtmek istiyoruz. YÖK’ün bu uygula-
mada amac›n›n ne oldu¤u anlafl›lamam›flt›r. Hatta uygulama ilgili önceki deneyimlerimiz nedeniyle
kayg›lanmam›za yol açm›flt›r.

Bilindi¤i gibi üniversitelerin profesör, doçent ve yard›mc› doçent kadrolar›n› dengeli bir oranda tespit
etmek görevi Yüksekö¤retim Kurulu’na aittir. Bu alanda y›llard›r planlama yap›lmaks›z›n neredeyse
her ilimizde popülist kayg›larla ve altyap› haz›rl›klar› olmaks›z›n yeni t›p fakülteleri ve/veya e¤itim has-
taneleri aç›lm›flt›r. Daha önce defalarca belirtti¤imiz gibi bu durum, alt yap›lar› tamamlanmadan ve
e¤itici insan gücü yetifltirilmeden t›p fakültelerinin aç›lmas› sonucudur. Özellikle de ço¤u mezun
vermifl bu t›p fakültelerinin taleplerinin temel t›p bilimleri ve klinik bilimleri ana dallar›nda bu denli
eksikleri olmas› e¤itim ç›kt›lar› aç›s›ndan kayg› vericidir. Ayr›ca muhtemeldir ki bu fakültelerin bugüne
kadar yapm›fl olduklar› kadro talepleri de karfl›lanamam›flt›r.

13 üniversitenin ihtiyaç bildirdi¤i ana dallarda ö¤retim üyesi görevlendirmesi yan› s›ra yan dallarda
veya yan dal olmayan baz› bilim dallar›nda görevlendirme istenmesi t›p fakültelerinin önemli ifllevi
olan e¤itimden çok, hizmetin ön planda tutuldu¤unu düflündürmektedir. 

Görevlendirme yap›lmas› planlanan t›p fakültelerinden farkl› illerdeki e¤itim hastanelerine 130’dan
fazla s›navs›z ve önemli bir k›sm› hukuk d›fl› bir biçimde flef ve flef yard›mc›s› atamalar› yap›lm›flt›r. Bu
yolla geliflmekte olan üniversitelerden ço¤unlu¤u üç büyük kente tersine göçle ciddi bir kan kayb›
söz konusu olmufltur. fiimdi bir yanl›fl uygulama baflka bir yanl›fl uygulamayla telafi edilmeye
çal›fl›lmaktad›r. 

Son 10 y›l içinde Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› E¤itim ve Araflt›rma Hastanelerine t›pta uzmanl›k e¤itici-
lerini hastane kadrolar›ndan sa¤layan s›nav sistemi uygulanmam›fl bunun yerine ö¤retim üyesi
s›k›nt›s› çekilen t›p fakültelerinin doçent ve profesörlerinden çok say›da atama yolu ile klinik flefi
görevlendirilmifltir. Sadece 2008 y›l›nda, t›p fakültelerinden Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› e¤itim ve
araflt›rma hastanelerine flef ve flef yard›mc›s› olarak atanan profesör ve doçentlerden bilgisine
ulafl›labilen ö¤retim üyelerinin listesi incelendi¤inde, klinik flefliklerine ö¤retim üyesi gönderen 12
üniversitenin bugün ihtiyaç bildiren 13 üniversite aras›nda yer ald›¤› görülmektedir. 

Bu geçici görevlendirmeler ö¤retim üyelerinin aile bütünlüklerini göz ard› etmektedir. Ayr›ca
görevlendirme talep edilen fakültelerdeki hizmetlerin de aksayaca¤› kesindir. Altyap› olanaklar› göre-
celi olarak k›s›tl› bu t›p fakültelerinin baz›lar›na üst düzey teknoloji gerektiren dallarda geçici bir süre
görevlendirme istenmesi bu görevlendirmelerin veriminin pek de iyi olamayaca¤›n› düflündürmekte-
dir. Bu tür zorunlu görevlendirmelerle verim al›nmas› oldukça güçtür. 

Örnek Bir T›p Fakültesi 
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Bu fakültelerden sadece birisine 37 Anabilim ve Bilim Dal› için 100’e yak›n görevlendirme yap›lmas›
planlanmaktad›r. Bu fakülte 2000 y›l›nda kurulmufl ve 2003 y›l›nda ö¤renci almaya bafllam›fl ve 2004
y›l›nda YÖK taraf›ndan Anabilim Dallar›n›n kurulufl izni verilmifltir. Biyokimya, Histoloji, Anatomi,
T›bbi Biyoloji, Mikrobiyoloji gibi Temel T›p Bilimleri Anabilim Dallar›n›n bile kurulmadan bir t›p
Fakültesinin kurulmufl olmas› ve ö¤renci almas› kabul edilemez bir gerçektir. Bugün bu fakültenin
sadece 16 ö¤retim üyesi vard›r, bunlar›n ikisi profesör, kalanlar› yard›mc› doçenttir. ‹lginçtir ki bu iki
profesör flu anda Ankara’da bir e¤itim hastanesinde flef olarak görevlidir. Kadrosunda bulunan iki
profesörün (Kulak Burun Bo¤az ve Kardiyoloji),  Ankara Atatürk E¤itim Hastanesi’nde görevlendiril-
di¤i bilinmektedir. fiimdi bu üniversiteye baflka üniversitelerden bu alanlarda da görevlendirme isten-
mektedir. 

Önerilerimiz:

• Yeni t›p fakültesi aç›lmamas›n›,

• Alt yap›s› tamamlanmam›fl t›p fakültelerinin de¤erlendirilerek ö¤renci almas›n›n durdurulmas›n›,

• Görevlendirmelerin zorunlu de¤il gönüllü olmas›n›,

• Geliflmekte olan üniversitelerde ö¤retim üyelerinin özlük haklar›n›n iyilefltirilmesini ve buralarda
görev yapman›n özendirilmesini,

• Ö¤retim üyelerine bu üniversitelerde daha iyi sosyal bir ortam yarat›lmas›n›,

• Bu fakültelerde alt yap› olanaklar›n›n iyilefltirilmesini,

• Ö¤retim üyesi yetifltirme programlar› çerçevesinde kal›c› e¤itici kadro yetifltirilmesini,

• Mevcut zorunlu hizmet uygulamas›ndan bu t›p fakültelerine kadro verilmesini ve 

• Bu uygulaman›n bafllat›lmadan durdurulmas›n›, gerçekçi bir planlamayla e¤itici yetifltirilerek
toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan kal›c› bir yarar sa¤lanmas›n› bekliyoruz. 

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹ MERKEZ KONSEY‹

TTB-UZMANLIK DERNEKLER‹ EfiGÜDÜM KURULU

‹STANBUL TAB‹P ODASI
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05.03.2009
HÜKÜMET SA⁄LIK ÇALIfiANLARIYLA VATANDAfiI KARfiI
KARfiIYA GET‹REN UYGULAMALARA ‹MZA ATIYOR

Bizler sa¤l›k çal›flanlar› olarak sa¤l›kta dönüflüm ad› alt›nda 2003 senesinden bugüne kadar olan
sa¤l›kta dönüflüm de¤il sa¤l›kta y›k›ma kendi özverili çal›flmalar›m›zla direniyoruz. Mevcut hükümet
sa¤l›kta dönüflümle hak olan sa¤l›¤› piyasalaflan sa¤l›¤a, kamusal sa¤l›k hizmetini özel sa¤l›k hizme-
tine, ücretsiz sa¤l›k hizmeti alan vatandafl› para karfl›l›¤› sa¤l›k hizmeti alan vatandafla, sosyal ve
özlük hakk› korunmufl sa¤l›k personelini ifl güvencesiz çal›flt›rmaya, özetle sosyal devleti piyasac›
devlete dönüfltürmeye çal›flmaktad›r. Tüm bu sözde sa¤l›k politikalar›n› uygularken de hiçbir zaman
bunu kendi üstünden yapmamakta sürekli olarak sa¤l›kç›larla vatandafl› karfl› karfl›ya getirmektedir.

Hastanelere hizmet kalitenizi yükseltin derken hiçbir flekilde maddi imkan sa¤lamazken kaliteli bir
çal›flma ortam› için gerekli personel de vermemektedir. Sa¤l›kta dönüflüm ve döner sermaye uygu-
lamas›n›n da ana temeli budur. Tüm bunlar›n bilincinde olan sa¤l›k personeli yine de en kaliteli
hizmeti sunabilmek için gösterebilecekleri en üst düzey özveri ile ifllerini en iyi flekilde yapmakta,
yaflant›s›n›n ço¤unu ailesiyle de¤il hastanede hasta bafl›nda geçirmektedir. Bu flartlarda dahi önce-
likle hastalar›m›za en iyi hizmeti vermeye çal›fl›rken bir çok da sorunla karfl›laflmaktay›z. Son zaman-
larda bilinçsiz hasta ve hasta yak›nlar›ndan görmüfl oldu¤umuz haks›z davran›fllar yerini art›k
hemfliremize, doktorumuza, klinik flefimize, personelimize darpa kadar vard›rm›flt›r.

Bizler hastalar›m›za kendi ailemizden bireyler gibi bakarken onlara en iyi ve kaliteli sa¤l›k hizmetini
vermeye çal›fl›rken en ufak sorunlarda dahi hedef tahtas› olmaktan üzüntü duyuyoruz. Hasta ve
hasta yak›nlar›na en kaliteli hizmeti vermeye çal›fl›rken hiçbir hakk›m›z olmamakla birlikte son
yaflanan olaylarla çal›flma ortam›m›zda can güvenli¤imizin dahi bulunmad›¤› kan›s›na varmaktay›z.
Sa¤l›k çal›flanlar› olarak yapt›¤›m›z iflimizde daha güvenli bir ortamda kendimizi de¤il hastalar›m›z›
düflünerek çal›flmak istiyoruz.

Buradan tüm sa¤l›k çal›flanlar› olarak Sa¤l›k Bakanl›¤›’na, ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne ve Baflhekimli¤imize
sesleniyoruz ki; daha huzurlu ve güvenli ortamda kendimizin güvenli¤ini de¤il hastalar›m›z›n sa¤l›¤›n›
düflünmek istiyoruz. Hastanemizdeki sa¤l›k çal›flanlar›na yap›lan darplar›n önüne geçilmesi için gerek-
li tedbir ve önlemlerin acilen al›nmas›n›, al›nmad›¤› takdirde eylemlerimizin artarak devam edece¤ini
tüm bas›n ve kamuoyu önünde bildiriyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI

SES - ‹STANBUL fiUBELER‹
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04.03.2009
SA⁄LIK EMEKÇ‹LER‹NE YÖNEL‹K fi‹DDETE, 
BASKILARA SON VER‹LS‹N! 

Sa¤l›k hakk› yok edilirken, sa¤l›kç›lara yönelik fliddet ve bask›lar art›yor. Sa¤l›kta dönüflüm program›
ile h›z kazanan sa¤l›kta özellefltirme; SS ve GSS yasas› ile artan k›s›tlamalarla, kamu sa¤l›k kurumla-
r› personel ve kaynak aktar›lmayarak, çökertilerek devam ediyor. 

Ayn› dönemde, sa¤l›k hizmetlerinin %15-20’sini veren özel sa¤l›k kurumlar› teflvik edilerek; hizmet
al›m› yoluyla, sosyal güvenlik kurumlar›ndan aktar›lan kaynak 14 kat, ilaç harcamalar› 2,5 kat artt›.
Onlarla ifade edilen özel hastane say›s›, 2008’de 387’ye ç›kt›. fiimdi de TBMM Plan ve Bütçe Komis-
yonu’nda bulunan Kamu Hastane Birlikleri Pilot Yasas› ile, 800 kamu sa¤l›k kurumunun 400’ünün
özellefltirilmesi ve arazileri, binalar›, teçhizat› ile birlikte sat›lmas›, kiralanmas›, kapat›lmas› haz›rl›klar›
yap›l›yor. Böylece, halk›n vergisi ve SSK’l›n›n primleri ile kurulan kamu sa¤l›k kurumlar› peflkefl çeki-
lip-yok edilerek; özel sa¤l›k kurumlar›n›n fiyat art›rmas› önündeki engeller kald›r›lmak isteniyor. 

Sunulan pembe tablolara ra¤men; kamu sa¤l›k kurumlar›nda yo¤um bak›mda yer olmad›¤› için geri
çevrilen hasta yak›nlar›n›n, sosyal güvencesi de olsa katk› pay› ödemek zorunda kalan, paras› olma-
d›¤› için hizmet alamayan hastalar›n öfkesinin hedefi sa¤l›k emekçileri oluyor. Sa¤l›k emekçileri, yal-
n›zca sa¤l›k sisteminin ma¤duru olan hastalar›n de¤il; ayn› zamanda bu sistemi uygulamaya çal›flan
yöneticilerinin de fliddetinin ve bask› y›ld›rma politikalar›n›n hedefi oluyor. Hastalar› geri çevirmeye-
ceksiniz diye bask› alt›na al›nan, yer olmad›¤› için, ayn› kuvözde iki bebek  yat›rmaya zorlanan sa¤l›k
emekçileri, bu nedenle geliflen enfeksiyon nedeni ile yaflanan bebek ölümlerinden de sorumlu tutu-
luyor. Günah keçisi haline getiriliyor. 

Artan ifl yükü, performansa dayal› döner sermaye uygulamas› ile, 4-B, 4-C, vekil-tafleron ad› alt›nda
ayn› ifli yapt›¤› halde farkl› statülerde ve ifl güvencesi olmayan çal›flanlarla yürütülen sa¤l›k hizmetin-
de ekip hizmeti anlay›fl› yok edilerek; sa¤l›k emekçileri dayan›flma yerine rekabete zorlan›yor. 

Sa¤l›k ortam› tahrip ediliyor, gerilim ve çat›flma egemen k›l›n›yor. Sa¤l›k emekçilerinin insan oldu¤u
ve insana hizmet verdi¤i unutularak, seri üretim yapan makinenin difllisi muamelesi yap›l›yor. Sorun-
lar›n çözümü için verilen mücadeleyi engellemek için; sürgün ve bask› ile psikolojik fliddet yayg›nlafl-
t›r›l›yor. Yönetici fliddeti, kimi zaman fiziksel fliddete kadar uzanabiliyor. Art›k kamu sa¤l›k kurumla-
r›ndaki görevlendirme ve atamalara liyakat de¤il, “herkes kendi ekibi ile çal›flmak ister” söylemi ile,
siyasi yak›nl›k ve torpil meflrulaflt›r›l›yor. 

‹stanbul Sa¤l›k Müdürlü¤ü, ele geçirip-ehlilefltiremedi¤i, sa¤l›kta özellefltirme hedefi önünde engel
olarak gördü¤ü sendikalar›m›za ve meslek örgütlerimize yönelik bask›lar›n› pervas›zca sürdürüyor.
SES fiube Baflkan› hakk›nda, kendilerinden onay ve izin almadan bas›n aç›klamas› yapt›¤›, sendika gö-
revini yerine getirdi¤i, uygulamalara muhalefet etti¤i, çal›flanlar›n tepkisini örgütledi¤i için sorufltur-
ma aç›p-ceza verecek kadar, pervas›zlaflm›fl durumda. Bir yandan sadece uygulanan politikay› mefl-
rulaflt›rmak ve sa¤l›k emekçilerinin tepkisini engellemekle görevlendirilen sözde sendika örgütlenir-
ken, temsilcilerine makam-mevki verilerek; çal›flanlar›n bu sendikalara üye olmas› teflvik ediliyor.

Sa¤l›k hakk› ve mesleki güvencemizi gelece¤imizi tehdit eden, vahfli piyasac› sa¤l›k ortam›n›/iliflkisini
kabul etmiyoruz, etmeyece¤iz.

Güvenli ortamda, güvenceli çal›flmak, ifl-ücret-meslek ve gelecek güvencesi istiyoruz. Giderek artan
mesleki risklerimizin ve çal›flma ortam›ndaki gerilimlerin ve çat›flmalar›n engellenmesi için; t›rmanan,
t›rmand›r›lan fliddet sarmal›na neden olan yönetici fliddetine son verilmesini; uzun ve yo¤un çal›flma
koflullar›n›n iyi ve insani bir hizmet ihtiyac› ile yeniden düzenlenmesini; iflsizlik ve tafleron, 4-A, 4-B vb.
adlar alt›nda güvencesiz çal›flman›n engellenerek, bu personelin kadroya al›nmas›n›; baflta bulafl›c›



hastal›klar, radyasyon ve anestezik maddelere ba¤l› maddeler ve sa¤l›k ortam›nda yaflanan fliddet ve
gerilim nedeniyle ortaya ç›kan sa¤l›k sorunlar› olmak üzere sorunlar›n çözümü için etkin tedbirler al›n-
mas›n› istiyoruz. 

Bugün, yetkililere sorumluluklar›n› hat›rlat›yor, sa¤l›k ortam›nda yaflanan sorunlar çözülmedi¤i taktir-
de nitelikli bir sa¤l›k hizmetinin verilmesinin de koflullar›n›n ortadan kalkaca¤›n›n unutulmamas›n› is-
tiyor;sendikalar›m›z›, meslek örgütlerimizi idarelerin de¤il, üyelerinin yönetece¤inin bilinmesini isti-
yor, uyar›yoruz.

Sorunlar›m›z çözülene, herkese eflit-ücretsiz-nitelikli ve ulafl›labilir bir sa¤l›k hizmeti için mücadelemiz
sürecek. T›p Haftas› nedeni ile, 12 Mart Perflembe günü sorunlar›m›z› halkla paylaflmak için ifle geç
bafllayaca¤›z, 14 Mart günü Taksim An›t› önünde olaca¤›z.

SES ‹STANBUL fiUBELER‹

‹STANBUL TAB‹P ODASI

DEVR‹MC‹ SA⁄LIK-‹fi SEND‹KASI
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10.03.2009
12 MART 2009 GÜNÜ SA⁄LIK ‹Ç‹N HEP B‹RL‹KTE 
AC‹L EYLEMDEY‹Z

Kamu Çal›flanlar›, ‹flçiler, Eczac›lar, Difl Hekimleri, Veterinerler, Avukatlar, Mimarlar, Mühendisler,
Serbest Muhasebeci Ve Mali Müflavirler, Sa¤l›k Çal›flanlar›, Hekimler …

12 MART 2009 GÜNÜ SA⁄LIK ‹Ç‹N HEP B‹RL‹KTE AC‹L EYLEMDEY‹Z

Türkiye’de 2008 Kas›m ile 2009 fiubat aylar› aras›nda 883 bin kifli sosyal güvencesini kaybetti. 

Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› hastanelerin acil servislerine 2008 y›l› Kas›m ay›nda 4 milyon 561 bin hasta
müracaat etti. 2009 Ocak ay›nda ise bu say› 822 bin artt› ve 5 milyon 383 bine ç›kt›.

Bu iki rakam aras›ndaki büyük benzerlik bir tesadüf de¤il.

Ekonomik kriz ve iflten ç›karmalar nedeniyle sosyal güvencesini kaybeden yurttafllar›m›z sa¤l›k hakk›n›
da kaybediyor. Bu durumda, 1 Ekim 2008’de yürürlü¤e giren Genel Sa¤l›k(s›zl›k) Sigortas› (G$$)
nedeniyle, flimdilik ücretsiz olarak muayene olabilece¤i tek yer olan acil servislere müracaat ediyor.
Dolay›s›yla acil servislere baflvurular her geçen gün h›zla art›yor.

Sadece bu iki istatistiki veri art›fl› bile yaflanan ekonomik krizin sa¤l›k hakk›m›z› nas›l kötü etkiledi¤ini
aç›k olarak gösteriyor. G$$’yle birlikte muayene ücretlerine yüzde 400 zam yap›lmas›… Yeni getir-
ilen kat›l›m paylar›… Ayn› branflta 10 gün süreyle ikinci muayene k›s›tlamas›… Sosyal Güvenlik
Kurumu’na sa¤l›k hizmetlerinin say›s›nda, süresinde ve çeflidinde s›n›rlama yapma yetkisinin verilme-
si… AKP Hükümeti döneminde özel hastanelere giden sigortal›lar›n ödemek zorunda kald›klar›, mik-
tar› milyarlarca liray› bulan “ilave ücret”ler… IMF’nin kamu sa¤l›k harcamalar›n›n düflürülmesi
bask›s›… Daha stand-by anlaflmas› imzalanmadan Sa¤l›k Bakanl›¤› bütçesinde yap›lan k›s›tlama…
TBMM’den geçti¤i takdirde kamu hastanelerini kârl›l›k esas›na göre çal›flan iflletmelere dönüfltürecek
olan Kamu Hastane Birlikleri Kanun Tasar›s›… 

Sadece bu düzenlemeler göz önüne al›nd›¤›nda bile 29 Mart seçimlerinden sonra tablonun çok daha
kötüleflece¤i görülüyor. Sa¤l›k çal›flanlar›, sa¤l›k alan›nda yaflanan bu erozyona, y›k›ma, olumsuz
gidifle dur demek için “‹fl Güvencesi/Can Güvencesi/Gelir Güvencesi/Mesleki Ba¤›ms›zl›k
Güvencesi/Herkese Eflit, Ücretsiz Sa¤l›k Güvencesi” talepleriyle eyleme geçiyor.  12 Mart 2009
Perflembe günü tüm ülkede, bütün sa¤l›k kurumlar›nda ifle 2 saat geç bafllayacak; 08.00-10.00 saat-
leri aras›nda acil servislerin önünde toplanarak görüfllerini, tepkilerini, taleplerini hastalarla ve
kamuoyuyla paylaflacaklar. 

Haklar›m›z ve gelece¤imiz için birleflik mücadelenin önemine ve gereklili¤ine inanan örgütler olarak,
kriz bahanesiyle ümü¤ümüzün s›k›lmas›na, iflimizin, umutlar›m›z›n ve gelece¤imizin elimizden
al›nmas›na, haklar›m›z›n t›rpanlanmas›na ve faturan›n çal›flanlara ve yoksul, iflsiz toplum kesimlerine
ç›kart›lmas›na sessiz kalmayaca¤›z, izin vermeyece¤iz.

12 Mart 2009 Perflembe günü saat 08.00 -10.00 aras›nda sa¤l›k hakk› için hep birlikte eylemde ola-
cak, 14 Mart 2009 günü Taksim’de yap›lacak olan Sa¤l›k Hakk› Yürüyüflü’ne kat›laca¤›z.

NOT: D‹SK, KESK ve TTB’nin sa¤l›k alan›ndaki örgütlenmeleriyle ülkenin bütün sa¤l›k kurumlar›nda
aktif yer alacaklar› bu eylemliliklere;TMMOB ‹stanbul il Koordinasyon Kurulu, ‹stanbul Eczac› Odas›,
‹stanbul Diflhekimleri Odas›, ‹stanbul Barosu ve ‹stanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müflavirler Odas›
ve Türk-‹fl ‹stanbul fiubeler Platformu ‹stanbul düzeyinde düzenlenecek eylemliliklere destek vererek
kat›lacakt›r. 
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12 Mart 2009 “Acil” Eylemde özen gösterilecek kurallar:

Tüm hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar› eylem süresince her yafltaki acil hastalar ve çocuklar›n t›bbi zarar
görmemeleri için özel önem göstermelidir. Bu amaçla;

I- Birinci basamak sa¤l›k hizmeti sunan birimler dahil olmak üzere, acil tan› ve tedavi endikasyonu
olan hastalar›n bak›m› aksat›lmayacakt›r. Acil servisler eylem süresince polikliniklerde görevli hekim-
lerce takviye edilecektir.

II- Çocuklar›n, hamilelerin, diyaliz hastalar›n›n, yo¤un bak›m hastalar›n›n ve kanserli hastalar›n acil
olmasa bile her türlü t›bbi tedavisi aksat›lmadan sürdürülecektir.

III- Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastalar›n her türlü t›bbi iflleminin aksat›lmadan
yürütülmesini sa¤layabilecek say›da sa¤l›k personeli, mesai d›fl› sürelerde (gece ve hafta sonu nöbet-
leri, vb.) oldu¤u gibi servislerde haz›r bulunacakt›r.

IV- Bütün sa¤l›k çal›flanlar› eylem boyunca hasta ve yak›nlar›na eylemin amac›n› aç›klamal›d›r.

V- Bu hususlar TTB, SES ve Dev Sa¤l›k-‹fl yöneticileri ve her birimdeki temsilcileri taraf›ndan
denetlenecek ve belirtilen çerçevede gerçekleflmesi sa¤lanacakt›r.

D‹SK/KESK/TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹ / TÜRK-‹fi ‹STANBUL fiUBELER PLATFORMU

SES ‹STANBUL fiUBELER‹  / DEV SA⁄LIK-‹fi / ‹STANBUL TAB‹P ODASI 

‹STANBUL ECZACI ODASI / ‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI 

‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI / ‹STANBUL BAROSU

‹STANBUL TMMOB ‹L KOORD‹NASYON KURULU

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ VE MAL‹ MÜfiAV‹RLERLER ODASI 
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09.03.2009
DR. D‹LEK ARGON’A fi‹DDET UYGULAYAN BAfiHEK‹M YUSUF
ÖZERTÜRK’ÜN HALA GÖREVDE TUTULMASINI KINIYORUZ

B‹Z KADIN HEK‹MLER SA⁄LIK ORTAMININ DEMOKRAT‹KLEfiMES‹N‹ ‹ST‹YORUZ

134 y›l önce çal›flma yaflam›n›n insanca düzenlenmesi için mücadele eden iflçilere, polisin sald›rmas›
sonucunda büyük bölümü kad›n olan iflçiler öldürüldüler. Tarih 8 Mart 1875’ti. Üç yar›m as›r sonra
bugün, kad›nlara yönelik fliddet giderek t›rmanmakta, buna çal›flma yaflam›nda ayr›mc›l›k ve insanl›k
d›fl› koflullar efllik etmektedir. Evli iki kad›ndan birinin fliddet gördü¤ü, üç kad›ndan birinin çocuklu-
¤unda cinsel tacize maruz kald›¤›, iki bin kad›ndan birinin tecavüze u¤rad›¤› dünyada küresel düzey-
de yoksullar›n say›s› t›rman›rken, bunlar›n büyük bir k›sm›n› kad›nlar oluflturmaktad›r. Giderek artan
kad›n yoksullu¤u, yaln›zca sermaye hareketlerini gözeten, insan eme¤ini koflulsuz yok sayan küresel
ekonomi yönlendiricilerinin marifetidir. Dünya ekonomisinin patronu emperyalist ülkeler, nas›l top-
raklar›m›z› ve insani kaynaklar›m›z› ya¤malayarak bizi ve bizim gibi ülkeleri yoksullaflt›rarak iradesiz-
lefltiriyorsa, kad›nlara da dünya ölçe¤inde ayn›s›n› yapmaktad›r. Bu toplumdan, insandan, emekten
yana olmayan politikalar kad›n eme¤ini köle eme¤i düzeyine indirmifl durumdad›r. Ülkemizde çal›fla-
bilir kad›n nüfusunun yaln›zca yüzde 23’ü istihdam edilmektedir. Çal›flan kad›nlar›n çok büyük bölü-
münü oluflturan tekstil, sa¤l›k, e¤itim sektörlerinde kad›nlar sendikas›z ve cinsiyet ayr›mc› ortamlar-
da çal›flmaktad›r. Yine ev içi, parça bafl› çal›flma sistemi kad›nlar aras›nda giderek yayg›nlaflan ve ça-
l›flan›n hiçbir flekilde söz sahibi olmad›¤›, yo¤un sömürüye dayal› bir sistemdir. Ülkeyi yönetenlerin
küresel ekonomi patronlar›n›n eliyle ekonomiyi örgütlemesinin sonucunda artan yoksulluk bu insan-
l›k d›fl› flartlara ra¤men, toplumumuzun bu iflleri bulmufl olmaya bile flükreden bir iradesizlik noktas›-
na do¤ru evrilmesine neden olmufltur. Eme¤i konusunda irade gösterenleri yüreklendirmek yerine
cezaland›ran yap› çal›flan üreten insanlar›n iflinin içine fliddeti do¤rudan sokmufltur. Çal›flma yaflam›-
n›n eme¤in aleyhine olan do¤as› çal›flanlar›n s›rt›nda büyük bir yükken, performans sistemi, müflteri
memnuniyeti gibi kavramlar› çal›flan›n aleyhine kullananlar, asl›nda sistemin yetersizli¤inden kaynak-
l› sald›rganlaflan insanlar›n çal›flanlara fliddet uygulamas›na da kap›y› tümüyle açm›flt›r. Biz kad›nlar
hiçbir yerde ve çal›flma ortam›m›zda da fliddet görmek, fliddete tan›kl›k etmek istemiyoruz. Çünkü bi-
liyoruz ki bu fliddetten en çok zarar gören kad›nlar olacakt›r.

Sa¤l›k hizmetleri çal›flanlar›n›n yüzde ellisini kad›nlar oluflturmaktad›r. Çok uzun y›llard›r hemflire kad›n-
lara yönelik sayg›s›zl›kla bütünleflik fliddet, neoliberal sa¤l›k sisteminin üretti¤i yeni sorunlar sonucun-
da hekimleri de içine alan bir sarmala dönüflmüfltür. Son bir y›lda çok say›da meslektafl›m›z sald›r›ya
u¤ram›flt›r. Bunlar›n önemli bir k›sm›n› da kad›n meslektafllar›m›z oluflturmaktad›r. Sald›r›ya u¤rayan
arkadafllar›m›z›n yaflad›¤› ciddi travmalar sa¤l›kl›l›k hallerinin sars›lmas›na neden olmufltur. Artmakta
olan sald›rgan fliddeti yerinde gözleme imkan›na sahip Sa¤l›k Bakanl›¤›, bu geliflmeleri halk sa¤l›¤› an-
lam›nda olumsuz gösterge olarak kavray›p, hükümeti halk›n rahatlat›lmas› için kamusal önlemler al-
maya yöneltme sorumlulu¤una ra¤men, çal›flanlar› günah keçisi ilan ederek, sorumlulu¤undan kaç›n›-
yor. Yetkililer adeta biz her fleyi mükemmel yapt›k, ama bir de flu çal›flanlar olmasa der gibi. Ekono-
mik krizin giderek artan etkisi yeni fliddet olaylar›na gebedir. Bu nedenle, yetkilileri uyarma sorumlu-
lu¤u tafl›yoruz. Acilen, ekonomik krizin bedelini halka ödetmek yerine halk›, çal›flanlar› koruyan kamu-
sal önlemler al›nmal›d›r. Krizin fliddeti besleyece¤i barizken önlem almamak kamusal bir suçun konu-
su olacakt›r. Biz kad›n hekimler sa¤l›k ortam›n›n demokratikleflmesini istiyoruz. fiiddet üreten bir sa¤-
l›k sistemi iyilefltirici, onar›c› olamaz. ‹yilefltirici olamayan bir sistem bizlerin bar›fl›kl›¤›n› zedeler.

Durum bizim aç›m›zdan böyle görünürken, yetkililer sesimize kulaklar›n› t›kamakta ›srar ediyor. Acil
servislerinde biber gaz› kullan›lan ülkemizin hastanelerinde yaflanan fliddet sanki görünmez bir fley,
do¤al bir olguymufl gibi gösterilmeye çal›fl›l›yor. Görevleri kapsam›nda fliddeti önlemek de bulunan



yetkili kifliler, bu görevlerinin aksine kad›n doktor dövüyorlar. Bu davran›fl yeni sald›r›lara davetiye ç›-
karmakt›r. 15 Ocak’ta Kartal E¤itim Araflt›rma Hastanesi’nde Baflhekim Yusuf Özertürk’ün kad›n
meslektafl›m›z Dr. Dilek Argon’a sald›rarak kendisini darp etmesinin üzerinden yaklafl›k iki ay geçme-
sine ra¤men hala hakk›nda karara ba¤lanm›fl bir soruflturma olmamas› ve hala görevinden al›nma-
m›fl olmas› yetkililerin demokratik e¤ilimler ve fliddet karfl›s›nda etik bir tutum alma konusunda zaafi-
yet içinde oldu¤unu göstermektedir. Sa¤l›k ortam›n› zedeleyen bu tutumu, Baflhekim Yusuf Özertürk
görevden al›nana kadar protesto etmeye devam edece¤iz. Kad›n döven yönetici istemiyoruz. De-
mokratik bir devlette büyük bir skandal say›lacak bir olay›n görmezden gelinerek devam›na geçit ve-
rilmesini kabul etmiyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI 
KADIN KOM‹SYONU
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06.03.2009
ÜMÜ⁄ÜMÜZ SIKILMADAN SA⁄LIK ‹Ç‹N AC‹L EYLEME! 

14 Mart T›p Haftas›’nda sa¤l›k hizmetlerinin ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n sorunlar›na dikkat çekmek, bafl-
ta “Sa¤l›k Hakk›”, “‹nsani Çal›flma Koflullar›”, “Güvenceli ‹fl, Güvenceli Ücret”, “Meslek ve Gelecek
Güvencesi” olmak üzere taleplerimizi dile getirmek için; 

12 Mart Perflembe günü ifle 2 saat geç bafllayaca¤›z!

Çünkü biliyoruz ki seçim sonras›nda sa¤l›kta y›k›mla karfl› karfl›ya kalaca¤›z!

AKP Hükümeti’nin, popülist bir söylemle pembe tablolar çizerek uygulad›¤› Sa¤l›kta Dönüflüm Prog-
ram›’nda balay› dönemi sona ermek üzeredir. Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›’n›n,
Aile Hekimli¤i Yasas›’n›n birçok hükmünün uygulanmas›, IMF’yle anlaflma imzalanmas› seçim sonra-
s›na ertelenmifltir. 

Belli ki “ümü¤ümüzün s›k›lmas›”  yerel seçim sonras›na b›rak›lm›flt›r.

1 Nisan’dan itibaren, ayn› branfltaki hekime 10 gün içinde ikinci kez baflvurdu¤umuzda; muayene,
tahlil, ilaç vb. tüm giderleri cepten ödememiz istenecektir.

Bugüne kadar,  kamu kaynaklar›yla sa¤l›k piyasas›n› flifliren, özel hastane zincirleri oluflturan hükü-
met sa¤l›k ortam›n› kurals›zlaflt›rm›fl ve gerilim-çat›flma ortam› yarat›lmas›na katk›da bulunmufl, sa¤-
l›k talebini k›flk›rtm›flt›r.

Bugün ise kriz de bahane edilerek kamusal kaynaklar k›s›tlanacak, fatura bizlere ve vatandafllar›m›-
za kesilecektir. 

•Kat›l›m pay›, eflde¤er ilaç uygulamalar› ile yaflanan k›s›tlamalar, sigorta kapsam›nda verilen sa¤l›k
hizmetlerinin say›s›nda, süresinde ve çeflidindeki s›n›rlamalarla daha da artacakt›r.  Katk› paylar› yük-
selecektir. 

•Kriz gerekçesi ile her geçen gün say›s› artan iflsizler ve aileleri, sigorta prim borcu olanlar, sa¤l›k hiz-
meti alamayacakt›r.   

•Kamu Hastane Birlikleri Yasas› ile halk›n vergisi ve SSK’l›n›n primleri ile kurulan 800 kamu sa¤l›k ku-
rumundan, performans› yüksek (kâr edebilecek, donan›m› iyi) olan 400’ü il düzeyinde birlefltirilerek,
Hastane Birlikleri oluflturulacak, bu birlikler küresel-yandafl sermayeye pazarlanacakt›r. 

TBMM’de bekleyen bu yasa tasar›s›na göre hastane Birliklerini (flirketlerini), 6’s› atanm›fl bürokrat, 1’i
Ticaret ve Sanayi Odas› temsilcisi olan 7 kiflilik Yönetim Kurulu yönetecektir. 

Yönetim Kurulu, birli¤e ait bir birimi ya da hastaneyi ya da birli¤e ba¤l› tüm sa¤l›k kurumlar›n›, ara-
zileri, binalar›, teçhizat› ile satma, kiralama, kapatma yetkisine sahip olacakt›r.

•1 y›ll›k sözleflme ile çal›flt›r›lacak personelin ücretlerini, devlet de¤il, Hastane (flirket) Birli¤i ödeye-
cek, kâr› azalan, kapat›lan, devredilen, sat›lan birimlerde çal›flan personelin sözleflmesi; 1 y›l dolma-
m›fl olsa da feshedilecek. 

•Böylece, nitelikli kamu sa¤l›k kurumu kalmayacak; tekelleflen özel hastanelere gitmek zorunda b›-
rak›laca¤›m›z için, bu hastaneler istedikleri gibi fiyat belirleyecektir. Sa¤l›k hizmetleri daha da pahal›-
laflacak, harcamalar›n azalt›lmas› için, sigorta kapsam›nda verilen hizmetler daha da s›n›rlanacakt›r.

Ancak bu durum kaç›n›lmaz, süreç de¤ifltirilemez de¤ildir. Kapitalizmin küresel kriz ortam›nda özel-
lefltirmeci, piyasac›, neoliberal politikalar›n›n ve uygulamalar›n›n sorunlar›n çözümünde etkili olmas›-
n› b›rak›n, daha fazla kâr ve rant u¤runa  tüm dünyay› yeni bir felaketin içine sürükledi¤i anlafl›lm›fl,



neoliberal küreselleflme ideoloji ölmüfltür. 

Bugün hakl›l›¤›m›z çok daha aç›k bir flekilde ortadad›r. Birlikte daha iyi bir gelecek, daha insanc›l bir
sa¤l›k ortam›, daha demokratik, eflitlikçi, bar›fl içinde bir toplum olarak yaflama mücadelesine katk›
sunabiliriz.

Bu nedenle sa¤l›k çal›flanlar› olarak;

•Uzun ve yo¤un çal›flma koflullar›n›n, iyi ve insani bir hizmet ihtiyac› ile yeniden düzenlenmesini,

•Mesleki risklerimizi art›ran ortam ve hizmet koflullar›n›n iyilefltirilmesini,

•Çal›flma ortamlar›m›zdaki gerilimlerin ve çat›flmalar›n ortadan kald›r›lmas›n›, gerilim ve çat›flmalar›
art›ran yönetici söylem ve eylemelerinin son bulmas›n›,

“Güvenli ortamlarda güvenceli çal›flmak, iyi ve nitelikli hizmet sunmak istiyoruz!”

•Tafleron,  4-A, 4-B vb. adlar alt›nda, güvencesiz çal›flmaya son verilmesini; personel eksikli¤inin kad-
rolu personel al›m› ile giderilmesini;  ifl- meslek ve gelecek güvencemizi istiyoruz!

•Eme¤imiz karfl›l›¤›nda, performansa dayal› ücret yerine; maafla-emeklili¤e yans›yan güvenceli ve in-
sanca yaflayabilece¤imiz ücret istiyoruz!

•Sa¤l›kta katk› pay› vb. adlar alt›nda ücret al›nmas›na; sigorta kapsam›ndaki hizmetlerin k›s›tlanma-
s›na son verilmesini istiyoruz!

Bu nedenle Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas› ile Aile Hekimli¤i Yasas›’n›n ‹PTAL ED‹L-
MES‹N‹, Kamu Hastane Birlikleri Yasas›’n›n GER‹ ÇEK‹LMES‹N‹ istiyoruz!

Vergi adaleti sa¤lanarak, sa¤l›k harcamalar›n›n bütçeden karfl›lanmas›n› ve herkese eflit-ücretsiz-nite-
likli-ulafl›labilir ve kamu eliyle sunulan bir sa¤l›k hizmeti istiyoruz!

Tüm vatandafllar›m›zdan bu taleplere sahip ç›kmalar›n›, sa¤l›k çal›flanlar›na destek vermelerini istiyo-
ruz.

B‹L‹YORUZ, MÜCADELE EDENLER HEP KAZANAMAZLAR; AMA KAZANANLAR HEP MÜCADELE
EDENLERD‹R!

‹STANBUL TAB‹P ODASI / SES ‹STANBUL fiUBELER‹ / ‹STANBUL ECZACI ODASI / ‹STANBUL
VETER‹NER HEK‹MLER ODASI / ‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI / DEVR‹MC‹ SA⁄LIK-‹fi
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15.07.2008
SU YAfiAMDIR. YAfiAMLARIMIZ SATILIK DE⁄‹LD‹R

Emperyalizmin pazar kavgas›-aray›fl›, son 30 y›lda e¤itimden sa¤l›¤a, do¤al varl›klara, sosyal güven-
li¤e, ulafl›mdan, posta hizmetlerine kadar uzanm›fl ve insanl›¤›n, yeryüzünün ve do¤an›n bütün
de¤erlerini h›zla metalaflt›rmaya bafllam›flt›r.

Krizin fliddetlenmesiyle, baflta Orta Do¤u olmak üzere bütün do¤al enerji koridorlar› emperyalistler
aras› paylafl›m›n konusu haline getirilirken; dünyam›zda canl› hayat›n sürmesinin en temel unsuru
olan su bile al›n›p sat›lan bir piyasa mal› haline getirilmifltir. 

Biz, afla¤›da imzas› bulunan kurum ve örgütler suyun bir piyasa mal› gibi al›n›p sat›lmas›n›n yol
açaca¤› belli bafll› ve bugün öngörülebilen flu sorunlar üzerinde ortaklaflt›¤›m›z› kamuoyuna duyu-
ruyoruz: 

- ‹çme ve sulama suyu flirketlerinin yan› s›ra inflaat, enerji, maden, g›da, kimya, metal, tar›m- g›da ve
daha pek çok endüstride faal olan tekeller ve onlarla iflbirli¤i yapan yerel yönetimler, su ç›karma,
da¤›t›m, sulama sistemleri, hidroelektrik santraller ve baraj yap›m› ihalelerinde hak talep etmeye
bafllam›flt›r.

- Daha flimdiden dünyan›n pek çok yerinde içme sular›n›n da¤›t›m› özelleflmifl ve yoksul halklar›n ciddi
tepkileriyle karfl›laflm›flt›r. Ülkemizde de bir kaç ilin su da¤›t›m flebekeleri özellefltirilmifl, Edirne
örne¤inde oldu¤u gibi paylafl›m kavgalar› art›k gizlenemez hale gelmifl, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakan› ›rmaklar›n bile kullan›m›n›n özel flirketlere devredilece¤ini aç›klamakta sak›nca görmemifltir. 

- Öte yandan suyun ticarilefltirilmesi, özellefltirilmesi, metalaflt›r›lmas› çabalar› yaln›zca yoksullar›n
temiz suya eriflim hakk›n› tehdit etmekle de kalmamakta, yeni baraj ve santral inflaatlar› yüzünden
dünya halklar›n› ve gelecek nesilleri mevcut su havzalar›n›n tümüyle kaybedilmesi, havzalardaki canl›
yaflam›n ve gen kaynaklar›n›n tahrip edilerek ekosistemlerin sona ermesi, tarihi ve kültürel miras›n
yok edilmesi gibi telafisi mümkün olmayan tehlikelerle karfl› karfl›ya b›rakmaktad›r. 

- Suyun piyasaya aç›lmas›n›n, ayr›ca, bugüne kadar baflta belediyeler olmak üzere su da¤›t›m›nda
çal›flan bütün ücretlilerin istihdam›n› ve çal›flma güvencesini tehdit eden bir geliflme olaca¤›,
dünyadaki su özellefltirme örneklerinden bilinmektedir. 

- Ayr›ca, tar›mdaki h›zl› kapitalistleflme sürecinde tohum, gübre, akaryak›t vs. zorunlu ihtiyaçlar›n›
temin etme gücü bile kalmam›fl olan ve geçimlik tar›mla yaflam›n› sürdürmeye çal›flan milyonlarca
köylünün tar›mdan tamamen kopar›lmas› anlam›na gelecek olan suyun ticarileflmesinin di¤er
dolays›z ve dolayl› etkilerinin neler olaca¤› henüz tam olarak öngörülememektedir.

- Suyu sat›n almaya gücü yetmeyen milyonlarca köylü ve çiftçinin topraklar›ndan kopar›larak büyük
kentlere zorla göç ettirilmesinin sonuçlar›, y›¤›nsal iflsizli¤in ve sefaletin doru¤a ç›kmas›, çarp›k ken-
tleflmenin en uç noktaya ulaflmas› ve dolay›s›yla kentlerin gecekondu mahallelerinde daha da çek-
ilmez boyutlara eriflecek olan suya eriflim hakk› ihlalleriyle özetlenemeyecek kadar a¤›r ve y›k›c› ola-
cakt›r. 

- Su, özellefltirildi¤inde sermayenin afl›r› kar h›rs›ndan dolay› mevcut durumundan daha da sa¤l›ks›z
hale gelecektir. Birçok hastal›kta afl›r› art›fl olacakt›r. Dünyada bu durumun birçok örne¤i ile
karfl›lafl›lmaktad›r.

- Su forumlar›nda; su kaynaklar›n›n yönetimi için sorumluluklar›n gelifltirilmesi ve sürdürülebilir uygu-
lamalar vurgulanmakta, suyun ticarilefltirilmesi konular›nda siyasi taahhüt teflvik edilmekte ve özel-
likle Bakanlar konferans› arac›l›¤›yla su konusunun siyasi gündemin üst s›ras›na tafl›nmas›n›n hede-
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flendi¤i bilinmektedir. Bugün petrol yüzünden savafllar yap›lmaktad›r, yar›n su savafl sebebi olacakt›r.
Dünya halklar›n›n ortak mal› olan su ve su kaynaklar›n›n talan edilmesine ve sermayeye peflkefl çek-
ilmesine izin verilemez. 

- Su kaynaklar› halk›n mal›d›r.  Al›n›p sat›lamaz, ticarilefltirilemez, halk›n su kullan›m hakk› engellen-
emez.

- Birleflmifl Milletler 1977 y›l›nda suyun insan hakk› oldu¤u karar› alm›fl, 1992 y›l›nda suyun al›n›p
sat›labilen bir meta oldu¤una karar vermifltir. 1996 y›l›nda oluflturulan Dünya Su Konseyi arac›l›¤›yla
çok uluslu flirketler ve özel sektör temsilcilerinin ülke politikac›lar› ve yerel yöneticileri ile iflbirli¤i sonu-
cu   'su'   bütün dünyada talana aç›lm›flt›r. Dünya Su Konseyinin gerçeklefltirdi¤i Dünya Su forum-
lar›n›n hepsinde Dünya Su Konseyinin amac› tüm dünyada ve ülkemizde tüm sular›n (su kay-
naklar›n›n, akarsular›n, göllerin, barajlar›n, flehirlerin su da¤›t›m›n›n) özellefltirilmesini amaçlamak-
tad›r.  Dünyadaki ve ülkemizdeki su politikalar›n›n iyi izlenmesi ve gündemde olan özellefltirmelere
tav›r al›nmas› amac›nday›z. 2009 y›l›nda ülkemizde yap›lacak olan Dünya Su Forumunu platform
olarak teflhir ve protesto ederek özellefltirmeleri durdurmal›y›z. Bunun için güç birli¤i yaparak
mücadele etmeliyiz.

Yukar›da aktar›lan nedenlerden ötürü önümüzdeki dönemde en önemli toplumsal mücadele konu-
lar›ndan birinin "suyun özellefltirilmesi, ticarilefltirilmesi ve metalaflt›r›lmas›" konusu olaca¤› aç›k
flekilde görülmektedir. 2009 y›l›n›n Mart ay›nda ‹stanbul’da toplanacak olan ve suyun
piyasalaflt›r›lmas› sürecini h›zland›rmay› amaçlayan 5. Dünya Su Forumuna karfl› gereken cevab› ver-
mek, ülke ölçe¤inde güçlü ve kararl› bir birliktelikle mümkün olacakt›r. Yine ayn› nedenlerden ötürü
biz, afla¤›da imzas› bulunan kurulufllar ve örgütler suyun özellefltirilmesine ve Dünya Su Forumunun
Mart-2009’da ‹stanbul’da bu süreci daha da h›zland›rmak amac›yla düzenleyece¤i toplant›lara karfl›
birlikte mücadele etmek için bir araya geldi¤imizi duyuruyoruz.

D‹SK / KESK / TMMOB / ‹STANBUL TAB‹P ODASI / ‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹LER VE MAL‹
MÜfiAV‹RLER ODASI / ‹STANBUL BAROSU / ‹STANBUL ECZACI ODASI / ‹STANBUL D‹fi HEK‹MLER‹
ODASI / ‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI / CHP ‹STANBUL ‹L ÖRGÜTÜ / EMEK PART‹S‹
‹STANBUL ‹L ÖRGÜTÜ / ÖDP ‹STANBUL ‹L ÖRGÜTÜ / SHP ‹STANBUL ‹L ÖRGÜTÜ / TKP ‹STANBUL
‹L ÖRGÜTÜ / SU POL‹T‹K / ALINTER‹ / MUNZURU KORUMA KURULU / SODAP / ÇORLU SU
YAfiAMDIR PLATFORMU /GDO’YA HAYIR PLATFORMU / HALKEVLER‹ ‹STANBUL fiUBELER‹ /
Ö⁄RENC‹ KOLLEKT‹FLER‹ / ESP / TEMEL HALKLAR FEDERASYONU VE ‹D‹L KÜLTÜR MERKEZ‹ /
TÜRK‹YE SOSYAL FORUMU / HALK CEPHES‹ / B‹RLEfi‹K METAL ‹fi SEND‹KASI / ENERJ‹ YAPI YOL
SEN / TÜMBEL SEN 1 NOLU fiUBE / TÜM BEL SEN 4 NOLU fiUBE / E⁄‹T‹M SEN / TARIM ORKAM
SEN / YAPI YOL SEN / ÇEVRE HUKUKU DERNE⁄‹ / ÜN‹VERS‹TE Ö⁄RET‹M ÜYELER‹ DERNE⁄‹ /
VETER‹NER HALK SA⁄LI⁄I DERNE⁄‹ / KALDIRAÇ DERG‹S‹ / ‹VME DERG‹S‹ / ‹fiÇ‹ GAZETES‹
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22.07.2008
TAR‹H VE KÜLTÜRÜ YOK ETME PAHASINA 
YEN‹ RANT ALANLARI YARATILIYOR

“Bizi komflular›m›zdan, arkadafllar›m›zdan, dostlar›m›zdan ay›r›yorlar. Evimizden kopar›yorlar,
kültürümüzden ay›r›yorlar, asimile ediyorlar, soyk›r›m yap›yorlar.”

KENTSEL (RANTSAL) DÖNÜfiÜM PROJELER‹ BÖLGE ‹NSANLARINA 
YEN‹ SORUNLAR ÇIKARARAK MA⁄DUR‹YETLER‹N‹ ARTIRIYOR.

“Sulukule”: Roma, Bizans, Osmanl› dönemlerine ait Yer alt› ve üstü tarihi miras› ve özellikleri ile sit
alan› ve koruma kapsam›nda (yer alt› su kanallar›, surlar›, bölgede tescil edilmifl konutlar ve di¤er
yap›lar, sokaklar vb.) ve özgün bir tarihsel-kültürel dokuya sahiptir.” 

Semt sakinlerinin geçmifl y›llardan bu yana temel sorunu “yoksulluk, iflsizlik, sa¤l›kl› alt yap› ve üst
yap› olanaklar›na sahip olamamak, sa¤l›k hizmeti ve e¤itime” ulaflamamak iken, “kentsel yenileme”
süreci neticesinde bu sorunlara bir de “bar›nma, sa¤l›kl› yaflama, sosyal-kültürel de¤erlerini yitirme ve
yok olma sorunu” eklenmifl bulunmaktad›r. Bu mahallede insanlar›n hayat›n›n iyilefltirilmesi için bu
konularda eflzamanl› önlemler al›nmas›na, çözümler gelifltirilmesine ihtiyaç vard›r. Bu sorunlardan
her biri di¤erini karfl›l›kl› olarak tetikliyor ve daha da a¤›r hale getiriyor. fiöyle ki; “Kentsel yenileme”
uygulamalar› sonucunda bar›naks›z kalma ve kültürlerini yitirme, yok olma tehdidiyle karfl› karfl›ya
kalan semt insanlar› adeta “deprem sonras› travma” durumunu yaflamaktad›r. Duygular›n› ve ruh hal-
lerini yans›tmas› aç›s›ndan bir cümlelerini sizlerle paylaflmak istiyoruz. 

“Bizi komflular›m›zdan, arkadafllar›m›zdan, dostlar›m›zdan ay›r›yorlar. Köyümüzden kopar›yorlar,
kültürümüzden ay›r›yorlar, asimile ediyorlar, soyk›r›m yap›yorlar.”

Yapt›¤›m›z de¤erlendirme sonucunda bir kere daha görülmektedir ki:

Sulukule’de hala büyük ço¤unluk son derece a¤›r koflullarda yaflamaya devam etmektedir. Evlerde
tekrar oturmay› olanaks›z k›lmak için, evlerin ya camlar› k›r›lm›fl yada çat›lar yar›m y›k›lm›flt›r. Buna
ra¤men bu koflullarda dahi gelir düzeyi son derece düflük olan bu aileler bu evlerde bar›nmaya
devam etmektedir. Bunun d›fl›nda evleri y›k›lan aileler yaflamlar›n› yak›nlar›n›n evinde geçirmekten
dolay› yaflam koflullar› daha da zorlaflm›flt›r. 

Sulukule halk sa¤l›¤›n› direk olarak etkileyen ve salg›n hastal›klar›n en önemli etkeni olan susuzlukla
bafl bafla b›rak›lm›flt›r Sulukule’nin sular› hiçbir gerekçe göstermeden kesilmekte, borçlar› olan aileler
ise borçlar›n› ödeseler bile sular›n›n aç›lmayaca¤› aç›kça söylenmektedir. Dolay›s›yla halk, su
ihtiyaçlar›n› kayna¤› belirsiz yerlerden karfl›lamaktad›r. 

Ayr›ca bu kentsel dönüflüm projesinin ortaya ç›k›fl›ndan itibaren Sulukule’nin kanalizasyonlar› düzen-
li olarak t›kanmakta ve belediye bu konuya kay›ts›z kalmaya devam etmektedir. Baz› evlerin kanal-
izasyon gider borular›n› soka¤a vermek zorunda olmas› susuzlukla birleflince halk sa¤l›¤›n› ciddi bir
biçimde tehdit etmektedir. 

Sulukule’de yürütülen bu kentsel dönüflüm projesi kelimenin tek anlam›yla kentsel ölüm projesi
haline dönüflmüfltür. Gerçeklefltirilen y›k›mlar›n ortadan kald›r›lmamas› ve molozlar›n çocuklar›n oyun
alan› haline gelmesi orada yaflayan ve oynayan çocuklar›n fiziki yaralanmalar›na olanak tan›yacak
ortam› yaratmaktad›r. 

Unutmamak gerekir ki bar›nma duygusu, kiflinin geliflim ça¤›nda en önemli unsurlardan biridir.
Dolay›s›yla yap›lan bu çal›flma orada yaflayan geliflim ça¤›nda olan gençlerin endifle duygusunu
art›rmakta ve güven duygusunun oluflmas›n› engellemektedir. 



Sonuç olarak, mevcut sosyal, tarihsel ve kültürel dokuyu yok sayarak kenti pazarlanabilir bir mal
haline getiren kentsel dönüflüm projeleri toplumsal travmalara yol açmaktad›r. 

Bu projelerde bir taraf›n rant› için di¤er taraf görmezden gelinmekte ve hatta sa¤l›klar›n› ciddi bir
flekilde tehdit edecek kadar ileri gidilmektedir.

Temel sorunlar: 

1- Dünya kültür miras› listesinde yer alan; Kentsel ve Tarihi Sit, Kentsel ve Arkeolojik Sit ve 1. Derece
Arkeolojik Sit alan› olan Tarihi Yar›mada Koruma Amaçl› Naz›m ‹mar Plan› kapsam›nda bulunan
bölge; evrensel koruma ve kurallar› ile Anayasaya ayk›r›l›klar tafl›yan 5366 say›l› yasa kapsam›nda
Bakanlar Kurulu karar› ile yenileme alan› ilan edilmifl ve yine Bakanlar Kurulu karar› ile acele kamu-
laflt›rma kapsam›na al›nm›flt›r. ‹lgili tüm toplum kesimlerinin, meslek odalar›n›n sivil toplum örgüt-
lerinin bilim ve akademik çevrelerin, UNESCO /‹COMOS ve Sulukule halk›n›n tüm uyar›, çaba ve
aç›lan davalara ra¤men evrensel tüm koruma ve yenileme kurallar›na ve koruma amaçl› imar plan›na
ayk›r› bulunan Sulukule Yenileme Projesi; Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ‹stanbul Yenileme Alanlar›
Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu’nun 2.11.2007 tarih 20 say›l› karar› ve Fatih
Belediyesi’nin 10.12.2007 tarih ve 2007/156 say›l› Meclis Karar› ile onaylanm›flt›r.

• Koruma Kurulu kararlar› beklenilmeden Tescilli yaklafl›k 25 (2 tanesi belgelenmifl) evle birlikte çok
say›da evin y›k›lm›fl oldu¤u,

• Bölgede yaflayan vatandafllar›n son y›llarda giderek artan oranda yaflam biçimlerine, kültürel ve
sosyal al›flkanl›klar›na müdahale edildi¤i, temel çal›flma ortamlar› olan müzik ve e¤lence mekanlar›n›n
kapat›ld›¤›, çal›flma haklar›na müdahale edildi¤i, koflullar›n›n güçlefltirildi¤i, ayr›mc›l›¤a tabi tutulduk-
lar›, örselendikleri d›flland›klar›, baz› müzisyenlerin y›llard›r ifllerini yapamad›klar› anlafl›lm›flt›r. 

Ayr›ca; 

• Son aylarda pek çok vatandafl›n belediye görevlileri ve baz› çevrelerin (ayr›mc› / ticari maksatl›)
ç›kar beklentisi do¤rultusunda ma¤dur edildiklerine iliflkin yak›nmalar›n oldu¤u,

• Bölgenin Kamulaflt›r›laca¤› söylenerek (belediye mahallede 500 lira /m2 önermifl. Ancak 2.-3.
kifliler 1000-1500 lira/m2 vererek baz› binalar› sat›n alm›fllar. Sonra belediyeye 50 liraya devrederek
yeni projeden hak sahibi olmufllar) evlerin bir an önce sat›lmas›, elden ç›kar›lmas› için kendilerine
bask› yap›ld›¤›,

• Bu el de¤ifltirmeler sonucu baz› insanlara haks›z kazanç sa¤land›¤›, tapu kay›tlar›n›n incelenmesi
sonucu bu durumun aç›k olarak görülebilece¤i iddialar› dile getirildi, 

Yeni projeden; -Baz› AKP Belediye Meclis üyeleri, AKP ‹lçe Yönetimi üyelerinin-Baz› Holdinglerin, baz›
ünlü / tan›nm›fl kiflilerin birden çok dükkan ya da konut ald›klar› iddia edilmektedir.

Yeni tapu sahiplerinin, proje ortaklar›n›n Plan/proje üzerinden ald›klar› iflyeri ve konutlar› flimdiden
10-15 kat farkla ilan yoluyla sat›fla ç›kard›klar› iddia edilmektedir.

Uygulaman›n devam etmesi durumunda:

• Kirac›lara yap›lan boflaltma ihbarnamesi ile pek çok ailenin ma¤dur olaca¤›,

• Mahallede yaflayanlar›n keyfiyetin durdurulmamas› durumunda zorunlu olarak yerlerinden
ayr›lacaklar›, kendilerine gösterilen yerlere gidecekleri, ancak orada yaflamalar›n›n ve geçinmelerinin
mümkün olamayaca¤› -çad›ra ç›kanlar›n oldu¤u, ailelerin parçalanaca¤› ile ilgili yayg›n bir endifle
oldu¤u ve bu durumun insanlar›n ruh sa¤l›¤›n› bozdu¤u,

• Mahallede yaflayan baz› vatandafllar›n el arabalar›na, at arabalar›na el konulmas›, k›r›lmas› sonucu
aylard›r çal›flmad›klar› için ekonomik ve sosyal sorunlar›n›n artaca¤›,

• Bölgede yaflayanlar›n; y›k›mlar, göçe zorlamalar, mahallede yaflayanlara bask›lar ve alt yap›n›n
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tahrip edilmesi, yeterli ve sa¤l›kl› içme suyu, besin bulunamamas›, sa¤l›k hizmetlerine ulafl›lamamas›
ve yaz dönemi olmas›  nedeniyle toplum sa¤l›¤›n› olumsuz etkileyebilecek baflta bulafl›c› hastal›klar
ve travmaya ba¤l› ruh sa¤l›¤› sorunlar› olmak üzere önemli sa¤l›k sorunlar› yaflayabilecekleri
anlafl›lmaktad›r. 

2- ‹stanbul’un dünya miras› listesinde yer alan Bizans ve Osmanl› zamanlar›nda çok önemli bir
yerleflim alan› oldu¤u bilinen ve kuzey s›n›rlar›nda Arteus aç›k sarn›c› ve Kariye gibi önemli Bizans
yap›lar›n›n bulundu¤u ve 569-570 y›llar›nda infla edilen Deuteron Saray›’n›n bulunma olas›l›¤› çok
yüksek olan Sulukule’de hiç bir ciddi bir arkeolojik kaz› ve araflt›rma yapmadan tüm alan› lüks konut-
lar ve onlar›n yer alt› otopark› haline getiren ve halen ilgili meslek odalar›m›zca yarg›ya götürülmüfl
bulunan yenileme/dönüflüm projesi; bu konuda mevcut bulunan ulusal ve uluslararas› bilimsel ve
hukuksal kurallara ve sözleflmelere de ayk›r› bulunmaktad›r. 

Bütün bu gerçeklere, yap›lan tüm uyar›lara ve toplumsal tepkilere ra¤men halen inatla sürdürülen
yarg› kararlar› dahi beklenmeden top yekün y›k›mlara giriflilen, acele kamulaflt›rma ad› alt›nda kamu
otoritesini ve yetkisini kötüye kullanarak bölge yaflayanlar›n› korkutarak tüm varl›klar›n› yok pahas›na
elden ç›kartmas› esas›na dayanan bu rant projesinin as›l amac›n›n; yoksul ve yoksun insanlar› binlerce
y›ll›k bir kültürü yaflatt›klar› yaflam alanlar›ndan kopartmaya yönelik bir insanl›k ve kent suçu olan soy-
lulaflt›rma operasyonu oldu¤u gerçe¤i son Unesco raporlar› ile de bir kez daha belirtilmifltir.

Bölge sadece alt yap› ve üst yap› tarihsel varl›klar› aç›s›ndan de¤il ayn› zamanda yaklafl›k 1000 y›ll›k
kültürel, ekonomik, sosyal özellikleri ve kamuya mal olmufl otantik özgün renkleri nedeniyle de
yaflayan insanlarla bütünleflmifl tarihi, kültürel ve toplumsal bir mirast›r. Bölge insan›n›n oradan
ayr›lmak durumunda b›rak›lmas› ya da uzaklaflt›r›lmas› bu tarihsel-kültürel dokunun ve yaflayan canl›
özgün kültürel varl›¤›n da yitirilmesi riskini güçlendirmektedir. 

Bu aç›dan telafisi olanaks›z ma¤duriyetlerin olabilece¤i, kentsel dönüflüm projesi ile sadece alt ve üst
yap›n›n de¤il kültürel de¤erlerinde sönümlenece¤i ve yok olaca¤› anlafl›lmaktad›r. 

Dolay›s›yla Sulukule’de salg›n hastal›klardan ölümler meydana gelmeden önce baflta bar›nma hakk›
olmak üzere sa¤l›kl› yaflama, beslenme, e¤itim,sosyal-kültürel haklar› için yöneticiler güvence vermeli,
proje bu haliyle bir an önce durdurulmal›, tarihsel kültürel sosyal mirasa sahip ç›kan yeni bir yaklafl›m
ile yeniden ele al›nmal›d›r. 

HERKESE SA⁄LIK VE GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU
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25.08.2008
HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK ‹Ç‹N MÜCADELE EDENLER
SEND‹KALAfiTIKLARI ‹Ç‹N ATILAN ‹fiÇ‹LER‹N VE GREVDEK‹
SEND‹KALARIN SES‹ OLACA⁄IZ

Bilindi¤i gibi y›llard›r bir yandan ülke de¤erlerini satmak, di¤er yandan baflta sa¤l›k, sosyal güvenlik
olmak üzere tüm hizmet alanlar›n› sermayeye kar alan› olarak haz›rlamakla “görevlendirilmifl” olan
AKP Hükümeti, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›n› (SSGSS) tüm tepkilere ra¤men yasalafl-
t›rd›. 1 Ekim tarihinde yürürlü¤e girmesi beklenen bu y›k›m yasas›na karfl› etkin ve  bir mücadele yü-
rüten Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu AKP Hükümeti’nin peflini b›rakmamakta kararl›d›r.
Onlarca sendika, meslek odas›, parti, dernek ve inisiyatiften oluflan HSGG Platformu olarak; emekli
maafllar›n› düflürme, emeklili¤i zorlaflt›rma ve sa¤l›k hizmetini piyasalaflt›rmay› hedef alan bu yasa ta-
sar›s›na karfl› 1 Ekim tarihine kadar tepkimizi sürdürece¤imiz ve 1 Ekim sonras›nda bu yasan›n yürür-
lü¤e girmesi halinde yaflanacak her ma¤duriyetin hesab›n› baflta AKP Hükümeti olmak üzere bu sü-
recin sorunlular›ndan soraca¤›m›z bilinmelidir.

Güvenli gelecek talebi bilindi¤i gibi yaln›zca emekli maafllar›na ya da emeklilik yafl›na yönelen sald›r›-
lara karfl› mücadele etmekle s›n›rlanamaz. ‹nsanlar›n emekli olma yafl›, ya da prim gün say›s›n› tart›-
flabilmeleri için öncelikle bir ifle sahip olmalar› gerekiyor. Çal›flma haklar›na sayg› gösterilerek iflten
at›lmamalar› gerekiyor. En temel haklar› olan örgütlenme, sendikalaflma haklar›na sayg› gösterilme-
si gerekiyor.

Oysa demokrat oldu¤una dair “efsaneler” yaratan AKP Hükümeti’nin “demokratl›¤›” iflçiler karfl›s›n-
da, sendikalar karfl›s›nda aniden buharlafl›yor. ‹nsanl›k d›fl› çal›flma koflullar›n› görmezden gelen,
ölümler karfl›s›nda denetimler yerine patronlar› teflvik eden hükümet üyeleri, iflçilerin örgütlenme ta-
leplerine sald›rgan uygulamalar ve iflten atmalarla yan›t veren patronlar karfl›s›nda saf›n› aç›k olarak
belli ediyor. ‹flçilerin çal›flma, örgütlenme ve grev haklar› ellerinden al›nabiliyor.

‹nsanca yaflam talepleri kamuoyundan gizleniyor. Sanki iflinden at›lan, en temel talepleri karfl›lanma-
d›¤› için greve gitmeye zorlanan binlerce iflçi bu ülkede yaflam›yormufl gibi davran›l›yor. 

Unilever’de, Desa’da, E-Kart’ta, Yör-San’da, Arkas’ta, Tega’da, Nergis Holding’de, Menderes Teks-
til’de, Sar›yer ve Bursa Belediyelerinde, Kocaeli ve ‹stanbul Üniversite hastanelerinde binlerce iflçinin
ma¤duriyeti görmezden geliniyor. ‹stanbul’daki belediye iflçilerinin en temel talepleri kabul edilmeye-
rek greve zorlan›yor. 

Onlarca flehirde ayn› anda yaflanan bu hak gasplar› medya taraf›ndan görülmüyor. Baflbakan›n der-
di olmuyor. Bakanlar eylemlere biber gaz› ve tazyikli su s›k›lmas› talimat› vererek iflçilere verdikleri
önemi(!) belli ediyor. Milyonlarca kamu emekçisini “toplu görüflme” adl› ortaoyunu ile oyalamalar›
bu yaklafl›m› bir baflka pencereden hepimize gösteriyor.

Ancak bizler çok iyi biliyoruz ki; flu an direniflte olan binlerce iflçinin ve sendikalar›n›n yaln›z kalmas›
ve yenilmesi durumunda kaybeden yaln›zca bu iflçiler olmayacak. ‹nsanca bir yaflam talebini dillendi-
ren, ücret art›fl› ve özlük haklar›n›n iyilefltirilmesini isteyen, sendikalaflan herkese ayn› muamele uygu-
lanacak. Örgütsüz, sendikas›z milyonlarca iflçinin güvenli bir gelecek talebi patronlar›n iki duda¤› ara-
s›nda kalacak. Bu nedenle Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu olarak; Sa¤l›¤›m›zdan ve güven-
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li gelecek talebimizden vazgeçmeyece¤iz. Birleflik mücadeleyi bugün direnifllere zorlanm›fl olan iflçi-
ler ve sendikalar›yla büyütmeye çal›flaca¤›z. Örgütlenmenin, sendikalaflman›n, hakk›n› araman›n do-
¤al ve insani bir talep oldu¤unu herkese göstermeye çal›flaca¤›z. Bildirilerimizle, toplant›lar›m›z, pa-
nellerimiz ve eylemlerimizle iflçilerle birlikte güvenli gelecek talebini yükseltece¤iz. 

Bu do¤rultuda, Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu’nu oluflturan tüm sendika, meslek odas›,
siyasi parti, dernek ve inisiyatifler olarak;

1. 27 A¤ustos 2008 Çarflamba günü saat 14.00’te tüm direnifllerle dayan›flmam›z› göstermek üzere
aylard›r Gebze’de direnen Unilever iflçilerini topluca ziyaret edecek ve bas›n aç›klamas› yapaca¤›z;

2. Türk-‹fl ‹stanbul flubelerinin bafllatt›¤› “direniflteki iflçilerle 5 liran› paylafl” kampanyas›n› destekleye-
ce¤iz,

3. 1 Ekim’e kadar SSGSS Yasas›’na karfl› tepkimizi sürdürürken, ‹stanbul’un her yan›nda iflçi direnifl-
leriyle dayan›flmam›z› da eylemlerimizle sokakta gösterece¤iz.

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU
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17.10.2008
GENEL SA⁄LIK S‹GORTASI YÜRÜRLÜ⁄E G‹RD‹

DAHA ‹LK GÜNDEN KATILIM PAYLARININ KAPSAMI
GEN‹fiLET‹L‹P M‹KTARI ARTTIRILDI!

2008 Y›l› Sosyal Güvenlik Kurumu Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i 1 Ekim’de yürürlü¤e girdi.

Sa¤l›k Uygulama Tebli¤inde yer alan kat›l›m paylar›, sevk zinciri, reçete k›s›tlamalar›, “istisnai” sa¤l›k
hizmetleri ve özel hastanelerde yeni “ilave ücret”ler, t›bbi tetkiklerde ifllem tekrar› için süre s›n›rla-
mas› gibi bir dizi düzenleme sa¤l›k hizmetinden yararlanacak olan bütün yurttafllar› yak›ndan
ilgilendiriyor. 

‹lk dikkat çekici de¤ifliklik ise poliklinik muayene kat›l›m paylar›nda yap›ld›. Bu de¤iflikli¤i ekteki tablo-
da bilgilerinize sunuyoruz.

Tabloda görüldü¤ü gibi daha önceki y›llarda muayene ücreti ödemeyen SSK’l› aktif çal›flanlar, yeflil
kartl›lar, kamu çal›flanlar› ve emeklileri ile aile bireyleri bundan sonra ücret ödemek zorundalar.

Öte yandan, flimdiye kadar olan uygulamada sigortal›lar›n ödedi¤i muayene ücreti standart iken, 1
Ekim 2008’den itibaren ikinci basamak resmi sa¤l›k kurumlar›nda 3 YTL, e¤itim ve araflt›rma has-
tanelerinde 4 YTL, üniversite hastanelerinde 6 YTL, özel sa¤l›k kurum ve kurulufllar›nda 10 YTL oldu.
Birinci basamak resmi sa¤l›k kurulufllar›nda yap›lan muayene ile uygulamaya geçilen illerde aile heki-
mi muayenelerinden kat›l›m pay› al›nmayacak. Ancak gerçekte birinci basamak sa¤l›k hizmeti veren
iflyeri hekimlerinin yazd›¤› reçetelerden de 3 YTL al›nacak.

Böylece Sa¤l›k Uygulama Tebli¤inde yer alan sadece bu iki “küçük” düzenleme ile vatandafllara y›ll›k
toplam› milyarlarca YTL’yi bulan ek bir mali yük getirildi.

1 Ekim’de bafllayan uygulama hastalar›n büyük tepkisine neden oluyor. Muayene ücretlerinin Sosyal
Güvenlik Kurumu taraf›ndan tahsilat› eczaneler kanal›yla yap›l›yor. Eczaneye ilac›n› almak için gelen
hastadan muayene ücretini de almak durumunda olan eczac›lar, bu uygulamaya karfl› ç›k›yor ancak
hastalara durumu anlatmakta güçlük çekiyor. 

Genel $a¤l›k $igortas›’n›n yürürlü¤e girdi¤i daha ilk günden kat›l›m paylar›n›n kapsam›n›n geniflletilip
miktar›n›n artt›r›lmas› önümüzdeki dönemde ne kadar büyük bir tehditle karfl› karfl›ya oldu¤umuzu
aç›k olarak göstermektedir. 

Herkese Sa¤l›k/Güvenli Gelecek Platformu olarak bütün emekçileri, bir kez daha, sa¤l›k ve sosyal
güvenlik hakk› için yürüttü¤ümüz mücadeleye kat›lmaya davet ediyoruz; 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Sa¤l›k Uygulama Tebli¤inde
emekçiler aleyhine yap›lan bütün düzenlemeler derhal geri çekilmelidir.

HERKESE SA⁄LIK/GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU- ‹STANBUL
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21.10.2008
SUYUN ÖZELLEfiT‹R‹LMES‹NE KARfiI HEP B‹RL‹KTE
MÜCADELEYE

Suyun Ticarileflmesine Hay›r Platformunun bileflenleri olarak TBMM’de devam eden ve en temel ya-
flam hakk› olan suyumuzu flirketlerin emrine tahsis etmeyi hedefleyen yasa tasar›s› görüflmelerini pro-
testo ediyor ve;

1- Suyun sadece paraya ve güce sahip olanlar taraf›ndan ulafl›labilecek, al›n›p sat›labilen bir mal ha-
line getirilmesine

2- Bu nedenle, evlerimize kontörlü su sayaçlar› tak›lmas›na ya da suya eriflimin piyasa fiyatlar›na en-
dekslenmesine

3- Su havzalar›na yap›laflma izni verilmesine

4- ‹nsani ihtiyaçlar› gidermek için gerekenden daha fazla su ve enerji kullan›m› ad›na nehirlerimiz üze-
rine yüzlerce baraj yap›lmas›na

5- Geçimlik tar›mla u¤raflan milyonlarca küçük çiftçinin tohum, gübre, mazotun ard›ndan flimdi de
suyu piyasa fiyatlar› üzerinden sat›n almak zorunda b›rak›lmas›na

6- Ve; sular›m›z› kirleterek ülkede ve dünyada temiz su k›tl›¤›na yol açan flirketlerin k›tl›¤›n bedelini
halklara yüklemeye kalk›flmalar›na ‹zin vermeyece¤imizi ve karfl› mücadelemizin genifl halk kesimleri-
ni kucaklayarak devam edece¤ini kamu oyuna duyuruyoruz.  

TBMM’de devam eden görüflmelerin yaflam hakk›m›za nas›l ve neden göz dikti¤ini merak eden yurt-
tafllar›m›z›, Platformumuz taraf›ndan 8-9 Kas›m tarihlerinde ‹TÜ-Taflk›flla’da düzenlenecek uluslar ara-
s› konferansa kat›lmaya ça¤›r›yoruz. “Gelin hep birlikte suyun özellefltirildi¤i di¤er ülkelerde yaflanan
y›k›c› geliflmeler ile dünyada ve ülkemizde bu sald›r›lara karfl› örgütlenen toplumsal direniflleri birebir
mücadeleyi yürüten hareketlerin kendilerinden ö¤renelim” diyoruz.  

Bizler, baflta, Hükümetler, Dünya Su Konseyi ve onun Forumu, Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Ban-
kas› ard›ndan da suyu bir insan hakk› olarak tan›d›¤›n› ve herkesin suya eriflim hakk›na sahip oldu¤u-
nu sürekli tekrarlad›¤› halde bu hakk›n nas›l kullan›laca¤›na hiç de¤inmeyerek dünya halklar›n› yan›lt-
maya çal›flan Birleflmifl Milletler olmak üzere sular›m›z üzerinde hak iddia eden bütün flirketleri ve ku-
rumlar› uyar›yoruz:

“Küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤ini bahane ederek su üzerinde oynamakta oldu¤unuz bu oyuna da-
ha fazla izin vermeyece¤iz” Dünyada su hakk› için mücadele eden di¤er örgütlerin sesleriyle dünya
ölçe¤inde geniflleyerek devam eden “Mavi Ekim” zincirinde buluflan sesimiz, flimdi,eskisinden çok da-
ha gür; Gücümüz, ülke ve dünya düzeyindeki birli¤imizden ötürü art›k çok daha kararl› ve dinamik.

Mavi Ekim hareketi ilk kez Uruguay halk›n›n 31 Ekim 2004’te anayasa de¤iflikli¤i için sand›k bafl›na
gitmesiyle  bafllad›. Halk›n ezici ço¤unlu¤unun oylar› sonucunda Uruguay anayasas›, suyun bütün ül-
ke halk›na temel kamusal bir hak olarak sa¤lanmas›n› ve halka su da¤›t›m›n›n hiçbir koflulda flirketle-
re devredilmemesini güvence alt›na alacak flekilde de¤ifltirildi. Türkiye Suyun Ticarileflmesine Hay›r
Platformu olarak bizler, ülkemiz ve dünya halklar›n› temel haklar etraf›nda birleflik bir mücadele ör-
gütlemeye, Mavi Ekim’i Türkiye’de de baflarmaya ça¤›r›yoruz. 

Mavi Ekim Uruguay’d›r, Çin’dir, Ekuador’dur, ‹spanya’d›r, G.Afrika’d›r, Mavi Ekim Türkiye’dir, Mavi
Ekim bütün dünyad›r… 

SUYUN T‹CAR‹LEfiT‹R‹LMES‹NE HAYIR PLATFORMU



1 8 6

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 Ç A L I fi M A  R A P O R U

01.11.2008
HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK ‹Ç‹N 
“‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ YASA TASARISI” GER‹ ÇEK‹LS‹N!

Nereye kadar? 

Her fleyi satmay›, bu ülkeyi tüm de¤erleri ile pazarlamay› marifet sananlar, “ekme¤imize afl›m›za”,
suyumuza, elektri¤imize, bar›nma hakk›m›za göz koyanlar bu pervas›zl›¤› nereye kadar sürdürebilir?

Ç›kard›klar› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas› ile sa¤l›k ve emeklilik hakk›n› çalan; sa¤-
l›k ve emeklilik hizmetlerini sermaye odakl› hale getirenler, emekli maafllar›n› kademeli olarak düflü-
rüp, katk› paylar› ile sa¤l›k hizmetinde cebimize göz dikenler daha neleri sat›fla ç›karabilir? 

AKP Hükümeti sömürü ve tüketim sarmal›yla iflsizlik ve yoksullu¤u art›ran kapitalizmin krizleri karfl›-
s›nda emekçileri koruyacak tedbirleri almak yerine flimdi de iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i alan›n› taflero-
na devredecek düzenlemelerde bulunuyor.

Çal›flma Bakanl›¤›’n›n tamamen göstermelik, cayd›r›c› hiçbir yapt›r›m içermeyen “‹fl Sa¤l›¤› ve Güven-
li¤i” (‹SG) Yasa Tasar›s›; ‹flçi Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i hizmetlerinin taflerona devredilmesini ve iflyeri he-
kimlerini esnek çal›flt›rmay› “Reform” diye yutturmaya çal›fl›yor.

Oysa ‹flçi Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i kavram›nda, çal›flanlar aileleri ile birlikte ve yaflamlar›ndaki tüm koflul-
lar düflünülerek de¤erlendirilmelidir. Fiziksel ve ruhsal olarak asgari koflullara sahip olmayan bir insa-
n›n sa¤l›kl› olmas›ndan bahsedilemez. Kendisini güvende hissetmesi beklenemez. Bu nedenle baflta
düflük ücret ve esnek çal›flma olmak üzere, düzensiz üretimin ve tafleronlaflt›rman›n as›l çal›flt›rma bi-
çimi haline getirildi¤i bir ortamda ‹flçi Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inden bahsetmek laf cambazl›¤›ndan baflka
bir fley de¤ildir. Yo¤un sömürü, düflük ücretler, yoksulluk ve artan sürekli iflsizli¤in belirgin oldu¤u ül-
kemizde tek bafl›na teknik düzenlemeler içeren; patronlara karfl› yapt›r›m› olmayan bir yasan›n hiçbir
ifle yaramayaca¤› bilinmelidir.

Ülkemizde her y›l yaklafl›k kay›tl› 80 bin ifl kazas› bildirimi yap›lmakta ve bunlar›n sonucunda bin 600
kifli maalesef ki yaflam›n› yitirmektedir. Yani ülkemizde her 5 dakikada bir ifl kazas› yaflanmaktad›r.
Ne ac›d›r ki AKP Hükümeti rakamlara yans›yan bu kara tabloyu düzeltecek çabalar yerine, mevcut
durumu daha da geriye götürecek giriflimler peflindedir. Üstelik bu giriflimler yeni rant kap›lar› içer-
mektedir. Yaklafl›k 2 y›ld›r tart›flmalar› sürmekte olan ve iflçi sendikalar›n›n, ilgili meslek örgütlerinin
olumlu katk› sunma çabalar› dikkate al›nmadan Çal›flma Bakanl›¤›nca son hali verilmeye çal›fl›lan ‹SG
yasa tasar›s›, iflçi ve emekçilerin beklentilerini karfl›lamaktan çok uzakt›r.

Ülkemizde Tuzla örne¤i hala s›cakl›¤›n› korurken, yaz dönemi baflta TOK‹ olmak üzere inflaat sektö-
ründe, maden ve ulafl›m ifl kolunda yüzlerce iflçi ifl kazalar›ndan dolay› yaflam›n› yitirmiflken, Davut-
pafla’da 22 iflçi havai fifleklerle parçalanm›flken, yak›n zamanda slikozis (kot tafllamas›) nedeniyle 18
yafl›ndaki 2 genç iflçimiz yaflam›n› yitirmiflken, bu yasa tasar›s›na karfl› al›nacak tutum daha da büyük
önem kazanmaktad›r. 

Bu yasan›n tart›flmas› tek bafl›na teknik ve hukuki bir düzenlemenin ötesinde, siyasi tercih ve bu ter-
cihe ba¤l› ortaya ç›kacak “vicdani” bir hesaplaflmay› içermektedir. Baflta iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i ol-
mak üzere çal›flma yaflam›n›n her aflamas›nda sendikal örgütlülü¤ü esas almayan bir anlay›fl›n kabul
edilmesi mümkün de¤ildir. Bu nedenle sendikalaflman›n önündeki engelleri kald›rma yönelimi olma-
yan hiçbir çaban›n iflçilerin lehine olmas› beklenemez. 

En belirgin güvencesiz çal›flt›rma biçimi olan tafleronlaflt›rmay› ve yaratt›¤› tahribat› dikkate almayan,
a¤›r ve tehlikeli ifller için patronlara ciddi yapt›r›mlar getirmeyen bu yasayla ne yaz›k ki ifl kazalar› ve
meslek hastal›klar› azalmayacak, her y›l ifl kazalar›nda kaybetti¤imiz iflçi kardefllerimiz yüre¤imizi yak-
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maya devam edecektir. Meslek hastal›klar›ndan dolay› genç yaflta yaflam›n› kaybeden, maluliyete u¤-
rayan iflçilerin kabul edilemez çal›flma koflullar› devam edecek ve geriye sadece bu alan için ç›kar›lm›fl
göstermelik bir yasa kalacakt›r.

Bu yasa tasar›s› ile;

• ‹fl kazalar› ÖNLENEMEZ!

• Meslek hastal›klar›n›n önüne geçilemez veya G‹ZLEN‹R!

• ‹fle ve çal›flma ortam›na ba¤l› hastal›klar ARTAR!

• ‹flyerlerindeki sa¤l›ks›z ve güvensiz çal›flma ortamlar› DÜZELT‹LEMEZ!

• Çal›flanlar›n her türlü kiflisel ve sa¤l›kla ilgili bilgileri, iflverenlerin hizmet sat›n ald›¤› flirket yetkilile-
rine verilerek kiflisel mahremiyet ihlalleri ÇO⁄ALIR!

• Bu yasa ile iflyerlerinde sa¤l›kl› ve güvenli çal›flma ZORLAfiIR! 

D‹SK-KESK-TMMOB ve TTB’nin yerel temsilcileri baflta olmak üzere Türk-‹fl fiubeler Platformu, ba¤›m-
s›z sendika, siyasi parti ve derneklerin oluflturdu¤u ‹stanbul Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platfor-
mu olarak; iflimize, sa¤l›¤›m›za, ifl güvenli¤imize sahip ç›kaca¤›z. ‹flçi ve emekçilere gereken önemi
vermeyen hükümetin, emek dünyas›n›n aleyhine yasalaflt›rmay› tasarlad›¤› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Ya-
sa Tasar›s›n› geri çekmesini, iflçi sendikalar› ve meslek örgütlerinin görüfl ve önerileri al›nmaks›z›n ya-
sa tasar›s›na son halinin verilmemesini istiyoruz.

Hükümet Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›n› dayatt›¤› gibi bu yasay› da dayatacak
olursa, sendikal› sendikas›z bütün iflçi ve emekçilerin; demokratik kitle örgütlerinin, emekten yana si-
yasi partilerin, sa¤l›k ve meslek odalar›n›n 13-14 Mart’ta oldu¤undan daha etkin biçimde hep birlik-
te Türkiye genelinde eylem ve etkinliklere geçece¤inden kimsenin kuflkusu olmas›n.

EMEK DÜNYASININ ONAYLAMADI⁄I YASA TASARISI GER‹ ÇEK‹LS‹N!

SA⁄LI⁄IMIZDAN- ‹fi GÜVENL‹⁄‹M‹ZDEN 

HAKLI MÜCADELEM‹ZDEN VAZGEÇMEYECE⁄‹Z!

PATRONLARA DE⁄‹L ‹fiÇ‹YE ‹fi GÜVENL‹⁄‹!

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU / ‹STANBUL
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10.11.2008
SU YAfiAMDIR, SATILAMAZ
ORTAK DEKLARASYON

Bizler, Türkiye’de ve dünyan›n çeflitli ülkelerinde suyun ticarileflmesine karfl› mücadeleler yürüten
örgütler olarak, Mart ay›nda ‹stanbul’da yap›laca¤› duyurulan 5. Dünya Su Forumuna karfl› eylem ve
etkinliklerimizi ortaklaflt›rmak için ikinci kez 8-9 Kas›m 2008 tarihlerinde ‹stanbul’da bir araya geldik. 

Toplumsal yaflam›n ayr›lmaz bir bilefleni olarak su, kapitalist devletler de dahil olmak üzere hiç kims-
enin ya da kurumun mülkiyetine terk edilemez. Bilinmesi gerekir ki su, insanl›¤›n da parças› oldu¤u
do¤aya aittir. Ayn› nedenden ötürü, bizler, suyun bitkiler, hayvanlar ve insanlar taraf›ndan nas›l ve
hangi koflullar alt›nda kullan›laca¤›n›n “seçilmifller” ya da “özel ç›kar sahipleri” ya da suyu sermaye
birikimi için talep edenler taraf›ndan de¤il, yaln›zca yaflamak için savunanlar taraf›ndan belirlenmesini
talep ediyoruz. 

Yine bu nedenle bize göre su konusunda hak ve söz sahibi olanlar: 

- Para ve güç sahipleri ile suyu al›p sat›labilir bir mal olarak görenler de¤il; suyu beslenme, temizlik ve
hijyen gibi temel yaflamsal ihtiyaçlar› için talep eden, Türkiye ve dünyada temiz suya eriflimi olmayan
‹stanbul’da Maden mahallesi, Urfa’da Suruç ve ‹stanbul’daki Küçük Armutlu vb. yerlerde yaflayan mily-
onlarca insan; 

- Suyun flebekeler üzerinden da¤›t›m› iflinde çal›flan ücretliler ve onlar›n sendikalar›, meslek örgütleri 

- Binlerce dekar arazide endüstriyel tar›mla sermaye birikimlerini h›zland›ranlar de¤il; do¤ayla bar›fl›k,
topra¤› tüketmeden tar›m yapanlar; 

- Binlerce ton temiz suyu üretim süreçlerinde kirlettikten sonra at›klar›n› do¤aya boflaltarak bütün su
kaynaklar›n› tehdit edenler de¤il, 

• toplumsal ihtiyaçlar› gidermek için kullan›m de¤erleri üretecek, 

• üretiminde ihtiyaç duydu¤u suyun süreç içinde kirlenmemesi için gerekli bütün önlemleri alacak 

• üretim süreci sonunda ortaya ç›kan at›klar› do¤ay› ve yaflam› gözetecek flekilde kontrol alt›na ala-
cak 

• kurulufl aflamas›ndan bafllayarak bütün aflamalar› yaln›zca ve do¤rudan ilgili halklar›n demokratik
yönetim, gözetim ve denetiminde olacak toplumsal üretimin gerçek sahipleri; 

- Kapitalist üretim modelinin dayatt›¤› enerji yo¤un üretim teknolojileri afl›lmad›kça, iletim ve
da¤›t›mda al›nacak önlemlerle kay›p ve kaçaklar ortadan kald›r›lmad›kça enerji darbo¤az› içinde
bulunuldu¤u aldatmacas›yla, baflta s›n›r aflan nehirler olmak üzere, bütün akarsular›m›z› enerji üret-
mek bahanesiyle barajlarla doldurmaya kalk›flanlar de¤il; 

• Öncelikle Munzur, Hasankeyf ve Karadeniz dereleri olmak üzere bütün akarsular›m›z›n -s›n›r›n hangi
taraf›nda olursa olsun- ak›fl› boyunca besledi¤i topraklarda ve sular alt›nda b›rak›l›p yok edilmek iste-
nen tarihsel miras›m›z Allinoi’ de on y›llardan beri do¤aya zarar vermeden yaflamay› baflarm›fl halk-
lard›r. 

Yukar›da say›lan nedenlerden ötürü bizler, 

- Bütün dünyan›n derin ve etkilerinin y›llarca devam edece¤i belirtilen bir ekonomik bunal›mdan geçti¤i
bugünlerde, Türkiye Hükümetinin Mart 2009’da yap›lacak 5. Dünya Su Forumu toplant›lar› için 17.5
milyon Euro bütçe ay›rmas›n› kabul etmiyor, bunu düzenleyen yasan›n derhal iptal edilmesi için
sonuna kadar mücadele edece¤imizi duyuruyoruz. Mali disiplinden ve krizden dem vurup her zaman
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20.12.2008
KAP‹TAL‹ZM‹N YOL AÇTI⁄I KR‹Z‹N BEDEL‹N‹ ÖDEMEYECE⁄‹Z

Herkese ifl, ifl güvencesi, yeterli ücret!

De¤erli bas›n emekçileri,

Aç gözlü Sermaye s›n›f›n›n kâr ekonomisi, iflçi ve emekçileri ma¤dur ederek bir kez daha yeni fela-
ketlere yol açm›flt›r. Say›lar› yüz binlerle ifade edilen ve giderek artan iflsizlerin yan› s›ra, ücretsiz izin-
ler de yayg›nlaflmaktad›r. 

Patronlar sefalet ücreti olan asgari ücretin bile düflürülmesini beklemektedirler. Patron örgütleri “Böl-
gesel Asgari Ücret” ad› alt›nda asgari ücreti daha da geriletmek istemektedir. H›zla yay›lmakta olan
ise, iflçilerin sigorta primlerinin ayl›k 30 gün yerine 15 gün yat›r›lmas› uygulamas›d›r.

Bugün ekonomik krizin bir ma¤dur kesimi varsa o da iflçi ve emekçi s›n›flar›d›r. 

Hal böyleyken, bütün dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de hükümetler bankalar› ve patronlar› “kurtar-
ma” operasyonlar› için planlar yap›yor. Kurtarma plan› ad› alt›nda bankalara ve sermaye s›n›f›na hal-
k›n vergilerinden oluflan bütçe kaynaklar› aktar›l›yor. ‹flsizlik fonunu ve kamu kaynaklar› iflsizli¤i ve üc-
ret kayb›n› önlemek için de¤il, sermayenin kârlar›n›n düflüflünü engellemek için kullan›l›yor. 

Bir yandan bunlar yap›l›rken di¤er yandan TÜS‹AD patronlar› IMF ile anlaflma yap›larak kendileri için
kullanacaklar› kredinin bir an önce al›nmas›n› istiyorlar. 

AKP hükümeti ise bir yandan patronlar›n her söyledi¤ini emir kabul ederek yaparken, iflçi ve emek-
çilere gelince ise iflsizli¤i yoksullu¤u reva görmektedir. 

‹flçi ve emekçi kitleler böylece hem krizin hem de burjuva hükümetlerin kurtarma plan›yla bir kez da-
ha ma¤dur ediliyor. 

Bu gidifli durdurmal›y›z; durdurabiliriz! 

Milyonlarca iflçinin, iflsizin, emeklinin “birleflik mücadele”si kapitalist sistemin yol açt›¤› iflsizli¤i ve yok-
sullu¤u önleyebilir.

Emekçi kitlelerin harekete geçmesinde önemli rolleri olan sendikalara ve meslek örgütlerine görev ve
sorumluluk düflüyor.

Kriz gerekçesi ile bir yandan yoksulluk artarken di¤er yandan iflten ç›karmalar, düflük ücret teklifi, es-
nek çal›flma koflullar›n›n dayat›lmas›na ra¤men sendikal konfederasyon ve genel merkezlerde ise bu-
güne kadar istenilen düzeyde mücadele kararl›l›¤› gözlenmemektedir, yeterli mücadele edilmemek-
tedir. Yap›lanlar ise sadece günü geçifltirmek ad›na yap›lmaktad›r.

Oysa bu kadar kapsaml› sald›r›lara karfl› baflta sendikal konfederasyonlar ve emek örgütleri olmak
üzere krize karfl› mücadele içinde olmas› gereken tüm toplumsal örgütleri ortak mücadele program›
etraf›nda bir araya gelmelidirler,birlikte yürümelidirler. Bunun için HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELE-
CEK PLATFORMU olarak krizin faturas›n› ödemeyece¤iz ile bafllayan mücadele süreci, 29 Kas›m An-
kara Mitingiyle ortaya konulan kitlesellik, bugün daha güçlü sürekli ve birleflik mücadele program› ile
mücadelesini yürütecektir. 

Dün Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›n›n meclisten geçifl sürecinde oldu¤u gibi, Emek Platformu bileflen-
lerinin kararlar› iflçi ve emekçilerden gereken deste¤i bulmufltur. ‹flçi ve emekçilerin deste¤i bugün da-
ha da güçlü biçimde mücadeleye öncülük edecek sendika ve meslek örgütlerinin arkas›nda olacakt›r.

De¤erli bas›n emekçileri,
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Kapitalist ekonominin krizi Türkiye ile s›n›rl› de¤il, mücadelemizin de Türkiye ile s›n›rl› olmad›¤›n›n bi-
lincindeyiz. ‹flçi s›n›f›n›n uluslararas› mücadelesinin günleri de uzak de¤il. 

Bu aç›dan Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›na karfl› yürüttü¤ümüz mücadelenin uluslararas› deneyimini
de paylaflaca¤›m›z 10–11 Ocak’ta gerçeklefltirece¤imiz sempozyum sa¤l›k ve sosyal güvenlik hakk›
için yürütülen birleflik mücadele deneyimlerini somut bir mücadele program› ve talepler biçiminde or-
taya koymam›za, ayn› zamanda ekonomik krize karfl› yürütece¤imiz mücadelenin yeniden de¤erlen-
dirilmesine de katk›da bulunacakt›r.

Kapitalizmin krizine ve onun bir yans›mas› olan devlet terörüne karfl› di¤er ülkelerde gerçekleflecek
mücadelelerle de dayan›flma içinde olaca¤›z. Bu bak›mdan Yunanistan’da bafllayan gençlik, iflçi ve
emekçilerin devlet terörüne karfl› isyan›n› sendika ve emek örgütlerinin y›k›m politikalar›na karfl› grev
ve eylemlerini meflru görüyor, mücadelelerini destekliyoruz. 

De¤erli bas›n emekçileri,

Krizin bedelini, ekonomik krizin sorumlusu olan patronlara ödetecek birleflik bir mücadele için Her-
kese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu olarak geçmifl deneyimlerimizin ›fl›¤›nda önümüzdeki günler-
de de birleflik mücadelemizi sürdürüp ilerletmekte kararl›y›z. Bunun için kriz gerekçesi ile iflten ç›kart-
malar, iflyeri kapatmalar›na karfl› eylem, direnifl ve her türlü meflru mücadeleyi birlikte yürütece¤iz. 

1 Ocak’ta yürürlü¤ü girecek Asgari Ücret, insanca yaflanacak ücret seviyesine ç›kar›lmal›d›r.

Buradan bir kez daha emek ve meslek örgütleri gibi, emekten yana bütün siyasi partileri, kitle örgüt-
lerini yan yana gelmeye, iflyerlerinden, mahallelerden bafllayarak birleflik mücadeleyi örgütlemeye ça-
¤›r›yoruz.

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU ‹STANBUL
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22.03.2008
KAP‹TAL‹ZM‹N DOYMAK B‹LMEZ KAR HIRSINA KARfiI 
TÜM CANLI YAfiAMIN HAKKINI SAVUNUYORUZ

Bundan tam 17 y›l önce, suyun ilk kez al›n›p sat›labilen bir mal yerine kondu¤u Birleflmifl Milletler Ri-
o Konferans›nda, dünya halklar›n›n ve tüm canl›lar›n su hakk›na göz dikenler 22 Mart tarihini “Dün-
ya Su Günü” olarak ilan ettiler. 

22 Mart’›n dünya su günü oldu¤unu ilan edenler, bugün Sütlüce’deki kongre binas›nda 5. Dünya Su
Forumu ad› alt›nda toplant›lar düzenleyenlerdir. 

Onlar, 16 Mart’ta Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r Platformunun Sütlüce Kongre Merkezi önünde ba-
s›n aç›klamas› yapmas›n› biber gaz›yla, plastik mermiyle ve göz alt›larla engelleyenlerdir.

Onlar, Türkiye ve dünyadaki tekeller ile ülkemizdeki iflbirlikçileridir.

Onlar, son bir haftad›r yapt›klar› toplant›lar›n sonunda: 

Evlerimize kontörlü su sayaçlar›n›n tak›lmas›, suyun piyasada fiyatland›r›lmas›, tarlalar›n bile kontörlü
sayaçlardan geçen su ile sulanmas›, nehirlerin üzerine onlarca baraj infla edilmesi, tamamen kuruma-
lar› pahas›na da olsa derelerin, akarsular›n yollar›n›n de¤ifltirilmesi, yer üstündeki bütün su kaynakla-
r›n›n depolanabilir hale getirilmesi, yer alt› sular›n›n kullan›ma aç›lmas›, do¤an›n kendi çevriminin ge-
ri dönüflsüz bir flekilde bozulmas›na yol açacak alt yap›lar›n infla edilmesi, dere, göl, lagün ve yer al-
t› akiferlerinden oluflturduklar› su depolar›na su transferi yap›lmas›, su alt yap› yat›r›mlar›n›n h›zland›-
r›lmas› için d›fl borçlanma kanallar›n›n daha da aç›lmas›, IMF ve Dünya Bankas› gibi tefeci kurumlara
verilen tavizlerin daha da artt›r›lmas›, “kirleten öder” prensibiyle, do¤a katliamlar›n›n meflrulaflt›r›lma-
s›, sermayenin krizinin, tüm canl›lar›n suyunu sat›fla ç›kararak afl›lmas›, kararlar›n› alanlard›r. 

Bu nedenle bizim, Suyun Ticarileflmesine Hay›r Platformunun bileflenleri olarak bugün burada toplan-
mam›z›n nedeni 22 Mart Dünya Su Gününü kutlamak de¤ildir. Çünkü biz, suyumuzu satmaya çal›-
flanlar›n süslü sözlerinin, ilan ettikleri bu özel günlerinin arkas›ndaki hesaplar› biliyoruz. Bu hesaplar›,
bu oyunu bozmak için buraday›z. 

Dünya Su Konseyini ve Dünya Su Forumunu kara listeye al›rken; Birleflmifl Milletleri su sorununa ev
sahipli¤i yapmaya ça¤›ranlara da bir çift sözümüz var. Biz, Dünya Su Konseyini kuran ve yaflatan›n
Birleflmifl Milletler oldu¤unu da; bu ça¤r›y› yapanlar›n oynad›¤› oyuna “tavflana kaç, taz›ya tut” den-
di¤ini de biliyoruz. 

Dünya Su Günü ad› alt›nda halklar› ve tüm canl›lar› susuz b›rakman›n planlar›n› yapanlar, bu y›lki 22
Mart’› “S›n›r aflan sulara” adad›klar›n› söylüyorlar. 

Onlara göre s›n›rlar meflru, dereler ise gayr› meflrudur. 

Onlara göre, sular, s›n›r aflmakla suç ifllemektedir. 

Biz, Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r Platformu olarak, sular›n s›n›rlar› de¤il, s›n›rlar›n sular›n ak›fl›n› ih-
lal etti¤ini söylüyoruz. 

Dünya Su Gününüz sizin olsun, 

Biz, kapitalizmin doymak bilmez kar h›rs›na karfl› tüm canl› yaflam›n hakk›n› savunuyoruz. Bu müca-
delemiz asla tek bir günle ya da bir haftayla s›n›rl› kalmayacak, topra¤›m›z, ekme¤imiz, eme¤imiz ve
sular›m›z özgürleflene kadar devam edecektir.

SUYUN T‹CAR‹LEfiT‹R‹LMES‹NE HAYIR PLATFORMU 




