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Sa¤l›kta Dönüflüm Program› tüm hekimlerin ve kamuoyunun tepkilerine ra¤men uluslar ara-
s› sermayenin direktifleri do¤rultusunda yerlefltirilmeye devam edilmektedir. Sa¤l›¤›n özellefl-
tirildi¤i ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n güvencesiz, uzun süreler çal›flmaya zorlanaca¤› bir sistemi
getirecek olan bu programa TTB bafl›ndan beri karfl› ç›kmaktad›r. GSS ve aile hekimli¤i son-
ras› program›n önemli bir di¤er basama¤› olan Tam Gün Yasas› da TBMM’den geçerek uy-
gulama aflamas›na gelindi. Bundan sonra gelecek olan ad›m ise kamu hastanelerinin özel-
lefltirilmesinin önünü açan Kamu Hastane Birlikleri Yasas› olacakt›r. Bu yasa ile hekimler söz-
leflmeli çal›flmaya zorlanacak ve hekimlikte de tafleron sistemine yol aç›lacakt›r. 

Gelinen süreçte hekimler sa¤l›kta dönüflümün ne anlama geldi¤ini aç›kça görmektedirler.
Tam Gün Yasas›na Türkiye’de bulunan Tabip Odalar›n›n tamam› ve uzmanl›k derneklerinin
tamam› karfl› ç›km›fllard›r. Bu yasan›n, 110000 hekimin sadece yaklafl›k 6000’inin muaye-
nehanesinin oldu¤u bir ortamda basitçe bir muayenehane kapatma yasas› olmay›p, hekim-
ler için çok daha sorunlu bir istihdam yasas› oldu¤u, sadece kamuda çal›flan hekimleri de¤il,
tüm hekimleri ilgilendirdi¤i tüm hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar› taraf›ndan alg›lanmaktad›r. 

Geçti¤imiz dönemde hekimlik ortam›n›n olumsuz olarak etkilenece¤i bir di¤er geliflme ise
artan t›p fakültesi say›s› ve t›p fakültelerine al›nan ö¤renci say›s›d›r. 3 y›l önce t›p fakültele-
rine al›nan ö¤renci say›s› 4500 iken, bu y›l 7800 olmufl ve 2013 de 13500 ö¤renci al›nmas›
planlanmaktad›r. Halen ülkenin en iyi ö¤rencileri t›p fakültelerini seçmektedirler. Ancak sa¤-
l›k ortam›ndaki olumsuz geliflmeler,  artan ö¤renci say›s› ile kalitesini kaybedecek e¤itim dü-
zeyi ve buna eklenecek hekim enflasyonu gelecekte hekimlik mesle¤ini tehdit eden unsur-
lar olarak göze çarpmaktad›r. 

Sa¤l›kta aksayan noktalar›n tüm sorumlulu¤u siyasi iktidar taraf›ndan sa¤l›k çal›flanlar›na
yüklendi¤inden fliddet gene sa¤l›k ortam›m›z›n bir parças› olmaya devam etmektedir. 
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Bu olumsuz geliflmelere karfl› ç›kmak görevi sadece Tabip Odalar›na yüklenmifl ve beklenti-
ler artm›flt›r. Ancak bu geliflmeler hekimleri Tabip Odalar›na yak›nlaflt›rm›fl, ifllevlerini daha
etkili bir flekilde yerine getirebilme olana¤› ortaya ç›km›flt›r. Geçti¤imiz dönemde ‹TO tüm he-
kim kesimleri ile bir araya gelip, bilgilendirme ve politika gelifltirme ortamlar› yaratarak so-
runlara genifl yelpazeden bakma olana¤› yaratm›flt›r. Hastane ziyaretleri yan›nda özel sektör-
de çal›flan hekimler, iflyeri hekimleri, K›z›lay hekimleri, asistan hekimler ve t›p ö¤rencileri ile
ilgili olarak say›s›z toplant›, panel ve çal›fltay organize edilerek çözümler aranm›flt›r. ‹TO tüm
aktivistleri, komisyonlar›, Hukuk Bürosu, Hekimlik Uygulamalar› Bürosu ve tüm organlar› ile
hekimlerin yan›nda olmufltur ve olmaya devam edecektir.

Dr. A. Özdemir AKTAN
‹stanbul Tabip Odas›

Yönetim Kurulu Baflkan›
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Dünya ölçe¤inde her fleyin metalaflt›r›lmak istendi¤i, tüm de¤erlerin daha fazla kar için sat›-
l›k hale getirildi¤i, talan edildi¤i, ya¤maland›¤› bir dönemi yafl›yoruz. Özellefltirmeyi, esnek
ve kurals›z çal›flmay›, örgütsüzlefltirmeyi temel alan yeni sosyoekonomik politikalar›n sürdü-
rülmesinin çal›flanlara her anlamda bask› (politik, ideolojik, fliddet, savafl vb.), yoksulluk ve
yoksunluk getirdi¤i her geçen gün daha yal›n olarak yaflanmaktad›r.

Dünya ve ülkemizde sömürünün, talan›n, ya¤man›n artt›¤›, iflsizli¤in, eflitsizli¤in derinleflti¤i;
bask›n›n, milliyetçili¤in, ayr›mc›l›k, ötekilefltirme ve fliddet e¤ilimlerinin yükseldi¤i bir dönemi
yafl›yoruz. Ya¤ma ve talan politikas› do¤al, toplumsal ve sosyal çevrede önlenemeyen fela-
ketlere yol açarken artan çat›flma ve bölgesel savafllar›n da etkisi ile dünya hepimiz için da-
ha güvensiz bir hale gelmektedir. 

‹flin özü insana yabanc› bir sistemin ve de¤erler bütününün küreselleflme popüler ad›yla pa-
zarland›¤›, gerçekte iflgalci, sömürücü, tahakkümcü, paran›n egemen oldu¤u bir sürecin y›-
k›m›n› giderek artan bir fliddetle yaflamaya devam ediyoruz.

K›sacas› dünya bir insanl›k krizi içerisindedir. 

Kapitalizmin “do¤as›nda” olan kriz bu dönemde ekonomik boyutta kendini daha a¤›r his-
settirmifl ve ahlaken, ideolojik ve siyaseten oldu¤u kadar programatik olarak da iflas etmifl-
tir. Tüm dünyada oldu¤u gibi sermayeyi ve yönetenleri te¤et geçen kriz derinlefltikçe iflsiz-
lik, yoksulluk, eflitsizlik artm›fl ve ekonomik alanda bafllayan kriz sosyal, toplumsal, hukuki
ve siyasi bir krize dönüflmeye bafllam›flt›r.  

Sa¤l›k alan›nda uygulad›¤› özellefltirmeci, piyasalaflt›r›c› politikalar› kamu kaynaklar› ile bes-
leyen AKP populist söylemlerle ekonomik talan› siyasi-sosyal ranta çevirmeyi baflarm›fl ve
ikinci dönem iktidar›n› kuvvetlendirmifl olarak icraatlar›na devam etmifltir. Ancak kaynak da,
masal da bitmifltir.  

Neoliberal politikalar›n uygulay›c›s› bir hatta sahip AKP geçmifl icraat›nda oldu¤u gibi ben-
zer politikalar›n yürütücüsü olarak “yola devam” edemeyecektir.

Çal›flma hayat› baflta olmak üzere sosyal güvenlik, sa¤l›k, e¤itim vb. pek çok alanda ciddi
hak kay›plar› ile sonuçlanan icraat ve düzenlemeleri ile AKP bugüne kadar emek ve yoksul
toplum kesimlerinden ald›¤›n›, çald›¤›n› sermayeye aktarmay› baflarm›flt›r.  

TTB ve ‹stanbul Tabip Odas› yukar›da k›saca tan›mlanan ortamda, mesle¤in evrensel kabul-
lerinin ve de¤erlerinin savunucusu ve güncel geliflmelerle birlikte Türkiye ölçe¤inde yorum-
lay›c›s› bir meslek örgütü olarak sa¤l›k hakk› baflta olmak üzere mesle¤imize, meslektafllar›-
m›za gelece¤imize, de¤erlerimize ve ülkemize sahip ç›kmaya devam etmifltir. Biliyoruz ki bu
mücadeleci durum Türkiye sa¤l›k ve t›p ortam›na yönelik sald›r›lar karfl›s›nda, baflta hekim-
ler olmak üzere sa¤l›k çal›flanlar›n›n ve emek güçlerinin birleflik mücadelesi, ortak tav›r alma
süreçlerinin sa¤l›kl› ifllemesi ile mümkündür.

“Sa¤l›¤a giden yol bar›fl ve demokrasiden geçer” diyen ‹stanbul Tabip Odas› ve TTB için ba-
r›fl ve demokrasi, sa¤l›k ve güvenlik için oldu¤u kadar iyi ve onurlu hekimli¤in de ön koflulu-
dur. TTB ve ‹TO’nun yaklafl›m›; çal›flanlar›n, ezilenlerin, toplumun dezavantajl› konumunda
bulunanlar›n, ötekilefltirilen ço¤unlu¤unun yan›nda, korunmas›nda ve haklar›n›n gelifltirilme-
sinde vücut buldu¤u kadar az›nl›k olup d›fllanan ve sesleri duyulmayanlar›n da varl›¤›n›n des-
teklenmesinde ifade olur. 

Sa¤l›kl› bir toplumun an›lan kesimlerin yani çal›flanlar›n örgütlülü¤ünden ve demokratiklefl-

Sunufl
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menin de bu ço¤unlu¤un haklar›n›n iyilefltirilmesinden, hâkimiyetinden geçti¤ini bilir. K›sa-
cas› demokratik, laik, özgür, bar›fl ortam›n›n egemen oldu¤u bir ülkenin gönüllü, eflit, adil
bir zeminde sa¤lanabilece¤i bilinciyle toplumsal ve sosyal sorumluluklar›n›n gere¤ini önceler.

AKP hükümeti taraf›ndan 2003’ten bu yana uygulanan “Sa¤l›kta Dönüflüm Program›”n›n ni-
hai hedefinin Türkiye sa¤l›k ortam›n›n ticarilefltirilmesi/piyasalaflt›r›lmas›, sa¤l›¤›n metalaflt›r›l-
mas›, oldu¤u bugün çok daha genifl kesimlerce anlafl›lm›flt›r.  Bu durum TTB’nin ve mücade-
le ortaklar›n›n geçmiflten bu yana yürüttü¤ü söylem ve eyleminin hakl›l›¤›n› teyit etmekte,
ancak sorumluluklar›n› da artt›rmaktad›r. Bugün ve gelecekte genelde tüm sa¤l›k çal›flanla-
r›n›n, özelde hekimlerin sorunlar›n› bilen, görünür k›lan, taleplerinin daha iyi bir sa¤l›k orta-
m› do¤rultusunda, hekim eme¤ini koruyarak formüle edilmesini sa¤layan/birlefltiren bir be-
ceriyle mücadele ve dayan›flmaya devam etmek durumunday›z.

Biliyoruz ki yürütülen mücadele kadar karar süreçlerinin ve sonuçlar›n›n hekimlerle ve ka-
muoyu ile paylafl›lmas› da ayr› bir öneme sahiptir. Faaliyetlerimizin hekimlerle paylafl›ld›¤› öl-
çüde anlam tafl›d›¤›n›n, do¤rudan hekimlerin dahil edilebildi¤i oranda kuvvet bulabildi¤imi-
zin fark›nda olarak Oda çal›flmalar›na hekim kat›l›m›n› önemseyen temsilcilik, hekim meclisi,
genel üye toplant›lar›, birim toplant›lar›n› as›l a¤›rl›k verilmesi gereken çal›flma tarzlar› olarak
hayata geçirmeye çal›flt›k. Bu anlay›fl›n bir yans›mas› olarak dönem boyunca 50’si kamu, 80’i
özelde olmak üzere 130 hastane toplant›s›, 200’e yak›n birim ziyareti, Kad›köy ve Ca¤alo¤-
lu binalar›m›zda, t›p fakültesi amfilerinde yaklafl›k 30 bölge ve genifl kat›l›ml› merkezi toplan-
t› gerçeklefltirdik.

Yine bu dönem içinde, TTB Merkez Konseyi’nce düzenlenen Genel Yönetim Kurulu (GYK)
toplant›lar›na düzenli kat›l›m sa¤lad›k. 25 Ekim 2008, 24 May›s 2008, 10 Ekim 2009, 21 fiu-
bat 2009 ve 6 fiubat 2010 tarihlerinde yap›lan GYK toplant›lar›nda Genel Sa¤l›k Sigortas›,
Tam Gün Yasas›, Kamu Hastane Birlikleri Tasar›s›, Aile Hekimli¤i Uygulamas› gibi sa¤l›k ala-
n›nda öne ç›kan önemli gündemler tart›fl›ld›, sa¤l›k alan›nda yaflanan süreç ve yürütülecek
faaliyetler de¤erlendirildi. 

TTB Merkez Konseyi’nin ça¤r›s›yla ve 25 tabip odas›n›n kat›l›m›yla 11 Nisan 2009’da gerçek-
lefltirilen Baflkanlar Toplant›s› ve 21 Eylül 2008’de Bursa’da, 18 Kas›m 2008’de K›rklareli’nde,
30 May›s 2009’da ‹stanbul’da, 15 Mart 2010’da Tekirda¤’da yap›lan Marmara Bölge top-
lant›lar›, yürütülen merkezi faaliyetlerin tabip odalar›nca tart›fl›labilmesi, ortak ak›l sürecin-
den geçirilmesi, örgütsel faaliyetlerde e¤ilimlerin ortaklaflt›r›lmas›na zemin sundu.

Elinizdeki çal›flma program› ‹stanbul Tabip Odas›n›n seçilmifl kurullar› ile komisyon, büro-ça-
l›flma gruplar› vb. merkezi yap›lar›m›z›n raporlar› ve belgelerden oluflmaktad›r. Bu çal›flmala-
ra baflta Oda personelimiz olmak üzere, hastanelerdeki ve birinci basamaktaki yüzlerce mes-
lektafl›m›z›n katk›s›n›n oldu¤unu, süreçte aktif olarak yer alarak, gönlü ve akl› bizimle olarak,
elefltirileri ve katk›lar› ile bizlerin geliflmesine ve büyümemize katk›da bulunan binlerce mes-
lektafl›m›z›n bizi hissetti¤ini ve destek oldu¤unu biliyoruz.  Herkese teflekkür ediyoruz.

* * *

Yeni dönem beklentimize gelince…

Dünsüz bir bugün olmad›¤› gibi, üzerinde de¤erlendirme yap›lmayan bir ortak faaliyet de

olmaz. Ancak böylece ileriye yönelik bir program yapma flans› bulabiliriz. “fiunlar› yapt›k,
flunlar› keflke daha iyi yapsayd›k, yapamad›klar›m›z›n da özelefltirisi budur” diyebilme olana-
¤› ve keyfini yaflayaca¤›m›z düflüncesiyle hepimize kolay gelsin.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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Biz hekimler; 

Ekip arkadafllar›m›z sa¤l›k çal›flanlar› ile birlikte y›l›n her günü, geceyi gündüze katarak üret-
ti¤imiz hizmetin, katk› kat›l›m pay› al›nmadan, k›s›tlamalara tabi tutulmadan tüm yurttaflla-
r›m›za ulaflmas›n› istiyoruz.

Ahlaki ve sosyal de¤erler esas al›nd›¤›nda verdi¤imiz sa¤l›k hizmetinin, verildi¤i mekan, sa-
hibinin kim oldu¤u, ad›n›n ne kondu¤una bak›lmaks›z›n; “kamusal”, yani toplum odakl› ol-
mas› gerekti¤ini, kar ve performans esas›na dayal› bir sa¤l›k piyasas›nda hekimlik yapmak is-
temedi¤imizi duyuruyoruz.

Ald›¤›m›z e¤itimin, harcad›¤›m›z eme¤in ve hepsinden önemlisi toplumumuzun sa¤l›¤›na
yapt›¤›m›z katk›lar›n karfl›l›¤›nda eme¤imizin hakk›n› istiyoruz. Ücretlerimizin performansa
dayal›, prim esasl› ve sonucunda ciddi sa¤l›k ma¤duriyetleri do¤urabilecek yar›flt›rmac›, gü-
vencesiz modellere endekslenmesini kabullenemiyoruz. Kamuda ve özelde hekimlere ve hiz-

Hekimlerin 14 Mart Bildirgesi 2010
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meti birlikte üretti¤imiz ekip arkadafllar›m›za insanca yaflanabilecek, emeklili¤e yans›yan hak-
kaniyetli gelir istiyoruz.

Hekim reçetesinden, keyfi fiyatland›rmaya kadar sa¤l›k hizmetinin her aflamas›nda yarat›lma-
ya çal›fl›lan “Sosyal Güvenlik Kurumu protokollerine dayal› hekimli¤i” reddediyoruz.

Ucuz hekim iflgücü yaratabilmek için sürekli t›p fakültesi ve e¤itim hastanesi açmaya son ve-
rilmesini, ihtiyac›m›z olmayan say›da hekim yetifltirmek yerine nitelikli e¤itim ve nitelikli he-
kimlik için önlem al›nmas›n› istiyoruz.

Birinci basamakta çal›flan ve koruyucu hekimli¤i en yetkin olarak ekibiyle birlikte yapacak he-
kimlerin her anlamda de¤erinin bilinmesini, ekibiyle bütünlüklü hizmet verecek ortam›n tesi-
sini ve desteklenmesini talep ediyoruz.

Hekimler üzerinden ucuz politik flov ve yarg›s›z infaz giriflimlerine son verilmesini, sa¤l›k ça-
l›flanlar›na yönelik fliddet konusunda baflta Baflbakan ve Sa¤l›k Bakan› olmak üzere tüm yet-
kililerin hekimleri hedef yapan ve fliddete yönlendiren sorumsuz üslup ve aç›klamalar›ndan
vazgeçmelerini istiyoruz.

Hekimlerin de bir aile yaflam› olabilece¤i dikkate al›narak mecburi hizmet, efl tayini yap›lma-
mas› gibi ma¤duriyetlerin bir istihdam politikas› olarak sürdürülmesinden vazgeçilmesini, dip-
lomalar›m›z›n kazan›lm›fl bir hak olarak bize ait oldu¤unun bilinmesini ve mesleki uygulama-
m›zda diploma üzerindeki ipoteklerin kald›r›lmas› gerekti¤ini söylüyoruz.

‹fl kazalar›n›n ulaflt›¤› utanç verici durumun art›k fark edilmesini, ifl de¤il iflçi sa¤l›¤› ve iflçi gü-
venli¤ini önceleyen bir anlay›flla iflyeri hekimli¤ine gereken önemin verilmesini ve niteliksiz
e¤itimi körükleyen piyasalaflt›rma ve tafleronlaflt›rmadan vazgeçilmesini istiyoruz.

Adli raporlar baflta olmak üzere her türlü hekim rapor sürecinde hekimlerin özerkli¤ini sa¤-
layacak, yüklenilen sorumlulukla orant›l› güvence ve yetkilerin artt›r›lmas›n› istiyoruz.

Sa¤l›k hizmetlerini ticarilefltiren ve güvencesiz çal›flmay› ola¤anlaflt›ran; aile hekimli¤i sistemi,
tam gün yasas› ve kamu hastane birlikleri yasa tasar›s›n›n durdurulmas›n›, geri çekilmesini is-
tiyoruz. 

Yukar›daki taleplerimizin gerçekleflebilmesiyle do¤rudan iliflkili olan insan haklar›na, çal›flan-
lara, hukuka sayg›l›; ba¤›ms›z, özgür, eflitlikçi, adil, bar›fl içerisinde laik, demokratik bir Cum-
huriyet’te, mutlu ve huzurlu bir Türkiye’de yaflamak istedi¤imizin bilinmesini istiyoruz.

Ve bu taleplerimizi her zaman her yerde dile getirece¤imizi ve elde edene kadar mücadele
edece¤imizi ilan ediyoruz:

Çünkü yaflad›¤›m›z ülkede “Sa¤l›k güvencesi olmayan hiçbir vatandafl kalmayacak…Prim
ödeyemeyenin primini devlet ödeyecek..Tüm sa¤l›k hizmetleri kapsamda olacak…Herkes hiç-
bir ek külfet olmadan istedi¤i hastanede, istedi¤i zaman, istedi¤i doktora tedavi olacak, Si-
gortal›lara mevcut olanlar›n d›fl›nda ek bir yük getirilmeyecek…Hekimler ve sa¤l›k çal›flanla-
r›na çok yüksek maafllar verilecek…” gibi yald›zl› laflar›n üzerinden daha birkaç y›l geçme-
di.... 

Ve daha bu birkaç y›l geçmeden, önce katk› kat›l›m paylar›, ard›ndan ilaç k›s›tlamalar›, özel
hastane fark ücretleri, pefli s›ra kapsam içi sunulan hizmetlerde s›n›rlamalar geldi. Maafllar-
dan yap›lan kesintiler kabard›, emekliler baflta olmak üzere tüm çal›flanlar› zorlayan sa¤l›k
katk› giderleri ola¤anlaflt›. Tüm gelir ve birikimlerinin asgari ücretin 1/3’ünden az oldu¤unu
ispatlamadan asgari sa¤l›k hizmetine dahi ulaflamayan milyonlarca iflsiz ve ailesine yeni mil-
yonlar kat›ld›. 

Hekimlere ise düflük ayl›klar›n devam›, yoksulluk s›n›r›nda emekli maafllar›, her geçen gün
azalan ve daha da azalmas› beklenen döner sermaye ödemeleri, özelde ödenmeyen rakam-
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lar düfltü. H›zland›r›lm›fl, niteli¤i önemsenmeyen t›p ve uzmanl›k e¤itimleri ile hekim enflas-
yonu yaratmaya kendini odaklam›fl sa¤l›k idarecilerine tahammül etmeleri istendi.

Bundan 183 y›l önce 14 Mart 1827’de II. Mahmut Topkap› Saray›’nda Mektebi-T›bbiyeye fia-
haneyi: “..burada bakay› s›hhat-i befleriyeye hizmeti azizesine muvazebet olunaca¤›ndan bu
mektebi, sair mekteplere tercih ve takdim eyledim, talep sizden, vermek bendendir” diyerek
açm›fl.

Bu ülkede onuruyla hizmet vermeye çal›flan 110.000 hekim ad›na Türk Tabipleri Birli¤i ola-
rak bizler; 14 Mart 1827’den 183 y›l sonra,  2010 y›l›n›n 14 Mart’›nda sadece talep etmek-
te kalm›yor, hakl› taleplerimizde ›srar ediyoruz. Ve “Padiflah ferman›yla” verilmeyece¤ini bil-
di¤imiz bu taleplerimizi, mesle¤imizden ald›¤›m›z güç, ekip arkadafllar›m›zla olan dayan›flma-
m›z ve hizmet sundu¤umuz halk›n sa¤l›k hakk› mücadelesiyle birlikte kazan›laca¤›na dair
inanc›m›z› koruyoruz.





ODA
FAAL‹YETLER‹

ÖZLÜK
HAKLARI
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‹L SA⁄LIK MÜDÜRLÜ⁄Ü’NÜN YASAKÇI Z‹HN‹YET‹NE
TEPK‹LER BÜYÜYOR

14 N‹SAN 2009

HUKUKSUZ, B‹L‹MDIfiI fiEF ATAMALARINDA 4. DALGA

6 MAYIS 2009

TIP FAKÜLTELER‹NDE YAfiANAN SORUNLAR

T›p fakültelerinde yaflanan sorunlar ve bu kapsamda son dönemde öne ç›-
kan gündemleri görüflmek üzere birim toplant›lar› yap›lmaya baflland›. ‹lk
toplant› 13 May›s 2009 Çarflamba günü ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p
Fakültesi’nde gerçeklefltirildi. 

13 MAYIS 2009

KAMU HASTANE B‹RL‹KLER‹ YASASINDAN ÖNCE 
TAM GÜN ALDATMACASI

Kamu hastanelerinin sat›lmas›, sa¤l›k çal›flanlar›n›n/hekim eme¤inin bütü-
nüyle kamu-özel iflletmelerde güvencesiz koflullarda çal›flt›r›lmas›nda son
aflamaya gelindi¤ine dikkat çekmek, taleplerimizi ifade etmek amac›yla
TTB Merkez Konseyi’nce Odam›zda “Kamu Hastane Birlikleri (‹flletmeleri)
Yasas›’ndan Önce Tam Gün Aldatmacas›” bafll›¤›yla bir bas›n toplant›s›
düzenlendi.

17 N‹SAN 2009

ÜMRAN‹YE E⁄‹T‹M ARAfiTIRMA HASTANES‹’NDE 
ÜYEL‹K ‹fiLEMLER‹ STANDI AÇILDI

Meslektafllar›m›zdan gelen talep üzerine, ‹stanbul Tabip Odas› üyelik ifl-
lemleri kapsam›nda hizmet verebilmek amac›yla 30 Nisan 2009 Perflem-
be ve 7 May›s 2009 tarihlerinde Ümraniye E¤itim ve Araflt›rma Hastane-
si’nde “‹stanbul Tabip Odas› Üyelik ‹fllemleri Masas›” aç›ld›.

7 MAYIS 2009

Sa¤l›k Bakanl›¤› web sitesinde Bakanl›¤›n E¤itim ve Araflt›rma Hastaneleri-
ne Klinik fiefi ve Klinik fief Yard›mc›s› atamas› yap›laca¤›na iliflkin duyuru ya-
p›lmas› hekim kamuoyunda flaflk›nl›kla karfl›land›. Bilindi¤i gibi Bakanl›k flim-
diye kadar s›navs›z olarak üç kez E¤itim ve Araflt›rma Hastanelerine Klinik
fiefi ve Klinik fief Yard›mc›s› atamas› yapm›fl ve bu keyfi uygulama hekimle-
rin ve meslek örgütümüzün tepkisine yol açm›flt›. Yap›lan son atamalar üze-
rine, kendi yönetmeli¤ine dahi uymayan Bakanl›k protesto edildi ve konuy-
la ilgili olarak TTB ve Odam›z ortakl›¤›yla bir yaz›l› aç›klama yap›ld›.

‹l Sa¤l›k Müdürü Dr. Mehmet Bakar imzas›yla hastane baflhekimliklerine
gönderilen “Sa¤l›k çal›flanlar›n›n Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün izni olmaks›z›n hiç-
bir sivil toplum kuruluflu etkinli¤ine kat›lamayaca¤›” yönündeki yaz›ya tep-
kimizi yapt›¤›m›z aç›klamayla ifade ettik. Konu TTB Merkez Konseyi’nce de
ele al›nd› ve tüm Tabip Odalar› ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürü’nün bu hukuk-
suz, yasakç› zihniyetini protesto etmeye davet edildi.
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SGK GENELGES‹ DE⁄ERLEND‹R‹LD‹

28 MAYIS 2009

TIP Ö⁄RENC‹LER‹ GELECEKLER‹NE SAH‹P ÇIKIYOR
‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi ö¤rencileri, 10 Haziran 2009 günü Çapa
T›p Fakültesi'nde eylem yapt›. YÖK'ün t›p fakültelerinde altyap› yetersizli¤i
olmas›na ra¤men kontenjan att›rmas›na tepki gösterdi. Toplad›klar› imza-
lar› dekanl›¤a teslim etti. ‹stanbul Üniversitesi Çapa T›p Fakültesi kantini
önünde bir araya gelen ö¤renciler, “Kontenjan çok, altyap› yok, sa¤l›kta
dönüflüme hay›r” yaz›l› pankart açt›. 100'e yak›n t›p ö¤rencisi, dekanl›k bi-
nas› önüne yürüdü. Ö¤rencilere TTB ve SES üyeleri destek verdi. 

10 HAZ‹RAN 2009

HEK‹MLER “TAM GÜN” TASARISINI TARTIfiTILAR

Tüm hekimlerin bugünlerini ve geleceklerini derinden etkileyecek, sa¤l›k
ortam›nda telafisi mümkün olmayan olumsuzluklara yol açacak “Tam Gün
Yasas›” 2 Haziran 2009 tarihinde yap›lan ‹stanbul Tabip Odas› Temsilciler
Kurulu’nun ana gündem maddesi oldu. Toplant› hekimlerin yo¤un ilgi ve
kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Toplant›da Tam Gün Yasas›’n›n yarataca¤› so-
nuçlar› anlatan bir sunum yap›ld›. Sunumun ard›ndan yap›lan konuflma ve
de¤erlendirmelerde, Tam Gün Yasas›’n›n Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n
bir sonucu oldu¤u, esas›nda Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’na karfl› durul-
mas› ve bunun için de TTB önderli¤inde topyekun bir mücadele hatt›n›n
oluflturulmas› gerekti¤i vurguland› ve önümüzdeki dönem gerçeklefltirile-
cek etkinlikler de¤erlendirildi.

2 HAZ‹RAN 2009

YÜKSEK Ö⁄RET‹M KURULU’NUN ROTASYON 
UYGULAMASINA YARGI FREN‹

Dan›fltay, YÖK’ün ö¤retim üyelerine “rotasyon” uygulamas›n›n yürütme-
sini durdurdu. Türk Tabipleri Birli¤i taraf›ndan Yüksekö¤retim Kurulu Bafl-
kanl›¤›’n›n (YÖK) 26.02.2009 gün ve 2009/7 say›l› “ö¤retim üyelerinin
rotasyona gönderilmesi” karar›n›n yürütmesinin durdurulmas› ve iptali
için Yarg›ya baflvurulmufltu. YÖK’ün bu karar›nda; 13 üniversiteye ba¤l›
t›p fakültesinin, 261 anabilim dal›/ bilim dal›ndaki ö¤retim üyesi ihtiyac›-
n›n 2009–2010 y›l› sonuna kadar önce en az bir y›l süre ile daha sonra k›-
salt›larak 27 üniversiteye ba¤l› t›p fakültesinden 2547 say›l› Kanunun 41.
maddesi uyar›nca karfl›lanmas› öngörülmüfltü.

10 HAZ‹RAN 2009

Tüm hekimlerin bugünlerini ve geleceklerini derinden etkileyecek, sa¤l›k
ortam›nda telafisi mümkün olmayan olumsuzluklara yol açacak “Tam
Gün Yasas›” 2 Haziran 2009 tarihinde yap›lan ‹stanbul Tabip Odas› Tem-
silciler Kurulu’nun ana gündem maddesi oldu. Toplant› hekimlerin yo¤un
ilgi ve kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Toplant›da Tam Gün Yasas›’n›n yarata-
ca¤› sonuçlar› anlatan bir sunum yap›ld›. Sunumun ard›ndan yap›lan ko-
nuflma ve de¤erlendirmelerde, Tam Gün Yasas›’n›n Sa¤l›kta Dönüflüm
Program›’n›n bir sonucu oldu¤u, esas›nda Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’na
karfl› durulmas› ve bunun için de TTB önderli¤inde topyekun bir mücade-
le hatt›n›n oluflturulmas› gerekti¤i vurguland› ve önümüzdeki dönem ger-
çeklefltirilecek etkinlikler de¤erlendirildi.
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‹STANBUL TAB‹P ODASI AVRUPA ÜCRETL‹ HEK‹MLER 
FEDERASYONU’NA ÜYE OLDU

12-13 HAZ‹RAN 2009

“TAM GÜN” KÖLEL‹K DÜZEN‹NE KARfiI ANKARA’DAYDIK

Türk Tabipleri Birli¤i taraf›ndan; baflta “Tam Gün” ve Kamu Hastaneler
Birli¤i tasar›lar› olmak üzere, t›p e¤itiminde ve sa¤l›k alan›nda yaflama ge-
çirilen olumsuzluklara yönelik olarak düzenlenen forum bugün Milli Kü-
tüphane Konferans Salonu'nda gerçeklefltirildi. Ö¤le aras›nda bir bas›n
aç›klamas› gerçeklefltirildi. Ö¤leden sonra "Performans, Tam Gün, Üniver-
site Hastanelerinin Finansman Sorunlar›" ile "fiimdi; Bugünden Yar›na Ne
Yapmal›y›z?" tart›flmas›n›n ard›ndan forum sona erdi. Forumun ard›ndan
kat›l›mc›lar Milli Kütüphane'den otobüslerle Ankara Üniversitesi T›p Fakül-
tesi'ne geçtiler. Buradan yürüyerek Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n önüne giden top-
luluk, burada ikinci bir bas›n aç›klamas› yapt›ktan sonra, Sa¤l›k Bakanl›-
¤›'n›n önüne siyah çelenk b›rakt›.

12 HAZ‹RAN 2009

G(ö)REV ETK‹NL‹⁄‹NE ÇA⁄RI

22 HAZ‹RAN 2009

TIP FAKÜLTELER‹NDE TOPLANTILAR GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹

12 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da gerçeklefltirilen TTB ÜN‹VERS‹TE
FORUMU öncesinde ‹stanbul’daki 3 t›p fakültesinde Odam›z›n ça¤r›s›yla
forumlar gerçeklefltirildi. Forumlar›n ilki 1 Haziran 2009 tarihinde ‹stanbul
T›p Fakültesi 14 Mart Amfisi’nde, 3 Haziran 2009 tarihinde Cerrahpafla
T›p Fakültesi Profesörler Kurulu Salonu’nda ve 8 Haziran 2009 tarihinde
ise M.Ü. T›p Fakültesi Toplant› Salonu’nda yap›ld›. 3 t›p fakültesinde ya-
p›lan forumlara fakülte dekanlar›, rektör yard›mc›lar›, anabilim dal› bafl-
kanlar›, ö¤retim üyeleri, uzmanl›k ö¤rencileri ve t›p ö¤rencileri büyük ilgi
gösterdiler.

HAZ‹RAN 2009

“Hekim Eme¤i” çal›fltay› ile bafllayan ve 14 Mart T›p Haftas› etkinlikleri için-
de “Hekimler ve Sendikal Örgütleme” paneli ile devam eden sürecin deva-
m›nda FEMS’e (Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu) baflta FEMS baflka-
n› Dr. Claude Wetzel ve FPS temsilcisi Dr. Serdar Dalk›l›ç’›n katk›lar› ile üye-
lik için baflvuruldu. FEMS’in 12-13 Haziran günü Brüksel’de yap›lan toplan-
t›da ‹stanbul Tabip Odas› ad›na konuflan Dr. Arda Sayg›l› ülkemizdeki sa¤-
l›kta dönüflüm ve Tam Gün Yasas› gibi güncel sorunlar› ve TTB - ‹TO’nun
mücadelesini anlatt›. ‹TO’NUN adayl›¤›; Azerbaycan, S›rbistan, Makedon-
ya, Avusturya’dan aday Hekim örgütlerinin FEMS’e kat›l›m›n›n kabul edil-
medi¤i toplant›da Dr. Wetzel ve Dr. Dalk›l›ç’la birlikte yürütülen aktif yo-
¤un toplant›lar sonucunda Frans›z Psikiyatri Sendikas› Temsilcisi’nin çekim-
ser oyu d›fl›nda bütün di¤er örgütlerin oybirli¤i ile kabul edildi.

Ülke çap›nda gerçeklefltirilecek g(ö)rev etkinli¤i öncesinde bir bas›n top-
lant›s› gerçeklefltirildi. Toplant›da Meclis alt komisyonunda görüflülmeye
bafllanan “Tam Gün” Yasa tasar›s›na iliflkin itirazlar›m›z ve taleplerimiz di-
le getirildi. Toplant›ya TTB Baflkan› Prof. Dr. Gençay Gürsoy ile ‹TO Genel
Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen kat›ld›lar. Aç›klamada “Hastal›klar›m›z-
dan ticaret yap›lmas›n› de¤il, sa¤l›¤a yat›r›m yap›lmas›n› istiyoruz” denildi.
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Ö⁄RET‹M ÜYELER‹NDEN ‹MZA KAMPANYASI

23 HAZ‹RAN 2009

“TAM GÜN” YASA TASARISINA KARfiI 

HEK‹MLERDEN UYARI YÜRÜYÜfiÜ
“TAM GÜN” TASARISINA KARfiI HEK‹MLERDEN UYARI YÜRÜYÜfiÜ
TTB ve tabip odalar›n›n bütün itirazlar›na ra¤men hükümetin “Tam Gün”
ad›n› verdi¤i Yasa Tasar›s›’n›n TBMM alt komisyonunda görüflülmeye bafl-
lanmas› büyük tepki do¤urdu. Hekimlere ve sa¤l›k çal›flanlar›na güvence-
siz, düflük ücretle, esnek çal›flmay› dayatan “Tam Gün” tasar›s›na hay›r di-
yen bine yak›n hekim 24 Haziran 2009 Çarflamba günü 12’de ‹.Ü. Cerrah-
pafla T›p Fakültesi bahçesinde bir araya geldi. Burada yap›lan konuflmala-
r›n ard›ndan Haseki E¤itim Araflt›rma Hastanesi’ne dek yüründü. Eylemde,
sa¤l›¤›n metalaflt›r›larak pazarlanmas›na, hekim eme¤inin ucuz ve nitelik-
siz iflgücü haline getirilmesine izin verilmeyece¤i vurguland›.

25 HAZ‹RAN 2008

‹fi SA⁄LI⁄I VE ‹fi GÜVENL‹⁄‹ YASA TASARISI 
GÜNDEML‹ TOPLANTI

‹fl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i yasa tasar›s› hakk›nda görüfl bildirmifl olan TTB,
TMMOB, D‹SK temsilcileri ile “iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i platformu” ‹TO
da yaklafl›k 60 kat›l›mc› ile panel forum gerçeklefltirdi. Konuflmac›lar süre-
ce iliflkin k›sa bilgilendirme yapt›lar. Toplant›da, Meclise inmeyi bekleyen
yasa tasar›s›n›n istenilenin d›fl›nda ç›kart›lmamas›, için ortak tutum içinde
olma konusunda hem fikir olundu. “Önce insan, önce sa¤l›k, önce güven-
lik ve insan onuruna yak›flan bir yasa ç›kmas›” umudunun gerçekleflmesi
için bunun gerekli oldu¤u ifade edildi. En geç eylül ay›nda buluflmak üze-
re toplant› sonland›r›ld›.

23 HAZ‹RAN 2009

T›p fakültelerinde yaflanan sorunlara ve Meclis gündeminde bulunan yasa
tasar›lar›na, bu yönüyle dikkat çekmek, taleplerini ve itirazlar›n› dile getir-
mek amac›yla t›p fakültesi ö¤retim üyelerince bir imza kampanyas› baflla-
t›ld›. ‹mza kampanyas› ve kullan›ma aç›lan internet sitesi (www.tipfakulte-
lerininsesi.net) Odam›zda düzenlenen bir bas›n toplant›s›yla kamuoyuna
duyuruldu. Yap›lan aç›klamada, ö¤retim üyelerinin hak ettikleri, emekleri-
nin karfl›l›¤› olan, emeklili¤e yans›yacak bir gelirle tam gün çal›flmaktan ya-
na oldu¤u dile getirildi. “Çal›flma yaflam›m›z›, mesle¤imizin bir ö¤esi olma-
yan performans puanlar› toplamaya çal›flarak geçirmek istemiyoruz. Bu sis-
tem, hekimleri mesleklerine, hastalar›na ve kendilerine karfl› yabanc›laflma-
ya ve tükenmeye sürüklemektedir… ‘Tam Gün’ tart›flmas›n›, ö¤retim üye-
lerini ve hekimleri yaln›zca para düflünen kifliler olarak göstererek toplum
nazar›nda küçük düflüren popülist bir kampanyaya dönüfltürmek büyük
bir haks›zl›kt›r” denildi.
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ZEYNEP KAM‹L E⁄‹T‹M ARAfiTIRMA HASTANES‹’NDE
AS‹STAN HEK‹M TOPLANTISI YAPILDI

25 HAZ‹RAN 2009

BEYKOZ HALKI VE SA⁄LIK ÇALIfiANLARI HASTANELER‹N‹
SAVUNDULAR

22 TEMMUZ 2009

HASTANE B‹RLEfiT‹RMELER‹

Valideba¤ ve Beykoz Devlet Hastanesi çal›flanlar›, Valideba¤ Devlet
Hastanesi bahçesinde 15 Temmuz 2009 ö¤le saatlerinde bir bas›n aç›kla-
mas› düzenledi. Yap›lan aç›klamada söz konusu hastane birlefltirme
kararlar›n›n “Kamu Hastaneleri Birli¤i” uygulamas›n›n bir parças› oldu¤u
vurguland›.

15 TEMMUZ 2009

DAYAKÇI BAfiHEK‹M SONUNDA G‹TT‹

Dr. Lütfi K›rdar E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde görevli kad›n meslek-
tafl›na fliddet uygulayan Baflhekim Yusuf Özertürk sonunda görevden
al›nd›. Hekimler, Özertürk’ün 12 A¤ustos 2009 akflam bir veda mesaj›yla
izne ayr›ld›¤›n› ve yerine Elaz›¤ E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Baflhekimi
Prof. Dr. Hayrettin Yekeler'in getirildi¤ini ö¤rendiler. 15 Ocak 2009 tari-
hinde bir kad›n hekime fliddet uygulayan Özertürk, ‹stanbul Tabip Odas›
ve TTB taraf›ndan protesto edilmifl ve Baflhekimin görevden al›nmas› is-
tenmiflti. Bu kapsamda bas›n aç›klamalar› yap›lm›fl, imza kampanyalar›
düzenlenmifl, yap›lan protestolar›n ard›ndan Baflhekim Özertürk’ün gö-
revden al›nd›¤› Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca bildirilmiflti.

12 A⁄USTOS 2009

Asistan hekimlerin sorun ve gündemlerini de¤erlendirmek üzere, 25 Ha-
ziran 2009 Perflembe günü Zeynep Kamil E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
Kütüphane Salonu’nda bir toplant› gerçeklefltirildi. Toplant›ya asistan he-
kimlerin ilgisi yüksek oldu.

Beykoz, Paflabahçe, Valideba¤ Devlet Hastanesi çal›flanlar›,  ‹stanbul Tabip
Odas›, SES ve Beykoz halk› 22 Temmuz’da Beykoz Devlet Hastanesi bah-
çesinde gerçeklefltirdikleri bir eylem ile Beykoz ve Paflabahçe Devlet Has-
tanelerinin birlefltirilme bahanesiyle Beykoz Devlet Hastanesi’nin kurumsal
kimli¤inin yok edilerek kapat›lmas›n› protesto etti. Beykoz halk›n›n yo¤un
ilgi göstererek hastanesine sahip ç›kt›¤› eylemde, odam›z ad›na Dr. A. Öz-
demir Aktan ve Dr. Hüseyin Demirdizen, SES ad›na Valideba¤ Temsilcisi ve
Beykoz halk› temsilcisi birer konuflma yapt›lar. Okunan ortak bas›n aç›kla-
mas›n›n ard›ndan eylem son buldu.
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SA⁄LIKTA GÜNDEM

EYLÜL 2009

‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I VE ‹fi GÜVENL‹⁄‹ YÖNETMEL‹⁄‹ 

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca haz›rlanan ve 15–08–2009 tarih-
li Resmi Gazetede yay›nlanan “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Sa¤l›k Birimleri ile ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Ortak Sa¤l›k Birimleri Hakk›ndaki Yönetmelik” ile ilgili
‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu’nun ça¤r›s› ile 08-09-2009 tarihinde
‹stanbul Tabip Odas›’nda toplant› düzenlendi. ‹flyeri hekimlerinin yo¤un il-
gi gösterdi¤i toplant›da yönetmeli¤in mevcut haliyle kabul edilmesinin
mümkün olmad›¤›, ekonomik kriz ve Sa¤l›kta Dönüflüm Program› ile birlik-
te sa¤l›¤›n her alan›nda erozyon yafland›¤› ve özellefltirme, tafleronlaflt›r-
man›n sa¤l›k alan›nda y›k›c› etkilere yol açt›¤› vurguland›. Toplant›da söz
konusu düzenlemelere karfl› örgütlü mücadele yürütmenin önemine vur-
gu yap›ld›.

8 EYLÜL 2009

HAKLARIMIZ, MESLE⁄‹M‹Z, GELECE⁄‹M‹Z ‹Ç‹N
18 EK‹M’DE KADIKÖY’DEY‹Z

Sa¤l›k ortam›nda yaflanan sorunlar ve bu sorunlar›n sa¤l›k çal›flanlar›na et-
kisinin katlan›lamaz boyutlara ulaflt›¤›, yaflanan olumsuzluklar›n sorumlu-
lu¤unun sa¤l›k çal›flanlar›n›n omuzlar›na yüklendi¤i, bugünümüzü, gelece-
¤imizi derinden etkileyecek olan "Tam Gün" ve Kamu Hastane Birlikleri Ya-
sa Tasar›lar›n›n da yasalaflmak üzere Meclis gündeminde oldu¤u bu süreç-
te, haklar›m›za, mesle¤imize, gelece¤imize sahip ç›kmak için 18 Ekim Pa-
zar günü Kad›köy’de bir miting gerçeklefltirilmesi kararlaflt›r›ld›. Yap›lan
hastane ve birim toplant›lar›nda mitingin yayg›n duyurusu gerçeklefltirildi.

EYLÜL 2009

Sa¤l›kta öne ç›kan, "Tam Gün", Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasar›lar›,
performans, Global Bütçe, Zorunlu Mesleki Sigorta, tafleronlaflt›rma, sa¤-
l›kta tasarruf gibi gündemleri tart›flmak üzere Eylül ay›nda birim toplant›-
lar› bafllat›ld›. Toplant› yapma talebimizi içeren yaz›, tüm Sa¤l›k Grup Bafl-
kanl›klar›na, sa¤l›k ocaklar›na, hastanelere gönderildi. Ayn› flekilde ‹stan-
bul’daki uzmanl›k derneklerine ve t›p fakültelerinin ana bilim dallar›na da
birimlerde toplant› yapma talebimiz iletildi. Bugüne kadar, Haseki EAH,
Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› EAH, Okmeydan› EAH, Vak›f Gureba,
Erenköy Ruh ve Sinir EAH, Sultanbeyli Devlet, Ba¤c›lar ve fiiflli Etfal
EAH’de birim toplant›lar› gerçeklefltirildi. Yo¤un kat›l›m›n gerçekleflti¤i
toplant›larda Sa¤l›kta Dönüflüm Program› bafll›kl› sunumlar gerçeklefltiril-
di ve bu program kapsam›nda gündeme getirilen Tam Gün, Kamu Has-
tane Birlikleri, performans uygulamas› gibi konular ayr›nt›lar›yla ele al›nd›.
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“TAM GÜN” YASA TASARISI HEK‹MLERE NE GET‹R‹YOR?

EYLÜL 2009

UZMANLIK DERNEKLER‹ TOPLANDI

6 EK‹M 2009

HASTANE TOPLANTILARI

Sa¤l›kta öne ç›kan gündem maddelerini hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar›yla
görüflmek, fikir al›flveriflinde bulunmak amac›yla A¤ustos ay›nda bafllat›-
lan hastane-birim toplant›lar› Ekim ay› içinde de devam etti. Hastane top-
lant›lar›nda Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Temsilcilerimizin “Tam Gün”,
Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasar›lar›, Performans uygulamas› vb. konu-
larla ilgili sunumlar gerçeklefltirdi¤i, meslektafllar›m›z›n da soru ve tart›fl-
malarla katk› sunduklar› toplant›lara ilgi yo¤un oldu.

EK‹M 2009

SA⁄LIK M‹T‹NG‹’NE ‹fiÇ‹ SEND‹KALARINDAN DESTEK

Odam›zda düzenlenen ve Türk-‹fl, D‹SK, SES merkez yöneticilerinin, sa¤l›k
meslek odas› yöneticilerinin kat›ld›¤› bir bas›n toplant›s›yla 18 Ekim Sa¤l›k
Mitingi’nin ça¤r›s› yap›ld›. ‹flçi sendikalar› mitinge tam destek verdiklerini,
sorunun sadece sa¤l›k çal›flanlar›n›n sorunu olarak görülemeyece¤i vurgu-
land›. Bas›n toplant›s›nda aç›l›fl konuflmas›n› TTB Baflkan› Prof. Dr. Gençay
Gürsoy yaparken, “Bu sistemin felsefesi nettir. Paras› olan yaflar, olmayan
ölür. Ve bu sistemi uygulamada ›srar devam ederse itirazlar›m›z›n dozunu
artt›raca¤›z” dedi.

13 EK‹M 2009

TTB taraf›ndan haz›rlanan “Tam Gün” Yasa Tasar›s› Hekimlere Ne Getiri-
yor bafll›kl› broflür yay›mland›. Broflürde, hekimli¤in ve hekimlerin düflma-
n› olan AKP hükümetinin ç›kartmaya çal›flt›¤› Üniversite ve Sa¤l›k Persone-
linin Tam Gün Çal›flmas›na ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Da-
ir Kanun Tasar›s› üzerine hekimlerin görüflleri yer al›yor.

‹stanbul’da flubeleri bulunan Uzmanl›k Dernekleri’nin temsilcileri sa¤l›k
alan›nda yaflanan geliflmeleri de¤erlendirmek, 18 Ekim’de Kad›köy’de ya-
p›lacak mitinge iliflkin haz›rl›klar› görüflmek üzere TTB-UDEK’in ça¤r›s›yla,
6 Ekim 2009 Sal› günü Odam›zda bir toplant› gerçeklefltirdi. Toplant›da
söz alan Uzmanl›k Derneklerinin yöneticileri, TBMM gündeminde olan ve
yeni çal›flma döneminde yasallaflmas› beklenen “Tam Gün” ve “Kamu Has-
tane Birlikleri” yasa tasar›lar› baflta olmak üzere sa¤l›kta gündem bafll›kla-
r›n› görüfltüler. Toplant›da mitingin yaflanan sorunlar karfl›s›nda hekim ka-
muoyunun tepki ve taleplerini görünür k›lacak, önemli bir zemin olaca¤›
vurguland›, kat›l›m› art›rmak yönünde çal›flma yap›laca¤› belirtildi.
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HEK‹MLER UYARIYOR

14 EK‹M 2009

SA⁄LIK BAKANLI⁄I PAN‹⁄E KAPILDI
Sa¤l›k Bakanl›¤›, Odam›z›n önderlik etti¤i ve hekimler taraf›ndan büyük
destek bulan Meclis gündemindeki sahte “tam gün” karfl› mücadeleye
web sayfas›ndan yan›t verdi. 18 Ekim'de hekimlerin Kad›köy mitinginde bir
araya gelme kararl›l›¤› karfl›s›nda pani¤e kap›lan Bakanl›k, alelacele bir me-
tin kaleme alm›fl ve son dakikada hekimlerin akl›n› çelmek için kamuoyu-
na yans›tmaya çal›flm›fl görünmektedir. Oysa bu çabalar nafiledir ve bu
aç›klama hekimleri 18 Ekim Mitingi'ne kat›lmaktan cayd›rmak yerine tam
tersine daha da kamç›layacak ö¤eler içermektedir. Bakanl›k her zamanki
gibi hekimlerin ve hekim örgütlerinin görüflünü almadan haz›rlad›¤› ve
Meclis’e sundu¤u bu yasay› yine bildik argümanlarla savunuyor. Burada
bu argümanlar› tek tek yan›tlayaca¤›z.

EK‹M 2009

SA⁄LIK M‹T‹NG‹’NDE B‹NLER BULUfiTU

‹stanbul Tabip Odas›'n›n ça¤r›s›yla sa¤l›k örgütlerinin düzenledi¤i ve onlar-
ca meslek odas›n›n, sendikan›n, siyasi partinin ve demokratik kitle örgütü-
nün kat›ld›¤› görkemli bir sa¤l›k hakk› mitingi yap›ld›. 18 Ekim 2009'da Ka-
d›köy Meydan› tarihi bir güne tan›k oldu. AKP'nin sa¤l›k alan›nda yol açt›¤›
y›k›ma dur diyen binlerce hekim, eczac›, hemflire, sa¤l›k çal›flan› ve vatan-
dafl olumsuz hava koflullar›na ve Avrasya Maratonu yüzünden yollar›n uzun
saatler boyu kapal› olmas›na ra¤men Kad›köy meydan›na s›¤mad›. Miting-
te Hükümet’in “Tam Gün” vb. yasa tasar›lar›n› hekimlere, sa¤l›k çal›flanlar›-
na ra¤men Meclis gündemine getirme lüksüne sahip olmad›¤›, yetkililerin
sa¤l›k çal›flanlar›n›n sesine, talep ve itirazlar›na kulak vermesi gerekti¤i bir
kez daha vurguland›. Miting kamuoyunda genifl yank› uyand›rd›. 

18 EK‹M 2009

TTB’DEN TAM SÜRE ÇALIfiMAYA ‹L‹fiK‹N TASARI ÖNER‹S‹

Sa¤l›k Bakanl›¤›'nca gündeme getirilen ve TBMM gündeminde olan "Tam
Gün" Yasa Tasar›s›'na dair TTB eliyle getirilen elefltiri ve öneriler, tasar›ya kar-
fl› gerçeklefltirilen eylemlerin ard›ndan “Türk Tabipleri Birli¤i Sa¤l›k Personeli-
nin Tam Süre Çal›flmas›na ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Kanun Tasar›s› Önerisi" yay›mland›. Tasar› önerisi tüm üyelerimize e-posta yo-
luyla gönderilerek görüfl ve öneriler al›nmaya baflland›.

10 KASIM 2009

18 Ekim mitingi öncesinde TTB önderli¤inde 64 Tabip Odas› ve 75 uz-
manl›k derne¤ince “Hekimler Uyar›yor” bafll›kl› bir ilan yay›mland›. Hürri-
yet gazetesinin Türkiye bask›s›na verilen ilanda; “ TBMM gündeminde
olan, kamuoyunda "Tam Gün" ve "Kamu Hastane Birlikleri" olarak bilinen
yasa tasar›lar›, ne halk›m›za ne de hekimlere olumlu bir kazan›m getir-
mektedir. Aksine, bu tasar›lar›n yasalaflmas› durumunda, Bakanl›¤a ba¤l›
E¤itim ve Araflt›rma Hastaneleri ile T›p Fakülteleri Hastaneleri baflta ol-
mak üzere, sa¤l›k ortam›nda telafisi mümkün olmayan sak›ncalar do¤a-
cakt›r” denildi ve Hükümet hekim kamuoyunun taleplerine kulak verme-
ye ça¤›r›ld›.
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MESLEK ÖRGÜTLER‹NE KARfiI BASKICI YAKLAfiIM KINANDI

20 KASIM 2009

ÇALIfiMA BAKANI’NA ‹ST‹FA ÇA⁄RISI

Bursa Mustafa Kemalpafla Bükköy’deki maden oca¤›nda yaflanan grizu
patlamas› neticesinde hayat›n› kaybeden 19 iflçinin ölümüne iliflkin ‹stan-
bul Makine Mühendisleri Odas›’nda ortak bir bas›n aç›klamas› düzenlendi.
D‹SK, TÜRK-‹fi 1. Bölge Temsilcili¤i, KESK ‹stanbul fiubeler Platformu,
TMMOB-‹KK, ‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Eczac› Odas›, ‹stanbul Difl He-
kimleri Odas›, ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas›’n›n ortaklafla düzenledi¤i
toplant›da, ölümlerden Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Ömer Çelik’in
sorumlu oldu¤u vurguland›.

17 ARALIK 2009

Cumhurbaflkanl›¤› Devlet Denetleme Kurulu’nun 28.09.2009 tarihinde ya-
y›mlad›¤› “Kamu Kurumu Niteli¤indeki Meslek Kurulufllar›’n›n Teflkilat ve
Mali Yap›lar›, Denetimleri, Organlar›n›n Seçimlerine Dair Esaslar›n De¤er-
lendirilmesi ile Bunlar›n Etkin ve Verimli fiekilde Hizmet Yürütmelerinin ve
Gelifltirilmelerinin Sa¤lanmas› Amac›yla Al›nmas› Gereken Tedbirler” ince-
leme raporu yap›lan ortak bir bas›n toplant›s›nda ele al›nd›. Odam›zda ger-
çeklefltirilen ve di¤er meslek örgütleriyle ortak gerçeklefltirilen bas›n top-
lant›s›nda, iktidar›n meslek örgütlerine karfl› bask›c›, anti-demokratik bir
yaklafl›m gelifltirdi¤ine dikkat çekildi.

S‹L‹VR‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹’NDE BÖLGE TOPLANTISI

12 fiUBAT 2010

EMEKL‹ HEK‹MLER VE TAM GÜN

Tam Gün Yasas›’n›n emekli hekimleri nas›l etkiledi¤ine dair toplant› 22 fiu-
bat Pazartesi günü Odam›z Konferans Salonu’nda yo¤un bir kat›l›mla ger-
çeklefltirildi. Odam›z Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen ve Yönetim
Kurulu Dr. Hasan O¤an’›n kat›ld›¤› toplant›da Hukuk Dan›flman›z Av. Me-
riç Eyübo¤lu “Tam Gün Yasas›”yla ortaya ç›kacak çal›flma flekilleri konu-
sunda bilgi verdi.

22 fiUBAT 2010

Sa¤l›kta Gündem bafll›¤›yla duyurulan birim/bölge toplant›lar›n›n bir di¤e-
ri 12 fiubat 2010 Odam›z Silivri Temsilcilik binas›nda gerçeklefltirildi. Top-
lant›ya Odam›z ad›na ‹TO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Küçük, ‹TO Silivri
Temsilcisi Dr. Fethi Bozçal›, Dr. Lale T›rt›l ve ‹TO hukuk dan›flmanlar›ndan
Av. Oya Öznur kat›ld›. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri
Bölgelerinde birinci basamakta görev yapan hekimlerin kat›l›m›yla gerçek-
lefltirilen toplant›n›n ilk bölümünde Dr. Fethi Bozçal›, Tam Gün, Aile He-
kimli¤i, ‹flyeri Hekimli¤i gibi sa¤l›k alan›nda öne ç›kan bafll›klara iliflkin bir
sunum yapt›. Sunumun ard›ndan odam›z hukuk dan›flman› Av. Oya Öznur
hekimlerin hukuki sürece iliflkin sorular›n› yan›tlad›. 



2 3

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U

ÖZEL HEK‹ML‹K VE TAM GÜN

24 fiUBAT 2010

SA⁄LIKTA GÜNDEM

Tam Gün Yasas›, Kamu Hastane Birlikleri, Performans gibi hekimlerin mes-
leklerini, geleceklerini ilgilendiren gündemlerle ilgili olarak Ocak ay›nda
bafllat›lan hastane/birim toplant›lar› fiubat ay›nda da sürdürüldü. fiubat so-
nuna dek Yönetim Kurulu üyelerinin ve temsilcilerimizin kat›l›m›yla yakla-
fl›k 40 hastane ve sa¤l›k kurumunda toplant› gerçeklefltirildi. Hastane top-
lant›lar›na hekimlerin ilgisi yo¤un oldu. Toplant›larda sa¤l›kta gündemle il-
gili olarak çeflitli sunumlar gerçeklefltirilirken, hekimlerin soru ve önerileri
de al›nd›, yaflanan süreç birlikte de¤erlendirildi.

fiUBAT 2010

TAM GÜN RAPORU CHP GRUP BAfiKANLI⁄I’NA SUNULDU

Türk Tabipleri Birli¤i “Tam Gün Yasas›”n›n Anayasa Mahkemesi’ne götü-
rülmesiyle ilgili olarak haz›rlad›¤› raporu CHP Grup Baflkanl›¤›’na fiubat
ay› içinde sundu. CHP heyetiyle yap›lan görüflmede milletvekilleri, kendi
hukukçular›n›n yapaca¤› de¤erlendirme sonras›nda maddelerin netlefltiri-
lece¤ini, ancak ilkesel olarak Tam Gün Yasas›’n›n baz› maddelerinin Ana-
yasa Mahkemesi’ne götürülece¤i bilgisini TTB heyetiyle paylaflt›lar.

fiUBAT 2010

TÜRK‹YE MEfiALELERLE AYDINLANDI

11 fiubat gecesi bütün Türkiye Tekel ‹flçilerine destek amac›yla sokaklara
ç›kan sendikalar, meslek odalar› ve demokratik kitle örgütlerinin meflale-
leriyle ayd›nland›. Akflam saatlerinde Türkiye'nin dört bir yan›nda ellerin-
de meflalelerle sokaklara dökülen emekçiler AKP Hükümeti'nin ülkeyi
gömdü¤ü karanl›¤a karfl› meflaleleriyle heryeri ayd›nlatt›lar. 4-C köleli¤ine
karfl› yürüyen emekçiler Tekel ‹flçileri'nin flanl› direniflinin yan›nda oldukla-
r›n› ifade ettiler.

11 fiUBAT 2010

Tam Gün Yasas›’n›n özelde çal›flan hekimlere yönelik sonuçlar›n› ele al-
mak, yap›labilecekleri de¤erlendirmek üzere 24 fiubat Çarflamba günü
Odam›zda bir toplant› gerçeklefltirildi. Yo¤un kat›l›m›n oldu¤u toplant›ya
Yönetim Kurulu Üyelerimizin yan› s›ra TTB Genel Sekreteri Dr. Erifl Bilalo¤-
lu da kat›ld›. Toplant›da Odam›z Hukuk Dan›flman› Av. Meriç Eyübo¤lu da
bir sunum gerçeklefltirdi.
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KURUM HEK‹MLER‹ VE TAM GÜN

1 MART 2010

B‹R‹NC‹ BASAMAKTA PERFORMANS, TAM GÜN VE MESLEK‹
GELECE⁄‹M‹Z PANEL‹

10 MART 2010

HEK‹ML‹KTE MESLEK‹ TANITIM PANEL‹

Ayn› gün akflam saatlerinde gerçeklefltirilen ikinci panelde “Hekimlikte
Mesleki Tan›t›m” konusu ele al›nd›. Panelde, Mesleki Tan›t›m›n Önemi,
Tan›t›mda Etik De¤erler ve Tan›t›m›n Hukuksal Boyutu konular› derinle-
mesine de¤erlendirildi, kat›l›mc›lar›n konuyla ilgili görüflleri al›nd›.  

11 MART 2010

14 MART TIP HAFTASI B‹R‹M Z‹YARETLER‹

14 Mart T›p Haftas› kapsam›nda çeflitli sa¤l›k kurumlar›na birim ziyaretleri
yap›ld›. Okmeydan› E¤itim Araflt›rma Hastanesi, ‹stanbul Memorial Hasta-
nesi, Frans›z Lape Hastanesi, Beykoz Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤› ve Ali Bahad›r
Sa¤l›k Oca¤› Yönetim Kurulu üyelerimizce ziyaret edildi. Ziyaretler s›ras›n-
da hekimlere karanfiller da¤›t›ld›, t›p bayram› kutlan›rken sa¤l›k alan›nda
yaflanan sorunlar konusunda sohbetler gerçeklefltirildi.

8-10 MART 2010

TIP ET‹⁄‹ VE HUKUKU AÇISINDAN MALPRAKT‹S PANEL‹

Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n önemli sonuçlar›ndan biri olan Malprak-
tisin ifllendi¤i “T›p Eti¤i ve Hukuku Aç›s›ndan Malpraktis” konulu panel
Odam›z Konferans Salonu’nda gerçeklefltirildi.  Panelde, Malpraktiste Te-
mel Kavramlar ve Yaklafl›mlar, Malpraktis Tan›s›, Bilirkiflilik, Sorunlar ve
Öneriler, Dava Kararlar› ve Örneklerle Malpraktis, Türk Hukukunda Mal-
praktis ile ‹lgili Yasa Önerileri, Özel Sa¤l›k Çal›flanlar› Aç›s›ndan Malprak-
tis konular› ifllendi. 

11 MART 2010

Tam Gün Yasas›’n›n Kurum Hekimlerini nas›l etkiledi¤ine dair toplant› 1
Mart 2010’da ‹stanbul Tabip Odas›’nda gerçeklefltirildi. Toplant›ya ‹stan-
bul Tabip Odas› Yönetim Kurulu’nu temsilen Genel Sekreter Dr. Hüseyin
Demirdizen kat›ld›. Ayr›ca, hekimlere TTB’nin yasaya iliflkin bafllatt›¤› hu-
kuki süreç hakk›nda bilgi vermek ve yasan›n yürürlü¤e girmesiyle birlikte
emekli hekimlerin bu yasa maddesiyle çal›flma flekillerinin nas›l olaca¤›na
iliflkin bilgi vermek üzere ‹TO Hukuk Dan›flman› Av. Meriç Eyübo¤lu da
haz›r bulundu. 

Kad›köy Evlendirme Dairesi’nde birinci basamak sa¤l›k hizmetlerini sekt-
eye u¤ratacak ve mesleki gelece¤imizi tehdit edecek olan düzenlemelerin
tart›fl›ld›¤› “Birinci Basamakta Performans… Aile Hekimli¤i… Tam Gün…
Ve Mesleki Gelece¤imiz” konulu bir panel düzenlendi. Saat 18.00’de
bafllayan panele 200’ün üzerinde hekimimiz kat›ld›.
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MESLE⁄‹M‹Z, GELECE⁄‹M‹Z ‹Ç‹N TAKS‹M’E YÜRÜDÜK

14 MART 2010

KAMU HASTANE B‹RL‹KLER‹ TASARISINA KARfiI MÜCADELE
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen ve her an Meclis gündemine
al›nabilecek olan Kamu Hastaneleri Birli¤i Yasa Tasar›s›'na karfl› mücadele-
nin start› 23 Mart 2010 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas›'nda yap›lan Genel
Üye Toplant›s›'nda verildi. Dr. Güray K›l›ç'›n yapt›¤› bir sunumdan sonra Ta-
sar›'n›n yasalaflmas›na karfl› nas›l mücadele edilece¤i tart›fl›ld›. Bu konuda
hekimleri bilgilendirme amac›yla toplant›lar yap›laca¤› duyuruldu. 

23 MART 2010

HASTANE TOPLANTILARI
Ocak ay› bafl›ndan bu yana 50’yi aflk›n hastanede gerçeklefltirilen “Sa¤l›k-
ta Gündem” toplant›lar› Mart ay› boyunca da sürdürüldü. Yönetim Kuru-
lu üyelerimizin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen toplant›larda sa¤l›kta öne ç›kan
gündemlerin ele ald›¤› sunumlar yap›ld› ve her bir kurumda çal›flan hekim-
lerin görüfl ve önerileri al›nd›. Hastane toplant›lar› Nisan ay› içinde de de-
vam edecek.

MART 2010

SA⁄LIK BAKANLI⁄I ÖNÜNE S‹YAH ÇELENK

Türk Tabipleri Birli¤i, tabip odalar›, uzmanl›k dernekleri ile sendika ve
meslek dernekleri, AKP'nin sa¤l›k politikalar›n› ve sa¤l›k alan›nda yaratt›¤›
tahribat›, sa¤l›kç›lara yönelik sald›rgan ve halkla karfl› karfl›ya getiren üs-
lubu protesto etmek amac›yla 14 Mart 2010 Sa¤l›k Bakanl›¤› önüne siyah
çelenk b›rakt›lar. ‹stanbul Tabip Odas›’n›n da temsil edildi¤i etkinlik yo-
¤un kat›l›mla yafland›.

14 MART 2010

fi‹fiL‹ ETFAL’DE KAMU HASTANE B‹RL‹KLER‹ TOPLANTISI

24 Mart 2010 Çarflamba günü fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
Konferans Salonu’nda Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasar›s›’n›n de¤erlen-
dirildi¤i bir toplant› gerçeklefltirildi. Yaklafl›k 100 hekim ve hastane çal›fla-
n›n›n kat›ld›¤› toplant›da Kamu Hastaneleri Birli¤i Yasa Tasar›s› ile ilgili sü-
reç de¤erlendirildi ve yap›lmas› gereken etkinliklere iliflkin öneriler getiril-
di. Odam›z Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen’in gerçeklefltirdi¤i su-
numun ard›ndan toplant›ya kat›lan hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar› çeflitli
öneriler dile getirdiler.

24 MART 2010

14 Mart T›p Bayram›nda mesle¤i ve gelece¤i için kayg› içinde olan yakla-
fl›k 3 bin hekim ve sa¤l›k çal›flan› ‹stanbul’un çeflitli bölgelerinden 14 Mart
sabah› erken saatlerde “Bugün 14 Mart Bugün Birlik fiart” fliar› ile Tünel’de
toplanarak “Sa¤l›k Hakk›,  Özlük Hakk› ve ‹yi ve Onurlu Hekimlik” için cofl-
ku içinde Taksim’e kadar yürüdü. Yürüyüfl boyuncu halka k›rm›z› karanfil-
ler da¤›tan yürüyüfl korteji halktan ve bas›ndan büyük ilgi gördü. ‹stanbul
Tabip Odas› Baflkan› Prof. Dr. Özdemir Aktan’›n konuflmas›n›n ard›ndan
Dr. Ayflegül Bilen taraf›ndan okunan 2010 14 Mart T›p Bildirgesini takiben
Atatürk an›t›na çelenk konmas› ile yürüyüfl sona erdi.





ODA
FAAL‹YETLER‹

TOPLUMSAL
MÜCADELE
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SAVAfi ÖRGÜTÜ NATO’YA HAYIR M‹T‹NG‹

4 N‹SAN 2009

BÜRO EMEKÇ‹LER‹N‹N D‹REN‹fi‹NE DESTEK

14 N‹SAN 2009

KÜRESEL ISINMAYA KARfiI M‹T‹NG

Küresel ›s›nmaya, yaratt›¤›, yarataca¤› olumsuz sonuçlara dikkat çekmek
ve al›nabilecek önlemleri dile getirmek amac›yla, Küresel Eylem Grubu’nun
ça¤r›s›yla gerçeklefltirilen mitingde yerimizi ald›k.

25 N‹SAN 2009

TÜRKAN SAYLAN’A DESTEK Z‹YARET‹

Ergenekon Soruflturmas› kapsam›nda evi aranan Prof. Dr. Türkan Say-
lan’a deste¤imizi ifade etmek ve yaflanan müdahaleyi k›namak üzere bir
bas›n aç›klamas› gerçeklefltirildi ve ayn› günün akflam› Dr. Saylan’›n evine
meslektafllar› olarak bir ziyaret gerçeklefltirdik. 

13 N‹SAN 2009

DESA ‹fiÇ‹LER‹N‹N MÜCADELES‹NE DESTEK

DESA iflçilerinin hakl› mücadelesini kamuoyuna yanl›fl göstermeye çal›flan
medya giriflimlerini protesto etmek amac›yla Deri-‹fl sendikas›nca bafllat›lan
imza kampanyas›na destek çal›flmas› bafllatt›k. ‹mza kampanyas› halen de-
vam etmektedir. 

21 N‹SAN 2009

NATO sald›r› örgütünün kuruluflunun 60. y›ldönümü çerçevesinde dünya
çap›nda örgütlenen protesto eylemlerinin ‹stanbul aya¤›na ‹stanbul Tabip
Odas› da kat›ld›. 4 Nisan Pazar günü Kad›köy meydan›nda yürüyüfl ve ar-
d›ndan miting gerçeklefltirilerek bu savafl örgütünün bir an önce kapat›l-
mas› talep edildi.

Sa¤l›kta Dönüflüm Program›n›n sa¤l›k alan›nda çal›flan içinde hekimler,
diflhekimleri ve eczac›lar›nda bulundu¤u büro emekçilerine  sürgün, geçi-
ci görevlendirmeler fleklinde yans›mas›na karfl›;  hak kay›plar›n›n gideril-
mesi, insanca bir ücret ve eflit ifle eflit ücret talebi ile Büro Emekçileri Sen-
dikas› (BES) tüm Türkiye'de yar›m gün ifl b›rakma eylemi yapt›. ‹stanbul
Tabip Odas› bu eylemi desteklerken bundan sonraki süreçte de Büro
Emekçileri Sendikas› (BES) ile birlikte mücadele edece¤ini aç›klad›.
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SA⁄LIK MESLEK ÖRGÜTLER‹ 1 MAYIS’TA TAKS‹M’DEY‹Z...

29 N‹SAN 2009

DEPREM VE SA⁄LIK KURULUfiLARI
Odam›z ve ‹nflaat Mühendisleri Odas› taraf›ndan Marmara Depremi son-
ras› ilimizdeki sa¤l›k kurulufllar›n›n depreme dayan›kl›l›¤›na iliflkin ortak bir
çal›flma bafllat›ld›. Çal›flma kapsam›nda, ilimizdeki sa¤l›k kurumlar›n›n
depreme dayan›kl› olup olmad›¤›, depreme dayan›kl›l›¤› art›rmaya dönük
çal›flmalar›n tespit edilmesi konular›nda araflt›rma bafllat›ld›.

18 MAYIS 2009

SEV‹NÇ ÖZGÜNER KATLED‹L‹fi‹N‹N 29. YILINDA ANILDI
23 May›s 1980 tarihinde evine yap›lan sald›r› sonucu bar›fl ve demokrasi
düflmanlar›nca kurflun ya¤muruna tutularak hayat›n› kaybeden, eski Türk
Tabipler Birli¤i Merkez Konseyi Üyesi Diflhekimi Sevinç Özgüner'i ölümü-
nün 29.y›l›nda Odam›zda gerçeklefltirilen bir törenle and›k. Anma töreni
kapsam›nda 2009 y›l› Sevinç Özgüner Bar›fl, Demokrasi ve ‹nsan Haklar›
Ödülleri de sahiplerini buldu.

23 MAYIS 2009

1 MAYIS’I COfiKUYLA KUTLADIK

D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB taraf›ndan düzenlenen 1 May›s “‹fl, Afl, Ba-
r›fl Mitingi” Taksim Alan›’nda binlerce iflçi ve emekçinin kat›l›m›yla kutlan-
d›. “Sa¤l›kl› Toplum, Demokratik Ülke! Yaflas›n 1 May›s” pankart› alt›nda
buluflan hekimlerin Taksim Alan›’na yürüyüflü emniyet güçlerinin keyfi tu-
tumuyla engellendi. Ancak yap›lan engelleme ve müdahaleler 1 May›s’›n
coflkulu bir flekilde kutlanmas›n›n önüne geçmedi.

1 MAYIS 2009

DR. TÜRKAN SAYLAN’I SONSUZLU⁄A U⁄URLADIK

Yaflam›n› ça¤dafllaflma yönünde bir ömür mücadelesi içinde geçiren, TTB
ve ‹stanbul Tabip Odas›’n›n çal›flmalar›na uzun y›llar emek vermifl olan,
Odam›z TTB Merkez Konseyi Delegesi Dr. Türkan Saylan'› 18 May›s 2009
günü yitirdik. Türkan Hocam›z› 19 May›s günü cenaze törenine kat›lan
onbinlerce kiflinin yan› s›ra, Odam›z›n ça¤r›s›yla “Ne fieriat Ne Darbe, De-
mokratik, Ba¤›ms›z, Laik Türkiye” ve “Türkan Saylan Onurumuzdur” pan-
kartlar› alt›nda toplanan kalabal›k bir hekim toplulu¤u u¤urlad›.

19 MAYIS 2009

2008 1 May›s›'nda polisin gaz bombal› sald›r›s›n›n hedefi olan fiiflli Etfal
hastanesi'nde biraraya gelen TTB, SES ve Dev Sa¤l›k-‹fl  üyesi sa¤l›k çal›flan-
lar› fiiflli Etfal Hastanesi'nde "Sa¤l›kl› Toplum, Demokratik Ülke / Yaflas›n 1
May›s" pankart› arkas›nda bir araya gelerek bir bas›n aç›klamas› gerçeklefl-
tirdi. Yap›lan bas›n aç›klamas›nda "1 May›s Demokratik Hakt›r", "Taksim 1
May›s Alanad›r", Gaz Bombas› De¤il, 1 May›s'› kutlamak istiyoruz" taleple-
ri dile getirildi.
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CEZAEVLER‹NDE SA⁄LIK HAKKINA ER‹fi‹M ZORLAfiTI

3 HAZ‹RAN 2009

ONB‹NLER S‹VAS KATL‹AMI’NI LANETLED‹

2 TEMMUZ 2009

YERLEfi‹M BÖLGELER‹NDEN GEÇEN YÜKSEK GER‹L‹M 
HATLARIYLA ‹LG‹L‹ ÇALIfiMA BAfiLATILDI

Yerleflim bölgelerinden geçen yüksek gerilim hatlar›yla ilgili çal›flma bafl-
latmak üzere fiehir Planc›lar› Odas›’n›n ça¤r›s›yla bir toplant› gerçekleflti-
rildi. Toplant›da Odam›z› Dr. Nazmi Tümerdem temsil etti. Toplant›da yer-
leflim bölgelerinden geçen yüksek gerilim hatlar›yla ilgili olarak, sa¤l›k ve
teknik alanda önemli olabilecek bulgular›n toplanmas› ve eldeki verilerin
zenginlefltirilmesi yönünde çal›flma bafllat›lmas›na karar verildi. Üniversite-
lerden konuyla ilgili baz› hocalar›n ve elektrik da¤›t›m flirketinden bir yet-
kilinin de dahil edilece¤i, baflta fiehir Planc›lar› Odas› olmak üzere çeflitli
kurum ve kurulufllar›n deste¤iyle organize edilecek bir panel-toplant›-se-
miner benzeri çal›flma düzenlenmesi, kamuoyu duyarl›l›¤›n› art›rmaya dö-
nük ad›mlar at›lmas› benimsendi.

HAZ‹RAN 2009

S‹GARA YASASI’NA KARfiI YÜKSELEN SESE CEVAP 
SA⁄LIK MESLEK ODALARINDAN GELD‹

19 Temmuz itibariyle yürürlü¤e giren sigara yasas›na karfl› yap›lan spekü-
lasyonlara sa¤l›k meslek odalar›ndan aç›klama geldi. Toplant›da, sigara
yasas›n›n ‘demokrasi k›s›tlay›c›’ oldu¤una iliflkin yap›lan elefltirilerin as›ls›z
oldu¤u vurgulan›rken, Türkiye’de 50 milyon kiflinin sigara içmedi¤i halde
sigara kullanan daha az say›daki insan›n kirletti¤i havay› solumak zorun-
da kald›¤›na dikkat çekildi. Ülkemiz tarihinin en önemli halk sa¤l›¤› ka-
nunlar›ndan biri olarak hayata geçen ve kapal› alanlarda sigaray› yasakla-
yan 4207 say›l› kanunun “faflizan ve demokrasi k›s›tlay›c›” oldu¤una dair
elefltiriler, sa¤l›k meslek odalar›n› harekete geçirdi. 28 Temmuz 2009’da
Odam›zda ortak bir bas›n toplant›s› düzenleyen ‹stanbul Tabip Odas›, ‹s-
tanbul Eczac›lar Odas›, ‹stanbul Diflhekimleri Odas› ve ‹stanbul Veteriner
Hekimler Odas› 

28 TEMMUZ 2009

Tekirda¤ F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mehmet Yefliltepe'nin yafla-
d›¤› ciddi sa¤l›k sorunlar›na karfl›n gerekli tedaviyi görememesi, Odam›z-
da düzenlenen ortak bir bas›n toplant›s›na konu oldu. Odam›z› Yönetim
Kurulu üyesi Dr. Nazmi Algan'›n temsil etti¤i bas›n toplant›s›na EMO ‹s-
tanbul fiubesi'nden P›nar Hocao¤ullar›, Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i'nden
Av. Güçlü Sevimli, ‹HD ‹stanbul fiubesi'nden Av. Ahmet Tamer, ‹stanbul
Barosu'ndan Av. Selami Melemfle, Mehmet Yefliltepe'nin ailesi ve avukat-
lar› kat›ld›lar. Bas›n toplant›s›nda Mehmet Yefliltepe'nin cezaevinden gön-
derdi¤i mektup kamuoyuyla paylafl›ld›. Dr. Nazmi Algan, Mehmet Yeflil-
tepe'nin yaflad›¤› sa¤l›k problemlerine ve görmesi gereken tedavilere ilifl-
kin bir de¤erlendirme raporu sundu..

Sivas Katliam›n›n 16. Y›l›nda binlerce kifli Sivas, ‹stanbul ve Ankara'da ya-
p›lan mitinglerde katledilenleri and›. ‹stanbul‘da gerçeklefltirilen miting
16.00‘da Kad›köy Tepe Natulius önünde bafllad›. On bine yak›n insan› bu-
luflturan mitinge hekimler tabip odas› pankart› arkas›nda kat›ld›lar.
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fi‹DDETE VE S‹LANLANMAYA HAYIR ETK‹NL‹⁄‹

30 TEMMUZ 2009

KADIKÖY’DEN BARIfiA B‹N SELAM
Dünya Bar›fl Günü, 1 Eylül günü Kad›köy'de düzenlenen görkemli bir mi-
tingle kutland›. Binlerce kiflinin kat›ld›¤› yürüyüfl saat 12.30'da bafllad›. ‹s-
tanbul Tabip Odas›'n›n da bir pankartla yer ald›¤› kortej bar›fl sloganlar›yla
‹skele Meydan›'na yürüdü. Burada yap›lan konuflmalar›n ard›ndan, miting
konserlerle sona erdi.

EYLÜL 2009

17 A⁄USTOS DEPREM‹N‹N 10. YILINDA NELER YAPILDI,
N‹YE YAPILAMADI?
17 A¤ustos Marmara Depremi’nin 10. y›l›nda ‹nflaat Mühendisleri Odas›
‹stanbul fiubesi ve Odam›z ortakl›¤›yla bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. Aç›kla-
mada baflta Marmara olmak üzere ülkemizin farkl› bölgelerinde yeni dep-
remler beklendi¤i, bu gerçeklikten hareketle depreme ve di¤er afet/ola-
¤and›fl› durumlara haz›rl›k ve korunman›n sürecin en temel hareket nokta-
s› oldu¤u belirtildi. Ancak haz›rl›kl› bir toplumun karfl› karfl›ya kald›¤› fela-
ketlerle bafl edebilece¤i vurguland›. Bu çerçevede, ‹stanbul Tabip Odas› ve
‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi’nin al›nmas› gereken önlemler
kapsam›nda ortak çal›flmalar yürütece¤i belirtildi.

13 A⁄USTOS 2009

SEL FELAKET‹YLE ‹LG‹L‹ HEYET OLUfiTURULDU, 
‹STANBUL TAB‹P ODASI BÖLGEDE ‹NCELEMELER YAPTI

‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul’da 9 Eylül 2009’da gerçekleflen sel ve kütle-
sel su hareketi sonucu gerçekleflen ola¤and›fl› durumun ard›ndan bir heyet
oluflturarak felakette en çok etkilenen bölgeler olan ‹kitelli, Selimpafla, Siliv-
ri ve Çatalca’da h›zl› sa¤l›k durum de¤erlendirmesi yapt›. Sel felaketinin
ikinci gününde gerçeklefltirilen ve bölgede toplum sa¤l›¤›n› etkileyebilecek
potansiyel riskleri ortaya koymay›, sa¤l›k kurulufllar›n›n durumunu inceleme-
yi, temel sa¤l›k hizmetlerine yönelik öneriler gelifltirmeyi hedefleyen bu in-
celemenin sonuçlar› 11 Eylül 2009 tarihinde, di¤er meslek örgütlerinin de
kat›l›m›yla Odam›zda yap›lan bir bas›n toplant›s›yla kamuoyuna duyuruldu.

10 EYLÜL 2009

Ülkemizde gün geçtikçe artan ve ciddi bir sosyal problem olarak karfl›m›-
za ç›kan fliddet olaylar› ve silanlanmaya iliflkin ‹stanbul Tabip Odas›, Tür-
kiye Psikiyatri Derne¤i, SES Bak›rköy fiubesiyle ortak bir bas›n aç›klamas›
gerçeklefltirildi. Aç›klamada sorunlar› gidermek ad›na fliddet ve zor kulla-
n›m›n›n yayg›nlaflt›¤›, fliddetin her alanda gözle görülür flekilde artt›¤›na,
sa¤l›k çal›flanlar›n›n da bu yayg›n fliddet kültürünün ma¤duru olmaya de-
vam etti¤ine dikkat çekildi. Aç›klamada, “Sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik flid-
det olaylar›n›n her geçen gün artarak neredeyse s›radan hale gelmesi,
sa¤l›k çal›flanlar›n›n görevlerini yaparken ciddi endifle ve korku içinde ol-
malar›na sebep olmaktad›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n ve yöneticilerin sa¤l›k so-
runlar›yla ilgili aç›klamalarda sa¤l›k emekçilerini adeta hedef göstermele-
ri, fliddet kültürünü beslemektedir” denildi.
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12 EYLÜL DARBES‹ LANETLEND‹

12 EYLÜL 2009

IMF-DÜNYA BANKASI POL‹T‹KALARINA TEPK‹M‹Z‹ 1 EK‹M
ORTAK ETK‹NL‹⁄‹NDE GÖSTERD‹K

EYLÜL 2009

IMF-DÜNYA BANKASI’NIN SÖZDE REÇETELER‹NE HAYIR

1 Ekim ve 6 Ekim tarihlerinde TTB, D‹SK, TMMOB ve KESK'in ortak ça¤r›-
s›yla AKP Hükümeti'nin IMF heyetiyle görüflmelerini protesto etmek için
binlerce kifli Taksim Meydan›'nda topland›. KESK Genel Baflkan› Sami EV-
REN, D‹SK, KESK, TMMOB, TTB ad›na bir bas›n aç›klamas› yaparak, Hü-
kümetin iki haftad›r IMF heyetine flirin görünmek için gayretkefl bir çaba
içine girdi¤i belirtilerek, Hükümete emperyalizmin yürütme organlar› ye-
rine halk›n örgütlü güçlerine kulak vermesi ça¤r›s› yapt›.

6 EK‹M 2009

KAR DE⁄‹L ‹NSAN, IMF - DB DAYATMALARINA HAYIR!

TTB, D‹SK, KESK ve TMMOB; IMF ve Dünya Bankas›'n›n 6-7 Ekim 2009 ta-
rihlerinde ‹stanbul'da yap›lacak y›ll›k toplant›s› öncesinde, krizin yoksullar
üzerindeki etkilerine tepki göstermek, AKP iktidar› eliyle uygulanan IMF ve
Dünya Bankas› politikalar›na karfl› alternatifleri ortaya koymak amac›yla,
"Kar de¤il, insan" - "Krizin ad› kapitalizm" - "IMF defol" - "Baflka bir dünya
mümkün" etkinlikleri düzenliyor. Etkinlik takvimi, 15 Eylül’de ‹stanbul'da
düzenlenen ortak bas›n toplant›s›yla kamuoyuna duyuruldu.

15 EYLÜL 2009

SEL FELAKET‹N‹N SORUMLULARI HESAP VERMEL‹

‹stanbul Tabip Odas› 08.09.2009 tarihinde yaflanan sel felaketinin ard›n-
dan a¤›r hasar alan Silivri Çatalca Bölgesindeki hastanelerimizin durumu-
na iliflkin bugün Silivri Devlet Hastanesi’nin önünde bas›n aç›klamas› dü-
zenledi. Aç›klamada, hastanelerin son durumunu ve hasar gören birimle-
rin yeniden yap›land›r›lmas›na iliflkin önerilerde bulunuldu. Ayr›ca, ‹stanbul
Tabip Odas› olarak özellikle Silivri Devlet Hastanesi’nin dere yata¤›nda in-
fla edilmesine izin veren ve göz yuman kamu görevlileri hakk›nda yasal ifl-
lem bafllat›laca¤› ifade edildi. 

17 EYLÜL 2009

12 Eylül Darbesi'nin 29. y›l›nda faflist darbeciler, fliddetli ya¤mura ra¤men
mitinge kat›lan binlerce kifli taraf›ndan lanetlendi. Odam›z›n da kat›ld›¤›
mitingde hekimler “Demokrasi ‹yi ve Onurlu Hekimli¤i Teminat›d›r” pan-
kart› arkas›nda yürüdüler.

Sa¤l›kta Dönüflüm Program› ve SSGSS Yasalar›n›n as›l sahipleri olan IMF ve
Dünya Bankas› yetkililerinin Ekim ay› bafl›nda ‹stanbul’da yapacaklar› top-
lant› öncesi, IMF ve Dünya Bankas›’n›n dayatt›¤› politikalara, sosyal güven-
lik ve sa¤l›k alan›nda yaflanan olumsuzluklara iliflkin yap›labilecek ortak ça-
l›flmalar› belirlemek üzere di¤er sa¤l›k meslek odalar›, sendikalarla ortak
toplant›lar gerçeklefltirildi. Yap›lan görüflmeler sonras›, 1 Ekim’de di¤er sen-
dika ve kitle örgütleriyle birlikte ortak etkinlik gerçeklefltirme karar› al›nd›. 
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GÜLER ZERE’YE VEDALAfiMA VE HUZUR HAKKI...

26 EK‹M 2009

SEND‹KA BASKININA PROTESTO
7 Aral›k 2009 tarihinde D‹SK’e ba¤l› Nakliyat ‹fl Sendikas›`n›n Genel Mer-
kezi ve baz› flubelerine polis ekiplerince operasyon düzenlenmesi ve yöne-
ticilerin tutuklanmas›n› protesto için Odam›z›n da içinde yer ald›¤› Herke-
se Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu’nca bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltiril-
di. D‹SK Genel Merkezi önünde yap›lan bas›n aç›klamas›nda, gerçeklefltiri-
len bu operasyonun antidemokratik ve keyfi bir uygulama oldu¤u, sendi-
kal hak ve özgürlüklere yeni bir sald›r› olarak de¤erlendirildi¤i ifade edildi.

10 ARALIK 2009

UZAKLAfiTIRMA CEZASI VER‹LEN Ö⁄RENC‹LER‹ Z‹YARET

‹stanbul Üniversitesi’nde farkl› fakültelerde ö¤renim gören ve haklar›nda
üniversite yönetimince 2 y›la varan uzaklaflt›rma cezalar› verilen ö¤rencile-
rin merkez bina önünde bafllatt›klar› “nöbet tutma” etkinli¤ine Odam›z›n
da içinde yer ald›¤› ‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyonu olarak destek
verdik. Yap›lan ziyarette, ö¤renci olmayan gruplar›n sald›r›s›na u¤rayan,
bunun karfl›s›nda bar›flç›l bir ortamda, bilimsel, özgür e¤itim talebini dile
getirdikleri için cezaland›r›lan ö¤rencilere destek verildi, üniversite yöneti-
mi sorumlu davranmaya ça¤›r›ld›.

27 EK‹M 2009

BARIfi VE KARDEfiL‹K ÇA⁄RISINA SES VERD‹K

D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB demokratik aç›l›m sürecinin yerini güvensiz-
li¤e b›rakmas› ve DTP'nin kapat›lmas›yla birlikte ülkede yaflanmakta olan
a¤›r gündeme iliflkin olarak, 19 Aral›k 2009 Cumartesi günü, bar›fl ve kar-
defllik ça¤r›s›yla ortak bir etkinlik gerçeklefltirdiler. Oda Yönetim Kurulu
Üyelerinin de kat›ld›¤› bas›n aç›klamas›nda baflta  parlamento ve Hükü-
met olmak üzere siyasal partiler, toplumsal kurumlar, tüm emek ve mes-
lek örgütleri, savafla karfl› bar›fl› egemen k›lmak için çaba göstermeye,
katk› sa¤lamaya ça¤›r›ld›.

19 ARALIK 2009

Mahkum ve kanser hastas› olan Güler Zere’nin son sa¤l›k durumuna ilifl-
kin bir bas›n toplant›s› düzenlendi. Türk Tabipleri Birli¤i Kanser Dan›flma
Kurulu taraf›ndan gerçeklefltirilen toplant›ya TTB Baflkan› Prof. Dr. Gen-
çay Gürsoy, TTB Merkez Konsey Üyesi ve TTB Kanser Dan›flma Kurulu
Baflkan› Adli T›p Uzman› Dr. Ali Çerkezo¤lu ve ‹.Ü. T›p Fakültesi Onkoloji
Enstitüsü T›bbi Onkoloji Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi ve TTB Kanser Da-
n›flma Kurulu Üyesi Prof. Dr. P›nar Mualla Sad›klar Saip kat›ld›. Toplant›-
da, Güler Zere’nin sa¤l›¤›n›n t›bben geri dönülmez bir noktada oldu¤unu
ve infaz›n›n iyileflinceye kadar tehirinin sa¤lanmas›n› ya da Cumhurbaflka-
n›na tan›nan ve toplum vicdan›n› temsil eden sal›verme yetkisinin kullan›-
larak toplumun vicdan›nda aç›lan yaran›n Güler Zere’ye “Vedalaflma ve
Huzur Hakk›” verilerek kapat›lmas›n›n uygun olaca¤› belirtildi.
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LEPRA HASTANES‹’N‹N KAPATILMA KARARINA TEPK‹

21 ARALIK 2009

HAYDARPAfiA NUMUNE HASTANES‹’NE SAH‹P ÇIKMA
MÜCADELEM‹Z SONUÇ VERD‹

ARALIK 2009

GAZZE SALDIRISININ 1. YILDÖNÜMÜ

‹srail devletinin Gazze’ye sald›r›s›n›n 1. y›ldönümünde, TTB’nin de içinde
yer ald›¤› “Filistin ‹çin ‹srail’e Boykot Giriflimi”nce gerçeklefltirilecek protes-
to eylemine kat›ld›k. Eyleme destek veren meslek odalar›, sivil toplum ku-
ruluflu, siyasi parti, sendika temsilcileri Tünel Meydan›’ndan Taksim’e bir
yürüyüfl ve ard›ndan bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi.

27 ARALIK 2009

TÜRK‹YE’DE HAYAT DURDU, EMEKÇ‹LER TEKEL OLDU

Türk-‹fl, Hak-‹fl, D‹SK, KESK ve Türkiye Kamu-Sen’in Tekel iflçilerinin direni-
fline destek vermek amac›yla ald›¤›, TTB ve ‹stanbul Tabip Odas›'n›n da ara-
lar›nda oldu¤u onlarca sa¤l›k meslek örgütünün, sendikan›n da destekle-
di¤i karar do¤rultusunda, 4 fiubat Perflembe günü Türkiye'de hayat dur-
du. ‹flçiler, kamu çal›flanlar› 4 fiubat Perflembe günü üretimden gelen güç-
lerini kulland›lar. ‹stanbul’da da konfederasyonlar›n ald›¤› karar gere¤i ifl
b›rak›l›rken, Saraçhane’de gerçeklefltirilen kitlesel bas›n aç›klamas›na on
binin üzerinde kifli kat›ld›.  

4 fiUBAT 2010

‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün Prof. Dr. Türkan Saylan’›n kurucusu ol-
du¤u Lepra Hastanesi’nin kapat›larak Dr. Sadi Konuk Devlet Hastanesi
Cildiye Klini¤i’ne ba¤lanaca¤›n› bildirmesi tepkilere yol açt›. Sa¤l›kta Dö-
nüflüm Program› çerçevesindeki Kamu Hastaneleri Birli¤i Yasas›’n›n yans›-
mas› olarak görülen bu uygulamaya karfl› Lepra Hastanesi önünde ‹stan-
bul Tabip Odas›, SES Bak›rköy fiubesi, Cüzamla Savafl Derne¤i, Ça¤dafl
Yaflam› Destekleme Derne¤i ortak bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdiler.

TÜRK‹YE MEfiALELERLE AYDINLANDI

11 fiUBAT 2010

11 fiubat gecesi bütün Türkiye Tekel ‹flçilerine destek amac›yla sokaklara
ç›kan sendikalar, meslek odalar› ve demokratik kitle örgütlerinin meflale-
leriyle ayd›nland›. Akflam saatlerinde Türkiye'nin dört bir yan›nda ellerin-
de meflalelerle sokaklara dökülen emekçiler AKP Hükümeti'nin ülkeyi
gömdü¤ü karanl›¤a karfl› meflaleleriyle heryeri ayd›nlatt›lar. 4-C köleli¤ine
karfl› yürüyen emekçiler Tekel ‹flçileri'nin flanl› direniflinin yan›nda oldukla-
r›n› ifade ettiler.

Son dönemde k›ymetli arazilere sahip hastanelerin birbiri ard›na kapat›l-
mas›/baflka hastanelerle birlefltirilmesi sürecinde, Haydarpafla Numune
Hastanesi’ne sahip ç›kma mücadelemiz sonuç verdi. Haydarpafla Numune
Hastanesi bahçesini tam ortas›ndan ikiye bölerek, hastanenin tafl›nmas›n›
amaçlayan “Köprülü Kavflak” projesi Odam›z›n yürüttü¤ü hukuk mücade-
lesi sonucunda yarg› taraf›ndan bir kez daha durduruldu.
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TEKEL ‹fiÇ‹LER‹NE GÖRKEML‹ DESTEK 

20 fiUBAT 2010

Dört büyük konfederasyonun ça¤r›s›yla, Tekel iflçilerinin direnifline destek
vermek amac›yla binlerce kifli Ankara Sakarya Caddesi’nde bulufltu. Oda-
m›z üyeleri ve t›p ö¤rencileri de bu tarihi buluflmada yerlerini ald›lar ve ça-
l›flan tüm kesimleri tehdit eden esnek istihdam, güvencesiz çal›flma dayat-
mas›na karfl› insanca bir çal›flma yaflam›, güvenli ve güvenceli ifl hakk› ta-
lebini yükselttiler.





ODA
FAAL‹YETLER‹
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OKMEYDANI’NDA HEK‹ME fi‹DDETE HAYIR EYLEM‹

2 N‹SAN 2009

HEK‹ME YÖNEL‹K fi‹DDETE BÜYÜK TEPK‹

14 N‹SAN 2009

VAKIF GUREBA’DA HEK‹ME fi‹DDET

Son günlerde giderek artan hekime yönelik sald›r›lara bir yenisine Vak›f
Gureba hastanesinde yafland›. Meslektafl›m›z Doç. Dr. Kahraman Öztürk
bir hasta ve hasta yak›n›n›n sald›r›s›na u¤rayarak yaraland›. 10 Nisan Cu-
ma günü yaflanan olay›n ard›ndan Yönetim Kurulu üyeleri Vak›f Gureba
hastanesini ziyaret ederek baflhekimden ve meslektafllar›m›zdan yerinde
bilgi ald›lar. Yap›lan ziyaret sonras›nda hastane baflhekimli¤ine sözlü ve
yaz›l› olarak sald›r› olay›n›n yafland›¤› Ortopedi Klini¤i’nde mevcut koflul-
lar›n hizmet vermeye uygun olmad›¤› belirtildi ve gerekli düzenlemeler ya-
p›lana dek söz konusu klini¤e hasta kabulünün durdurulmas› gerekti¤ine
dikkat çekildi.

10 N‹SAN 2009

BAfiHEK‹M‹N GÖREVDEN ALINMA KARARI UYGULANSIN

Dr. Dilek Argon’a fliddet uygulad›¤› için soruflturmaya u¤rayan Lütfi K›rdar
Hastanesi Baflhekimi Yusuf Özertürk’ün görevden al›nd›¤› Sa¤l›k Bakanl›-
¤›’nca bildirildi. Ancak aradan 1 aya yak›n bir zaman geçmesine ra¤men
baflhekimin hala görevi bafl›nda olmas› soru iflaretleri ve endifle yaratt›. En-
difle ve konuya iliflkin talebimizi bir yaz›yla ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne ilettik ve
konunun takipçisi olaca¤›m›z› bir kez daha vurgulad›k.

17 N‹SAN 2009

Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 5. Cerrahi Klini¤i asistanlar›n-
dan bir meslektafl›m›z›n hasta yak›nlar›n›n sald›r›s›na u¤rayarak yaralan-
mas› büyük tepki do¤urdu. Yetkililerin hastalar› ve sa¤l›k çal›flanlar›n› kar-
fl› karfl›ya getiren uygulamalarda ›srar etmesi, sa¤l›k çal›flanlar›n›n adeta
hedef haline getirilmesi Okmeydan› E¤itim Araflt›rma Hastanesi’nde 2 Ni-
san 2009 günü gerçeklefltirilen bir yürüyüfl ve bas›n aç›klamas›yla k›nan-
d›. Bas›n aç›klamas› ‹stanbul Tabip Odas› ve SES (Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikas›) fiiflli fiubesi’nce gerçeklefltirildi.

Sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddete hay›r demek ve ma¤dur meslektafl›m›-
za destek vermek üzere 14 Nisan 2009 günü Vak›f Gureba Hastanesi Bafl-
hekimli¤i önünde SES ile ortak bir bas›n aç›klamas› yap›ld›.

ARTAN fi‹DDETE KARfiI BAfiHEK‹ML‹KLER ÖNLEM ALSIN...

21 MAYIS 2009

Sa¤l›k kurumlar›nda çal›flan hekim ve sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik artan
fliddet eylemleri karfl›s›nda ‹stanbul’daki baflhekimliklere bir yaz› gönderil-
di. Yaz›da gündelik hayat›n bir parças› haline gelen fliddet olaylar›na kar-
fl› etkili ve cayd›r›c› önlemler al›nmas›, güvenli bir çal›flma ortam› sa¤lan-
mas› konusunda baflhekimliklerin sorumluluklar› hat›rlat›ld› ve baflhekim-
ler görev ve sorumluluklar›n› hassasiyetle yerine getirmeye ça¤›r›ld›.



3 9

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U

SA⁄LIK ÇALIfiANLARINA YÖNEL‹K fi‹DDET DURMUYOR

17 TEMMUZ 2009

OKMEYDANI EAH’DE Y‹NE HEK‹ME YÖNEL‹K fi‹DDET

24 EYLÜL 2009

DAYAKÇI BAfiHEK‹M SONUNDA G‹TT‹

Dr. Lütfi K›rdar E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde görevli kad›n meslek-
tafl›na fliddet uygulayan Baflhekim Yusuf Özertürk sonunda görevden
al›nd›. Hekimler, Özertürk’ün 12 A¤ustos 2009 akflam bir veda mesaj›yla
izne ayr›ld›¤›n› ve yerine Elaz›¤ E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Baflhekimi
Prof. Dr. Hayrettin Yekeler'in getirildi¤ini ö¤rendiler.15 Ocak 2009 tari-
hinde bir kad›n hekime fliddet uygulayan Özertürk, ‹stanbul Tabip Odas›
ve TTB taraf›ndan protesto edilmifl ve Baflhekimin görevden al›nmas› is-
tenmiflti. Bu kapsamda bas›n aç›klamalar› yap›lm›fl, imza kampanyalar›
düzenlenmifl, yap›lan protestolar›n ard›ndan Baflhekim Özertürk’ün gö-
revden al›nd›¤› Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca bildirilmiflti.

12 A⁄USTOS 2009

BAKIRKÖY RUH S‹N‹R HASTANES‹’NDE HEK‹ME fi‹DDET

Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi Nöroloji Poliklini¤inde görev
yapan Nöroloji Uzman› Dr. Cengiz Dayan’›n hasta yak›nlar›n›n fliddetine
maruz kalmas› ard›ndan, yaflanan bu üzücü fliddet olay›n› k›namak ama-
c›yla ‹stanbul Tabip Odas›, Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas›,
Türkiye Psikiyatri Derne¤i ve Türk Nöroloji Derne¤i Bak›rköy Ruh ve Sinir
Hastal›klar› Hastanesinde ortak bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdiler.

10 KASIM 2009

fiiflli Etfal Hastanesi'nde ard› ard›na yaflanan yeni fliddet olaylar›yla ilgili ‹s-
tanbul Tabip Odas› ve SES bir bas›n aç›klamas› düzenledi, ‹stanbul Tabip
Odas› Baflkan› Dr. A. Özdemir Aktan'›n yapt›¤› konuflman›n ard›ndan ‹s-
tanbul Tabip Odas› Hastane Temsilcisi bas›n aç›klamas›n› okudu. Aç›kla-
maya TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Ali Çerkezo¤lu ve ‹stanbul Tabip Oda-
s› Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen de kat›ld›.

Okmeydan› E¤itim Araflt›rma Hastanesi’nde karantina nöbeti tutan Cerra-
hi Asistan› meslektafl›m›z, hasta yak›nlar› taraf›ndan sald›r›ya u¤ram›flt›r. ‹s-
tanbul Tabip Odas› ve SES fiiflli fiubesi taraf›ndan, yap›lan bu sald›r›y› k›na-
mak ad›na Okmeydan› EAH Acil Girifl önünde ortak bir bas›n toplant›s› dü-
zenlendi. Toplant›da hükümetin ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n hasta ile hekimi
karfl› karfl›ya getiren, halk›n sa¤l›k hizmetini ulaflmas›n› engelleyen Sa¤l›k-
ta Dönüflüm Program›’n›n derhal durdurulmas› gerekti¤i vurguland›. 
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ÇATIfiMA VE ÇATIfiMA YÖNET‹M‹ ÇALIfiTAYI YAPILDI

13 MART 2010

TTB-‹stanbul Tabip Odas› 14 Mart T›p Haftas› nedeniyle düzenledi¤i Yara
‹zlerimizin Peflinde fiimdiki Zaman Halleri; Çat›flma ve Çat›flma Yönetimi
Çal›fltay›, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Yerleflkesinde gerçeklefltiril-
di. Çal›fltay ruh sa¤l›¤› profesyonelleri, hekimler, sosyal uzmanlar›n ve ak-
tivistlerin kat›l›m›yla gerçeklefltirilirken, oluflturulan çal›flma gruplar› ve ge-
ri bildirim için Forum baflar›yla sonuçland›r›ld›.
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VATANDAfiLAR SA⁄LIK HAKKINDAN MAHRUM ED‹L‹YOR

9 N‹SAN 2009

SUYA ZAM HASTALI⁄I, Efi‹TS‹ZL‹⁄‹ ARTIRIR
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan gündeme getirilen su zamm›n›n
Belediye Meclisi'nde görüflülece¤inin duyulmas›n›n ard›ndan üç gündür
belediye önünde "Su Nöbeti" tutan Halkevleri üyelerine ‹stanbul Tabip
Odas›, ‹stanbul Eczac› Odas›, ‹stanbul Diflhekimleri Odas› ve ‹stanbul Vete-
riner Hekimler Odas›'ndan oluflan Sa¤l›k Meslek Odalar› Belediye önünde
yapt›klar› bir bas›n aç›klamas›yla destek verdi. 

16 TEMMUZ 2009

HALKLARIN SA⁄LIK HAREKET‹ AKT‹V‹STLER‹N‹N 
KATILIMIYLA TOPLANTI YAPILDI

“Herkes ‹çin Sa¤l›k” ana düflüncesiyle oluflturulan Halklar›n Sa¤l›k Hare-
keti’nin aktivistleri Dünya Halk Sa¤l›¤› Kongresi’ne kat›lmak üzere ‹stan-
bul’dayd›. Odam›z›n da içinde yer ald›¤› Herkese Sa¤l›k/Güvenli Gelecek
Platformu-‹stanbul olarak; Halklar›n Sa¤l›k Hareketi’ni daha yak›ndan ta-
n›mak, Halklar›n Sa¤l›k Bildirgesi ve Cuenca Bildirisi’nde çerçevesi çizilen
mücadelenin küresel düzeyde örgütlenme deneyimlerini ve çal›flmalar›n›
farkl› k›ta ve ülkelerden gelen sa¤l›k aktivistlerinden dinlemek ve birlikte
de¤erlendirmek amac›yla 29 Nisan Çarflamba günü Odam›z Toplant› Sa-
lonu’nda etkileflimli bir toplant› gerçeklefltirildi.

29 N‹SAN 2009

‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I VE ‹fi GÜVENL‹⁄‹NDE FERMAN:
ÖLÜMLERE DEVAM

D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB 15 A¤ustos 2009 tarihli Resmi Gazete’de ya-
y›mlanarak yürürlü¤e giren “‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri ile Ortak
Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri Hakk›nda Yönetmelik” üzerine 8 Eylül 2009
günü Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› önünde bir bas›n aç›klamas›
yapt›. Yap›lan aç›klamada söz konusu yönetmeli¤in iflçi sa¤l›¤› alan›n› ta-
fleronlara emanet etti¤i ve bu haliyle yeni ölümlere adeta davetiye ç›kar-
t›ld›¤›, iflyeri hekimli¤inin ortadan kald›r›lmaya çal›fl›ld›¤› vurguland›.

8 EYLÜL 2009

Yeni Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i'yle getirilen ve sa¤l›k hakk›n› k›s›tlayan dü-
zenlemelere karfl›, Odam›z›n da içinde yer ald›¤› Herkese Sa¤l›k Güvenli
Gelecek Platformu'nca bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. Platform üyeleri 9 Ni-
san 2009 Perflembe günü Taksim E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Acil Ser-
visi önünde bir araya geldiler. Platform ad›na aç›klamay› Odam›z Genel
Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen yapt›.
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VATANDAfiIN CEB‹NDEN, SA⁄LIKÇININ EME⁄‹NDEN 
TASARRUF OLMAZ

16 EK‹M 2009

SA⁄LIK EMEKÇ‹LER‹NDEN ECZACILARA TAM DESTEK

3 ARALIK 2009

KAMU EMEKÇ‹LER‹N‹N YANINDA OLDUK

Çal›flma hayat›n›n demokratiklefltirilmesi, toplu sözleflme ve grev hakk› ta-
lepleriyle, krizin faturas›n›n emekçilere ç›kart›lmas›na karfl› KESK’in ça¤r›-
s›yla gerçeklefltirilen grev ça¤r›s›na 22 Kas›m günü HSGG Platformu ve
KESK ‹stanbul fiubeler Platformu’nca düzenlenen bas›n aç›klamas› ve yü-
rüyüfle kat›ld›k. Eylemde bas›n aç›klamas›n› Yönetim Kurulu Üyemiz Dr.
Nazmi Algan okudu.

25 KASIM 2009

D‹REN‹fiTEK‹ ‹fiÇ‹LERE DESTEK EYLEM‹

Hükümet’in iflçilerin hak arama mücadelelerine yönelik sert tutumunu
protesto için Türk-‹fl’in ça¤r›s›yla yap›lan dayan›flma eylemine kat›ld›k. On-
larca sendika, kitle örgütü, meslek odas› ve emekten yana siyasi parti üye-
leriyle birlikte, 25 Aral›k 2009 Cuma 18.00’de Cevahir Al›flverifl Merkezi
önünde buluflulup AKP fiiflli ‹lçe Binas›’na yüründü ve burada yap›lan ba-
s›n aç›klamas›nda direniflteki Tekel, demiryolu, maden ve itfaiye iflçilerinin
yan›nda oldu¤umuz vurguland›.

25 ARALIK 2009

70'in üzerinde örgütün yer ald›¤› Herkese Sa¤l›k ve Güvenli Gelecek Plat-
formu bugün Taksim Tramvay dura¤›nda bir bas›n aç›klamas› yapt›. Aç›k-
lamada sa¤l›ktan tasarruf yap›lamayaca¤›, sa¤l›k çal›flanlar›n›n tafleron eli-
ne teslim edilerek güvencesiz flekilde çal›flt›r›lamayaca¤›, IMF ve Dünya
Bankas›'n›n bu zamana dek uygulatmaya çal›flt›¤› reçetelere tek yürek
karfl› ç›kmak gerekti¤i vurguland›. Yap›lan bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan
mesle¤imize, gelece¤imize ve sa¤l›¤›m›za sahip ç›kmak için 18 Ekim'de
hep beraber mücadeleye diyerek, haz›rlanan bildirilerle halk Kad›köy'e da-
vet edildi.

Eczac›lar›n 4 Aral›k 2009 Cuma günü Türkiye çap›nda gerçeklefltirdikleri bir
günlük ilaç hizmetine ara eylemine destek için Okmeydan› E¤itim Araflt›r-
ma Hastanesi önünde ‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Difl Hekimleri Odas›,
‹stanbul Veteriner Hekimler Odas›, SES ‹stanbul fiubeleri ve Devrimci Sa¤-
l›k-‹fl taraf›ndan ortak bir bas›n aç›klamas› düzenlendi. Yap›lan aç›klamada
ucuz ve eriflilebilir ilac›n herkesin hakk› oldu¤u ancak hükümetin bunu olufl-
tururken eczaneleri ilaç tekellerine feda edemeyece¤ini ifade edildi. 
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TAKS‹M’DE DAYANIfiMA ÇADIRI KURULDU

15 fiUBAT 2010

B‹R‹MLERDE ORTAK BASIN AÇIKLAMALARI YAPILDI
AKP Hükümetinin, Sa¤l›kta Dönüflüm Program› ile sa¤l›k alan›n› piyasaya
terk etmek, çal›flanlar› güvencesiz, güvenliksiz çal›flma ortam›na mahkûm
etme, vatandafllar› sa¤l›k hakk›ndan mahrum etmesi birimlerde yap›lan or-
tak bas›n aç›klamalar›yla protesto edildi. Sa¤l›kta Dönüflüm Y›k›m›na hay›r
demek ve sa¤l›k hakk›m›za sahip ç›kmak için 10 Mart 2010 tarihinde Oda-
m›z›n yan› s›ra ‹stanbul Difl Hekimleri Odas›, ‹stanbul Eczac› Odas›, ‹stan-
bul Veteriner Hekimler Odas›, SES ‹stanbul fiubeleri ve Dev Sa¤l›k ‹fl’in ka-
t›ld›¤› eylemlerin program› hayli yo¤undu.  ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi,
Haydarpafla Numune E¤itim Araflt›rma Hastanesi ve Okmeydan› E¤itim
Araflt›rma Hastanelerinde bas›n aç›klamalar› yap›l›rken, ‹.Ü. ‹stanbul T›p
Fakültesi, Taksim E¤itim Araflt›rma Hastanesi, Süreyyapafla Gö¤üs Hasta-
l›klar› Hastanesi, Göztepe E¤itim Araflt›rma Hastanesi,  Marmara Üniversi-
tesi T›p Fakültesi, Zeynep Kamil Kad›n Hastal›klar› ve Çocuk Hastanesi, Va-
lideba¤ Hastanesi, Yakac›k Do¤um Evi, ve Lütfi K›rdar E¤itim Araflt›rma
Hastanelerinde, sa¤l›k alan›nda yarat›lan tahribat›n anlat›ld›¤› bildiriler hal-
ka da¤›t›ld›. Ayr›ca Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi’nde bildiri
da¤›t›ld›ktan sonra Dr. Sadi Konuk Devlet Hastanesi’ne bir yürüyüfl düzen-
lenerek orada da bas›n aç›klamas› gerçeklefltirildi. 

10 MART 2010

SA⁄LIK ALANI P‹YASA KOfiULLARINA TERK ED‹L‹YOR

Hükümetin sa¤l›k alan›nda yaratt›¤› kaotik, güvencesiz çal›flma ortam›n-
da, sa¤l›k çal›flanlar›n›n özlük haklar›, sa¤l›k alan›nda ki yeni geliflmeleri
(Kamu Hastaneleri Birli¤i Yasa Tasar›s›) ve sonuçlar›n› de¤erlendirmek ve
14 Mart T›p Haftas›'nda yap›lacak etkinlikleri kamuoyuyla paylaflmak üze-
re ‹stanbul Tabip Odas›’nda ortak bir bas›n toplant›s› düzenlendi. Toplan-
t›ya, ‹stanbul Tabip Odas› Baflkan› Prof. Dr. Özdemir Aktan, ‹stanbul Ta-
bip Odas› Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen, SES Aksaray fiube Bafl-
kan› Songül Beydilli ve ‹stanbul Eczac› Odas› Genel Sekreteri Hakan Ertem
kat›ld›. Toplant›da, Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n son aya¤› olan Kamu
Hastaneleri Birli¤i Yasa Tasar›s›, Tam Gün ve Aile Hekimli¤i gibi düzenle-
melerle devletin elini kamudan çekti¤i, Hükümetin sa¤l›k ortam›n› aç›kça
piyasa koflullar›na terk ederek, sa¤l›k çal›flanlar›n›, güvencesiz, güvensiz
ve tafleron çal›flmaya mahkûm etti¤ine dikkat çekildi.

5 MART 2010

Odam›z›n da bileflenleri aras›nda yer ald›¤› Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu’nun (HSGGP), TEKEL iflçileriyle dayan›flmay› yükseltmek için al-
m›fl oldu¤u eylem kararlar› çerçevesinde, Taksim Galatasaray Lisesi önün-
de oturma eylemine baflland›. Dayan›flma çad›r›n›n kurulup oturma eylemi
bafllat›l›rken çeflitli konuflmalar yap›larak kamuoyu Tekel iflçileriyle dayan›fl-
may› güçlendirmek için yap›lan etkinli¤e destek vermeye ça¤r›ld› ve millet-
vekillerine ulaflt›r›lmak üzere “Güvenli, güvenceli çal›flma hakk›” talebiyle
bir imza kampanyas› bafllat›ld›.
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SA⁄LIK ÇALIfiANLARINDAN
‹L SA⁄LIK MÜDÜRLÜ⁄Ü’NE PROTESTO YÜRÜYÜfiÜ

12 MART 2010

14 Mart T›p Haftas› kapsam›nda sa¤l›k alan›nda yaflanan sorunlar› ve sa¤-
l›k çal›flanlar›n›n taleplerini dile getirmek üzere 12 Mart 2010 Cuma gü-
nü ortak bir yürüyüfl ve bas›n aç›klamas› gerçeklefltirildi. ‹stanbul Tabip
Odas›, ‹stanbul Eczac› Odas›, ‹stanbul Diflhekimleri Odas›, ‹stanbul Veteri-
ner Hekimler Odas›, SES ‹stanbul fiubeleri ve Dev Sa¤l›k-‹fl taraf›ndan ger-
çeklefltirilen yürüyüfl saat 12.30’da Ayasofya Meydan›’nda bafllad›. “Sa¤-
l›kta Deprem ve Artç› Sars›nt›lar Sürüyor: Katk›-Kat›l›m Pay› Kald›r›ls›n, Ka-
mu Hastane Birlikleri Tasar›s› Geri Çekilsin” pankart› arkas›nda bir araya
gelen hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar›, ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü önüne dek yürü-
düler ve bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdiler.
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ODAMIZ HALKI VE HEK‹MLER‹ DOMUZ GR‹B‹NE 
KARfiI UYARDI

27 N‹SAN 2009

DOMUZ GR‹B‹ SALGININA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA

5 MAYIS 2009

DOMUZ GR‹B‹’NDE TEDB‹RLER AfiIYA SIKIfiTIRILAMAZ

Kamuoyunu uzun süredir meflgul eden ve Domuz Gribi olarak bilinen
H1N1 virüsü hakk›nda ‹stanbul Tabip Odas›’nda bir bas›n aç›klamas› dü-
zenlendi. Aç›klamaya ‹stanbul Tabip Odas› ad›na Genel Sekreter Dr. Hüse-
yin Demirdizen ve konunun uzmanlar› olarak ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul
T›p Fakültesi Enfeksiyon Hastal›klar ve Klinik Mikrobiyoloji AD’den Prof. Dr.
fiadi Yener, Marmara Üniversitesi Enfeksiyon Hastal›klar ve Klinik Mikrobi-
yoloji AD’den Doç. Dr. Önder Ergönül ve ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla
T›p Fakültesi Enfeksiyon Hastal›klar ve Klinik Mikrobiyoloji AD’den Uzm.
Dr. Kenan Midilli kat›ld›. Bas›n toplant›s›nda domuz gribi konusunda al›n-
mas› gereken önlemler kapsaml› bir flekilde kamuoyuyla paylafl›ld›, soru-
nun afl› konusuna s›k›flt›r›lamayacak öneme sahip oldu¤u vurguland›.

23 EK‹M 2009

DOMUZ GR‹B‹ SALGININA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LEND‹RME
ÇALIfiMALARI

Domuz gribi salg›n›yla ilgili olarak kamuoyunu ve sa¤l›k çal›flanlar›n› bilgi-
lendirmek amac›yla el ilanlar› ve afifller bast›r›ld›. Çeflitli sa¤l›k kurumlar›na
ve vatandafllara da¤›t›m› gerçeklefltirildi.

25 HAZ‹RAN 2008

DOMUZ GR‹B‹ KONULU B‹LG‹LEND‹RME TOPLANTISI

‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i Komisyonumuz taraf›ndan düzenlenen “Do-
muz Gribi Genel Bilgilendirme Toplant›s› ‹stanbul Tabip Odas› Konferans
Salonu’nda gerçeklefltirildi.  ‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Kli-
nik Mikrobiyoloji Anabilim Dal› Viroloji ve Temel ‹mmünoloji Bilim Dal› Ö¤-
retim üyesi Prof.Dr. Selim Badur toplant›ya konuflmac› olarak kat›l›rken,
toplant›ya meslektafllar›m›z›n ilgi ve kat›l›m› çok yo¤un oldu.

15 EK‹M 2009

Odam›z web sayfas› arac›l›¤› ile Domuz Gribine iliflkin güncel geliflmeleri
kamuoyu ile paylaflt› ve hastal›k hakk›nda bilgi vererek korunma yollar›n›
önerdi. Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan da ivedilikle eylem plan›n› aç›klamas› bekle-
niyor.

Dünyada domuz gribi salg›n›n›n h›zla yay›lmas› üzerine, ‹stanbul Veteri-
ner Hekimler Odas› ve Odam›z ortakl›¤›yla bir bas›n toplant›s› gerçeklefl-
tirildi. Toplant›da koruyucu sa¤l›k hizmetlerindeki aksamalar›n salg›n has-
tal›klara sebep oldu¤u bu durumun son örne¤inin de domuz gribi salg›n›
oldu¤u dile getirildi. Yap›lan aç›klamada koruyucu, önleyici sa¤l›k hizmet-
leri ve sa¤l›¤› iyilefltirici çal›flma, yaflama, beslenme, bar›nma hizmetlerine
öncelik verilmesi, herkesin ücretsiz sa¤l›k hizmetine ulaflmas›n›n güvence
alt›na al›nmas› ve bir ilk ad›m olarak katk› pay› baflta olmak üzere hizme-
te ulaflmay› engelleyen her türlü ödemenin kald›r›lmas› talep edildi.



4 9

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U

EN GÜVENCES‹Z OLANIMIZ EN ÖNCE ÖLDÜ

27 EK‹M 2009

DOMUZ GR‹B‹’NE B‹L‹MSEL KURUL OLUfiTURULDU
TTB, Domuz Gribi olarak bilinen H1N1v Pandemik ‹nfluenza hastal›¤› ve
bu hastal›¤›n yay›lmas›n› önlemek ad›na uygulanan afl› ile ilgili olarak top-
lumda oluflan güven ve endifle sorununu ortadan kald›rmak ad›na ba¤›m-
s›z bir bilimsel kurul oluflturma karar› ald›.12 Kas›m 2009 tarihinde olufl-
turulan kurul, haz›rlad›klar› ilk raporu ‹stanbul Tabip Odas› binas›nda bir
bas›n aç›klamas›yla kamuoyuyla paylaflt›. Bas›n toplant›s›nda Odam›z›
Baflkan›m›z Prof. Dr. Özdemir Aktan temsil etti.

13 KASIM 2009

DOMUZ GR‹B‹ DE⁄‹L, KÖTÜ YÖNET‹MLER ÖLDÜRÜYOR
Domuz Gribi salg›n› bütün fliddetiyle devam etmesine ra¤men Hükümet’in
süreci sa¤l›kl› yönetememesi, hastal›k hakk›ndaki bilgilerin kamuoyundan
saklanarak ortam›n hurafelere, flehir efsanelerine terk edilmesi gerçeklefl-
tirilen bir bas›n aç›klamas›yla elefltirildi. Odam›z›n da içinde yer ald›¤›
HSGG Platformu olarak M›s›r Çarfl›s› önünde yap›lan bas›n aç›klamas›nda
halk afl› olmaya ça¤›r›ld› ve konuyla ilgili bilgilendirici broflürler da¤›t›ld›.

28 ARALIK 2009

SALGIN ÖNCE YOKSULLARI VURUYOR

Domuz gribi konusunda Hükümet’in çeliflkili aç›klamalar yapmas› ve hal-
k›n yaflam›fl oldu¤u güven sorununu dile getirmek, al›nan önlemlerin sa-
dece afl› ile s›n›rl› b›rak›lmas›n› protesto etmek amaçl› ‹TO, KESK ‹stanbul
fiubeler Platformu ve Dev Sa¤l›k ‹fl ortak bir eylem düzenlediler. Ayasof-
ya Cami’nin önünde toplanan grup ‹stanbul Valili¤i’nin önüne kadar bir
yürüyüfl yaparak orada bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdi. Aç›klamay›
grup ad›na ‹TO Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen yapt›. 

4 KASIM 2009

PANDEM‹K B‹L‹MSEL DANIfiMA VE ‹ZLEME KURULU 
3. TOPLANTISINI GERÇEKLEfiT‹RD‹
TTB Pandem‹K Bilimsel Dan›flma ve ‹zleme Kurulu 2 Aral›k’ta gerçeklefltiri-
len toplant›n›n ard›ndan 22 Aral›k 2009 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas›'nda
3. Ola¤an toplant›s›n› gerçeklefltirdi. Toplant›da Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n, son
toplant›da yap›lan uyar›lara ra¤men hala salg›n ilan etmedi¤i, hastalardan
hala katk› pay› al›nd›¤› belirtilerek Hükümetin sosyal devlet olman›n yü-
kümlülüklerini yerine getirmesi gerekti¤i vurguland›. Toplant›n›n ard›ndan
yap›lan bas›n toplant›s›yla son geliflmelere iliflkin de¤erlendirmeler ve sal-
g›n yönetiminde gelinen son nokta kamuoyuyla paylafl›ld›.

22 ARALIK 2009

Bir tafleron sa¤l›k iflçisinin Domuz Gribi’nden ölümü sonras›nda ‹l Sa¤l›k
Müdürlü¤ü önünde Devrimci Sa¤l›k-‹fl taraf›ndan yap›lan bas›n aç›klama-
s›na destek verdik. Aç›klamaya Odam›z› temsilen Genel Sekreter Dr. Hü-
seyin Demirdizen kat›ld›. Yap›lan aç›klamada, kolera, kufl gribi, KKKA sal-
g›nlar›nda oldu¤u gibi ilk hedefin korunmas›z sa¤l›k çal›flanlar› oldu¤u
vurguland› ve Bakanl›k sa¤l›k çal›flanlar›n› ve toplum sa¤l›¤›n› koruyucu
ad›mlar atmaya ça¤›r›ld›.
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TTB PANDEM‹K’TEN AÇIKLAMA

9 MART 2010

TTB Pandemik ‹nfluenza A H1N1v Bilimsel Dan›flma ve ‹zleme Kurulu
(TTB-Pandem‹K) 9 Mart 2010 tarihinde ‹stanbul'da yapt›¤› de¤erlendirme
toplant›s›n›n ard›ndan bir de bas›n toplant›s› düzenledi. Bas›n toplant›s›n-
da "pandemi ile ilgili gerçekler ve süreç yönetimi"ne iliflkin tespitler akta-
r›ld›. TTB Pandem‹K, Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n sa¤l›kl› verileri düzenli ve de¤er-
lendirmeye aç›k bir biçimde kamuoyuna sunmaktan kaç›nd›¤›na ve hasta-
l›¤›n ülkemizdeki epidemiyolojik durumu ile ilgili yeterli bilimsel veri sun-
mad›¤›na dikkat çekti.



ODA
FAAL‹YETLER‹

D‹⁄ER
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ARA GENEL KURULUMUZU GERÇEKLEfiT‹RD‹K

19 N‹SAN 2009

TAB‹P ODALARI MARMARA BÖLGE TOPLANTISI

30 MAYIS 2009

TIP FAKÜLTELER‹NDE MEZUN‹YET COfiKUSU

‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi mezuniyet töreni 4 Haziran 2009 tarihinde, Cer-
rahpafla T›p Fakültesi mezuniyet töreni ise 29 Haziran 2009 tarihinde Süt-
lüce Kongre Merkezi’nde gerçeklefltirildi. ‹stanbul T›p Fakültesi mezuniyet
törenine Oda Baflkan›m›z Prof. Dr. Özdemir Aktan kat›larak bir konuflma
yapt›. Cerrahpafla T›p Fakültesi mezuniyet törenine ise TTB Merkez Konse-
yi Baflkan› Prof. Dr. Gençay Gürsoy kat›ld› ve bir konuflma gerçeklefltirdi.
Mezuniyet törenleri sa¤l›k alan›nda çok büyük sorunlar yaflad›¤›m›z bu
günlerde ö¤renciler ve hekim kamuoyu için bir moral oldu.

4 – 29 HAZ‹RAN 2009

AV. DR. HASAN ÇANKAYA'YI KAYBETT‹K

De¤erli meslektafl›m›z, Adli T›p Kurumu Morg ‹htisas Dairesi eski baflkan›,
Av. Dr. HASAN ÇANKAYA'y› vakitsiz kaybettik.

14 MAYIS 2009

HEK‹MLER BO⁄AZ GEZ‹S‹’NDE BULUfiTU

30 May›s Cumartesi günü gerçeklefltirilen ‹stanbul Tabip Odas› tekne tu-
runa ilgi yo¤un oldu. Hekimler ve aileleri hem gündelik hayat›n stresini at-
ma hem de bir araya gelme olana¤› buldular.

30 MAYIS 2009

Odam›z›n ara genel kurulu 19 Nisan 2009 tarihinde Ca¤alo¤lu binam›z-
da yap›ld›. Genel Kurulda Odam›z Baflkan› Dr. A. Özdemir Aktan'›n aç›l›fl
konuflmas›ndan sonra Genel Sekreter Dr. Hüseyin Demirdizen Yönetim
Kurulu'nun 2008-2009 Çal›flma Raporunu sundu. Genel Kurula Kat›lan
Üyeler söz alarak Oda çal›flmalar›na iliflkin görüfl ve düflüncelerini aktard›-
lar. Yönetim Kurulu ad›na üyelerden gelen sorular› yine Genel Sekreter
Dr. Hüseyin Demirdizen yan›tlad›. Yönetim Kurulu'nun  bir y›ll›k çal›flmas›
oylanarak akland›. 

Marmara Bölgesinde bulunan Tabip Odalar›n›n yöneticilerinin kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen toplant› 30 May›s Cumartesi günü Odam›zda gerçekleflti-
rildi. Toplant›da “Sa¤l›kta güncel geliflmeler, ekonomik krizin sa¤l›k orta-
m›na etkileri ve TTB genel kurul süreci” gündemleri görüflüldü.
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CEZAEVLER‹NDE SA⁄LIK HAKKINA ER‹fi‹M ZORLAfiTI

3 HAZ‹RAN 2009

MARMARA TIP FAKÜLTES‹’NDE MEZUN‹YET COfiKUSU

2 TEMMUZ 2009

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹ 58. OLA⁄AN GENEL KURULU
ANKARA’DA GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹

Türk Tabipleri Birli¤i 58. Ola¤an Genel Kurulu 26-27 Haziran 2009 tarihle-
rinde Ankara’da gerçeklefltirildi. Genel Kurul sa¤l›k alan›nda yaflanan ge-
liflmelerin ve önümüzdeki süreçte gerçeklefltirilecek etkinliklerin de¤erlen-
dirildi¤i bir zeminde gerçekleflti.

26-27 HAZ‹RAN 2009

YEN‹ TIBB‹YEL‹LERLE BULUfiTUK

‹stanbul, Cerrahpafla ve Marmara T›p Fakültesi yeni kay›t günlerinde genç
hekim adaylar›yla bulufltuk. T›p fakültelerinde yeni ö¤renim y›l›na bafllan-
mas› sebebiyle düzenlenen törenlerde Yönetim Kurulu üyelerimiz yer al-
d›. Törenlerin ard›ndan geleneksel olarak Odam›z›n haz›rlad›¤› hekim ön-
lü¤ü, meslek örgütünü tan›tan yay›nlar ve k›rtasiyeden oluflan hediye pa-
ketleri ö¤rencilere da¤›t›ld›.

EYLÜL 2009

Tekirda¤ F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mehmet Yefliltepe'nin yafla-
d›¤› ciddi sa¤l›k sorunlar›na karfl›n gerekli tedaviyi görememesi, Odam›z-
da düzenlenen ortak bir bas›n toplant›s›na konu oldu. Odam›z› Yönetim
Kurulu üyesi Dr. Nazmi Algan'›n temsil etti¤i bas›n toplant›s›na EMO ‹s-
tanbul fiubesi'nden P›nar Hocao¤ullar›, Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i'nden
Av. Güçlü Sevimli, ‹HD ‹stanbul fiubesi'nden Av. Ahmet Tamer, ‹stanbul
Barosu'ndan Av. Selami Melemfle, Mehmet Yefliltepe'nin ailesi ve avukat-
lar› kat›ld›lar. Bas›n toplant›s›nda Mehmet Yefliltepe'nin cezaevinden gön-
derdi¤i mektup kamuoyuyla paylafl›ld›. Dr. Nazmi Algan, Mehmet Yeflil-
tepe'nin yaflad›¤› sa¤l›k problemlerine ve görmesi gereken tedavilere ilifl-
kin bir de¤erlendirme raporu sundu.

Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi 2009 Mezuniyet Töreni 2 Temmuz Per-
flembe günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde yap›ld›. Tören ö¤renci, veli
ve ö¤retim üyelerinin yo¤un kat›l›m›yla, coflkulu bir havada gerçekleflti.
Hekimlik and›n›n okunmas›n›n ard›ndan mezunlara diplomalar› verildi. Tö-
rende ‹stanbul Tabip Odas› Baflkan› Prof. Dr. Özdemir Aktan da bir konufl-
ma yapt›. Dr. Aktan konuflmas›na onurlu, sorumlulu¤u yüksek, zorlu bir
mesle¤e ilk ad›mlar›n› atan genç meslektafllar›m›z› selamlayarak bafllad›.
Dr. Aktan, t›p e¤itiminde, sa¤l›k alan›nda yaflanan sorunlara de¤indi¤i ko-
nuflmas›nda hekimlerin mesleklerine, geleceklerine sahip ç›kma sorumlulu-
¤unun bugün her zamankinden daha a¤›r oldu¤unu vurgulad›.
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AS‹STAN HEK‹MLERE YÖNEL‹K ÜYE KAMPANYASI

EYLÜL 2009

‹SRA‹L TAB‹PLER B‹RL‹⁄‹’N‹N Z‹YARET‹
23 Kas›m 2009 tarihinde ‹srail Tabipler Birli¤i Baflkan› Dr. Leonid A. Eldel-
man Odam›z› ziyaret etti. TTB Merkez Konseyi Baflkan› Dr. Gençay Gür-
soy, ‹TO Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen ve Dr. Akif Akal›n'›n ha-
z›r bulunduklar› ziyarette, iki meslek örgütü aras›ndaki iliflkiler görüflüldü.
‹srail'de akan kan›n bir an önce durdurulmas› ve Filistin ile kal›c› bir bar›fl
için çaba gösterilmesi konusunda iki meslek örgütünün ortak duygu ve
düflünceleri dile getirildi.

23 KASIM 2009

‹.Ü. REKTÖRÜ’NDEN ODAMIZA Z‹YARET

‹stanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus SÖYLET 15 Aral›k 2009 tarihin-
de odam›z› ziyaret etti. Yönetim Kurulunun haz›r bulundu¤u ziyarette sa¤-
l›k gündemi ve t›p e¤itimi ile ilgili konularda görüfl al›flveriflinde bulunuldu.

15 ARALIK 2009

UEÇG 13 YAfiINDA

‹stanbul Tabip Odas› Uzmanl›k E¤itimi Çal›flma Grubu'nun kuruluflunun
13. y›l› Odam›zda düzenlenen bir kokteylle kutland›. Kokteyl öncesi Çal›fl-
ma Grubu'nun ola¤an ayl›k toplant›s› gerçeklefltirildi. Toplant›ya ve koktey-
le eski ve yeni UEÇG yöneticilerinin yan› s›ra Odam›z Yönetim Kurulu ve
di¤er komisyonlar›m›zdan üyeler de kat›ld›. Toplant›da 2009–2010 çal›fl-
ma program›n›n sunusu yap›ld›. 30. TTB-UDEK Genel Kurulu'na iliflkin bil-
gilendirme yap›ld› ve yeni seçilen üyeler tan›t›ld›. Son olarak bu y›l ‹zmir'de
yap›lacak olan 15. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay› ile ilgili bilgilendirme
yap›ld›. Toplant› bitiminde 13. y›l pastas› topluca kesildi.

10 KASIM 2009

ODAMIZ HALK MÜZ‹⁄‹ KOROSU KURULDU

“‹stanbul Tabip Odas› Halk Müzi¤i Korosu” 8 Aral›k 2009 tarihinde ilk top-
lant›s›n› yapt›. Halk müzi¤ine gönül veren hekimlerin kat›ld›¤› toplant›da
böylesi bir çal›flman›n olumlu oldu¤u vurgulanarak 14 Mart T›p haftas›nda
ki etkinli¤e haz›rl›k aç›s›ndan h›zl›ca çal›flmalar›n bafllat›lmas›na karar veril-
di. Çal›flmalar›n 15 gün aral›klarla sürece¤i aç›kland›.

8 ARALIK 2009

Asistan hekimlere ulaflma olanaklar›n› art›rmak amac›yla Eylül 2009 için-
de ‹stanbul Tabip Odas› taraf›ndan asistan hekimlere yönelik bir üyelik
kampanyas› aç›ld›. Kampanyan›n özendirici olmas› bak›m›ndan, Odam›z›n
yürüttü¤ü di¤er çal›flmalar yan›nda, Eylül ay› içinde üye olacak asistanlar
aras›nda çekilecek kur'a sonucu her uzmanl›k dal›ndan bir asistan›n, ilgili
Uzmanl›k Derne¤i'nin düzenleyece¤i ilk bilimsel kongreye/etkinli¤e kat›l›-
m›n›n desteklenmesi yönünde çal›flma bafllat›ld›. Bu kapsamda ‹stan-
bul’daki uzmanl›k derneklerine bir yaz› gönderildi.
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ÇOCUKLAR VE SA⁄LIK RES‹M YARIfiMASI ÖDÜLLER‹...

8 MART 2010

HEP B‹R A⁄IZDAN ANADOLU HALK fiARKILARI

11 MART 2010

14 MART TIP HAFTASI ÖDÜL TÖREN‹ YAPILDI

14 Mart Ödül Töreni Marmara Üniversitesi Haydarpafla Kampüsü R Salo-
nu’nda gerçeklefltirildi. Törende 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, As. Dr. Cengiz Çetin Tez Ödü-
lü ve Bas›nda Sa¤l›k Ödülleri sahiplerini buldu.

12 MART 2010

GELENEKSEL AKUST‹K KONSER

Cerrahpafla Müzik Toplulu¤u, Capsaicin Vak›f Gureba Grup 1181, Tetran,
Aritmi ve Ocean Red Gruplar›n›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen Geleneksel
Akustik Konser, Cerrahpafla T›p Fakültesi Cem’i Demiro¤lu Oditoryu-
mu’nda gerçeklefltirildi.  Yap›lan bu coflkulu konsere odam›z› temsilen yö-
netim kurulu üyemiz Dr. Ayflegül Bilen kat›ld›. 

10 MART 2010

S‹L‹VR‹’DE ANITSAL TÖREN YAPILDI

‹stanbul Tabip Odas›, 14 Mart T›p Haftas› etkinlikleri kapsam›nda 12 Mart
2010 Cuma günü Silivri’de an›tsal tören gerçeklefltirildi. Silivri Atatürk
An›t› önünde yap›lan törene Odam›z Silivri Temsilcisi Dr. Fethi Bozçal›’n›n
yan› s›ra, Silivri Belediye Baflkan› Sn. Özcan Ifl›klar da kat›ld›. Atatürk An›-
t›na çelek koyulmas›yla bafllayan tören, temsilcimiz Dr. Fethi Bozçal›’n›n
14 Mart Bildirgesi’ni okumas›yla sona erdi. 

12 MART 2010

14 Mart T›p Haftas›’n›n ilk gününde gelece¤imiz olan çocuklar›m›za yö-
nelik yapm›fl oldu¤umuz “Doktorlar ve Sa¤l›k” Resim Yar›flmas› ödül tö-
reni ile birlikte 14 Mart T›p Haftas› Foto¤raf Yar›flmas› Ödül Töreni ger-
çeklefltirildi. ‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi Sergi Salonu’nda yap›lan ödül tö-
renlerine odam›z ad›na yönetim kurulu üyelerimiz Dr. Zeynep Solako¤lu,
Dr. Hasan O¤an ve Dr. Ayflegül Bilen kat›ld›. Sanata ilgi duyan hekimleri-
mizin eserlerinin sergilendi¤i “Hekimlerden Resim-Heykel-Foto¤raf Sergi-
si” aç›l›fl› da haftam›z›n bu ilk gününde yap›ld›.

Geleneksel 14 Mart T›p fienli¤i kapsam›nda CTF Halk Bilim Kulübü’nün dü-
zenledi¤i “Hep Bir A¤›zdan Anadolu Halk fiark›lar› Söylüyoruz”  adl› halk
müzi¤i konseri saat 16:00’da bafllad›. Gerçeklefltirilen konserin konuk gru-
bu ise Üç Deniz Toplulu¤u oldu. Oldukça coflkulu geçen konsere odam›z›
temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Zeynep Solako¤lu kat›ld›. 
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TUR‹ZM HEK‹ML‹⁄‹ KURSU GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹

Türk Tabipleri Birli¤i ile Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan imzalanan
protokol gere¤ince 27–31 Mart 2010 tarihlerinde ‹stanbul’da “Turizm
Hekimli¤i Kursu” gerçeklefltirildi. Kursa tüm Türkiye’den 106 hekim kat›l-
d›.

27 - 31 MART 2010

TIPTA UZMANLIK E⁄‹T‹M‹ PANEL‹ GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹

12 MART 2010

H‹ZMET PLAKET TÖREN‹ YAPILDI
‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi Oditoryumu’nda yap›lan geleneksel hizmet
plaket töreni yüzlerce hekimi buluflturdu. Meslekte 70. y›l›n› dolduranlara
hizmet plaketlerinin verilmesiyle bafllayan törende duygulu anlar da yaflan-
d›. Plaketlerini alan hekimler ‹stanbul Tabip Odas›’na düzenlenen tören
için teflekkür ettiler. Plaket töreni sonunda bir kokteyl gerçeklefltirildi.

13 MART 2010

KAS VE ‹SKELET HASTALIKLARI ‹fiYER‹ HEK‹ML‹⁄‹ KURSU
GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹

Türk Tabipleri Birli¤i ileri e¤itim modüllerinden olan ‹flitmenin Korunmas›
E¤itimi ve Kas ‹skelet Sistemi Hastal›klar› e¤itimi Odam›zda gerçeklefltiril-
di. E¤itime aktif olarak iflyeri hekimli¤i yapan 24 hekim kat›ld›.

20 - 21 MART 2010

F‹LM GÖSTER‹M‹ VE SÖYLEfi‹

Panelin ard›ndan yine R Salonu’nda Vavien filminin gösterimi ve “Büyülü
Ifl›k Sinema” bafll›¤›yla, film yönetmeninin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen bir
söylefli yap›ld›.

12 MART 2010

S‹L‹VR‹’DE GELENEKSEL TIP BAYRAMI YEME⁄‹

Odam›z Silivri Temsilcili¤i taraf›ndan organize edilen geleneksel 14 Mart
T›p Bayram› yeme¤i, 13 Mart akflam› Silivri Garden Et Lokantas›'nda ger-
çeklefltirildi. Yaklafl›k 200 davetlinin kat›ld›¤› yemekte Silivri Temsilcisi Dr.
Fethi Bozçal›, son bir y›lda gerçeklefltirilen ‹stanbul Tabip Odas› etkinlikle-
rinden oluflan bir dia gösterisi yapt›.

13 MART 2010

T›pta Uzmanl›k E¤itimi’nin ele al›nd›¤› toplant›ya Prof. Dr. Tolga Da¤l› bafl-
kanl›k etti. Panelde t›pta uzmanl›k e¤itimindeki beklentiler, tercihler ve so-
nuçlar ele al›nd›.



KOM‹SYON
ÇALIfiMALARI
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Temsilciler Kurulu Çal›flma Raporu

Temsilciler Kurulu (TK), ‹stanbul Tabip Odas›’n›n Genel Kurulu’ndan 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. Seçimli genel kurulu takiben ilk 2-3 ay içinde hastane ve birinci basamak
sa¤l›k kurulufllar›ndaki hekim say›lar›na oranl› olarak seçilen hekimlerden ve Tabip Odas›’n›n
kurullar›nda yer alan hekimlerden oluflur.

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 top-
lan›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 sitemiz-
de yay›nlan›r, ayr›ca temsilcilerimize elektronik postayla iletilir.

Her ay farkl› gündemlerle toplan›l›r, konuflulan gündemlerin sonuçlar› veya gündemleflen konuyla il-
gili geliflmeler bir sonraki toplant›da aç›klan›r. Yönetim Kurulu faaliyet raporu temsilcilere önceden
gönderilir, toplant›da görüflülür. Her ay odam›z›n kat›ld›¤› bir platform tan›t›l›r. Gündem konular› sü-
re dikkate al›narak tart›fl›l›r. 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.

2009 – 2010 Dönemi TK toplant›lar›ndan baz› gündemler:

• Üniversitelerde rotasyon gündemi:

Neler konufluldu?

TTB’nin Rotasyonlara karfl› dava açt›¤›, halen dava sürecinin devam etti¤i, Üniversitelerin bölünmek
istendi¤i, bu fakültelerden y›lda toplam 13 bin hekim mezun etme niyetlerinin oldu¤u tart›fl›ld›. Ay-
r›ca Özel Hastanelerin T›p E¤itimi verme giriflimlerinin h›zland›¤›, ilerde T›p e¤itiminde özel sektörün
etkinli¤inin art›r›laca¤› anlat›ld›. Hatta baz› T›p Fakültelerde e¤itimin ikili hale getirilmesinin düflünül-
dü¤ü söylendi. Bu sürecin, TTB taraf›ndan bir dosya haline getirilece¤i anlat›ld›.   

Geçmifl dönemde asistanlara yönelik mecburi hizmet yasas›na karfl› yeterli bir direnç gösterilmedi¤i,
ö¤retim görevlilerin bu sürece destek sunmad›klar› elefltirisi yap›ld›. Buna ra¤men asistanlar›n hoca-
lar›n›n yapacaklar› eylemleri destekleyecekleri, her türden bask›c›, zorba uygulamalara birlikte karfl›
durulmas›n›n önemi vurguland›.

Bu politikalara bütünsel bak›lmas› gerekti¤i, sa¤l›kta dönüflüm politikalar›n›n birer bilefleni olan uygu-
lamalar›n teflhir edilmesi, sa¤l›¤›n bir kamu hizmeti oldu¤u, genel bütçeden karfl›lanan ve toplumun
temel sa¤l›k sorunlar›n› öncelemesi, piyasan›n ac›mas›z çarklar›na b›rak›lamayaca¤› vurguland›.

Dr. Raflit Tükel, Yüksek Ö¤retim Kurulu’nun “mecburi hizmet” niteli¤i tafl›yan rotasyon karar›na kar-
fl› TTB-Uzmanl›k Dernekleri Eflgüdüm Kurulu Uzmanl›k E¤itimi Dernekleri taraf›ndan yap›lan toplant›-
ya iliflkin al›nan kararlar› paylaflt›. Yeni T›p Fakültelerinin aç›lmamas›, mevcut yeni aç›lanlar›n alt yap›-
s› tamamlanana dek e¤itime ara verilmesi, kamuda yetiflen e¤iticilerin Üniversitede kalmalar›n› tefl-
vik edilmesi, “Uzmanl›k E¤itiminde Kriz” konulu çal›fltay düzenlenmesi ve üniversiteleri temel alan ey-
lemliliklerin yap›lmas› gibi önerilerin gelifltirildi¤ini iletti. 

Bu amaçlar için bir üniversitenin sembolik olarak seçilip eylemlerin yap›lmas›

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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Kitlelere ulaflmak için kitle örgütlerinden yard›m istemek gerekti¤i önerildi.

Sa¤l›k Bakanl›¤›, tam gün yasa tasar›s› ile ilgili yeni bir taslak haz›rlad›¤›, bu tasla¤›n TTB’ye gönderi-
lece¤i bakanl›k taraf›ndan TTB’ye iletildi¤i bilgisi paylafl›ld›.

• Tam Gün Yasas›: Birçok kez gündemleflti

Tam Gün Yasa Tasar›s›, TTB alternatif “Tam Gün Yasa Tasar›s›” ve buna karfl› al›nacak eylem süreç-
leri tart›fl›ld›, birçok karar al›n›p uyguland›. Keza yasa ç›kt›ktan sonraki süreçte gündemlefltirilip öne-
riler de¤erlendirildi.

• Kamu Hastane Birlikleri Yasas›

Yasa tasar›s›n›n neler getirece¤i ve bu süreçte neler yapmam›z gerekti¤i tart›fl›ld›. Bilgilendirme ve
üyelerimizden alaca¤›m›z öneriler için hastane ziyaretleri bafllat›ld›,halen sürmekte.

•Mecburi hizmet: 

Bu süreçte neler yap›ld›¤› yap›lmas› gerekenlerin özellikle asistan hekimlerinin s›rt›nda kalmamas› için
yap›lacaklar tart›fl›ld› öneriler s›raland›. 

• Aile Hekimli¤i:

Neler konufluldu?

1. Basamak sa¤l›k hizmetleri özellefltirilmektedir. Bu sosyal devlet tan›m›yla uygunsuzdur.  Aile He-
kimli¤i’ne geçilen illerde s›k›nt›lar›n yafland›¤›, sözleflmeleri okumadan imzalayan hekimlerin %40 ci-
var›nda oldu¤u, geri dönmek isteyen hekimlerin oran›n›n %10 oldu¤u. Özellikle Isparta ilinde sevk
zincirinin önemli bir sorun oluflturdu¤u, zaten flu haliyle Aile Hekimli¤i Yasas›’n›n tam uygulanama-
d›¤›, esas sorunlar›n yasan›n tam uygulanmas›yla ortaya ç›kaca¤› vurguland›. ‹stanbul süreciyle ilgili
izleme gruplar›n›n oluflturulaca¤› bu gruplara Halk Sa¤l›¤› Uzmanlar›’n›n da kat›lmas›n›n yararl› ola-
ca¤› belirtildi.

•‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri Yönetmeli¤i ile ilgili son geliflmeler gündemleflti: Yeni bir yönet-
melik tasla¤›na iliflkin yürütülen imza Kampanyas› hakk›nda bilgi verdi ‹mza kampanyas›n›n güçlü ol-
mas› gerekti¤i vurgusu yap›ld› 

•Hekime fiiddet Çal›flma Grubu etkinlikleri gündemlefltirildi: Grubun yapt›klar› ve hemen hemen her
hafta yaflan›lan fliddet olaylar› sürekli gündemde kald›. Çal›flmalar sürüyor.

•Asistan Hekimlerin düflük döner sermaye gelirleri ve di¤er özlük sorunlar› gündemlefltirildi

Asistan Hekim Komisyonu taraf›ndan yürütülen çal›flmayla di¤er 9 Eylül Üniversitesi asistanlar›n›n al-
d›¤› döner sermaye gelirinin 400 TL daha fazla oldu¤u buna iliflkin yasal yollar›n denenece¤ini belirt-
ti. 

•18 Ekim Miting organizasyonu yap›ld›. Miting sonras› de¤erlendirmeler yap›ld›.

•H1N1 Pandemi (Domuz Gribi) ile ilgili geliflmeler gündemlefltirildi

Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi’nin Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan yapt›r›lan 450 yatakl›
Pendik Devlet Hastanesi’nde hizmet vermesi için yürütülen çal›flmalar›n ek gündem olarak tart›fl›lma-
s› önerildi.

•Eczac›lar›n Mücadelesi gündemlefltirildi: 

‹stanbul Eczac› Odas› ad›na toplant›da yer alan Mustafa Turunç, eczac›lar›n son süreçte yaflad›klar›-
n› tarihsel geliflimiyle aktard›. Sa¤l›k ortam›na hükümet taraf›ndan yap›lan müdahalelere karfl› ecza-
c›lar›n Eczac› Odas› öncülü¤ünde geliflen mücadelesini ve önümüzdeki sürece dair tasarlananlar› ak-
tard›ktan sonra temsilcilerin soru ve katk›lar›n› yorumlad›. Eczac›lar›n bu son süreçte %30 kay›p ya-
flad›klar›n›, paralar›n› zaman›nda alamad›klar›n›, bürokrasi zemininde ve mevzuatta yaflanan h›zl› de-
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¤iflimlerin s›k›nt›lar› art›rd›¤›n›, tüm olup bitenlere karfl› eczac›lar›n kararl› durdu¤unu, özellikle 4 Ara-
l›k’ta gerçeklefltirilen kepenk kapatma eyleminin çok baflar›l› geçmesinin hükümeti korkuttu¤unu, ar-
d›ndan ilaçlar›n marketlerde sat›fl›n›n gündeme geldi¤ini belirtti.

•Asistan hekimlerin çal›flma saatleri gündemlefltirildi:

Ne konufluldu?

Asistan Hekimlerin çal›flma saatlerinin çözümüne hukuki destek amac›yla ‹TO Hukuk Bürosu taraf›n-
dan bir çal›flma yap›ld›¤›, ancak dava açma sürecinde gönüllü asistan hekim bulunmay›nca sürecin t›-
kand›¤› bilgisi verildi. Asistanlara uzun çal›flma saatleri sonras› izin verilmedi¤i gibi karfl›l›¤›nda ek bir
ücret ödenmedi¤i (oysa Avrupa’da ortalama 2500 Euro ücret al›nd›¤›), e¤itimleri için yeterli zaman
hakk› tan›nmad›¤›, bilimsel çal›flma üretmede ülkemizin Avrupa ülkelerinin çok gerisinde kald›¤› özel-
likle vurguland›. Asistan Hekim Komisyonu ve Hukuk Bürosu baflta olmak üzere bu sürece iliflkin ge-
nifl de¤erlendirme ve eylem plan› haz›rlanmas› gerekti¤i ortak fikrine var›ld›. 

•fief, fief Yard›mc›s› ve Baflasistan Atama Yönetmeli¤i ve aç›klanan kadrolar tart›fl›ld›

Tart›flmada neler konufluldu?

Dr. Ayflegül Bilen, TTB’nin nitelikli bir e¤itim ortam› ve nitelikli sa¤l›k hizmeti ve t›pta uzmanl›k e¤iti-
mi için, eflit, adil, objektif bir atama yönteminin hayata geçmesi için uzun y›llard›r çaba gösterdi¤ini
anlatt›. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n 21 Ocak 2010 tarihinde, klinik flefi, klinik flef yard›mc›s› ve baflasistan kad-
rolar› için s›nav yapaca¤›n› ilan etti¤ini, 26 Ocak 2010 tarihinde ise ilan edilen s›nava gireceklerin bafl-
vurabilece¤i toplam 14 ilde 56 E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi için 156 Klinik fiefi, 254 fief Yard›mc›-
s›, 717 Baflasistan kadrosu ilan etti¤ini hat›rlatt›. Tart›flma bölümü katk› ve önerilerle devam etti.

•Temsilcilerin 2010 y›l›nda, Oda’n›n gerçeklefltirmesini istedi¤i en önemli hedeflerin neler oldu¤u ko-
nufluldu.

‹flte hedeflerimiz: 

1. ‹yi Hekimlik Kavram›n›n 2010 y›l›nda ifllenmesi,

2. Asistan Hekimlerin izin ve ücret sorunlar›n›n giderilmesi,

3. Birinci basamakta çal›flanlar›n ödenmeyen gezici hizmet tazminatlar›n›n ödenmesi

4. Genel Pratisyen E¤itimi baflta olmak üzere tüm e¤itimlerin mesai saatlerinde yap›lmas›na olanak
sa¤lanmas› için çaba sarf edilmesi,

5. Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’na karfl› etkili bir karfl› duruflun gelifltirilmesi,

Etkinlikler

•Foto¤raf sanatç›s› Ali Öz’den “Türkiye’nin Politik Panoramas›” temal› saydam gösterisini sundu.

•TÖK üyeleri müzik dinletisi gerçeklefltirdi.

Birlikte yönetmek için birlikte üretmeliyiz.

Temsilciler Kurulu Baflkan›: Dr. Fethi Bozçal›, TK Divan Üyeleri: Dr. Arzu Denizbafl›, Dr. Süheyla
A¤koç, Dr. ‹lker Kay›, Dr. Berivan Tunca,
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Çocuk Haklar› Komisyonu
Çal›flma Raporu
Çocuk Haklar› Komisyonu olarak 12 Eylül 2009 tarihinde Çocuk ve fiiddet Çal›fltay› düzenlenmifltir. 

Çal›fltay kat›l›mc›lar›n›n konuflma metinleri bir kitap haline getirilmifltir. Çal›fltayda 4 çal›flma grubu
oluflturulmufl ve bu gruplar›n çal›flmalar› sonras› haz›rlanan raporlar ise bas›ma haz›r hale getirilmifl-
tir.

Komisyon Baflkan›: Dr. Müjgan Alikaflifo¤lu Komisyon Sekreteri: Dr. Süheyla Ekemen Üyeler: Dr.
Tülay Erkan, Dr. Ifl›l Pakifl, Dr. Aynur Y›lmaz  
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ÖHK Yürütme Kurulu

24 Aral›k 2008 seçimleri ile yürütme kurulu 5 kifliden oluflmufltur: Dr. M. Mazhar Çelikoyar, Dr. Hil-
mi Or, Dr. Kemal Tuskan, Dr.Ulafl Can, Dr. Taner Aksu. Yönerge gere¤i Nisan ay›na kadar görev alan
bu yürütme kurulu görevini 24 Nisan 2009 seçimlerinde görev üstlenen yeni yürütme kuruluna dev-
retmifltir. Bu seçimle birlikte yürütme kurulunun üç kifliden müteflekkil olmas›na karar verilmifltir: Dr.
M. Mazhar Çelikoyar, Dr. Bülent ‹nal, Dr. Ulafl Can. Daha sonra iki kiflinin istifas› üzerine yedek üye-
lerden Dr. Serkan Özkul ve Dr. ‹klil Konyal›lar yürütme kurulunda görev alm›fllar ve halen görevlerini
sürdürmektedirler.

Yap›lm›fl ÖHK toplant›lar›

28 Ocak 2009 toplant›s›

1. Sözleflmeler konusunda TTB’nin hekimin yan›nda taraf oldu¤u belirtildi. Bu konudaki k›rm›z› çizgi-
lerin: a) Ücret ve ödenifl flekilleri, b) Çal›flma gün ve saatleri, c) Y›ll›k ücretli izin, d) Mesleki ba¤›ms›z-
l›k, e) Yeterli fiziki koflullarda çal›flma, f) Sözleflme feshi, g) 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›.

3. Malpraktis konusunda son geliflmelerin takip edilmesine karar verildi.

25 fiubat 2009 toplant›s›

1. T›pta yanl›fl uygulamalar (malpraktis) ile ilgili olarak bir çal›flma gurubu oluflturulmas› ve bu grup-
ta 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›n-
daki 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.

25 Mart 2009 toplant›s›

• 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;

• Sendika panelinin Nisan toplant›s›nda konu olmas›

• ‹ki hafta sonra yeni bir toplant› yap›lmas›

• Asgari maafl hakk›nda çal›flmak üzere çal›flma grubu oluflturulmas›

• POS, ev/iflyeri ve hekimlerin vergilendirilmeleri konular›nda panel vb. etkinliklerle çal›flmalar›n sür-
dürülmesi
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Özel Hekimlik Komisyonu
Çal›flma Raporu
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24 Nisan 2009 toplant›s›

1. Yürütme Kurulu üye say›s›n›n 3’e düflürülmesi oy çoklu¤u ile kabul edildi;

2. Divan oluflturuldu. Divan üyeliklerine Dr. fiükrü Güner, Dr. Meral Sakl›yan ve Dr. Zeki Ayd›n seçil-
diler;

3. Oylama sonuçlar›na göre yeni yürütme kurulunun Dr. M. Mazhar Çelikoyar, Dr. Bülent ‹nal ve Dr.
Ulafl Can’dan oluflmas›na karar verildi. 

27 May›s 2009 toplant›s›

1. Asgari ücret ve hekim eme¤i üzerine çal›flmalar›n sürdürülmesi

2. SGK ‹le anlaflma zemini aranmas›

24 Haziran 2009 toplant›s›

1. Muayenehane Hekimli¤i (Dr. Hale Önür)

2. Tam Gün Yasa Tasar›s› (Dr. Gazi Zorer)

3. Kurumsal ‹letiflim ve ‹stanbul Tabip Odas› (Dr. Kemal Tuskan – Dr. Serkan Özkul)

29 Temmuz 2009 toplant›s›

1. Türk Tabipleri Büyük Kongresi’nden Özetler (Dr. Hasan O¤an)

2. Son Yönetmelikler Do¤rultusunda Hekimlerin Çal›flma Biçimleri 

26 A¤ustos 2009 toplant›s›

1. Global Bütçe uygulamas›

2. Meslek Örgütünden beklentilerimiz

30 Eylül 2009 toplant›s›

1. ‹TO 'da  Ozel Hekimlik adina yap›lagelenler-son geliflmeler:Dr. Akif Akaln 

2. Ozel Hekimlik adina yapilacak etkinlikler (4 Ekim iTO YK ile toplant›/Çal›fltay) bu toplant›ya tafl›n-
masi istenen gorüfl-teklif-önerilerin görüflülmesi 

3. 18 Ekim Kad›köy Mitingi'nde Özel Hekimlik ad›na dile getirilmesi istenenler ve Kat›l›m›n üst sevi-
yede olmas› için öneriler/katk›lar 

28 Ekim 2009 toplant›s›                

1. Bu mitinge 10–12 bin kat›l›m oldu. Bunlardan hekimler yaklafl›k 2000 civar›nda idi. Hemen her ke-
simde çal›flan hekimlerin yer almas›, hekimlerin gerçekten de SGSS ile ilgili problemler yaflad›¤›n›n bir
göstergesi olarak kabul edildi. Önceleri bu tur mitinglere 400–500 hekim katilimi beklenirdi. Hekim-
lerin haklar›na sahip ç›kt›¤›n› gösteren bir katilimdir bu. Tabii ki bir mitingle tüm her fleyi halletmeyi
beklemiyorduk, ancak bu da hedefe giden yolda önemli bir aflama olarak görülmelidir. Sadece he-
kimler katilimi ile gerçeklefltirilecek bir miting de¤ildi bu, toplumun çeflitli kesimlerinden de sa¤l›kta-
ki gidiflattan memnun olmayan gruplar›n da katilimi söz konusu oldu. Gelecekte yap›lacak hareket-
ler için katilimin yüksekli¤i önemli ve umut vericidir.

2. Bu sonbaharda meclise gelmesi beklenen TAM GÜN TORBASI(yasas›)’na karfl›l›k gelecek bicimde
TTB’de bir REEL TAM GÜN (alternatif) Yasas› haz›rlad›. Bunun detaylar›na ‹TO sayfalar›ndan ulaflabi-
lirsiniz.

http://www.istabip.org.tr/icerik/ttbden-alternatif-tam-gun-tasarisi/

Hükümetin tasar›s›ndan farkl› ve anlaml› olarak, hekim ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n haklar›n› ve sonras›n-



6 4

da da emeklilikteki güvencelerini de içeren bir zenginlikte. Bununla birlikte, MECBUREN G‹D‹LEN böl-
geler için de ÖZEND‹R‹C‹ önlemler/teflvikler içeren bir tasar›d›r bu. Meclis tart›flmalar› esnas›nda da
muhalefet taraf›ndan dile getirilecek ve de TORBA Yasa’n›n amaçlar›n› aç›kça ortaya koyacak nitelik-
te bir içeri¤e sahiptir. Hekimlerin kendileriyle ilgili böylesi önemli bir tasar›da yer almalar›n› destekler
mahiyettedir. Özel Hekimlik ile ilgili olarak da çal›flma yerleri  ''Özel Kurumlar ve Muayenehaneler''
olarak belirtilmifltir. Kamu Hekiminin çal›flma flartlar› ile paralel iyilefltirmeler olaca¤› öngörülmekte-
dir.

26 Kas›m 2009 toplant›s› 

1. Katsay› için 3.2 önerilmesi;

2. Rayiç ücret için baflvuruda bulunan hekimlere ya da ilgili kurulufllara yap›lacak bir araflt›rmay› taki-
ben yan›t verilmesi;

3. Ücretlendirme ile ilgili çal›flmalar›n desteklenmelerine ve sürdürülmelerine karar verildi.

15 Aral›k 2009 toplant›s›

Sonuç: Konu çeflitli hekimlerce dile getirildi. Hürriyet Gazetesi Muhabiri Sn. Mesude Erflan toplant›-
dan ayr›ld›¤›nda hekimlerin karfl›laflm›fl olduklar› zorluklardan çok etkilenmiflti.

30 Aral›k 2009 toplant›s› 

1. SGK ile hekimlerin do¤rudan çal›flmalar› konusunda daha fazla giriflimde bulunulmas›;

2. Emsal ücret konusundaki belirlenmifl ölçütlerin uygun olduklar›;

3. Sendika, çal›flma biçimleri ve kadro ile ilgili çal›flmalar›n gereklili¤ine karar verildi.

27 Ocak 2010 toplant›s›

Sözleflmelerle ilgili olarak bilgilendik. Sözleflmelerin  ''usulen''  yap›l›yor olmas›na karfl›n, Tabip Oda-
s›’nca ne(ler)  yap›labilece¤ini tart›flt›k. Birbirinden ilginç ve komik ve de ço¤unlukla hekimi zor duru-
ma düflürecek sözleflme örneklerinin iflverenlerce hekimlere imzalatt›r›ld›¤›n› ve de gerek Tabip Oda-
s›’na gerekse de SGK’ ya bu sözleflmelerin sunuldu¤una flahit olduk.

Sözleflmelerle ilgili benzer bir çal›flman›n SGK taraf›ndan da yap›lmas› gerekti¤ini konu¤umuz SGK il
Müdürü Say›n Mustafa Kuruca'ya da iletmifl olduk. Kendisi de sözleflmelerle ilgili birçok maddenin
'Hukuken geçerli¤i olmayan'  maddeler oldu¤unu ifade etti ve benzer bir çal›flman›n SGK'ca yap›labi-
lece¤inin de iflaretini verdi.

Home Office-Ltd.Sirket üzerinden SGK anlaflmal› hastanelere kesilen SMM ve Faturalar ile ilgili de
SGK içinde bir çal›flman›n yürüdü¤ünü bildirdi. SUT fiyatlar›yla ilgili yeni bir düzenlemenin haz›rlan-
makta oldu¤unu söyledi. Meslektafllar›m›z›n vurgulad›¤› ''...Türkiye’de en yo¤un SGK anlaflmal› he-
kim ‹stanbul'da, bu durumda SGK Genel Müdürlü¤ü’nün de sizin söylediklerini göz önüne almas› ge-
rekir.''  sözlerini yan›tlarken, yaflanan s›k›nt›lar› iletmekte yarar gördü¤ünü söyledi. Bugüne dek OH-
SAD temsilcilerinin de TUM OZEL HEK‹MLER ADINA konufluyor olduklar›n› da hep beraber ö¤renmifl
olduk. Son iki senedir SGK ödemelerinin fatura teslim sonras› 60 gün içinde ödeniyor oldu¤unu , bu-
nun bir kez aksad›¤› geçti¤imiz Ramazan Bayram›’nda da , hastane sahiplerinin  ''...eeyyvaahh !!..biz
simdi personelimizi bayrama befl para veremeden mi gönderece¤iz !...''   seklinde ajitasyon yapt›kla-
r›n› ö¤rendik. Yani, her ödeme günü gününeymifl de  iLK KEZ gecikme olacakm›fl gibi bir T‹YATRO
yafland›¤›n› da duyduk böylece !..

24 fiubat 2010 toplant›s›

1. Tam Gün Yasas›’na karfl› çok say›da itiraz davalar› aç›lmas›

2. Konunun gündemde tutulmas›
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3. Kiflisel ma¤duriyetler üzerinde de çal›fl›lmas› gereklili¤i

4. Kamuoyu çal›flmalar›n›n gereklili¤i

5. Özel Hekimlerin meslek örgütlerinde temsiliyetlerinin önemi

2009 - 2010 y›llar›nda ayr›ca yap›lm›fl olanlar›n özeti

• 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-
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.

• ÖHK üyesi Dr. Arda Sayg›l› taraf›ndan düzenlenen “Hekimlikte Sendikalaflma” paneli ÖHK’nun da
destekledi¤i bir etkinlik olmufltur. Bu panelde yurt›fl›nda gelen iki kifli dinlenmifl ve ‹TO’nun da FEMS’e
kat›lmas› süreci bafllam›flt›r.

• SGK ile hekimlerin birebir anlaflma yapmalar› konusunda Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne toplu dilekçe veril-
mifl; Kabul edilmeyen baflvuru üzerine ÖHK üyesi Dr. fiükrü Güner ad›na dava aç›lm›flt›r.

• OHSAD’a bir mektup ile ÖHK çal›flma alanlar› bildirilmifltir.

• 29 Nisan 2009 günü yap›lan seçimlere daha sonra ÖHK üyesi Dr. Mehmet Sofu taraf›ndan getiril-
mifl olan “usulsüzlük” suçlamas› üzerine, durum ‹TO YK’na yans›t›lm›flt›r. ‹TO YK yapt›¤› inceleme ve
soruflturma sonucunda ÖHK Yürütme Kurulu’na  “Seçim tutanaklar›n›n incelenmesi ve al›nan görüfl-
lerin de¤erlendirilmesi sonucu Yönetim Kurulumuzca iddialar›n as›ls›z oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r”
sonucunu bildirmifltir.

• Hekim Forumu May›s 2009 say›s›nda dosya konusu Özel Hekimlik olmufl; alan de¤iflik yazarlarca
yorumlanm›flt›r. 

• 4 Ekim 2009’da Özel Hekimlik ad›na ‹stanbul Tabip Odas›’nda Yap›lanma Çal›fltay› yap›lm›flt›r.

• 18 Ekim Mitingi’nde ÖHK olarak yer al›nm›fl ve komisyonumuza ait pankart tafl›nm›flt›r.

• ÖHK’y› anlatan bir broflür oluflturulmufltur.

• ‹TO 14 Mart etkinlikleri içerisinde yer al›nm›fl ve Dr. Serkan Özkul Hekimlikte Malpraktis isimli pa-
nelde konuyu sunmufltur.

• Ayn› etkinlikler dizisinde “Hekimlikte Mesleki Tan›t›m” paneli düzenlenmifltir.

• Hekim eme¤i üzerine Y. Doç Dr. Burçay Erus(sa¤l›k ekonomisti) ile 17 Eylül 2009 günü toplan›ld›.
‹fllem listesinin modernize edilmesi, hekim eme¤inin de¤ersizlefltirilmesine karfl›n eylemler zincirinin
planlanmas› ve baz› konularda(Global bütçenin hekim eme¤ine etkileri, veri toplanmas›) kararlar›
al›nd›.

Özel Hekimlik ad›na ‹stanbul Tabip Odas›’nda Yap›lanma Çal›fltay›

4 Ekim 2009 Pazar günü Dr. fiükrü Güner yönetiminde yap›lan bu çal›fltaya, TTB MK Üyeleri, ‹TO YK
Üyeleri, TTB Delegeleri, ÖHK Üyeleri kat›lm›fllard›r. Afla¤›daki program uyar›nca özel hekimlikle ilgili
önemli konular ele al›nm›fl ve meslek örgütlerimizin çal›flmalar›na yol gösterici olmaya çal›fl›lm›flt›r.

1. Özel hekimlik çal›flma alanlar›:

Özel hastanelerde ve di¤er özel sa¤l›k tesislerinde çal›flan hekimlerle ilgili olarak 

a. Sözleflmeler: Sözleflmelerin TTB modelinde olmas› ve Tabip Odalar›’nca onaylar›n›n zorunlulu¤u

b. Nakit ak›fl›: Hekim ve hastane gelirlerinin ayr› tutulmas› ile hekimin günlük gelirinin gecikmeksizin
kendisine aktar›lmas›
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c. Kesintiler: Hekimden yap›lan kesintilere son verilmesi

d. Mesleki e¤itim: E¤itsel desteklerin kurumlar›nca sa¤lanmas›

e. Vergilendirme: POS cihaz› kullan›m› ve iflyeri kiralama-gider belirleme konular›n›n hekim lehine ge-
lifltirilmesi

Muayenehanelerde çal›flan hekimler için

a. ‹fllem tan›mlar›: Muayenehanelerde yap›labilecek giriflimlerin, ifllemlerin tan›mlanmas›, s›n›rlay›c›
kurallar›n meslek örgütlerince ça¤dafl ölçülere göre tan›mlanmas›

b. Rekabet: Özellikle büyük kurumlar›n rekabetlerine karfl› destekleyici uygulamalar

c. Tan›t›m: Tan›t›m k›lavuzlar›n›n oluflturulmas› ile hekimlerin muayenehanelerinde ça¤dafl uygulama-
lara uygun tan›t›mlar yapabilmelerinin sa¤lanmas›

d. SGK : Muayenehanelerde hastalar›n sosyal güvencelerinden yaralanma haklar›n›n tesisi

Özel hastanelerde yat›r›m yapm›fl meslektafllar›m›z›n için

a. K›s›tlay›c› ve verimlilik azalt›c› uygulamalara karfl›: 15 fiubat yönetmeli¤i vb. uygulamalarla olan
ma¤duriyetlerin giderilmesi ve önlenmesi

b. Sa¤l›k tesislerinin ayr›cal›kl› yat›r›mc›lar› hekimler olmal›d›r: Yat›r›mlar›n›n bu flekilde de¤erlendiril-
mesinin teflvik edilmesi için çal›fl›lmal›d›r. 

Bunlar›n d›fl›nda ülkemizde gerekli oldu¤una inand›¤›m›z önemli konu bafll›klar›n› afla¤›da bulabilirsi-
niz.

a. Hekim Eme¤i: Hekim eme¤inin sa¤l›kl› de¤erlendirilme ölçütlerinin yerlefltirilmesi

b. Hekim Da¤›l›m›: Bu konuda yetkinin TTB’ye devri

c. Veri taban›: Hekimlerin da¤›l›mlar›, çal›flma saatleri, gördükleri hasta tipleri, gelir düzeyleri ve ben-
zeri konularda veritaban› oluflturulmas›

d. T›pta Yanl›fl Uygulama(malpraktis): Bu konuda hekim haklar›n›n gözetildi¤i çal›flmalar, örne¤in uy-
gun sigorta tan›mlar›n›n yap›lmas›, uygun anlaflma zeminlerinin sa¤lanmas› vb.

2.  Özel hekimlik ad›na gerekenler:

ÖHK olarak amaçlad›klar›m›z:

‹yi ve onurlu hekimlik ana amac›ndan asla ayr›lmaks›z›n, nitelik unsurunu her zaman en üstte tuta-
rak sa¤l›k alan›nda özel hekimlik ad›na gereksinimlere ve sorunlara çözümler üretebilmek, özel he-
kimli¤i yüceltebilmek, hekim ve ifl yaflam› hakk›nda kaynaklar oluflturma yoluyla bu konuda bir bilgi-
lenme olana¤›n› sa¤lamak, t›p sanat›n› yüceltmek, etkin düflünce biçimi ile meslektafllar›m›za, toplu-
mumuza ve insanl›¤a do¤ru uygulamalar› sunabilmek, Oda’m›z›n ürünlerinin günlük t›p uygulamala-
r›ndaki a¤›rl›¤›n› art›rmak, Oda’ya olan ilgiyi art›rmak, böylelikle Oda’m›z›n sayg›nl›¤›n› ve a¤›rl›¤›n›
pekifltirmek.

Hedeflediklerimiz:

1. Hekim eme¤inin ölçütlerinin tesisi, 2. Tan›t›m, 

3. Tan›mlar, 

4. Yasal düzenlemelerle ilgili giriflimler

a) SGK-muayenehane b) T›pta yanl›fl uygulama c) Vergilendirme d) Sözleflmeler

Yöntemler:
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1. Hekim eme¤i için:

a) Kurul: Oluflturulacak kurulla hekim eme¤ine iliflkin do¤ru ölçütlerin tesisi. 

i) Kurul üyeleri: ‹TO, Ekonomist, konuyla ilgili gerek duyulacak uzmanlar. b) Deklarasyon: Yap›lan
saptamalar›n, çal›flma sonuçlar›n›n duyurulmas›. c) Giriflimler: Yetkili di¤er kurumlarla ortak çal›flma-
lar

2. Tan›t›m için: 

a) Hekimlikte tan›t›m k›lavuzlar›n›n oluflturulmas› b) K›lavuzlar›n güncelleme kurallar›n›n gelifltirilme-
si

3. Tan›mlar için

a) Muayenehanelerde ve di¤er ayaktan tan› ve tedavi merkezlerinde yap›labilecek ifllemlerin tan›m-
lanmas›

i) Konuyla ilgili bir kurul oluflturularak. ii) Uzmanl›k derneklerinden görüfl istenerek

b. Di¤er

4. Yasal düzenlemelerle ilgili

a) SGK-muayenehane ve polikliniklerde kullan›labilmesi giriflimlerinin sürdürülmesi. b) T›pta yanl›fl uy-
gulamalarla ilgili yasa-sigorta poliçeleri tasar›m›-meslektafllar›n seçimlerinde yard›m konular›nda çal›fl-
malar. c) Vergilendirmelerde hekimleri ma¤dur eden uygulamalara son verilebilmesi için d) Özel has-
tanelerde çal›flan hekimlerin sözleflmelerinin TTB modelinde olmas› ve Tabip Odalar›nca onaylanma-
s› zorunlulu¤u getirilmesi

i) Sözleflmelerde hekimlerden kesinti yap›lmamas›, nakit ak›fl› ad›na hekimlerin gelirleri ile hastane ge-
lirlerinin ayr› ve ba¤›ms›z tutulmas›, e¤itsel destek zorunlulu¤u konular›n›n özellikle yer almas›

Gereksinim duydu¤umuz araçlar:

1. Kurumsal iletiflim: Kurumsal iletiflim ve yönetim konusunda Oda’m›z›n bir büro oluflturmas› ve il-
gili büronun ‹TO YK ile birlikte ÖHK’ndan bir üye taraf›ndan yönetilmesi.

a. Genel alg› üzerine çal›flma. b) ÖHK çal›flma alanlar›n›n bas›l› hale getirilmesi. c) Meslektafllara me-
sajlar›m›z› duyurma. d) Kamuoyu çal›flmalar› planlama

2. Strateji kurulu: Konular›nda görüfllerine baflvurulabilecek kiflilerle bir kurul oluflturulmas› ve Oda
politikalar› ad›na ç›kar›mlar gelifltirilmesi

3. Veritaban›: 

a) Hekim da¤›l›m› b) Hekimlerin gelirleri c) Günlük pratiklerine iliflkin tan›mlar d) Karfl›lafl›lan sorunlar

4. Di¤er Tabip Odalar› ile ortak etkinlikler

5. Avrupa’daki etkinliklerde yer almak

a. FEMS

6. ‹stanbul içinde daha genifl bir a¤ oluflturmak

a) E¤ilim çal›flmalar› b) Kurumsal iletiflim

Yürütme Kurulu: Dr. M. Mazhar Çelikoyar, Dr. Serkan Özku, Dr. ‹klil Konyal›lar
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01.04.2009 – 01.03.2010 dönemi ‹flçi Sa¤›l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i alan›n özel flirketler arac›l›¤› ile pi-
yasaya aç›lmas› ve Meslek örgütümüzün bu alandan devre d›fl› b›rak›lmas›na karfl› Türk Tabipleri Bir-
li¤i, di¤er Meslek Örgütleri ve Sendikalar ile birlikte yürüttü¤ümüz mücadele dönemi oldu. Bu dö-
nemde ‹flyeri Hekimlerinin Yetkilendirilmesi konusunda SGK karfl›s›ndaki hukuki kazan›mlar›m›z
önemliydi. 15.08.2009 tarihinde yay›nlanan ‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa¤l›k ve Gü-
venlik Birimleri Hakk›ndaki Yönetmeli¤e karfl›, Tamgün olarak bilinen yasan›n ‹flyeri Hekimli¤i alan›n-
daki uygulamalar›na karfl›, Ekim 2010’da ‹stanbul’da bafllamas› düflünülen Aile Hekimli¤i’nin ‹flyeri
Hekimli¤i alan›ndaki uygulamalar›na karfl› DAHA SA⁄LIKLI B‹R ÇALIfiMA ORTAMI DAHA ‹Y‹ ‹fiYER‹
HEK‹ML‹⁄‹ için hukuki ve örgütsel mücadelemiz ayn› kararl›kla yeni dönemde de devam edecektir. 

KOM‹SYON FAAL‹YETLER‹

• SGK taraf›ndan 2006 y›l›nda yay›nlanan Genelge ile ‹flyeri Hekimlerine Tabip Odalar›ndan Onay al-
madan reçete yazma yetkisi verilmiflti. Türk Tabipleri Birli¤i taraf›ndan yürütülen uzun hukuki müca-
deleler sonucu SGK’n›n bu Genelgesi iptal edilmifl olup SGK taraf›ndan 20-05-2009 tarih ve 2009/1
tarihli Genel yaz› ile ilgili birimlere bildirilmifltir. Genelgenin iptal edilmesinde hukuki mücadelenin ya-
n›nda örgütsel önemli etkisi olmufltur. Konu komisyonumuz taraf›ndan titizlikle takip edilmektedir. 

• Haz›rlanmakta olan “‹fl Sa¤l›¤› Güvenli¤i Yasa Tasar›s›” ile ilgili olarak ‹fiÇ‹  SA⁄LI⁄I VE ‹fi GÜVEN-
L‹⁄‹ PLATFORMU’ nu oluflturan  Türk Tabipleri Birli¤i,TMMOB,D‹SK,TÜRK-‹fi temsilcileri ile ‹stanbul
Tabip Odas›nda 23 Haziran 2009 tarihinde toplant› düzenlenmifltir.

• 15 A¤ustos 2009 tarihinde yay›nlanan ‹flyeri Sa¤l›k Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa¤l›k ve Güvenlik
Birimleri Hakk›ndaki Yönetmelik ile ilgili olarak yap›lacak mücadele yöntemlerini belirlemek üzere ifl-
yeri hekimlerinin yo¤un kat›l›m› ile 8 Eylül 2009 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas›nda da toplant› düzen-
lendi. Toplant› sonucunda örgütsel mücadelenin önemine vurgu yap›lm›fl olup süreci izlemek üzere
bir çal›flma grubu oluflturulmas›na karar verildi. 

• Pandemik Grip (Domuz Gribi) ile ilgili olarak ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i Komisyonumuz taraf›n-
dan düzenlenen ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana-
bilim Dal› Viroloji ve Temel ‹mmünoloji Ana Bilim Dal› Ö¤retim üyesi Prof.Dr. Selim Badur’un konufl-
mac› olarak kat›ld›¤› ilk toplant› 15 Ekim 2009 tarihinde çok genifl bir hekim kat›l›m›yla ‹stanbul Ta-
bip Odas›’nda yap›ld›.

• MESKA (Meslek Hastal›klar› Vakf›) taraf›ndan Ekim 2009’da ‹stanbul T›p Fakültesinde düzenlenen
kongreye komisyon olarak aktif kat›l›m sa¤land›.

• Sa¤l›k Meslek Örgütlerince düzenlenen 18 Ekim 2009 Kad›köy Mitingine komisyon olarak kitlesel
kat›l›m sa¤land›.

• Pandemik Grip olarak bilinen Domuz Gribi afl›lar›n›n tüm iflyeri hekimlerine yap›lmas› konusunda
‹stanbul Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün ilgili birimi ile temasa geçilerek ‹flyeri Hekimleri’nin isimleri Sa¤l›k Mü-
dürlü¤ü’ne bildirilmifl olup isteyen ‹flyeri Hekimleri’nin afl›lanmas› sa¤land›. 

• Türk Tabipler Birli¤i ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i Kol toplant›lar›na düzenli olarak kat›l›m sa¤lan-
d›.

• Pratisyen Hekimlik Derne¤i ‹stanbul fiubesi ile birlikte Prof. Dr. Selim Badur ve Doç. Dr. Önder Er-
gönül’ün konuflmac› olarak kat›ld›¤› “PANDEM‹K GR‹P SÜREC‹NDE SON DURUM 2” konulu toplant›
22 Aral›k 2009 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas›’nda yap›ld›.
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Komisyonu Çal›flma Raporu
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• Türk Tabipleri Birli¤i 2010 y›l› ‹flyeri Hekimli¤i Asgari Ücretleri’nin belirlenmesi için ‹flyeri Hekimle-
ri’nin görüflü al›narak belirlenen art›fl oran› ‹stanbul Tabip Odas›’n›n görüflü olarak Türk Tabipler Bir-
li¤i’ne bildirildi.

• Son dönemde Odam›za yap›lan baflvurularda önemli ölçüde art›¤› belirtilen inflaat sektöründeki
ölümlü ve a¤›r yaralanmal› ifl kazalar› ile ilgili çal›flma bafllat›ld›. 

• ‹flyeri Hekimli¤i ‹leri E¤itimleri’ne ara verilmeden devam edildi.

• Pratisyen Hekimlik Derne¤i ‹stanbul fiube Baflkanl›¤› ile birlikte Birinci Basamakta s›k görülen has-
tal›klar tan› ve tedavi yöntemleri ile ilgili Perflembe toplant›lar› yap›lmaya devam edildi. 

• ‹stanbul Tabip Odas› Temsilciler Kurulu toplant›lar›na düzenli kat›l›m sa¤land›. Toplant›larda ‹flçi
Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i alan› ile ilgili gündemlerde temsilcilere bilgilendirme yap›ld›.

• Sendikalar ve di¤er meslek örgütleriyle ‹flçi Sa¤l›¤› alan›nda görüflmeler yap›ld›.

• Sosyal Güvenlik Kurumu, Çal›flma ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü ve di¤er Resmi Kurumlarla ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl-
yeri Hekimli¤i alan› ile ilgili görüflmeler yap›ld›.

• Çeflitli konularda sorunlar› olan ‹flyeri Hekimleri, Komisyon toplant›lar›na davet edilerek görüflleri
al›nd›.

• 14 Mart T›p haftas› kapsam›nda verilen Dr. Nejat Yaz›c›o¤lu ‹flçi Sa¤l›¤› ‹flçi Sa¤l›¤› Hizmet ve Arafl-
t›rma Ödülleri Jürisi’nde yer al›nd›.

• “Tam Gün Yasas› ‹flyeri Hekimlerini Nas›l Etkileyecek?” konulu toplant› komisyonumuz taraf›ndan
iflyeri hekimlerinin yo¤un kat›l›m› ile 11 fiubat 2010 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas›’nda yap›ld›. Top-
lant›da Tam Gün Yasas›’n›n iflyeri hekimli¤i alan›na olumsuz etkileri konusunda iflyeri hekimlerine bil-
gi verildi. Ma¤dur olacak hekimlerden dava açacak iflyeri hekimlerinin listesi oluflturuldu. Hukuki ve
örgütsel mücadele yöntemleri de¤erlendirildi. Süreci izlemek üzere çal›flma grubu oluflturulmas›na
karar verildi. 

• Tam Gün Yasas› ve Ekim 2010’da ‹stanbul’da bafllamas› düflünülen Aile Hekimli¤i uygulamalar›na
karfl› yap›lacak mücadele yöntemlerini belirlemek ve süreci izlemek üzere ‹stanbul Tabip Odas› Yöne-
tim Kurulu ve di¤er komisyonlardan oluflacak ortak çal›flma grubuna ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i
Komisyonu olarak aktif kat›l›m›n sa¤lanmas› kararlaflt›r›ld›.

• De¤iflik iflyerlerinde çal›flanlar›n oluflturduklar› iflçi birliklerinden gelen iflçi sa¤l›¤› konusundaki bilgi-
lendirme taleplerine yan›t verildi. 

• ‹flverenlerin ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i konular›ndaki bilgilendirme taleplerine cevap verildi. 

• ‹fl kazalar›, Meslek Hastal›klar› ve Grizu patlamalar› konular›nda ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Ku-
rulu ile birlikte bas›n aç›klamalar› yap›ld›. 

• ‹stanbul Tabip Odas› web sayfas› içinde ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu’nun deste¤i ile ‹flçi
Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i için ayr› bir alan aç›ld›. Y›llarca ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i alan›nda Aka-
demisyen, Klinisyen, Bilirkifli ve ‹dareci olarak görev yapan Dr. Haldun Sirer Hocam›z›n tüm bu çal›fl-
malar s›ras›nda elde etti¤i özel kütüphanesindeki belgeler çok k›sa sürede bu sayfada tüm meslek-
tafllar›m›za aç›k olacak. Ayr›ca web sayfam›z Bilgi Edinme, Çeflitli Güncel Haberler ve sizden gelecek
önerilerle daha da zenginleflecek.

Baflkan: Dr. Mustafa Tamyürek Sekreter: Dr. Metin Günay
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‹STANBUL TAB‹P ODASI ‹fiYER‹ HEK‹ML‹⁄‹ ATAMA KR‹TERLER‹ YEN‹DEN DÜZENLEND‹

1- Kamu Hekimli¤i:

Kamu kurumlar› ve kamu iktisadi teflebbüslerinde memur veya sözleflmeli statüde çal›flan hekimleri
kapsar. Bu statüde çal›flan hekimlere, 

a) Sadece kamu görevi olan hekimlere en fazla 2(iki) yetki ve en fazla 240 çal›flan› olan iflyeri

b) Kamu görevi yan›nda herhangi bir özel görevi olan hekime en fazla 1(bir) iflyeri için en fazla 120
çal›flan› olan iflyeri için  yetki verilir.

2- Özel Hekimlik: 

Özel hastane, poliklinik, muayenehane, estetik merkezi, banka hekimli¤i, tan› merkezi, görüntüleme
merkezi, laboratuar vb. birimlerin herhangi birinde çal›flan hekimleri kapsar. Bu statüde çal›flan he-
kimlere,

a) En fazla 2(iki) yetki

b) En fazla 240 çal›flan› olan iflyeri

c) ‹ki ayr› özel hekimlik görevi olan hekimlere en fazla 1(bir) yetki ve en fazla 120 çal›flan› olan iflye-
ri için yetki verilir.

3- Emekli Hekimler: 

a) Sadece emekli hekim olup baflka özel bir görevi olmayan 65 yafl›n alt›ndaki hekimlere 

En fazla 2(iki) yetki ve en fazla 780 çal›flan› olan iflyeri 

b) Emekli hekim olup ayn› zamanda özel bir görevi olan ve 65 yafl›n alt›ndaki hekimler 

En fazla 2(iki) yetki 

En fazla 240 çal›flan› olan iflyeri

için yetki verilir. 

c) Sadece emekli hekim olup baflka bir özel görevi olmayan ve 65 yafl›n üzerindeki hekimlere

• En fazla 2(iki) yetki

• En fazla 390 çal›flan› olan iflyeri

d) Emekli hekim olup ayn› zamanda özel bir görevi olan ve 65 yafl›n üzerindeki hekimlere 

• En fazla 1 (bir) yetki 

•En fazla 120 çal›flan› olan iflyeri için yetki verilir.

4- Sadece iflyeri hekimli¤i yapan hekimler

Sadece iflyeri hekimli¤i yap›p baflka bir kamu ve özel görevi olmayan hekimlere,

En fazla 2(iki) yetki 

En fazla 780 çal›flan› olan iflyeri

için yetki verilir.

5- Ortak Sa¤l›k Birimi Yetkileri

Birden fazla iflyerinin bir araya gelerek kurduklar› sa¤l›k birimlerinin tek yetki fleklinde verilmesidir.
Ortak Sa¤l›k Birimi yetkisi için hekimin ve iflyerlerinin her birinin ayr› ayr› yaz›l› talepte bulunmas› ge-
rekmektedir. Ortak Sa¤l›k Birimindeki toplam çal›flan say›s› yukar›daki kriterlerde belirtilen hekimlerin
çal›flma durumuna göre belirlenen say›lardan fazla olamaz.

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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Ortak Sa¤l›k Birimi Yetki flartlar›

a) 50 iflçinin alt›nda çal›flan› olan farkl› adreslerdeki iflyerleri

b) Ayn› binada bulunan ve 50 iflçinin üzerinde çal›flan› olan iflyerleri

c) Ayn› iflverene ait farkl› adreslerde bulunan ve 50 iflçinin üzerinde çal›flan› olan iflyerleri

d) Farkl› adreslerde bulunan ve 50 iflçinin üzerinde çal›flan› olan iflyerleri ‹stanbul Tabip Odas› Yöne-
tim Kurulunca hekimin durumu ve iflyerlerinin birbirine uzakl›¤› de¤erlendirilerek uygun görülmesi ha-
linde, ortak sa¤l›k birimi fleklinde tek yetki olarak yetkilendirilebilir. Ancak bu durumdaki bir yetkide
50 iflçinin üzerinde çal›flan› olan iflyeri say›s› 3 (üç) den fazla olamaz.

6- ‹stanbul Tabip Odas› bölgesinde iflyeri hekimli¤i yapan hekimlerin her y›l fiubat ay› sonuna kadar,
güncel ücret bordrosunun bir örne¤ini ve son aya ait SGK e-bildirgesini ‹stanbul Tabip Odas›’na gön-
dermesi zorunludur. 

7- Hiçbir hekim ‹stanbul Tabip Odas›’n›n yetki ve onay› olmadan iflyeri hekimli¤i yapamaz.

8- ‹flyeri Hekimli¤i sertifikas› olmayan hekimlere iflyeri hekimli¤i kesin çal›flma izni verilmez.

9- ‹flyeri hekimli¤i yetkilendirme ifllemleri ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu taraf›ndan yürütülür.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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TTB- ODSH Kolu faaliyetlerinden biri olan e¤itim çal›flmalar› kapsam›nda 5–8 fiubat 2009’da Samsun
Tabip Odas›’nda düzenlenen “TTB- Ola¤and›fl› Durumlarda H›zl› De¤erlendirme ve Müdahale E¤iti-
minde” Komisyon baflkan› Dr. Özlem Sar›kaya e¤itici olarak yer alm›flt›r.  

‹stanbul Tabip Odas›, Dr. Özlem Sar›kaya’n›n e¤itim dan›flman› oldu¤u Uluslararas› SPHERE-Afete
Müdahalede Asgari Standartlar-‹nsani Yard›m Sözleflmesi’nin ‹stanbul’da düzenlenen ve meslek ör-
gütleri ile di¤er sivil toplum kurulufllar›ndan temsilcilerin kat›ld›¤› 23–24 May›s 2009’da ‘E¤itimci E¤i-
timi’ne ev sahipli¤i yapm›flt›r.

‹TO-Ola¤and›fl› Durumlar ve Sa¤l›k Hizmetleri Komisyon Baflkan› Dr. Özlem Sar›kaya, 1999 Marmara
Depremi’nin 10. Y›l› nedeniyle düzenlenen çeflitli etkinliklere konuflmac› olarak kat›lm›flt›r. Bunlardan
biri olan 13 A¤ustos 2010’da, TMMOB Deprem Çal›fltay’›nda “Deprem, ‹nsan ve Halk Sa¤l›¤›” konu-
lu, 17–19 A¤ustos 2010’da Uluslararas› Kocaeli Deprem Sempozyumu’nda “Depremler ve Sa¤l›k Hiz-
metleri” konulu sunumlar yapm›fl, 14 A¤ustos 2009 Aç›k Radyo’da Alt›n Saatler Program›’na kat›la-
rak ‹stanbul’da sa¤l›k kurulufllar›n›n depreme haz›rl›kl›l›¤› ile ilgili bilgiler vermifltir. 

‹stanbul, Silivri ve Çatalca Bölgesinde 6–7 Eylül 2009’da afl›r› ya¤›fllara ba¤l› ola¤and›fl› durumun ar-
d›ndan, Dr. Özlem Sar›kaya ve Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. Fethi Bozçal› ve Dr. Mustafa Tamyürek
felakette en çok etkilenen bölgeler olan ‹kitelli, Selimpafla, Silivri ve Çatalca’da, 9 Eylül 2009’da in-
celemeler yapm›fl ve ‹stanbul Sel Felaketi H›zl› Sa¤l›k Durum De¤erlendirmesi Raporu, 10 Eylül
2009’da ‹TO web sayfas›nda yay›nlanm›flt›r.

“‹stanbul ve Marmara Bölgesindeki sel felaketinin toplum sa¤l›¤› ve sa¤l›k hizmetlerine etkisi” arala-
r›nda di¤er meslek odalar›n›n da bulundu¤u bir bas›n toplant›s›nda 11 Eylül 2009’da kamuoyuna
aç›klanm›flt›r.     

Sel felaketinden bir ay sonra selden en fazla etkilenen ‹kitelli Bölgesi Atatürk Mahallesi’ne ba¤l› ha-
nelerde selden etkilenme düzeyi ve sa¤l›k sonuçlar›n› belirlemeye yönelik TTB taraf›ndan düzenlenen
saha araflt›rmas›nda ‹TO’dan Dr. Özlem Sar›kaya ve Dr. Elif Altundafl yer alm›flt›r. Çal›flman›n ön ra-
poru TTB web sayfas›nda yer alm›flt›r. 

Baflkan: Doç. Dr. Özlem Sar›kaya Üyeler: Dr. Ahmet Tamer Aker, Dr. Mürüvvet Yener, Dr. Güliz
Ataç, Dr. Sema Büyükçelebi, Dr. Deniz Tamtekin, Dr. Erdo¤an Çokçeken, Dr. Zerrin Kurflun, Dr. M.
Turabi Yerli, Dr. Nilüfer Aykaç Dr. Kongar, Dr. Verda Tunal›gil, Dr. Gülbanu Horzum, Dr. ‹lkay Nergis
Onur, Dr. Hale Önür, Dr. Erkut Erdo¤an, Dr. Kerem Ozan Derya, Dr. Leyla Bak›rc›, Dr. Murat F›rat,
Dr. fiadiye Çetintafl, Dr. Nadi Bak›rc›, Dr. Kenan ‹¤deci

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U

Ola¤and›fl› Durumlarda Sa¤l›k
Hizmetleri Komisyonu Çal›flma Raporu
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‹TO Pratisyen Hekim Komisyonu yeni dönemde ayda 2–3 kez Pazartesi/Perflembe günleri toplanm›fl
ve her ay Temsilciler Kurulu’nda yer alm›flt›r.

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 ve bu
nedenle yan yana durmam›z›n, birlikte mücadele etmenin önemli oldu¤u saptamas› yap›lm›flt›r.
Ülkenin sa¤l›k ortam›n›n büyük sorunlar içinde oldu¤u, Hükümet’in Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n
önemli oranda hayata geçirildi¤i, Tam Gün Yasas›’n›n mecliste kabul edildi¤i, Aile Hekimli¤i’ne
geçilen il say›s›n›n artt›¤› ve 2010 y›l›nda bütün illerde Aile hekimli¤ine geçilece¤inin aç›kland›¤›, ‹flyeri
Hekimli¤i alan›nda hekimlerin çal›flma koflullar›n› ve iflçi sa¤l›¤›n› olumsuz etkileyen uygulamalar›n
oldu¤u, pratisyen hekimlerin çal›flma alanlar›na sald›r›lar›n ve hekimlere, sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik
fliddetin yo¤unlaflt›¤›, hekimlerin gelecek kayg›s›na düflürüldü¤ü bu dönemde komisyonumuz
çal›flmalar›n› ve etkinliklerini sürdürmüfltür. Bu etkinlikler Türk Tabipleri Birli¤i Pratisyen Hekimler Kolu
ve Pratisyen Hekimlik Derne¤i ile birlikte ilimizde ve di¤er illerde yürütülmüfltür.

‹TO Temsilciler Kurulu Divan›’nda komisyonumuzdan Dr. Fethi Bozçal› ve Dr.Süheyla A¤koç yer
alm›fllard›r.  

Silivri, Pendik, Kartal, 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 temsilcimiz Dr. Fethi Bozçal› yürütmektedir.

Nisan 2009’dan 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.
Yeliz Mutlu kat›lm›flt›r.

Odam›z›n 14 Mart T›p Haftas›’ndaki çeflitli etkinliklerine pratisyen hekimlerin kat›l›mlar›
sa¤lanm›flt›r.14 Mart T›p Haftas› Haz›rl›k Komisyonunda üyemiz Dr. Mustafa Sülkü görev alm›flt›r.10
Mart 2010’da Kad›köy Belediyesi Evlendirme Salonu’nda 220 hekimin kat›ld›¤›   “ Birinci Basamakta
Performans… Aile hekimli¤i… Tam Gün/ Mesleki Gelece¤imiz” bafll›kl› panel 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, 18 Ekim’de Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu’nca
Kad›köy’de yap›lan Sa¤l›k Hakk› Mitingi’ne kat›l›mlar› sa¤lanm›flt›r.

Kas›m 2009’da kurulan TTB Pandemik ‹nfluenza H1N1 Bilimsel Dan›flma ve ‹zleme  Kurulu’na komisy-
onumuzun temsilcisi olarak Dr.Ali Demircan kat›lm›flt›r.

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ VE SA⁄LIKTA DÖNÜfiÜM

TTB Pratisyen Hekimler Kolu taraf›nda yap›lacak olan Aile Hekimli¤i Çal›fltay› haz›rl›klar› kapsam›nda
A.H. pilot uygulamas›na geçen çevre illere komisyonumuzca ziyaretler yap›lm›flt›r. Kastamonu,
Zonguldak, Bart›n, Yalova illerinde hekimlerle görüflmeler yap›larak sorunlar› tart›fl›lm›flt›r. 

27–28 fiubat 2010 tarihinde Ankara’da yap›lan 5.y›l›nda Aile Hekimli¤i Pilot Uygulamas›
Sempozyumu ve Çal›fltay›’na komisyonumuzdan kat›l›m olmufltur.

Aile hekimli¤i konulu hekimlere yönelik bir bilgilendirme broflürü haz›rl›¤› yap›lm›flt›r.

Pratisyen Hekim Komisyonu 
Çal›flma Raporu 



7 4

‹TO Temsilciler Kurulu’nun 3 toplant›s›nda Aile Hekimli¤i ile ilgili geliflmeler gündeme getirilmifl, 2
Mart 2010 tarihli T.K. toplant›s›nda ‹stanbul’da Aile Hekimli¤i süreci ve Tam Gün yasas›n›n iflyeri
hekimli¤ine etkileri tart›fl›lm›flt›r.

23 Ocak 2010 tarihinde yay›nlanan Mesai D›fl› Poliklinik Uygulamas› Genelgesi ile ilgili görüfl
oluflturulmufltur.

Komisyonumuz fiubat 21010’da “Aile Hekimli¤i’nin pilot uyguland›¤› illerde toplum sa¤l›¤› merkez-
leri kurulmas› ve çal›flt›r›lmas›na dair yönerge”ye iliflkin de¤erlendirmesini yaparak TTB Pratisyen
Hekimler Kolu’na iletmifltir.

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

28 Ekim-1Kas›m 2009’da Antalya’da yap›lan 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde komisyon üyeler-
imiz Düzenleme Kurulu, Bilim Kurulu ve sosyal komite üyesi, oturum baflkan›, konuflmac› olarak yer
alm›fllard›r; serbest bildiri ve posterleri sunulmufltur.

27 - 31 Ekim 2010’da Antalya’da yap›lacak olan 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi için çal›flmalar
sürdürülmektedir.

TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Geçifl Dönemi Genel Pratisyenlik Mesleki E¤itimleri’ne devam edil-
mifltir. ‹stanbul Tabip Odas› Ca¤alo¤lu binas› ve Kad›köy Bürosu’nda iki merkezi grupta, ilçelerde
Kad›köy ve Maltepe gruplar›nda klinik modül e¤itimlerine devam edilmektedir.10 Mart 21010 tari-
hinde düzenlenen bir törenle ‹stanbul’daki 6 e¤itim grubunda temel modülleri tamamlayan hekim-
lere sertifikalar› verilmifltir.

‹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 kat›l›m olmufltur.

Pratisyen Hekimlik Derne¤i ‹stanbul fiubesi’nin düzenledi¤i sürekti t›p e¤itimi etkinliklerine komisy-
onumuzdan kat›l›m sa¤lanm›flt›r

Baflkan: Dr.Sevinç Özgen Sekreter: Dr.Yeliz Mutlu Üyeler: Dr.Naciye Demirel, Dr.Mustafa Sülkü,
Dr.Hüseyin Demirdizen, Dr.‹smet Sayman, Dr.Erdo¤an Mazmano¤lu, Dr.Zerrin Kurflun, Dr.‹fakat
Kutlu¤, Dr.Akif Akal›n, Dr.Süheyla A¤koç, 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.R›dvan Y›lmaz, Dr.Ferda Ereren, ,Dr.Turabi Yerli, Dr.Y›lmaz fiahin, Dr.Mustafa Tamyürek,
Dr.Çi¤dem Kesimer, Dr.‹rfan Alemdar, Dr.Serap B›çak, Dr.Nihat fiahbaz, Dr.Kenan Karaman,
Dr.Beyza Kutay,  Dr.Mutlugül Yahyao¤lu, Dr.Hulusi Orhangazili, Dr.Cahit Behrem, Dr.Mürüvvet
Yener, Dr.An›l Hoflcan, Dr.‹nci Köseo¤lu
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Uzmanl›k E¤itimi Çal›flma Grubu oluflturulan çal›flma program kapsam›nda Nisan 2009- fiubat
2010‘da befl toplant› yapm›flt›r. Grubun bu dönemde yürüttü¤ü çal›flmalar flunlard›r:     

• 10 Mart 2009’da yap›lan UEÇG panelinin tüm konuflmalar› derlenmifl ve ‹stanbul Tabip Odas›’n›n
internet sitesinde UEÇG alt›nda yay›mlanm›flt›r.

• 14 Nisan 2009’da yap›lan UEÇG’nin ola¤an toplant›s›na uzmanl›k ö¤rencileri de kat›lm›fl, sorunla-
r›n ve önerilerin tart›fl›ld›¤› bir forum gerçeklefltirmifltir. 

• Grup bu çal›flma döneminde en önemli etkinliklerinden birisi olarak ‹stanbul’da “T›pta Uzmanl›k
E¤itimi’nin De¤erlendirilmesi” bafll›kl› bir proje haz›rlad›. Bu kapsamda alt yap› ve e¤itici olanaklar› ile
ilgili durum konusunda bir envanter çal›flmas› gerçeklefltirilerek internet ortam›nda var olan veriler
derlendi. Eksik verilerin elde edilmesi için ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü ile görüflüldü. Yine proje kap-
sam›nda uzmanl›k e¤itimi ile ilgili durumu asistanlar›n gözünden de¤erlendirecek olan kantitatif ça-
l›flman›n anketi haz›rland› ve izin için ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne sunuldu. 

• 12 Haziran'da Ankara'da yap›lan ve rotasyonlar, t›p fakültesi kontenjanlar›, T›p E¤itimi AD ile ilgili
durum ve Tam Gün konular›nda son durum konular›n›n tart›fl›ld›¤› T›p E¤itimi Kurultay›’na UEÇG gru-
bundan iki kifli kat›ld› (A.Özyurt, S. Kalaça) 

• 5–6 Aral›k 2009’da düzenlenen 15. TUEK’de TTB Asistan Hekimler Eflgüdüm Kurulu’nun (AHEK)
yapt›¤› “Baflka bir uzmanl›k e¤itimi mümkün mü?” bafll›kl› panelde UEÇG grubu ad›na Dr. Sibel Ka-
laça grubun yapt›¤› bir araflt›rman›n sonuçlar›n› sundu : “Asistanl›¤a girifl”. Bir kohort araflt›rmas› ola-
rak planlanan çal›flman›n ikinci faz çal›flmalar› devam etmekte ve veriler internet üzerinden toplan-
maktad›r. Çal›flman›n sonuçlar› 14 Mart 2010 kapsam›nda yap›lacak panelde sunulacakt›r.

• 14 Mart 2010 etkinlikleri kapsam›nda 12 Mart 2010’da Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi’nde Uz-
manl›k E¤itimi: Beklentiler, Tercihler ve Sonuçlar bafll›kl› bir panel yap›lacakt›r. Panelde bir son s›n›f
ö¤rencisi, bir devlet hastanesi uzmanl›k ö¤rencisi, bir üniversite hastanesi uzmanl›k ö¤rencisi konu-
flacak, ayr›ca TUS-Kohort çal›flmas›n›n ikinci faz›n›n sonuçlar›n› sunmak üzere UEÇG ad›na Dr.M. Ali
Gülp›nar ve Dr.S. Kalaça panele kat›lacakt›r.  

• UEÇG, çal›flmalar›na belirlendi¤i program üzerinden devam etmektedir.

UEÇG üyeleri; Dr. E.Tolga Da¤l›, Dr. Sibel Kalaça, Dr. Ali Özyurt, Dr. M.Raflit Tükel, Dr. Ayflegül
Bilen, Dr. Engin Bürümcek, Dr. Erdem Birgül, Dr. Sema Anak, Dr. Pemra Ünalan, Dr. P›nar Topsever,
Dr. Hülya Kayserili, Dr. Güray K›l›ç, Dr. Berrak Ye¤en, Dr. Arzu Uzuner, Dr. Mehmet Ali Gülp›nar, Dr.
Soner Ozaner, Dr. Ayd›n Özgül, Dr. Zeynep Solako¤lu ve Dr. Ülkü Akar›rmak

Uzmanl›k E¤itimi Çal›flma Grubu
Çal›flma Raporu
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3 y›l önce Haydarpafla Yerleflkesi’nde bafllad›¤›m›z rasgele filmlerle ilerleyen sinema gösterimlerimiz
Dr. Abdul Lama’n›n rehberli¤inde daha sistemli ve düzenli bir hal ald›. Okulda yapt›¤›m›z gösterim-
leri ‹stanbul Tabip Odas› Kad›köy Bürosu’na tafl›yarak birçok çevreden hekim, sa¤l›k çal›flan›, t›p ö¤-
rencisi ve dostlar›m›z›n bir araya gelmesini planlad›k. 

2 y›ld›r Kad›köy büroda, ülke sinemalar› bafll›¤›yla ortak co¤rafyalar›n sinemalar›n› tan›maya ve bu si-
nemalar üzerinden paylafl›mlar, tart›flmalar, üretimler gerçeklefltirmeye çal›fl›yoruz. S‹NEMATÖK ad›-
n› verdi¤imiz bu kolektif çal›flmada geçen y›l güz döneminde ‹talyan Sinemas›’n›, bahar döneminde
ise Sovyet Sinemas›’n› ele ald›k. On film ‹talyan Sinemas›’ndan, on film de Sovyet Sinemas›’ndan iz-
ledik ve filmler üzerinden tart›flmalar yürüttük. Baz› haftalarda sadece izlediklerimiz üzerine konufl-
mak için bir araya geldik. ‹talyan ve Sovyet Sinemalar›’n›n kültürel, politik ve felsefi çeflitlili¤i ve de-
rinli¤i konuflulacak ve yaz›lacak çok fazla konu olmas›n› sa¤lad›. 

Bu e¤itim-ö¤retim y›l›na ise geçen seneden planlad›klar›m›z›n ve kurdu¤umuz iliflkilerin sa¤lad›¤› ola-
naklarla güz döneminin ilk günlerinde Uzakdo¤u Sinemas›yla bafllad›k. Japon-Kore-Çin Sinemalar›n-
dan örnekler izledik ve üzerine tart›flt›k. Geleneksel, kendine has ö¤eleriyle dikkat çeken Uzakdo¤u
sinemas›ndan sonra bahar döneminde Balkan Sinemalar›n›n çeflitlili¤ine b›rakt›k kendimizi. Yugoslav-
ya-Bulgaristan-Çek Cumhuriyeti-Romanya sinemalar›ndan örneklerle devam eden SinemaTÖK bahar
dönemini di¤er Balkan ülkelerinden örneklerle tamamlayacak. 

Bu y›l yapt›¤›m›z en önemli de¤ifliklik gösterim tarihimizi sabit bir güne-Perflembeye- almak oldu. ‹s-
tanbul Tabip Odas› Kad›köy Bürosu’nda bir kitapl›k ve arfliv oluflturmay› planlamaktay›z. Bunun için
kitap, dergi, film vb. materyalleri toplamaya bafllad›k.

Bayram, sömestr ve di¤er resmi tatillere denk gelmeyen her Perflembe Tabip Odas› Kad›köy Büro-
su’nda SinemaTÖK’ün faaliyetleri devam edecek

Sinema gösterimlerimiz d›fl›nda 14 Mart 2009 -T›p Haftas› kapsam›nda gerçeklefltirilen konser, top-
lant›, yürüyüfl, sosyal ve kültürel alandaki etkinliklerin duyurusunu yapt›k, organizasyonlarda yer al-
d›k, bu etkinliklere kat›ld›k. 

Ülkemizde baflta sa¤l›k ve e¤itim hakk› olmak üzere t›p ö¤rencileri aras›nda duyarl›l›k sa¤lanmas› için
tabip odam›zla birlikte çal›flmalarda yer ald›k.

2009 May›s ay›n›n ikinci haftas›nda Bal›kesir Gönen’de yap›lan tüm Türkiye’den T›p Ö¤rencileri’nin
bir araya geldi¤i t›p e¤itimi ve sa¤l›k alan›nda toplant›lar›n yap›ld›¤› Bahar Okulunun organizasyonun-
da di¤er TÖK’lülerle birlikte yer ald›k. Fakültemizden 8 ö¤renciyle Bahar Okulu’na kat›ld›k.

TÖK’ ün merkezi yay›n› olan Doku’nun 3. say›s›n›n ç›kar›lmas›na katk› sa¤lad›k.

Gündem tart›flmalar› bafll›¤›yla gerçeklefltirdi¤imiz toplant›larda sa¤l›k ve e¤itim alan›ndaki geliflme-
leri takip etmeye ve de¤erlendirmeye çal›flt›k. Bu kapsamda Tam Gün Yasas›’n› ve sa¤l›kta piyasalafl-

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U

Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi 
T›p Ö¤rencileri Komisyonu
Çal›flma Raporu
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man›n önünü açan düzenlemelerin t›p ö¤rencileri aras›nda tart›fl›lmas› için çaba harcad›k.

18 Ekim günü Kad›köy’de yap›lan Sa¤l›k Hakk› Mitingi’nin örgütlenmesi, öncesinde yeni sa¤l›k poli-
tikalar›n›n tart›fl›lmas› için hastanemizde çal›flmalar yürüttük. Mitinge “Paras›z E¤itim, Paras›z Sa¤l›k”
pankart›yla di¤er TÖK’ lülerle birlikte kat›ld›k.

Cerrahpafla ve Çapa TÖK ile iletiflim halinde olarak TÖK’ün merkezi iflleyifline, kat›ld›¤›m›z Genel Yü-
rütme Kurullar› ve di¤er toplant›larla katk› sa¤lamaya çal›flt›k ve çal›flmalar›m›za devam ediyoruz.

Okulumuzun Ulusal T›p E¤itimi Akreditasyonu kapsam›nda gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar›n içinde yer ala-
rak okulumuzdaki t›p e¤itiminin iyilefltirilmesi için katk› sa¤lamaya çal›fl›yoruz. ‹stanbul Tabip Oda-
s›’n›n di¤er komisyonlar›yla beraber çal›flmalarda yer al›yoruz. 

Örne¤in;‹stanbul’da yaflanan sel felaketinden sonra tabip odas›yla bölgede yap›lan çal›flmalara kat›l-
d›k. Hastanemizdeki asistan temsilcileriyle ortak çal›flma alanlar› oluflturuyoruz. Bu amaçla hastane-
de yap›lan ayl›k asistan-ö¤renci buluflmalar›nda yer al›yoruz. 

Kolektif bir çal›flmayla yürüttü¤ümüz iflleyiflimizi daha etkin ve düzenli k›lmak amac›yla 2010 y›l› ba-
fl›nda yapt›¤›m›z seçimlerle Marmara T›p Ö¤renci Komisyonun Fakülte yürütme kurulunu belirledik.

2010 y›l›nda yeni dönemde Abdullah ‹pek (dönem1-Baflkan), Ferda Volkan(Dönem4-Genel sekreter),
Onur Buka¤›k›ran (Dönem4-Sayman), Umay Kiraz (Dönem4- Yazman), Ferhat Y›ld›z (Dönem 2-Doku
Dergisi-‹nternet), Mehdi fiimflek(Dönem1- Hekim Forumu), Azize Tiryakio¤lu (Dönem1-Hekim Foru-
mu), Figen Kahyao¤lu (Dönem4- Halkla ‹liflkiler), Fatma Y›ld›r›m(dönem4-halkla iliflkiler), Onur Can
Güler (dönem4-‹letiflim) Serap Kaya (Dönem1- Temsilcisi), Ecem Atak (Dönem 2 Temsilcisi), Berk Çan-
ga (Dönem 3 Temsilcisi), Ersin Baltac› (Dönem 4 Temsilcisi), ‹sa Bugun (Dönem5 Temsilcisi), seçildi.

‹flleyiflimizi kolaylaflt›racak bu seçimlerin yan›nda, kat›lan tüm arkadafllar›m›z›n kolektif eme¤iyle ça-
l›flmalar›m›za devam ediyoruz.
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21 Mart 2009 tarihinde Erdo¤an Ayd›n’›n kat›l›m›yla “Siyasal ‹slam” paneli düzenlendi.

14 Nisan 2009 tarihinde Evrim Teorisi’nin 150.y›ldönümü kapsam›nda Alâeddin fienel’in kat›l›m›yla “Or-
ganik Evrimden Kültürel Evrime” paneli düzenlendi.

2 Haziran 2009 tarihinde okulumuzda düzenlenen geleneksel ö¤renci flenli¤i kapsam›nda kulübümüz
taraf›ndan Afflar Timuçin’inin kat›l›m›yla “Edebiyat ve Felsefe” söyleflisi düzenlendi.

Ö¤renci flenli¤i kapsam›nda okulumuz kulüplerinden Halk Bilim Kulübüyle ortak çal›fl›larak bir konser
düzenlendi. Konserde içlerinde TÖK üyelerinin de bulundu¤u halk oyunlar› ekipleri Karadeniz ve Bitlis
yörelerinin halk oyunlar›n› sergiledi.

Haziran ay›n›n ilk haftas›n› “Gelece¤imize Sahip Ç›k›yoruz” fliar›yla eylem haftas› ilan ettik. T›p Fakülte-
leri’nde yap›lan kontenjan art›fllar›yla ilgili TÖK üyeleri taraf›ndan kapsaml› bir çal›flma bafllat›ld›. Okulu-
muzda konuyu ö¤rencilerle tart›flmak ve onlara duyurmak amac›yla haz›rlanan afifller as›ld›, kontenjan
art›fllar›n›n e¤itimimizi ve gelece¤imizi nas›l etkileyece¤ini anlatan bildiriler da¤›lt›ld›. 

3 Haziran 2009’da ‹stanbul Tabib Odas›’n›n okulumuzda düzenledi¤i Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’yla
ilgili foruma TÖK üyeleri olarak kat›ld›k. Ard›ndan Cem’i Demiro¤lu Oditoryumu’nda düzenlenen ikin-
ci forumda TÖK üyesi Duygu Tuncel t›p ö¤rencileri ad›na bir sunum yapt›. 

10 Haziran 2009 Çarflamba günü Prof. Dr. Sermet Koç’un kat›l›m›yla ö¤renci kantininde yaklafl›k 100
ö¤rencinin kat›l›m›yla “Sa¤l›kta Dönüflüm ve T›p E¤itimi” bafll›¤›yla bir ö¤renci forumu düzenledik.

11 Haziran 2009 tarihinde okulumuzda yaklafl›k 300 ö¤rencinin kat›l›m›yla “Kontenjan Çok Altyap›
Yok- Gelece¤imize Sahip Ç›k›yoruz” fliar›yla bir bas›n aç›klamas› yap›ld›.

20 Ekim 2009 tarihinde 2009-2010 y›l› ilk tan›flma toplant›s› gerçeklefltirildi. Tan›flma toplant›s›na 30
ö¤renci kat›ld›.

26 Ekim 2009 tarihinde Bar›fla Köprü Ol Projesi sözcüsü Cezmi Ersöz’le Temel Bilimler ECU amfisinde
“Bar›fla Köprü Ol” bafll›¤›yla 2 saatlik bir söylefli gerçeklefltirildi.  Etkinli¤e yaklafl›k 80 ö¤renci kat›ld›.
Söyleflinin ard›ndan gösterilmesi planlanan “Devrimci Gençlik Köprüsü” belgeseli zaman›n k›s›tl› olma-
s›ndan dolay› gösterilemedi.

4 Kas›m 2009 günü 30 kiflinin kat›l›m›yla Temel Bilimler- MTA amfisinde “Devrimci Gençlik Köprüsü”
belgeseli gösterildi.

15 Aral›k 2009 Sal› günü TÖK üyelerinin yapt›¤› komisyon toplant›s›nda Sa¤l›kta Dönüflüm’ü daha iyi
anlamak için e¤itim çal›flmalar› yap›lmas› karara ba¤land›.

5 Ocak, 27 Ocak ve 17 fiubat 2010 tarihlerinde “Türkiye’de Sa¤l›k Politikalar› Üzerine Yaz›lar- Sa¤l›kta
Dönüflüm” adl› ‹stanbul Tabib Odas›’ n›n haz›rlad›¤› kitaptan 3 makale üzerinde tart›flma yürütüldü. 

14 Ocak 2010 tarihinde Hrant Dink’in an›s›n› yaflatmak için okulumuzda afifl ve bildiri da¤›t›m› çal›flma-
s› yap›ld›.

15–26 fiubat 2010 tarihleri aras›nda 14 Mart T›p Haftas› Etkinlikleri duyurular›, Mor ve Ötesi Konseri
bilet sat›fl›, Dr. Füsun Sayek 3.T›p E¤itimi Buluflmas› ve Tekel ‹flçilerine destek vermek amac›yla iki haf-
ta süreyle kantin, yemekhane, temel bilimler binas› içinde masa aç›ld›. Tekel ‹flçilerine destek amac›yla
mektuplar topland› ve TÖK imzal› “Hepimiz Tekeliz” rozet sat›fl› gerçeklefltirildi. Toplanan mektuplar ve
ba¤›fllar 1 Nisan günü tekrar çad›r açacak olan Tekel ‹flçilerine gönderilecek.
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‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p
Fakültesi T›p Ö¤rencileri Komisyonu
Çal›flma Raporu
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22 Nisan 2009 da “1 May›s’a giderken ‹fl Cinayetleri ve ‹flyeri Direniflleri” isimli bir panel düzenlendi. Et-
kinli¤e Prof.Dr. Zeki K›l›çarslan, Limter-ifl Sendikasi ve ATV-Sabah grevcileri kat›ld›.

1 May›s öncesi ö¤rencileri Taksim’e davet eden bildiriler ve afifller kullan›ld›.

11 May›s 2009  tarihinde“Kardefl Halklar›n Türkülerini Hep Beraber Söyleyelim” konseri düzenlen-
di.Konsere Kardefl Türküler, Erdo¤an Emir, Karmate, Velvele CTF Halkbilim Kulübü Müzik Toplulu¤u
kat›ld›.

Okullar›n kapanmas›ndan Önce t›p fakültelerinin kontenjanlar›nda yap›lan ak›l almaz art›fllar  ö¤renci-
ler aras›nda büyük tepkiye neden oldu. Haziran ay›n›n ilk haftas›nda  10 Haziran 2009 tarihinde oku-
lumuzda yaklafl›k 200 ö¤rencinin kat›l›m›yla “Kontenjan Çok Altyap› Yok” slogan›yla dekanl›¤a yürüyüfl
gerçeklefltirdik.

1 Ekim’de  okullar›n  aç›lmas›n›  takiben TÖK  tan›t›m  kampanyas› 12 Ekim 2009’da yaklafl›k 30 kifliy-
le tan›flma toplant›s› gerçeklefltirildi.

6 Kas›m’da Ankara’da ortak düzenlenen YÖK Mitingine kat›l›m sa¤land›. 

17 Kas›m Dünya Ö¤renciler Günü çevercesinde ö¤renci haklar›na dikkat çekmek için yayg›n afiflleme
yap›ld›. “E¤itmenler” film gösterimi gerçeklefltirildi.

25 Kas›m memur grevine destek amac›yla kantinde 1 hafta masa aç›ld› .Afiflleme bildiri, müzik dinleti-
si gibi araçlarla t›p ö¤rencileri memurlarla dayan›flmaya ça¤r›ld›. ‹TF ö¤rencileri olarak TÖK pankart›yla
eyleme kat›l›m sa¤land›.

4 Ocak 2010’da TÖK Bülteni ç›kart›ld›.Bültende 2009 y›l›ndaki önemli olaylar,okulumuzda yaflanan ge-
liflmeler, kontejan art›fllar› ve kad›na yönelik fliddet ifllendi.

14 Mart T›p Bayram› etkinlikleri çerçevesinde asistan, ö¤retim üyesi ve ö¤rencilere ulafl›lmaya çal›fl›ld›.
Okul bünyesinde yayg›n afiflleme ve bildiri d¤›t›m›, Mor ve Ötesi Konseri bilet sat›fl› yap›ld›. Hekim yü-
rüyüflüne gene TÖK pankart› arkas›nda kat›l›m sa¤land›.

‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p
Fakültesi T›p Ö¤rencileri Komisyonu
Çal›flma Raporu
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‹stanbul Tabip Odas› Silivri Temsilcili¤i (‹TO-ST) 04.01.2005 tarihinde al›nan Yönetim Kurulu karar›y-
la Alibey Mah. Gülsor ‹fl Merkezi Kat:2 No:51 Silivri adresinde Dr. Fethi Bozçal›’ n›n temsilcili¤inde
kurulmufltur.

1. Büyükçekmece Devlet, Selimpafla Devlet, Silivri Devlet, Silivri Kolan ve Silivri Anadolu Hastanele-
ri’nde toplant›lar düzenlenmifl gündeme dair geliflmeler aktar›l›p, üyelerimizin sa¤l›k gündemine ilifl-
kin önerileri al›nm›flt›r

2. Silivri Anadolu ve Silivri Hayat Hastanesi’nin ‹TO temsilcileri belirlenmifltir.

3. Eylül ay›nda Silivri ve çevresinde meydana gelen sel olaylar› nedeniyle Baflta Silivri Devlet Hastane-
si, Selimpafla Devlet, Çatalca Devlet hastanesi ve Silivri Baldöktü Sa¤l›k Oca¤› hasar görmüfl, hizmet
önemli oranda uzun süre aksam›flt›r. Temsilcili¤imiz, TTB ve ‹TO’dan oluflan heyet, selden dolay› za-
rar gören bölgeleri gezip, çözüm önerilerini de içeren rapor haz›rlam›flt›r. Raporda, acil yap›lmas› ge-
rekenler s›ralanm›fl, kamuoyuna bas›n aç›klamas› yap›larak paylafl›m› sa¤lanm›flt›r. Bu raporlamalar
her ay yenilenmifl, özellikle sel yata¤›nda infla edilen Silivri Devlet Hastanesi’nin daha çok hasar gör-
mesi (3 ay hasta yat›fl› yap›lamam›fl, ameliyatlar durmufl, enerji ihtiyac› d›flardan karfl›lanm›fl, so¤uk
ortamda çal›fl›lm›fl, yemek hizmetleri aksam›fl vs.) hasebiyle ‹TO Baflkan› Prof. Dr. Özdemir Aktan ön-
derli¤inde bir heyetle hastane önünde bas›n aç›klamas› yap›lm›flt›r.

4. Çatalca da sel sonras› oldukça zarar gören Nesin Vakf›’na dayan›flma ve destek amac›yla iki kez
ziyarette bulunulmufltur.

5. Silivri Devlet Hastanesi’nin dere yata¤›nda, korumas›z bir flekilde yap›lmas›nda sorumluluk tafl›yan
yetkililer hakk›nda suç duyurusunda( 01.10.2009 43373 say›l› Taflk›n Sulara ve Su Bask›nlar›na Karfl›
Korunma Kanununa muhalefet ile 5237 say›l› TCK 257. maddesinin ihlal eden flüpheliler hakk›nda
gerekli soruflturman›n yap›lmas›n ve bu eylemlerine uyan maddeler uyar›nca cezaland›r›lmas› için ka-
mu davas› aç›lma talebi) bulunulmufltur. Konuyla ilgili yasal süreç devam etmekte olup, geliflmeler ti-
tizlikle izlenmektedir.

6. Silivri Belediyesi’nin Kent Konseyi’nde ‹TO’yu temsil eden Dr. Fethi Bozçal›, Konseyin Yürütme Ku-
rulu Üyesi ve Sa¤l›k Çal›flma Grubu Baflkan› olarak seçilmifltir. ‹lk olarak Domuz Gribi’nin yayg›n ol-
du¤u dönemlerde halk›n bilinçlendirilmesine yönelik bir dizi etkinlikler (broflür haz›rlama, da¤›tma,
toplant›lar düzenleme, radyo programlar› ve yerel bas›na aç›klama) yürütülmüfltür. ‹leri dönemde ya-
flama geçirilecek 4 ayr› sa¤l›k projesi haz›rlanm›fl, Kent Konseyi Genel Kuruluna sunulmufl, bu öneri-
ler kabul görmüfltür.

7. ‹TO öncülü¤ünde Kad›köy Meydan›’nda 18 Ekim Tam Gün Yasa Tasar›s› ve sa¤l›kta özellefltirme-
lere karfl› yap›lan mitinge Temsilcili¤imiz bir otobüsle mitinge aktif kat›l›m sa¤lam›flt›r.

8.12 fiubat 2010 tarihinde ‹TO-ST binas›nda gerçeklefltirilen Silivri, Büyükçekmece, Küçükçekmece,
Çatalca bölgelerinde birinci basamakta çal›flan hekimlerin kat›ld›¤› Tam Gün, Aile Hekimli¤i, ‹fl yeri
Hekimli¤i konulu genifl bir toplant› yap›lm›fl, toplant› oldukça ilgi görmüfltür.

9. Temsilcili¤imiz, yeni üye yapma, üye aidat›, üyelik ifllemleri, dan›flmanl›k, defter sat›m›, yay›nlar›n
da¤›t›lmas› gibi etkinlikleri sürdürmüfltür

10. Silivri Temsilcili¤i, Piri Mehmet Pafla Mah. Mumhane Sok. No:15 Silivri adresinde hizmetlerini sür-
dürmeye devam etmektedir.

Silivri Temscilcisi: Dr. Fethi Bozçal›

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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Sa¤l›k Politikalar› Komisyonu 2009-2010 döneminde düzenli aral›klarla toplanamamakla birlikte ‹s-
tanbul Tabip Odas› ve Türk Tabipleri Birli¤i’nin yürüttü¤ü birçok çal›flmada yer alm›flt›r. Ülkemizde uy-
gulanan neo-liberal politikalar, sa¤l›k alan›nda tam bir y›k›m ve kaos ortam› yaratm›fl; hekimlerin ça-
l›flma koflullar›nda kötüleflme ve özlük hakk› kay›plar› yan›nda, sa¤l›k hakk› aç›s›ndan da ciddi sorun-
lar› beraberinde getirmifltir. Sa¤l›k hizmetlerinin piyasalaflt›r›lmas›, ulusal/ uluslar aras› tekellerin sa¤-
l›k sektöründe egemenli¤ini art›rm›fl, hekim eme¤i ucuzlat›lmaya ve iflgüvencesi ortadan kald›r›lma-
ya çal›fl›lm›flt›r. Kamu Hastaneleri’nin iflletmeye dönüfltürülmesi, Birinci Basamak Hizmetleri’nin Aile
Hekimli¤i yoluyla piyasalaflt›r›lmas›yla paralel olarak hekimler, ücret, hatta ifl güvencesi olmayan ku-
rumlarda “Tam Gün” çal›flmaya zorlanmaktad›r. Hekimler dayat›lan “Tam Gün” kölelik düzeni ile per-
formans ve döner sermayeye k›skac›na mahkûm edilirken bir yandan da halk›n sa¤l›k hakk›na ciddi
bir sald›r› yaflanmaktad›r. Sa¤l›k Politikalar› Komisyonu, sa¤l›k alan›nda yaflanan y›k›m› hem hekimle-
rin çal›flma koflullar› ve hak kay›plar›, hem de sa¤l›k hakk› ilkesi üzerinden ele almakta; eflit, eriflilebi-
lir, ücretsiz sa¤l›k hakk› perspektifli bir mücadele sürdürmektedir. 

Bu mücadele kapsam›nda “Tam Gün” uygulamas› ile ilgili olarak tasar›n›n gündeme geldi¤i ilk gün-
lerden itibaren gerek kamuoyu gerekse hekimler ile konu paylafl›ld›. TTB’nin haz›rlad›¤› “Tam Gün
Yasa Tasar›s› Hekimlere Ne Getiriyor” bafll›kl› broflür ile elefltiri ve önerilerin topland›¤› “Türk Tabiple-
ri Birli¤i Sa¤l›k Personelinin Tam Süre Çal›flmas›na ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Ka-
nun Tasar›s› Önerisi" broflürünün hekimlere ulaflmas› sa¤land›. 

Komisyonumuz üyeleri sa¤l›kta öne ç›kan, Tam Gün, Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasar›lar›, perfor-
mans uygulamalar›, global bütçe, zorunlu mesleki sigorta, tafleronlaflt›rma, sa¤l›kta tasarruf gibi gün-
demleri tart›flmak üzere düzenlenen hastanede toplant›lar›na kat›ld›. 

Sa¤l›k ortam›nda yaflanan sorunlar ve bu sorunlar›n sa¤l›k çal›flanlar›n›n omuzlar›na yüklendi¤i, bu-
günümüzü, gelece¤imizi derinden etkileyecek olan "Tam Gün" ve “Kamu Hastane Birlikleri Yasa Ta-
sar›s›’n›n” yasalaflmak üzere Meclis gündeminde oldu¤u süreçte, haklar›m›za, mesle¤imize, gelece-
¤imize sahip ç›kmak için 18 Ekim Pazar günü Kad›köy’de yap›lan mitingin düzenlenmesine katk› su-
nuldu. 

AKP Hükümeti’nin hekim kamuoyunun, TTB ve Tabip Odalar›’n›n yo¤un tepkisine, itirazlar›na kulak
t›kayarak gündeme getirdi¤i “Tam Gün” Yasas›’n›n Meclis’te görüflüldü¤ü gün ‹stanbul’da yap›lan
eylemlere kat›l›m sa¤land›. 

TTB bünyesinde Sosyal Güven(siz)lik ve Genel Sa¤l›k(s›zl›k) Sigortas› yasas›n›n getirdi¤i hak kay›plar›-
n› içeren “Genel Sa¤l›ks›zl›k Sigortas› 1 Y›l›n› Doldurdu” bafll›kl› broflür haz›rland›. 

Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i'yle getirilen 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›rlama-
s› gibi sa¤l›k hakk›n› k›s›tlayan düzenlemeler  çeflitli biçimlerde tart›fl›ld› ve kamuoyu ile paylafl›ld›. 

Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n ciddi ayaklar›ndan biri olan ve TBMM gündeminde yer alan “Kamu
Hastane Birlikleri Pilot Uygulamas› Hakk›nda Kanun Tasar›s›” Komisyonumuz taraf›ndan ele al›nd›,
görüfllerimiz ‹stanbul’da ve ‹stanbul d›fl›nda çeflitli birimlerde, di¤er emek örgütleriyle birlikte düzen-
lenen toplant›larda kat›l›mc›larla paylafl›ld›.

Komisyonumuz London Health Emergency hareketinin yöneticisi John Lister’›n daveti ile, 17-21 Ha-
ziran tarihlerinde ‹ngiltere’nin Coventry flehrinde yap›lan “Health care, marketising reforms and the

Sa¤l›k Politikalar› Komisyonu
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media” konferans›na kat›ld›. IAHP (International Association of Healthy Policy) taraf›ndan 15. si dü-
zenlenen konferansta ‹ngiltere, ‹rlanda, Yunanistan, Kenya, Belçika, Latin Amerika, Almanya ve da-
ha birçok ülkeden sa¤l›k reformlar› deneyimi paylafl›ld›. Akademisyenler, hekim örgütleri, sendika
temsilcileri ve medya çal›flanlar›n›n kat›ld›¤› konferansta, “Türkiye’de Neo-liberal Dönüflüm” ve “Sa¤-
l›k Hakk› Mücadelesi” bafll›kl› iki sunum yap›ld›. 

Komisyonumuz önümüzdeki süreçte sa¤l›k alan›nda yaflanan geliflmeleri takip edecek; ‹stanbul Ta-
bip Odas›’n›n di¤er kurul ve komisyonlar› ile birlikte, Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan 2010 y›l› Kas›m ay›n-
da bafllat›lmas› planlanan Aile Hekimli¤i uygulamas› konusunda yürütülecek faliyetlerde yer alacak-
t›r. 

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

Baflkan: Dr. Süheyla A¤koç, Sekreter: Dr. Osman Öztürk, Üyeler: Dr. An›l Hoflcan, Dr. Güray K›l›ç,
Dr. Mahir Kalay. Dr. Arzu Çerkezo¤lu, Dr. Ali Çerkezo¤lu, Dr. A.Yeliz Mutlu, Dr. Ali Küçük

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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‹TO Kad›n Komisyonu ilk kez 1994 y›l›nda kurulmufltur. Dr. Nuriye Ortayl›, Dr. fiebnem Korur
Fincanc›, Dr. Selver Sar›ca, Dr. Ebru Tafltan, Dr. Özlem Sar›kaya, Dr.Hülya Sonugür, Dr. Beyza
Çelenligil, Dr. Selma Karabey, Dr. Gülnihal Bülbül, Dr. Ayfle Mudun, Dr. Engün Bürümcek komisyon-
da görev alm›fllard›r. Bu dönem baz› kad›n hekimler odan›n yönetsel kurullar›nda yer alm›fllard›r.
Komisyonu dört y›l kadar çal›flm›flt›r. 

‹TO Kad›n Komisyonu 12 Ocak 2007 tarihinde Dr. fiebnem Korur Fincanc›, Dr. Lale T›rt›l, Dr. Elif
K›rteke, Dr.Yeflim ‹fllegen, Dr. Gülsüm Önal, Dr. Macide Korkmaz, Dr.Mehtap Çelik taraf›ndan
yeniden aktive edilerek kurulmufltur.

2008- 2010 çal›flma döneminde komisyonda Dr. Lale T›rt›l, Dr. Elif K›rteke, Dr. fiahika Yüksel, Dr.
Ebru Tafltan, Dr. Yeflim ‹fllegen, Dr. Suzan Saner, Dr. Zerrin Oglagu, Dr. Zerrin Kurflun, Dr. Nergis
Erdo¤an, Dr. ‹fakat Kutlu¤, Dr. Dilek Argon Dr.Gülsüm Önal Dr.Sibel Özsoy görev alm›fllard›r. ‹TO
Kad›n Komisyonu TTB Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤› Kolu’nun amaç ve ilkeleri çerçevesinde
faaliyetlerde bulunmufltur.

AMAÇ 

Meslek, e¤itim ve toplumsal yaflamda,  

• T›p e¤itiminde ve hekimlik mesle¤inde cinsiyet ayr›mc›l›¤›yla mücadele etmek, 

• Hekimlik mesle¤inde ve özellikle cerrahi dallarda egemen olan paternalist yaklafl›m› elefltirmek, 

• T›bb›n belli alanlar›nda (genel pratisyenlik, pediatri, cildiye, preklinik dallar) kad›n hekimlerin
yo¤unlaflmas›, belli alanlar›nda (cerrahi dallar) ise yeterince temsil edilmemesiyle ilgili araflt›rmalar ve
temsil edilmedikleri alanlarla ilgili çal›flmalar yapmak, 

• Kad›n hekim olman›n toplumsal, sosyal, kültürel yüklerini analiz etmek  

TTB ortam›nda,

• TTB ortam›nda kad›n hekim olman›n anlamlar›n› tart›flmak, 

• TTB ortam›nda kad›nlar›n kat›l›m›n› artt›racak mekanizmalar› kurmak, (kota, pozitif ayr›mc›l›k,
örgütsel iklimin erkek egemen anlay›fltan ar›nd›r›lmas› gibi) 

Kad›n sa¤l›¤› alan›nda, 

• Kad›n sa¤l›¤›na iliflkin konulara geleneksel yaklafl›mdan farkl› bir bak›fl aç›s› gelifltirmek, 

• Kad›nlara eflit, ücretsiz, nitelikli, ulafl›labilir, sürekli sa¤l›k hizmeti için mücadele etmek, 

• Ülkemizde öncelikli bir kad›n sa¤l›¤› sorunu olan kad›na yönelik fliddetle mücadele etmek, bu
amaçla kad›n örgütleriyle ve di¤er kurulufllarla iflbirli¤i yapmak, 

• Kad›nlar›n eflitlik, özgürlük mücadelesine katk› sa¤lamak için çal›flmalar yapmak, bu amaçla kad›n
örgütleriyle ve di¤er kurulufllarla iflbirli¤i yapmak.  

‹LKELER 

• Egemen söylemden ba¤›ms›zlaflm›fl bir kad›n dili oluflturmak ve bunu mümkün oldu¤unca ortak
k›lmaya çal›flmak 

• Üretim ve strateji gelifltirme süreçlerinde sermayeden, güç iliflkilerinden, fonlardan, projecilikten
uzak kalmak 

Kad›n Komisyonu Çal›flma Raporu
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• Kad›nlar›n kendi sözlerini söyleyebilecekleri, kad›n bak›fl›n› içeren yöntemlerle stratejiler üretebile-
cekleri,  erkeklik ideolojisinin filtresinden geçmemifl fikirleri rahatça ve çekincesiz olarak dillendire-
bilecekleri, kad›nlar›n kendilerine ait sözleri söyleyebilecekleri ve ayn› zamanda, bunu duyulur k›lan
bir alanda üretebilmek için, komisyon ve kol toplant›lar›n›n kad›nlar›n kat›l›m›na aç›k olmas›; 

• Erkek meslektafllar›m›zla dayan›flmak, onlardan dayan›flma talep etmek, daha yaflan›l›r bir dünya
hedefimiz do¤rultusunda birlikte dönüflmek ve dönüfltürmek için ortak eylemlilikler ve çal›flma alan-
lar› oluflturmak 

• T›bb›n egemen ataerkil bak›fl›n› sorgulamak, t›bbi uygulamalarda kad›n› ve kad›na özgü sa¤l›k
sorunlar›n› görünür k›lmak 

• Kad›n›n sa¤l›k ve güvenlik politikalar›ndan d›fllanmas›na karfl› mücadele etmek, kad›n eme¤ini
görünür k›lma mücadelesine katk›da bulunmak. 

• Bir halk sa¤l›¤› sorunu,  kad›n bedenini /cinselli¤ini / eme¤ini denetleme arac› ve patriarkal kapi-
talizmin en önemli silah› olarak  ‘'kad›na yönelik fliddet'' konusunu gündemde tutmakt›r. 

ÇALIfiMA VE ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 2008–2010

• TTB Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤› Kolu’nda ‹stanbul Tabip Odas› olarak yer al›nm›fl, tüm
çal›flmalarda aktif katk› sa¤lanm›flt›r. 

• “Kad›na Yönelik fiiddet T›bbi ve Hukuki Güncel Uygulamalar Çal›fltay›”n› 29–30 Kas›m 2008 tari-
hinde ‹stanbul tabip Odas›nda ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Edirne, Çanakkale, Kocaeli illerinden, hekim,
hukukçu ve fliddet gören kad›nlara yönelik çal›flmalar› ile bilinen kad›n örgütlerinden 46 kat›l›mc› ile
gerçeklefltirildi. Çal›fltaya kat›lan hekimler, bu konuda meslektafllar›m›z›n yaklafl›mlar› üzerine odak-
land›. Psikiyatri, adli t›p, kad›n hastal›klar›, halk sa¤l›¤›, genel pratisyenlik ve t›bbi etik alanlar›ndan
gelen kat›l›mc›lar ortak görüfl olarak , “kad›na yönelik fliddetin yayg›n olarak görüldü¤ünü ve bunun
sonuçlar› itibar›yla bir halk sa¤l›¤› sorunu oldu¤unu, bu nedenle, hekimler aras›nda toplumsal cinsiyet
yaklafl›m›n›n ve fliddete yönelik fark›ndal›¤›n gelifltirilmesinin gerekli oldu¤unu” belirtti. Bunun ilk
ad›m› olarak fliddetin tan›mlanmas›, izlenmesi, yönlendirme konusunda çal›flmalar›n sürdürülmesi,
deneyimlerin ortaklaflt›r›lmas›, e¤itim materyali oluflturulmas› planland›. 

• Eril t›p uygulamalar›, beden politikalar›, üreme sa¤l›¤› konular› üzerinde öncelikli çal›flmalar
yap›lmas›na önem verilerek bu konular›n 2010 y›l› II. Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤› Kongresi’nde
tema olarak ele al›nmas› önerildi. 

• TTB Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤› Kolu’nda Kad›na Yönelik fiiddet ile ilgili oluflturulan çal›flma
grubu içinde yer al›nd›. 

• Kad›n hekim envanteri: emek, ifl yükü, atama ve yükselmelerde durum, uzmanl›k alan› seçimleri,
ekonomik gelir düzeyi gibi t›p mesle¤i içinde kad›n hekimlerin statüsünü belirlemeye yarayacak bir
envanter oluflturulmas› için yap›lan ön çal›flmada yer al›nd›. 

• Dr. Dilek Argon’a görev yapt›¤› Kartal Lütfi K›rdar E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde baflhekim
taraf›ndan uygulanan fliddet nedeniyle destek çal›flmalar› yap›ld›. Bu do¤rultuda bas›n aç›klamalar›,
‹stanbul T›p Fakültesi ve Bak›rköy Ruh Sa¤l›¤› ve Sinir Hastal›klar› Hastanesinde stand aç›larak, di¤er
sa¤l›k kurulufllar› ve web sitesinde imza kampanyas› çal›flmas› yap›ld›.

• 8 Mart 2009 tarihinde ‹stanbul’da Kad›n Platformu’nun düzenledi¤i yürüyüfle oda ad›na “Kad›na
Yönelik fiiddete Hay›r” pankart› ile kat›l›nd›.

• Türkiye Biyoetik Derne¤i ile birlikte 09.03.2009 tarihinde VII. T›p Eti¤i Sempozyumu düzenlendi.

• T›p Ö¤rencileri Komisyonu (TÖK) kad›nlar› ile ‹TO Kad›n Komisyonu iflbirli¤i içinde çal›flmalar
yap›ld›. 
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• Yeni üreme teknikleri çerçevesinde embriyonun statüsü konusunda teorik çal›flma sürdürüldü.
Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n üremeye yard›mc› tan› merkezlerine iliflkin yeni genelge çal›flmas›na bu ba¤lamda
öneriler TTB görüflü olarak iletildi.

• Hatay’da 3-4 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen II. Kad›n Hekim Örgüt Okulu çal›flmas›nda yer al›nd›.
Düzenlenen forumun raportörlü¤ü gerçeklefltirildi.

• 25 Kas›m Kad›na Yönelik fiiddetle Mücadele Günü etkinliklerine kat›l›m sa¤land›.

• T›bben geriye dönüflülmez aflamada hasta mahkum Güler Zere Serbest B›rak›ls›n etkinliklerine
kat›l›m sa¤land›.

• Bak›rköy Kent Konseyi Kad›n Meclisi toplant›s›nda kat›l›mc› olarak bulunuldu. (22.10.2009). Yerel
yönetimlerde kad›n haklar› aç›s›ndan kad›n sa¤l›¤› konusunda önerilerde bulunuldu.

• Cezaevlerindeki Kad›nlar için STK Buluflmas› (30.10.2009) etkinli¤i çerçevesinde Bak›rköy Ceza ve
Tutukevi ziyareti yap›ld›.  Program›n cezaevi ve gözlemler tart›flma bölümünde cezaevlerindeki
kad›nlar›n sorunlar› ve çözümler konusunda önerilerle katk› sunuldu.

• Halkevleri Kad›n Sa¤l›¤› E¤itimi ve Sa¤l›k atölyesi çal›flmalar›na kat›l›m ve destek sa¤land›. Bu
amaçla “Kad›n Kanserleri” konusunda bir seminer verildi.

• Uluslararas› Ruhsal Travma Toplant›lar› 6 ( Gündelik Hayat›n Travmalar›- 11-12 Aral›k 2009- ‹stan-
bul ) kad›na yönelik fliddet çal›flmalar›nda konuflmac› ve kat›l›mc› olarak görev al›nd›.

• TEKEL iflçilerinin baflta 4-C olmak üzere güvencesiz, kurals›z, esnek tüm istihdam uygulamalar›ndan
vazgeçilmesi ve ifl güvencesinin sa¤lanmas› için verdikleri mücadelede,   dayan›flma ve destek eylem-
lerinin içinde yer al›nd›. 

• Sosyolog, feminist yazar P›nar Selek hakk›nda on y›ld›r devam eden haks›z ve adaletsiz yarg›lama
sürecinde ‘’ Hala Tan›¤›z Platformu’’ na kat›l›m ve destek sa¤land›.

• 100. Y›l›nda 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü etkinlikleri çerçevesinde “savafllara, kapitalizme,
fliddete, ›rkç›l›¤a ve erkek egemen düzene karfl› direnifl, mücadele ve dayan›flma”y› büyütmek için
emek ve meslek  örgütleri kad›n kollar› ile ortak faaliyette bulunuldu.

• KESK’ in önerisi ile 8 Mart’›n emekçi kad›nlar için tatil olarak ilan edilmesi talep edildi.

• Cerrahpafla T›p Fakültesi Ö¤renci Kulüpleri’nin daveti üzerine panelist konuflmac› olarak kat›l›m
sa¤land›.

• Mu¤la’da 07.03.2010 tarihinde gerçeklefltirilen Cinsel Sald›r› Sonras›nda Sorunlar, T›kan›kl›klar,
Çözümler Panelinde yer al›narak cinsel sald›r›da t›bbi yaklafl›mlar ve “tecavüz kriz merkezler”
konusunda yaklafl›m›m›z sunuldu.

• TTB Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤› Kol toplant›s›n›n 28 Mart 2010 tarihinde Diyarbak›r Tabip
Odas› ev sahipli¤inde gerçeklefltirdi¤i toplant›da çal›flmalara kat›l›nd›.    

• 21–22–23 May›s 2010 tarihinde Ankara’ da yap›lacak olan 2010 II. Kad›n Hekimlik ve Kad›n
Sa¤l›¤› Kongresi ''KADINI GÖRMEYEN B‹L‹M VE SA⁄LIK POL‹T‹KALARI'' kongre düzenlenmesinde
görev al›nd›, haz›rl›k çal›flmalar›m›z› sürdürmekteyiz.

Kad›n Komisyonu 2010 Dönemsel Yürütücüsü: Dr. Ebru Tafltan
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Asistan Hekim Komisyonu ‹stanbul'daki asistanlar›n bir araya gelmesi, tan›flmas›, kendi sorunlar›n› ak-
tarmas›n›n gerçekleflti¤i bir ortam oldu.

Asistan Komisyonu Asistan Hekimlerin hastanelerinde karfl›laflt›¤› sorunlarla ilgili ‹stanbul Tabip Oda-
s› Hukuk Bürosu'ndan destek almas›na arac› oldu.

‹stanbul Tabip Odas›’n›n 15 Mart 2009'da yap›lan Hekimler ve Sendikal Örgütlenme paneli ve ben-
zeri etkinliklerinin duyurulmas› ile ilgili katk›da bulunuldu.

Uzmanl›k E¤itimi Çal›flma Grubu (UEÇG) ile asistanlar›n ba¤›n›n güçlendirilmesi ve UEÇG'nin etkinle-
rinin duyurulmas›na katk› sa¤land›.

Hiçbir maafl almayan ve sa¤l›k güvencesi olmayan Yabanc› Uyruklu Hekimlerin sorunlar› UEÇG'de di-
le getirildi.

15. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›’nda TTB Asistan Hekimler Eflgüdüm Kurulu (TTB-AHEK) toplan-
d›. Uzmanl›k e¤itimi, asistanlar›n yaflad›¤› sorunlar tart›fl›ld› ve sonuç bildirgesine katk› sa¤land›. 2010
TTB-AHEK’ nin ‹stanbul’da yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.  

Marmara Üniversitesi Hastanesi asistanlar›n›n haz›rlam›fl oldu¤u, UEÇG prospektif olarak yapm›fl ol-
du¤u  uzmanl›k e¤itimi çal›flmas› ve ‹TO Asistan Komisyonun 1997 y›l›ndaki yapm›fl oldu¤u anketler
baz al›narak haz›rlanan web tabanl› online asistan e¤itim de¤erlendirme anketi ‹stanbul’daki 1700
asistana mail yoluyla ulaflt›r›ld›. Anketin sonuçlar› ek–1 de görülmektedir.

Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi (EAH), Zeynep Kamil EAH ve Bak›rköy Ruh ve Sinir Hasta-
l›klar› Hastanesi'nde Asistan Komisyonu toplant›lar› düzenlendi. Bu toplant›larda asistanlar birbirleri-
ne yaflad›¤› sorunlar› ve deneyimlerini aktard›lar ve ‹stanbul Tabip Odas› Asistan Hekimlere tan›t›ld›.
Bu toplant›lar›m›za ‹TO Avukat› Meriç Eyübo¤lu ile Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeynep Solako¤-
lu kat›larak desteklerini sundular.

Ba¤c›lar E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi'nde yaflanan sorunlar gündeme getirildi ve Yönetim Kurulu'na
aktar›ld›.

Asistan Hekimlerin hukuki haklar›yla ile ilgili soru-cevap format›nda bir broflür haz›rland›.

Domuz Gribi salg›n› s›ras›nda asistan hekimlerin üzerine usulsüz olarak y›k›lan ifl yükü gündeme ge-
tirildi, ma¤dur olan hekimlere Hukuki dan›flma sa¤lanmas›n›n yan› s›ra hukuk bürosunun ‹stanbul Ta-
bip Odas›'ndaki deneyimlerinden yola ç›karak hukuki sürecin örgütlü bir mücadele ile beraber yürü-
tüldü¤ü durumlarda hukuki kazan›mlar›n daha büyük olas›l›kla ve daha çabuk olarak gerçekleflti¤i
aç›klamas› yap›ld› ve asistanlar bu do¤rultuda yönlendirildi.

Domuz Gribi salg›n› s›ras›nda asistanlar›n maruz kald›¤› durumlar ve çözüm önerileri bir rapor halin-
de UEÇG'ye sunuldu.

Asistan Hekim Komisyonu Üyeleri: ‹smail Gönen, Soner Ozaner, Berivan Tunca, Koray Yalç›n,
‹lker Kay›, Murat Ekmez, Ezgi Tuna Erdo¤an, Esin Gürkan, Utku Demirel, Erenç Dokudan, Mahir
Kalay, Muzaffer Kaflar, Belinda Maflal›, Mehmet Güzelgül, Deniz Günefl

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U

Asistan Hekim Komisyonu
Çal›flma Raporu
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Söyleflilerimiz bugüne kadar (Ekim 2009’ dan bu yana) her ay›n ilk perflembe günü olarak program-
land› ve uyguland›.

Gerçeklefltirilen Söylefliler:

1- Ekim 2009, Konu: Sümer’den günümüze yans›yanlar. Konuflmac›: Muazzez ‹lmiye Ç›¤

2- Kas›m 2009, Konu: Felsefenin De¤er/felsefe ve yaflam. Konuflmac›: Ertu¤rul Turan

3- Aral›k 2009, Konu: 8–12.yy ‹slam egemenli¤inde Felsefe Konuflmac›: Faik Bulut, 

Erdo¤an Ayd›n

4- Ocak 2009, Konu: Politik pazarlama ilkeleri Konuflmac›: Niyan Akmanalp

Programda olan ve yap›lmas› kesinleflen söylefliler

1- fiubat 2010, Konu: Toplumsal parçalanma ve Laiklik Konuflmac›lar: Betül Çötüksöken

‹brahim Kabo¤lu

Progamlanan ancak henüz kesinleflmeyen söylefliler

1- Nisan 2010, Politik Tiyatro                                                                

2- May›s 2010, Düflünce Yöntemi                            

3- Hazian 2010, Kiflilik ve Kimlik

Kültür Komisyonu Kurucu Üyeleri: Dr. Selçuk Erez, Dr. Taner Gören, Dr. A. Özdemir Aktan, Dr.
Gülfidan Aras, Dr. Figen Alkan, Dr. Hülya Demir, Dr. Adnan Aras, Dr. Metin Günay, Dr. Hüseyin
Yaman, Dr. Nazmi Tümerdem, Dr. Haydar Durak

Kültür Komisyonu Çal›flma Raporu



8 8

• Her y›l geleneksel olarak verilen ‹stanbul Tabip Odas› Sevinç Özgüner Bar›fl Demokrasi ve ‹nsan Hak-
lar› Ödülü’nün 2009 jürisi oluflturuldu. Odada yap›lan iki toplant› ile ödül verilecekler belirlendi. 

Mart: 

• Meslek hastal›¤›na yakalanan Kot ‹flçileri ile dayan›flma törenine kat›l›nd›. 

• Hekime ve sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddete karfl› ‹TO ve ifl kolumuzdaki di¤er örgütlerin eylemle-
rine kat›l›nd›.

• Gebze M-tipi cezaevinde tutuklu olan Sibel Kurt’un post-op bak›mlar›n›n yap›labilmesi hakk›nda avu-
kat› ile görüflüldü. Cezaevine Sibel Kurt’un sa¤l›k durumunu ö¤renmek amac›yla yaz› gönderildi.   

Nisan

• Terörle mücadele kanunu (TMK) ma¤duru çocuklar için Adalet Platformu’nun Taksim Meydan›’nda
yapt›¤› bas›n aç›klamas›na kat›l›m sa¤land› (24.04.2009). 

• Baflbakanl›k Üsküdar Cezaevi ‹zleme Kurulu’nca Ümraniye Cezaevi’ne yap›lan ziyarete komisyon ola-
rak kat›l›m sa¤land› (16.04.2009).

• ‹flten at›ld›¤› için açl›k grevi yapan DESA iflçisi Emine Arslan’a; direniflini sürdürdü¤ü fabrika önünde
ziyaret edildi.  Sevinç Özgüner Ödül Töreni’ne davet edildi.

• ÇYDD baflkan› Prof. Dr. Türkan Saylan’a yap›lan ev bask›n› protesto edildi. Türkan Saylan ziyaret
edildi.  

• DTP’ye yönelik yap›lan operasyonlar protesto edildi. 

May›s

• 2009 y›l› Sevinç Özgüner ‹nsan Haklar› ve Bar›fl Ödül Töreni yap›ld›. Ödüller gözalt›nda bafllayan ve
cezaevinde devam eden iflkence sonucu yaflam›n› yitiren Engin Çeber ve yürüttü¤ü direnifl ile tüm
emekçilere örnek olan DESA iflçisi Emine Arslan’a verildi. Anma ve etkinli¤e Engin Çeber’in babas› ve
avukatlar›, Emine Arslan ve ailesi kat›ld›. Etkinlikte Sevinç Özgüner ve Türkan Saylan’› anmak amac›y-
la slayt gösterileri yap›ld›. 

Haziran

• Terörle mücadele kanunu ma¤duru çocuklar için Adalet Platformu’na kat›l›m sa¤land›.

•  ‹HD ile ‘Ba¤›ms›z Cezaevi ‹zleme Kurulu’ hakk›nda görüflüldü.

• Tekirda¤ F tipi cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Yefliltepe’ nin sa¤l›k durumu hakk›nda ailesinin
baflvurusu sonras›nda haz›rlanan bilirkifli raporunun ve konunun de¤erlendirilmesi görüflüldü.

Temmuz

• Kemal Türkler’ in Bak›rköy adliyesinde yap›lan 30.07. 2009 tarihindeki duruflmas›na kat›l›m sa¤lan-
d›.

• ‹zmir K›r›klar 1 no’ lu ceza ve tutukevinde hükümlü Memduh K›l›ç’›n sa¤l›k durumu de¤erlendirildi,
avukatlar› ve ‹HD arac›l›¤› ile dosya bilgilerinin temin edilmesi için görüflmelere baflland›.

• Tutuklu kanser hastas› Güler Zere’ nin avukat›n›n baflvurusu de¤erlendirildi.

A¤ustos

• 25 A¤ustos’ta Güler Zere için yap›lan bas›n aç›klamas›na kat›l›nd›. TTB-‹stanbul Tabip Odas› taraf›ndan
oluflturulan bilimsel kurul Güler Zere’ nin sa¤l›k durumuna iliflkin haz›rlad›¤› raporu kamuoyuna sundu.

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U

‹nsan Haklar› Komisyonu 
Çal›flma Raporu
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• Hükümetin ortaya att›¤› Kürt sorununun çözümüne iliflkin ‘Kürt aç›l›m›-milli birlik-demokratik aç›l›m’
sürecine dair olumlu görülen geliflmelerin desteklenmesi, eksik yönlerin dile getirilmesi ‹TO ve TTB’nin
daha aktif rol almas› için çal›fl›lmas› kararlaflt›r›ld›.

• Baflta ‹zmir’de tutuklu (o tarihte) Abdülsamed Çelik olmak üzere kanser hastas› olan tutuklular›n du-
rumu görüflüldü.

• Tecride karfl› mücadele platformu ad›na Av. Ali Eflki komisyonumuzu ziyaret etti. 

Eylül- Ekim

• ‹stanbul Kumkap› Mülteciler Misafirhanesi önünde yap›lan bas›n aç›klamas›na kat›l›nd›.

• Terörle mücadele kanunu ma¤duru çocuklar için Maltepe Gençlik Ceza ve Tutukevi önünde
03.10.09 tarihinde bas›n aç›klamas› yap›ld›.  

Kas›m- Aral›k 

• Üsküdar Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n ilgili yaz›s› üzerine Adalet Bakanl›¤› Üsküdar Cezaevi izleme kuru-
lunda asil üye olarak görev almak üzere Dr. Y›ld›z Ünder önerildi.

• Haziran ay›nda ‹HD’nin çeflitli kurumlara yapt›¤› ça¤r›ya yan›t veren TOHAV, ÇGD, T‹HV, ‹TO ve
‹HD’nin aktif, TMMOB ve KESK’in de dolayl› kat›l›m› ile  ‘Ba¤›ms›z Cezaevleri ‹zleme Kurulu’nun çal›fl-
ma esaslar› tart›fl›lmaya baflland›. 

Ocak-Mart (2010)

• Sevinç Özgüner Demokrasi Bar›fl ve ‹nsan Haklar› ödülünü vermek üzere jüri topland›. Say›lar› 3 bi-
ni aflan TMK ma¤duru çocuklardan birinin babas› olan ve Çocuklar için Adalet Ça¤›r›c›lar› Platfor-
mu’nun oluflumuna ve çal›flmalar›na eme¤i geçen 6 çocuk babas› bir iflçi olan Arif Akkaya’ya ödülün
verilmesi uygun görüldü. 

ÇATIfiMA VE YÖNET‹M‹ ÇALIfiTAYI: 

2010 y›l› 14 Mart T›p Haftas› etkinlikleri içerisinde ‘Çat›flma Ve Yönetimi’ ana temal› ‘Yara ‹zlerimizin
Peflinden fiimdiki Zaman Halleri’  konulu bir çal›fltay düzenlendi. Çat›flma konusunu ele almaktaki ana
hedef kiflisel ve sosyal olarak içinde bulundu¤umuz dönem ve co¤rafyan›n içinde bulundu¤u durum.
Çat›flma yönetimine dair genel olarak eksik b›rak›lan alan; 'bir türlü geçmeyen geçmiflin gölgesi' ve için-
de bulundu¤umuz ama 'fark edemedi¤imiz' ya da 'öteledi¤imiz' 'insan hallerimiz' gündelik hayat›m›z›
belirlemekte. Bu duruma bir demokratik kitle örgütü ya da yeni tan›m›yla STK olarak,  insan hallerimi-
zin gözden geçirilmesi ve 'çat›flma' konusu ekseninde bireye ve sosyal hayata dair yara izlerimize do-
kunarak, ac›lardan bafllayarak yolumuzu bulma çal›fltay› da diyebiliriz.  Bozulan alg›lar›m›z› gözden ge-
çirirken, karfl›laflaca¤›m›z 'insan halleri' gelece¤in geçmiflinde bir yerlerde 'kendimizle de bir tür karfl›-
laflma' olacakt›r. Çal›fltay uluslararas› kat›l›mc›lar›n ifltiraki ile panel, workshoplar ve forumdan oluflan
üç bölümde yüksek kat›l›ml› olarak gerçeklefltirildi.

• ‹stanbul Protokolü e¤itimlerine iliflkin ‹stanbul’da yürütülecek çal›flmalar› planlamak üzere odam›z
üyesi tüm Protokol E¤itimcileri toplant›ya ça¤r›ld›. ‹flkence ve kötü muamele konusunda baflta hekim-
ler olmak üzere bilinç ve duyarl›l›¤›n art›r›lmas› amac› ile bir dizi e¤itim ve etkinlik yap›lmas› planland›.
Bununla ba¤lant›l› olarak komisyon hekimlik uygulamalar›nda ‘‹stanbul Protokolü’nün esas al›nmas›
için daha etkin çal›flma karar› ald›. ‹stanbul Protokolü e¤itimi alan hekimlerle bir geri bildirim toplant›-
s› düzenlenmesi ve  ‘‹stanbul Protokolü’nün temel t›p e¤itimi müfredat›ndaki yerinin sorgulanmas› ka-
rarlaflt›r›ld›.

‹nsan Haklar› Komisyonu Üyeleri: Dr. Berivan Bingöl, Dr. Eylem fiengül, Dr. Ali Küçük, Dr. Mahir
Kalay, Dr. Canel Bingöl, Dr. Nilgün Bahçetepe, Dr. Kenan ‹¤deci, Dr. Nevin Küçükçall›, Dr. Mustafa
Eren, Dr. Mehmet Veysi Ülgen, Dr. Elif K›rteke, Dr. Elif Berkman
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‹stanbul Tabip Odas› Etik Kurul’u 2009–2010 döneminde afla¤›daki etkinlikleri gerçeklefltirmifltir.

Etik Kurul Yönergesinin Haz›rlanmas›: Nisan 2009’da üyeleri Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen Etik
Kurul taraf›ndan Çal›flma Yönergesi haz›rlanarak Yönetim Kurulu’nun onay›na sunulmufltur. Yönetim
Kurulu taraf›ndan onaylanan Yönerge yürürlü¤e girmifltir.

Ayl›k Toplant›lar: Etik Kurul her ay düzenledi¤i ola¤an toplant›lar›n› dönem içinde de sürdürmüfltür.
Her ay›n ikinci Perflembe günü yap›lan ola¤an ayl›k toplant›larda öncelikle Yönetim Kurulu taraf›n-
dan Etik Kurul’un görüflüne sunulan konularda yan›tlar oluflturulmufl ve kendisine yönlendirilen dos-
yalar de¤erlendirmifltir. Di¤er yönden Etik Kurul, sa¤l›k alan›nda öncelikli konularda çal›flma gruplar›
oluflturarak bu konularda ‹stanbul Tabip Odas›’n›n görüflünü oluflturacak metinleri haz›rlay›p Yöne-
tim Kurulu’na sunmak üzere çal›flmalar›n› sürdürmüfltür.

Malpraktis Konusunda Görüfl Oluflturma: Tam Gün Yasas› nedeniyle gündeme gelen malpraktis ko-
nusunda ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere konunun etik boyutunu irdeleyen
bir görüfl metni haz›rlanm›flt›r. Görüfl yaz›s› Yönetim Kurulu’nun onay›n› takiben Oda’n›n ‹nternet
sayfas›nda yay›nlanm›flt›r. Ayn› metin Hekim Formu’nun 2010 y›l› 185. say›s›nda yay›nlanm›flt›r.

14 Mart 2010 Etkinliklerine Katk›: Etik Kurul 14 Mart 2010 kutlama etkinlikleri kapsam›nda malprak-
tis konusunda Türkiye Biyoetik Derne¤i iflbirli¤inde bir panel haz›rlayarak katk› sunmay› planlam›flt›r.
“T›p Eti¤i ve Hukuku Aç›s›ndan Malpraktis” bafll›kl› panele Etik Kurul üyeleri Prof. Dr. ‹mdat Elmas,
Uzm. Dr. Muhtar Çokar, Doç. Dr. Yeflim Ifl›l Ülman (moderatör)’e ilaveten Prof. Dr. Yener Ünver,
Uzm. Dr. Serkan Özkul ve Uzm. Dr. Murat Civaner konuflmac› olarak kat›lm›fllard›r.

Etik Kurul Üyeleri: Dr. Erol Ünder, Dr. Sermet Koç, Dr. Faruk Y›ld›z, Dr. ‹mdat Elmas, Dr. Y›ld›z Ertu¤
Ünder, Dr. Gürsu K›yan, Dr. Orhan Ar›o¤ul, Dr. Yeflim Ifl›l Ülman, Dr. fiefik Görkey, Dr. Tolga Güven,
Av. Ümit Erdem, Dr. Ayflegül Bilen, Dr. Muhtar Çokar
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Etik Kurul Çal›flma Raporu
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14 Mart T›p Haftas› etkinlikleri 8–14 Mart 2010 tarihleri aras›nda gerçeklefltirildi. Haz›rl›klar› 2009
Ekim’inde bafllat›lan T›p Haftas›, birim ziyaretleriyle bafllad›. Bu y›l aralar›nda hastane ve sa¤l›k ocak-
lar›n›n da bulundu¤u 5 birim ziyaret edildi.

T›p Haftas›’n›n ilk gününde “Doktorlar ve Sa¤l›k” Resim Yar›flmas›, Foto¤raf Yar›flmas› Ödül Törenle-
ri ile hekimlerin eserlerinden oluflan resim-heykel sergisi gerçeklefltirildi.

T›p ö¤rencilerinden ve hekimlerden kurulu müzik gruplar› ve korolar taraf›ndan 3 ayr› konser gerçek-
lefltirildi. Geleneksel T›p Haftas› Konseri ise Bostanc› Gösteri Merkezi’nde yap›ld›, Mor ve Ötesi gru-
bunun sahne ald›¤› konser özellikle genç hekimlerin ve t›p ö¤rencilerinin yo¤un ilgisiyle karfl›land›. 

Etkinlikler kapsam›nda sa¤l›k alan›nda öne ç›kan; Birinci Basamakta Performans, Tam Gün Yasas›, T›p
Eti¤i, Malpraktis, Hekimlikte Mesleki Tan›t›m, T›pta Uzmanl›k E¤itimi gibi konu bafll›klar›n›n ele al›n-
d›¤› paneller gerçeklefltirildi.

Panellerin yan› s›ra bu y›l “Yara ‹zlerimizin Peflinde fiimdiki Zaman Halleri” bafll›kl› bir çal›fltay gerçek-
lefltirildi. 5 ayr› çal›flma grubunun oluflturuldu¤u ve bir forumla sonuçland›r›lan çal›fltaya kat›l›m yük-
sek oldu.

Silivri Temsilcili¤imizce de Silivri Atatürk An›t› önünde An›tsal Tören gerçeklefltirilip, 14 Mart Bildirge-
si okundu. Yine Silivri’de yaklafl›k 300 kiflinin kat›l›m›yla coflkulu bir t›p bayram› yeme¤i yap›ld›.

‹.Ü. Spor Birli¤i ile ortaklafla yürütülen çeflitli dallardaki spor turnuvalar› sonunda dereceye girenlere
ödüllerinin verildi¤i bir tören yap›ld›.

14 Mart T›p Bayram› töreni bu y›l Marmara Üniversitesi Haydarpafla Kampüsü R Salonu’nda gerçek-
lefltirildi. T›p fakültesi dekanlar›n›n, TTB Baflkan›, Odam›z Yönetim Kurulu üyelerinin ve konuklar›n ka-
t›l›m›yla gerçeklefltirilen törende 14 Mart ödülleri sahiplerini buldu.

Bu y›l ayr›ca Vavien filminin gösterimi yap›ld› ve arkas›ndan filmin yönetmeniyle bir söylefli gerçeklefl-
tirildi.

T›p Haftas›’n›n bir di¤er önemli etkinli¤i ise Hizmet Plaket Tören’iydi. Yüzlerce hekimi buluflturan ve
duygulu anlar›n yafland›¤› törende, 70, 69, 68, 65, 64, 60, 50, 40 ve 25. hizmet y›llar›n› tamamla-
yan hekimlere hizmet plaketleri verildi, tören s›ras›nda geleneksel 14 Mart T›p Kokteyli gerçeklefltiril-
di.

2010 14 Mart T›p Haftas›’nda en ses getiren etkinlik Tünel’den Taksim Meydan›’na gerçeklefltirilen
Hekim Yürüyüflü oldu. 3000 hekim “Eme¤imize ve Mesle¤imize Sahip Ç›k›yoruz” pankart› arkas›nda,
beyaz önlükleri, yaflanan sorunlar› ve talepleri dile getiren dövizlerle yürüdüler. Yürüyüfl Taksim Ata-
türk An›t› önünde 14 Mart Bildirgesinin okunmas›yla sonland›.

Genel Koordinatör: Dr. Hasan O⁄AN Üyeler: Dr. Abdül Lama, Dr. Ali Küçük, Dr. Ali Özyurt, Dr.
Ayflegül Bilen, Dr. Canel Bingöl, Dr. Erdinç Köksal Dr. Erhan Emel, Dr. Erol Ünder, Dr. Fethi Bozçal›,
Dr. Hayri Davas, Dr. Mustafa Sülkü, Dr. Mustafa Tamyürek, Dr. Nazmi Algan, Dr. Özgür Kasapçopur,
Dr. Sevinç Özgen, Dr. Sibel Kalaça, Dr. Süleyman Özyalç›n, Dr. Yeflim Ifl›l Ulman, Dr. Zeynep
Solako¤lu, ‹nt. Dr. Ferda Volkan, ‹nt. Dr. Gökhan Çulha, ‹nt. Dr. Hatice Kurucu, ‹nt. Dr. Yusuf Kul,
Biyolog Funda Onar, Hemfl. Ayfla Y›ld›z

14 Mart T›p Haftas› Komisyonu
Çal›flma Raporu
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‹STANBUL TAB‹P ODASI’NIN TEMS‹L ED‹LD‹⁄‹ 
KURULLAR, PLATFORMLAR

‹NSAN HAKLARI ‹L KURULU: 

Her ay›n üçüncü Pazartesi günü Valilik Binas›nda gerçeklefltirilen toplant›lar›n tümüne kat›l›nd›. Top-
lant›larda Odam›z› Genel Sekreter Dr. Hüseyin Demirdizen temsil etti. Rutin toplant›lar›n yan› s›ra,
Kurul’a yap›lan baflvurular üzerinden yerinde inceleme ve rapor çal›flmalar› da gerçeklefltirildi. Yay›m-
lanan emsal kararlar Odam›z›n katk›lar›yla oluflturuldu. Bu çerçevede cezaevlerindeki insan hakk› ih-
lalleri, göçmenlerin yaflad›¤› sorunlar, Sulukule Kentsel Dönüflüm süreciyle ilgili sorunlar› vb. konula-
r› yerinde izlemek üzere oluflturulan heyetlerde Odam›z da temsil edildi. 

AC‹L SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ KOORD‹NASYON KURULU:

Her ay›n son Çarflamba günü a¤›rl›kla ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü toplant› salonunda, zaman zaman da çe-
flitli kamu hastanelerinin toplant› salonlar›nda gerçeklefltirilen Acil Sa¤l›k Hizmetleri Koordinasyon Ku-
rulu’nda (ASKOM) Odam›z› M.Ü. T›p Fakültesi Ö¤retim Görevlisi Doç. Dr. Arzu Denizbafl› ve M.Ü.
T›p Fakültesi ‹lk ve Acil Yard›m AD Asistan› Dr. Hasan Demir temsil ettiler. ASKOM toplant›lar›nda ili-
mizdeki acil servis sorunlar›, sa¤l›k alan›ndaki kimi uygulamalar›n (Aile Hekimli¤i vb.) acil sa¤l›k hiz-
metlerine etkileri gibi gündemler ele al›n›nrken, zaman zaman da belli hastanelerin acil servis sorun-
lar› görüflüldü.

‹L UMUM‹ HIFZISSIHHA MECL‹S‹:

Her ay›n son Sal› günü olmak üzere gerçeklefltirilen ‹l Umumi H›fz›ss›hha Meclisi toplant›lar›nda Oda-
m›z› Halk Sa¤l›¤› Uzman› Dr. Murat F›rat temsil etti. Meclis toplant›lar›nda ilimiz su havzalar›ndaki su-
yun durumu ve flebekeye verilen suyun sa¤l›kl›l›¤›, sel felaketinin yaratabilece¤i hastal›klar, salg›n has-
tal›k tehditleri karfl›s›nda al›nacak önlemler vb. gündemler ele al›nd›.

‹L TÜTÜN KONTROL KURULU: 

Sa¤l›k Bakanl›¤›, Tütün Kontrol Çerçeve Sözleflmesi kapsam›nda yap›lacak çal›flmalar›n planlanmas›
ve sigara tüketiminin kontrol alt›na al›narak toplum sa¤l›¤›n›n korunmas› amac›yla oluflturulan ‹l Tü-
tün Kontrol Kurulu’nda Odam›z› M.Ü. T›p Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Elif Da¤l› temsil etti. Si-
gara içme al›flkanl›¤›n›n azalt›lmas›, sigara içmeyenlerin korunmas›, kiflilerin özellikle çocuk ve genç-
lerin sigaran›n zararlar› hakk›nda daha etkin bir flekilde bilgilendirilmesi konular›nda yürütülen kurul
çal›flmalar›na katk› sunuldu. Bu çerçevede 19 May›s 2008 tarihinde yürürlü¤e giren “Tütün Ürünleri-
nin Zararlar›n›n Önlenmesi ve Kontrolü Hakk›nda Kanun” önemli gündem maddelerinden biri oldu.

‹L KOORD‹NASYON KURULU:

‹stanbul’da yap›lacak kamu yat›r›mlar›n›n planlanmas›, yap›lan planlamalar›n izlenmesi amac›yla, çe-
flitli kamu kurum temsilcilerinin kat›l›m›yla y›lda 3 kere olmak üzere gerçeklefltirilen ‹l Planlama ve Ko-
ordinasyon Kurulu toplant›lar›na Odam›z› temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nazmi Algan kat›ld›.

SA⁄LIK MESLEK ODALARI KOORD‹NASYONU:

‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Eczac› Odas›, ‹stanbul Diflhekimleri Odas› ve ‹stanbul Veteriner Hekim-
ler Odas›’ndan oluflan Sa¤l›k Meslek Odalar› Koordinasyonu (SMOK) ortak sorun ve gündemlerini de-
¤erlendirmek, yürütülecek ortak faaliyetleri ele almak üzere bir dizi toplant› gerçeklefltirdi. Dönem
sekreterli¤ini 2008-2010 döneminde ‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n üstlendi¤i SMOK; 26 Kas›m
2008, 3 Haziran 2009, 27 A¤ustos 2009, 11 fiubat 2009, 20 Ocak 2010 tarihlerinde sa¤l›kta öne ç›-
kan Tam Gün Yasas›, Sa¤l›k Uygulama Tebli¤leri vb. gündemleri görüflmek üzere toplant›lar yapt›.
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‹STANBUL MESLEK ODALARI KOORD‹NASYONU:

Meslek birliklerinin ‹stanbul’da faaliyet yürüten Oda ve flubelerinden oluflan ve birlik ve odalar›n or-
tak gündemlerini, sorunlar›n› ele almak üzere gündeme ba¤l› olarak gerçeklefltirilen ‹MOK’un 2008-
2010 dönem sekreterli¤ini ‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müflavirler Derne¤i üstlendi. Rutini
olmayan toplant›lar; meslek birlikleri ve odalar›n DDK taraf›ndan denetlenmesi konusu vb. gündem-
lere ba¤l› olarak de¤iflen tarihlerde yap›ld›. Bu dönemde; 15 Mart 2008, 12 A¤ustos 2008, 28 Ocak
2010’da olmak üzere 3 kez toplant› yap›ld›.

HERKESE SA⁄LIK, GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU:

Sosyal Güvenlik ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Tasar›s›’n›n (SSGSS) 2007 y›l›nda yeniden Meclis gündemi-
ne gelmesiyle birlikte; sa¤l›k hakk› gasp›na ve sosyal güvencesizli¤e karfl› ‹stanbul Tabip Odas›’n›n
ça¤r›s›yla ve 70’in üzerinde sendika, oda, siyasi parti, platform, demokratik kitle örgütü, yöre derne-
¤inin kat›l›m›yla Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu kuruldu. SSGSS Yasa Tasar›s›’na karfl› pa-
ras›z, ulafl›labilir, nitelikli sa¤l›k hakk› fliar›yla bafllat›lan çal›flmalar k›sa sürede ses getirdi ve Platform
bileflenleri baflta olmak üzere AKP Hükümeti eliyle uygulanan Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n geti-
rece¤i olumsuzluklara karfl› bir bilinç olufltu. Bu kapsamda SSGSS Yasas›, katk›-kat›l›m pay›, ilave üc-
ret uygulamas›, Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasar›s› gibi toplumun genelini etkileyecek gündemler-
le ilgili onlarca toplant›, imza kampanyas› ve eylem/etkinlik yap›ld›. 13 Ocak 2008 günü Kad›köy’de
yap›lan “Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Hakk›” mitingi, 24 Mart 2008’de Kad›köy ‹skele Meyda-
n›’nda yap›lan kitlesel oturma eylemi, 24 Eylül 2008’de Unkapan› SGK Müdürlü¤ü’ne kitlesel yü-
rüyüfl, 6 Nisan 2008’de yap›lan Kad›köy Mitingi öne ç›kan Platform etkinlikleri oldu. 18 Ekim Sa¤l›k
Hakk› Mitingi’ne de yo¤un bir kat›l›m sa¤land›.

Sa¤l›k hakk› kapsam›nda yürütülen çal›flmalar›n yan› s›ra ekonomik kriz bahanesiyle artan iflten ç›kar-
malar ve güvencesiz, örgütsüz çal›flma dayatmas›na karfl› HSGG Platformu güvenceli çal›flma, güven-
li gelecek talebi çerçevesinde mücadele sürdürdü. Bu kapsamda öne ç›kan direnifl ve toplumsal ha-
reketlere de etkin destek verdi; Tekel, tersane, itfaiye, ‹SK‹, Marmaray iflçileriyle dayan›flma amac›y-
la pek çok etkinlik gerçeklefltirildi.





BÜRO
ÇALIfiMALARI
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‹STANBUL TAB‹P ODASI ÜYE ÇALIfiMA PROF‹L‹

TOPLAM

KAMU 10231

SADECE KAMU 6547

ÖZEL 15256

SADECE ÖZEL 9475

‹YH 2226

SADECE ‹YH 461

MUAYENEHANE 3341

SADECE MUAYENEHANE 955

ÖZEL+KAMU 2154

ÖZEL+‹YH 521

KAMU+‹YH 575

KAMU 1 BASAMAK 2018

KAMU 2. BASAMAK 1206

KAMU 3. BASAMAK 6020

ÖZEL HASTANE 6226

SADECE ÖZEL HASTANE 4243

ÖZEL DAL MERKEZ‹ 503

SADECE ÖZEL DAL MERKEZ‹ 321

ÖZEL POL‹KL‹N‹K 560

SADECE ÖZEL POL‹KL‹N‹K 323

ÖZEL TIP MERKEZ‹ 2552

SADECE ÖZEL TIP MERKEZ‹ 1542

TIBB‹ TAHL‹L LABORATUARI 105

SADECE TIBB‹ TAHL‹L LAB. 49

GÖRÜNTÜLEME MERKEZ‹ 95

SADECE GÖRÜNTÜLEME MRK. 74

ÜN‹VERS‹TE HASTANELER‹ 1723

SADECE ÜN‹VERS‹TE HAST. 1092

ÖZEL ÜN‹VERS‹TELER 231

SADECE ÖZEL ÜN‹VERS‹TELER 204

ÇALIfiMAYAN ÜYELER‹M‹Z 2746

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U



9 7

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U



9 8

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U



9 9

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U



1 0 0

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U



1 0 1

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U

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

Senem Demir 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

Av. Hazal Pekflen 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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‹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:

Büro Çal›flanlar›: 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 geliy-
orsa yada baflka bir ile kayd›n›n naklinde nakil ifllemleri ile ilgili görüflme ve yaz›flmalar ve üye
dosyalar›n›n klasman› bu büroda yap›l›r.

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

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

• 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,
muayene kart›, laboratuvar defteri vb.) gerçeklefltirilir. Kredi kart› çekim ve kredi kart›ndan sürekli
ödeme talimatlar›n› içeren mail-order ifllemleri Muhasebe Bürosu ile koordineli olarak yap›l›r.

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

• Üyelerimizle ilgili çeflitli kriterlerdeki raporlamalar ile toplu e-posta ve SMS gönderimleri gerçek-
lefltirilir.

• 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 cev-
abi yaz›lar Yönetim Kurulu gündemine sunulur.

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

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

• ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nden periyodik olarak gelen ve serbest çal›flan hekimlerin muayenehane açma-
kapama kay›tlar›na iliflkin raporlar ve hekimlerin çal›flma yeri de¤ifltirdiklerinde Sa¤l›k Grup
Baflkanl›klar›ndan münferiden gelen kay›t kapama ifllemleri bilgisayar kay›tlar›na ve dosyalar›na
ifllenir. (Nisan 2009 – fiubat 2010 tarihleri aras›nda 1.564 üyenin muayenehane kapan›fllar› ve/veya
özel sa¤l›k kurulufllar›ndan ayr›l›fl›, 723 üyenin muayenehane açma ve/veya özel sa¤l›k kurulufllar›nda
göreve 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
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çal›flma yeri de¤iflikliklerinin bilgisayar kay›tlar›na ifllenmesi ve dosyalar›na konulmas› yine üyelik iflleri
bürosu taraf›ndan gerçeklefltirilir.

Aktif üye say›s›n›n 22.464 oldu¤u Odam›z›n Üyelik ‹flleri Bürosu’nda 20.03.2009 – 28.02.2010 döne-
minde yap›lan ifllemler ve bunlara iliflkin yaz›flma adetleri afla¤›da belirtilmifltir. Kay›tlar›m›za göre ayn›
dönemde 79 hekim vefat etmifl, 204 hekim de  üyelikten istifa etmifltir. Ayr›ca büromuzda üyeler-
imize 986 adet kimlik kart› haz›rlanm›flt›r. 

Afla¤›da an›lan tarihlerde ‹stanbul Tabip Odas› Üyelik ‹flleri Bürosu’ nda haz›rlanan belgelerin say›lar›
ç›kart›lm›flt›r. 

20.03.2009 YEN‹ NAK‹L NAK‹L RESM‹ D‹⁄ER FAAL‹YET TTB
28.02.2010 YAPILAN GELEN G‹DEN KURUM YAZIfiMALAR BELGES‹

KAYIT YAZILARI

TOPLAM 687 419 534 202 315 6642 52

Üye bilgilerimizin güncellenmesi hedefiyle 2008 Nisan ay› sonunda tüm büro çal›flanlar›m›z›n
kat›l›m›yla bir çal›flma bafllat›lm›fl, bu çal›flma kapsam›nda 5000 üye bire bir aranm›fl, adres gün-
cellemesi yap›lm›flt›r. Yürütülen güncelleme çal›flmas› tüm üyelere gönderilen Hekim Forumu der-
gisinin iade say›s›n›n da düflmesini sa¤lam›flt›r.

2008 y›l› itibariyle TC kimlik numaras› kullan›m›n›n zorunlu hale gelmesi sonras›nda kay›tlar›m›zda TC
kimlik numaras› eksik bulunan üyelere iliflkin de çal›flma yürütülmüfltür. Bu çal›flma sonras›nda 2008
Nisan ay› sonunda 18821 üyenin TC kimlik numaras› bofl iken, Nisan 2010 itibariyle bu say› 8573’e
düflmüfltür. Konuyla ilgili çal›flmalar devam etmektedir.
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Hukuk Dan›flmanlar›: Av. O. Meriç EYÜBO⁄LU, Av. Oya ÖZNUR, Av. Hazal PEKfiEN

BÖLÜM I

HUKUK BÜROSU FAAL‹YETLER‹

1- DAVALAR

Nisan 2010 tarihi itibar›yla Hukuk Büromuz taraf›ndan, vekil olarak takip edilmeye devam edilen da-
va say›s› 241’dir. 

Hukuk Bürosu iflleyiflinde ifl yükünün önemli bölümünü davalar oluflturmaktad›r. Bu nedenle “dava-
lar” 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 –hatta yüz yüze- 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 iki y›ll›k dönem için; hekime yönelik fliddet baflvurular› oldukça artm›flt›r. Mesleki uygulama
hatalar›, iflyeri hekimli¤i, hasta flikayetleri, disiplin soruflturmalar› ve özellikle son aylarda tam gün
baflvurular›; ilk s›ralanabilecekler aras›ndad›r. 

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 avukatlar› 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. Belirtelim ki sadece “Tam gün” yasas›na iliflkin olarak son bir ay içinde 11 toplant› dü-
zenlenmifltir   

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. 
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Hukuk Bürosu Faaliyetleri
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Sadece Oda’n›n de¤il, Han’›n da sorunlar› büromuzca 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  

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 gerek-
li ödemeyi yapmam›fl olan hekimlere; öncelikle bilgi, sonra uyar› ve ihtar yaz›lar› gönderilmekte, çö-
züm al›namamas› halinde icra takibi yap›lmaktad›r. 

Oda aidat›n› ödemeyen üyelere yönelik olarak da öncelikle; mektup gönderilmekte, kolaylaflt›r›c›
kampanyalar düzenlenmekte, uyar› ve ihtarlardan çözüm al›namamas› halinde; icra takibi yap›lmak-
tad›r. Bu çerçevede 60 dosya için icra takibi bafllat›lm›flt›r, devam eden/sonuçlanmam›fl 21 icra taki-
bi bulunmaktad›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- ‹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›fl ve uzun süren yarg›lama sürecinin sonun-
da “yürütülen kamu hizmetinin bir gere¤i olarak” bu dosya, bilgi ve belgelerin Odaya verilmesi ge-
rekti¤i sonucuna ulafl›lm›flt›r. Bu kararlara ra¤men, ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ünün ayn› tutumu sür-
mekte ve bilgi ve belgeler halen Odaya verilmemektedir. 

b- Hastaneler dikkatsiz ve özensiz flekilde dere yataklar›na kuruldu¤u için, sel felaketinde zarar gör-
müfl ve ilgililer hakk›nda ifllem bafllat›lm›flt›r.  

08.09.2009 tarihinde Silivri ve ‹stanbul’un pek çok bölgesinde yaflanan sel felaketi sonras›nda Prof.
Dr. Necmi Ayano¤lu Silivri Devlet Hastanesi, Selimpafla Acil Yard›m ve Travmatoloji Hastanesi, fieri-
fe Baldöktü Sa¤l›k Oca¤›, Çatalca ilçesinde ise ‹lyas Çokay Devlet Hastanesi hasar görmüfl, sa¤l›k hiz-
meti verilemez hale gelmifl, hastalar ve kamu sa¤l›k çal›flanlar› ciddi ma¤duriyet yaflam›flt›r. Mal ve
can kayb›na neden olan bu a¤›r faturan›n nedeni ise; kamu sa¤l›k kurum ve kurulufllar›n›n dere ya-
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taklar›na ve/veya kenar›na kurulmas›, dere yataklar›n›n yanl›fl flekilde kapat›lmas› ve imar planlar›n›n
mevzuata ve bilimsel gereklere ayk›r› yap›lmas›d›r. Bu nedenle ilgililer hakk›nda suç duyurusunda bu-
lunulmufltur.

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 laboratuar hizmetlerine yö-
nelik karfl›m›za ç›kan bu ihalelerin iptaline yönelik davalar aç›lm›flt›r. 

Belirtelim ki sa¤l›k çal›flanlar›n›n, devlet memuru güvencesinden yoksun olarak istihdam›na yönelik
bu durum, giderek yayg›nlaflmakta ve sadece Sa¤l›k Bakanl›¤› bünyesinde de¤il, Büyükflehir Beledi-
yesi baflta olmak üzere, adeta hekimlerin çal›flt›¤› her yerde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Geride b›rakt›¤›-
m›z iki y›l içinde, bu bafll›k alt›nda çok say›da dava aç›lm›flt›r. 

d- Hastanelerin resmi ad›yla “birleflmesi”, fiilen kapat›lmas› sürecine iliflkin davalar

Bilindi¤i gibi “kentsel dönüflüm” ad› alt›nda, çarp›k kentleflmenin ortaya ç›kard›¤› problemlere bilim-
sel, planl› ve programl› bir çözüm aramaktan ziyade; (Sulukule örne¤inde çarp›c› bir flekilde görüldü-
¤ü gibi) flehrin rant alanlar› tespit edilip ya¤malanmakta, ne kültürel zenginlik, ne tarihi doku, ne ka-
mu yarar› gözetilmektedir. 

Beykoz Devlet Hastanesi’nin varl›¤›na son verilerek, Paflabahçe Hastanesi ile birlefltirilmesi, keza Va-
lideba¤ Devlet Hastanesi’nin varl›¤›na son verilerek Üsküdar Devlet Hastanesi ile birlefltirilmesi karar-
lar› da, benzer bir görünümdedir. Çünkü her iki Hastanenin de co¤rafi konumu bir hayli önemli ve
stratejiktir. Her ikisi de sa¤l›k hizmet sunumu yönünden, önemli bir ifllev üstlendi¤i halde adeta “göz-
den ç›kar›lm›fl”t›r. Bu ifllemlere karfl› aç›lan devam etmektedir.    

e- 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 ilk davada, yarg› talebimiz gibi karar vermifltir.

Hemen ard›ndan bu kez görevli Koruma Kurulu derhal de¤ifltirilerek ve yeni Kurul taraf›ndan tam ak-
si yönde/aleyhe bir karar oluflturularak; ayn› proje yaflama geçirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu “yeni” durum
da yarg›ya tafl›nm›fl ve geçti¤imiz günlerde bu davada da yürütmenin durdurulmas› karar› al›nm›flt›r.
Bir baflka ifadeyle Haydarpafla Numune Hastanesinin içinden geçirilmesi planlanan köprülü kavflak
bir kez daha durdurulmufltur. 

f- Hekim olmad›¤› için Onur Kurulu taraf›ndan ifllem yap›lamayan ve/veya hekim olmakla birlikte su-
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, 
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• ‹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,   

• Doktora nedeniyle edindi¤i “dr” ünvan›n› kullanarak, kendi gelifltirdi¤i “tedavi yöntemlerini” uygu-
lamak üzere sa¤l›k kuruluflu açan kifliler

• Keza t›p doktoru olmayan ancak isimlerinin bafl›nda yer alan “Prof. Dr.” unvan›n› kullanarak, ne-
redeyse hergün bir baflka televizyon program›na kat›l›p, bitkisel tedavi ile tüm hastal›klar› iyilefltirile-
bilece¤ini anlatan kifliler

aleyhinde flikayetçi olunmufltur. Bu flikayetlerimizin bir k›sm› henüz Savc›l›k aflamas›nda takipsizlik ka-
rar› ile sonuçlanm›flt›r. ‹tiraz süreci devam etmektedir. Bir k›sm›nda ise ilgili savc›lar taraf›ndan iddi-
aname düzenlenerek, davalar aç›lm›flt›r.  

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 verilen disiplin cezalar› (bu cezalar›n iptali için Odaya karfl› aç›lan davalar)
oluflturmaktad›r.

3- ‹stanbul Tabip Odas› yöneticisi, temsilcisi ve aktivistlerine karfl› veya bu kifliler ad›na aç›lan davalar:

• ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyet ve çal›flmalar› nedeniyle karfl› karfl›ya kal-
d›¤› soruflturmalar ve davalar,

• Bas›n yay›n organlar›nda yer alan ‹stanbul Tabip Odas› tüzel kiflili¤i ve/veya yöneticileri aleyhine
gerçe¤e ayk›r› haberler ile; hakaret vb. yay›nlara karfl› yap›lan tekziplerin yan› s›ra, takip edilen ceza
ve hukuk davalar›, 

• Hastane temsilcisi veya aktivist olup; çal›flt›¤› kurumda yürüttü¤ü faaliyetler nedeniyle hakk›nda ifl-
lem yap›lan/ceza verilen/dava aç›lan hekimlerin davalar›

• Odan›n yaln›z veya sendikalarla birlikte yapt›¤› etkinliklere kat›ld›¤› için (örne¤in yemek ücretlerine
iliflkin bas›n aç›klamalar›, 25 Kas›m’da sendikalar›n ça¤r›s› ile yap›lan ifl b›rakma eylemleri vb) disiplin
cezas› verilen, ceza-
i soruflturma aç›lan hekimler ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›n›n hukuki ifllem ve davalar›,

• Oda taraf›ndan oluflturulan bir bilimsel komisyonda yer ald›¤› ve/veya bu komisyon raporunun
aç›kland›¤› toplant›ya kat›ld›¤› için disiplin cezas› verilen hekim dosyalar›,  bu bafll›k alt›nda s›ralana-
bilir. 

Son iki y›ll›k dönemde de –önceki zamanlarda oldu¤u gibi- disiplin cezalar› ile cezaland›rma/sürgün
niteli¤indeki görevlendirme ifllemlerine karfl› aç›lan davalar ilk s›radad›r.

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;

a- T›pta uzmanl›k alan›na iliflkin davalar 

Bilindi¤i gibi e¤itici kadrolar›na iliflkin Sa¤l›k Bakanl›¤› düzenlemeleri defalarca Dan›fltay 5. Dairesi ta-
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raf›ndan hukuka ayk›r› bulunmufltur. 2005 y›l›nda Dan›fltay’›n incelemesinden kaç›rmak amac›yla ya-
p›lan Kanuni düzenleme ise Anayasa Mahkemesi taraf›ndan hukuka ayk›r› bulunmufltur. Ama k›sa
süre içerisinde ülke genelinde 176 flef ve flef yard›mc›l›¤› kadrosuna, kadrolar ilan edilmeden hiçbir
hekimin baflvurusu al›nmadan ve baflvuranlar aras›nda bilimsel bir de¤erlendirme yap›lmadan atama-
lar yap›lm›flt›r. Bu nedenle hukuk büromuz taraf›ndan aç›lan 86 dava önemli oranda sona ermifl ve
atamalar iptal edilmifltir. S›n›rl› say›da dava ise takip edilmektedir. 

Ancak idari yarg›n›n iptal kararlar›ndan sonra Anayasa Mahkemesi’nin yürürlük durdurma ve idari
yarg›n›n iptal kararlar›ndan sonra 3359 Say›l› Kanunun Ek 1. maddesi 22.03.2008 tarih ve 26824 Sa-
y›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 5748 Say›l› Kanun ile de¤ifltirilmifltir. Kanunun geçici 1. madde hük-
müne dayanarak Mart ay›nda 75, Haziran ay›nda 201, Ekim ay›nda 228 kadro ilan edilmifltir. Bu dö-
nemlerin hepsinde baflvuru hekimler ad›na, atama ifllemlerinin iptali konulu davalar aç›lm›flt›r.

b-Yan› s›ra; 

• Baflhekim ve döner sermaye komisyonu kararlar›yla, döner sermayeden yap›lan kesintiler, 

• ‹l içi ve il d›fl›na yönelik geçici görevlendirmeler,

• Branfl nöbetleri,

• Muayenehanelerde POS cihaz› bulundurma zorunlulu¤u,

• Hekim tabelalar›na Belediyelerin müdahaleleri, 

• Belediyelerin, muayenehanelerden iflyeri açma ve çal›flma ruhsat› istemesi,

• Fark tazminat›ndan, eksik vergi hesab› gerekçesiyle kesinti yap›lmas›,

• ‹fl Kanunu’nun 81. madde düzenlemesi sonras›nda; ayn› kurumda hem kurum hekimli¤i hem iflye-
ri hekimli¤i yapan hekimlerin yaflad›¤› ma¤duriyetler ve angarya olarak iflyeri hekimli¤i yapt›r›lmas›,

• Maafl ve döner sermaye pay› için ayr› ayr› iki kez vergi indirimi uygulanm›fl olmas› gerekçe göste-
rilerek, vergi indiriminin faiziyle birlikte geri al›nmas› ifllemi,

• Deontolojik kurallara ve meslek etik kurallar›na uygun davrand›¤› halde, hakk›nda dava aç›lan ya
da hakaret vb. davran›fllara maruz kalan hekimler ad›na takip edilen davalar bu bafll›k alt›nda s›rala-
nabilir. 

BÖLÜM III

HEK‹ME YÖNEL‹K fi‹DDET NEDEN‹YLE 

TAK‹P ED‹LEN DAVALAR

‹stanbul Tabip Odas›, hasta/hasta yak›n› fliddetine u¤rayan hekimlere hukuki destek de sunmaktad›r.
Bu kapsamda, tehdit, hakaret, iftira, taciz, darp vs. fliddet eylemlerine maruz kalan hekimlerin tüm
hukuki destek talepleri karfl›lanmakta; gerek soruflturma, gerekse kovuflturma aflamas›nda, fliddet
dosyalar› takip edilmektedir. Son bir y›l içinde (2009 Nisan ay›ndan bu yana) takip edilen dava dos-
yas› %100 artm›flt›r. Hem önemi, hem de cayd›r›c› olmas› umuduyla afla¤›da özet bilgiler yer almak-
tad›r. 

1- Taksim E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde asistan olarak görev yapmakta olan bir hekim, nöbet
günü hasta yak›n›n›n sözlü ve fiziki sald›r›s›na maruz kalm›flt›r. Beyo¤lu 13. Asliye Ceza Mahkeme-
si’nce, hakaret ve darp suçlar›ndan, san›k önce 3 ay 10 gün hapis cezas› ve 360-TL adli para cezas›
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ile cezaland›r›lm›fl, hapis cezas› da adli para cezas›na çevrilmifltir. Ancak karar Yarg›tay 4. Ceza Da-
iresi taraf›ndan, “hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›”n›n düflünülmesi gerekti¤i gerekçesi ile bo-
zulmufltur. Yerel Mahkeme de bozmaya uyarak, san›k hakk›nda 5 y›l denetimli serbestlik uygulanma-
s›na ve hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na karar vermifltir. Karara taraf›m›zdan itiraz edilmifl-
se de Beyo¤lu 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nce reddedilmifltir.

2- Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi üroloji klini¤inde görev yapmakta olan bir he-
kim, hasta yak›nlar›n›n sald›r›s›na u¤ram›fl, hekimin flikayeti nedeniyle aç›lan ceza davas› sonucunda,
Üsküdar 4. Asliye Ceza Mahkemesi san›¤›n 7 ay 15 gün hapis cezas› ile cezaland›r›lmas›na karar ver-
mifltir. Bu karar karfl› tarafça temyiz edilmifl olup, dosya henüz Yarg›tay’dan dönmemifltir. 

3-  Esenyurt Sa¤l›k Oca¤›’nda görev yapmakta olan bir hekim, hasta yak›nlar›n›n sald›r›s›na u¤ram›fl
ve bu nedenle 10 günlük “mutad ifltigale engel” raporu düzenlenmifltir. Hekimin flikayetçi olmas›
üzerine aç›lan kamu davas›nda, Büyükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce, san›klar adli para ce-
zas› ile cezaland›r›lm›fl ve cezan›n ertelenmesine yer olmad›¤›na karar verilmifltir. Karar san›klarca
temyiz edilmifl olup, dosya henüz Yarg›tay’dan dönmemifltir.

4- Kartal’da bir sa¤l›k oca¤›nda görev yapmakta olan hekim, çocu¤una muayene ettirmeksizin ilaç
yazd›rmak isteyen bir polis memurunun sald›r›s›na u¤ram›flt›r. Sald›r› nedeniyle hekim flikayetçi ol-
mufl,  aç›lan kamu davas›nda Kartal 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce, san›¤›n 2 ay 20 gün hapis ceza-
s› ile cezaland›r›lmas›na, ancak san›¤›n hasta çocu¤una ilaç yazd›rabilmek için bu tutum ve davran›fl
içine girdi¤i gerekçesi ile cezan›n kald›r›lmas›na karar vermifltir. Karar taraf›m›zdan temyiz edilmifl
olup, dosya henüz Yarg›tay’dan dönmemifltir.

5- Taksim E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde, görevi esnas›nda hasta yak›nlar›n›n sald›r›s›na u¤rayan
bir hekim taraf›ndan yap›lan flikayet neticesinde, Beyo¤lu 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu da-
vas› aç›lm›fl ve san›¤›n 2 ay 20 gün hapis cezas› ile cezaland›r›lmas›na, bu cezan›n da adli para ceza-
s›na çevrilip, ertelenmesine karar verilmifltir. Karar san›k taraf›ndan temyiz edilmifl olup, dosya henüz
Yarg›tay’dan dönmemifltir.

6-  ‹stanbul Üniversitesi Gö¤üs Cerrahisi Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Göksel Kalayc›, hasta yak›n-
lar›n›n silahl› sald›r›s› sonucu yaflam›n› yitirmifltir. ‹stanbul Tabip Odas›, yarg›lamaya müdahil s›fat› ile
dahil olmufl ve dosya hukuk büromuzca takip edilmifltir. Yarg›lama neticesinde ‹stanbul 3. A¤›r Ce-
za Mahkemesi, san›klardan birinin öldürme suçu nedeniyle müebbet hapis cezas› ile cezaland›r›lma-
s›na karar vermifl ve bu karar kesinleflmifltir. Di¤er san›k ise, suç kan›tlar›n› gizlemek suçundan 2 y›l
hapis cezas› ile cezaland›r›lm›fl, ancak henüz bu ceza kesinleflmemifltir.

7- fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, hasta yak›nlar›n›n sal-
d›r›s›na u¤ram›flt›r. Hekimin flikayeti üzerine, fiiflli 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nce aç›lan kamu davas›n-
da, san›klar adli para cezas› ile cezaland›r›lm›flt›r. San›klardan biri için, hükmün aç›klanmas›n›n geri
b›rak›lmas›na karar verilmifl, di¤eri içinse gerek duyulmam›flt›r. Hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›l-
mas› karar›na taraf›m›zdan itiraz edilmiflse de itiraz›m›z fiiflli 4. A¤›r Ceza Mahkemesi’nce reddedil-
mifltir.

8- ‹stanbul E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde, hasta yak›nlar›n›n hakaretlerine maruz kalan bir he-
kim, bu sald›r› nedeniyle flikayetçi olmufl ve Fatih 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davas› ikame
edilmifltir. Yerel Mahkeme’ce hakaret suçunun karfl›l›kl› ifllendi¤i gerekçesi ile taraflar›n cezaland›r›l-
mamas›na karar verilmifltir. Karar taraf›m›zdan temyiz edilmifl olup, dosya henüz Yarg›tay’dan dön-
memifltir.

9- Bak›rköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Amatem
Poliklini¤i’nde çal›flmakta olan bir hekim, alkol ba¤›ml›s› bir hastan›n b›çakl› sald›r›s› sonucu yüzün-
den ve kolundan yaralanm›flt›r. Hekim bu sald›r› sonucunda flikayetçi olmufl ve Bak›rköy 8. Asliye Ce-
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za Mahkemesi’nde kamu davas› ikame edilmifltir. Yarg›lama neticesinde, san›k 6 y›l hapis cezas› ile
cezaland›r›lm›flt›r. Karar san›k taraf›ndan temyiz edilmifl olup, dosya henüz Yarg›tay’dan dönmemifl-
tir.

10- Marmara Üniversitesi Hastanesi Çocuk Poliklini¤inde görevli bir hekim, hasta yak›n› taraf›ndan
hakarete maruz kalm›fl, tehdit edilmifl ve yaralanm›flt›r. Hekimin flikayetçi olmas› üzerine, Üsküdar 1.
Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davas› ikame edilmifltir. 

Yarg›lama neticesinde san›k hakaret suçundan, 10 ay hapis cezas› ile cezaland›r›lm›fl, cezas› ertelen-
mifl ve san›k hakk›nda 1 y›l süre ile denetimli serbestlik uygulanmas›na karar verilmifltir. 

Ayr›ca san›k tehdit ve kasten yaralama suçundan, ayr› ayr› 5 ay hapis cezas› ile cezaland›r›lm›fl, ceza-
s› ertelenmifl ve bu suçlardan dolay› da san›k hakk›nda 1 y›l süre ile denetimli serbestlik uygulanma-
s›na karar verilmifltir. 

Karar san›k taraf›ndan temyiz edilmifl olup, dosya henüz Yarg›tay’dan dönmemifltir.

11- Zeynep Kamil Kad›n ve Çocuk Sa¤l›¤› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Çocuk Poliklini¤inde görev
yapmakta olan bir hekim, hasta yak›nlar› taraf›ndan darp edilmifltir. Hekimin flikayetçi olmas› üzeri-
ne Üsküdar 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davas› ikame edilmifltir. Yarg›lama sürmektedir.

12- Küçükbakkalköy Sa¤l›k Oca¤›’nda görev yapmakta olan bir hekim, hasta yak›n› ile yaflad›¤› bir
tart›flma sonucunda sald›r›ya u¤ram›fl ve tehdit edilmifltir. Ayn› gün yine ayn› hastan›n yak›nlar› tek-
rar sa¤l›k oca¤›na gelerek, di¤er hekim ve sa¤l›k çal›flanlar›na da hakaret etmifltir. Hekimler ve sa¤-
l›k çal›flanlar› bu sald›r›lar nedeniyle flikayetçi olmufl ve Kad›köy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu
davas› ikame edilmifltir. Ayn› olay nedeniyle, hasta yak›nlar› da hekimden flikayetçi olmufl ve hekim
hakk›nda da yaralamaya teflebbüs ve hakaret suçundan kamu davas› aç›lm›flt›r. 

Yarg›lama neticesinde, sald›r›ya u¤rayan hekim beraat etmifl, san›klardan biri tehdit suçundan 6 ay
hapis cezas› ile cezaland›r›lm›fl ve cezas› ertelenmifltir.

Bir di¤er san›k ise, yine tehdit suçundan 6 ay hapis cezas› ile cezaland›r›lm›fl, san›¤›n daha öncesin-
den de sab›kal› oluflu dikkate al›narak, hapis cezas› paraya çevrilmemifl ya da ertelenmemifl, üstelik
san›k cezan›n infaz› tamamlan›ncaya kadar kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet, kayy›ml›k yet-
kilerinden de yoksun b›rak›lm›flt›r.

Di¤er san›k da, tehdit suçundan 8 ay hapis cezas› ile cezaland›r›lm›fl, hapis cezas› paraya çevrilmemifl
ya da ertelenmemifl, üstelik san›k cezan›n infaz› tamamlan›ncaya kadar kendi altsoyu üzerindeki ve-
layet, vesayet, kayy›ml›k yetkilerinden de yoksun b›rak›lm›flt›r.

13-  Ka¤›thane Devlet Hastanesi Acil Poliklini¤inde nöbetçi olan bir hekim, hasta yak›nlar›n›n haka-
ret ve tehditlerine maruz kalm›flt›r. Hekim hakaret ve tehdit nedeniyle hasta yak›nlar›ndan flikayetçi
olmufl ve fiiflli 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davas› ikame edilmifltir. Yarg›lama sürmektedir.

14- Sultanbeyli Gazi Sa¤l›k Oca¤›’nda görev yapmakta olan bir hekim, baflkas› için ilaç yazd›rmaya
çal›flan bir hastan›n fiziksel sald›r› ve hakaretlerine maruz kalm›flt›r. Bu olay›n ertesi gününde, yine ay-
n› hastan›n 7-8 yak›n› taraf›ndan, hekimin de içinde bulundu¤u servis arac›n›n önü kesilmifl; hekim
ve sa¤l›k oca¤›nda görevli memur servisten indirilerek, hasta yak›nlar› taraf›ndan darp edilmifltir. He-
kimin ve di¤er sa¤l›k personelinin flikayeti üzerine, Sultanbeyli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu
davas› ikame edilmifl olup, yarg›lama sürmektedir. 

Ayr›ca sald›r›y› gerçeklefltiren hasta yak›nlar›ndan birinin 18 yafl›ndan küçük olmas› nedeniyle, bu has-
ta yak›n› için dosya ayr›lm›fl ve ikinci bir dava da Kartal 1. Çocuk Mahkemesi’nde ikame edilmifltir.
Yarg›lama sürmektedir.

15-  Esenler Verem Savafl Dipanseri’nde görev yapmakta olan bir hekim, ö¤le aras›nda dispansere
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girmeye çal›flan hasta ve yak›nlar›n›n küfür ve hakaretlerine maruz kalm›flt›r. Hekimin flikayetçi olma-
s› üzerine, Bak›rköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davas› ikame edilmifl olsa da, hekim yarg›la-
ma s›ras›nda flikayetinden vazgeçti¤inden, kamu davas› ortadan kalkm›flt›r.

16- Bak›rköy Belediye Baflkanl›¤› Yeflilköy Sa¤l›k Birimi’nde görev yapmakta olan bir hekim, randevu-
lar› olmamas›na ra¤men muayene olmak isteyen hastalar›n hakaret ve tehditlerine maruz kalm›flt›r.
Hekimin flikayeti üzerine Bak›rköy 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davas› ikame edilmifltir. Yarg›-
lama devam etmektedir.

Ayr›ca ayn› olay nedeniyle, bir di¤er hasta aleyhine de Bak›rköy 10. Sulh Ceza Mahkemesi’nde dava
aç›lm›fl olup, yarg›lama neticesinde Mahkeme san›¤›n 6 ay 20 gün hapis cezas› ile cezaland›r›lmas›-
na ve cezan›n ertelenmesine karar vermifltir. 

17- Beyo¤lu Göz E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, hastalar›n ha-
karet, iftira ve telefon mesajlar› ile tacizlerine maruz kalm›flt›r. Hekimin flikayeti üzerine Beyo¤lu 9.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davas› ikame edilmifltir. Yarg›lama devam etmektedir.

18- Marmara Üniversitesi Hastanesi Çocuk Poliklini¤inde görevli bir hekim, hasta yak›n›n›n tekme ile
sald›r›s›na ve hakaretlerine maruz kalm›flt›r.  Hekimin flikayetçi olmas› üzerine, Üsküdar 2. Asliye Ce-
za Mahkemesi’nde kamu davas› ikame edilmifltir. Yarg›lama devam etmektedir. 

19- Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde görevli bir hekim, fizik tedavi ve rehabilitasyon nöbetini tut-
makta iken, tedaviyi “be¤enmeyen” bir hasta yak›n›n›n sözlü ve fiziki sald›r›s›na maruz kalm›flt›r. He-
kimin flikayetçi olmas› üzerine, Üsküdar 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davas› ikame edilmifltir. 

Yarg›lama neticesinde, san›k hakaret suçu nedeniyle 11 ay 20 gün hapis cezas› kasten yaralama su-
çu nedeniyle de 5 ay hapis cezas› ile cezaland›r›lm›fl, san›k için hükmedilen bu cezalar ertelenmifl ve
bu suçlardan dolay› da san›k hakk›nda 1 y›l süre ile denetimli serbestlik uygulanmas›na karar verilmifl-
tir.

20- Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Beyin Cerrahisi Klini¤i’nde görevli bir hekim,
nöbet gününde hasta yak›nlar›n›n sald›r›s›na u¤ram›fl ve omzu ç›km›flt›r. Hekim taraf›ndan flikayetçi
olunmufltur. 

San›k hakk›nda basit yaralama ve hakaret suçundan, hekim hakk›nda da hakaret suçundan, Üsküdar
3. Sulh Ceza Mhakemesi’nde kamu davas› ikame edilmifltir. Yarg›lama devam etmektedir.

21- Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde klinik flefi
olarak görev yapmakta olan bir hekim, yak›nlar› ölen kiflilerin sald›r›s›na u¤ram›flt›r. Bu sald›r› nede-
niyle hekim flikayetçi olmufltur. Dosya henüz Kartal Savc›l›¤›’nda olup, soruflturma aflamas›ndad›r.

22- Ba¤c›lar E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Acil Dahiliye Bölümünde görev yapmakta olan bir hekim,
hastas›na serum takt›rmak isteyen bir hasta yak›n›n›n sözlü sald›r›s›na maruz kalm›flt›r. Ayr›ca yine ay-
n› hastan›n bir baflka yak›n› da hekimi darp etmeye çal›flm›flt›r. Hekim bu sald›r›lar üzerine flikayetçi
olmufltur. Dosya henüz Bak›rköy Savc›l›¤›’nda olup, soruflturma aflamas›ndad›r.

23- Ka¤›thane Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤› Eczac›l›k fiubesi amiri olarak görev yapmakta olan bir hekim,
eczane kapatma flartlar›n› ö¤renmek için gelen bir eczac›n›n kendisine defter f›rlatmas› sonucu yara-
lanm›flt›r. Hekimin flikayeti üzerine fiiflli 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davas› ikame edilmifltir.
Yarg›lama devam etmektedir. 

Ayr›ca ayn› olay nedeniyle eczac› da, hekimden hakaret nedeniyle flikayetçi olmufltur. Hekim hakk›n-
da soruflturman›n yürütülebilmesi için, 4483 say›l› Kanun gere¤ince soruflturma izni hususunda ka-
rar beklenmektedir.

24- Dr. Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde hematoloji uzman› olarak görev yap-
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makta olan bir hekim, hastane baflhekiminin fiziksel fliddetine maruz kalm›flt›r. Hastane baflhekimi
de, hekimin kendisini darp etti¤ini iddia etmifltir. Taraflar karfl›l›kl› olarak flikayetçi olmufltur. Bu flika-
yetler üzerine, Kartal 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davas› ikame edilmiflse de, 4483 say›l› Ka-
nun gere¤ince soruflturma izni al›nmad›¤› anlafl›larak, dosya ‹stanbul Valili¤i’ne gönderilmifltir. ‹stan-
bul Valili¤i her iki hekim için de soruflturma izni vermemifltir. Bu karara taraf›m›zdan itiraz edilmifl
olup, dosya Bölge ‹dare Mahkemesi’ne gönderilmifltir. Yarg›lamaya devam edilebilmesi için, Bölge
‹dare Mahkemesi’nin karar› beklenmektedir.

25- fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi onkoloji bölümünde görev yapmakta olan bir hekim, po-
liklinikte yaln›z oldu¤u bir anda içeriye giren 4-5 kiflilik bir grubun sopal› sald›r›s›na u¤ram›flt›r.  Sal-
d›rganlar tespit edilemedi¤i için, dosya henüz fiiflli Savc›l›¤› Faili Meçhul Bürosu’nda soruflturma afla-
mas›ndad›r.

26- Üsküdar 14 Mart Sa¤l›k Oca¤›’nda görev yapmakta olan iki hekim, muayene odas›na ba¤›rarak
giren 4 kiflinin tehdit, küfür ve hakaretlerine maruz kalm›flt›r. Ayr›ca flah›slar hekimlerin üzerine yü-
rüyerek darp etmeye çal›flm›fl; bir hekim darba maruz kalmaktan kurtulmuflsa da, di¤eri maruz kal-
m›flt›r. Hekimler bu sald›r›lar üzerine flikayetçi olmufltur. Dosya henüz Üsküdar Savc›l›¤›’nda olup, so-
ruflturma aflamas›ndad›r.

27- SSK ‹stinye Dispanserinde görevli bulunan bir hekim, görevi s›ras›nda hasta yak›nlar›n›n sald›r›s›-
na u¤rayarak darp edilmifl ve hakarete u¤ram›flt›r. Hekimin flikayeti üzerine aç›lan kamu davas›nda,
san›k hakk›nda, Sar›yer 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce, 21.09.2004 tarihinde, görevli devlet memu-
runa hakaret suçundan 1 ay 20 gün hapis ve 346-TL para cezas› ile cezaland›r›lmas›na, hapis cezas›-
n›n 577,85-TL adli para cezas›na çevrilmesine karar verilmifltir. Ayr›ca etkili eylem suçundan da,
385,31-TL adli para cezas› verilmifltir. Bu cezalar ertelenmifltir. Karar kesinleflmifltir.

28- Adli T›p Kurumu DGM fiube Müdürlü¤ü’nde görevli hekimken, gözalt›nda bulunan kiflilere verdi-
¤i adli rapor nedeniyle emniyet mensuplar› taraf›ndan hakarete maruz kalan bir hekimin flikayeti ne-
deniyle aç›lan davada, ‹stanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 19.11.2007 tarihinde, san›k polis hakk›n-
da 2 ay 20 gün hapis cezas› ile cezaland›r›lmas›na ve 121-TL adli para cezas› ile cezaland›r›lmas›na
karar verilmifltir. Ancak Yarg›tay 4. Ceza Dairesi karar› ile karar zamanafl›m› nedeniyle ortadan kalk-
m›flt›r.

29- Üsküdar Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤›’nda, görevi nedeniyle ve görevi s›ras›nda hasta yak›nlar›n›n sald›-
r›s›na u¤rayarak darp ve hakarete maruz kalan bir hekim taraf›ndan flikayetçi olunmufl ve kamu da-
vas› ikame edilmifltir. Yarg›lama sonucunda Üsküdar 4. Asliye Ceza Mahkemesi 07.05.2003 tarihin-
de her iki suç nedeniyle toplam 945,04-TL a¤›r para cezas›na hükmetmifltir. 

Dosya Yarg›tay 4. Ceza Dairesi taraf›ndan, kasten yaralama suçu nedeniyle onanm›fl ve bu suç gere-
¤ince verilen ceza kesinleflmifltir.

Ancak hakaret suçu bak›m›ndan, Yarg›tay’ca “hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›” müessesesi-
nin uygulanabilmesinin flartlar›n›n olup-olmad›¤› yönünde inceleme yapmak üzere, dosya bozularak
Üsküdar 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ne geri gönderilmifl, yap›lan yeni yarg›lamada ise, hakaret suçu
nedeniyle ikame edilen dava zamanafl›m› nedeniyle ortadan kalkm›flt›r. 

30-  ‹ki hekim, ‹stanbul (SSK) E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde görevli iken, hasta yak›nlar› taraf›n-
dan darp edilmifl ve hekimlerin flikayeti üzerine kamu davas› aç›lm›flt›r. Fatih 1. Asliye Ceza Mahke-
mesince san›klardan biri hakk›nda her iki doktora sald›r›dan dolay› ayr› ayr› 2’fler ay 20’fler gün ha-
pis cezas› verilmifl ve paraya çevrilmifltir. 

31- Samand›ra Sa¤l›k Oca¤›nda görevi esnas›nda hasta yak›nlar›n›n sald›r›s›na maruz kalarak darp
edilmesi nedeniyle flikayetçi olan bir hekimin flikayeti neticesinde Kartal 2. Asliye Ceza Mahkemesin-
de kamu davas› aç›lm›flsa da, hekimin flikayetinden vazgeçmesi üzerine, kamu davas› ortadan kalk-
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m›flt›r.

32- Cerrahpafla T›p Fakültesi Anestezi Anabilim Dal›’nda uzman olarak görev yapmakta olan bir he-
kim, hastane otopark›nda bir hasta yak›n›n›n yumruklar›na maruz kalm›fl ve hekime 10 gün mutad
ifltigale engel raporu verilmifltir.  Hekimin flikayetçi olmas› üzerine ikame edilen kamu davas›nda, Fa-
tih 1. Sulh Ceza Mahkemesi 03.03.2005 tarihinde san›¤›n 445,62-TL adli para cezas› ile cezaland›r›l-
mas›na karar vermifltir. Ceza ertelenmemifltir. 

33- fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde görevli hekimler,
hasta yak›nlar›n›n ölümle tehditlerine maruz kalm›fllard›r. Hekimlerin flikayeti üzerine, san›klar hakk›n-
da birden fazla kifli ile tehdit suç isnad› ile kamu davas› aç›lm›flt›r. Yarg›lama fiiflli 3. Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde sürmektedir.

34- Sultanbeyli Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan bir hekim, usulsüz reçete yazd›rmak iste-
yen 3 hasta yak›n›n›n hakaret ve darp eylemlerine maruz kalm›flt›r. Hekimin flikayeti üzerine kamu
davas› aç›lm›fl olup, yarg›lama neticesinde san›klardan biri yaralama suçu nedeniyle 2.000-TL adli pa-
ra cezas›, hakaret suçu nedeniyle 10 ay hapis cezas› ile cezaland›r›lm›flt›r. Hapis cezas› ertelenmifltir.

Di¤er san›k ise, hakaret suçu nedeniyle 10 ay hapis cezas› ile cezaland›r›lm›fl ve cezas› ertelenerek, 1
y›l süre ile denetimli serbestlik uygulanmas›na karar verilmifltir.

San›klarca dosya temyiz edilmifl olup, karar henüz kesinleflmemifltir.

35- fiile Devlet Hastanesi Acil Poliklini¤inde görevli bir hekim, hasta yak›nlar›n›n tehdit ve fliddetine
maruz kalm›flt›r. Hekim hasta yak›nlar›ndan flikayetçi olmuflsa da, sonras›nda flikayetinden vazgeçmifl-
tir. Öte yandan, hasta yak›nlar› da ayn› olay nedeni ile hekimden flikayetçi olmufl ve hekim hakk›nda
yaralamaya teflebbüsten aç›lan kamu davas›nda, fiile Sulh Ceza Mahkemesi’nce, hekime 740-TL ad-
li para cezas› verilmifl, hükmün aç›klanmas› geri b›rak›lm›flt›r.

36- ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Çocuk Acil Poliklini¤i nöbeti esnas›nda bir hekim,
hasta yak›nlar›n›n sözlü ve fiziksel sald›r›s›na u¤ram›flt›r. Hekim taraf›ndan flikayetçi olunmufl ve Fatih
Savc›l›¤›nca, Fatih 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davas› ikame edilmifltir. Yarg›lama devam et-
mektedir.

37- Zeytinburnu’nda özel bir hastanede çal›flmakta olan bir hekim, usulsüz reçete talep eden bir has-
taya istedi¤i ilaçlar› reçete etmemifl ve bu nedenle hastanede çal›flan gece amiri ve hastane baflheki-
minin ye¤eninin tehdit, hakaret ve cebir eylemlerine maruz kalm›flt›r. 

Taraf›m›zdan hekim ad›na suç duyurusunda bulunulmufl olup, Bak›rköy Savc›l›¤›’nca soruflturma yü-
rütülmektedir.

38- Suadiye Sa¤l›k Oca¤›nda görev yapmakta olan bir hekim, telefonla konufltu¤u gerekçesi ile po-
liklinik s›ras› almam›fl, randevusu da olmayan 2 hastan›n hakaret ve tehditlerine maruz kalm›flt›r. He-
kim taraf›ndan flikayetçi olunmufl olup, hastalar ve hekim hakk›nda karfl›l›kl› hakaret suçundan, Ka-
d›köy 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davas› ikame edilmifltir.

Hastalar hakk›nda tehdit suçundan kovuflturmaya yer olmad›¤›na karar verilmiflse de, bu karara kar-
fl› Üsküdar A¤›r Ceza Mahkemesi’ne taraf›m›zdan itiraz edilmifl, itiraz›m›z henüz sonuçlanmam›flt›r.

39- Bak›rköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde nö-
roloji uzman› olarak çal›flan bir hekim, hasta muayene ederken d›flar›da s›ra kavgas› yapan hastalara
sessiz olmalar›n› söyledi¤i için, önce bir k›s›m hastan›n hakaretine maruz kalm›flt›r. Ayn› gün polikli-
nik hizmeti biten müvekkil servise gitmek üzere, odas›ndan ayr›ld›¤›nda, yan›na iki hasta yaklaflm›fl
ve hastalardan biri hekimi darp ederken, di¤eri de tehdit etmifltir.

Hekim olay nedeniyle flikayetçi olmufl ve bu kifliler hakk›nda hakaret, tehdit ve yaralama eylemlerin-
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den Bak›rköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davas› ikame edilmifltir. Yarg›lama devam etmek-
tedir.

40- Ba¤c›lar E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde, genel cerrahi asistan› olarak görev yapan bir hekim
ile gözalt›na al›nan bir flahs›, darp-cebir raporu için getiren polis memuru aras›nda, polis memurunun
s›ras› gelmedi¤i halde flahs› muayene ettirmek istemesi üzerine tart›flma bafllam›flt›r. Hekim polis me-
murunun, tehdit ve hakaretlerine maruz kalm›fl, polis memuru, hekime fiziksel fliddet uygulamaya da
yeltenince hastane güvenlik görevlilerince kendisine engel olunmufltur.

Hekim gerek çal›flma arkadafllar›n›n, gerek amirlerinin “yaln›z yafl›yorsun, bafl›na ifl alma” gibi telkin-
leriyle flikayetçi olmam›fl, ancak polis memurunun flikayeti üzerine hekim hakk›nda hakaret ve darp
nedeniyle kamu davas› aç›lm›flt›r.

41- Ba¤c›lar E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi acil dahiliye bölümünde, acil hekimi olarak görev yapmak-
ta olan bir hekim, hastas›na serum tak›lmas› gerekmedi¤i halde, tak›lmas› konusunda ›srar eden bir
hasta yak›n›n›n tehdit ve hakaretlerine maruz kalm›flt›r. 

Hekim olay nedeni ile flikayetçi olmufl; hasta yak›n› hakk›nda, tehdit ve hakaret eylemlerinden Bak›r-
köy 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davas› aç›lm›flt›r.

BÖLÜM IV

ÖZEL HEK‹ML‹K ALANI 

Bilindi¤i gibi sa¤l›k hizmeti sunumunda; özel sa¤l›k kurulufllar›n›n kaplad›¤› alan giderek büyümekte-
dir. Özel hekimlik alan›, adeta yeniden yap›lan›rken, hekim eme¤inin de¤eri giderek düflmektedir. Bu
alanda çal›flan hekimler; özlük haklar› ve ifl güvencesi baflta olmak üzere, kadro ve istihdam koflulla-
r›ndan, mesleki ba¤›ms›zl›¤a kadar çok say›da sorunla karfl› karfl›ya kalmaktad›r. Hukuk Büromuza ya-
p›lan baflvurularda da, aç›lan davalarda da çok ciddi say›da bir art›fl görülmektedir.

Hukuk büromuza yap›lan baflvurular aras›ndan; özel hekimlik alan›nda yaflanan sorunlar›n görünür
hale getirilmesi amac›yla 2009 y›l› ve 2010 y›l›n›n ilk üç ay›n› kapsar bir çal›flma yap›lm›fl ve baflvuru-
lar kategorilere ayr›larak incelenmifltir.  Örnekler iflyeri hekimleri, özel hastaneler ve t›p merkezlerin-
de çal›flan hekimler, muayenehanesi olan hekimler ve özel kurumlarda çal›flan hekimlerin farkl› ko-
nulardaki baflvurular› aras›ndan seçilmifltir. 

Örnekleme amac›yla seçilen 205 baflvurucunun; 68’i özel hastanelerde, 47’si t›p merkezleri ve polik-
liniklerde, 31’i muayenehanede, 6’s› bankalar, büyük flirketler, GSM flebekeleri gibi özel iflyerlerinde,
53’ü de iflyeri hekimi olarak çal›flm›fl ve/veya çal›flmakta olan hekimlerdir.

I- Özel Hastaneler, T›p Merkezleri ve Polikliniklerde Çal›flan Hekimler:

1- Ücret Sorunlar›: Bu bafll›kta; ücret ödemelerinde aksamalar/gecikmeler yaflanmas› veya hiç ücret
ödenmemesi, ücretlerde haks›z ve keyfi kesintiler yap›lmas›, örne¤in sabit ücretin hekimin r›zas› ol-
maks›z›n çeflitli oranlarda düflürülmesi veya sabit ücretin kald›r›larak yaln›zca hak edifl karfl›l›¤› çal›fl-
maya geçilmesi, ifl sözleflmesinde anlaflman›n alt›nda ücret gösterilmesi veya hiç yaz›l› sözleflme ya-
p›lmamas› sebebiyle ücret miktar›n›n ispatlanamamas› gibi konular s›ralanabilir.

2- Sözleflme Sorunlar›: ‹flveren taraf›ndan yaz›l› sözleflme yap›lmaya yanafl›lmamas› veya sürekli ola-
rak ertelenmesi, akdedilen sözleflmelerin bir örne¤inin hekimlere verilmemesi, hekimlerin flartlar›n
tek tarafl› belirlendi¤i tip sözleflmeler imzalanmaya zorlanmalar›, ücret, çal›fl›lan iflyeri, çal›flma gün
ve saatleri, nöbet uygulamalar› gibi sözleflme hükümlerinin hekimin r›zas› olmaks›z›n tek tarafl› de-
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¤ifltirilmesi ve hekimlerin bu de¤iflikliklere uymaya zorlanmalar› gibi konular s›ralanabilir.

3- Fesih Sorunlar›: Bu bafll›kta ise; ifl akitlerinin haks›z ve süresinden önce feshi, feshin sözlü olarak
bildirilmesi, yaz›l› olarak yap›lmaya yanafl›lmamas›, k›dem-ihbar tazminatlar›n›n ödenmemesi sorunla-
r› a¤›rl›ktad›r.

4- Çal›flma Biçimi Sorunlar›: Tam gün ücret (sabit ücret, hak edifl vs.) karfl›l›¤› çal›flan hekimlerin, mu-
ayenehane ve/veya flirket aç›l›fl› yapt›r›larak makbuz-fatura düzenletilerek çal›flmaya zorlanmalar› ve-
ya ücretin cüz’i bir k›sm› için SSK bildirimi yap›l›p, kalan k›s›m için yine makbuz-fatura karfl›l›¤› çal›fl-
maya zorlanmalar›, SSK primlerinin gerçek ücretin alt›nda yat›r›lmas› olarak özetlenebilir.

5- Malpraktis Sorular›: Bu bafll›kta; hasta/hasta yak›nlar› taraf›ndan, hekimin t›bbi uygulamas›n›n ku-
surlu oldu¤u yolundaki flikayetleri üzerine aç›lan ceza davalar› ile tazminat davalar›na iliflkin sorular
say›labilir.

6- “Tam Gün Yasas›”na ‹liflkin Sorular: Yasa’n›n getirece¤i/getirdi¤i de¤iflikliklere, ayn› anda nereler-
de çal›fl›labilinece¤ine, mevcut ifllerin sona erdirilmesi sürecine iliflkin sorular ile K›z›lay’a ait t›p mer-
kezlerinde çal›flan ve ifl akitleri sona eren hekimlerin sorunlar› bu bafll›kta s›ralanabilir.

7- Sorumluluk Sigortas› Sorular›: Mesleki sorumluluk sigortas› yapt›rman›n zorunlu olup olmad›¤›na
veya hangi poliçenin daha uygun flartlar içerdi¤ine iliflkin sorular say›labilir.

8- Mesleki Ba¤›ms›zl›k Sorunlar›: Bu bafll›kta; çal›fl›lan özel sa¤l›k kuruluflunda muayene edilecek has-
ta say›s›na veya istenecek tetkiklere iliflkin zorlamalarda bulunuldu¤una iliflkin sorunlar ile yine kimi
özel sa¤l›k kurulufllar›nda baflhekimler taraf›ndan mesleki ba¤›ms›zl›¤a müdahale edildi¤ine iliflkin so-
runlar say›labilir.

9- Mobbing Sorunlar›: Bu bafll›kta ise, iflveren veya kimi baflhekimler taraf›ndan hekimleri istifaya zor-
lamak için yap›lan haks›z uygulamalara, duygusal y›pratma ve psikolojik tacizlere iliflkin sorunlar s›ra-
lanabilir.

10- SGK Genelgesi’ne ‹liflkin Sorular: Özellikle SGK Baflkanl›¤›’n›n “Ba¤-Kur Sigortal› Hekimler” bafl-
l›kl› 18.08.2009 tarihli yaz›s›ndan sonra, bir özel sa¤l›k kuruluflunda tam gün ücretli olarak çal›flan,
buna karfl›l›k fatura-makbuz düzenleyen ve Ba¤-Kur’a tabi olan hekimlerin bu çal›flma düzeninin de-
vam edip etmeyece¤ine dair sorular› bir hayli yo¤unlaflm›flt›r. Bu çal›flma düzenine iliflkin baflvurular
gündemden hiç düflmemektedir.

11- Mesul Müdürlü¤e ‹liflkin Sorunlar: Bu bafll›kta; son düzenlemeler karfl›s›nda mesul müdürlük flart-
lar›nda meydana gelen de¤iflikliklere iliflkin sorunlar ile mesul müdürler aleyhinde aç›lan davalara
(reklam yasa¤› veya di¤er idari konular vb.) iliflkin sorular say›labilir.

12- Pos Cihaz›na ‹liflkin Sorunlar: Bu bafll›k alt›nda; muayenehanesi olmad›¤› halde, özel sa¤l›k kuru-
lufllar›n›n zorlad›¤› çal›flma biçimleri nedeniyle, evini veya hastanenin bir odas›n› muayenehanesiymifl
gibi göstererek aç›l›fl yapan hekimlere, pos cihaz› bulundurmama gerekçesiyle gelen para cezalar› yer
almaktad›r. 

II- ‹flyeri Hekimi Olarak Çal›flan Hekimler:

1- Ücret Sorunlar›: Bu bafll›kta; ücret ödemelerinde aksamalar/gecikmeler yaflanmas› veya hiç ücret
ödenmemesi, sözleflmede yer ald›¤› halde TTB Asgari Ücret Tarifesi’nin alt›nda ödeme yap›lmas›,
2010 y›l› Ocak zamm›n›n yap›lmamas›, ortak sa¤l›k birimine dahil olan bir iflverenin ödeme yapma-
mas› gibi konular s›ralanabilir.

2- Sözleflme Sorunlar›: TTB’nin tip sözleflmesi akdedildi¤i halde, daha düflük ücret veya aleyhe hü-
kümler içeren ikinci bir sözleflme imzalat›lmas›, ücret veya çal›flma gün ve saatleri gibi sözleflme hü-
kümlerinin hekimin r›zas› olmaks›z›n tek tarafl› de¤ifltirilmesi, y›ll›k iznin eksik kulland›r›lmas› gibi ko-
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nular s›ralanabilir.

3- Fesih Sorunlar›: Bu bafll›kta ise; ifl akitlerinin haks›z ve süresinden önce feshi, feshin sözlü olarak
bildirilmesi, yaz›l› olarak yap›lmaya yanafl›lmamas›, k›dem-ihbar tazminatlar›n›n ödenmemesi veya
tazminatlar›n çal›fl›lan gün ve saatler toplanarak hesaplanmas› sorunlar› a¤›rl›ktad›r.

4- ‹flyerinin Tafl›nmas› Sorunlar›: Bu bafll›kta; sözleflmede çal›flmak konusunda anlafl›lan fabrika veya
iflyerinin flehrin bir baflka yerine tafl›nmas› sebebiyle bu yeni yere ulaflmak konusundaki sorunlar ile
bu gibi durumlarda ne yap›labilece¤ine iliflkin sorular s›ralanabilir.

5- “Tam Gün Yasas›”na ‹liflkin Sorunlar: Bu bafll›kta ise; Tam Gün Yasas›’na iliflkin genel bilginin yan›
s›ra, özellikle kamu görevinin yan› s›ra iflyeri hekimli¤i yapan hekimlerin ifl akitlerinin ne olaca¤›, uzun
y›llard›r devam eden çal›flmalar›na karfl›l›k tazminat al›p alamayacaklar›, dava aç›p açamayacaklar› gi-
bi konular say›labilir.

6- TTB Sertifikasyon/Yenileme E¤itimi Sorular›: Bu bafll›kta; iflyeri hekimli¤i alan›na iliflkin son düzen-
lemeler nedeniyle; sertifikasyon ve yenileme e¤itiminin kim taraf›ndan verileyece¤i, özel flirketlerin
e¤itim verme yetkilerinin bulunup-bulunmad›¤› ve iflyeri hekimli¤inin gelece¤inin ne olaca¤› gibi so-
rular yer almaktad›r.

III- Muayenehanesi Olan Hekimler:

1- T›bbi At›k Sorunu: Bu bafll›kta; belediyeler taraf›ndan her y›l sene bafllar›nda gönderilen t›bbi at›k
konulu sözleflmeleri imzalamamak gerekip-gerekmedi¤i, bu konuda harç ödenmesinin zorunlu olup
olmad›¤›, kimi branfllarda muayenehanede hiçbir t›bbi at›k üretilmedi¤i, bu konuda ne yap›labilece-
¤i sorular› say›labilir.

2- ‹flyeri Harçlar› Sorunu: Belediyelerden iflyeri ruhsat› alman›n ve talep edilen harçlar› ödemenin zo-
runlu olup olmad›¤› sorular› yer almaktad›r.

3- SGK Genelgesi’ne ‹liflkin Sorular: SGK Baflkanl›¤›’n›n “Ba¤-Kur Sigortal› Hekimler” bafll›kl›
18.08.2009 tarihli yaz›s›ndan sonra, muayenehanesi olup ayr›ca bir özel sa¤l›k kuruluflunda hizmet
de veren ve buna karfl›l›k fatura-makbuz düzenleyen ve Ba¤-Kur’a tabi olan hekimlerin bu çal›flma
düzeninin devam edip etmeyece¤ine dair sorular› s›ralanabilir.

4- SGK Anlaflmas› Sorunu: SGK’n›n muayenehanelerden hizmet sat›n almas› için neler yap›lmas› ge-
rekti¤ine iliflkin sorular say›labilir.

5- Malpraktis Sorular›: Bu bafll›kta; hasta/hasta yak›nlar› taraf›ndan, hekimin t›bbi uygulamas›n›n ku-
surlu oldu¤u yolundaki flikayetleri üzerine ikame olunan ceza davalar› ile tazminat davalar›na iliflkin
sorular yer almaktad›r.

6- “Tam Gün Yasas›”na ‹liflkin Sorular: Bu bafll›kta, özellikle son aylarda yo¤unlaflan “Tam Gün Yasa-
s›”ndan sonra muayenehanesi olan hekimlerin mevcut hukuki durumunun nas›l etkilenece¤ine iliflkin
sorular say›labilir.

7- Reklam Kurulu Sorunlar›: Bu bafll›kta, muayenehaneye iliflkin web sitesi veya gazete yay›nlar› ne-
deniyle Reklam Kurulu taraf›ndan verilen para cezalar›na iliflkin sorunlar s›ralanabilir.

8- E-Beyanname Sorunu: Bu bafll›kta ise; hekimlerin, muhasebeci arac›l›¤› olmaks›z›n do¤rudan e-be-
yanname verememeleri sebebiyle meydana gelen mali külfete iliflkin sorunlar ile bu konunun çözül-
mesi için neler yap›labilece¤ine iliflkin baflvurular yer almaktad›r.   

IV- Özel fiirket, Banka ve Benzeri Yerlerde Çal›flan Hekimler:

1- Ücret Sorunlar›: Bu bafll›kta; ücretlerin düflüklü¤ü ve gerekli art›fllar›n yap›lmamas›  gibi konular s›-
ralanabilir.

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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2- “Tam Gün Yasas›”na ‹liflkin Sorular: “Tam Gün Yasas›”n›n mevcut hukuki durumlar›n› nas›l etkile-
nece¤ine iliflkin sorular ile yeniden memuriyete geçildi¤i takdirde tazminat al›p alamayacaklar›na ilifl-
kin sorular say›labilir.

V- Di¤er: 

Bu bafll›kta, Ayakta Teflhis ve Tedavi Yap›lan Özel Sa¤l›k Kurulufllar› Hakk›nda Yönetmelik ile Özel
Hastaneler Yönetmeli¤i’nde 15.02.2008 ile 11.03.2009 tarihlerinde yap›lan de¤ifliklikler sonucunda;
kadro bulamamak, yafl haddinden emekli olmamak veya 11 Marttan sonra kamudan istifa etmek ge-
rekçeleriyle kadro tahsisinden yararlanamamak,  yaln›zca part-time çal›flmak istemek gibi nedenlerle
çal›flmalar› engellenen/izin verilmeyen hekimlerin baflvurular› yer almaktad›r. 
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Acil Hastaya Bakmamak YK. ‹flleme Gerek Yok 1

Acil Hastaya Bakmamak YK. Bilgi Olarak Arflive 1

Acil Hastaya Bakmamak YK. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü'ne bildirilmesine 1

Acil Hastaya Bakmamak OK. ‹flleme Gerek Yok 1

Arac› Kullanmak OK. ‹flleme Gerek Yok 2

Bildirimsiz/Birden Fazla Yerde Serbest Hekimlik Yapmak YK. ‹flleme Gerek Yok 1

Bildirimsiz/Birden Fazla Yerde Serbest Hekimlik Yapmak YK. Yaz›l› Uyar› 3

Bildirimsiz/Birden Fazla Yerde Serbest Hekimlik Yapmak Y.O.K. 1 Ay Meslekten Men 1

Bilimselli¤i Kan›tlanmam›fl Yöntemle Tedavi Yapmak Y.O.K. Zaman Afl›m› 1

Çal›flma ‹zni Olmayan Yabanc› Uyruklu Hekim Çal›flt›rmak YK. Bilgilendirme Yaz›s› 1

Çal›flma ‹zni Olmayan Yabanc› Uyruklu Hekim Çal›flt›rmak YK. ‹lgisi Nedeniyle ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤üne Bildirilmesine 1

Deontoloji Kurallar›na Uymamak YK. Bilgilendirme Yaz›s› 1

Deontoloji Kurallar›na Uymamak YK. Yaz›l› Uyar› 1

Deontoloji Kurallar›na Uymamak O.K. Para Cezas› 1

Di¤er YK. fiikayetçinin ‹stenen Belgeleri Göndermemesi Nedeniyle Kapat›lmas›na 1

Di¤er YK. Adli Makamlar›n De¤erlendirmesine 1

Di¤er YK. Bilgi Olarak Arflive 1

Di¤er YK. Bilgilendirme Yaz›s› 2

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U

Hekimlik Uygulamalar› Bürosu

Kapsad›¤› Doktor Say›s› Dosya Say›s›
Dosya Aç›lm›fl Baflvuru 533 392
‹ncelemede Olan Dosya 212 150
Soruflturmada Olan Dosya 83 46
Onur Kurulu’na Sevk Edilen Dosya 243 172
Onur Kurulu’nda Olan Dosya 208 108
O.K. ‹tiraz Süresi ‹çinde Olan Dosya 36 23
Verilen Onur Kurulu Karar› 284 186
Yüksek Onur Kurulu’na Sevk Edilen Dosya 171 98
Yüksek Onur Kurulu’nda Olan Dosya 113 66
Sonuçlanan Dosya 542 381
Dönem ‹çinde Baflvurulan – Sonuçlanan 194 144

Büronun amac› hekimlik uygulamalar› sonucu ortaya ç›kacak her türlü iddiay› araflt›rmak, toplanan
her türlü bilgi ve belgeyi Yönetim Kurulu'na sunmak, oluflturulan dosya sonuçlan›ncaya kadar takip
etmektir. Hekimlere sa¤l›k hukuku dan›flmanl›¤› yapmak, mevzuatla ilgili yenileme çal›flmalar› yap-
mak için ilgili kurulufllarla temas etmek, e¤itim çal›flmalar› yapmak di¤er hedeflerdir.

Büro Sorumlu Hekimleri: Dr. Celalettin CENG‹Z, Dr. ‹lhan DO⁄AN

Büro Çal›flanlar›: Cevdet ALBAYRAK, Özlem ÖZTÜRK



1 1 9

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U

Di¤er YK. ‹dari Bir Konu Oldu¤undan Bilgi Verilerek Kapat›lmas›na 1

Di¤er YK. ‹lgisi Nedeniyle ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü'ne Bildirilmesine 3

Di¤er YK. Yaz›l› Uyar› 1

Diplomas›n› ve/veya Uzmanl›k Belgesini Kiraya Vermek YOK. ‹flleme Gerek Yok 2

Diplomas›n› ve/veya Uzmanl›k Belgesini Kiraya Vermek YOK. Uyarma Cezas› 1

Gerçek D›fl› Rapor ve/veya Belge Düzenlemek YK. Adli T›p Kurumu'na Baflvuru Yap›lmas› 1

Gerçek D›fl› Rapor ve/veya Belge Düzenlemek YK. Adli Makamlar›n De¤erlendirmesine 1

Gerçek D›fl› Rapor ve/veya Belge Düzenlemek YK. Bilgiilendirme Yaz›s› 6

Gerçek D›fl› Rapor ve/veya Belge Düzenlemek Y.K. Bilgi Olarak Arflive 13

Gerçek D›fl› Rapor ve/veya Belge Düzenlemek YK. ‹flleme Gere Yok 1

Gerçek D›fl› Rapor ve/veya Belge Düzenlemek OK. ‹flleme Gerek Yok 10

Gerçek D›fl› Rapor ve/veya Belge Düzenlemek Y.O.K. ‹flleme Gerek Yok 1

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. ‹dari Bir Konu Oldu¤undan Bilgi Verilerek Kapat›lmas›na 1

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek Y.K. Bilgi Olarak Arflive 2

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK Bilgilendirme Yaz›s› 9

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. Delil Yetersizli¤inden Kapat›lmas›na 4

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. ‹lgisi Nedeniyle ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü'ne 3

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. ‹lgisi Nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na 2

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. fiikayet Geri Al›nd›¤›ndan Kapat›lmas›na 1

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. fiikayet Nedeni Ortadan Kalkt›¤›ndan Kapat›lmas›na 1

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. ‹flleme Gerek Yok 4

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

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek OK. ‹flleme Gerek Yok 6

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YOK. Para Cezas› 1

Hasta S›rlar›n› Aç›klamak YK. Bilgilendirme Yaz›s› 1

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

Hasta Yönlendirmek YK. Bilgi Al›namad›¤›ndan Kapat›lmas›na 1

Hasta Yönlendirmek YK. Bilgi Olarak Arflive 7

Hasta Yönlendirmek YK. fiikayet Geri Al›nd›¤›ndan Kapat›lmas›na 3

Hasta Yönlendirmek YK. ‹lgisi Nedeniyle ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü'ne 1

Hasta Yönlendirmek YK. Delil Yetersizli¤inden Kapat›lmas›na 3

Hasta Yönlendirmek YK. ‹flleme Gerek Yok 2

Hasta Yönlendirmek OK. Uyarma Cezas› 2

Hastadaki Etkisini T›p D›fl› Amaçla Kullanmak YK. Dilekçe Usulüne Uygun Olmad›¤›ndan Kapat›lmas›na 1

Hastadaki Etkisini T›p D›fl› Amaçla Kullanmak OK. ‹flleme Gerek Yok 1

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak YK. ‹lgisi Nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na Bildirilmesine 7

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak YK. Bilgilendirme Yaz›s› 5

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

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak YK. Delil Yetersizli¤inden Kapat›lmas›na 1

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak YK. Yaz›l› Uyar› 1

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

Hastaya Gereksiz/Fuzuli Masraf Yapt›rmak YK. Yaz›l› Uyar› 1

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›flta Bulunmak YK. Bilgi Olarak Arflive 3
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Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›flta Bulunmak YK. Adli Makamlar›n De¤erlendirmesine 2

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›flta Bulunmak YK. TTB Merkez Konseyi'ne Bildirilmesine 1

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›flta Bulunmak YK. Bilgilendirme Yaz›s› 2

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›flta Bulunmak YK. Delil Yetersizli¤inden Kapat›lmas›na 1

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›flta Bulunmak YK. ‹flleme Gerek Yok 3

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›flta Bulunmak YK. Yaz›l› Uyar› 2

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›flta Bulunmak OK. Adli Yarg›lama Sonucunun Beklenmesine 1

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›flta Bulunmak OK. ‹flleme Gerek Yok 3

Konsültasyon Kurallar›na Uymamak YK. Yaz›l› Uyar› 1

Meslektafl›n› Zemmetmek YOK. Uyarma Cezas› 1

Meslektafl›n› Zemmetmek YOK. Meslekten Geçici Men 1

Meslektafllar›na ‹yi Davranmamak YK. Bilgilendirme Yaz›s› 1

Meslektafllar›na ‹yi Davranmamak YK. ‹flleme Gerek Yok 1

Meslektafllar›na ‹yi Davranmamak OK. ‹flleme Gerek Yok 1

Meslektafllar›na ‹yi Davranmamak OK. Uyarma Cezas› 2

Meslektafllar›na ‹yi Davranmamak YOK. 15 Gün Meslekten Men 1

Reklam YK. Bilgi Olarak Arflive 19

Reklam YK. Yaz›l› Uyar› 3

Reklam OK. ‹flleme Gerek Yok 9

Reklam OK. Para Cezas› 5

Reklam YOK. ‹flleme Gerek Yok 6

Reklam YOK. Para Cezas› 8

Tabela Yönetmeli¤i'ne Uymamak YK. Yaz›l› Uyar› 2

Tabela Yönetmeli¤i'ne Uymamak YOK. Para Cezas› 2

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak YK. Bilgi Olarak Arflive 1

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak YK. Delil Yetersizli¤inde Kapat›lmas›na 1

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak YK. Adli Makamlar›n De¤erlendirmesine 1

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak YK. Yaz›l› Uyar› 1

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak OK. ‹flleme Gere Yok 1

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak YOK. ‹flleme Gerek Yok 1

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak YOK. Uyarma Cezas› 2

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak YOK. Para Cezas› 5

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata YK. Bilgi Olarak Arflive 9

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata YK. Bilgilendirme Yaz›s› 21

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata YK. Hekime Ulafl›lamad›¤›ndan Tutanakla Kapat›lmas›na 1

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata YK. ‹lgisi Nedeniyle ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü'ne 3

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata YK. ‹lgisi Nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata YK. Di¤er Tabip Odas›'na Bildiririlmesine 1

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata YK. fiikayetçiden ‹stenen Belgelerin Gönderilmemesi Nedeniyle Kapat›lmas›na 3

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata YK. fi‹KAYET GER‹ ALINDI⁄INDAN ‹flleme Gerek Yok 8

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata YK. Delil Yetersizli¤inden Kapat›lmas›na 5

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata YK. Zaman Afl›m› 1

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata YK. ‹flleme Gerek Yok 88

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata YK. Yaz›l› Uyar› 25

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata OK. ‹flleme Gerek Yok 61

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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T›bbi ‹hmal ve/veya Hata OK. Uyarma Cezas› 5

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata OK. Para Cezas› 9

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata YOK. ‹flleme Gerek Yok 20

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata YOK. Uyarma Cezas› 3

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata YOK. Para Cezas› 6

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata YOK. Meslekten Gecici Men 7

Usulsüz Adli Muayene ve Rapor Yazmak YK. Bilgilendirme Yaz›s› 1

Usulsüz Adli Muayene ve Rapor Yazmak YK. Yaz›l› Uyar› 1

Usulsüz Belge Düzenlemek YK. ‹flleme Gerek Yok 2

Usulsüz Belge Düzenlemek OK. Para Cezas› 1

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

Usulsüz Reçete ve Rapor Yazmak YK. Yaz›l› Uyar› 2

Usulsüz Reçete ve Rapor Yazmak OK. Uyarma Cezas› 2

Uzmanl›k D›fl› Giriflim ve Faaliyette Bulunmak YOK. ‹flleme Gerek Yok 1

Uzmanl›k D›fl› Giriflim ve Faaliyette Bulunmak YOK. Para Cezas› 2

Yasa ve Tüzüklerin verd¤i Görevleri Yapmamak YOK. Para Cezas› 2

Yasalara Ayk›r› Davran›fl YK. Bilgilendirme Yaz›s› 1

Yasalara Ayk›r› Davran›fl YK. ‹lgisi Nedeniyle ‹l Sa¤l› Müdürlü¤ü'ne Bildirilmesine 2

Yasalara Ayk›r› Davran›fl OK. ‹flleme Gerek Yok 3

Yasalara Ayk›r› Davran›fl OK. Uyarma Cezas› ve Para Cezas› 1

Yaflam ve Sa¤l›¤a Sayg› ve/veya Özen Göstermemek YK. ‹lgisi Nedeniyle ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü'ne Bildirilmesine 2

Yaflam ve Sa¤l›¤a Sayg› ve/veya Özen Göstermemek YOK. Meslekten Geçici Men 2

2009 y›l›nda Hekimlik Uygulamalar› Bürosu çal›flmalar›n›n yeniden organize edilmesi sonucu
afla¤›daki tabloda da görülece¤i üzere baflvuru say›lar›nda önemli bir art›fl olmas›na karfl›n
sonuçlanan dosya say›s› da ayn› oranda artm›flt›r.

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

BAfiVURU DOSYASI 331 345 370 392

SONUÇLANAN DOSYA 281 325 294 381

ONUR KURULUNA SEVK ED‹LEN DOSYA 130 154 131 172

ONUR KURULU KARARI VER‹LEN DOSYA 69 161 146 186
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VER‹LEN ‹fiYER‹ HEK‹ML‹⁄‹ YETK‹S‹ VE FES‹HLER: 

Mevcut dönemde verilen iflyeri hekimli¤i yetkilerinin
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 internet üzerinden ön e¤itim ve
kat›l›ml› e¤itim olarak iki aflamal› olarak yap›lan iflyeri
hekimli¤i kurslar› an›lan dönemde 

• 4-11 Nisan 2009 tarihlerinde 105 hekimin

• 20-27 Haziran 2009 tarihlerinde 96 hekimin kat›l›-
m›yla gerçekleflmifl, 201 hekim ‹flyeri Hekimli¤i Temel
E¤itim Sertifikas› almaya hak kazanm›flt›r. 

‹fiYER‹ HEK‹M‹ ‹LER‹ E⁄‹T‹MLER‹: 

‹flyeri hekimli¤i temel e¤itim sertifikas›na sahip ve özellikle fiili olarak iflyeri hekimli¤i yapan hekimle-
rimizin kat›ld›¤› ileri e¤itimler afla¤›daki tarihlerde yap›lm›flt›r.

17 Ocak 2010 Mesleki Dermatozlar E¤itimi 19 hekim kat›lm›flt›r.

20-21 fiubat 2010 ‹flitmenin Korunmas› E¤itimi 23 hekim kat›lm›flt›r.

20-21 Mart 2010 Kas ‹skelet Sistemi Hastal›klar› e¤itimi düzenlenecektir. 

TAKIM DOKTORLU⁄U KURSU: 

Türk Tabipleri Birli¤i ve Spor Hekimli¤i Derne¤i’nce, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin ve Gençlik
ve Spor Genel Müdürlü¤ü’nün de destekleri ile 03-07 fiubat  2010 tarihlerinde Ankara’da düzenle-
nen Tak›m Doktorlu¤u Kursu’na ‹stanbul’dan 40 hekim kat›lm›flt›r. 

KURS BAfiVURULARI: 

01.04.2009 – 28.02.2010
döneminde Odaya yap›lan
kurs baflvuru say›lar› ve
toplam baflvuru adetleri
afla¤›daki gibidir.
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‹flyeri Hekimli¤i Bürosu
Çal›flma Raporu

AYLIK DÖNEM YETK‹ FES‹H
SAYISI SAYISI

Nisan 2009 26 27
May›s 2009 16 34
Haziran 2009 48 36
Temmuz 2009 40 23
A¤ustos 2009 35 29
Eylül 2009 44 28
Ekim 2009 36 9
Kas›m 2009 36 18
Aral›k 2009 52 48
Ocak 2010 47 24
fiubat 2010 51 16
TOPLAM 431 292

KURS BAfiVURULARI 01.04.2009 – 28.02.2010 TOPLAM 
DÖNEM‹ BAfiVURU ADED‹ BAfiVURU ADED‹

‹flyeri Hekimli¤i 139 1808
Turizm Hekimli¤i 17 458
Spor Hekimli¤i 23 283

Yasal düzenlemeler do¤rultusunda hekim bulundurmak zorunda olan iflyerlerine bafllayacak hekim-
lerin sertifikasyon e¤itimlerinin yap›ld›¤›, firmalarla yap›lan sözleflmelerin TTB ve Yönetim Kurulu yet-
kilendirme kriterlerine uygunlu¤u sonras› iflyeri hekimleri için kesin çal›flma izin yaz›lar›n›n haz›rland›¤›
ve iflyeri hekimlerinin göreve bafllay›fltan ayr›l›fllar›na kadar tüm süreçlerdeki talep ve ifllemleriyle ilgili
görev yapan bürodur.

Büro Sorumlu Hekimi: Dr. Do¤an fiahin Büro Çal›flan›: Emel Karaman
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YAZIfiMALAR: 

An›lan dönemde; 

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

• 31 hekime bilgilendirici yada bilgi talep edilen yaz› yaz›lm›flt›r. 

• 12 firmadan yaz›l› olarak ücret bordrosu ve hekimin ücret düzeltmesi talep edilmifl ve hekimlerle
ilgili olarak firmalarla 32 yaz›flma yap›lm›flt›r. 

• ‹flyeri hekimi talep eden 36 iflyerine hekim önerilmifl ve 12 hekim göreve bafllam›flt›r. 

• Hekimlerin ve büronun ifllemleri gere¤i TTB ile 26 adet yaz›flma gerçeklefltirilmifltir. ‹flyeri hekimli¤i
sözleflmesi feshedilen birçok meslektafl›m›za hukuk büromuz taraf›ndan dan›flmanl›k hizmeti sunul-
mufltur. 

• Tamgün Yasas› öncesi ve sonras› iflyeri hekimlerinin telefon, e-posta, yaz›l› olarak veya bizzat Oda-
m›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. 

• 15.09.2009 tarihli ‹flyeri Sa¤l›k Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa¤l›k Güvenlik Birimleri Hakk›ndaki Yö-
netmelik ve 09.12.2009 tarihli Tebli¤ ile ilgili olarak iflyeri hekimlerinden yo¤un olarak gelen Atama,
Yetkilendirme, Temel E¤itimler, Yenileme E¤itimleri hakk›nda gelen sorulara cevap vermeye çal›fl›l-
m›flt›r. 
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Büro Çal›flan›: Gülsen ÖZDEM‹R

• 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. 

• Gerekli telefon bilgilerinin sürekli güncel tutulmas› sa¤lan›r.

• Ayda ortalama 1100 evrak girifli yap›l›r. 

• Günde ortalama 150 telefon görüflmesi / aktar›m› yap›l›r.
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Dan›flma Bürosu
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‹stanbul Tabip Odas› kütüphanesinde uzmanl›k tezi ve sa¤l›k politikalar› ile ilgili yay›nlar TTB, tabip
odalar› ve ‹stanbul Tabip Odas›’n›n eski ve yeni yay›nlar› bulunmaktad›r. Tez haz›rl›¤›nda olan ö¤ren-
cilere kay›tlardaki tezlerden yararlanmalar› konusunda yard›m edilip fotokopi deste¤i sa¤lanmak-
tad›r.

Büro Çal›flan›: Sevil fiEN TOP

• ‹stanbul Tabip Odas› Kütüphanesi’nde yaklafl›k 6600 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
kütüphaneye yerleflimi sa¤lanmaktad›r.

• Tez haz›rl›¤›nda olan ö¤rencilere kay›tlardaki tezlerden yararlanmalar› konusunda yard›m edilip
fotokopi deste¤i sa¤lanmaktad›r.

• Bürolardan gelen ve arflive kald›r›lmas› gereken tüm evraklar bilgisayar ortam›nda s›n›fland›r›l›p
barkod numaras› verilerek arflivlenmektedir.

• Oda avukatlar›n›n, üyelerle telefonla veya yüzyüze randevular›n›n takibi yap›l›r.

Kütüphane
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Masaüstü Yay›nc›l›k Bürosu ‹stanbul Tabip Odas›’n›n mesleki, bilimsel ve sosyal etkinlikleriyle ilgili
kitap, dergi, afifl, broflür, ilan vb. yay›nlar üretir. 

Grafiker: Alaattin Timur

2009-2010 çal›flma döneminde; Baflta odan›n periyodik yay›n› Hekim Forumu dergisinden 5 say›,
Klinik Geliflim Dergisi’nden 4 say› olmak üzere, 14 Mart T›p Haftas› Etkinlikleri, Tam Gün Yasa’s› gibi
hekimlerin özlük haklar›na yönelik sald›r›lara karfl› yürütülen kampanyalar, duyuru, bilgilendirme ve
örgütlenme amaçl› duvar gazetesi, bildiri ve afifllerin yan›s›ra çeflitli bilimsel toplant›, sempozyum ve
kurultaylar ve sosyal-kültürel etkinliklere dair görsel materyaller haz›rlanm›flt›r.

Ayr›ca yay›mlanan kitaplar flunlard›r; 

•14 Mart T›p Haftas› Kitab›

•Sa¤l›kta Dönüflüm Kitab›

•Hekim Forumu Seçkileri

•TTB-UYEK Çal›fltay› Kitab›

•Resusitasyon ve Güncel Yaklafl›mlar Kitab›

•Çocuk ve fiiddet Çal›fltay› Kitab›
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Masaüstü Yay›nc›l›k



BASIN
AÇIKLAMALARI
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02.04.2009
SA⁄LIK ÇALIfiANLARINA YÖNEL‹K fi‹DDET G‹DEREK ARTMAK-
TADIR. HÜKÜMET, HALKLA HEK‹M‹ KARfiI KARfiIYA GET‹REN
“SA⁄LIKTA DÖNÜfiÜM PROGRAMI”NI UYGULAMAKTA ISRAR
ETT‹⁄‹ SÜRECE DAHA DA ARTACAKTIR

De¤erli Bas›n Emekçileri,

Bugün burada yine bir hekime fliddet olay› üzerine toplanm›fl bulunuyoruz. Dün hasta yak›nlar› tara-
f›ndan bafl›na sandalye vurularak yaralanan Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 5. Cerrahi Kli-
ni¤i asistanlar›ndan bir meslektafl›m›z Beyin Cerrahi Klini¤i’nde yo¤un bak›ma al›nm›fl ve yar›lan ka-
fl›na dikifl at›lm›flt›r. Ayr›ca olay s›ras›nda yaflanan arbedede bir baflka asistan arkadafl›m›z da kolun-
dan yaralanm›flt›r.

Bu sald›r›, 2009 bafl›ndan bugüne ‹stanbul Tabip Odas›’na intikal eden, hekimlere yönelik 7. fliddet
olay›d›r. Sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddetin giderek artt›¤› ve Hükümet, halkla hekimi karfl› karfl›ya
getiren “Sa¤l›kta Dönüflüm Program›”n› uygulamakta ›srar etti¤i sürece daha da artaca¤› görülmek-
tedir.

Biz burada hekimlere sald›ran hasta yak›nlar›n› ve bu ortam›n oluflmas›na yol açan politikalar› bütün
uyar›lar›m›za ra¤men ›srarla sürdüren Hükümet’i ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n› k›n›yoruz. Yürürlü¤e soktu¤u
Sa¤l›kta Dönüflüm Program› ile halk›n sa¤l›k hakk›n›, sa¤l›k hizmetlerine eriflebilme güvencesini orta-
dan kald›ran Hükümet, bir yandan halka daha iyi sa¤l›k hizmeti verilece¤i umudunu yayarken, di¤er
yandan özellefltirme haz›rl›klar› yapt›¤› kamu hastanelerine kaynak ay›rmayarak, yeterli personel ver-
meyerek halk›n hizmet alaca¤› hastaneleri ifllemez hale getirmektedir.

Baflbakan’›n nutuklar›na inanarak hastanelere gelen hastalar, burada Baflbakan’›n televizyon ekran-
lar›nda çizdi¤i pembe tablolar› göremeyince, h›rs›n› bu hastanelerde görevli sa¤l›k emekçilerinden al-
maktad›r. ‹flte hekimlere ve sa¤l›k personeline yönelik fliddetin as›l nedeni budur. Hastanede yeterli
say›da hekim bulamayan çaresiz hasta yak›nlar›, Baflbakan’›n yalan söyledi¤ini düflünmedi¤inden,
sanki hastanede hekim var da hastalar› ile ilgilenmiyor yan›lg›s›yla hekime sald›rmaktad›r.

De¤erli Bas›n Emekçileri,

Sizlere bu konuda halk› ayd›nlatmakta önemli görevler düflmektedir. Sizler halka ve hasta yak›nlar›-
na kamu hastanelerinin AKP Hükümeti taraf›ndan nas›l çökertildi¤ini, hizmet sunarken karfl›laflt›¤› so-
runlar› göstermelisiniz. Y›llard›r genel bütçeden kaynak alamayan, bofl kadrolar›na hekim ve sa¤l›k
personeli tayin edilmeyen hastanelerin durumunun hiç de Baflbakan’›n göstermeye çal›flt›¤› gibi ol-
mad›¤›n› insanlara anlatmak ve halk› ayd›nlatmak sizlerin sorumlulu¤udur. Bizler sa¤l›k meslek örgüt-
leri ve sendikalar olarak bu konuda size her türlü yard›m› yapmaya haz›r›z.

Önümüzdeki günlerde hekimlere ve sa¤l›k personeline yönelik fliddetin acil servislerde yo¤unlaflaca-
¤›n› kestirebilmek için kahin olmaya gerek yoktur. Bu tamamen Hükümet’in ç›kartt›¤› Sosyal Güven-
lik Yasas›’n›n bir sonucudur. Bu yasa ile Hükümet sosyal güvencesi olmayanlara sa¤l›k hizmeti alabi-
lecekleri tek adres olarak acil servisleri göstermektedir. ‹flte bu nedenle, derinleflen ekonomik ve sos-
yal  krizin de etkisiyle iflsiz, dolay›s›yla sosyal güvencesiz kalan insanlar acil servis kap›lar›na y›¤›lmak-
tad›rlar.

Yasa ç›kt›¤›ndan beri acil servislere baflvuran hasta say›s› iki-üç kat artm›fl olmas›na ra¤men, Hükü-
met bu servislere yeterli kaynak ve personel ay›rmam›flt›r. Bu nedenle hastalar ile sa¤l›k personeli acil
servislerde karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar. Sosyal güvencesi olmayan insanlar acil servislere hücum et-
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mekte, burada da yeterli personel bulamay›nca hekimlere ve sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik sald›r›lar art-
maktad›r.

De¤erli Bas›n Emekçileri,

Hasta ile hekimi karfl› karfl›ya getiren, halk›n sa¤l›k hizmetine ulaflmas›n› engelleyen, ihtiyac›n de¤il,
paran kadar sa¤l›k anlay›fl›n› egemen k›lan Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n hemen durdurulmas›n›,
“Herkese Eflit, Ücretsiz, Ulafl›labilir Sa¤l›k” anlay›fl›n›n sa¤l›k ortam›na egemen k›l›nmas›n› buradan bir
kez daha talep ediyoruz. 

‹STANBUL TAB‹P ODASI – SES fi‹fiL‹ fiUBES‹   



1 3 0

04.04.2009
HEK‹MLER NATO'YA KARfiI YÜRÜDÜ

NATO sald›r› örgütünün kuruluflunun 60. y›ldönümü çerçevesinde dünya çap›nda örgütlenen
protesto eylemlerinin ‹stanbul aya¤›na ‹stanbul Tabip Odas› da kat›ld›.

4 Nisan Pazar günü Kad›köy meydan›nda yürüyüfl ve ard›ndan miting gerçeklefltirilerek bu savafl
örgütünün bir an önce kapat›lmas› talep edildi.

Bilindi¤i gibi sicili oldukça karanl›k bir örgüt olan NATO, özellikle so¤uk savafl sonras›nda tamamen
ABD'nin emperyalist sald›r›lar›n› meflrulaflt›rma k›l›f› halini alm›flt›. En son dünya jandarmas› ABD'nin
Afganistan ve Irak sald›r›lar› NATO kisvesi alt›nda yap›lm›fl, bu ülkelerin ABD taraf›ndan iflgal edilmifl
oldu¤u gerçe¤i perdelenmeye çal›fl›lm›flt›.

‹TO, kuruluflunun 60. y›l›nda "60 YIL YETER" slogan›yla NATO'nun kapat›lmas›n› talep edenlerle bir-
likte olarak hekimlerin savafllara ve savafl ayg›tlar›na karfl› tutumunu bir kez daha göstermifl oldu. 
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13.04.2009
PROF.DR. TÜRKAN SAYLAN'IN ARKASINDAYIZ

TTB Merkez Konseyi Baflkan› Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Prof. Dr. Türkan Saylan’›n TTB Merkez Konse-
yi delegesi oldu¤unu belirterek, “E¤er TTB’nin, 100 bin hekimin kutsal bir de¤eri varsa, Türkan Say-
lan’›n temsil etti¤i kimlik bizim kutsal›m›zd›r” diye konufltu.

TTB Merkez Konseyi, Ergenekon soruflturmas› kapsam›nda bu sabah (13.04.2009) saatlerinde evi ara-
nan Prof. Dr. Türkan Saylan ile ilgili olarak bas›n toplant›s› düzenledi. Bas›n toplant›s›nda konuflan TTB
Merkez Konseyi Baflkan› Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Türkan Saylan’›n evinin aranmas›n›n tüm hekim ca-
mias›n› üzdü¤ünü belirtti. Saylan’›n demokrasi karfl›t› herhangi bir hareketin içinde oldu¤una inanma-
d›klar›n› ifade eden Gürsoy, “TTB olarak onun demokrasi yandafl› bir kimli¤e sahip oldu¤u konusunda
garanti verebiliriz. Taahhüt edebiliriz” diye konufltu.  

Türkan Saylan’›n hekim olarak bugüne kadar çok önemli ifller yapt›¤›n› belirten Gürsoy, Saylan’›n Tür-
kiye’de cüzam hastal›¤›na karfl› mücadelenin öncülerinden biri oldu¤unu, say›s›z demokratik örgütte,
ö¤retim üyeleri derne¤i ve sendikas›nda çal›flm›fl, toplumsal sorumluluklar› kadar iyi hekimlik de¤erle-
rine kadar sonuna kadar sahip ç›kan bir hekim oldu¤unu vurgulad›. Saylan'›n son 15 y›ldan beri de
yoksul k›z çocuklar›n›n e¤itim almalar› konusunda ola¤anüstü çabalar gösterdi¤ini kaydeden Gürsoy,
sözlerinin flöyle sürdürdü:

“Bütün bu örneklerle birlikte, e¤er TTB’nin, 100 bin hekimin kutsal bir de¤eri varsa, Türkan Saylan bi-
zim kutsal›m›zd›r. Türkan Saylan’›n temsil etti¤i kimlik bizim kutsal›m›zd›r. Bugün hepimiz Türkan Say-
lan’›z. Onun rencide edilmesi, örselenmesi bizi rencide edecektir. Bu da bizler için travma niteli¤i ta-
fl›r. Travmaya u¤ram›fl hekimlerin görevlerini yerine getirme konusunda bir tak›m güçlüklerin olaca¤›-
n› anlamak mümkün. Umuyorum Türkan Saylan, hastal›¤› da dikkate al›narak en k›sa sürede özgürlü-
¤üne kavuflsun ve istirahate çekilebilsin. Bu olmad›¤› takdirde TTB’li tüm hekimler ad›na konufluyorum;
ona yap›lan muameleyi kendimize yap›lm›fl addedece¤iz.”

Saylan’›n sa¤l›¤›ndan endifleli olduklar›n› da vurgulayan Gürsoy, “Ama san›yoruz ki Türkiye’de yasal sü-
reç bunlar› dikkate alacakt›r. Türkan Saylan’›n tedavisinde en ufak bir aksama çok ciddi sonuçlara ne-
den olabilir. Biz yak›ndan biliyoruz ki -ben bir doktor ve arkadafl› olarak çok iyi biliyorum ki- gerçekten
hastal›¤›n›n kritik bir evresindedir. ‹lerlemifl bir kanser hastas›d›r. Karaci¤er yetmezli¤i içindedir. Bütün
bunlar›n özenle dikkate al›nmas›n› umuyoruz” diye konufltu. Gürsoy, bas›n toplant›s›n›, tüm hekimler
ad›na Türkan Saylan’a sevgi ve dayan›flma duygular›n› ifade ederek tamamlad›.

BASINA VE KAMUOYUNA

ÇYDD BAfiKANI PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN’A YÖNEL‹K MÜDAHALEY‹ KINIYORUZ

De¤erli meslektafl›m›z, Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i Genel Baflkan› Prof. Dr. Türkan Saylan’›n
Ergenekon soruflturmas› kapsam›nda bugün sabah saatlerinde evinin aranmas› tüm hekim camias›n›
üzmüfl, yaralam›flt›r. 

Bugüne dek pek çok önemli çal›flmaya imza atan Türkan Saylan’›n demokrasi karfl›t› herhangi bir ha-
reketin içinde oldu¤una inanm›yor, yap›lan bu müdahaleyi k›n›yoruz. 

Yaflam› ayd›nlanma, demokrasi ve temel haklar ve hukukun üstünlü¤ünü savunmakla geçmifl bir mes-
lektafl›m›za yap›lan rencide edici bu uygulama bütün hekim camias›n› yaralayacak niteliktedir. 

‹stanbul Tabip Odas› olarak söz konusu olay› k›namak, geçmifl olsun dileklerimizi sunmak, tüm hekim-
ler ad›na sevgi ve dayan›flma duygular›m›z› ifade etmek üzere 13 Nisan 2009 Pazartesi günü (bugün)
19.30’da, Say›n Saylan’› evin de ziyaret edece¤iz.

Kamuoyunun bilgisine sayg›lar›m›zla sunar›z.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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HEK‹ME fi‹DDET OLAYLARINA HER GÜN B‹R YEN‹S‹
EKLEN‹YOR HÜKÜMET‹, SA⁄LIK BAKANLI⁄I’NI, SA⁄LIK
MÜDÜRLÜ⁄ÜNÜ, BAfiHEK‹MLER‹, TÜM YETK‹L‹LER‹ SA⁄LIK
ÇALIfiANLARINA YÖNEL‹K fi‹DDETE KARfiI C‹DD‹ ÖNLEMLER
ALMAYA ÇA⁄IRIYORUZ 

De¤erli Bas›n Emekçileri,

Bugün burada yeni bir hekime fliddet olay›n› k›namak için toplanm›fl bulunuyoruz. Geçti¤imiz Cuma
günü hasta yak›nlar› taraf›ndan darp edilen Vak›f Gureba Hastanesi Ortopedi klini¤i uzmanlar›ndan
Doç. Dr. Kahraman Öztürk, bafl›ndan ald›¤› darbe sonucu Beyin Cerrahi Klini¤i’nde tedavi alt›na al›n-
m›fl ve Pazar günü taburcu olmufltur. Meslektafl›m›za ve çal›flma arkadafllar›na geçmifl olsun diyor,
Dr. Öztürk’ün hayati tehlikeyi atlatm›fl olmas›ndan dolay› memnuniyetimizi ifade ediyoruz.

Bu sald›r›, 2009 bafl›ndan bugüne ‹stanbul Tabip Odas›’na intikal eden, hekimlere yönelik 8. fliddet
olay›d›r. Bildi¤iniz gibi daha geçen hafta Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 5. Cerrahi Klini-
¤i asistanlar›ndan olan bir meslektafl›m›z sald›r›ya u¤ram›flt›. Art›k hemen her hafta bir meslektafl›m›z
sald›r›ya u¤ruyor ve yetkililer hala sessizliklerini sürdürmeye devam ediyorlar.

Sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddetin giderek artt›¤› ve Hükümet, halkla hekimi karfl› karfl›ya getiren
“Sa¤l›kta Dönüflüm Program›”n› uygulamakta ›srar etti¤i sürece daha da artaca¤› görülmektedir. Biz
burada hekimlere sald›ran hasta yak›nlar›n› ve bu ortam›n oluflmas›na yol açan politikalar› bütün uya-
r›lar›m›za ra¤men ›srarla sürdüren Hükümet’i ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n› bir kez daha k›n›yoruz. Yürürlü-
¤e soktu¤u Sa¤l›kta Dönüflüm Program› ile halk›n sa¤l›k hakk›n›, sa¤l›k hizmetlerine eriflebilme gü-
vencesini ortadan kald›ran Hükümet, bir yandan halka daha iyi sa¤l›k hizmeti verilece¤i umudunu ya-
yarken, di¤er yandan özellefltirme haz›rl›klar› yapt›¤› kamu hastanelerine kaynak ay›rmayarak, yeter-
li personel vermeyerek halk›n hizmet alaca¤› hastaneleri ifllemez hale getirmektedir. 

Yaflanan son olay üzerinden de görüldü¤ü gibi, tam bir iflletme mant›¤› ve popülist yaklafl›mlar so-
nucu haftalar, hatta aylarca devam eden tadilat çal›flmalar› s›ras›nda yer yoklu¤u, gelir düflmemesi
ve gelenin geri çevrilmemesi vb. gerekçelerle hastanelerde bir taraftan da hizmet sunulmaya devam
edilmektedir. Bu durum zaten kötü olan çal›flma koflullar›n› daha da zorlaflt›r›rken, hasta güvenli¤i-
mahremiyeti sorunlar› do¤urmakta ve sa¤l›k çal›flanlar›n› da ma¤dur etmektedir.

Hizmet sunum koflullar›ndan kaynaklanan bir dizi sorun nedeniyle hekimler, sa¤l›k çal›flanlar› hasta-
lara güven veren, konforlu bir hizmet sunma ortam›na, olanaklar›na sahip olamad›klar› gibi kendile-
rinin en temel gereksinimlerinin karfl›lanmas› konusunda bile sorunlar yaflamaktad›r.

Sa¤l›k çal›flanlar› sa¤l›kl› dinlenme ve çal›flma koflullar›na sahip de¤ildir. Yaklafl›k 20 ayd›r devam eden
tadilat süresince 15 asistan, 10 hemflire ve 3 hizmetli 30 civar›ndaki yatan hastaya hizmet vermeye
çal›fl›rken pek çok sorunla karfl›laflmaktad›r. Sa¤l›k çal›flanlar›n› yoran-motivasyonsuz b›rakan bu or-
tam, hasta ve hasta yak›nlar›nca t›bbi hizmetin aksamas›, ilgisizlik ve özensizlik olarak alg›lanmakta,
hasta ve hasta yak›nlar›nda ihmal edilme duygusu içinde, korku, endifle, öfke durumuyla sald›rgan-
l›k e¤ilim ve davran›fllar›n›n artmas›na yol açmaktad›r.

Baflbakan ve sa¤l›k yöneticilerinin nutuklar›na inanarak hastanelere gelen hastalar, hasta yak›nlar›
burada ekranlarda çizilen pembe tablolar› görememekte, karfl›laflt›¤› her türlü yetersizli¤in, eksikli¤in,
olumsuzlu¤un h›rs›n› bu hastanelerde görevli sa¤l›k emekçilerinden almaktad›r. ‹flte hekimlere ve
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sa¤l›k personeline yönelik fliddetin as›l nedeni budur. Hastanelerde yeterli say›da hekim ve sa¤l›k ça-
l›flan› bulamayan, pek çok hizmeti kendi olanaklar›yla yerine getirmeye çal›flan çaresiz hasta yak›nla-
r›, yöneticilerin yalan söyledi¤ini düflünmeden sorumlu olarak hekimlere ve çal›flanlar› görmektedir.

De¤erli Bas›n Emekçileri,

Sizlere bu konuda halk› ayd›nlatmakta önemli görevler düflmektedir. Sizler halka ve hasta yak›nlar›-
na kamu hastanelerinin AKP Hükümeti taraf›ndan nas›l çökertildi¤ini, hizmet sunarken karfl›laflt›¤› so-
runlar› göstermelisiniz. Y›llard›r genel bütçeden kaynak alamayan, bofl kadrolar›na hekim ve sa¤l›k
personeli tayin edilmeyen hastanelerin durumunun hiç de Baflbakan’›n göstermeye çal›flt›¤› gibi ol-
mad›¤›n› insanlara anlatmak ve halk› ayd›nlatmak sizlerin sorumlulu¤udur. Bizler sa¤l›k meslek örgüt-
leri ve sendikalar olarak bu konuda size her türlü yard›m› yapmaya haz›r›z.

Önümüzdeki günlerde hekimlere ve sa¤l›k personeline yönelik fliddetin acil servislerde yo¤unlaflaca-
¤›n› kestirebilmek için kahin olmaya gerek yoktur. Bu tamamen Hükümet’in ç›kartt›¤› Sosyal Güven-
lik Yasas›’n›n bir sonucudur. Bu yasa ile Hükümet sosyal güvencesi olmayanlara sa¤l›k hizmeti alabi-
lecekleri tek adres olarak acil servisleri göstermektedir. ‹flte bu nedenle, derinleflen ekonomik ve sos-
yal  krizin de etkisiyle iflsiz, dolay›s›yla sosyal güvencesiz kalan insanlar acil servis kap›lar›na y›¤›lmak-
tad›rlar.

Yasa ç›kt›¤›ndan beri acil servislere baflvuran hasta say›s› iki-üç kat artm›fl olmas›na ra¤men, Hükü-
met bu servislere yeterli kaynak ve personel ay›rmam›flt›r. Bu nedenle hastalar ile sa¤l›k personeli acil
servislerde karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar. Sosyal güvencesi olmayan insanlar acil servislere hücum et-
mekte, burada da yeterli personel bulamay›nca hekimlere ve sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik sald›r›lar art-
maktad›r.

De¤erli Bas›n Emekçileri,

Hasta ile baflta hekimler olmak üzere sa¤l›k emekçilerini karfl› karfl›ya getiren, halk›n sa¤l›k hizmeti-
ne ulaflmas›n› engelleyen, ihtiyac›n de¤il, paran kadar sa¤l›k anlay›fl›n› egemen k›lan Sa¤l›kta Dönü-
flüm Program›’n›n hemen durdurulmas›n›, “Herkese Eflit, Ücretsiz, Ulafl›labilir Sa¤l›k” anlay›fl›n›n sa¤-
l›k ortam›na egemen k›l›nmas›n› buradan bir kez daha talep ediyoruz. 

‹STANBUL TAB‹P ODASI / ‹STANBUL ECZACI ODASI / ‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI / ‹S-
TANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI / SA⁄LIK VE SOSYAL H‹ZMET EMEKÇ‹LER‹ SEND‹KA-
SI (SES)
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MESLEKTAfiIMIZA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ!

De¤erli Bas›n Emekçileri,

Bugün burada yeni bir hekime fliddet olay›n› k›namak için toplanm›fl bulunuyoruz. Geçti¤imiz Cuma
günü hasta yak›nlar› taraf›ndan darp edilen Vak›f Gureba Hastanesi Ortopedi klini¤i uzmanlar›ndan
Doç. Dr. Kahraman Öztürk, bafl›ndan ald›¤› darbe sonucu Beyin Cerrahi Klini¤i’nde tedavi alt›na al›n-
m›fl ve Pazar günü taburcu olmufltur. Meslektafl›m›za ve çal›flma arkadafllar›na geçmifl olsun diyor,
Dr. Öztürk’ün hayati tehlikeyi atlatm›fl olmas›ndan dolay› memnuniyetimizi ifade ediyoruz.

Bu sald›r›, 2009 bafl›ndan bugüne ‹stanbul Tabip Odas›’na intikal eden, hekimlere yönelik 8. fliddet
olay›d›r. Bildi¤iniz gibi daha geçen hafta Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 5. Cerrahi Klini-
¤i asistanlar›ndan olan bir meslektafl›m›z sald›r›ya u¤ram›flt›. Art›k hemen her hafta bir meslektafl›m›z
sald›r›ya u¤ruyor ve yetkililer hala sessizliklerini sürdürmeye devam ediyorlar.

Sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddetin giderek artt›¤› ve Hükümet, halkla hekimi karfl› karfl›ya getiren
“Sa¤l›kta Dönüflüm Program›”n› uygulamakta ›srar etti¤i sürece daha da artaca¤› görülmektedir. Biz
burada hekimlere sald›ran hasta yak›nlar›n› ve bu ortam›n oluflmas›na yol açan politikalar› bütün uya-
r›lar›m›za ra¤men ›srarla sürdüren Hükümet’i ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n› bir kez daha k›n›yoruz. Yürürlü-
¤e soktu¤u Sa¤l›kta Dönüflüm Program› ile halk›n sa¤l›k hakk›n›, sa¤l›k hizmetlerine eriflebilme gü-
vencesini ortadan kald›ran Hükümet, bir yandan halka daha iyi sa¤l›k hizmeti verilece¤i umudunu ya-
yarken, di¤er yandan özellefltirme haz›rl›klar› yapt›¤› kamu hastanelerine kaynak ay›rmayarak, yeter-
li personel vermeyerek halk›n hizmet alaca¤› hastaneleri ifllemez hale getirmektedir. 

Yaflanan son olay üzerinden de görüldü¤ü gibi, tam bir iflletme mant›¤› ve popülist yaklafl›mlar so-
nucu haftalar, hatta aylarca devam eden tadilat çal›flmalar› s›ras›nda yer yoklu¤u, gelir düflmemesi
ve gelenin geri çevrilmemesi vb. gerekçelerle hastanelerde bir taraftan da hizmet sunulmaya devam
edilmektedir. Bu durum zaten kötü olan çal›flma koflullar›n› daha da zorlaflt›r›rken, hasta güvenli¤i-
mahremiyeti sorunlar› do¤urmakta ve sa¤l›k çal›flanlar›n› da ma¤dur etmektedir.

Hizmet sunum koflullar›ndan kaynaklanan bir dizi sorun nedeniyle hekimler, sa¤l›k çal›flanlar› hasta-
lara güven veren, konforlu bir hizmet sunma ortam›na, olanaklar›na sahip olamad›klar› gibi kendile-
rinin en temel gereksinimlerinin karfl›lanmas› konusunda bile sorunlar yaflamaktad›r.

Sa¤l›k çal›flanlar› sa¤l›kl› dinlenme ve çal›flma koflullar›na sahip de¤ildir. Yaklafl›k 20 ayd›r devam eden
tadilat süresince 15 asistan, 10 hemflire ve 3 hizmetli 30 civar›ndaki yatan hastaya hizmet vermeye
çal›fl›rken pek çok sorunla karfl›laflmaktad›r. Sa¤l›k çal›flanlar›n› yoran-motivasyonsuz b›rakan bu or-
tam, hasta ve hasta yak›nlar›nca t›bbi hizmetin aksamas›, ilgisizlik ve özensizlik olarak alg›lanmakta,
hasta ve hasta yak›nlar›nda ihmal edilme duygusu içinde, korku, endifle, öfke durumuyla sald›rgan-
l›k e¤ilim ve davran›fllar›n›n artmas›na yol açmaktad›r.

Baflbakan ve sa¤l›k yöneticilerinin nutuklar›na inanarak hastanelere gelen hastalar, hasta yak›nlar›
burada ekranlarda çizilen pembe tablolar› görememekte, karfl›laflt›¤› her türlü yetersizli¤in, eksikli¤in,
olumsuzlu¤un h›rs›n› bu hastanelerde görevli sa¤l›k emekçilerinden almaktad›r. ‹flte hekimlere ve
sa¤l›k personeline yönelik fliddetin as›l nedeni budur. Hastanelerde yeterli say›da hekim ve sa¤l›k ça-
l›flan› bulamayan, pek çok hizmeti kendi olanaklar›yla yerine getirmeye çal›flan çaresiz hasta yak›nla-
r›, yöneticilerin yalan söyledi¤ini düflünmeden sorumlu olarak hekimlere ve çal›flanlar› görmektedir.

De¤erli Bas›n Emekçileri,

Sizlere bu konuda halk› ayd›nlatmakta önemli görevler düflmektedir. Sizler halka ve hasta yak›nlar›-
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na kamu hastanelerinin AKP Hükümeti taraf›ndan nas›l çökertildi¤ini, hizmet sunarken karfl›laflt›¤› so-
runlar› göstermelisiniz. Y›llard›r genel bütçeden kaynak alamayan, bofl kadrolar›na hekim ve sa¤l›k
personeli tayin edilmeyen hastanelerin durumunun hiç de Baflbakan’›n göstermeye çal›flt›¤› gibi ol-
mad›¤›n› insanlara anlatmak ve halk› ayd›nlatmak sizlerin sorumlulu¤udur. Bizler sa¤l›k meslek örgüt-
leri ve sendikalar olarak bu konuda size her türlü yard›m› yapmaya haz›r›z.

Önümüzdeki günlerde hekimlere ve sa¤l›k personeline yönelik fliddetin acil servislerde yo¤unlaflaca-
¤›n› kestirebilmek için kahin olmaya gerek yoktur. Bu tamamen Hükümet’in ç›kartt›¤› Sosyal Güven-
lik Yasas›’n›n bir sonucudur. Bu yasa ile Hükümet sosyal güvencesi olmayanlara sa¤l›k hizmeti alabi-
lecekleri tek adres olarak acil servisleri göstermektedir. ‹flte bu nedenle, derinleflen ekonomik ve sos-
yal  krizin de etkisiyle iflsiz, dolay›s›yla sosyal güvencesiz kalan insanlar acil servis kap›lar›na y›¤›lmak-
tad›rlar.

Yasa ç›kt›¤›ndan beri acil servislere baflvuran hasta say›s› iki-üç kat artm›fl olmas›na ra¤men, Hükü-
met bu servislere yeterli kaynak ve personel ay›rmam›flt›r. Bu nedenle hastalar ile sa¤l›k personeli acil
servislerde karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar. Sosyal güvencesi olmayan insanlar acil servislere hücum et-
mekte, burada da yeterli personel bulamay›nca hekimlere ve sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik sald›r›lar art-
maktad›r.

De¤erli Bas›n Emekçileri,

Hasta ile baflta hekimler olmak üzere sa¤l›k emekçilerini karfl› karfl›ya getiren, halk›n sa¤l›k hizmeti-
ne ulaflmas›n› engelleyen, ihtiyac›n de¤il, paran kadar sa¤l›k anlay›fl›n› egemen k›lan Sa¤l›kta Dönü-
flüm Program›’n›n hemen durdurulmas›n›, “Herkese Eflit, Ücretsiz, Ulafl›labilir Sa¤l›k” anlay›fl›n›n sa¤-
l›k ortam›na egemen k›l›nmas›n› buradan bir kez daha talep ediyoruz. 

‹STANBUL TAB‹P ODASI / ‹STANBUL ECZACI ODASI / ‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI / ‹S-
TANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI / SA⁄LIK VE SOSYAL H‹ZMET EMEKÇ‹LER‹ SEND‹KA-
SI (SES)



1 3 6

15.04.2009
BÜRO EMEKÇ‹LER‹N‹N YANINDAYIZ

Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n sa¤l›k alan›nda çal›flan içinde hekimler, diflhekimleri ve eczac›lar›nda
bulundu¤u büro emekçilerine  sürgün, geçici görevlendirmeler fleklinde yans›mas›na karfl›;  hak ka-
y›plar›n›n giderilmesi, insanca bir ücret ve eflit ifle eflit ücret talebi ile Büro Emekçileri Sendikas› (BES)
tüm Türkiye'de yar›m gün ifl b›rakma eylemi yapt›. 

‹stanbul Tabip Odas› bu eylemi desteklerken bundan sonraki süreçte de Büro Emekçileri Sendikas›
(BES) ile birlikte mücadele edece¤ini aç›klad›."
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30.04.2009
VAKIF GUREBA HASTANES‹’NDE YAfiANAN SORUNLAR
SA⁄LIK ÇALIfiANLARINI KÖLE YAPAN, HASTALARI MA⁄DUR
EDEN SA⁄LIKTA DÖNÜfiÜM PROGRAMI’NIN SONUÇLARIDIR
BAfiHEK‹M’‹N YAfiANANLARIN SORUMLUSU OLARAK SA⁄LIK
ÇALIfiANLARINI HEDEF GÖSTERMES‹N‹ KINIYORUZ

De¤erli Bas›n emekçileri,

Bilindi¤i gibi, 10 Nisan 2009 tarihinde Vak›f Gureba Hastanesi Ortopedi Klini¤i’nde bir meslektafl›m›z
hasta yak›nlar›n›n fliddetine maruz kalarak yaralanm›flt›r. Yaflanan bu kayg› verici olay sadece sa¤l›k
çal›flanlar›na yönelik fliddetin vard›¤› boyutu göstermekle kalmam›fl, ayn› zamanda Vak›f Gureba Has-
tanesi Ortopedi Klini¤i’nde mevcut çal›flma, sa¤l›k hizmeti verme gibi koflullar›n olumsuzluklar›n› da
aç›¤a ç›kartm›flt›r.

Konuyla ilgili olarak 14 Nisan günü hastane önünde yapt›¤›m›z bas›n aç›klamas›nda Vak›f Gureba
Hastanesi’nde yaflanan sorunlar› dile getirmifl ve gerek sa¤l›k çal›flanlar›n›n hizmet vermesine, insan-
ca çal›flmas›na gerekse vatandafllar›n sa¤l›kl› hizmet almas›na engel teflkil eden sorunlar giderilene
dek Ortopedi Klini¤i’ne hasta kabulünün durdurulmas›n› önermifltik.

Yaflanan olay›n ard›ndan Devlet Bakan› Hayati Yaz›c›’n›n Ortopedi Klini¤i’ni ziyaret etti¤i ve Baflhe-
kim’den bilgi ald›¤› çeflitli gazete haberlerine yans›m›flt›r. Görüldü¤ü gibi uyar›lar›m›za ra¤men y›llar-
d›r ›srarla yürütülen Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n yaratt›¤› olumsuzluklar›n vard›¤› boyut bizzat bu
politikalar›n planlay›c›s›, yürütücüsü, sorumlusu olan Hükümet’in bir yetkilisini, Devlet Bakan› Hayati
Yaz›c›’y› Vak›f Gureba’ya bask›n tarz›nda bir ziyaret yapmaya mecbur b›rakm›flt›r. Bakan’›n nezdinde
Hükümet kendi eserini yerinde görme flans›na sahip olmufltur.

Yaflanan fliddet olay›n›n ard›ndan söz konusu klinikte yaflanan sorunlar “Baflhekim doktorlar›, hasta-
lar hastaneyi suçluyor” benzeri bafll›klarla çeflitli bas›n yay›n organlar›na yans›m›fl bulunmaktad›r. Söz
konusu haberlerde Baflhekim Turan Aslan’›n “Ortopedi Servisi’nde yaflanan sorunlar› kabul etti¤i, an-
cak olay›n bu hale gelmesini, bafl›bofllu¤a al›flm›fl asistan doktorlar›n disiplin alt›na girmemelerine
ba¤lad›¤›” dile getirilmifl, yine ayn› haberde Baflhekim Aslan’›n, "Onlar›n (asistanlar›n) derdi biz gel-
dikten sonra istedikleri gibi hastaneye gidip gelememeleri. Keyif çatacaklar› bir ortam›n ve odalar›n›n
olmamas›" sözlerine yer verilmifltir.

Bir yöneticinin, yaflanan sorunlara iliflkin çözüm üretmek, eksiklikleri gidermek yerine sa¤l›k çal›flan-
lar›n›, asistanlar› sorumlu tutmas› kabul edilebilir, anlafl›labilir de¤ildir. Baflhekim, asistanlar› suçlaya-
rak, yönetici sorumlulu¤unu yerine getirmedi¤ini gizlemeye çal›flmakta, meslektafllar›na köle muame-
lesini reva görmektedir. Çünkü; 21 ayd›r, Ortopedi Klini¤inin yaln›zca tamiri için süren inflaat halen
bitirilememifltir. Klini¤in hizmet verdi¤i yer, insani koflullardan uzak ve sahra hastanesi gibidir. Asis-
tanlar iddialar›n aksine, hiçbir dinlenme olana¤› olmadan, sabah 06.30’dan, 17.00’ye, bazen 18.00-
19.00’a kadar ameliyathanede, serviste yo¤un ifl yükü alt›nda çal›flmakta, 32 saat nöbet tutmakta-
d›rlar. Bu süre içinde, 16 kifli, oturabilmelerinin bile mümkün olamad›¤› küçüçük bir odaya s›k›flt›r›l-
maktad›r. ‹nsanlar› sa¤l›¤›na kavuflturmak için özveri ile çal›flanlar, sa¤l›¤a ayk›r› çal›flma  koflullar›n›n
düzeltilmesini istemelerinin karfl›l›¤›nda “Keyif çatacaklar› bir ortam” istedikleri suçlamas›yla karfl›lafl-
maktad›rlar. Biz Baflhekimin bu tutumunu k›n›yor; görevinin gerek çal›flanlar gerekse hastalar için da-
ha insani çal›flma ve hizmet alma koflullar›n›n sa¤lanmas› yolunda gereken ad›mlar› atmak oldu¤unu
hat›rlat›yor; sözlerini geri almaya, meslektafllar›ndan özür dilemeye ça¤›r›yoruz.
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Bu süreçte hem hekimleri ve sa¤l›k çal›flanlar›n› hem de hastalar› farkl› yönleriyle ma¤dur eden Sa¤-
l›kta Dönüflüm Program›’n›n bir an önce durdurularak, herkese eflit, ücretsiz, ulafl›labilir sa¤l›k hizme-
ti sunulmas› yönünde ad›mlar at›lmas›n›, sa¤l›k yöneticilerinin, hükümet yetkililerinin sa¤l›k çal›flanla-
r›n› örseleyici, hedef gösterici tutumlardan vazgeçmesini talep ediyoruz.

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

‹STANBUL TAB‹P ODASI
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11.06.2009
MESLEKTAfiIMIZ DR. KÜRfiAT T‹GEN’E B‹R M‹LLETVEK‹L‹NCE
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN SALDIRIYI KINIYORUZ TBMM
BAfiKANLI⁄I’NI SORUMLU M‹LLETVEK‹L‹ HAKKINDA
GEREKEN‹ YAPMAYA ÇA⁄IRIYORUZ

Sa¤l›k alan›nda giderek artan fliddet sarmal›na son derece üzücü, kayg› verici bir olay eklenmifltir.
Kartal Kofluyolu Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi'nde görevli meslektafl›m›z Dr. Kürflat
Tigen, 10 Haziran 2009 Çarflamba günü AKP Sinop Milletvekili Kadir T›ng›ro¤lu taraf›ndan yumruk-
lanarak darp edilmifltir.

Hekime fliddetin bu kez bir milletvekilinden gelmifl olmas› kayg›m›z› ve tepkimizi büyütmektedir. Ya-
flanan fliddet olaylar›na çözüm üretmesi, önlem üretmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir
mensubunun bizzat fliddete baflvurmas› son derece düflündürücüdür. Yaflanan bu ibret verici olay biz
hekimlerin güvenli ortamlarda güvenceli çal›flma talebimizin ne kadar hakl› ve yerinde oldu¤unu da
göstermifltir.

Bu vesileyle bir kez daha alt›n› çiziyoruz ki hekimler hedef tahtas› de¤ildir. 

Meslektafl›m›za geçmifl olsun diyor, bir milletvekilince gerçeklefltirilen sald›r›y› k›n›yor ve TBMM Bafl-
kanl›¤›’n› sorumlu milletvekili hakk›nda gerekeni yapmaya davet ediyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI 
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05.05.2009
KORUYUCU SA⁄LIK H‹ZMETLER‹NDEK‹ AKSAMALAR KUfi
GR‹B‹, KIRIM KONGO KANAMALI ATEfi‹ HASTALIKLARINA 
DOMUZ GR‹B‹N‹ EKLEM‹fi BULUNMAKTADIR.

De¤erli Bas›n Emekçileri,

Bundan iki hafta önce Meksika'da patlak veren ve 24 Nisan 2009'da Meksika yetkililerinin teyid etti-
¤i domuz gribi salg›n›, bu iki hafta içinde k›talar› aflarak bugün itibariyle 21 ülkeye yay›lm›fl ve otori-
telerce do¤rulanan 920 kiflinin hastalanmas›na ve 20 kiflinin yaflam›n› yitirmesine yol açm›flt›r.

Dünya Sa¤l›k Örgütü'nün geçti¤imiz hafta salg›na iliflkin alarm durumunu bir haftadan k›sa süre için-
de 3. fazdan, 5. faza yükseltmesi, salg›n›n ne kadar h›zla ilerlemekte oldu¤unun bir kan›t›d›r. Özel-
likle Meksika d›fl›ndaki ülkelerde do¤rudan domuz gribi tafl›yan insanlardan hastal›¤› alanlar yan›nda,
bu yolla hastalananlardan ikincil olarak hastal›¤› alanlar da bulunmaktad›r.

‹nsanlarda 38 dereceyi geçen ateflle birlikte genel grip bulgular›ndan en az biriyle seyreden bu has-
tal›k, insandan insana damlac›k enfeksiyonuyla, yani öksürük, aks›r›kla ortama yay›lan mikroplarla bu-
laflm›fl hava, eflya, el, kap› kolu vb. üzerinden kolayca geçebilmekte ve k›sa zamanda hastal›k tablo-
su oluflturabilmektedir. Özellikle daha hastal›k bulgular› ortaya ç›kmadan, bu virüsle enfekte olanla-
r›n hastal›¤› yaymaya bafllamalar› durumun ciddiyetini daha da a¤›rlaflt›rmaktad›r. Hastal›¤›n bu nite-
li¤i nedeniyle Dünya Sa¤l›k Örgütü bir seyahat k›s›tlamas› getirmemifltir. Çünkü d›fltan tamamen sa¤-
l›kl› görünen biri de hastal›¤a yakalanm›fl ve virüs yay›yor olabilir.

Ancak sorulmas› gereken soru, bugün baflta bulafl›c› hastal›klar olmak üzere, kanser, fleker hastal›¤›,
tansiyon hastal›¤›, kronik akci¤er hastal›klar›, cilt hastal›klar› ve depresyon gibi sa¤l›k sorunlar›n›n ne-
den dünyada ve ülkemizde artt›¤› ve toplum sa¤l›¤›n› tehdit eder duruma geldi¤idir.

Yoksulluk, iflsizlik, çal›flma ve  yaflama koflullar›ndaki olumsuzluklar, beslenme ve bar›nma sorunlar›y-
la birlikte sa¤l›kl› içme ve kullanma suyuna ulaflman›n zorlaflt›¤›, çevresel sa¤l›k koflullar›n›n kötülefl-
ti¤i sanayileflmenin ilk dönemini takip eden 1800’lü y›llar›n sonu 1900’lü y›llar›n bafl›nda, Avrupa’n›n
sanayi kentlerinde ve di¤er bölgelerinde veba, kolera, tüberküloz, tifüs, humma gibi, özellikle hay-
vanlar arac›l›¤›yla bulaflan enfeksiyon hastal›klar›nda büyük art›fllar oldu¤unu, on binlerce insan›n
hastaland›¤›n› ya da yaflam›n› kaybetti¤ini biliyoruz. 

100 y›l sonra hepatit, AIDS, kufl gribi, K›r›m Kongo Kanamal› Atefli ve arkas›ndan domuz gribinin
dünyan›n pek çok ülkesini tehdit ediyor duruma gelmesi de bize göre son 30 y›ld›r tüm alanlarda
toplum yaflam›n› ve sa¤l›¤›n› koruyucu hizmetlerin h›zla piyasalaflt›r›larak ticaretin konusu haline ge-
tiren iflsizli¤i, yoksullu¤u, yoksunlu¤u art›ran sosyal politikalarla ilgili görülmektedir. Sanki mikroplar
daha fazla kar için do¤al ve fiziki çevrenin tahrip eden, kaynaklar› ac›mas›zca ya¤malayan neoliberal
anlay›fl ve politikalar›n yani;  toplumsal eflitsizli¤in, yoksullu¤un, yoksunlu¤un, adaletsizli¤in hesab›n›
sormaktad›r.

Ülkemizde ve dünyada son 30 y›ld›r sa¤l›k hizmetleri piyasaya terk edilmifl ve sa¤l›k ticaretin konusu
haline getirilerek üzerinden para kazan›lan-kazand›r›lan bir metaya dönüfltürülmüfltür. Piyasaya terk
edilen/ticarilefltirilen sa¤l›k ve veteriner hekimlik hizmetlerinin en karakteristik özelliklerinden biri de
kriz dönemlerinde genel olarak sa¤l›k sorunlar›nda özel olarak da bulafl›c› hastal›klarda, özellikle
(zoonoz) hayvanlardan ve hayvansal kaynakl› ürünlerden bulaflabilen hastal›klardaki art›flt›r. Bu tür
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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›, hayvan sahiplerinin koruyucu afl›-
lamalardan kaç›nmalar› vb. nedenlerle toplum sa¤l›¤›n› tehdit edecek düzeyde artmaktad›r. Bu dö-
nemlerde maliyet düflürücü uygulamalar nedeniyle (kalitesiz malzeme, ucuz/niteliksiz ifl gücü ve ye-
terince 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. Tüberküloz, brusella, ekinokok gibi
tehlikeli enfeksiyonlar toplumu daha fazla tehdit eder hale gelmektedir. Bu kriz döneminin ortaya ç›-
kard›¤› zoonoz hastal›k ise domuz gribi olmufltur.

Dünyada dolay›s›yla ülkemizde; krize ba¤l› koruyucu sa¤l›k hizmetlerindeki aksamalar (veteriner he-
kimlerin kamudan uzaklaflt›r›lmalar›, koruyucu-önleyici sa¤l›k hizmetlerindeki görev ve yetkilerin ku-
rumlar aras›nda parçalanarak etkisizlefltirilmesi vb.); Kufl Gribi, K›r›m Kongo Kanamal› Atefli Hastal›k-
lar›na Domuz Gribini eklemifl bulunmaktad›r.

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. 

Öncelikle koruyucu, önleyici sa¤l›k hizmetleri ve sa¤l›¤› iyilefltirici çal›flma, yaflama, beslenme, bar›n-
ma hizmetlerine öncelik verilmelidir. 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.

‹STANBUL TAB‹P ODASI 

‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI
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22.06.2009
SA⁄LIK HAKKI, MESLEK‹ ÖZERKL‹K, GÜVENCEL‹ ‹fi VE GEL‹R
‹Ç‹N B‹R KEZ DAHA GÖREV E HAZIRLANIYORUZ.
HASTALIKLARIMIZDAN T‹CARET YAPILMASINI DE⁄‹L
SA⁄LI⁄IMIZA YATIRIM YAPILMASINI ‹ST‹YORUZ.

Sa¤l›k ortam›nda son günlerde/son aylarda t›p fakültesi ö¤retim üyeleri için rotasyon, t›p fakültele-
rinde kontenjan art›fl›, yeni t›p fakültesi aç›lmas›, “Tam Gün” Yasa Tasar›s›, Kamu Hastane Birlikleri
Yasa Tasar›s› baflta olmak üzere bir dizi de¤ifliklik gündemdedir. Hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar› gele-
ce¤e dair ciddi endifle ve güvensizlik yaflamaktad›rlar. AKP hükümeti Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n
önemli iki yasas›ndan biri olan “Tam Gün” ve “Zorunlu Mesleki Sigorta” düzenlemesini Meclis gün-
demine tafl›yarak sa¤l›k hizmetlerini piyasalaflt›rma program›n› her koflulda uygulama kararl›l›¤› içeri-
sinde oldu¤unu göstermifltir. Sa¤l›kta Dönüflüm Program› birçok kez TTB’nin de¤erlendirmelerine ve
y›llarca devam eden mücadelesine konu olmufltur. Hükümetin her f›rsatta yaratmaya çal›flt›¤› kafa
kar›fl›kl›¤›na ve kavram kargaflas›na ra¤men SDP’n›n bugün art›k sa¤l›k hizmetlerinin özellefltirilmesi,
piyasalaflt›r›lmas› program› oldu¤u, IMF ve Dünya Bankas› raporlar›na da konu oldu¤u gibi Hükümet
taraf›ndan da “mahcup” bir flekilde kabul edilmektedir. Küresel krizin de katk›s› ile piyasac› sa¤l›k hiz-
metlerinin pek çok olumsuz sonucu giderek artan bir ivme ile yaflanmaktad›r.

Sa¤l›kta Dönüflüm Program› daha fazla kar için sa¤l›¤›n piyasa koflullar›nda bir hak olmaktan ç›kar›l-
mas›, güvenceli çal›flma düzenine son verilerek eme¤in ucuzlat›lmas› ve sa¤l›k kurum ve kurulufllar›-
n›n iflletme haline getirilmesidir. 

‹lk olarak söylenmesi gereken fludur:

TTB mevcut durumu savunmamaktad›r: Mevcut sa¤l›k ortam›m›z 1980’lerden bafllayarak iyilefltirme
yerine çok bilinçli bir flekilde kötülefltirilmifl, kamu sa¤l›k kurumlar› çökertilmifl ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n
çal›flma ortamlar› bozulmufltur.

Bugün t›p fakültelerinde yaflanan sorunlar baflta olmak üzere, sa¤l›k alan›nda yaflanan olumsuzluk-
lar AKP’nin (de) sorumlu oldu¤u neoliberal politikalar›n sonucudur: TTB bu tablonun düzeltilmesi ge-
rekti¤ini ve çözüm önerilerini ›srarla söylemektedir.

Olabildi¤ince k›sa ve net cevaplarla “en çok merak edilen” konulardan bafllayarak görüfllerimizi bir
kez daha aç›kl›yoruz. .

1- TTB “Tam Gün Yasa Tasar›s›”na karfl› m›d›r, desteklemekte midir?

• TTB’ye göre (her ne kadar ad›nda yer alsa bile), ortada bir Tam Gün Yasa Tasar›s› yoktur.

• Mevcut tasar›y› böyle adland›rmak konuyu tümüyle çarp›tmakt›r.

• TTB bu tasar›y› reddetmektedir.

2- Bu yasa tasar›s› “Tam Gün” tasar›s› de¤il ise nedir?

Bu yasan›n do¤ru ad› piyasalaflt›r›lan sa¤l›k ortam›nda “Hekim ‹flgücü Piyasas› Düzenleme Yasas›” ol-
mal›d›r.

3- Bu tasar› ile nas›l bir hekim iflgücü piyasas› düzenlenmektedir?

‹flgücü piyasas›, “piyasa” koflullar›nda çal›flanlar› tek bafl›na ve güçsüzlefltirerek daha düflük ücretle is-
tihdam etmek için oluflturulan ortamd›r. Piyasan›n gözünde hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar› sa¤l›k ifllet-
meleri için Nitelikli/niteliksiz ucuz ifl gücüdür, maliyet unsurudur.
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4- Tasar› yasalafl›rsa ne gibi sonuçlar› olur?

Özlük haklar› kayb›, niteliksiz hizmet, e¤itim için daha da azalan zaman, hekim niteli¤inin düflmesi,
sa¤l›k hakk›n›n tamamen gözden ç›kar›lmas› ve çal›flanlar›n sa¤l›¤›n›n bozulmas› gibi sonuçlar gün-
deme gelecektir.

5- Tasar› hekimlerin çal›flma koflullar›n› nas›l etkileyecektir?

• ‹nsanca yaflanacak bir özlük hakk› düzenlemesi içermemektedir.

• Daha uzun süre ve daha yüksek tempoyla çal›flma ile çal›flanlar›n sa¤l›¤›n› bozacakt›r.  Çal›flma sü-
resinin asgarisi belli günlük 8 saat, üst s›n›r› yoktur. 

Ayl›k 160 saatlik normal çal›flma süresinin üzerine, 130 saat nöbet, 120 saat icap nöbeti tutturup pa-
ras›n› ödeyece¤ini, söylemektedir!  Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO) sözleflmeleri herhangi bir mes-
lek mensubunun fazla çal›flmas›n›n y›lda 270 saati aflamayaca¤›n› söylüyor. Tasar› bir y›ll›k toplam
fazla çal›flma süresini sadece 1 ayda yapt›rmay› öngörebiliyor.

• Parça bafl› hizmet/ödeme anlay›fl› ile çal›flma bar›fl› daha da bozulacak, Rekabet ve yabanc›laflma
yayg›nlaflacakt›r.

• T›p fakültelerinde ö¤retim üyelerinin özlük haklar› büyük ölçüde sa¤l›k hizmeti sunumuna ba¤lan-
maktad›r.

• Bu durum t›p e¤itiminin bütün aflamalar›n› olumsuz etkileyecektir.

• Bu tasar› ile bilimsel/t›bbi araflt›rmalar yok say›lmaktad›r.

• Hekimlerin kamuda düflük ücretle istihdam› demek (ki bugün böyledir ve daha da düflürülmek is-
tenmektedir) kamu/özel bütün hekimlerin, sa¤l›k alan›ndaki bütün çal›flanlar›n ücretinin düflürülme-
si demektir.

6- Tasar› vatandafl›n sa¤l›k hizmetine ulafl›m›n› nas›l etkileyecektir?

• Tasar›n›n halka verilen sa¤l›k hizmetini iyilefltiren, toplumun sa¤l›k durumunu bütüncül olarak gö-
zeten herhangi bir yan› yoktur.

• Sa¤l›k hizmetlerine ücretsiz ulaflmas› iddias› popülist bir söylemden ibarettir.  Tasar› prim ödeyebi-
lenlerin bile her sa¤l›k hizmetini alamamas›na, katk›-kat›l›m paylar›, fark ücretleri, geri ödeme kapsa-
m› d›fl› hizmetler, eflde¤er ilaç ve malzeme ödemesi, otelcilik ve istisna-
i sa¤l›k hizmetleri gibi birçok tan›mlama ile cepten ödemeleri kural haline getirmektedir. Bir taraftan
hizmete ulafl›m› güçlefltirmekte, eflitsizlikleri art›rmakta, di¤er taraftan harcamalar› art›rmaktad›r.

Uygulama ile sa¤l›¤› korumak gelifltirmek yerine hastal›klardan para kazand›r›lmas› teflvik edilmekte-
dir.

• Hastalar›n sa¤l›¤› tehlikeye at›lmaktad›r. Hekimin çal›flma koflullar›n› nitelikli hizmet sunumu aç›s›n-
dan (saat, nöbet, olanaklar vs) düzenlemeyen giriflimler, uzun süre çal›flmay› ve niteliksiz hizmeti do-
¤urur. Tasar› bu durumu teflvik etmektedir. Bu durum hasta haklar›n›/sa¤l›k hakk›n› do¤rudan teh-
dit eder.

• Bu koflullarda çal›flan bir hekimin güvenli, nitelikli sa¤l›k hizmetini verebilece¤ini söylemek günde
20 saat araç kullanan bir sürücünün kaza yapmayaca¤›n› iddia etmektir. Art›k hekimler çok daha
uzun süre çal›flacak ve daha çok hata yapma riskiyle karfl› karfl›ya kalacakt›r.

7- Tasar›da neden zorunlu sigorta yer almaktad›r?

• Yukar›da söylenen gerekçeler göz önüne al›nd›¤›nda amaç sigorta piyasas›n› canland›rmakt›r. Çün-
kü ne hata oluflmas›n› önlemek için gerekli önlemler al›nmakta, ne de komplikasyon dahil bir neden-
le zarar gören hastalar›n zararlar›n› hemen tazmin etmek için çözüm getirilmektedir.
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• Bir yandan da daha fazla hata yapacak hekim yetifltirmek için durmadan altyap›s›z t›p fakülteleri
aç›lmakta, kontenjanlar art›r›lmaktad›r.

8- Tasar› sa¤l›k hizmetlerinin seyrini uzun vadede nas›l etkiler?

Tasar› tedavi edici hizmetleri önceleyen bir yaklafl›mla haz›rlanm›flt›r. Hekimlere verilecek döner ser-
maye tedavi edici hizmetlere odaklanm›flt›r. ‹laç ve t›bbi malzeme dolay›s›yla çok uluslu tekellere ak-
tar›lan kaynak artacakt›r.

9- TBMM gündeminde olan Kamu Hastane Birlikleri’nin (KHB) “Tam Gün” tasar›s› ile iliflkisi nedir?

KHB mevcut hastaneleri iflletmeye dönüfltürmekte, bütçe katk›s› olmaks›z›n SUT fiyatlar› ile hizmet
sunmalar›n› öngörmektedir. 

Çal›flanlar›n sözleflmeli, güvencesiz ve düflük ücretle uzun süre çal›flt›r›lmas› istenmektedir. ‹flte KHB
Yasas›’n›n yaflama geçebilmesi ve bu koflullarda çal›flabilecek hekimler bulabilmesi “Tam Gün” tasa-
r›s› ile mümkün olabilecektir. TTB, sa¤l›k bakan› taraf›ndan sa¤l›kta dönüflüm program›n›n son iki
önemli yasalar› olarak gündeme getirilen Kamu Hastane Birlikleri ve Tam Gün Yasalar›na karfl›d›r.

10- TTB ve tabip odalar› Tam Gün Tasar›s› ile ilgili olarak bugüne kadar neler yapt›?

TTB ve ‹stanbul Tabip Odas› tasar›n›n 2008 Mart’›nda gündem gelmesinden itibaren bütün uzman-
l›k dernekleri, üniversiteler, sendika ve meslek örgütleri ile süreci paylaflarak bir taraftan hekim ka-
muoyu di¤er taraftan genel kamuoyuna yönelik bir çal›flman›n içinde olmufltur. 

• Haziran 2008’de TTB’nin tasar›ya kurumsal karfl› ç›k›fl›n›n yan› s›ra, hekimler nezdinde pek çok il-
de referandum düzenlenmifl ve sonuçlar› kamuoyuyla paylafl›lm›flt›r.  

• Süreç boyunca hastanelerde, t›p fakültelerinde ve tabip odalar›nda onlarca panel ve toplant› dü-
zenlenmifl, konuyla ilgili bilgilendirici broflür ve afifller üretilmifltir.

• TTB hekim özlük haklar›n› öncelemesi nedeniyle Ekim 2008-Mart 2009 aras›nda “Çal›flma koflulla-
r› ve ücretlerimiz, nöbetlerimiz” bafll›¤›nda bir faaliyet yürütmüfl, somut taleplerini yetkililer ve ka-
muoyu ile paylaflm›flt›r.  

• Hekimlerden toplanan binlerce imza temsilcilerin kat›ld›¤› bir yürüyüflle Baflbakanl›¤a verilmifltir.

• 27 Mart 2009 tarihinde “T›p E¤itiminde Kriz” toplant›s› yap›larak ö¤retim üyeleri ile birlikte “Tam
Gün” tasar›lar› baflta olmak üzere de¤erlendirme yap›lm›flt›r.  

• 2009 Mart ay› itibariyle yerel seçim sonras› yeni bir tasar›n›n baflbakanl›kta görüflülmesi bilgileri
üzerine 8 Nisan 2009’da Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca gönderilen tasar›, 11 Nisan 2009 TTB Baflkanlar Top-
lant›s›’nda tart›fl›lm›fl ve yap›lacaklar kararlaflt›r›lm›flt›r.

• 13 Nisan 2009 tarihinde YÖK Baflkan› ile görüflülmüfl, 27 Mart 2009 toplant›s› ›fl›¤›nda “Tam Gün”
tasar›s› dahil olmak üzere görüfllerimiz aktar›lm›flt›r..

• 5 May›s 2009’da TBMM Sa¤l›k, Aile, Çal›flma ve Sosyal ‹fller Komisyonu Baflkan› Prof. Dr. Cevdet
Erdöl ile görüflülmüfl, her ne kadar yasa tasar›s› meclis gündeminde olmasa da hekim say›s›, t›p e¤i-
timi baflta olmak üzere görüfllerimizi komisyon üyelerine aktarmak için randevu talebimiz iletilmifltir.

• 14 May›s 2009’da Sa¤l›k Bakan› ile görüflülerek tasar›y› uygun bulmad›¤›m›z belirtilmifl, talepleri-
miz aktar›lm›flt›r.   

• 12 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da a¤›rl›kl› olarak t›p fakültesi ö¤retim üyelerinin kat›ld›¤› bir pa-
nel forum düzenlenerek görüfller oluflturulmufl ve ayn› gün kamuoyu ile bir bas›n toplant›s› ile payla-
fl›lm›flt›r.

Tasar›n›n meclis gündemine tafl›nmas›ndan sonra mücadelenin yayg›nlaflt›r›larak devam ettirilmesine
iliflkin karar ve kararl›l›k sonucu 24 Haziran 2009 da her ilde bir hastanede kitlesel bas›n aç›klamala-
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r› yap›lmas› karar› al›nm›flt›r. · 

Ancak geçti¤imiz Perflembe günü TBMM Sa¤l›k, Aile, Çal›flma ve Sosyal ‹fller Komisyonu üyeleriyle
bir toplant› gerçeklefltirilmifl ve itirazlar sonucu tasar› bir alt komisyona gönderilmifltir. 

‹stanbul Tabip Odas› olarak 24 Haziran Çarflamba günü saat 12.30’da Cerrahpafla T›p Fakültesi bah-
çesinde bir araya gelece¤iz ve Haseki E¤itim Araflt›rma Hastanesi’ne kadar yürüyerek yasa tasar›s› ile
ilgili görüflümüzü bir kez daha kamuoyuyla paylaflarak taleplerimizi dile getirece¤iz.

• 24 Haziran sürecinde-sonras›nda tabip odalar›nca yap›lan toplant›, broflür vb. çal›flmalar›n yan› s›-
ra milletvekilleri ile tasar›ya iliflkin de¤erlendirmeler paylafl›lacakt›r.

• Tasar›n›n geri çekilmemesi durumunda 26-27 Haziran 2009 tarihinde gerçekleflecek olan 58. TTB
Genel Kurulu’nda süreç de¤erlendirilerek, programlanacakt›r.

Bir kez daha ifade ediyoruz ki  sa¤l›¤›m›z›n metalaflt›r›larak pazarlanmas›na, eme¤imizin ucuz ve ni-
teliksiz ifl gücü haline getirilmesine yani sa¤l›¤›n piyasalaflt›r›lmas›na sessiz kalmayaca¤›z.

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹  

‹STANBUL TAB‹P ODASI
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23.06.2009
MUAYENEHANE HEK‹MLER‹ HAKLARINI ARIYOR

DE⁄ERL‹ BASIN EMEKÇ‹LER‹,

1980 y›llar›ndan beri uygulanmakta olan “sa¤l›¤›n özellefltirilmesi politikas›” son 6 y›l içerisinde AKP
iktidar›n›n “Sa¤l›kta Dönüflüm program›” ile h›z kazanm›flt›r.

Bu süreçte Devlet kamusal hizmetten çekilerek özel sektöre/özel sermayeye alan açm›fl, SGK yap›lan-
mas› ile de ülkede tek sa¤l›k hizmeti al›c›s› kurum haline dönüflmüfltür.

Tüm bunlar gerçekleflirken toplumun gereksinimleri göz ard› edilmifl, alan özel sektörün istekleri
do¤rultusunda flekillendirilmifl ve hekimlerin haklar› ellerinden al›narak ucuz iflgücü yaklafl›m› ile
iflçilefltirilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n ilk ad›mlar›ndan biri “Aile Hekimli¤i” uygulamas›d›r. Bu uygulama ile
“Sa¤l›k Ocaklar›” kapat›larak I. Basamak sa¤l›k hizmetleri tüccar mant›¤› ile “götürü” usulü ile
yürütülmeye çal›fl›lmak istenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu özel sermayenin tüm sa¤l›k kurum ve kurulufllar›ndan hizmet sat›n al›rken
hekimlerin mesleklerini serbest olarak sürdürdükleri poliklinik ve muayenehanelerden hizmet alma-
may› tercih etmifltir. Böylece SGK özel sermayeden yana niyet ve amac›n› aç›kça ortaya koyarak,
“ayr›mc›l›k” yapm›flt›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›, SGK’nun bu yaklafl›m›n› sessiz kalarak onaylam›flt›r.  

Sa¤l›kta Dönüflüm Program› çerçevesinde muayenehanelere karfl› ›srarla sürdürülen “yok sayma”
anlay›fl›; mesle¤i ba¤›ms›z olarak icra etme hakk›n› fiilen gasp etmekte ve hekimleri ba¤›ml›, ücretli
olarak çal›flmak zorunlulu¤u ile karfl› karfl›ya b›rakmaktad›r. 

Kuflkusuz ki bu uygulamalar sadece hekime ve mesle¤e/mesleki ba¤›ms›zl›¤a de¤il, hastalara zarar
vermektedir. Çünkü hekimin mesle¤ini ba¤›ms›z icra edememesi, sunulan sa¤l›k hizmetinin
niteli¤ini/kalitesini de etkilemekte, hastalar müflteri kavram› içerisinde özel sermayenin hasta ve
hastal›k üzerinden ç›kar sa¤lama, kar etme iste¤ine terk edilmektedir.

Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n di¤er uygulamalar›na da bak›ld›¤›nda t›p e¤itiminden bafllayarak
sa¤l›¤›n ve hekimli¤in tüm alanlar›nda büyük bir yozlaflman›n oldu¤u, alan›n özel sermayenin ç›kar-
lar›na terk edildi¤i aç›kça görülmektedir.

Anayasa’n›n 56. Maddesi, “Devlet, herkesin hayat›n›, beden ve ruh sa¤l›¤› içinde sürdürmesini
sa¤lamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi art›rarak, iflbirli¤ini gerçeklefltirmek amac›yla
sa¤l›k kurulufllar›n› tek elden planlay›p hizmet vermesini düzenler.” hükmü ile Sa¤l›k Bakanl›¤›na
önemli bir yetki vermifltir. 

Bu nedenlerle ki muayenehaneler ve polikliniklerde yaflanan sorunlara, hekimlere ve hekimlik
mesle¤ine karfl› yap›lan haks›zl›klara sahip ç›kman›n toplumun sa¤l›k aç›s›ndan gelece¤ine sahip
ç›kmak oldu¤una inan›yoruz. Bu do¤rultuda Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan Sa¤l›kta Dönüflüm Program›n› dur-
durmas›n›, Sosyal Güvenlik Kurumunun özel sektörden yana ve “ayr›mc›l›k” anlay›fl›ndan uzaklaflarak
di¤er sa¤l›k kurumlar›ndan oldu¤u gibi muayenehaneler, poliklinikler ve laboratuarlardan da sa¤l›k
hizmeti almas› için gerekli giriflimlerde bulunmas›n› talep ediyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI
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24.06.2009
SA⁄LIK HAKKI, MESLEK‹ ÖZERKL‹K, GÜVENCEL‹ ‹fi VE GEL‹R
‹Ç‹N B‹R KEZ DAHA GÖREVDEY‹Z. “TAM GÜN” GÜVENCES‹Z
VE ESNEK ÇALIfiMA DÜZEN‹NE BOYUN E⁄MEYECE⁄‹Z

Sa¤l›k ortam›nda son günlerde/son aylarda t›p fakültesi ö¤retim üyeleri için rotasyon, t›p fakültele-
rinde kontenjan art›fl›, yeni t›p fakültesi aç›lmas›, “Tam Gün” Yasa Tasar›s›, Kamu Hastane Birlikleri
Yasa Tasar›s› baflta olmak üzere bir dizi de¤ifliklik gündemdedir. Hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar› gele-
ce¤e dair ciddi endifle ve güvensizlik yaflamaktad›rlar. AKP hükümeti Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n
önemli iki yasas›ndan biri olan “Tam Gün” ve “Zorunlu Mesleki Sigorta” düzenlemesini Meclis gün-
demine tafl›yarak sa¤l›k hizmetlerini piyasalaflt›rma program›n› her koflulda uygulama kararl›l›¤› içeri-
sinde oldu¤unu göstermifltir. Sa¤l›kta Dönüflüm Program› birçok kez TTB’nin de¤erlendirmelerine ve
y›llarca devam eden mücadelesine konu olmufltur. Hükümetin her f›rsatta yaratmaya çal›flt›¤› kafa
kar›fl›kl›¤›na ve kavram kargaflas›na ra¤men SDP’n›n bugün art›k sa¤l›k hizmetlerinin özellefltirilmesi,
piyasalaflt›r›lmas› program› oldu¤u, IMF ve Dünya Bankas› raporlar›na da konu oldu¤u gibi Hükümet
taraf›ndan da “mahcup” bir flekilde kabul edilmektedir. Küresel krizin de katk›s› ile piyasac› sa¤l›k hiz-
metlerinin pek çok olumsuz sonucu giderek artan bir ivme ile yaflanmaktad›r.

Sa¤l›kta Dönüflüm Program› daha fazla kar için sa¤l›¤›n piyasa koflullar›nda bir hak olmaktan ç›kar›l-
mas›, güvenceli çal›flma düzenine son verilerek eme¤in ucuzlat›lmas› ve sa¤l›k kurum ve kurulufllar›-
n›n iflletme haline getirilmesidir. 

‹lk olarak söylenmesi gereken fludur:

TTB mevcut durumu savunmamaktad›r: Mevcut sa¤l›k ortam›m›z 1980’lerden bafllayarak iyilefltirme
yerine çok bilinçli bir flekilde kötülefltirilmifl, kamu sa¤l›k kurumlar› çökertilmifl ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n
çal›flma ortamlar› bozulmufltur.

Bugün t›p fakültelerinde yaflanan sorunlar baflta olmak üzere, sa¤l›k alan›nda yaflanan olumsuzluk-
lar AKP’nin (de) sorumlu oldu¤u neoliberal politikalar›n sonucudur: TTB bu tablonun düzeltilmesi ge-
rekti¤ini ve çözüm önerilerini ›srarla söylemektedir.

Olabildi¤ince k›sa ve net cevaplarla “en çok merak edilen” konulardan bafllayarak görüfllerimizi bir
kez daha aç›kl›yoruz. .

1- TTB “Tam Gün Yasa Tasar›s›”na karfl› m›d›r, desteklemekte midir?

• TTB’ye göre (her ne kadar ad›nda yer alsa bile), ortada bir Tam Gün Yasa Tasar›s› yoktur.

• Mevcut tasar›y› böyle adland›rmak konuyu tümüyle çarp›tmakt›r.

• TTB bu tasar›y› reddetmektedir.

2- Bu yasa tasar›s› “Tam Gün” tasar›s› de¤il ise nedir?

Bu yasan›n do¤ru ad› piyasalaflt›r›lan sa¤l›k ortam›nda “Hekim ‹flgücü Piyasas› Düzenleme Yasas›” ol-
mal›d›r.

3- Bu tasar› ile nas›l bir hekim iflgücü piyasas› düzenlenmektedir?

‹flgücü piyasas›, “piyasa” koflullar›nda çal›flanlar› tek bafl›na ve güçsüzlefltirerek daha düflük ücretle is-
tihdam etmek için oluflturulan ortamd›r. Piyasan›n gözünde hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar› sa¤l›k ifllet-
meleri için Nitelikli/niteliksiz ucuz ifl gücüdür, maliyet unsurudur.

4- Tasar› yasalafl›rsa ne gibi sonuçlar› olur?
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Özlük haklar› kayb›, niteliksiz hizmet, e¤itim için daha da azalan zaman, hekim niteli¤inin düflmesi,
sa¤l›k hakk›n›n tamamen gözden ç›kar›lmas› ve çal›flanlar›n sa¤l›¤›n›n bozulmas› gibi sonuçlar gün-
deme gelecektir.

5-   Tasar› hekimlerin çal›flma koflullar›n› nas›l etkileyecektir?

• ‹nsanca yaflanacak bir özlük hakk› düzenlemesi içermemektedir.

• Daha uzun süre ve daha yüksek tempoyla çal›flma ile çal›flanlar›n sa¤l›¤›n› bozacakt›r.  Çal›flma sü-
resinin asgarisi belli günlük 8 saat, üst s›n›r› yoktur. 

Ayl›k 160 saatlik normal çal›flma süresinin üzerine, 130 saat nöbet, 120 saat icap nöbeti tutturup pa-
ras›n› ödeyece¤ini, söylemektedir!  Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO) sözleflmeleri herhangi bir mes-
lek mensubunun fazla çal›flmas›n›n y›lda 270 saati aflamayaca¤›n› söylüyor. Tasar› bir y›ll›k toplam
fazla çal›flma süresini sadece 1 ayda yapt›rmay› öngörebiliyor.

• Parça bafl› hizmet/ödeme anlay›fl› ile çal›flma bar›fl› daha da bozulacak, Rekabet ve yabanc›laflma
yayg›nlaflacakt›r.

• T›p fakültelerinde ö¤retim üyelerinin özlük haklar› büyük ölçüde sa¤l›k hizmeti sunumuna ba¤lan-
maktad›r.

• Bu durum t›p e¤itiminin bütün aflamalar›n› olumsuz etkileyecektir.

• Bu tasar› ile bilimsel/t›bbi araflt›rmalar yok say›lmaktad›r.

• Hekimlerin kamuda düflük ücretle istihdam› demek (ki bugün böyledir ve daha da düflürülmek is-
tenmektedir) kamu/özel bütün hekimlerin, sa¤l›k alan›ndaki bütün çal›flanlar›n ücretinin düflürülme-
si demektir.

6- Tasar› vatandafl›n sa¤l›k hizmetine ulafl›m›n› nas›l etkileyecektir?

• Tasar›n›n halka verilen sa¤l›k hizmetini iyilefltiren, toplumun sa¤l›k durumunu bütüncül olarak gö-
zeten herhangi bir yan› yoktur.

• Sa¤l›k hizmetlerine ücretsiz ulaflmas› iddias› popülist bir söylemden ibarettir.  Tasar› prim ödeye-
bilenlerin bile her sa¤l›k hizmetini alamamas›na, katk›-kat›l›m paylar›, fark ücretleri, geri ödeme kap-
sam› d›fl› hizmetler, eflde¤er ilaç ve malzeme ödemesi, otelcilik ve istisna-
i sa¤l›k hizmetleri gibi birçok tan›mlama ile cepten ödemeleri kural haline getirmektedir. Bir taraftan
hizmete ulafl›m› güçlefltirmekte, eflitsizlikleri art›rmakta, di¤er taraftan harcamalar› art›rmaktad›r.

Uygulama ile sa¤l›¤› korumak gelifltirmek yerine hastal›klardan para kazand›r›lmas› teflvik edilmekte-
dir.

• Hastalar›n sa¤l›¤› tehlikeye at›lmaktad›r. Hekimin çal›flma koflullar›n› nitelikli hizmet sunumu aç›-
s›ndan (saat, nöbet, olanaklar vs) düzenlemeyen giriflimler, uzun süre çal›flmay› ve niteliksiz hizmeti
do¤urur. Tasar› bu durumu teflvik etmektedir. Bu durum hasta haklar›n›/sa¤l›k hakk›n› do¤rudan teh-
dit eder.

• Bu koflullarda çal›flan bir hekimin güvenli, nitelikli sa¤l›k hizmetini verebilece¤ini söylemek günde
20 saat araç kullanan bir sürücünün kaza yapmayaca¤›n› iddia etmektir. Art›k hekimler çok daha
uzun süre çal›flacak ve daha çok hata yapma riskiyle karfl› karfl›ya kalacakt›r.

7- Tasar›da neden zorunlu sigorta yer almaktad›r?

• Yukar›da söylenen gerekçeler göz önüne al›nd›¤›nda amaç sigorta piyasas›n› canland›rmakt›r. Çün-
kü ne hata oluflmas›n› önlemek için gerekli önlemler al›nmakta, ne de komplikasyon dahil bir neden-
le zarar gören hastalar›n zararlar›n› hemen tazmin etmek için çözüm getirilmektedir.

• Bir yandan da daha fazla hata yapacak hekim yetifltirmek için durmadan altyap›s›z t›p fakülteleri
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aç›lmakta, kontenjanlar art›r›lmaktad›r.

8- Tasar› sa¤l›k hizmetlerinin seyrini uzun vadede nas›l etkiler?

Tasar› tedavi edici hizmetleri önceleyen bir yaklafl›mla haz›rlanm›flt›r. Hekimlere verilecek döner ser-
maye tedavi edici hizmetlere odaklanm›flt›r. ‹laç ve t›bbi malzeme dolay›s›yla çok uluslu tekellere ak-
tar›lan kaynak artacakt›r.

9- TBMM gündeminde olan Kamu Hastane Birlikleri’nin (KHB) “Tam Gün” tasar›s› ile iliflkisi nedir?

KHB mevcut hastaneleri iflletmeye dönüfltürmekte, bütçe katk›s› olmaks›z›n SUT fiyatlar› ile hizmet
sunmalar›n› öngörmektedir. 

Çal›flanlar›n sözleflmeli, güvencesiz ve düflük ücretle uzun süre çal›flt›r›lmas› istenmektedir. ‹flte KHB
Yasas›’n›n yaflama geçebilmesi ve bu koflullarda çal›flabilecek hekimler bulabilmesi “Tam Gün” tasa-
r›s› ile mümkün olabilecektir. TTB, sa¤l›k bakan› taraf›ndan sa¤l›kta dönüflüm program›n›n son iki
önemli yasalar› olarak gündeme getirilen Kamu Hastane Birlikleri ve Tam Gün Yasalar›na karfl›d›r.

10- TTB ve tabip odalar› Tam Gün Tasar›s› ile ilgili olarak bugüne kadar neler yapt›?

TTB ve ‹stanbul Tabip Odas› tasar›n›n 2008 Mart’›nda gündem gelmesinden itibaren bütün uzman-
l›k dernekleri, üniversiteler, sendika ve meslek örgütleri ile süreci paylaflarak bir taraftan hekim ka-
muoyu di¤er taraftan genel kamuoyuna yönelik bir çal›flman›n içinde olmufltur. 

• Haziran 2008’de TTB’nin tasar›ya kurumsal karfl› ç›k›fl›n›n yan› s›ra, hekimler nezdinde pek çok il-
de referandum düzenlenmifl ve sonuçlar› kamuoyuyla paylafl›lm›flt›r.  

• Süreç boyunca hastanelerde, t›p fakültelerinde ve tabip odalar›nda onlarca panel ve toplant› dü-
zenlenmifl, konuyla ilgili bilgilendirici broflür ve afifller üretilmifltir.

• TTB hekim özlük haklar›n› öncelemesi nedeniyle Ekim 2008-Mart 2009 aras›nda “Çal›flma koflulla-
r› ve ücretlerimiz, nöbetlerimiz” bafll›¤›nda bir faaliyet yürütmüfl, somut taleplerini yetkililer ve ka-
muoyu ile paylaflm›flt›r.  

• Hekimlerden toplanan binlerce imza temsilcilerin kat›ld›¤› bir yürüyüflle Baflbakanl›¤a verilmifltir.

• 27 Mart 2009 tarihinde “T›p E¤itiminde Kriz” toplant›s› yap›larak ö¤retim üyeleri ile birlikte “Tam
Gün” tasar›lar› baflta olmak üzere de¤erlendirme yap›lm›flt›r.  

• 2009 Mart ay› itibariyle yerel seçim sonras› yeni bir tasar›n›n baflbakanl›kta görüflülmesi bilgileri
üzerine 8 Nisan 2009’da Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca gönderilen tasar›, 11 Nisan 2009 TTB Baflkanlar Top-
lant›s›’nda tart›fl›lm›fl ve yap›lacaklar kararlaflt›r›lm›flt›r.

• 13 Nisan 2009 tarihinde YÖK Baflkan› ile görüflülmüfl, 27 Mart 2009 toplant›s› ›fl›¤›nda “Tam Gün”
tasar›s› dahil olmak üzere görüfllerimiz aktar›lm›flt›r..

• 5 May›s 2009’da TBMM Sa¤l›k, Aile, Çal›flma ve Sosyal ‹fller Komisyonu Baflkan› Prof. Dr. Cevdet
Erdöl ile görüflülmüfl, her ne kadar yasa tasar›s› meclis gündeminde olmasa da hekim say›s›, t›p e¤i-
timi baflta olmak üzere görüfllerimizi komisyon üyelerine aktarmak için randevu talebimiz iletilmifltir.

• 14 May›s 2009’da Sa¤l›k Bakan› ile görüflülerek tasar›y› uygun bulmad›¤›m›z belirtilmifl, talepleri-
miz aktar›lm›flt›r.   

• 12 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da a¤›rl›kl› olarak t›p fakültesi ö¤retim üyelerinin kat›ld›¤› bir pa-
nel forum düzenlenerek görüfller oluflturulmufl ve ayn› gün kamuoyu ile bir bas›n toplant›s› ile payla-
fl›lm›flt›r.

Gelinen noktada TTB ve tabip odalar›n›n bütün itirazlar›na ra¤men “Tam Gün” Yasa Tasar›s›’n›n
TBMM Sa¤l›k, Aile, Çal›flma ve Sosyal ‹fller Komisyonu’nda alt komisyon görüflmeleri dün itibariyle
bafllam›fl durumdad›r. 
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Bu yasa tasar›s›n›n amac›, hekimlere ve sa¤l›k çal›flanlar›na güvencesiz, uzun süre, daha düflük ücret-
le çal›fl›lacak bir ortam›, k›sacas› güvencesiz ve esnek çal›flma düzenini dayatmakt›r.

Tasar› yasalaflt›¤› takdirde halk›n sa¤l›k hizmetlerine ulafl›m›, daha nitelikli hizmet almas› daha da zor-
laflacak, nitelikli t›p e¤itimi almak hayal olacakt›r.

Bizler daha iyi bir hekimlik ortam› ve sa¤l›k hizmeti için hekimlere ve halka karfl› olan sorumlulu¤u-
muzun bilinciyle ve örgütlü olmam›z›n verdi¤i güçle gere¤ini yapma karar›m›z› ve kararl›l›¤›m›z› bir
kez daha kamuoyuyla paylafl›yoruz.

“Tam gün” güvencesiz ve esnek çal›flma düzeni de¤il, güvenli ortamda güvenceli çal›flmak istiyoruz. 

Tasar›n›n geri çekilmemesi durumunda 26-27 Haziran 2009 tarihinde gerçekleflecek olan 58. TTB Ge-
nel Kurulu’nda süreç de¤erlendirilerek, önümüzdeki süreçte yapaca¤›m›z etkinlikler programlanacak-
t›r.

Bir kez daha ifade ediyoruz ki  sa¤l›¤›m›z›n metalaflt›r›larak pazarlanmas›na, eme¤imizin ucuz ve ni-
teliksiz iflgücü haline getirilmesine yani sa¤l›¤›n piyasalaflt›r›lmas›na sessiz kalmayaca¤›z.

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹  

‹STANBUL TAB‹P ODASI
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16.07.2009
SUYA ZAM HASTALI⁄I, Efi‹TS‹ZL‹⁄‹ ARTIRIR

HASTALIKLARIMIZDAN T‹CARET YAPILMASINI DE⁄‹L, SA⁄LI⁄IMIZA YATIRIM YAPILMASI ‹ST‹YORUZ.

SUYA ZAM YOKSULLU⁄U ARTIRIR, SUYA ZAM Efi‹TS‹ZL‹⁄‹ ARTIRIR, SUYA ZAM HASTALI⁄I ARTIRIR.

De¤erli Bas›n Emekçileri,

Bilindi¤i gibi dünyada ve Türkiye’de en önemli sa¤l›k sorunu; yoksulluk, yoksunluk ve eflitsizliktir. Yok-
sulluk ve eflitsizlikler; beslenme, bar›nma, ulafl›m, sa¤l›kl› içme ve kullanma suyuna eriflim gibi olanak-
lar› s›n›rlayarak hastal›klar› art›r›rken, sa¤l›k ve sosyal güvenlik baflta olmak üzere pek çok temel hak-
tan ve olanaktan yoksun olmak da hizmetlere ulafl›m› zorlaflt›rmaktad›r.

Son kriz ortam›n›n da gösterdi¤i gibi , vatandafllar›n öncelikli sorunlar›n›n bafl›nda; iflsizlik, yoksulluk
ve sa¤l›k ve sosyal güvenlik alan›ndaki sorunlar gelmektedir. Nüfusumuzun yüzde 16’s›n›n, çal›flabi-
lir durumdaki gençlerimizin ise yüzde 30’unun iflsiz oldu¤u, çal›flabilenlerin yar›s›ndan fazlas›n›n ka-
y›t d›fl› çal›flt›¤› ve resmi verilere göre, yaklafl›k 18 milyon vatandafl›m›z›n geçerli ve sürdürülebilir bir
sosyal güvencesinin olmad›¤› ülkemizde, su, enerji, ulafl›m gibi toplumun büyük ço¤unlu¤unu ilgilen-
diren hizmetlerde yap›lan zamlar insanlar›m›z› daha da yoksullaflt›r›rken, eflitsizlikleri derinlefltirmek-
te ve baflta toplum ruh sa¤l›¤› olmak üzere pek çok sa¤l›k sorununun artmas›na yol açmaktad›r. Va-
tandafllar›n yeterli içme ve kullanma suyuna ulaflamamas›n›n, yaz döneminin bu alanda bilinen so-
runlar›yla birleflti¤inde baflta bulafl›c› hastal›klar olmak üzere pek çok sa¤l›k sorununa davetiye ç›kar-
taca¤› aç›kt›r.

Dünya Sa¤l›k Örgütü ve di¤er ulusal, uluslararas› sa¤l›k otoritelerince de kabul edildi¤i gibi merkezi
hükümetlerin ve yerel yönetimlerin birincil görevi, tüm toplumu kapsayacak temel sa¤l›k hizmetleri-
nin gelifltirilmesidir. Temel sa¤l›k hizmetleri ise; yeterli ve nitelikli içme-kullanma suyunun, yeterli ve
nitelikli beslenme olana¤›n›n, sa¤l›kl› bar›nma koflullar›n›n sa¤lanmas›, sa¤l›kl› bir çevre oluflturulma-
s›, çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesi, kifli ve topluma dönük kiflisel koruyucu sa¤l›k hizmetleri (afl›la-
ma, sa¤l›k e¤itimi, ana çocuk sa¤l›¤› hizmetleri, evde bak›m hizmetleri, özellikli gruplara yönelik hiz-
metler vb.), erken tan› ve tedavi hizmetlerinin, kanser, bulafl›c› hastal›klar, kronik hastal›klar gibi yay-
g›n sa¤l›k sorunlar›n› önceleyen bir yaklafl›md›r. Görüldü¤ü gibi belediyelerin temel görevi suya, ula-
fl›ma, elektri¤e daha çok zam yaparak yeterli ve nitelikli ulafl›m›n önüne engel ç›kartmak de¤il, bu
hizmetlere ulafl›m› kolaylaflt›racak tedbirler almak olmal›d›r. 

‹çinde bulundu¤umuz yaz dönemi ve kriz ortam›nda temel sa¤l›k hizmetlerine ulafl›m› engelleyebile-
cek; baflta zamlar olmak üzere her türlü uygulamadan kaç›nman›n yan› s›ra yoksul kesimlerin, su bafl-
ta olmak üzere temel gereksinimlere ulafl›m›n› kolaylaflt›r›c› ilave tedbirler al›nmal›d›r. 

Burada bir kez daha belirtmek istiyoruz ki bireylerin ve toplumun sa¤l›¤›n›n korunmas›na dönük alan-
lardan yapaca¤›n›z her türlü tasarruf ve temel gereksinimlerin karfl›lanmas›n› engelleyebilecek her
türlü sorun ülkemize hastal›k yükünün artmas› olarak geri dönmektedir ve kaynaklar›m›z›n baflta ilaç
ve t›bbi teknoloji sektörü olmak üzere çok uluslu flirketlere aktar›lmas›na yol açmaktad›r. Bu neden-
le hastal›klar›m›zdan ticaret yap›lmas›n› de¤il, sa¤l›¤›m›za yat›r›m yap›lmas›n›n gereklili¤ini bir kere
daha belirterek, su, ulafl›m, akaryak›t zamlar›n›n geri al›nmas›n› istiyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI / ‹STANBUL ECZACI ODASI

‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI / ‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI
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22.07.2009
HASTANEME DOKUNMA!

Uzun y›llardan bu yana Beykoz ilçesinin hakim ve merkezi bir yerinde hizmet vermekte olan Beykoz
Devlet Hastanesi, Paflabahçe Devlet Hastanesi ile birlefltirilmek suretiyle yok ediliyor. Ayn›, cam-deri
kundura-tekel fabrikalar›nda, Beykoz Çocuk Gö¤üs Hastanesi’nde oldu¤u gibi.

Birleflme karar› Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan her iki hastane baflhekimli¤ine tebli¤ edilmek üzere gön-
derildi. Hastanenin kurumsal kimli¤inin yok edilmesi için say›l› günler kald›.

Beykoz Devlet Hastanesi iki y›l önce depreme karfl› güçlendirme gerekçesiyle geçici olarak
kapat›ld›¤›nda, ilçe halk› hastanenin gelece¤i için kuflkuland›, çal›flanlar için uzun sürecek belirsizlik
dönemi bafllad›. Alt› ay sürece¤i ilan edilen tadilat bir y›ldan fazla sürdü, üstelik tadilat bitti¤inde has-
tane çok düflük kapasiteyle çal›flt›r›lmaya baflland›. Adeta halk›n hastaneden umudunu yitirmesi,
kapanma fikrine al›flmas› sa¤lanmaya çal›fl›ld›. Bu fikre al›flmamakta kararl› olan Beykoz halk› ve has-
tane çal›flanlar› itirazlar›n› giderek daha yüksek sesle ifade etmeye bafllad›lar.

AKP Hükümetinin “sa¤l›kta dönüflüm program›” sa¤l›k kurumlar›n› ticari iflletmelere dönüfltürmüfltür.
Kar etmeyen veya baflka biçimde daha çok kar edecek kurumlar ya kapat›lmal› ya da devredilmelidir!
Öyle ya Beykoz Devlet Hastanesi de “kar getirmemekte, devletin s›rt›nda kambur olmaktad›r” O
zaman kapatal›m gitsin anlay›fl› bugün bizleri yönetmektedir.

Ya¤ma yok bu gidifle dur demek için bir araday›z. Sa¤l›k parayla al›n›p sat›labilir bir meta de¤il aksine
en temel insan haklar›ndand›r. Herkesin eflit, ulafl›labilir, nitelikli ve ücretsiz olarak sa¤l›k hizmetinden
yararlanmaya koflulsuz olarak hakk› vard›r.

Bu nedenlerle, halk›n hastanesi olan Beykoz Devlet Hastanesi’nin kapat›lmamas›, kurumsal kimli¤ini
yitirmemesi ve gelecekte özellefltirilmemesi için var gücümüzle mücadele edece¤iz. Ayr›ca, ‹stanbul
Tabip Odas› ve SES olarak bu idari tasarrufa engel olmak için hukuksal giriflimleri de bafllatm›fl
bulunuyoruz. Halk›m›za, hastane çal›flanlar›na ve bas›n mensubu arkadafllar›m›za duyururuz

‹STANBUL TAB‹P ODASI

SES ANADOLU YAKASI fiUBES‹
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27.07.2009
“S‹GARA KANUNU, S‹GARA ‹ÇMEYENLERE BUGÜNE KADAR
YAPILAN HAKSIZLI⁄IN ÖZRÜDÜR”

19 Temmuz itibariyle yürürlü¤e giren sigara yasas›na karfl› yap›lan spekülasyonlara sa¤l›k meslek oda-
lar›ndan aç›klama geldi. Toplant›da, sigara yasas›n›n ‘demokrasi k›s›tlay›c›’ oldu¤una iliflkin yap›lan
elefltirilerin as›ls›z oldu¤u vurgulan›rken, Türkiye’de 50 milyon kiflinin sigara içmedi¤i halde sigara kul-
lanan daha az say›daki insan›n kirletti¤i havay› solumak zorunda kald›¤›na dikkat çekildi.

Ülkemiz tarihinin en önemli halk sa¤l›¤› kanunlar›ndan biri olarak hayata geçen ve kapal› alanlarda
sigaray› yasaklayan 4207 say›l› kanunun “faflizan ve demokrasi k›s›tlay›c›” oldu¤una dair elefltiriler,
sa¤l›k meslek odalar›n› harekete geçirdi. 28 Temmuz 2009’da Odam›zda ortak bir bas›n toplant›s›
düzenleyen ‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Eczac›lar Odas›, ‹stanbul Diflhekimleri Odas› ve ‹stanbul Ve-
teriner Hekimler Odas› spekülasyonlara cevap verdi.

Toplant›da su havzalar›n› kirletmenin yasak olmas› ve herkesin temiz suya ulaflmas›n›n sa¤lanmas› gi-
bi, iç ortamlarda havan›n temizli¤i ve bunun güvence alt›na al›nmas›n›n bir sa¤l›k konusu oldu¤u vur-
guland›. Ortak kullan›m alanlar›ndaki havan›n sigaradan kaynaklanan kanserojen taneciklerle kirletil-
mesinin ‘özgürlük’ olamayaca¤›n›n belirtildi¤i toplant›da yasan›n, bugüne kadar sigara kullanmad›¤›
halde sigara duman›na maruz kalan kiflilerin haklar›n›n iadesi ve korunmas› anlam›na geldi¤i ifade
edildi.

Sigara yasas›n›n ‘demokrasi k›s›tlay›c›’ oldu¤una iliflkin yap›lan elefltirilerin as›ls›z oldu¤unun belirtildi-
¤i toplant›da, Türkiye’de 50 milyon kiflinin sigara içmedi¤i halde sigara kullanan daha az say›daki in-
san›n kirletti¤i havay› soludu¤u ifade edildi.

Toplant›da bir konuflma yapan Odam›z Baflkan› Prof. Dr. Özdemir Aktan bugüne kadar yap›lm›fl bi-
limsel ve istatistiksel bütün ölçümlerin sigara duman›n› ikinci el soluman›n kanser ve kalp hastal›¤›na
neden oldu¤unun bilimsel araflt›rmalarla kan›tland›¤›n› belirtti. Aktan, bir yasan›n ç›kart›lmas›yla o ya-
san›n uygulanmas›n›n ayr› fleyler oldu¤unu, yasan›n eksiksiz uygulanmas›, toplumda kabul görmesi
aç›s›ndan hekimler olarak üzerlerine düflen sorumluluklar› yerine getireceklerini belirtti.

Toplant›ya kat›lan Avukat Turgut Kazan ise iflletmelerin korkusunun yersiz oldu¤unu, sigara içmeyen-
lerin bundan böyle rahatl›kla lokantalara, kafelere gidebilece¤ini belirtti. Kazan “Kanunun uygulan-
mas›n› istemeyen, karfl› ç›kan baz› iflletme ve kahvehane sahiplerini sa¤l›¤›n yan›nda olmaya davet
ediyoruz. Ba¤›ms›z bilimsel çal›flmalar›n tümü, kanunlar›n iflletmelerin zarar etmesine yol açmad›¤›n›
göstermektedir. Aksine, sigara içmeyenlerin, çocuklu ailelerin, ast›m gibi akciger hastal›¤› olanlar›n
art›k e¤lence mekanlar›na gitmeye bafllamalar› ile iflletmelerin karl›l›k oranlar›nda art›fl oldu¤u tespit
edilmifltir. Türkiye’de sigara kullanmayan insan say›s›n›n çok daha fazla oldu¤u gerçe¤i unutulmama-
l›d›r” dedi.

Toplant›da bir sunum yapan Sigara ve Sa¤l›k Ulusal Komitesi Dönem Baflkan› Prof. Dr. Elif Da¤l›, si-
gara tekellerinin sigara yasas›na karfl› yan›lt›c› bir propaganda gerçeklefltirdi¤ine, bu propaganda ça-
l›flmalar›nda üzücüdür ki kimi sanatç›lar›n da yer ald›¤›na de¤indi. Dr. Da¤l› yap›lan bu yan›lt›c› pro-
pagandan›n bilimsel gerçeklerin üzerini örtemeyece¤ini, pasif (ikinci el) duman›n kanser, kalp krizi gi-
bi hastal›klara sebep oldu¤unu, hiç kimsenin, hiçbir kurumun insanlar› hasta etme pahas›na hareket
etmeye hakk› olmad›¤›n› vurgulad›.
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30.07.2009
VAL‹DEBA⁄’DA MÜCADELE DEVAM ED‹YOR! HASTANEM‹Z‹N
KAPATILMASINA ‹Z‹N VERMEYECE⁄‹Z!

Valideba¤ Devlet Hastanesi’ne flifa bulmak için gelen hastalar›m›z› ve içinde bulundu¤umuz bu
süreçte mücadelemize duyarl›l›k gösteren tüm dostlar›, bas›n mensuplar›n›, siyasi parti temsilcilerini
ve demokratik kitle örgütlerini hastanemizin tüm çal›flanlar› ad›na selaml›yorum.

Bizler, hastalar›m›z hastaneye baflvurdu¤unda onu ilk karfl›layan bilgi ifllem elemanlar›y›z. Günde
yüzlerce hastan›n bizimle iflinin hemen bitmesini bekledi¤i asgari ücretle geçinmeye çal›flan insan-
lar›z. Bizler, hastanenin güvenli¤inden ve temizli¤inden sorumlu olup ayn› zamanda hiçbir gelecek
güvencesine sahip olmayan tafleron flirkete ba¤l› çal›flan iflçileriz. Bizler, hastal›k riski alt›nda küçücük
alanlarda çal›flan hastanenin görünmez emekçileri, laboratuvar çal›flanlar›y›z. Kimimiz kadrolu, kim-
imiz sözleflmeli ama ço¤umuz y›llarca bu hastaneyi kendi evi gibi görmüfl olan hemflireleriz. Rekabet
içinde çal›flmaya, çok say›da hastaya, az zamanda bakmaya zorlanan doktorlar›z. Bizler Valideba¤
çal›flanlar›y›z. Bu hastanenin çal›flanlar› olarak, hastanemizin sorunlar›n› çok iyi biliyoruz. Bu has-
tanede hizmeti üreten insanlar olarak, bize sorulursa, çözümlerini de söyleriz. 

Dostlar, yine burada on befl gün önce bir bas›n aç›klamas› yapm›flt›k. Hastanemizle Üsküdar Devlet
Hastanesi'nin birlefltirilmesinin planland›¤›n›n duyumlar›n› alm›fl ve kayg›lar›m›z› sizlerle paylaflm›flt›k.
Hastanemiz idari kadrosu taraf›ndan bilgilendirilmeyi talep etmifltik. O zamandan bu zamana biz
sa¤l›k çal›flanlar›n› tatmin edecek ve kayg›lar›m›z› giderecek bir aç›klama yine de yap›lmad›. Resmi
olmayan kanallardan ve görüflme çabalar›m›z sonucu Üsküdar Devlet Hastanesi Baflhekimli¤i'nden
bizlere hastanemizde hiçbir de¤iflikli¤in yap›lmayaca¤› söylenmifltir. Ancak ald›¤›m›z bilgiler ve sözlü
vaatler bizleri rahatlatmam›fl, aksine kayg›lar›m›z› daha da art›rm›flt›r. Hastanemize ve
bulundu¤umuz bölgeye dönük farkl› bir niyet yoksa, böyle bir birlefltirmeye gerek duyuldu¤unu
bilmek, hastalar›m›za daha iyi bir sa¤l›k hizmeti sa¤lanaca¤›ndan emin olmak istiyoruz. fiu anda
yap›lanlar› bilmekle yetinmek de¤il, gelecekte yap›lacaklar› da ö¤renmek istiyoruz. Hepimiz çal›flma
koflullar›m›z›n daha da kötüleflmesinden, istem d›fl› görevlendirmelerden, güvencesiz çal›flanlar›m›z›n
iflten at›lmas›ndan kayg› duymaktay›z. Ayr›ca bu birlefltirme ile çal›flt›¤›m›z hastanemizin gelifltirilme-
si yerine bugün ya da yar›n kapat›lmas›ndan endifleliyiz. 

1927 y›l›ndan bu yana Kofluyolu, Üsküdar, Kad›köy halk›na hizmet veren hastanemiz ve soluklanma
yeri olan Valideba¤ korulu¤umuz yok edilmeye çal›fl›l›yor. Kamu hastaneleri birli¤i yasa tasar›s› ile
sa¤l›k hizmetinin piyasan›n insaf›na terk edilmesi ad›m ad›m hayata geçirilmektedir. Bizler bu
birlefltirme giriflimlerinin bunun bir parças› oldu¤unu görüyoruz. Valideba¤ hastanesi ayn› zamanda
Valideba¤ korusunun güvencesidir. Hastane tasfiye edildi¤inde, arkas›ndan koru da yok edilecektir.
Çal›flanlar olarak çabam›z ayn› zamanda Valideba¤'› korumak tarihini ve ismini yaflatmakt›r.

Milyonlarca lira harcanarak tadilattan geçen Beykoz Devlet Hastanesi de “ifllevsiz” oldu¤u gerekçesi
ile Paflabahçe Devlet Hastanesi'ne ba¤lanm›flt›r. Valideba¤ ve Beykoz Devlet Hastanesi'nin uygun bir
zamanda özellefltirme giriflimlerinin kurban› olaca¤›n› düflünüyoruz. Nas›l olsa paras› olana bir sürü
özel hastane var. Ama paras› olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n herkesin sa¤l›k hizmeti alabilmesinin
olanaklar› da var. ‹stanbul’un yeni hastanelere ihtiyac› var. Para kazand›rman›n de¤il hizmet ver-
menin kriter oldu¤u, hastalar›n müflteri olarak görülmedi¤i, bilimsel bir düflünceyle hastalara
yaklaflan, ayn› bilimsellikle çal›flanlar›na çal›flma ve yaflama olana¤› sunan bir sa¤l›k sistemine ihtiy-
ac›m›z var.

Sa¤l›k hizmetine yeterli bütçe ay›rmay›p sa¤l›k kurumlar›n› fiilen ifllemez hale getirenler, biz sa¤l›k
çal›flanlar› de¤iliz. Binlerce hemflire, doktor, t›bbi sekreter ve sa¤l›k emekçisi iflsizken, çal›flan say›s›
yetersiz oldu¤u için “ifllevsiz” diye nitelenen hastanemizi ifllevsiz hale getirenler bizler de¤iliz. Peki
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öyle ise bedelini neden biz sa¤l›k çal›flanlar› ödüyoruz.

Devlet sa¤l›k hizmetine ay›rd›¤› bütçeyi daha da küçültmeyi hedeflemektedir. Peki bunun sonucu ne
olacakt›r? Bunun sonucu devlete ait sa¤l›k kurulufllar› ayakta kalabilmek için faturay› emekçilere
ç›karacakt›r. Ücretlerimizin iyilefltirildi¤i, ifl güvencesinin sa¤land›¤›, sa¤l›k alan›ndaki her türlü
özellefltirmeye son verildi¤i, herkesin eflit-ücretsiz-nitelikli-ulafl›labilir sa¤l›k hizmetinden
yararland›r›lmas›n›n hak olarak tan›nd›¤›, k›s›tlamalar›n kald›r›ld›¤›, donan›m ve personel eksikli¤inin
giderildi¤i, hastanelerin ve di¤er sa¤l›k kurumlar›n›n giderlerinin bütçeden karfl›land›¤› bir durumda
hiçbir sa¤l›k kuruluflunun ifllevsizli¤inden söz edilemez.  

‹flte bu nedenlerle bizler bu hastane birlefltirmelerinin daha verimli ve etkin bir sa¤l›k hizmeti vere-
bilmek amac›yla yap›lmad›¤›n› biliyoruz. Yang›ndan mal kaç›r›r gibi h›zl›ca, bir çok arkadafl›m›z›n izin-
leri durdurularak ve fazla mesaiye b›rak›larak yap›lmakta olan bu devir ifllemlerindeki aceleye getirme
çabas›n›n nedeni de olas› tepkinin önüne geçebilmek ve mücadeleyi engellemektir. Bu nedenle de
‹stanbul Tabip Odas› ve SES olarak Beykoz Devlet Hastanesi'nin ard›ndan bizler de gerekli hukuksal
giriflimleri bafllatm›fl bulunuyoruz. 

Gücümüzü birlikteli¤imizden al›yoruz. Dün oldu¤u gibi bu gün de bizimle birlikte olan  dostlar›m›za
teflekkür ediyoruz.

Valideba¤ halk›n› hastane çal›flanlar›m›zla birlikte mücadelemize destek vermeye ça¤›r›yoruz. 

‹STANBUL TAB‹P ODASI
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13.08.2009
fi‹DDETE VE S‹LAHLANMAYA HAYIR!

Ülkemizde gün geçtikçe artan ve hemen her gün medyada s›kça yer alan fliddet vakalar›, gittikçe
toplumsal bir boyut almakta ve ciddi bir sosyal problem olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

Temel olarak sorunlar›n fliddet ve zor kullan›larak çözülme yolunun seçilmesi ve bu seçimin her alan-
da yayg›nlaflmas› olarak de¤erlendirilebilecek olan fliddet kültürünün toplumsal yaflam›n tüm alan-
lar›n› etkisi alt›na ald›¤› görülmektedir.

Bu sorunun ulaflt›¤› korkutucu boyutu, biz sa¤l›k çal›flanlar›n›n da mesleki pratik içerisinde maruz
kald›¤›, fliddet vakalar›n›n say›s›ndaki art›fltan ve bireysel silahlanman›n ulaflt›¤› dehflet verici rakam-
lardan gözlemek mümkün.

Eldeki resmi veriler göstermektedir ki;

- Ruhsatl› ve kay›t d›fl› silah say›s› son 10 y›lda yaklafl›k 10 kat artm›fl,

- 2007 y›l› itibariyle Türkiye’de 2,5 milyon ruhsatl›, yaklafl›k 7,5 milyon ruhsats›z silah bulunmaktad›r.
Bu rakamlara kurus›k›dan dönüfltürülmüfl silahlar dahil de¤ildir, dolay›s›yla gerçek rakamlar veril-
erdekinin çok daha üzerindedir,

- Cinayet olgular›n›n yar›s› ateflli silahla gerçekleflmektedir,

- Her y›l yaklafl›k 3 bin kifli silahla ölmekte, 12 bin kifli yaralanmaktad›r,

Silahlanma ç›lg›nl›¤›n›n ulaflt›¤› dehflet verici boyutlar›n günlük yaflamda s›kça karfl›m›za ç›kt›¤› alan-
lardan birisi de aile içi fliddetdir. 

- Bir evde ateflli silah varsa ölüm riski 12 kat artmakta

- Efl öldürmelerinin % 35’i silahla gerçekleflmekte

- Türkiye’de her 10 kad›ndan 4’ü aile içi fiziksel fliddete maruz kalmakta

- Sadece geçti¤imiz Haziran ay› boyunca 22 kad›n fliddet kurban› olarak can vermifltir.

fiiddet kültürünün toplumsal yap›y› tahrip edici etkisinin ve bireysel silahlanman›n aile içi fliddetteki
yerine dair son örnek, çal›flma arkadafl›m›z, hastanemiz hemfliresi Dilek Dafldano¤lu’nun , ayr›
yaflad›¤› efli taraf›ndan kafas›na kurflun s›k›lmak suretiyle hunharca katledilmesidir. Medyada da
yayg›n olarak yer alan olayda bir sorumsuzluk örne¤i olarak fliddet kültürünün eril dili ön plana
ç›kar›larak, olay›n flahsi/özel ayr›nt›lar› ortaya dökülerek, cinayet meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›l›rken, aile içi
fliddetin ulaflt›¤› korkunç boyut ve bireysel silahlanman›n tehlikeli yükseliflinden hemen hiç
bahsedilmemifltir.   

Bu son örnekte de oldu¤u gibi fliddet kültürünün ve bireysel silahlanman›n geldi¤i noktada silah
tafl›yan herkes potansiyel birer katil durumundad›r. 

Nitekim, sa¤l›k çal›flanlar› da bu yayg›n fliddet kültürünün ma¤duru olmaya devam etmektedir. 27
Temmuz günü Elbistan’da genel cerrahi uzman› Dr. Saim Urungu Maras silahl› sald›r› sonucu hayat›n›
kaybetmifltir. 1 hafta önce de Mardin Devlet Hastanesi’nde görev yapan 2 hekim arkadafl›m›z
sald›r›ya u¤ram›flt›r. Benzeri olaylar›n her geçen gün artarak neredeyse s›radan hale gelmesi, sa¤l›k
çal›flanlar›n›n görevlerini yaparken ciddi endifle ve korku içinde olmalar›na sebep olmaktad›r. Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n ve yöneticilerin sa¤l›k sorunlar›yla ilgili aç›klamalarda sa¤l›k emekçilerini adeta hedef
göstermeleri, fliddet kültürünü beslemektedir.Bu nedenle, benzeri trajedilerin yaflanmamas› için:

1. Yap›lacak yasal düzenlemelerle silah bulundurmak zorlaflt›r›lmal›
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2. Ruhsats›z silahlar›n kay›t alt›na al›nabilmesi için acil önlemler gelifltirilmeli, belirli bir süre içerisinde
ruhsats›z silahlar kayda al›nd›ktan sonra, ruhsats›z silahlarla ilgili mevzuat a¤›rlaflt›r›lmal›, 

3. Tafl›ma ruhsatlar› daralt›lmal›, mümkünse bulundurmaya çevrilmeli, iflyerinde-iflbafl›nda tafl›ma
koflulu getirilmeli,

4. Silahlar›n iade edilmesiyle ilgili özendirici önlemler al›nmal›

5. ‹lgili meslek örgütlerinin ve demokratik kitle örgütlerinin konu hakk›ndaki görüflleri ve haz›rlad›klar›
raporlar de¤erlendirmeye al›nmal›

6. Dünyan›n geliflmifl hiçbir ülkesinde olmayan “ silah  ruhsatland›rmas›nda hekimlerin sorumluluk
almas›” uygulamas› kald›r›lmal›, temel sorumlulu¤un emniyet birimlerinde oldu¤u, hekimlerin sadece
t›bbi muayene ve bilirkiflilik uygulamalar›n› yürüttü¤ü ayr› bir kurumsallaflma yap›s› tesis edilmeli

7. Ruhsatland›rmada pratik ve teorik e¤itimi kapsayan sertifika program› tart›flmaya aç›l›p gelifltir-
ilmeli ve zorunlu hale getirilmeli, 

8. Alt yafl s›n›r› yukar› çekilmeli, üst yafl s›n›r› getirilmeli, kifliye kay›tl› silah say›s› s›n›rland›r›lmal›, 

9. Silah ve mermilerinin muhafazas› ve denetimlerine iliflkin kontrol mekanizmalar oluflturulmal›.

10. Silah bulundurman›n yasak oldu¤u yerlerin kapsam› geniflletilmeli, kapsama kamuya aç›k tüm
alanlar dahil edilmeli

11. Medya fliddeti teflvik eden her türlü yay›na son verip, bireysel silahs›zlanma ile ilgili faaliyetlerde
bulunmal›

12. Konuyla ilgili her türlü reklam yasaklanmal›, televizyon programlar›nda silah gösterilmesi yasak-
lanmal›

13. Toplum genelinde kampanyalarla silahs›zlanma özendirilmelidir.

Türkiye Psikiyatri Derne¤i 

‹stanbul Tabip Odas›  

Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas› Bak›rköy fiubesi
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16.08.2009
17 A⁄USTOS DEPREM‹N‹N 10. YILINDA ‹STANBUL’DAK‹
SA⁄LIK KURULUfiLARININ DURUMU

17 A¤ustos tarihi art›k ülkemiz için farkl› anlamlar tafl›yan bir flekilde hat›rlan›yor. Bu hat›rlama
depremle özdefl. Oysa her fley 1999 depreminde bafllam›fl gibi görünse de depremler ülkesinde
yafl›yoruz. Hemen her kuflak, ülkenin bir çok yerinde depremle yüzyüze geliyor hayat›n›n bir döne-
minde.

On y›l geçti 17 A¤ustos 1999’dan bu güne. Bu süre içinde neler yapt›k, neler yap›yoruz, ders ald›k
m›, bundan sonras› için neleri düzeltmek istedi¤imizi biliyor muyuz, bunu istiyor muyuz? Sorular›
ço¤altmak mümkün. Onuncu y›lda içimizi ac›tan kay›plar›m›z› unutmadan, onlar› sayg›yla anarak,
y›ldönümlerinin sadece ac›lar›n hat›rland›¤› zamanlar olarak kalmamas›n› sa¤lay›p, yeni ac›lar›n önlen-
mesi için yap›lmas› gerekenlerin gözden geçirildi¤i olanaklara dönüfltürmeye çal›flarak sorulara yan›t
aramal›y›z. 

Bugün baflta Marmara olmak üzere ülkemizin farkl› bölgelerinde yeni depremler beklenmektedir.
Depreme ve di¤er afet/ola¤and›fl› durumlara haz›rl›k ve korunma en temel hareket noktas›d›r. Ancak
haz›rl›kl› bir toplum karfl› karfl›ya kald›¤› felaketlerle bafl edebilir. Yaflanan deneyimler haz›rl›kl›
olman›n yol göstericili¤ini yapmal›d›r.

Bu kapsamda; y›llard›r kendi mesleki alanlar› ve sosyal ifllevleri do¤rultusunda afet/ola¤and›fl› durum-
larla ilgili deneyim ve birikimlerini paylaflan çeflitli afetlerdeki alan inceleme ve katk›lar›yla deneyim-
lerini zenginlefltiren ‹stanbul Tabip Odas› ve ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi beklenen
Marmara depremi çerçevesinde ‹stanbul’daki sa¤l›k kurulufllar›n›n yap›sal güvenli¤ine iliflkin ortak bir
çal›flma bafllatm›fllard›r. Bu amaçla 21 May›s ve 14 Temmuz tarihlerinde yap›lan toplant›larla
çal›flman›n çerçevesi oluflturulmaya bafllanm›flt›r. 

Konuya iliflkin baz› bilgileri kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz: 

1. Yap›sal güvenlik aç›s›ndan bak›ld›¤›nda hastaneler, okullar, köprü ve viyadükler en öncelikli
kamusal yap›lard›r. Özellikle sa¤l›k kurulufllar›n›n acil evredeki ifllevlerini yerine getirebilmeleri için
yap›sal güvenliklerinin “hayati” olmas›na karfl›n bu alanda yürütülen çal›flmalar›n yetersizli¤i aç›kt›r.
Hastanelerin ola¤an d›fl› durumlarda zarar görmesinin sosyal dengesizlik ve güvenlik kayb› yarata-
bilece¤i unutulmamal›d›r. Sa¤l›k kurulufllar›nda hastalar›n ve sa¤l›k personelinin, okullarda da çocuk-
lar›n kaybedilmesi toplumun özellikle duyarl› oldu¤u duygusal bir noktad›r.  Hastanelerden yaln›zca
iyi t›bbi bak›m sunmas› de¤il, ayn› zamanda özellikle hassas ve bak›ma muhtaç hastalar›n›n güven-
li¤ini sa¤lamas› beklenir. Hastaneler 24 saat ve haftan›n yedi günü çal›fl›r ve bu nedenle gerekti¤inde
çabuk boflalt›lmalar› olanakl› de¤ildir. Gerek okullar gerekse de sa¤l›k kurulufllar›n›n depreme yap›sal
olarak dayan›kl› olup olmad›klar›, dayan›kl› olmayanlar›n güçlendirilmeleri ve bu güçlendirme
çal›flmalar› için ayr›lan kaynaklar›n yeterli olup olmad›¤› üzerinde önem ve hassasiyetle durulmas›
gereken konulard›r. 

2. Sa¤l›k Bakanl›¤› istatistiklerine göre ‹stanbul’da,  53’ü Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ait olmak üzere 201
kamu ve 132 özel hastane, 400 civar›nda sa¤l›k oca¤› bulunmaktad›r. Üniversite ve di¤er kurumlar›n
yapt›¤› araflt›rmalardan elde edilen veriler ve bu konuda yap›lan çeflitli aç›klamalar, ‹stanbul’da
bulanan yüzlerce hastane ve di¤er sa¤l›k kuruluflu binas›ndan çok az›n›n depreme dayan›kl›
oldu¤una ve bu binalara yönelik olarak 1999 depreminden sonra yeterli güçlendirme çal›flmas›
yürütülmedi¤ine iflaret etmektedir. Yap›lan aç›klamalar ve TBMM’deki soru önergelerine verilen
yan›tlara göre; 

• Ülke çap›nda 2005 y›l›nda yap›lan bir envanter çal›flmas›na göre 80 bin kamu binas›ndan 4 bininin
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depreme dayan›kl›l›k analizi yap›lm›flt›r. Bunlar›n büyük bölümünün deprem yönetmeli¤inin
öngördü¤ü performans düzeyine ulaflamad›¤› belirtilmektedir.

• 2002-2008 y›llar› aras›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› sa¤l›k kurumlar›n›n 265’inde deprem
dayan›kl›l›k analizi yap›ld›¤› ve 30 hastanenin güçlendirildi¤i bu süre zarf›nda güçlendirilen hastanel-
er aras›nda ‹stanbul’daki hastanelerin bulunmad›¤› görülmektedir.  

• Konuyla ilgili kurulan ‹l Özel ‹daresi’ne ba¤l› olarak kurulan proje birimi verilerine göre bu proje
kapsam›nda üç hastanede güçlendirme çal›flmas› yap›ld›¤› bir k›sm›n›n da bafllanmak üzere oldu¤u
bilinmektedir.

3. Hastane binalar›nda sonradan yap›lan de¤ifliklikler ya da sa¤l›k kuruluflu binas› olarak proje-
lendirilmemifl yap›lar›n sa¤l›k kurulufluna dönüflümü sorunun boyutunu büyütmektedir. 

4. Haz›rl›kl› olma/korunman›n öncelikli olamad›¤› düflünüldü¤ünde deprem sonras› sa¤l›k
kurulufllar›n›n ayakta kalmas›n›n “hayati” oldu¤u aç›kt›r. Ancak mevcut durumda baflta hastaneler
olmak üzere sa¤l›k kurulufllar›n›n depremdeki ak›betleri aç›kt›r: Büyük k›sm› yap›sal olarak tehlike
alt›ndad›r. ‹lgili kurumlar›n geçti¤imiz 10 y›l içinde bütçelerinin ne kadar›n› sa¤l›k kurulufllar›n›n
güçlendirilmesine ay›rd›klar›, bu konuda nas›l bir planlama yap›ld›¤› bilinmemektedir.  

5. Di¤er yandan, kamu hastanelerinin yerleflimi ile ilgili hatal› e¤ilimlerin de  ortaya ç›kt›¤› izlenmek-
tedir. Kamuya ait baz› hastanelerin bulunduklar› yerden baflka alanlara ve ço¤unlukla flehrin çeper-
ine tafl›nmak istenmesi deprem sonras› bu alanlara nas›l ulafl›laca¤› sorusunu akla getirmektedir.

6. Deprem, konuyu ele al›fl yaklafl›m›na göre herkesin “ifline geldi¤i gibi” kullanabildi¤i bir gerekçeye
dönüflmektedir. Kimi zaman rant e¤ilimli uygulamalara gerekçe olmakta, kimi zaman da kentsel
dönüflüm için gerekçe olarak kullan›lmaktad›r. Bu aç›dan konu kentsel dönüflüm tart›flmalar›ndan
ba¤›ms›z ele al›nmamal›d›r.

7. ‹stanbul’un sa¤l›kta özellefltirme politikalar› uygulamalar›n›n en yo¤un yafland›¤› flehir oldu¤u
düflünüldü¤ünde, özel sa¤l›k kurulufllar›n›n yap›sal güvenliklerinin de önemli oldu¤u görülmektedir.
Bu aç›dan gerek ayaktan tedavi hizmetleri veren özel sa¤l›k kurulufllar›n›n, gerekse de özel has-
tanelerin yap›sal güvenli¤i mevcut bina projelerinin uygun olup olmad›¤› gözden geçirilmelidir. 

Bu çerçevede, toplant›da ‹stanbul Tabip Odas› ve ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi, belir-
tilen bafll›klar kapsam›nda ortak çal›flmalar yürütülmesinde ve konuyu gündemde tutarak ortak
sorumluluk al›nmas›nda görüfl birli¤ine varm›flt›r. 

‹STANBUL TAB‹P ODASI – ‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI ‹STANBUL fiUBES‹
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SA⁄LIK H‹ZMETLER‹NDE KR‹Z

AKP Hükümeti; IMF ve Dünya Bankas› gibi Uluslar aras› emperyalist kurumlar›n direktifleri ile uygu-
lamaya koydu¤u “Sa¤l›kta Dönüflüm Program›”n› topluma sunarken sa¤l›k hizmetlerinin piyasaya aç›-
larak özel sektörün olanaklar›ndan yararlan›laca¤›, piyasan›n rekabetçi ortam›nda kamu sa¤l›k hiz-
metlerinde verimlilik ve etkinli¤in artaca¤›, kamuya yük olan sa¤l›k ve sosyal güvenlik aç›klar›n›n (ka-
ra deliklerinin) kapat›laca¤›, 

Genel Sa¤l›k Sigortas› ile sosyal güvenli¤in tek çat› alt›nda birlefltirilece¤i ve tüm yurttafllar›n sosyal
güvenceye kavuflaca¤›, sa¤l›kta finansman ile hizmet sunumunun birbirinden ayr›larak, Sigorta kuru-
mu taraf›ndan birinci basamakta aile hekimlerinden, ikinci-üçüncü basamakta ise kamu ve özel sa¤-
l›k iflletmelerinden hizmet sat›n al›narak herkese eflit-nitelikli sa¤l›k hizmeti sunulaca¤› iddias› ile 1
Ekim 2008 tarihinde yeni bir dönem bafllatm›fl oldu.   

SA⁄LI⁄IMIZ TEHD‹T ALTINDA

Ayn› dönemde sevk sistemine son verildi, koruyucu sa¤l›k hizmetleri terk edildi, tedavi edici sa¤l›k
hizmetlerine öncelik tan›nd›. Sa¤l›kta tüketim körüklendi. Kamu sa¤l›k kurumlar› ticari iflletme haline
dönüfltürülürken bütçeden kaynak aktar›lmayarak, “Para kazan›n, giderlerinizi de kendiniz karfl›lay›n”
denildi. Kadrolu personel al›nmad›¤› için, tafleron yolu ile sa¤l›k personeli ifle al›p, giderlerini döner
sermayeden karfl›lama zorunlulu¤u ile bafl bafla b›rak›lan kamu sa¤l›k kurumlar›, haciz tehdidi ile kar-
fl› karfl›ya getirildi. 

Sonuç: iflsizlik, yoksulluk ve yoksunlukta art›fl, eflitsizlikte derinleflme, sosyal güvence sa¤l›k kapsam›n-
da her geçen gün artan daralma, hastane kap›lar›ndan dönen, hastane-hastane dolaflan hastalar, ar-
tan bebek ölümleri ve ifl kazalar›. Bütçe ve prim gelirlerinde gerileme, sa¤l›k harcamalar›nda art›fl. 

Sa¤l›k çal›flanlar›nda mesleki, sosyal, ekonomik alanlarda hak kay›plar›n›n,  buna ba¤l› olarak endifle-
nin art›fl›, çal›flma süresinin uzamas›, güvencesizlik. Çal›flma bar›fl›n›n ve güvenin bozulmas›, huzur-
suzluk ve sa¤l›k ortam›nda artan fliddet. Gelir ve statü kayb›. 

Sa¤l›k hizmetleri krizde mi, yoksa te¤et mi geçiyor?

Bakan Akda¤’a göre; “2007-2008 y›llar›nda % 52-53 civar›ndaki sa¤l›k harcamalar›m›z› öz gelirleri-
mizle karfl›layabiliyorduk. Ama bugün sa¤l›k harcamalar›n›n sadece % 43’ünü öz gelirlerimizle karfl›-
layabiliyoruz. Bu bizde ciddi aç›k meydana getirdi. Fakat sektöre bakt›¤›m›zda ciddi geliflme sa¤lam›fl-
lar. Mesela, ilaç sektörü 2002 y›l›ndan bugüne 4 kat› büyümüfl. Toplamda sa¤l›k harcamas› 9 milyar
900 milyondan 36 milyar 400 milyona ç›km›fl…” 

Gelinen nokta: 

Serbest piyasada global bütçe “bütçe sabit, harcama serbest.” 

Bakanl›¤›n 2010 bütçesi 12 milyar 700 milyon TL

“Özel sektörün, ilaç sanayinin global bütçe rakamlar›n› belirlemedik. Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda 2010 y›l›
için 12 milyar 700 milyon TL kaynak ay›rd›k. 2010’da verebilece¤imiz niha-
i rakam bu. Bu rakam her 4-6 ayda gözden geçirilecek. Harcamalar bu rakam› aflt›¤› takdirde, ne ka-
dar afl›yorsa o orandaki miktar› ödemelerden k›smaya bafllayaca¤›z. Y›lsonuna gitti¤imizde belki bir-
kaç ayl›k geri ödeme haricinde harcamalar› planlad›¤›m›z rakamda tutmay› umuyoruz. “

Özel sa¤l›k sektörü  % 12 büyüdü
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“Tüm dünyada ve Türkiye’de y›lsonu itibariyle % 6 küçülme bekleniyor.”  

ÖZLÜK HAKLARIMIZ, ‹fi GÜVENCEM‹Z, GELECE⁄‹M‹Z VE MESLEK‹ BA⁄IMSIZLI⁄IMIZ TEHD‹T ALTIN-
DA

Tablo karamsar. Sat›n ald›¤› hizmetlerin paras›n› ödemeyen SGK. Durma noktas›na getirilen kamu
sa¤l›k hizmetleri, malzeme-ilaç alamayan, ihale yapamayan sa¤l›k kurulufllar›. Sa¤l›k harcamalar› 4–5
kat artarken; halk›n sa¤l›k düzeyinde kötüleflme, hastal›klarda art›fl, zoonoz hastal›klardan ölümler-
de art›fl.

Bu tablo, her gün at›lan yeni ad›mlarla daha da kötülefltiriliyor.  

Kamu hastanelerinin ticarethaneye dönüfltürülmesini, kapat›lmas›n›, sat›lmas›n› öngören Kamu Has-
tane Birlikleri Yasas› ç›kmadan, de¤erli araziye sahip kamu sa¤l›k kurumlar›,  birlefltirme ad› alt›nda
ya tamamen ya da k›smen kapat›larak, yasan›n alt yap›s› haz›rlanmaya baflland›. 

Tam gün çal›flma demagojisi eflli¤inde gündeme getirilen yasa ile sa¤l›k emekçilerine, ad› kamu olup
içi özellefltirilmifl hastanelerde, ifl güvencesiz, iflverenin keyfine göre düzenlenecek esnek çal›flma ko-
flullar›nda, performans üzerinden ücretlendirilen tam gün kölelik dayat›larak, sa¤l›k hizmetlerinden
s›n›rs›z kar etmek için iflgücü maliyetlerinin düflürülmesi hedefleniyor.

Sa¤l›k emekçileri,  nitelikli sa¤l›k hizmeti vermeye de¤il; kurumlar›na para kazand›rmaya teflvik edi-
liyor. Yoksulluk s›n›r› alt›nda maafl verilerek, yap›lan ifllemin say›s› ve fiyat› üzerinden da¤›t›lacak per-
formansa dayal› döner sermayeye, muhtaç hale getiriliyor.

Son 20 y›lda h›z verilen uygulamalar sonucunda, kamusal bir hizmet olmaktan ç›kart›lan sa¤l›k hiz-
metleri a¤›rl›kla tafleron flirketlere terk ediliyor. Temizlik ve yemekhane hizmetlerinin tafleronlaflt›r›l-
mas›yla bafllayan süreç, hemflire, laborant, teknisyen ve hastabak›c› personeli de kapsayarak sürdü-
rülüyor, say›s› 50 binlere ulaflan tafleron sa¤l›k çal›flanlar›n›n en temel haklar› ortadan kald›r›l›yor, as-
gari ücretin dahi alt›nda, sigortas›z, güvencesiz çal›flt›rma sistemli bir hal al›yor.

‹ktidar›n mali disiplin gerekçesiyle uygulamaya soktu¤u ekonomik tedbirler en çok sa¤l›¤› vuruyor.
Kemer s›kma plan› eflde¤er ilaçta yüzde 22 band›n›n 15'e çekilmesi, memurlar›n katk› paylar›n›n
3–10 liraya ç›kar›lmas› ve aile hekimli¤i uygulamas›n›n 33 ille s›n›rlanmas› ile bafllay›p; sa¤l›k perso-
neline aktar›lan döner sermayelerin azalt›lmas› ve ilaç kat›l›m paylar›n›n art›r›lmas› ile devam ediyor.
Özürlülere verilen destekler bile s›n›rland›r›lmak isteniyor.

10 Temmuz’da yay›mlanan torba kanun ile sa¤l›k hizmetlerinin bir k›sm› daha sigorta kapsam›ndan
ç›kar›ld›. Böylece sa¤l›k hizmeti sunan kurum ve kurulufllar›n, verdikleri sa¤l›k hizmetlerinin fiyat›na
göre s›n›fland›r›lmas›,  sa¤l›k hizmetleri için farkl› fiyat tespit edilebilmesi; sa¤l›k hizmetlerinin bedeli-
nin ne kadar›n›n sigorta, ne kadar›n›n kifli taraf›ndan karfl›lanaca¤›n›n, devletin mali kaynaklar›n›n ye-
terlili¤ine göre belirlenmesi yasallaflt›r›ld›. Böylece, baflvurulacak sa¤l›k kurumlar›, kaç lira prim öden-
di¤ine göre belirlenecek. Yani prim ödemek sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmak için yetmeyecek, cep-
ten ödemeler artacak ve bu ödemelerin miktar› istendi¤i gibi belirlenecek.

Bugün de, IMF sa¤l›k harcamalar›n›n k›s›tlanmas›n› ve sa¤l›k hizmetlerinden al›nan KDV’nin % 8’den,
%18’e ç›kar›lmas›n› istiyor. Hükümet, sa¤l›kta tasarrufa gidilece¤ini, bunun için Genel Sa¤l›k Sigorta-
s› primlerinin ve katk› paylar›n›n art›r›laca¤›n› aç›klad›. 

Aç›kça ortadad›r ki Hükümet’in IMF ve Dünya Bankas› dayatmas›yla gündeme getirdi¤i, yasalaflt›rma-
ya çal›flt›¤› bu düzenlemeler, sa¤l›kta tekelleflme ve sa¤l›kta tasarruf tedbirlerine iliflkin uygulamalar
hepimizin sa¤l›k hakk›n› tehdit etmekte, ücretli çal›flanlardan, serbest çal›flanlara, tafleron sa¤l›k çal›-
flanlar›ndan eczac›lara, diflhekimlerinden veteriner hekimlere dek tüm sa¤l›k çal›flanlar›n›n gelece¤ini
ipotek alt›na almakta, özlük haklar›n›, ücretlerini geriletmekte, iflgüvencesini, mesleki ba¤›ms›zl›¤› or-
tadan kald›rmaktad›r.
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Hükümeti uyar›yoruz! ‹flas eden ve sa¤l›¤a zarar veren Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’ndan vazgeçme-
ye ça¤›r›yoruz. 

Giderleri bütçeden karfl›lanan, herkes için eflit-ücretsiz-nitelikli-ulafl›labilir-nitelikli ve kamusal bir sa¤-
l›k hizmeti istiyoruz. Bu çerçevede acilen;

• Mecliste bekleyen Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasar›s› ve “Tam Gün” torba yasa tasar›s› geri çe-
kilmelidir. 

• Aile hekimli¤i uygulamas›na son verilerek sa¤l›k ocaklar› insan gücü ve araç gereç yönünden güç-
lendirilmeli ve sevk sistemi hayata geçirilmelidir.

Ayr›ca; 

• Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas› iptal edilmeli,

• Ücretlerimiz iyilefltirilerek maafllar›m›z hak etti¤imiz düzeye yükseltilmeli, güvenceli hale getirilme-
li, ücretlerimiz mutlaka emeklili¤imize yans›mal›,

• Sa¤l›k alan›ndaki her türlü özellefltirmeye son verilerek tüm sa¤l›k emekçilerine ifl güvencesi sa¤-
lanmal›d›r. 

• Herkesin eflit-ücretsiz-nitelikli-ulafl›labilir sa¤l›k hizmetinden yararland›r›lmas›n›n hak olarak tan›n-
mas›n›, k›s›tlamalar›n kald›r›lmas›n›; hastanelerin ve di¤er sa¤l›k kurumlar›n›n giderlerinin bütçeden
karfl›lanmas›n›, kadrolu personel al›narak personel eksi¤inin giderilmesini ve yeterli donan›m›n sa¤-
lanmas›n› talep ediyor, sa¤l›k emekçilerinin çal›flma ve yaflam koflullar›n›n kötüleflti¤i yerde, iyi bir sa¤-
l›k hizmeti olamayaca¤›n› hat›rlat›yor; tüm emekçileri ve emek örgütlerini birlikte mücadeleye ça¤›r›-
yoruz.    

Biz sa¤l›k örgütleri olarak bir kez daha sa¤l›k hakk›, özlük haklar›m›z, mesleki özerkli¤imiz ve gele-
cek güvencemiz için birleflik mücadeleye kald›¤›m›z yerden devam diyoruz.

‹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‹ DEVR‹MC‹ SA⁄LIK-‹fi SEND‹KASI
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11.09.2009
ISTANBUL VE MARMARA BÖLGES‹NDEK‹ SEL FELAKET‹N‹N
TOPLUM SA⁄LI⁄I VE SA⁄LIK H‹ZMETLER‹NE ETK‹S‹

Meslek örgütleri olarak 7’nin üzerinde bir deprem tehdidi ile karfl› karfl›ya olan bölgede yaflad›¤›m›z
düflünüldü¤ünde gördüklerimizi, izlediklerimizi anlamakta, anlatmakta güçlük çekmekteyiz. Var olan
sa¤l›k kurulufllar›m›z›n %90’n›n depreme haz›r olmad›¤›n› konufltu¤umuz dönemde yeni yap›lan has-
tanelerin yer ve zemin seçiminin uygun olmad›¤› ve ilk afetle birlikte afetzede oldu¤u görülmektedir.  

Bilindi¤i gibi ‹stanbul'da 8 Eylül akflam saatlerinde bafllayan ve 9 Eylül’ün ilk saatlerinde fliddetini ar-
t›ran sa¤anak ya¤›fl›, özellikle bat›da ‹kitelli bölgesi, Küçükçekmece, Avc›lar, Silivri ve Çatalca ilçele-
rinde insan ve çevre sa¤l›¤›n› önemli ölçüde etkilemifltir. Bilinen ölü ve kay›plar›n yan› s›ra sel, özellik-
le Silivri ve Çatalca ilçeleri ile bunlara ba¤l› sahil beldelerini önemli ölçüde etkileyen ola¤and›fl› du-
rum, ‹stanbul ve bölgesinin en büyük sel ve kütlesel su hareketine ba¤l› felaketlerinden biri olarak
kay›tlara geçmifl ve milyonlarca dolar ekonomik kayba neden olmufl görünmektedir. Kamu yetkilile-
ri ola¤anüstü durumun boyutlar›n› de¤erlendiren bir çal›flmay› henüz toplumla paylaflm›fl de¤ildir.
Afetin sorumlulu¤unu tüm ‹stanbullulara yüklemek ve do¤a olaylar›na karfl› çaresizli¤e ba¤lamak, ka-
mu yetkililerinin kendi sorumluluklar›n› hafifletemez.      

Do¤a olaylar›na ba¤l› geliflen afetlerden biri olarak s›n›flanan seller, tüm Dünyada depremlerle birlik-
te en s›k görülen, en fazla say›da kifliyi etkileyen ve en fazla ekonomik kayba neden olan afet türü-
dür. Uluslar aras› afet veri taban›na göre (CRED-CRUNCH) 2009’da seller 40 milyondan fazla insan›
etkilemifltir.

Afetlerde afetin evrelerine göre sa¤l›k hizmetlerinin önceliklerini belirlemek için h›zl› sa¤l›k durum de-
¤erlendirmeleri gereklidir. Bu amaçla, ‹stanbul Tabip Odas›’ndan bir ekip 10 Eylül Perflembe günü,
selden etkilenen bölgelerdeki sa¤l›k durumunu, sa¤l›k kurulufllar› ve sa¤l›k hizmetlerini yerinde de-
¤erlendirmifltir. De¤erlendirmede, hasar kald›rma ve temizleme çal›flmalar›n›n sürdürüldü¤ü ‹kitelli
bölgesindeki t›r garaj›nda en önemli problem, çal›flma sahas›nda da¤›n›k durumda bulunan ve etiket-
lerinden kimyasal madde içerdi¤i anlafl›lan varil ve bidonlar›n yarataca¤› kimyasal kontaminasyon teh-
likesidir. Bu materyalin incelenmesi ve uygun koflullarda bölgeden uzaklaflt›r›ld›ktan sonra çal›flmala-
ra devam edilmesi gereklidir. Sel genel olarak Çatalca çevresinde daha çok tar›msal alanlar›n, ard›n-
da konut /iflyeri ve kamu kurumlar›n›n zarar görmesi fleklinde s›ralanabilecek etkilenmifllik düzeyi; Si-
livri-Selimpafla çevresinde konut –araç, kamu kurumlar› ve tar›msal alanlar fleklinde s›ralanabilir.

Bölgede sa¤l›k ocaklar› selden etkilenmemifl olmakla birlikte, Selimpafla, Silivri ve Çatalca devlet has-
taneleri hizmet veremez durumdad›r. Hepsinin ortak özellikleri, su havzas› ve batakl›k zemin üzerine
kurulmufl olmalar› nedeniyle zemin katlar›n›n selden tamamen etkilemifl olmas›d›r. Arfliv, mutfak, de-
po, hastane eczanesi, elektrik donan›m› gibi lojistik birimlerin yan› s›ra bu katlardaki cerrahi, radyo-
loji, laboratuar ünitelerinde t›bbi ekipman›n tamam› kullan›lamaz durumdad›r. Hastanelerdeki drenaj
sorunu önümüzdeki günlerde beklenen ya¤›fl sonras›nda maddi hasar›n daha da a¤›rlaflmas› olas›l›-
¤›n› akla getirmektedir.

Sel ve su basmalar› sonucu oluflan afetlerde ilk-acil evre ilk 3 gündür ve bu evrelerde kurtarma ve acil
t›bbi yard›m çal›flmalar› a¤›rl›k kazan›r. ‹kinci evre 4. günden 4. haftaya kadar geçen dönem olarak
kabul edilir ve sel bölgelerinde su, g›da ve eflyalarla bulaflan enfeksiyon hastal›klar›n›n artt›¤› ve hat-
ta salg›na dönüflebildi¤i bilinmektedir. Bu evre özellikle temel sa¤l›k hizmetlerinin önem kazand›¤› bir
evredir. Halk›n temiz içme ve kullanma suyuna erifliminin sa¤lanmas›, çevre sa¤l›¤› denetimleriyle
vektör, kemirici art›fllar›na yönelik al›nacak önlemler, toplumun do¤ru ve yerinde sa¤l›k mesajlar›yla
bilgilendirilmesi, kesintiye u¤rayan alt yap› hizmetlerinin h›zl› onar›m›, vb. ile bu evrenin en az zarar-
la geçirilmesi hedeflenir. 
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ITO ekibinin yapt›¤› de¤erlendirmede, selin bir bölgedeki konut ve iflyerlerini kullan›lamaz hale geti-
rirken belde veya kent merkezini s›n›rl› etkiledi¤i gözlenmifltir. Bu nedenle, etkilenen bölgelerdeki,
afetlerde risk gruplar› olarak bilinen ve sunulan hizmet ve yard›mdan s›n›rl› düzeyde yararlanan veya
hiç yararlanamayan yoksul, kad›n, çocuk ve yafll›lara yönelik alt yap›, su, g›da, bar›nma ve temel sa¤-
l›k hizmetinin h›zl›, eriflilebilir ve eflit verilmesi flartt›r.     

Bölgede genel bir elektrik ve flebeke suyu kesintisi olmamakla birlikte, selden etkilenen kesimler bu
hizmetlerden yararlanamamaktad›r. Özellikle sahil fleridinde kanalizasyon flebekesi d›fl›nda kalan
afetten önce foseptik çukurlarla idame edilen sistem sel sular› ve ard›nda b›rakt›¤› çamur alt›ndad›r.
Bu nedenle, at›k sular›n deniz ve di¤er su kaynaklar›na kar›flmas› muhtemeldir. Bölgelerde bir di¤er
tehlike selden etkilenmifl su depolar›n›n temizlik ve denetimlerden önce kullan›ma aç›lmas›d›r. Bu ko-
nuda belediye ve sa¤l›k ekiplerinin çevre sa¤l›¤› çal›flmalar› yaparak, do¤ru sa¤l›k mesajlar›n› halka
iletmesi ve temiz içme-kullanma suyu, güvenli g›da ve bar›nma deste¤i sa¤lamas› esast›r.  

Yaflanan sel ve beraberinde getirdi¤i sa¤l›k sorunlar› aylar sürecektir. Seller sonras› en s›k rastlanan
sa¤l›k sorunu bulafl›c› hastal›klar ve salg›nlard›r. Kamu yetkililerinin bilgi kirlili¤ini önlemek için ola¤an-
d›fl› durumun evrelerine uygun bilgileri toplumla ve sivil toplum kurulufllar›yla paylaflma konusunda
fleffaf olmas› flartt›r. 

‹lerleyen günlerde sa¤l›k durumuna yönelik izlem ve de¤erlendirme (sürveyans) çal›flmalar›yla birlik-
te temel sa¤l›k hizmetlerinin sürdürülmesi ve sa¤l›k kurulufllar›n›n bu gereksinimlerine yönelik destek-
lenmesi kamu yetkililerinin sorumlulu¤udur. 

Meslek örgütleri olarak etkilenen bölgelerde yapt›¤›m›z h›zl› sa¤l›k durum de¤erlendirmesini afetin
ilerleyen evrelerine yönelik izlem ve de¤erlendirme çal›flmalar›yla sürdürecek, bilgi ve önerilerini top-
lum ve yetkili kurumlarla paylaflaca¤›z. Bölgede ortaya ç›kabilecek sa¤l›k sorunlar› dikkate al›nd›¤›n-
da, sa¤l›k durum de¤erlendirmesi sonuçlar› etkilenen bölgelerde sa¤l›k hizmetlerinin önceliklerinin
belirlenmesinde ve sürdürülebilir bir sürveyans sisteminin kurulmas›nda temel oluflturacakt›r.

‹STANBUL TAB‹P ODASI

‹STANBUL ECZACI ODASI

‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI

‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI

‹STANBUL BAROSU

TMMOB-fiEH‹R PLANCILARI ODASI ‹STANBUL fiUBES‹

TMMOB-M‹MARLAR ODASI ‹STANBUL BÜYÜKKENT fiUBES‹

TMMOB-‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI ‹STANBUL fiUBES‹

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹ VE MAL‹ MÜfiAV‹RLER ODASI

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U

17.09.2009
SORUMLULAR HESAP VERMEL‹

BASINA VE KAMUOYUNA

Sal› sabah› saat 09–12 s›ralar›nda yo¤un ya¤›fl sonras› Silivri, Selim pafla, Çatalca bölgesinde bulunan
dere yataklar› taflm›fl, dere yataklar›ndaki rant alanlar›na yap›lan yap›lar zarar görmüfl, yaflam alan›-
na aç›lan bölgelerde araçlarda nasibini alm›fl en önemlisi onarlarca yurttafl›m›z yaflam›n› yitirmifltir. Bu
arada selden kamu sa¤l›k birimlerinin de zarar görmesiyle 9 günden beri bölgede yatakl› sa¤l›k hiz-
meti verilememektedir. Silivri ilçesinde Silivri Devlet Hastanesi, Selimpafla Devlet Hatanesi ve fierife
Baldöktü Sa¤l›k Oca¤›, Çatalca da Çatalca ‹lyas Çokay Devlet Hastanesi selden hasar görmüfltür. 

Çatalca Devlet Hastanesi, iki bölümden oluflmakta olup, ilk bölüm çocuk esirgeme kurumu olarak ya-
p›lm›fl, ikinci büyük bölümü ‹lyas Çokay taraf›ndan ayn› yerde yap›larak Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤›fllan-
m›flt›r. Hastanenin dere yata¤›nda yap›lmas› nedeniyle acil ve poliklinik birimleri sel sular› alt›nda kal-
m›fl, acil d›fl›nda hizmet durmufltur. Halen yatakl› hasta kabulü ve poliklinik hizmetleri yap›lmamakta-
d›r. Bu binan›n il özel idaresi taraf›ndan depremde zarar görmesi nedeniyle güçlendirme karar veril-
mifl ancak binan›n dere yata¤›nda olmas› nedeniyle Belediye binas›n›n yan›nda yer alan Sa¤l›k Grup
Baflkanl›¤›’n›n da içinde yer ald›¤› arsaya 100 yatakl› hastane yap›lmas› uygun olacakt›r.

Selimpafla Acil Yard›m ve Travmatoloji Hastanesi bodrum kat› tamamen sular alt›nda kalm›fl, elektrik
sistemi tamamen çökmüfl, ilaç ve malzeme deposu büyük zarar görmüfl, arfliv içeri¤i sular alt›nda kal-
m›flt›r. Yatakl› sa¤l›k hizmeti sunamayan hastanenin zemin kat›na d›flar›dan sa¤lanan geçici elektrik-
le yetindi¤i bodrumun temizlik ifllemleri devam etmektedir. Normalde düflük kapasiteyle çal›flan has-
tanenin tam kapasiteyle çal›flmas›n› sa¤layacak önlemlerin biran evvel al›nmas›n›, olas› sel felaketine
karfl› bodrum kat›n›n baflka amaçla de¤erlendirilmesi uygun olacakt›r.

Prof.Dr. Necmi Ayano¤lu Silivri Devlet Hastanesi(SDH),2009 Mart ay›nda hizmet vermeye baflla-
yan,150 yatak kapasiteli, henüz hizmet vermese de yo¤un bak›m ve hemodializ birimlerini içinde ba-
r›nd›ran bölgenin oldukça iddial› hastanesinin Bo¤luca dere yata¤›n›n kenar›na infla edilmesi, son sel
sonras› yaflananlar için bile bile lades deyimi pek uygun düflmektedir. Hastane bodrum kat› tamamen
sel sular›yla dolmufl, hastanenin en önemli say›labilecek birimlerinden elektrik trafosu, laboratuar bi-
rimi, radyoloji, ilaç ve t›bbi malzeme birimi, arfliv, ayniyat ve araç-gereç içeren depo birimi, mutfak
ve g›da deposu, morg, mahkûm ko¤uflu, çamafl›rhane, ›s›tma sistemi ve su deposu sular alt›nda kal-
m›fl, malzemelerin büyük bir k›sm›, ilaç-g›da gibi sudan etkilenen stoklar tamamen kullan›lmaz hale
gelmifltir.

Bodrum katta bulunan birçok t›bbi at›k ve fosseptik bu sel sular›yla birlikte tüm bina içine girmifl, te-
mizlik görevlileri ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n yaflamlar›n› tehdit etmifltir. Hastanedeki hasar bununla s›n›r-
l› kalmay›p, üst katlarda bulunan ameliyathaneye ya¤mur sular›n›n s›zmas› üzerine ameliyathane ta-
van› ve hepafilitre sistemi tahrip olmufl, elektrikler kesilmifl, ameliyatlara bafllan›lmamas› hasebiyle bü-
yük bir felaketten k›l pay› kurtulunmufltur.

Hastanede yaflanan bu felaket sonras› hastalar baflka hastanelere transfer edilmifl, hastalar›n tedavi
süreci etkilenmifltir. Halen hastanenin sadece zemin kat›na d›flar›dan kablolarla elektrik verilmekte,
yatakl› hasta kabul edilmemekte, ameliyatlar ve do¤umlar yap›lamamaktad›r. Röntgen hiç, laboratu-
ar hizmetlerinin ço¤u verilememektedir. Dere yata¤›na yap›lan binan›n olas› sel bask›n›nda hastane-
nin lojistik say›labilecek birimlerinin bodrum katta konuflland›r›lmas› düflündürücü, üzücüdür.

Sel sonras› idarenin hiçbir önlem almadan sa¤l›k çal›flanlar›n›n hayat›n› riske atma pahas›na her tür-
lü kontamine sular› temizleyen belediye görevlilerinin aras›nda apar topar poliklinik hizmeti verilme-
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sini toplumsal bask›y› azaltmak amaçl› oldu¤u, polikliniklerde çal›flan t›bbi sekreterlerin alelacele üc-
retsiz izne ç›kar›lmas›, bodrum kat›n ayn› flekilde kullan›ma açma gayretleri düflündürücüdür. Sa¤l›k
Bakanl›¤›na ve bu binan›n burada yap›lmas›na ön ayak olan yetkili kamu görevlilerine soruyoruz:

1.Silivri Devlet Hastanesini, yetkili yetkisiz herkesin dere yata¤› olarak bildi¤i, taflk›nlar›n sellerin su
toplanma havzas›na niye yapt›n›z?

2.‹l Özel ‹daresi, Silivri Belediyesi, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkilileri hastane-
nin dere yata¤›nda yap›lmas›na niçin karfl› ç›kmam›fllard›r? Tüm bu yaflanan felaketlerden sonra so-
rumlu kifliler hakk›nda soruflturma aç›lacak m›?

4.Bo¤luca Deresi’nin ›slah çal›flmalar›n› h›zland›rmak için neler yap›lacak? 

3.Hastanenin Bo¤luca Deresi’nin ›slah› sonras› olas› sel felaketinden etkilenmemsi için neler yap›la-
cak?

5.Bo¤luca deresi ›slah edilene dek hastanenin olas› sel faaliyetlerine karfl› nas›l korunacak?

6.5 ay önce hizmete giren binan›n 2 cm kaym›flt›r. Ameliyathane birimi ya¤murdan zarar görmüfltür.
Bu nedenlerden dolay› binay› yapan firma hakk›nda incelene bafllat›lacak m›?

Hastanenin bodrum kat› hâlihaz›rda kullan›lmamal›, bodrumda bulunan röntgen-laboratuar-arfliv-de-
polar›n-elektrik sisteminin idari birime tafl›nmas›, idari birimlerinde bir üst kata tafl›narak servislerin bi-
rer kat üste kayd›r›lmas›n›n ilk etapta yap›lmas›n›n uygun olaca¤›n› düflünüyoruz.

Hasar gören hastanelerdeki sa¤l›k çal›flanlar›n›n performans sistemi nedeniyle ald›klar› maafl›n çok az
olmas›, gelirlerinin önemli bölümünün döner sermaye geliri olmas› nedeniyle önemli gelir kayb›na u¤-
rayacaklard›r. Bu nedenle Sa¤l›k Bakanl›¤›, bu dönemlerde merkezi bütçesiyle çal›flanlar›n› maddi
yönden desteklenmelidir.

Sonuç:

AKP’nin Sa¤l›kta Dönüflüm projesinin bir parças› olan modern hastanelerin kamu imkânlar›yla yap›-
l›p, iflletme haline getirildikten sonra meclis gündeminde olan Kamu Hastane Birli¤i Yasa Tasar›s›yla
tamamen özellefltirip, sa¤l›k çal›flanlar›n›n sözleflmeli çal›flan haline getirilmesi süreci devam etmek-
tedir. Birçok bölgede, bilimsel çal›flmalardan ve planlamalardan yoksun yap›lan oldukça yüksek mali-
yetlere mal olan gecekondu kamu hastanelerin, yeni bir sel felaketi olmadan eksiklikleri görülmeli,
gözden geçirilmelidir. Ayr›ca sa¤l›k hizmeti verecek binalar›n›n deprem sel gibi do¤al afetlere karfl›
korunmal› yerleflkelerde yap›lmas›na özen gösterilmesini; hizmet binalar›n›n kontrollerinin yeterince
yap›lmas›ndan sonra devir al›nmas› gerekir diye düflünüyoruz.

‹stanbul Tabip Odas› Olarak bu hastanelerin bundan sonraki sürecini izleyip özellikle Silivri Devlet
Hastanesi’nin dere yata¤›nda infla edilmesine izin veren ve buna göz yuman kamu görevlileri hakk›n-
da yasal yollara baflvuraca¤›m›z› bildirir, sa¤l›k bakanl›¤›n›n meslektafllar›m›z›n ve di¤er sa¤l›k çal›flan-
lar›n›n bu dönemde oluflacak mahrumiyetlerini giderece¤i inanc›yla bu süreci ›srarla izleyece¤imizi bir
kere daha belirtir sayg›lar sunar›z.          

‹STANBUL TAB‹P ODASI

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U



1 6 7

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U

24.09.2009
MESLEKTAfiIMIZA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ

De¤erli Bas›n Emekçileri,

Çok de¤il bir ay önce yine bu hastanede yaflanan ve bir meslektafl›m›z›n yaralanmas›yla sonuçlanan
fliddet olay› sonras›nda bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirmifltik. Yapt›¤›m›z aç›klamada, sa¤l›k alan›n-
da yaflanan ve her geçen gün derinleflerek artan fliddet olaylar›n›n tesadüf olmad›¤›n›, olaylar›n has-
talar› ve sa¤l›k çal›flanlar›n› karfl› karfl›ya getiren uygulama ve yasal düzenlemelerin sonucu oldu¤una
dikkat çekmifltik.

Ne yaz›k ki bugün yine ayn› sebeple buraday›z. Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde gö-
revli bir hekim arkadafl›m›z, karantina nöbeti s›ras›nda hasta yak›nlar›n›n sald›r›s›na u¤ram›fl ve yara-
lanm›fl bulunmaktad›r. Sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik her bir fliddet olay› kayg›m›z›, tepkimizi büyütmek-
tedir. Kayg›l›y›z çünkü biliyoruz ki, Hükümet ve Sa¤l›k Bakanl›¤› hem vatandafl› hem sa¤l›k çal›flanla-
r›n› ma¤dur eden Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n› uygulamakta ›srar ettikçe fliddet olaylar› durulma-
yacak, hatta artarak devam edecektir. Sa¤l›kta Dönüflüm ad› alt›nda gündeme getirilen uygulama ve
politikalar sa¤l›k alan›nda yaflanan olumsuzluklar› daha da derinlefltirmekten baflka sonuç yaratma-
makta, bu olumsuzluklar›n faturas›ysa sa¤l›k çal›flanlar›n›n omuzlar›na yüklenmekte, sa¤l›k çal›flanla-
r› aç›k hedef tahtalar› olarak, deyim yerindeyse kelle koltukta çal›flmaya devam etmektedir.

Hükümet ve yetkililerse bu ürkütücü tabloyu daha da a¤›rlaflt›ran düzenlemelere imza atmay› sürdür-
mektedir. Bunun son örne¤i 1 Ekim 2009 tarihinde yürürlü¤e girecek olan Tedavi Kat›l›m Paylar›n›n
art›r›lmas›na yönelik tebli¤ olmufltur. Bu tebli¤ ile vatandafl›n ödedi¤i tedavi kat›l›m paylar› art›r›lm›fl,
daha önce katk› pay› al›nmayan 1. basamak sa¤l›k hizmetleri de tebli¤ kapsam›na al›nm›flt›r. Yani va-
tandafl›n sa¤l›k hakk›na eriflimi önüne bir parasal engel daha konmufltur, bu tebli¤ ile acil servislerin
yükü daha da artacakt›r ve a¤›rlaflan yükün alt›ndaki acil servislerde sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik flid-
det olaylar›n›n artaca¤›n› söylemek için kâhin olmaya gerek yoktur.

Biz burada hekimlere sald›ran hasta yak›nlar›n› ve bu ortam›n oluflmas›na yol açan politikalar› bütün
uyar›lar›m›za ra¤men ›srarla sürdüren Hükümet’i ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n› bir kez daha k›n›yoruz, uyar›-
yoruz. Yürürlü¤e sokulan Sa¤l›kta Dönüflüm Program› ve bu program kapsam›nda gündeme getiri-
len irili ufakl› düzenlemeler ile halk›n sa¤l›k hakk›n›, sa¤l›k hizmetlerine eriflebilme güvencesini orta-
dan kald›ran Hükümet, bir yandan halka daha iyi sa¤l›k hizmeti verilece¤i umudunu yayarken, di¤er
yandan özellefltirme haz›rl›klar› yapt›¤› kamu hastanelerine kaynak ay›rmayarak, yeterli personel ver-
meyerek halk›n hizmet alaca¤› hastaneleri ifllemez hale getirmektedir.

Hükümet’in çizdi¤i pembe tabloya kanarak hastanelere, acil servislere gelen hastalar, burada bam-
baflka bir atmosferle karfl›lafl›nca öfkelerini, çaresizliklerini bu hastanelerde görevli sa¤l›k emekçilerin-
den almaktad›r. ‹flte hekimlere ve sa¤l›k personeline yönelik fliddetin as›l nedeni budur. Hastanede
yeterli say›da hekim bulamayan çaresiz hasta yak›nlar›, Baflbakan’›n yalan söyledi¤ini düflünmedi¤in-
den, sanki hastanede hekim var da hastalar› ile ilgilenmiyor yan›lg›s›yla hekime sald›rmaktad›r.

Önümüzdeki günlerde hekimlere ve sa¤l›k personeline yönelik fliddetin acil servislerde yo¤unlaflaca-
¤› gün gibi ortadad›r. 1 y›l önce yasalaflt›r›lan Sosyal Güvenlik Yasas› ve son Tedavi Kat›l›m Paylar›
hakk›nda tebli¤ ile Hükümet sosyal güvencesi olmayanlara sa¤l›k hizmeti alabilecekleri tek adres ola-
rak acil servisleri göstermektedir. ‹flte bu nedenle, derinleflen ekonomik ve sosyal  krizin de etkisiyle
iflsiz, dolay›s›yla sosyal güvencesiz kalan insanlar acil servis kap›lar›na y›¤›lmaktad›rlar.

Yasa ç›kt›¤›ndan beri acil servislere baflvuran hasta say›s› iki-üç kat artm›fl olmas›na ra¤men, Hükü-
met bu servislere yeterli kaynak ve personel ay›rmam›flt›r. Bu nedenle hastalar ile sa¤l›k personeli acil
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servislerde karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar. 

De¤erli Bas›n Emekçileri,

Buradan bir kez daha ilan ediyoruz; kamu hastaneleri AKP Hükümeti taraf›ndan çökertilmekte, y›llar-
d›r genel bütçeden kaynak alamayan, bofl kadrolar›na hekim ve sa¤l›k personeli tayin edilmeyen has-
taneler, derinleflen sorunlar sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddetin de kayna¤› olmaktad›r. Bizler, hasta
ile hekimi karfl› karfl›ya getiren, halk›n sa¤l›k hizmetine ulaflmas›n› engelleyen, ihtiyac›n de¤il, paran
kadar sa¤l›k anlay›fl›n› egemen k›lan Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n hemen durdurulmas›n›, “Herke-
se Eflit, Ücretsiz, Ulafl›labilir Sa¤l›k” anlay›fl›n›n sa¤l›k ortam›na egemen k›l›nmas›n› buradan bir kez
daha talep ediyoruz. 

‹STANBUL TAB‹P ODASI – SES fi‹fiL‹ fiUBES‹  

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U

03.10.2009
MALTEPE GENÇL‹K CEZAEV‹’NDE BULUNAN “TAfi ATAN
ÇOCUKLAR” SERBEST BIRAKILSIN

20 Kas›m 1989'da Evrensel Çocuk Haklar› Sözleflmesini imzalayan Türkiye, çocuklara yönelik uygula-
nan devlet, aile, toplum fliddeti ile gündemden düflmemektedir. Adalet Bakanl›¤›’ndan kesin verilere
ulafl›lamad›¤›ndan, cezaevlerinde, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsam›nda, yafllar› 12 ile 18
aras›nda de¤iflen yaklafl›k 127 çocuk tutuklu ve 3 bin çocuk bulunmaktad›r. Bu çocuklar, "yetiflkin"
koflullar›nda tutuklanmakta, sorgulanmakta ve A¤›r Ceza Mahkemelerince yarg›lan›p mahkum edil-
mektedir. Diyarbak›r, Adana, Van, Mardin, ‹stanbul baflta olmak üzere ülkenin çeflitli cezaevlerinden
kamuoyuna yans›yan iflkence ve kötü muamele haberleri gelmektedir.

Kamuoyunda ''tafl atan çocuklar'' olarak bilinen ve TMK kapsam›nda yarg›lanan, y›llard›r, kendilerinin
sorumlu olmad›klar› bir gerginlik ve fliddet ortam› içinde yaflayan, o ortam içinde sosyalleflen, oyun
oynar gibi kat›ld›klar› eylemlerin hukuki karfl›l›klar›n› idrak edemeyecek yafltaki çocuklar›n “örgüt üye-
li¤i” suçlamalar› ve ola¤anüstü a¤›r ceza talepleriyle yarg›lanmalar› kayg› uyand›rmaktad›r. 

‹stanbul Tabip Odas› olarak, çocuklar›n aile ve avukatlar›ndan, tutukevindeki sa¤l›k, e¤itim ve bar›n-
ma koflullar›n› dile getiren çeflitli flikayet baflvurular› almaktay›z. Bizler, hem çocuklarda hem de top-
lumumuzda oluflturaca¤› derin hasarlar›n engellenebilmesi için harekete geçmeye yaflamsal önem
vermekteyiz. Bundan dolay›, Maltepe Cezaevini ziyaret etmek, nesnel verilere dayanarak bir rapor
haz›rlay›p tutukevi yaflam koflullar›n›n iyilefltirilmesine katk› sunmak ve kamuoyunu bilgilendirmek
amac›yla Kartal Cumhuriyet Savc›l›¤›’na baflvuruda bulunduk. Yapt›¤›m›z baflvuruya sadece “Adalet
Bakanl›¤›’ndan yan›t beklenmektedir” fleklinde bir cevap gelmesi, hekim ve insan haklar› savunucu-
lar› olarak bizleri ciddi bir endifleye sokmaktad›r. 

Adalet Bakanl›¤›’n›n böyle önemli bir konuda gösterdi¤i sessizlik ›srar›, kamuoyuna yans›yan insan
haklar› ihlallerinin artt›¤› ve toplumdan baz› fleylerin saklanmaya çal›fl›ld›¤› izlenimini vermektedir. 

‹nsan Haklar› Derne¤i’nin Maltepe Kad›n ve Çocuk Tutukevi ile ilgili raporunda; ço¤u evinden fliddet
görerek gözalt›na al›narak tutuklanan çocuklar›n, yaln›zken ve kamera olmayan mekanlarda gardi-
yanlarca iflkenceye u¤rad›klar›ndan, ko¤ufl de¤ifltirme taleplerine fliddetle cevap verildi¤inden, bu ne-
denle ayr›ca kendilerine zarar verdiklerinden, cezaevinde tutulan çocuklar›n kendilerine psikolojik ve
fiziksel iflkence edildi¤inden bahsedilmektedir. Ayr›ca ‹stanbul Tabip Odas› olarak avukatlar ve tutuk-
lu çocuklar›n aileleri ile yapt›¤›m›z görüflmeler, raporu do¤rular fleklindedir. 

Çocuk Haklar› Sözleflmesi’nde belirtilen “Çocuklar›n yasad›fl› ya da keyfi biçimde özgürlü¤ünden yok-
sun b›rak›lamayacaklar›; bir çocu¤un tutuklanmas›n›n, al›konulmas›n›n veya hapsinin yasa gere¤i ol-
mas› gerekti¤ine ve ancak en son baflvurulacak bir önlem olarak düflünülüp, uygun olabilecek en k›-
sa süre ile s›n›rl› tutulmas›” ilkesinin, yarg›lama sürecinin uzunlu¤u ve belirsizli¤inin, çocuklar üzerin-
de ek bir örselenme oluflturacak nitelikte olmas› nedeniyle, çocuklar›n derhal sal›verilmesinin, bir kez
daha vurgulanmas› gerekti¤i düflünülmektedir.

Çocuk Haklar› Sözleflmesi’nde Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lan Küçüklerin Korunmas› ilkesinde be-
lirtilen 38 ve 39. Kurallar kapsam›nda, çocuklar›n yeniden topluma kazand›r›lmalar› çok önemlidir.
Cezaevi ortam› bir bütün olarak de¤erlendirildi¤inde; çocuklar›n geliflimi, e¤itimi aç›s›ndan engelleyi-
ci ve örseleyici oldu¤u kadar topluma yeniden kazand›r›lmalar› yönünde istenen hedeflere ulaflmak-
tan uzakt›r. 

Yine Çocuk Haklar› Sözleflmesinde belirtilen “özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan her çocu¤a insanc›l bi-
çimde ve insan kiflili¤inin özünde bulunan sayg›nl›k ve kendi yafl›ndaki kiflilerin gereksinimleri gözö-
nünde tutularak davran›lmas›; özgürlü¤ünden yoksun olan her çocu¤un, kendi yüksek yarar› aksini
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gerektirmedikçe, özellikle yetiflkinlerden ayr› tutulmas› ve ola¤anüstü durumlar d›fl›nda ailesi ile ya-
z›flma ve görüflme yoluyla iliflki kurma hakk›na sahip olmas› gerekti¤i” ilkesi do¤rultusunda, çocukla-
r›n yetiflkinlerden ayr› tutulmalar› ve aileleri ile görüflmeleri, akranlar› ile birlikte sosyal etkinliklerde
ve e¤itimlerde yer almalar› sa¤lanmal›d›r. 

Çocuklar›n okullar›ndaki s›navlar›na girebilmeleri ve e¤itimlerinin aksamamas› için düzenlemeler ya-
p›lmal›d›r. Ders çal›flmak isteyen çocuklara etüd benzeri bir olanak sa¤lanmas›, bu çocuklar›n yeni-
den topluma kazan›lmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r. Ko¤ufllar›n ayd›nlanma koflullar›n›n kitap oku-
maya uygun biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Büyüme, geliflme ça¤›ndaki çocuklar›n gereksi-
nimlerinin karfl›lanabilmesi günde 2 bardak süt içmeleri, 3 ana ö¤ün yemek yemeleri gerekir. Büyü-
me ça¤›nda ara ö¤ünlerde de süt, ayran, meyve suyu, peynirli ekmek vb. besinlerin tüketilmesi uy-
gundur. Bu gereksinimlerin k›s›tl› miktarda verilen ve bir diyetisyen taraf›ndan haz›rlanmayan, ara
ö¤ünleri içermeyen bir beslenme program› ile karfl›lanmas› mümkün de¤ildir. Büyüme ve geliflme ça-
¤›ndaki çocuklar›n beslenme gereksinimlerinin karfl›lanmas› için ailelerin yiyecek içecek meyve gibi be-
sinleri getirmelerine izin verilmelidir. Fiziksel sa¤l›k aç›s›ndan gençlerin spor yapmalar› çok önemlidir.
Spor yapma olana¤›n›n cezaland›rma amaçl› k›s›tlanmas› kabul edilemez, çocuklar›n her gün ortala-
ma bir saat düzenli ve sürekli spor yapmalar› için olanak sa¤lanmal›d›r.

Çocuklar›n sa¤l›k hakk› ve kötü muameleye tabi tutulmamalar› hususlar›na özen gösterilmeli, bu yön-
deki yak›nmalar› ve de¤erlendirme talepleri dikkate al›nmal›d›r. ‹nsan eliyle yap›lan travmalar›n en
a¤›r› olarak nitelendirilen iflkence suçunun ifllenmesi, çocuklarda ciddi ve ileriki yaflamlar›n› da etkile-
yecek etkiler b›rakmaktad›r. Çocuklar› özgürlü¤ünden yoksun b›rakmak, iflkence ve kötü muamele
iddialar›n›n da bafllang›c›n› oluflturmaktad›r. Çocuk, öncelikli olarak ceza sistemi d›fl›nda, gerçek bir
çocuk adalet sistemi içinde ele al›nmal›d›r. Çocuklarla yap›lacak görüflmeler, çocuk dostu muayene
ortamlar›nda gerçeklefltirilmeli ve çocuklar için uygun görüflme ve de¤erlendirme teknikleri kullan›l-
mal›d›r. Gözalt›nda ve yakalanma koflullar›nda travmatik süreçler yaflad›klar› anlafl›lan, anlat›mlar›n-
da iflkence ve kötü muamele gördüklerine dair flikâyetleri bulunan çocuklar›n ‹stanbul Protokolü çer-
çevesinde uluslararas› ve ulusal mevzuat ve standartlarla ilgili etik de¤er ve kurallara uygun flekilde
adli t›bbi muayeneleri yap›larak de¤erlendirmeleri içeren raporlar düzenlenmeli ve iyilefltirme sa¤lan-
mal›d›r. 

TMK derhal kald›r›lmal›, çocuklar›n A¤›r Ceza Mahkemelerinde yarg›lanmamalar› ve derhal serbest
b›rak›larak gereken t›bbi yard›m›n sa¤lanmas› ivedilikle yap›lmal›d›r. 

Kürt sorununun çözülmeye çal›fl›ld›¤› bir süreçten geçerken, bir yandan da Kürt sorunun çözüm te-
melini oluflturan çocuklar›n gözalt›na al›nmas›, tutuklanmas› ve hatta öldürülmesi gibi konularda, her
türlü ulusal/uluslararas› sözleflme hükümleri yok say›lmaktad›r. Bu çocuklar›n hapiste ve iflkence al-
t›nda tutularak geleceklerinin ipotek alt›na al›nd›¤› ve bu çocuklar›n kötü an›larla büyüyecek olmala-
r›, bugünkü nesilleri oldu¤u kadar gelece¤i de etkileyecektir. Ve unutulmamas› gerekir ki Kürt çocuk-
lar›yla bar›flamam›fl bir devlet,  Kürt sorununu da çözemeyecektir.

‹STANBUL TAB‹P ODASI

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U

05.10.2009
“TÜRK‹YE’N‹N SA⁄LI⁄I KÖTÜYE G‹D‹YOR” 

Susma(yaca¤›z)!

Muayene ücretlerine % 650 zamma /  ‹laçta “kat›l›m pay›”n›n artt›r›lmas›na / Yeni “kat›l›m payla-
r›”na / Özel hastanelerdeki fark ücretine- / Genel $a¤l›k(s›zl›k) $igortas›’na / Sa¤l›kta tafleronlaflma-
ya / Sa¤l›k ocaklar›m›z›n kapat›lmas›na / Hastanelerimizin özellefltirilmesine / Sa¤l›ktan “tasar-
ruf”a/Can›m›za, kan›m›za, sa¤l›¤›m›za göz dikenlere / IMF, Dünya Bankas› talimatl› sa¤l›k politikala-
r›na / Sa¤l›¤›n ticarilefltirilmesine/,  esnek ve güvencesiz çal›flmaya/ Çal›flma bar›fl›n›n ve sosyal bar›-
fl›n bozulmas›na/, fliddete, ücretli kölelik düzenine/, sa¤l›k ve sosyal güvenlik hakk›m›z›n gasp edil-
mesine/, çal›flma koflular›m›z›n tuzla tersanelerine, kot tafllama atölyelerine dönüfltürülmesine/
Emeklilikte aç ve aç›kta kalmaya/ Emeklili¤e hasret kalmaya ….Hay›r demek için,

Sa¤l›ks›zl›¤a, haks›zl›¤a, adaletsizli¤e, eflitsizli¤e, bask›ya k›sacas›; ekme¤imizin, eme¤imizin, sa¤l›¤›-
m›z›n, özgürlü¤ümüzün ve gelece¤imizin elimizden al›nmas›na dur demek için,

18 Ekim 2009 Pazar saat 13.00’de

Kad›köy’de mitingdeyiz. 

Tüm sa¤l›k çal›flanlar›n› emeklerine, tüm yurttafllar›m›z› sa¤l›klar›na sahip ç›kmak üzere Miting’e bek-
liyoruz!

VATANDAfiIN CEB‹NDEN SA⁄LIKÇININ EME⁄‹NDEN

TASARRUF OLMAZ!

Masal bitti.

“G$$’nin mumu yats›ya kadar bile yanamad› 

Hani herkes sa¤l›k güvesine kavuflacak; 18 yafl›n alt›ndaki çocuklar sa¤l›k hizmetlerinden koflulsuz
olarak yararlanacak; tüm sa¤l›k hizmetleri G$$ kapsam›nda olacak; vatandafllara hiçbir ek yük geti-
rilmeyecekti.

Daha, daha, daha çok muayene ücreti  

“Sa¤l›k ocaklar› ve aile hekimleri 2 TL, devlet hastaneleri 8 TL, özel hastaneye gidenden 15 TL ayak-
bast› paras› al›na”.SGK 

“Fakir fukara, garip gureba” edebiyat›yla iktidara gelenler kimsenin gözünün yafl›na bakmad›. Ayl›k
geliri asgari ücretin üçte birinden az olan; b›rak›n yoksulluk s›n›r›n›, açl›k s›n›r›n›n bile alt›nda yaflayan-
lar da dahil herkes bu paralar› ödemek zorunda.

Para yoksa muayene de yok.

Sa¤l›kta Deli Dumrul hesab› 

Emekli Sand›¤›, SSK, Ba¤-Kur mensuplar› GSS’den önce sadece ayaktan tedavi görürken “kat›l›m pa-
y›” ödüyorlard›.  

Hükümet 25 Haziran 2009 günü Meclis’ten bir Torba Yasa geçirdi ve yatan hastalardan katk› pay›
uygulamas›n› sessiz sedas›z GSS Kanunu’na ekleyiverdi.
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Bundan sonra sadece muayene olan de¤il; hastaneye yatan da, ameliyat olan da para ödeyecek. 

Üstelik emekliler için % 10, çal›flanlar için % 20 olan ilaç kat›l›m paylar›n›n da % 15 ve % 30’a ç›ka-
r›lmas› gündemde.

Böyle giderse hastanenin önünden geçenden de para alacaklar.

“B›çak paras›”n›n yeni ad›: “‹lave ücret” 

AKP iktidar› y›llarca “bütün hastanelerin kap›lar›n› vatandafla açt›k” diye propaganda yap›p oy topla-
d›. Sonra “özele gidenler, faturan›n % 20’si kadarc›k bir fark ödeyiversin” dedi. Peflinden % 20 “ila-
ve ücret” % 30’a ç›k›verdi. fiimdi de % 70’e ç›karma çal›flmalar› sürüyor. 

Özel hastane patronlar› ise tavan›n tamamen kald›r›lmas›n› talep ediyor. Zaten özel hastanelerin bu
s›n›rlara uyup uymad›¤›n› denetleyen kimse yok.  

Can pazar›na, organ pazar›na, sa¤l›k pazar›na hay›r!

Bebeklerimiz sa¤l›kta memnuniyetten mi ölüyor?

2005 y›l›ndan bu güne Edirne’de T›p Fakültesi Hastanesi'nde, Manisa Do¤um ve Çocuk Bak›mevi'nde,
Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde;  Ankara Zekai Tahir Burak Do¤ume-
vi’nde, ‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde;  fianl›urfa Kad›n Do¤um Hastanesi’nde top-
lu bebek ölümleri yafland›.

Hastane enfeksiyonlar› yüzünden hayat›n› kaybeden onlarca bebe¤imizin cans›z bedenleri Sa¤l›kta
“Dönüflüm” Program›’n› sahiplerinin yüzlerine çarp›yor.

Sa¤l›kta tafleron ölüm demektir. 

300 bin kamu çal›flan›n›n görev yapt›¤› Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda 108 bin de tafleron iflçi çal›fl›yor. Sa¤l›k-
ta tafleronlaflma sadece sa¤l›k çal›flanlar›n›n ifl güvencesini, çal›flma ve yaflam koflullar›n› kötülefltir-
mekle kalm›yor; sa¤l›k hizmetinin kalitesini düflürüyor, hastalar›n hayat›n› tehdit ediyor.

Bursa Devlet Hastanesi’nde ç›kan yang›nda sekiz hasta hayat›n› kaybetti. Çünkü radyoloji ihalesini
alan tafleron firma yang›na dayan›ks›z ucuz kablo kullanm›flt›.  

BAfiKA B‹R SA⁄LIK S‹STEM‹ MÜMKÜNDÜR! 

• Bütün vatandafllar›n ilaç dahil bütün sa¤l›k harcamalar› genel bütçeden karfl›lanmal›; “kat›l›m pa-
y›”, “katk› pay›”, “ilave ücret”, “fark ücreti” ve benzeri bütün ek ödemeler kald›r›lmal›d›r.

• Sa¤l›ktaki bütün farkl› uygulamalara son verilmeli, nüfus cüzdan› olan her vatandafl her türlü sa¤-
l›k hizmetinden eflit ve ücretsiz olarak yararlanabilmelidir.

• Kamu sa¤l›k sistemi yeni yat›r›mlarla gelifltirilmeli ve yeterli hale getirilmelidir.

• Sa¤l›k için ayr›lan toplumsal kaynaklar›n (% 43’ü ilaç ) özel sektöre aktar›lmas› politikalar›ndan vaz-
geçilmelidir.

• Sa¤l›¤›n gelifltirilmesine ve korunmas›na yönelik sa¤l›k hizmetlerine öncelik verilmeli; kifliye ve çev-
reye yönelik koruyucu sa¤l›k hizmeti bir arada ve ekip taraf›ndan sunulmal›d›r.

• Okul, fabrika, hastane gibi toplu yaflan›lan yerlerde kamusal birinci basamak sa¤l›k birimleri kurul-
mal›d›r.

• Sa¤l›kta tafleronlaflma yasaklanmal›, her türlü sözleflmeli istihdam terk edilmeli; bütün sa¤l›k çal›-
flanlar› ifl güvencesine kavuflmal›d›r  

Çünkü insan›z biz; yurttafl›z, emekçiyiz, halk›z. 

Bu dünyan›n, bu ülkenin bütün nimetlerinden faydalanmak hakk›m›z bizim. Hele hasta oldu¤umuz-
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da, muhtaç düfltü¤ümüzde, yard›ma-bak›ma ihtiyaç duydu¤umuzda çok daha fazla hakk›m›z. En yafl-
l›m›z›n, en yoksulumuzun, en a¤›r hasta olan›m›z›n en fazla hakk›.

Sadaka de¤il, ulûfe de¤il, iane de¤il; hakk›m›z olan› istiyoruz biz:

Efi‹T, ÜCRETS‹Z, N‹TEL‹KL‹ SA⁄LIK H‹ZMET‹ ‹ST‹YORUZ.

GÜVENL‹ ORTAMLARDA GÜVENCEL‹ YAfiAMAK ‹ST‹YORUZ.

‹STANBUL TAB‹P ODASI

‹STANBUL ECZACILAR ODASI

‹STANBUL D‹fi HEK‹MLER‹ ODASI

‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI 

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

DEVR‹MC‹ SA⁄LIK ‹fiÇ‹LER‹ SEND‹KASI
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13.10.2009 
“TÜRK‹YE’N‹N SA⁄LI⁄I KÖTÜYE G‹D‹YOR” 

Susma(yaca¤›z)!

18 Ekim 2009 Pazar saat 13.00’de 

Kad›köy’de mitingdeyiz.

Küresel ekonomik krizin ve dünyada yaflanan onlarca krizin sorumlusu olan IMF-Dünya Bankas› yetk-
ilileri geçti¤imiz günlerde ‹stanbul’da yapt›klar› toplant›y› yeni direktifler vererek, sözde “reçeteler”
üzerinde anlaflarak bitirdiler. Onlar, vatandafl›, emekçileri açl›k s›n›r›n›n alt›nda ücretlere mahkûm
edecek, e¤itimi, sa¤l›¤› ticarilefltirecek, iflsizli¤i, açl›¤› büyütecek direktiflerini yenilediler ve ne yaz›k
ki siyasi iktidarlar da bu direktifleri tart›flmas›z uygulamaya haz›r durumdalar. 

AKP Hükümeti de yaflanan krizlerin sorumlusu, sahibi paran›n patronlar› de¤ilmifl gibi, yine paran›n
patronlar›n›n üretti¤i y›k›m programlar›n›, sözde önlem paketlerini bizlere dayatmaya devam ediyor.
AKP Hükümeti bu y›k›m projelerinden biri olan Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n› uygulamakta da ayn›
flekilde ›srarl›. Oysa aç›kça görülmektedir ki, sa¤l›kta balay› dönemi bitmifl, Sa¤l›kta Dönüflüm Masal›
bütün göz boyama çabalar›na karfl›n sona ermifltir:

Herkesin sa¤l›k güvencesine kavuflaca¤›, tüm sa¤l›k hizmetlerinin Genel Sa¤l›k Sigortas› kapsam›nda
olaca¤›, vatandafllara ek yük getirilmeyece¤i iddias› daha 1 y›l› doldurmam›flken, bugün sa¤l›k ocak-
lar› dahil bütün kurumlarda muayene ücreti ve ilaç katk› pay› ödemek zorunday›z.

“Fakir fukara, garip gureba” edebiyat›yla iktidara gelenler kimsenin gözünün yafl›na bakmamakta,
ayl›k geliri asgari ücretin üçte birinden az olan; b›rak›n yoksulluk s›n›r›n›, açl›k s›n›r›n›n bile alt›nda
yaflayanlar da dahil herkes bu paralar› ödemek zorundad›r.

Emekli Sand›¤›, SSK, Ba¤-Kur mensuplar› GSS’den önce sadece ayakta tedavi gördüklerinde “kat›l›m
pay›” öderlerken, Haziran 2009’da Meclis’ten geçirilen Torba Yasa’yla, yatan hastalardan katk› pay›
al›nmas› karar› da GSS Yasas›’na eklenivermifltir.  Üstelik emekliler için % 10, çal›flanlar için % 20 olan
ilaç kat›l›m paylar›n›n da % 15 ve % 30’a ç›kar›lmas› gündemdedir.

Y›llard›r “Bütün hastanelerin kap›lar›n› vatandafla açt›k” propagandas›n› sürdüren AKP Hükümeti,
önce “Özel hastaneye gidenler, faturan›n % 20’si bir fark ödeyiversin” demifl, ard›ndan % 20 “ilave
ücreti” % 30’a ç›kartm›flt›r. Bugün bu oran›n % 70’e ç›kart›lmas› çal›flmalar› sürdürülmektedir.

2005 y›l›ndan bugüne, Edirne’de, Manisa’da, Kayseri’de, Ankara’da, ‹zmir’de yaflanan toplu bebek
ölümleri tesadüf de¤ildir. Sa¤l›kta tafleronlaflt›rman›n, sa¤l›k alan›n› ticarilefltirmenin faturas›n› has-
tane enfeksiyonlar› yüzünden hayat›n› kaybeden onlarca bebe¤imiz canlar›yla ödemifltir, ödemekte-
dir. 

300 bin kamu çal›flan›n›n görev yapt›¤› Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda 108 bin de tafleron iflçi çal›flmaktad›r.
Sa¤l›kta tafleronlaflma sadece sa¤l›k çal›flanlar›n›n ifl güvencesini, çal›flma ve yaflam koflullar›n›
kötülefltirmekle kalmamakta; sa¤l›k hizmetinin kalitesini düflürüp, hastalar›n hayat›n› tehdit etmek-
tedir. Daha geçti¤imiz günlerde Bursa Devlet Hastanesi’nde ç›kan yang›nda sekiz hastan›n hayat›n›
kaybetmesinin sebebi tafleron firman›n yang›na dayan›ks›z, ucuz elektrik kablosu kullanmas›d›r.

Evet, sa¤l›kta masal dönemi sona ermifl, gerçeklerle yüzleflme dönemi bafllam›flt›r. Türkiye’nin sa¤l›¤›
kötüye gitmektedir. Bizler, bu kötü gidifle sessiz kalmayaca¤›z. Vatandafla olan sorumlulu¤umuzla
daha önce oldu¤u gibi bundan sonra da uyarmaya, önermeye, tepkimizi ifade etmeye devam
edece¤iz. 
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Buradan bir kez daha duyuruyoruz; dünyan›n dört bir yan›nda hastal›ktan, ilaç bulamad›¤› için, has-
taneye gidemedi¤i için ölen milyonlarca çocu¤un kaderini bugün bize Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›
dayatan IMF-Dünya Bankas› belirlemektedir. Bu karanl›k tablonun AKP Hükümeti eliyle ülkemize
dayat›lmas›na, ülkemizdeki yüz binlerce çocu¤un, gencin, kad›n›n, iflçi ve emekçinin gelece¤inin
karart›lmas›na izin vermeyece¤iz. Hekimler, eczac›lar, diflhekimleri, tafleron sa¤l›k iflçileri, iflsizler,
mühendisler, ö¤renciler, kad›nlar, çocuklar ve gençler olarak 18 Ekim Pazar günü Kad›köy
Meydan›’nda olaca¤›z. 

Muayene ücretlerine % 650 zamma /  ‹laçta “kat›l›m pay›”n›n artt›r›lmas›na / Yeni “kat›l›m paylar›”na
/ Özel hastanelerdeki fark ücretine / Genel $a¤l›k(s›zl›k) $igortas›’na / Sa¤l›kta tafleronlaflmaya /
Sa¤l›k ocaklar›m›z›n kapat›lmas›na / Hastanelerimizin özellefltirilmesine / Sa¤l›ktan
“tasarruf”a/Can›m›za, kan›m›za, sa¤l›¤›m›za göz dikenlere / IMF, Dünya Bankas› talimatl› sa¤l›k poli-
tikalar›na / Sa¤l›¤›n ticarilefltirilmesine/,  esnek ve güvencesiz çal›flmaya/ Çal›flma bar›fl›n›n ve sosyal
bar›fl›n bozulmas›na/, fliddete, ücretli kölelik düzenine/sa¤l›k ve sosyal güvenlik hakk›m›z›n gasp
edilmesine/, çal›flma koflular›m›z›n tuzla tersanelerine, kot tafllama atölyelerine dönüfltürülmesine/
Emeklilikte aç ve aç›kta kalmaya/ Emeklili¤e hasret kalmaya hay›r demek için, sa¤l›ks›zl›¤a, haks›zl›¤a,
adaletsizli¤e, eflitsizli¤e, bask›ya k›sacas›; ekme¤imizin, eme¤imizin, sa¤l›¤›m›z›n, özgürlü¤ümüzün
ve gelece¤imizin elimizden al›nmas›na dur demek için,

Tüm sa¤l›k çal›flanlar›n› emeklerine, tüm yurttafllar›m›z› sa¤l›klar›na sahip ç›kmak üzere Miting’e bek-
liyoruz!

VATANDAfiIN CEB‹NDEN SA⁄LIKÇININ EME⁄‹NDEN TASARRUF OLMAZ!

Efi‹T, ÜCRETS‹Z, N‹TEL‹KL‹ SA⁄LIK H‹ZMET‹ ‹ST‹YORUZ.

GÜVENL‹ ORTAMLARDA GÜVENCEL‹ ÇALIfiMAK ‹ST‹YORUZ.

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹

DEVR‹MC‹ ‹fiÇ‹ SEND‹KALARI KONFEDERASYONU

TÜRK-‹fi 1 BÖLGE TEMS‹LC‹L‹⁄‹

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

DEVR‹MC‹ SA⁄LIK-‹fi

‹STANBUL ECZACI ODASI

‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI

‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI

‹STANBUL TAB‹P ODASI
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18.10.2009
BASIN AÇIKLAMASI

De¤erli sa¤l›k çal›flanlar›, sevgili mücadele arkadafllar›m›z, dostlar›m›z 

‹stanbul sa¤l›k meslek odalar›, SES ‹stanbul fiubeleri, Dev Sa¤l›k ‹fl ve 

Bu gün bu alanda olamay›p ülkemizin dört bir yan›nda yüre¤i bizimle atan sa¤l›k çal›flanlar› ad›na
hepinize hofl geldiniz diyorum.

Bugün;  

Herkes için ulafl›labilir, eflit, ücretsiz ve nitelikli bir sa¤l›k hizmetini isteyen yurttafllar olarak,   

Geleceklerini bu güne feda etmeden çocuklar›na onurlu bir geçmifl ve güvenli bir gelecek b›rakmak
isteyenler olarak…

Mesleki de¤erlerine sahip ç›kan, mesle¤inden,  güvencesinden, gelece¤inden vazgeçmeyece¤ini
hayk›ranlar olarak... 

Sa¤l›¤›m›z› ve sosyal güvenli¤imizi sakatlayan sa¤l›kta y›k›ma/dönüflüme dur demek için buraday›z. 

Hükümet diyor ki; Sa¤l›kta aç›k büyüyor…3 milyar dolar tasarruf yapmam›z laz›m.  

Program ortada, niyet aç›k; Sa¤l›k pazar› büyüsün, sa¤l›k harcamas› arts›n ancak iktidar›n sa¤l›k har-
camas› küçülsün, SGK tasarrufa gitsin fark vatandafl›n cebinden ve çal›flan›n eme¤inden al›ns›n.
TEKELLER KAZANSIN

Görüyoruz, “vatandafl›m›z›n ve Türkiye’nin sa¤l›¤› kötüye gidiyor” Susmayaca¤›z!

Bu nedenle, vatandafl›n cebine/sa¤l›¤›na, sa¤l›k çal›flanlar›n›n eme¤ine göz dikenlere dur demek için
buraday›z

Baflbakan diyor ki Türkiye’nin temel sorunlar›n› çözdük. 

Buradan soruyoruz. Türkiye’nin hangi temel sorunu çözülmüfltür?

-Sosyal patlamaya dönüflmekte olan,giderek artan yoksullu¤u mu ,

-Çal›flabilir durumda ki her üç kifliden birinin iflsiz, çal›flanlar›n %45’nin kay›t d›fl› oldu¤u, iflsizlerin üçte
birinin ifl bulmaktan bile  umudunu kesti¤i iflsizli¤i mi. 

- Tafleronlara ve özel kiral›k iflçi bürolar›na teslim edilen çal›flma hayat› ve   sosyal güvenli¤i mi.

-Özel okullara ve dershanelere teslim edilen e¤itimi mi,

-Soysal ve toplumsal sa¤l›¤›m›z da› tehdit eden yolsuzlu¤u, eflitsizli¤i, adaletsizli¤i mi? 

-Giderek daha pahal› ve paral› hale getirilen sa¤l›¤› m›?

Masal bitti. “Takke düfltü kel göründü”

“G$$’nin mumu yats›ya kadar bile yanamad›. Bir y›lda söndü. 

Soruyoruz: Hani herkes sigortal› olacak, sa¤l›k güvesine kavuflacakt›; 

18 yafl›n alt›ndaki çocuklar sa¤l›k hizmetlerinden koflulsuz olarak yararlanacakt›; 

Tüm sa¤l›k hizmetleri G$$ kapsam›nda olacak; vatandafllara hiçbir ek yük getirilmeyecek 

Sa¤l›k için nüfus cüzdan› yeterli olacakt›.
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Hükümet diyor ki kriz var. Daha, daha, daha çok muayene ücreti, daha çok katk› pay›, daha az
hizmet. 

Kriz bahane.

SGK Ferman›; fiimdilik;“Sa¤l›k ocaklar› ve aile hekimlerine 2 lira, devlet hastaneleri 8, özel hastaneye
gidenden 15 lira ayakbast› paras› al›na”.

“Fakir fukara, garip gureba” edebiyat›yla iktidara gelenler kimsenin gözünün yafl›na bakmad›. Ayl›k
geliri asgari ücretin üçte birinden az olan; b›rak›n yoksulluk s›n›r›n›, açl›k s›n›r›n›n bile alt›nda yaflayan-
lar da dahil herkes bu paralar› ödemek zorunda.

Para yoksa muayene de yok.!!! 

Peki, paran yoksa ‹laç, hastanede, ameliyat var m?

Sa¤l›kta Deli Dumrul kural›; muayene paral›, ilaç paral› bundan sonra yatarak tedavi, ameliyat ve has-
tane önünden geçmekte paral› olacak. 

Fark›nda m›s›n›z, nihayet hastalar›m›z doktorunun yazd›¤› pahal› ve zararl› ilaçlar› de¤il SGK n›n
uygun buldu¤u ucuz ve güvenli ilaçlar› alarak sa¤l›klar›na bir an önce kavuflabilecekler.

Tedaviyi doktor, eczac› de¤il SGK yap›yor 

Eflde¤er ilaç uygulamas›, kapsam› d›fl› malzeme ve hizmetler ile kifli ve toplum sa¤l›¤› riske edilmek-
te, sa¤l›k çal›flanlar› zor durumda b›rak›lmaktad›r. Sonuç tedavinin gecikmesi, ma¤duriyetin ve
maliyetin artmas›d›r.

Böylece “sözde tasarruf tedbirleri” ile SGK’nun harcamas› azalmakta ancak sa¤l›¤›m›z sakatlan-
makta, cebimizden ç›kan para artmakta, baflta eczac›lar olmak üzere sa¤l›k çal›flanlar› ma¤dur
edilirken ilaç ve t›bb› teknoloji flirketleri ile sa¤l›k patronlar› zengin edilmektedir.

Hükümet diyor ki, 

Primleriniz kimlik numaras› alman›z›, 

Katk› paylar› turnikelerden geçmenizi sa¤lar, tezgâhtaki mallar-sa¤l›k- için ek para vereceksin.

“Sa¤l›kta dönüflüm” bafl döndürüyor. Hemen her gün de¤iflen mevzuat› takip etmek bile
olanaks›zlafl›yor. Kurals›zl›k ve keyfiyet kural haline getirilerek sa¤l›kta kaotik bir ortam yarat›l›yor.

Hükümet  “reform” olarak tan›mlad›¤›, IMF ve Dünya Bankas› reçetelerinin hepimizin yarar›na
oldu¤unu söylüyor…

O halde soruyoruz. 

Bebeklerimiz sa¤l›kta memnuniyetten mi ölüyor?

Sa¤l›k ortam›nda fliddet vatandafl memnuniyetinden mi art›yor? 

Sa¤l›kç›lar memnuniyetlerini dile getirmek için mi meydanlar da?  

Sa¤l›k ocaklar› ve devlet hastaneleri kapat›larak aile hekimli¤i ve hastane iflletmelerine dönüfltürülüy-
or. 

Devlet ve üniversite hastane iflletmelerinin birilerine devredilmesi haz›rl›klar› devam ederken, 

T›p e¤itiminde ikili müfredat ve uzaktan e¤itime geçilerek seri doktor yetifltirilmesi gündemde.

• Kamuya yeni kadro aç›lm›yor, sa¤l›k tafleron flirketlere ihale ediliyor. Sa¤l›k hizmetleri ifl ve ücret
güvencesinden yoksun b›rak›lan, sendikalaflt›klar› için iflten at›lan, say›lar› yüz binlere varan tafleron
sa¤l›k iflçilerine gördürülüyor.  
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• Bu hükümetin demokratl›¤›nda, aç›l›m›nda çal›flanlar›n›n hak taleplerinde rastlamak mümkün
olmuyor…  Kamu sa¤l›k çal›flanlar›na %2.5’luk maafl art›fllar› bile lütuf olarak gösteriliyor… Kamu
toplu görüflmeleri bir orta oyununa çevrilebiliyor…

• ‹laç tekelleri için eczane zincirlerinin yolu aç›l›rken eczaneler kapanma, eczac›lar iflsiz kalma
tehlikesinin bask›s›n› yaflamaktad›rlar. Eczac›y› bakanl›¤›n tahsildar› gibi vatandaflla karfl› karfl›ya
getirenler ilaç harcamalar›ndaki on milyar dolarlara varan art›fl› vatandafl›n ve eczac›n›n s›rt›na
y›kmaya çal›fl›yor…

• Hastal›klar›n kene, kufl, domuz gibi hayvan adlar›yla an›larak yayg›nlaflt›¤› bu günlerde tekellerinin
ç›karlar› için g›da güvenli¤i ve hayvan sa¤l›¤› ranta feda ediliyor, veteriner hekimler iflsiz ve güvence-
siz b›rak›l›yor. 

• Çocuklar›m›z›n %80-90 n›n a¤›z-difl sa¤l›¤› sorunu varken Devlet, toplum a¤›z difl sa¤l›¤›na kaynak
ay›rm›yor. A¤›z difl sa¤l›¤› da, difl hekimleri de görmezden geliniyor.

Sa¤l›k piyasas›nda tekellerin ucuz ve güvencesiz iflgücünü ihtiyac›n› karfl›layabilmek için Ad›na tam
gün dedikleri torba yasa ve kamu hastanelerinin fiilen iflletmelefltirilmesi, sat›fl› demek olan “kamu
hastane birlikleri yasalar›” meclise tafl›n›yor…

Bütün bunlar›n ad›na “Sa¤l›kta Dönüflüm Program›” deniyor.

Bu program›n uyguland›¤› tüm ülkelerde oldu¤u gibi bizde de son alt› y›lda sa¤l›k harcamalar› dört
kat artt›. Oysa ne sunulan sa¤l›k hizmeti, ne bu hizmetin kalitesi, ne sa¤l›k göstergeleri dört kat
iyileflti, ne de vatandafllar›n flikâyetleri bitti. 

Buradan 70 milyon yurttafl›m›z ve yüz binlerce sa¤l›k çal›flan› ad›na bir kez daha sesleniyoruz.
Sa¤l›ktaki yolsuzluklar›, ihale usulsüzlüklerini, yandafl kay›rmalar›n› durdurun… Uluslar aras› ve yerli
sermaye tekellerine hizmet etmeyi b›rak›n, eme¤i ile sa¤l›k hizmetini üretenlere zarar vermeye son
verin…

Tablo ortada. Türkiye’de sa¤l›k sektörü özellefltiriliyor, piyasaya aç›l›yor. Hastalar müflteriye
dönüfltürülüyor. 

Hekimi, eczac›s›, difl hekimi, veterineri, hemfliresi, teknisyeni bütün sa¤l›k çal›flanlar› gelece¤inden
endifle duyuyor. Sa¤l›k çal›flanlar›na rekabet içinde arkadafl›n›n gelirine göz diken bir ücretlendirme
modeli dayat›l›yor.

• Sa¤l›kta Dönüflüm özellefltirmeye h›z veriyor. Oysa özellefltirme ve piyasalaflt›rma eflitsizli¤i
artt›rken yoksullaflt›r›yor, yoksunlaflt›r›yor. En yoksullar›n hizmete ulaflmas›n› imkâns›z k›l›yor,Sa¤l›k
sorunlar›n› ve maliyeti art›r›yor.

• Sa¤l›kta özellefltirmenin/piyasalaflt›rman›n prensibi “paran kadar sa¤l›k”t›r.  

• Özelleflmifl bir sa¤l›k piyasas›n›n slogan› da aç›kt›r; “her hasta, her çal›flan kendi baca¤›ndan as›l›r.”

• Tek bafl›na bir a¤aca baca¤›ndan as›lmay› kabul etmemek için bugün buraday›z…

• Ça¤dafl insan örgütlü insand›r. Tüm çal›flanlara oldu¤u gibi sa¤l›k emekçilerine de grevli toplusö-
zleflmeli sendikalaflman›n bir hak oldu¤unu bilenler ve bunu yaflama geçirmeye çal›flanlar olarak
buraday›z…

• Sa¤l›¤›n yolunun Bar›fl ve demokrasiden geçti¤ini bilenler olarak, sosyal ve toplumsal hayatta
güven, dostluk ve kardeflli¤in hâkim k›l›nmad›¤› bir ülkede sa¤l›k hakk›ndan da söz edilemeyece¤ini,
söyleyenler olarak buraday›z.

Peki, ne istiyor ne söylüyoruz?

Herkesin eflit-ücretsiz-nitelikli-ulafl›labilir bir sa¤l›k hizmetinden yararland›r›lmas› hakk› kamusal bir
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görev olarak tan›nmal› ve gere¤i yap›lmal›d›r diyoruz. 

Bunun için; 

• ‹flas eden ve sa¤l›¤a zarar veren Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’ndan vazgeçilerek Sosyal Sigortalar
ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas› iptal edilmelidir 

• Sa¤l›k iflletmelerini ve piyasaya ucuz ifl gücü teminini düzenleyen ve Mecliste bekleyen “Kamu
Hastane Birlikleri ve “Tam Gün” torba yasa tasar›s› geri çekilmelidir

• Bütün vatandafllar›n ilaç dahil bütün sa¤l›k harcamalar› genel bütçeden karfl›lanmal›;  “katk› pay›”,
“ilave ücret”, “fark ücreti” ve benzeri bütün ek ödemeler kald›r›lmal›d›r.

• Sa¤l›ktaki bütün farkl› uygulamalara son verilmeli, nüfus cüzdan› olan her vatandafl her türlü sa¤l›k
hizmetinden eflit ve ücretsiz olarak yararlanabilmelidir.

• Koruyucu sa¤l›k hizmeti öncelenmeli ve sevk sistemi hayata geçirilmelidir. Aile hekimli¤i uygula-
mas›na son verilerek sa¤l›k ocaklar› insan gücü ve araç gereç yönünden güçlendirilmelidir.

• Tüm sa¤l›k emekçileri kadroya geçirilerek, ifl güvencesi sa¤lanmal›d›r.

•  Ücretlerimiz kal›c› ve güvenceli olarak iyilefltirilmeli,  emeklili¤imize yans›t›lmal›d›r. 

Çünkü insan›z biz; yurttafl›z, emekçiyiz, halk›z. 

Bu dünyan›n, bu ülkenin bütün nimetlerinden faydalanmak hakk›m›z bizim. Hele hasta oldu¤umuz-
da, muhtaç düfltü¤ümüzde, yard›ma-bak›ma ihtiyaç duydu¤umuzda çok daha fazla hakk›m›z. En
yafll›m›z›n, en yoksulumuzun, en a¤›r hasta olan›m›z›n en fazla hakk›.

Sadaka de¤il, ulûfe de¤il, iane de¤il; hakk›m›z olan› istiyoruz 

Biz:

Efi‹T, ÜCRETS‹Z, N‹TEL‹KL‹ SA⁄LIK H‹ZMET‹ ‹ST‹YORUZ.

GÜVENL‹ ORTAMLARDA GÜVENCEL‹ ÇALIfiMAK VE YAfiAMAK ‹ST‹YORUZ.

‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Diflhekimleri Odas›, ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas›, 

‹stanbul Eczac› Odas›, SES ‹stanbul fiubeleri, Devrimci Sa¤l›k ‹fl Sendikas›
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23.10.2009
TEDB‹RLER SADECE AfiIYA SIKIfiTIRILMAMALIDIR

De¤erli bas›n emekçileri,

An›msayaca¤›n›z gibi ‹stanbul Tabip Odas› olarak, Veteriner Hekimler Odas› ile birlikte, daha domuz
gribi salg›n›n›n ilk günlerinde bir bas›n aç›klamas› yapm›flt›k. 5 May›s’ta yapt›¤›m›z bu bas›n aç›klama-
s›nda hastal›k, hasatl›ktan korunmak için gerekli önlemler ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n almas› gerekli ön-
lemler hakk›nda bilgi sunmufltuk.

Daha sonra Odam›z salg›n›n seyri hakk›nda kamuoyunu bilgilendirmek amac›yla her gün web sayfa-
s›nda vaka say›lar› ve salg›n›n gidifline iliflkin verileri yay›nlam›flt›. Bunun yan›nda Domuz Gribinden
Korunmada Sa¤l›k Hizmetleriyle ‹lgili Önerilen Önlemler bafll›kl› el ilanlar, afifller ve broflürler haz›rla-
yarak Odam›z kanal›yla sa¤l›k çal›flanlar›na ulaflt›rm›fl, Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu ara-
c›l›¤› ile de halk›m›za ulaflt›rm›flt›k. Yine ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan kurulan Pandemi Haz›rl›k Ku-
rulu’na bir üye göndererek ‹stanbul Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne yard›mc› olduk. 

Daha sonraki süreçte de web sayfalar›m›zdan ve çeflitli araçlarla Sa¤l›k Bakanl›¤›’n› gerekli gördü¤ü-
müz konularda uyarmay› sürdürdük ve al›nan önlemleri izledik. Bunlar kâ¤›t üzerinde oldukça iyi dur-
malar›na ra¤men, daha önceden tahmin etti¤imiz gibi salg›n›n k›fl aylar› yaklafl›rken yeniden alevlen-
mesiyle birlikte, asl›nda çok da iyi yap›land›r›lmam›fl önlemler olarak karfl›m›za ç›kt›. 

Örne¤in hiçbir gerçekçi planlama yap›lmadan ve kimlere ve nas›l uygulanaca¤› tart›fl›lmadan olduk-
ça yüklü miktarlarda afl› getirtilmesi, afl› hakk›nda kamuoyu gündemine düflen spekülasyonlara an›n-
da ve tatminkar yan›tlar verilememesi meslek örgütümüzde ve kamuoyunda Bakanl›¤›n salg›n yöne-
timi konusunda kuflkular do¤mas›na neden olmufltur.

Öncelikle flu aç›kça bilinmelidir ki, hiçbir t›bbi müdahale yüzde yüz tehlikesiz ve zarars›z de¤ildir. Da-
ha t›p fakültelerinin ilk y›llar›nda ö¤retildi¤i gibi yan etkisi olmayan ilaç, ilaç de¤ildir. Dolay›s›yla kufl-
kusuz domuz gribinden korunmak için üretilen afl›n›n da yan etkileri olacakt›r. Önemli olan bu yan
etkilerin, afl›n›n sa¤layaca¤› yarar karfl›s›nda ihmal edilebilir düzeyde olmas›n›n teminat alt›na al›nma-
s›d›r. 

Daha birkaç ayl›k geçmifli olan bu afl›n›n güvenilirli¤i konusunda çok fazla veri olmamas› nedeniyle,
insanlar üzerinde yeterince denenmemifl olan bu afl› üzerine çok ba¤lay›c› ifadeler kullan›lmamas› ge-
reklidir. Biz Tabip Odas› Olarak, afl› ile ilgili bilimsel geliflmeleri yak›ndan takip ediyor ve kamuoyunu
bilgilendiriyoruz. Bugüne kadar dünyada afl›lanm›fl olan 5.000 kifli üzerinde afl›n›n bugüne kadar ka-
bul edilemez bir yan etkisi saptanmam›flt›r. Ancak bu üç ay sonra, befl ay sonra saptanmayaca¤›n›n
garantisi olmad›¤› gibi, özellikle hamileli¤inin ilk üç ay›nda olan kad›nlarda ve bebeklerinde hiçbir za-
rarl› yan etki olmayaca¤›n› peflinen söylemek bilime s›¤maz.

Bu durumda ne yap›lmal›? 

Öncelikle Sa¤l›k Bakanl›¤› felaket tellall›¤›n› b›rakarak, konuya devlet ciddiyetiyle yaklaflmal›d›r. Sa¤-
l›k Bakanl›¤› halk› pani¤e sürükleme de¤il, pani¤in önüne geçme makam›d›r. Bakan bas›n›n ve kamu-
oyunun önüne ç›k›p, ayn› bizim bugün yapt›¤›m›z gibi afl›ya iliflkin mevcut bilimsel bilgileri aktarma-
l›, bir zamanlar Kenan Evren’in yapt›¤› gibi “ben de çay içiyorum, radyasyon yok” tarz›n› hemen terk
etmelidir. 

Bakanl›¤›n böyle toplumsal olaylar karfl›s›nda ya olay› küçümsemek ve yok saymak, ya da bugün ol-
du¤u gibi gere¤inden fazla abartarak insanlar› pani¤e sevk etmek yolunu seçmesi, halk›m›z›n Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na en çok güven duyma gereksinimi oldu¤u bugünlerde, Bakanl›¤a olan güvensizli¤i daha
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da artt›rmaktad›r. Önce birkaç vaka görünce okullar› kapatmak, sonra tepkiler al›nca bu uygulama-
dan vazgeçmek, termal kameralar› bir koyup, bir kald›rmak salg›n yönetimi de¤ildir. 

Salg›ndan korunma yöntemleri bellidir. E¤er salg›n yayg›nlaflmadan önce afl›lamalara bafllanabilirse,
afl›n›n da belli risk gruplar›nda salg›n›n hafif atlat›lmas› bak›m›ndan belli bir fayda getirece¤i aflikâr-
d›r. E¤er Bakanl›k hastanelerde de bir salg›n durumunda gerekli olabilecek ek yatak kapasiteleri ya-
ratmaya ve gerekti¤inde yeni üniteleri ve sa¤l›k personelini devreye sokabilecek önlemler ald›ysa, ge-
riye yap›lacak fazla bir fley kalmam›fl demektir. Bundan sonra yap›lmas› gereken eldeki Pandemi Pla-
n›n› uygulamaktan ibarettir. 

Geçmiflte deprem, sel felaketleri, bölgesel salg›nlar, bebek ölümleri vb. dönemlerde oldu¤u gibi bu-
gün de ülkemizdeki yo¤un bak›m kapasitesinin olas› salg›n durumunda ortaya ç›kacak ihtiyac› karfl›-
lama durumu gözden geçirilmelidir. Bakanl›¤› mevcut yo¤un bak›m kapasitemizi baflta solunum ci-
hazlar›, di¤er araç gereç, yatak kapasitesi ve insan gücü özellikleriyle kamuoyunu bilgilendirmeye,
olas› salg›na yönelik yo¤un bak›m ile ilgili  eylem plan›n› da aç›klamaya davet ediyoruz. 

Gelinen noktada Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Hükümeti sa¤l›¤›m›z› piyasaya havale eden anlay›fltan ve baflta
ilaç ve afl› gibi temel t›bbi gereksinimleri tekellerin insaf›na terk eden politikalardan vazgeçmeye da-
vet ediyoruz. 

Kamuoyunda en güncel tart›flmalar›n bafl›nda gelen afl› konusuna iliflkin bilimsel geliflmeleri Oda ola-
rak takip edecek ve bas›n› ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edece¤iz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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27.10.2009
ATILAN Ö⁄RENC‹LER DERHAL GER‹ ALINMALIDIR

Bilindi¤i gibi ‹stanbul Üniversitesi’nde son aylarda okul d›fl›ndan, ö¤renci olmayan kiflilerin
oluflturdu¤u gruplar›n sald›r›s› sonucu 10’u a¤›r olmak üzere çok say›da ö¤renci yaralanm›fl,  üniver-
sitenin çeflitli fakültelerinde ö¤renim gören ö¤renciler aylard›r can güvenli¤i tehdidi alt›nda, gergin
bir ortamda ö¤renim görmek zorunda b›rak›lm›flt›r.

Sald›rganlar hakk›nda bugüne dek üniversite yönetimince herhangi bir giriflimde bulunulmam›flken,
sald›r›ya u¤rayan ve bunun karfl›s›nda bar›flç›l bir ortamda, özgür, bilimsel e¤itim talebini dile getiren
ö¤renciler a¤›r disiplin cezalar›na u¤rat›lm›flt›r.

60’a yak›n ö¤renciye 2 hafta ile 2 y›l aras›nda de¤iflmek üzere, toplamda 14 y›l 9 ay uzaklaflt›rma
cezas› verilmifltir. Verilen cezalar ak›l ve vicdan s›n›rlar›n› zorlar niteliktedir; öyle ki kimi ö¤renciler
kendi üniversitelerine zorla girmeye çal›flmak gibi garip gerekçelerle disiplin cezas›na u¤rat›lm›flt›r.
Verilen cezalar sonucu ö¤rencilerin bir k›sm› 1 yar› y›l, bir k›sm›ysa iki yar› y›l okullar›ndan
uzaklaflt›r›lacakt›r.

‹stanbul Meslek Odalar› ve Ö¤retim Üyeleri olarak buradan ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü’ne
sesleniyoruz; genç meslektafllar›m›z›n e¤itim gelece¤ini karartacak nitelikteki bu kararlar genç insan-
lar›m›z›n ve toplumun vicdan›nda ciddi adaletsizlik duygusu yaratmaktad›r. Üniversite yönetimini
genç insanlar üzerinde ciddi travmatik etkiler yaratmaya aday bu kararlar› geri almaya, üniversitede
yaflanan sorunlar›n çözümünde demokratik teamüller üzerinden hareket etmeye ça¤›r›yor, üniver-
sitelerde akademik-bilimsel-yönetsel özerkli¤in sa¤lanmas› yönünde ad›mlar atmaya davet ediyoruz.

Biz ‹stanbul Meslek Odalar› ve Ö¤retim Üyeleri olarak bu konuda üzerimize düflen çabay› ve
tafl›d›¤›m›z sorumlulu¤un gere¤ini yerine getirmeye bundan sonra da devam edece¤iz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI

‹STANBUL ECZACI ODASI

‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI

‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI

TMMOB ‹STANBUL ‹L KOORD‹NASYON KURULU

‹STANBUL Ö⁄RET‹M ÜYELER‹ DERNE⁄‹

‹STANBUL SERBEST MUHASEBEC‹LER MAL‹ MÜfiAV‹RLER ODASI
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04.11.2009
M‹KROPLAR HASTALANDIRIR, YOKSULLUK/YOKSUNLUK VE
KÖTÜ YÖNET‹M ÖLDÜRÜR

De¤erli Bas›n Emekçileri,

Ülkemiz bir süredir kamuoyunda “domuz gribi” olarak bilinen influenza A (H1N1) salg›n›n› yaflamak-
tad›r. Bugün itibar›yla 11. ölüm gerçekleflmifl binlerce kifli hastal›¤a yakalanm›flt›r. Buna yönelik al›nan
önlemler ise yo¤un tart›flmalara neden olmaktad›r. 

Domuz gribi salg›n› k›talar aras› bir salg›nd›r (pandemi) ve daha önce görülmeyen bir tür olarak h›zla
yay›lmaktad›r. Sa¤l›k Bakanl›¤› da yo¤un bir haz›rl›k içerisine girmifltir ama bu haz›rl›k çal›flmalar› tar-
ihimizde hiç görülmedik bir yo¤unlukta tart›flmalara yol açmaktad›r. Bu durumun nedeni Bakanl›k ve
Hükümet politikalar›na güvensizliktir. 

Bu noktada alt› çizilmesi gereken iki temel konu bulunmaktad›r. Birincisi, bilim insanlar›n›n ve t›p
uzmanlar›n›n yapt›klar› aç›klamalardan da anlafl›laca¤› üzere, virüsün esas yayg›nlaflma döneminin
önümüzdeki aylarda, özellikle de k›fl aylar›nda olaca¤› görülmektedir. K›fl aylar›nda salg›n›n önüne
geçemeyen Sa¤l›k Bakanl›¤› ile Milli E¤itim Bakanl›¤›, bu durumda okullar› yine kapatacak m›d›r ve
bu ne kadar sürecektir? Bu konularda herhangi bir öngörü ve önlem mekanizmas› ifllemekte midir? 

Bakanl›¤›n böyle toplumsal olaylar karfl›s›nda ya olay› küçümsemek ve yok saymak, ya da bugün
oldu¤u gibi gere¤inden fazla abartarak insanlar› pani¤e sevk etmek yolunu seçmesi, halk›m›z›n
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na en çok güven duyma gereksinimi oldu¤u bugünlerde, Bakanl›¤a olan güvensizli¤i
daha da artt›rmaktad›r. Önce birkaç vaka görünce okullar› kapatmak, sonra tepkiler al›nca bu uygu-
lamadan vazgeçmek, termal kameralar› bir koyup, bir kald›rmak salg›n yönetimi de¤ildir. 

Salg›ndan korunma yöntemleri bellidir. E¤er salg›n yayg›nlaflmadan önce afl›lamalara bafllanabilirse,
afl›n›n da belli risk gruplar›nda salg›n›n hafif atlat›lmas› bak›m›ndan belli bir fayda getirece¤i aflikârd›r. 

Gelinen noktada Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Hükümet, sa¤l›¤›m›z› piyasaya havale eden ve baflta ilaç ve afl›
gibi temel t›bbi gereksinimleri tekellerin insaf›na terk eden politikalar uygulamaktad›r.. 

Bugün okullar› tatil etmek, okullar› sadece bir gün ilaçlamak gibi önlemler d›fl›nda önlemler gör-
müyoruz.

Önerilerimiz:

Derhal ilgili taraflar sürece dahil edilerek, güven bunal›m›n›n afl›lmas› amaçlanmal› ve virüsün
yayg›nlaflmamas› için “yap›c›” önlemler ve planlamalar hayata geçirilmelidir. 

Milli E¤itim ve Sa¤l›k Bakanl›klar› eflgüdümlü bir çal›flmayla bir acil durum plan› haz›rlamal›d›r.

Al›nmas› gereken pratik önlemler somut, anlafl›l›r bir duyuru metni arac›l›¤›yla herkese ulaflt›r›lmal›d›r.

Ö¤retmenlere, sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik bilgilendirme çal›flmalar› yap›lmal›d›r. Seminer, konferans
gibi bilinçlendirme çal›flmalar› düzenlenmeli ve konuyla ilgili kamuoyu oluflturulmal›d›r. Zira bu nok-
tada virüsün etkileri ve yay›lma h›z› konusunda ülkemizde, birçok ülkeye göre gerekli kamuoyunun
oluflturulamad›¤› görülmektedir. 

Dolay›s›yla bas›n yay›n organlar›na bu konuyla ilgili olarak bilinç yarat›lmas› ve önlemlerin benim-
setilmesi ad›na daha fazla rol düflmektedir. Bakanl›k taraf›ndan haz›rlanacak tan›t›m ve önlem film-
leri herkesin izleyebilece¤i saatlerde televizyon kanallar›ndan yay›nlanmal› ve gazetelerde anlafl›l›r ve
sade bir dille ilan halinde bas›lmal›d›r. 

El y›kama, cans›z yüzeylerin (masa, kap› kolu gibi) temizli¤i önemli tedbirlerden biri olarak
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de¤erlendirilmektedir. Toplu yaflam alanlar›na düzenli olarak yeterli miktarda, temizli¤e uygun kalit-
ede sabun konmal›d›r. Ayr›ca her kamu kurulufluna yeterli miktarda çamafl›r suyu sa¤lanmal›d›r

Bir di¤er önlem olarak, toplu yaflam alanlar›n›n hafta sonlar› düzenli olarak dezenfekte edilmesi ve
virüsün yay›lmas›na imkan verecek ortam›n temizlenmesi sa¤lanmal›d›r.

Cans›z yüzeylerin (masa, kap› kolu gibi) temizli¤i konusunda gerekli özenin gösterilmesi de büyük
önem tafl›maktad›r. Elbette kamuda yeterli temizlik personelinin ve hizmetlinin bulunmamas›, bura-
da bir kere daha halk sa¤l›¤›n› tehdit eden bir nitelik kazanmaktad›r. Kamusal alan› budayan, sa¤l›¤›
ve e¤itimi piyasalaflt›ran anlay›fl, çocuklar›m›z›n, ailelerinin, sa¤l›k ve e¤itim emekçilerinin sa¤l›¤›n›
tehdit eder bir boyut kazanm›flt›r. 

Virüsün yayg›nlaflmas›n›n önüne geçmek için temel gereksinimlerden birisi de, yeterli beslenme ve
vücut direncinin artt›r›lmas›d›r. 

En büyük risk grubu, krizle daha da derinleflen ve say›ca artan iflsizler ve yoksullard›r. Çünkü vücut
direncini azaltan en önemli faktör yoksullu¤a ba¤l› yeterli ve dengeli beslenememedir. Bu kesimlerin
beslenme, bar›nma, temiz su, temizlik malzemesi ihtiyaçlar› derhal karfl›lanmal› veya bu ihtiyaçlar›n›
karfl›layabilecekleri miktarda nakdi ödeme yap›lmal›d›r. 

Katk› ve kat›l›m paylar›ndan dolay› sa¤l›k kurulufllar›na baflvurular›n azald›¤› bir gerçektir.
Piyasalaflt›r›lm›fl sa¤l›k sistemimiz bir bütün olarak sorun olmakla birlikte, acil olarak, sa¤l›k hizmetine
eriflimi k›s›tlayan kat›l›m pay› (muayene ücreti), ilave ücretler kald›r›lmal›d›r. 

Sa¤l›k kurumlar›nda say›lar› 108 bine ulaflan tafleron çal›flanlar›, gerek e¤itim yetersizli¤i gerekse açl›k
s›n›r›n›n alt›nda kalan düflük gelirleriyle böylesi salg›nlar›n da aç›k hedefi durumundad›r. Sa¤l›k
kurumlar›nda tafleron çal›flanlar acilen e¤itimden geçirilmeli ve ücretleri de yükseltilmelidir. As›l
olarak da, kadrolu çal›flt›rma esas al›nmal›d›r. 

Sa¤l›k kurumlar›nda yeteri kadar yo¤un bak›m ünitesi bulunmamaktad›r. Bu konuda çaba harcan-
mal›d›r. Hastanelerde toplu muayeneler yap›lmaktad›r. Hastaneler bu durumundan dolay› hastal›¤›n
yay›lma merkezlerine dönüflmektedir. Önlemler al›nmal›d›r.

Her türlü ifl kazas› ve meslek hastal›¤›na maruz kalan sa¤l›k çal›flanlar› için ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i
birimleri oluflturulmal›d›r. Cerrahi maske, eldiven baflta olmak üzere koruyucu önlemler al›nmal›d›r. 

KESK ‹STANBUL fiUBELER PLATFORMU – ‹STANBUL TAB‹P ODASI – D‹SK DEV-SA⁄LIK-‹fi
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12.11.2009
MAYIN ‹ZLEME 2009 RAPORUNU AÇIKLIYOR

Sevgili arkadalar;

Ottawa Sözleflmesi uygulan›yor ancak hala yap›lacak çok fley var

Uluslararas› Kara May›nlar›n›n Yasaklanmas› Kampanyas› bugün Birleflmifl Milletler’de Landmine
2009 Raporu-May›ns›z Bir Dünyaya Do¤ru’yu aç›kl›yor. 

LM 2009 Raporu, Ottawa Sözleflmesi’nin yürürlü¤e girdi¤i 1999 y›l›ndan bu güne 10 y›ll›k geliflmeyi
gözden geçiren özel bir rapor içermektedir.  

Raporun, Ottawa Sözleflmesi’nin son 10 y›lda yaratt›¤› etkinin gözden geçirilece¤i, de¤erlendirilece¤i
ve yap›lmas› gerekenlerin planlanaca¤› 2. Gözden Geçirme Konferans› öncesi yay›nlanmas›; ülke lid-
erlerine, anlaflma metninde ortaya konan amaca ulaflmak için daha fazla çaba göstermeleri için
yap›lan bir ça¤r› niteli¤i de tafl›maktad›r.  

LM 2009 Raporu, yasaklama politikas›, may›n temizli¤i, kurbanlar, may›n risk e¤itimi, kurbanlara
yard›m ve may›n karfl›t› eyleme destek konular›nda dünya üzerindeki her ülke ve uluslararas› arena-
da devlet olarak tan›nmayan 8 bölgedeki durumu raporlamaktad›r. 

Anti-personel may›nlar›n›n küresel kullan›m›nda, üretiminde ve ticaretinde ciddi düflüfller yafland›:

• Myanmar ve Rusya, yak›n zamanda anti-personel may›n› kullanmaya devam eden son iki ülke.

• 38 ülke resmi olarak üretimi durdururken, sadece 13 ülke potansiyel üretici konumunda kald›.  

• 1999 y›l›ndan bu yana, devletleraras› do¤rulanm›fl ticaret bulunmamaktad›r.

• Devlet d›fl› silahl› grublar 2001 y›l›nda, 19 ülkede may›n kullan›l›rken, bu say› 2008 y›l›nda 7’ye
düfltü.

Milyonlarca may›n imha edildi, binlerce kilometre kare alan temizlendi:

• 1999 y›l›nda bu yana, 2.2 milyon anti-personel may›n›, 250 bin z›rhl› araç may›n› ve 17 milyon
savafltan kalan patlay›c› imha edildi.

• 1999 y›l›nda bu yana, 3200 km2 alan may›n ve savafltan kalan patlay›c›lardan temizlendi. 2008
y›l›nda 160km2 kadar bir alan temizlenerek, bugüne kadar ki en yüksek y›ll›k temizleme oran›na
ulafl›ld›.

•  2009 y›l›nda Tunus, sözleflmeden do¤an yükümlülüklerini yerine getiren 11’inci ülke olurken;
Lübnan, Nepal ve Sri Lanka gibi taraf olmayan ülkelerde de önemli may›n temizleme operasyonlar›
gerçeklefltirildi/gerçeklefltiriliyor.  

• Son 10 y›lda, taraf ülkelerin 86’s› stoklar›ndaki 44 milyon anti-personel may›n›n› imha etti. 2008-
2009 döneminde, Etiyopya, Endonezya ve Kuveyt de stoklar›ndaki may›nlar› tamamen imha eden
ülkelere kat›ld›.  

Kurbanlar›n say›s›nda azalma görüldü:

• Y›ll›k kurban say›s› 2008 y›l›nda resmi rakamlara göre 5197’ye düfltü. 

Rapor, 10 y›ld›r yürürlülükte olan 1997 Kara May›nlar› Sözleflmesi sayesinde anti-personel
may›nlar›n›n ortadan kald›r›lmas› yönünde büyük ilerleme kaydedildi¤ini, ancak  daha yap›lacak çok
fley oldu¤unu gösteriyor.
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• 39 ülke halen resmi olarak Ottawa Sözleflmesi’ne taraf de¤il. Bu ülkelerin aras›nda Çin, Hindistan,
Pakistan, Rusya ve Amerika Birleflik Devletleri de bulunuyor.

• 2009’a kadar mühlet verilen 15 ülke, 10 y›ll›k erteleme daha ald›lar. 2009-2010’a kadar mühlet
verilen 4 taraf ülkenin erteleme talebi ise sözleflmenin 2. Gözden Geçirme Konferans›’nda ele
al›nacak. 

• 3 ülke -Beyaz Rusya, Yunanistan ve Türkiye- 2008 y›l›na kadar kendilerine verilen sürede
stoklar›ndaki may›nlar›n imhas›n› gerçeklefltirmediler. Her üç ülke de Kas›m 2009 itibariyle halen
anlaflmay› ciddi flekilde ihlal etmeye devam ediyorlar. 

• Her ne kadar kurban say›s›nda son 10 y›lda büyük düflüfl yaflansa da, toplam say› halen çok yük-
sek. 1999-2008 y›llar› aras›nda Landmine Monitor 199 ülke ve bölgede 73, 576 kurban tespit etti.
Baz› ülkelerde veri toplama sa¤l›kl› yap›lamad›¤›ndan, gerçek say› muhtemelen çok daha yüksektir.

• Son 10 y›lda, kurbanlara yard›m konusunda istenen düzeyde geliflme sa¤lanmad›. 100 binlerce
insan›n daha fazla ve daha kaliteli yard›ma hemen flu anda ihtiyac› var. 

TÜRK‹YE

Ottawa Sözleflmesi’nin 5. y›l›nday›z ama Sözleflme’yi daha dün imzalam›fl gibi davran›yoruz. 

Türkiye, Ottawa Sözleflmesi’nin yükümlülüklerini yerine getirmekte ne yaz›k ki geliflme göstermedi:

• Türkiye 2009’da, 817 bin 312’si antipersonel may›n›, 164 bin 466’s› z›rhl› araç may›n› olmak üzere,
toplam 981 bin 778 may›n›n döflenmifl halde bulundu¤unu rapor etti.

• 2007 ve 2008 raporlar›n›n karfl›laflt›rmas›ndan ortaya ç›kan sonuca göre Türkiye topra¤a döfleli
may›nlardan 9 yüz 99’unu imha etti. 

• Türkiye’de may›n temizli¤i konusunda en önemli geliflme, 2008 May›s’›nda TBMM’de kabul edilen
Türkiye-Suriye s›n›r›ndaki may›nlar›n temizli¤i ile ilgili yasad›r. Ancak, bu yasa; genel may›n
temizli¤ine, insanlar›n yaflamlar›n›n güvence alt›na al›nmas›na ve var olan may›n kurbanlar›n›n
ihtiyaçlar›n›n giderilmesine iliflkin hiç bir düzenleme getirmemektedir. 

• Türkiye, 26 A¤ustos 2009’a kadarki süreçte, stoklar›ndaki 2 milyon 950 bin 848 may›ndan 1 mily-
on 765 bin 779 may›n› imha etti.  Türkiye’nin stoklar›nda imha edilecek 1 milyon195 bin 069 adet
may›n bulunuyor ve Türkiye bu may›nlar›n imhas› ile ilgili son tarih vermedi.

• Türkiye, stoklar›ndaki may›nlar› Sözleflme’de belirtilen 1 Mart 2008 tarihine kadar imha etmeyerek
Sözleflmeyi ihlal etti ve hala da ediyor. 

• Türkiye, araflt›rma ve e¤itim amac›yla elinde tuttu¤u 16 bin may›n›n 875’ini kulland›. Türkiye,
e¤itim amac›yla elinde bu kadar yüksek say›da may›n bulunduran  tek ülke. (Genel e¤ilim 500-1000
aras›nda.)

•  Türkiye, tüm may›nl› arazilerin uluslararas› standartlara uygun bir flekilde çitle çevrildi¤ini ve aç›kça
iflaretlendi¤ini bildirdi. Fakat yerel otoriteler ve sivil toplum örgütleri taraf›ndan özellikle da¤l›k alan-
larda iflaretlenmemifl çitsiz alanlar oldu¤u ve özellikle çocuklar›n hayvanlar› gütmek için bu alanlara
gittikleri rapor edildi. 

• May›nl› arazilerin yak›n›nda yaflayan k›rsal nüfusun en yüksek risk grubunda oldu¤u ve acil bir risk
e¤itimine ihtiyaç duydu¤u belirtildi. 

•  Türkiye’deki may›n risk e¤itimi, 2008'de de, önceki y›llarda oldu¤u gibi oldukça s›n›rl› ve yetersiz-
di. 

•  Türkiye’de may›n kurbanlar›na iliflkin genifl kapsaml› bir veri toplama sistemi bulunmamaktad›r.

• 2008'de toplanan medya raporlar›n›n Landmine Monitor taraf›ndan yap›lan analizinde; may›nlar,
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SKP’ler, kurban taraf›ndan aktive edilen IED’ler sonucu 29'u ölü 71'i yaral› olmak üzere en az 100
yeni kay›p verildi¤i belirlendi.

• 2009 y›l›nda da, 29 Haziran 2009 itibariyle, kurban taraf›ndan aktive edilen ayg›tlar nedeniyle
(27’si ölü 21’i yaral› olmak üzere) 48 yeni kurban verildi. 

• May›n/SKP kazalar›ndan sa¤ kurtulanlar da dahil olmak üzere tüm engelliler için az say›da tesis ve
olanak bulunmaktad›r. Mevcut tesisler de engellilerin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için yetersizdir.  Ayr›ca
fiziksel ve finansal sorunlar nedeniyle bu imkanlara ulaflman›n önünde de engeller bulunmaktad›r. 

Son 5 y›la bak›nca görünen o ki, daha katetmemiz gereken uzun bir yol, halletmemiz gereken pek
çok sorun var. 

Ortaya ç›kan tablo, ne yaz›k ki iç aç›c› de¤il. 

Stoklar›n imhas› Tamamlanamad›

Topra¤a döfleli may›nlar›n temizli¤i Bafllat›lamad›

May›nl› alanlar›n iflaretlenmesi Yetersiz

Halk›n uyar›lmas›, e¤itilmesi Bilgi yok

May›n/UXO vakalar› Azalma yok

Kurbanlara yard›m Yetersiz.

Türkiye hemen;

1- Stoklardaki may›nlar›n imhas›na iliflkin bir tarih vermeli.

2- 2014 y›l›na kadar, topra¤a döfleli may›nlar›n temizlenmesine iliflkin program ve takvimini aç›kla-
mal›.

3- May›n kurbanlar› ve ihtiyaçlar› için bir araflt›rma bafllatmal›.

4- May›nl› alanlarda yaflayan halka, may›nlar konusunda may›n risk e¤itimi vermeli.

5- May›n kurbanlar›n›n topluma yeniden kazand›r›lmas›na yönelik programlar oluflturmal›.

Burada, TBMM’de bulunan milletvekillerine, yerel yöneticilere, sivil toplum kurulufllar›na ve medyaya
büyük sorumluluklar düflüyor.

Bizler, “may›ns›z bir Türkiye’nin kesinlikle mümkün” oldu¤una inan›yoruz. 

Hep birlikte may›ns›z bir Türkiye’yi ve may›ns›z bir Dünyay› gerçeklefltirebiliriz.

May›ns›z Bir Türkiye Giriflimi, ‹stanbul Tabip Odas›, Türkiye Sakatlar Derne¤i, 

Sosyal Demokrasi Vakf›
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12.11.2009
MESLEKTAfiIMIZA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ!

Bas›na ve Kamuoyuna,

Sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddet artarak devam ediyor. Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi
Nöroloji poliklini¤inde görevli Nöroloji Uzman› Dr. Cengiz Dayan 10.11.2009 tarihinde saat 16:00’da
bir grup hasta yak›n›n›n sald›r›s›na u¤rad›. Görevi s›ras›nda maruz kald›¤› fliddet sonucunda yüzüne
birçok darbe alm›fl olan hekim arkadafl›m›za acil flifalar diliyoruz. 

Sa¤l›k ortam›nda yanl›fl politikalar ve y›k›m›n giderek artt›¤› günleri yaflamaktay›z. Bunca y›k›m›n
yan›nda sa¤l›k hizmetinin niteli¤inin geri plana at›ld›¤›, sa¤l›k çal›flanlar›n›n haklar›n›n k›s›tland›¤› ve
güvenli çal›flma ortam›n›n sa¤lanmad›¤› bir dönemdeyiz. Di¤er yandan, yöneticilerin popülist söylem-
leri 

sa¤l›k hizmetlerinin niteli¤i ve sunumu hakk›nda çarp›k tutumlara zemin haz›rlarken, bu tutumlardan
kaynaklanan fliddet ve öfke ço¤unlukla biz sa¤l›k çal›flanlar›na yönelmektedir. Hemen her gün birçok
sa¤l›k çal›flan› hasta ve hasta yak›nlar›n›n fliddetine maruz kalmaktad›r.

Sorunlar karfl›s›nda zor kullanma ve fliddet uygulama toplumun tüm alanlar›nda gözle görülür
biçimde yayg›nlaflmaktad›r. Ancak, fliddet hiç bir koflulda kabul edilemez. Özellikle de tüm zorluklar
ve de¤ersizlefltirmelere karfl›n görevlerini yapmaya çal›flan sa¤l›k emekçilerine yönelik benzeri fliddet
olaylar›n›n s›kl›¤›n›n artmas›n› endifle verici buluyor ve acilen önlem al›nmas›n› talep ediyoruz. Daha
önce de bu ça¤r›lar yap›lmas›na ve k›smen önlemler al›nmas›na karfl›n geldi¤imiz bu noktada yasal
düzenleme gibi daha ciddi önlemlerin gerekti¤ini düflünüyoruz. Zaman, tüm sa¤l›k çal›flanlar›n›n
“güvenli ortamda güvenli sa¤l›k hizmeti” için dayan›flma içinde seslerini daha güçlü ç›karmalar›n›n
zaman›d›r.

‹STANBUL TAB‹P ODASI

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

TÜRK‹YE PS‹K‹YATR‹ DERNE⁄‹

TÜRK NÖROLOJ‹ DERNE⁄‹
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03.12.2009
ECZACILARIN YANINDAYIZ!

Ak›lc› ilaç kullan›m› ile ucuz, ulafl›labilir ve nitelikli ilaca halk›n bir hak olarak katk› pays›z eriflebilmesi
ve eczac›lar›n ilaç tekellerine karfl› korunmas› için;

Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n etkileri bütün kesimler için kabullenilemez s›k›nt›lar do¤urmaktad›r.
Y›llard›r sa¤l›k meslek örgütleri ve sa¤l›k sendikalar› olarak bu politikalar›n sa¤l›k çal›flanlar› ve sa¤l›k
hizmetinden yararlanan halk›m›z aç›s›ndan do¤urdu¤u telafisi mümkün olmayan y›k›c› sonuçlara dik-
kat çekiyoruz. Son olarak 18 Ekim’de ‹stanbul’da gerçeklefltirdi¤imiz ve binlerin sesini bir araya geti-
ren mitingde sa¤l›kta masal›n bitti¤ini söyledik. 

Eczac›lar da son y›llarda giderek kötüleflen özlük haklar› kay›plar›na bir yenisinin daha eklenece¤i de-
¤erlendirmesiyle 4 Aral›k 2009 günü seslerine kulak vermeyenlere uyar› olarak kepenk kapatacaklar.
Türk Eczac›lar Birli¤i bu amaçla 3 Aral›k 2009 günü illerde SGK Merkezi ve il müdürlükleri önünde
sembolik anahtar b›rakma eylemi gerçeklefltirecektir. Özellikle 4 Aral›k 2009 günü bir ekip hizmeti
olan sa¤l›k hizmetinin di¤er bileflenleri olarak ve acil durumlar d›fl›nda  yaz›lan ilaçlar›n al›nmas›nda
sorunlar ç›kabilece¤i düflünüldü¤ünde de bizlerin yaklafl›m›m›z önemli olacakt›r.

Bizler sa¤l›k örgütleri olarak, “ilaç” bafll›¤›nda ulafl›m›n önündeki bütün engellerin kald›r›lmas›n› talep
ediyoruz. ‹laç nitelikli, ucuz ve ulafl›labilir olmal›d›r. Bu temel prensibin y›llard›r savunucusu olduk, ilaç
ve sa¤l›k alan›nda yaflanan sömürüye karfl› ç›kt›k. Uygulanabilir ilaç ve sa¤l›k politikalar›n› savunduk,
ancak uygulanan yanl›fl politikalar her seferinde karfl›m›za tasarruf tedbirleri olarak sunulan tekellefl-
me e¤ilimlerini ç›kard›. Bu kez çok daha a¤›r bir tablo ile karfl› karfl›yay›z, öngörülen tasarruf tedbir-
lerinin hedefinde vatandafllar ve eczac›lar var. Oysa bu tasarrufun kayna¤› bellidir: Y›llard›r elde et-
tikleri fahifl kârlarla bu sömürü çark›n› sürdüren ilaç tekelleri...

Hükümet, SSK ilaç fabrikas›n› kapatarak, ilaç tüketimini k›flk›rtarak ve ilaç fiyatlar›n› avroya endeksle-
yen 2004 ‹laç Fiyat Kararnamesi ile bugün sorunun ana kayna¤› olan on milyarlarca dolarl›k ilaç har-
camas›n›n yolunu açm›fl oldu. Türkiye 5 y›l içinde daha da d›fla ba¤›ml› hale geldi. ‹laç harcamalar›
katlanarak artt›.

K›flk›rt›lm›fl ilaç tüketimi reddedilerek ak›lc› ilaç kullan›m› temel prensip olarak kabul edilmelidir. Bafl-
ta yurttafllar›n cepten yapt›¤› harcamalar olmak üzere tüm ilaç harcamalar›n›n azalt›lmas› çabalar›
önemlidir. Ne var ki gündeme girecek uygulamalar ile küçük ölçekli eczaneler için ayakta kalman›n
zorlaflaca¤›, ilaç sunumunda tekelleflme e¤iliminin h›z kazanaca¤› görülmektedir. Tasarruf önlemleri-
nin halka faturas› ilk olarak muayene ücretlerine yüzde 500 oran›nda zam yap›lmas›yla ortaya ç›kt›.
Bu faturan›n bedeli giderek a¤›rlaflacak ve 4 Aral›k'ta yürürlü¤e girecek olan önlemler paketi ile de
binlerce eczanenin tasfiyesinin önü aç›lacakt›r. Sa¤l›kta Dönüflüm Program› bütünlüklü bir program
olup, hekimin, hemflirenin, difl hekiminin, hizmetli personelin, eczac›n›n tüm sa¤l›k çal›flanlar›n›n ifl ve
gelecek güvencesi talepleri ile sa¤l›¤›n yurttafllar için bir hak oldu¤u yaklafl›m›n› yok saymaktad›r. Bu
programa karfl› yürüttü¤ümüz mücadele ve taleplerimizin çabalar›m›z› ortaklaflt›rd›¤›m›z ve daha
güçlü yans›tt›¤›m›z ölçüde baflar›l› olaca¤›n›n bilincindeyiz.

Sa¤l›k meslek örgütleri ve sa¤l›k sendikalar› olarak, bu anlay›flla eczac›lar›n yan›nda oldu¤umuzu ifa-
de ediyoruz.  

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

‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI / SES ‹STANBUL fiUBELER‹ / D‹SK DEV SA⁄LIK ‹fi
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Ölülerimizin arkas›ndan a¤›t yakmak de¤il sa¤l›kl› ve güvenli ortamlarda çal›flmak istiyoruz!

De¤erli Bas›n Emekçileri,

Bursa Mustafa Kemalpafla Bükköy’deki maden oca¤›nda grizu patlamas› neticesinde 19 maden iflçi-
si hayat›n› kaybetmifltir.

Bu yaflanan üzücü olay›n birinci sorumlusu, daha fazla kar u¤runa çal›flma yaflam›ndaki koruyucu ön-
lemlerini uygulamayan iflverenler kadar, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i alan›nda ç›kard›klar› yasa ve yönet-
melilerle, iflçiyi iflverenlerin ve piyasan›n insaf›na terk eden hükümet ve baflta Çal›flma Bakan› Ömer
Çelik’tir. 

Yaflanan ifl kazalar› (ifl cinayetleri) karfl›s›nda siyasi - sosyal sorumluluklar›n› kiflilerin dikkatsizli¤ine,
teknik personele (baflta mühendislere) yüklemeye çal›flmak gerçek sorumlular› ve sorunlar› gizleme-
ye çal›flmak ve bilgi kirlili¤i yaratarak kafalar› kar›flt›rmakt›r.

Oysa, sorun da belli sorumlularda. Yaflanan kaza sonras›nda yap›lan incelemelerde afla¤›daki temel
kusurlar tespit edilmifltir.  Bu kusurlara ra¤men maden oca¤› çal›flmaya ve çal›flt›r›lmaya devam edi-
lerek insanlar›m›z bilerek ölüm çukuruna gönderilmifltir. 

Kazan›n meydana geldi¤i ocakta kömür üretimi "yeralt› üretim yöntemi"yle gerçeklefltirilmektedir. "3
vardiya" üretim yap›lan ocakta yaklafl›k 150 kifli çal›flmaktad›r. Kazan›n oldu¤u vardiyada ise 32 iflçi-
nin görev yapt›¤› saptanm›flt›r.

· Oca¤a, 220 metre uzunlu¤undaki desandre (e¤imli galeri/yol) ile inilmekte olup kömür içinde sü-
rülen taban yollar› ile madencilikte "ayak" olarak isimlendirilen, kömür üretim alanlar›na ulafl›lmakta-
d›r. 

· Kömür damar›n›n kal›nl›¤› 9–12 metre aras›nda de¤iflmekte olup, damar e¤imi 20 derece civar›n-
dad›r.

· Oca¤›n havaland›r›lmas›, ana vantilatör ve tali pervanelerle gerçeklefltirilmektedir. 

· Üretim yap›l›rken sert kömür damar›nda patlay›c› madde kullan›larak gevfletme yap›lmaktad›r.

· Ocakta her vardiyada bulunmas› gereken maden mühendisi say›s› yeterli de¤ildir.

· Çal›flan iflçiler çevre köylerden sa¤lanmakta olup sendikal› de¤illerdir. Genellikle e¤itim seviyeleri dü-
flük olup, düflük ücretlerle çal›flmaktad›rlar.

· Kaza, 16–24 vardiyas›nda ayakta kömür üretimi yap›lmas› esnas›nda ortamda bulunan grizunun
(metan gaz›+hava kar›fl›m›) patlamas›yla meydana gelmifltir. Grizunun patlamas› ile oluflan yüksek s›-
cakl›k ve karbon monoksit (CO) gaz› çal›flan iflçilerin yanmalar›na ve zehirlenmelerine yol açarak
ölümlerine neden olmufltur.

· Grizu patlamas›n›n fliddetiyle göçükler meydana gelmifl ve iflçiler göçük alt›nda kalm›flt›r.

· Yetkililerce olay›n/kazan›n nedenlerini belirlemek üzere bilirkifliler atanm›fl ve incelemeler bafllat›l-
m›flt›r. Ancak ilk tespitlerden olay›n, çal›flma ortam›nda belirli bir oran›n üzerinde bulunmamas› ge-
reken metan gaz›n›n, bir ›s› kayna¤›yla (muhtemelen patlay›c› madde kullan›lmas› sonucu) tetiklen-
di¤i ve grizunun patlad›¤› anlafl›lmaktad›r. 

· Kaza sonras› kurtarma ifllemlerinde ciddi organizasyon ve koordinasyon yetersizli¤i bulunmaktad›r.

Unutulmamal›d›r ki, AKP iktidar› Ülkemizi daha fazla rant ve sömürü için ucuz emek cennetine dö-
nüfltürme politikalar›na devam etmektedir. Çal›flma hayat›n›n güvencesizlefltirilmesi, esnek ve güven-
cesiz çal›flman›n, kay›t d›fl› çal›flman›n teflvik edilmesi ve tafleron çal›flman›n yaratt›¤› sorunlar ortaday-
ken, kiral›k iflçi bürolar› eliyle çal›flanlar›n her türlü güvencesini ve haklar›n› ortadan kald›ran düzen-
lemelerle ve ifl güvenli¤i ve iflçi sa¤l›¤›n› bir maliyet unsuru olarak gören anlay›fl› ile çal›flanlar› serma-
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yenin insaf›na ve ifltah›na terk etmeye çal›flmaktad›r. 

Bu anlay›fl ve politikalar devam etti¤i sürece maden ocaklar›ndan da, tuzla tersanelerinden de, kot
tafllayan iflçilerimizden de ac› haberler almaya devam edece¤iz.

Yaflanan bu ac› olay›n neticesinde iflletme sahiplerinin gözalt›na al›nmas›n›n yeterli olmayaca¤› aç›k-
t›r. Gerekli denetimleri ve düzenlemeleri yapmayan Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Ömer Dinçer,
bulundu¤u konumun gere¤ini yerine getirememifltir. Kendisini acil istifaya davet ediyoruz.

Biz bugüne kadar oldu¤u gibi baflta emek ve yaflam hakk›m›z olmak üzere her türlü insani de¤eri pa-
raya tahvil eden, çal›flma hayat›n› ve haklar›m›z› 17.- 18. yüzy›l vahfli kapitalizm dönemine götürme-
ye çal›flan bu müdahalelere karfl›, güvenli ortamlarda güvenli çal›flma iste¤imizden ve mücadelemiz-
den vazgeçmeyece¤iz. 

‹çinde bulundu¤umuz kriz, kapitalizmin anlaml› hiçbir engelle dirençle karfl›laflmaks›z›n sürdürdü¤ü
vahfli talana dayanan yeni sömürgecilik anlay›fl›n›n (neoliberalizm), ideolojik ve programatik olarak
çöktü¤ünü-iflas etti¤ini göstermektedir. 

Bu nedenle, çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesi, özlük haklar›m›z›n gelifltirilmesi, ancak bu talana ve sö-
mürüye dayal› iflas eden, her türlü de¤eri de¤ersizlefltiren vahfli kapitalizme karfl›, emekten, bar›fltan,
demokrasiden, eflitlikten yana bir sistem için mücadeleyi zorunlu k›lmaktad›r.

Bir kez daha bu ülkenin yaflama hakk›, sa¤l›k hakk›, güvenli bir ortamda güvenceli çal›flma hakk›, de-
mokratik bir ülkede özgür ve bar›fl içinde yaflama iste¤i için birleflik mücadeleye devam edece¤imizi
belirtiyoruz. 

Sayg›lar›m›zla,

D‹SK

TÜRK - ‹fi 1. BÖLGE TEMS‹LC‹L‹⁄‹

KESK ‹STANBUL fiUBELER PLATFORMU

TMMOB-‹KK

‹STANBUL TAB‹P ODASI

‹STANBUL ECZACI ODASI

‹STANBUL D‹fi HEK‹MLER‹ ODASI

‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI
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18.12.2009
SELDEN ÜÇ AY SONRASI: S‹L‹VR‹ DEVLET HASTANES‹’NDE
DEVAM EDEN OLUMSUZ KOfiULLAR VATANDAfiI VE SA⁄LIK
ÇALIfiANLARINI MA⁄DUR ETMEYE DEVAM ED‹YOR.

8 Eylülde Silivri, Selimpafla ve Çatalca bölgelerinde meydana gelen sel felaketi sonras› Silivri, Selimpa-
fla ve Çatalca Devlet Hastanelerinde  önemli derecede etkilenmiflti. Türk Tabipleri Birli¤i bölgede selin
ard›ndan de¤iflik zamanlarda inceleme ve de¤erlendirmelerde bulunmufl ve bulgular›n› kamuoyu ile
paylaflm›flt›r. Türk Tabipleri Birli¤i taraf›ndan selden iki ay sonra Silivri Devlet Hastanesinde yap›lan de-
¤erlendirmede sa¤l›k hizmet sunumu ile ilgili önemli s›k›nt›lar›n yafland›¤› dile getirilmifl ancak selin ar-
d›ndan üç ay› aflk›n bir süreyi geride b›rakmam›za ra¤men çal›flmalar›n oldu¤u söylense de önemli bir
de¤ifliklik olmam›flt›r.

• Hastanenin selden etkilenen bölümleri -radyoloji birimi d›fl›nda- halen kullan›lmamaktad›r.

• Hastane bodrum kat›nda selden zarar gören kalorifer sistemi henüz onar›lamam›flt›r. 

• K›fl koflullar›n›n yaflanmaya bafllad›¤› hastanede ›s›nma elektrikli (infrared) ›s›t›c›larla sa¤lanmaya ça-
l›fl›lmaktad›r. 

• Hastanenin elektrik da¤›t›m panelleri henüz tam olarak onar›lamam›flt›r. Bu sebeple hastanenin bir
bölümünün enerji gereksinimi hastane d›fl›ndaki bir trafodan çekilen elektrik kablolar›yla sa¤lanmak-
tad›r. Kablolar özellikle servis ve di¤er birimlerin girifl ç›k›fllar›nda, sedye ve sandalyeyle hasta tafl›ma-
da ve özellikle ayaktan hasta dolafl›m›n›n oldu¤u birinci katta fiziksel ve teknik risk tafl›maktad›r. 

• Hastanenin poliklinik ve acil servisinde hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar› gece ve gündüz bu koflullarda
hizmet vermektedir. 

• Hastanede halen acil durumlar d›fl›nda –cerrahi servisi olarak ayr›lan 10 yatak d›fl›nda-genel olarak
yatakl› tedavi hizmeti verilememektedir. 

• Cerrahi servisi olarak düzenlenen bölümde cerrahi giriflim sonras› yatarak tedavi gören hastalar›n
›s›nmas› elektrikli (infrared) ›s›t›c›larla sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r.

• Kan istasyonu selden sonraki üçüncü ay›n sonunda henüz hizmete aç›lmam›flt›r. 

• Hastanenin mahkum ko¤uflu kullan›lamaz durumdad›r. 

• Hastane çamafl›rhanesi kullan›lamaz durumdad›r. 

• Hastane mutfa¤› kullan›lamaz durumdad›r ve personele d›flar›dan yemek getirtilmektedir. 

• Hastanenin morgu kullan›lamaz durumdad›r. Bunlar hastanede hala ola¤and›fl› durumun bitmedi¤i
anlam›na gelmektedir. 

Beklenen Marmara depremine haz›r olmas› mutlak zorunluluk olan ‹stanbul’da, Silivri Devlet Hastane-
sinin selden üç ay sonra hala ola¤an çal›flma temposuna dönememifl olmas› ve sa¤l›k hizmet sunu-
munda eksikliklerin sürüyor olmas› kayg› vericidir.

Hastanenin baflta elektrik ve ›s›tma sistemleri ile ilgili onar›mlar› olmak üzere hizmet sunumu ve çal›-
flanlar› ma¤dur edebilecek eksikliklerinin bir an önce giderilerek hizmete haz›r hale getirilmesi sa¤lan-
mal›d›r. Hastanenin ola¤an hizmetler yan› s›ra beklenen Marmara depremi gibi ola¤an üstü durumlar-
da da hizmet vermesi beklendi¤inden, ‹stanbul Tabip Odas› olarak durumu takip etmeye devam ede-
ce¤iz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU 
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24.12.2009 
LEPRA, DER‹ VE ZÜHREV‹ HASTALIKLARI HASTANES‹  
KAPATILIYOR!

‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, 21 Aral›k 2009 tarihinde,  ‹stanbul Lepra Hastanesi ve Bak›rköy Dr. Sa-
di Konuk E¤itim Araflt›rma Hastanesi baflhekimlerini davet ederek, ‹stanbul Lepra Hastanesinin kapa-
t›larak Dr. Sadi Konuk Devlet Hastanesine  Cildiye Klini¤i olarak  ba¤lanaca¤› bilgisini vermifltir. Bu
bilgi ülkemizin en önemli sa¤l›k sorunu olmasa bile, insan haklar› aç›s›ndan yaflamlar›n›n sonuna ka-
dar hak ettikleri lepraya özgü çok yönlü bak›m› alabilmelerinin engellenece¤i kuflkusu ile hepimizi
çok üzmüfltür.

Daha önceleri Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesinin içinde 28.servis olarak lepral›lara  hiz-
met  veren  birimin sorumlulu¤u Sa¤l›k Bakanl›¤› onay› ile  Prof. Dr. Türkan Saylan alm›flt›r. 1976 y›-
l›nda Cüzamla Savafl Derne¤i’ni ve 1978 y›l›nda da ‹stanbul T›p Fakültesi Lepra Araflt›rma ve Uygula-
ma Merkezi’nin kurulmas› sonras›nda, her iki kurum Sa¤l›k Bakanl›¤› ile ortak  üçlü protokol yap›l-
m›flt›r. Prof. Dr. Türkan Saylan da sorumlu olmufltur.1981 y›l›nda da yine üçlü protokolle özel dal has-
tanesine dönüfltürülmüfltür. Prof. Dr. Türkan Saylan, 2002 y›l›nda emekli olana kadar baflhekimlik gö-
revini sürdürmüfltür.

Lepra hastal›¤› sa¤l›k mevzuat›m›za göre ihbar› mecburi bir hastal›kt›r. ‹hbar› yapan kurum da özel
dal hastanesi olarak belirtilmifltir. Resmi kay›tlara göre 1980’li y›llarda ülkemizde 4000 lepral› vard›.
Bu say›n›n daha fazla oldu¤u varsay›m› ile Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Cüzamla Savafl Derne¤i Lepra Tarama
Projesi haz›rlayarak 1983-2000’li y›llar aras›nda Türkiye’de yaflayan tüm lepral› hasta ve ailelerini  ev-
lerinde ziyaret etmifltir. Bu ziyaretler sonras› hastalar›n yaflam koflullar›n›n iyilefltirilmesi, sosyo-ekono-
mik desteklerin sa¤lanmas› çal›flmalar› bafllat›lm›fl, y›llar içinde bine yak›n lepral› çocu¤u ya da yak›n›
e¤itim bursu alm›fl, bugün doktor, mühendis, hemflire, ö¤retmen olmufltur. Böylece bu çocuklar geç-
miflte lepral›n›n çocu¤u iken bugün bu tan›m unutulmufl lepral› hasta mühendisin annesi ya da ba-
bas› olarak an›lmaya bafllam›flt›r. Bütün bu olumlu sonuçlar ‹stanbul Lepra Hastanesindeki gönüllü
profesyonellerin çabalar› ile olmufltur. Bu çal›flmalar Dünyan›n baflka ülkelerinde lepral› hastalara uy-
gulanmak üzere örnek al›nmaktad›r. Hastanemiz çal›flmalar› ile bu anlamda övgüler ve ödüller alm›fl-
t›r.  Lepra konusunda görev yapmak bu konuda donan›ml› bilgiye sahip olmay› ve de gönüllülü¤ü
gerektirir. Hastanede çal›flan herkes bu e¤itimi alarak kendini gelifltirmifltir. Ayn› ekibin çal›flmalar›na
devam edip etmeyece¤i tafleron çal›flanlar›n iflten at›laca¤›na dair kayg› duyulmaktad›r.

Y›llar içinde baflar›l› çal›flmalarla yeni lepra vakalar› görülmez olmufl, say›lar azalm›flt›r. Bu gün Sa¤l›k
Bakanl›¤› kay›tlar›na göre 2500 civar›nda ilaçla tedavisi bitmifl ama di¤er sa¤l›k sorunlar› ve sosyal  re-
habilitasyonu için takip edilmesi gereken eski lepral› vard›r. Çok az say›da da olsa yeni vakalara rast-
l›yoruz. Az say›da da olsa yeni vakalar›n tedavisi eski vakalar›n takip ve gereksinimlerinin sa¤lanma-
s› için kurumun gelifltirilerek  devam› sa¤lanmal›d›r.

O y›llarda yolu bile olmayan hastanenin gönüllü profesyonelleri ile yapt›¤› çal›flmalar sonucu çevresi
güzelleflmifl, yeflil alanlar› ile herkesin çok be¤endi¤i bir ortam haline gelmifltir. Lepra Hastanesinin
arazisinin büyüklük ve maddi de¤erini bilen, ama lepra ve lepral› hastay› tan›mayan, önemini bileme-
yenler  bu kurumun kapat›lmas›n›n getirece¤i olumsuz sonuçlar› önceden göremeyebilirler

Her insan,  yaflam› boyunca koruyucu sa¤l›k hizmetlerini, öncelikle, eflit, sürekli ve ücretsiz olarak, en
ulafl›labilir flekilde alma hakk›na sahiptir. Sa¤l›k hizmeti, kapitalizmin kar h›rs›na terk edilmemesi ge-
reken bir hizmettir. Lepral› hastalarda bu hizmetlerle birlikte kendi hastal›klar›na özgü tetkik, tedavi
ve rehabilitasyon hizmetlerini gereksinimleri ölçüsünde alma hakk›na sahiptirler. Sa¤l›kta Dönüflüm
Projesinin geldi¤i bu noktada bu özel sa¤l›k hizmetlerinin verilmesi mümkün görünmemektedir. Sa¤-
l›k Bakanl›¤›m›z›n, ülkemizde yeni ya da eski lepra vakas› kalmayana kadar lepra konusunda çal›flma-
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lar yapmas›n› ve yap›lan çal›flmalar› gelifltirerek desteklemesini bekliyoruz. 

Dün aksam mesai bitiminde (saat 17.00 ) ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ünden gelen yaz›l› aç›klamada da ‹stan-
bul Lepra Hastanesinin Dr. Sadi Konuk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’ne ba¤lanarak, e¤itim veren
bir statüye getirilebilmesi, klinik flefi atanmas› amaçland›¤› belirtilmifltir. Klinik  flefi atanacak profe-
sör de belirlenmifltir. Klini¤in ad› da Lepra klini¤i olarak konacakt›r. Ayr›ca Klini¤e Prof. Dr. Türkan
Seylan’›n ad›n›n verilece¤i bildirilmektedir. Bas›n aç›klamam›z öncesinde  ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün
böyle bir bilgilendirme yaz›s› göndermesi de ayr›ca düflündürücüdür.

Gerçek niyetiniz iyilefltirmekse zaten bunun önünde engel yok “Lepra Hastanesi”tüzel kiflili¤ini niçin
ortadan kald›r›yorsunuz. 2008 y›l›ndan itibaren Cankurtaran Deri ve Tenasül Hastal›klar› Hastanesini
de tafl›yarak var olan binalar›n yar›s›nda (4) hizmet sürdürülmektedir 

Kamu Hastaneleri Birli¤i yasas› gündemdeyken bu yap›lan›n ad› ne olabilir.

Sonuç olarak, Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan, Dünya Sa¤l›k Örgütü, Uluslar aras› Lepra Kurulufllar›, Lepra çal›-
flanlar› taraf›ndan izlenen, takdir gören ‹stanbul Lepra Hastanesinin var olan kimli¤i içinde, çal›flanla-
r›n bilgi ve tecrübesinden yararlan›larak gerekli iyilefltirmelerin yap›lmas›, sa¤l›k insan gücü ve di¤er
konularda sürekli desteklenmesi gerekti¤ine inan›yoruz. Aksi bir uygulamaya geçilmesi  hastanenin
kapat›lmas› olarak de¤erlendirilecektir yetkililerden bu konuda aç›klama beklemekteyiz

SA⁄LIK VE SOSYAL H‹ZMET EMEKÇ‹LER‹ SEND‹KASI BAKIRKÖY fiUBES‹

‹STANBUL TAB‹P ODASI

CÜZAMLA SAVAfi DERNE⁄‹

ÇA⁄DAfi YAfiAMI DESTEKLEME DERNE⁄‹
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05.01.2010
S‹GARA YASA⁄INDAN ZARAR EDEN TEK SEKTÖR “S‹GARA
END‹STR‹S‹” OLDU

Ad›yaman Milletvekili fievket Köse  “‹kram iflletmelerinin zarar etti¤i” gerekçesiyle kapal› alanlarda si-
gara yasa¤› getiren kanunda de¤ifliklik önerisi vermesinin ard›ndan bugün ‹stanbul Tabip Odas›’nda
Sigara ve Sa¤l›k Ulusal Komitesi, ‹stanbul Tabip Odas› ve ‹stanbul Difl Hekimleri Odas› ortak bir ba-
s›n aç›klamas› düzenlediler. 

Aç›klamaya, SSUK dönem sözcüsü Prof. Dr. Elif Da¤l›, ‹stanbul Tabip Odas› Baflkan› Prof. Dr. Özde-
mir Aktan ve ‹stanbul Difl Hekimleri Odas› Genel Sekreteri Aret Karabulut kat›ld›. 

Aç›klamada SSUK Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Elif Da¤l›, Merkez Bankas› ve Maliye Bakanl›¤›’n›n veri-
lerine göre ikram sektöründe yasan›n yürürlü¤e girmesinden bu yana %5.2’lik bir art›fl görüldü¤ü bil-
gisini verdi. Ayr›ca istatistikî verilerle kapal› alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmas› ve sigaralara uy-
gulanan zamlar›n devlet bütçesine ve vatandafl bütçesine olan yans›malar› kamuoyuyla paylafl›ld›.  

Bu bilgiler ›fl›¤›nda Ad›yaman Milletvekili fievket Köse’nin yan›lt›c› veriler üzerinden hareket etti¤ini
vurgulayarak bu yasadan zarar gören tek sektörün Sigara Endüstrisi oldu¤una dikkat çekti.   

Aç›klamada söz alan ‹DO Genel Sekreteri Aret Karabulut, bu yasa teklifini bir meslektafl› taraf›ndan
gelmesinin flafl›rt›c› oldu¤unu ifade ederek yapm›fl oldu¤u kanun teklifini geri çekmesini talep ettik-
lerini ifade etti. 

Aç›klamaya kat›lan ‹TO Baflkan› Prof. Dr. Özdemir Aktan ise, bugün ülkemizde tedavi edici sa¤l›k hiz-
metlerine a¤›rl›k verilirken bu yasan›n koruyucu sa¤l›k hizmetlerine önemli ölçüde temel oluflturdu-
¤una dikkat çekerek yasan›n hiçbir yerinden gevfletilmeden yürürlükte kalmas›n›n halk sa¤l›¤› aç›s›n-
dan son derece önemli oldu¤unu vurgulad›. 

Yap›lan aç›klaman›n sonunda ise, sigaran›n zararlar›n›n hat›rlat›ld›¤› ve yasa teklifini geri çekilmesinin
talep edildi¤i kart Ad›yaman Milletvekili fievket Köse’ye gönderilmek üzere kat›l›mc›lar taraf›ndan im-
zaland›. 
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15.01.2010
BASIN AÇIKLAMASI

De¤erli Bas›n Mensuplar›,

“Tam Gün” yasa tasar›s› Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bugün görüflülüyor.

Hekimlerin temsilcileri olarak buraday›z ve bu yasa ile ilgili Hükümetin,  Sa¤l›k Bakan›’n›n kamuoyu-
na söylediklerinin do¤ru olmad›¤›n›, gerçe¤i yans›tmad›¤›n›, aldatmaca oldu¤unu biliyoruz. 

Tasar› ile ilgili olarak gerçek d›fl› beyanlar›n en bafl›nda kamuoyunu yan›ltmak ve hekimleri hedef tah-
tas› haline getirmek için sürekli olarak hekim ücretlerine yönelik yap›lan aç›klamalar gelmektedir.
Biliyoruz ki global bütçeye geçildi¤i, Kamu Hastane Birlikleri kurularak maafllar›n da döner ser-
mayeden ödenece¤i koflullarda flu andaki ücretleri almak bile hayal olacakt›r. Çünkü Kamu Hastane
Birli¤i iflletmesi kuruldu¤unda devletin maafl ödemesi kalkacak elde edilen gelir ölçüsünde para
ödenecektir. 

Ayr›ca hekimlerce yine çok iyi bilinmektedir ki Sa¤l›k Bakan› ve Baflbakan’›n kamuoyuna duyurdu¤u
ücretler ka¤›t üzerinde olup tavan rakamlar› yans›tmaktad›r. Halen mevcut döner sermaye ödemeleri
bile tavandan yap›lmamakta, tasar›da belirtilen mesai d›fl› çal›flma ile elde edilecek kazanca
ulaflabilmek ise günde en az 13-14 saat çal›flmay› gerektirmektedir. Bu gerçe¤i de bütün hekimler
bilmektedir.

Nöbet ücretlerinin saatinin komik bir rakam olan 3 küsur TL’den 5 küsur TL’ye ç›kart›lacak olmas›
tasar›yla yap›ld›¤› söylenen iyilefltirmelerin hazin boyutunu özetlemektedir.

Bugün emekli hekimlerin durumu fazla söze gerek b›rakmamaktad›r: Emekli hekimlere 1.250 TL
civar›nda ödeme yap›lmaktad›r. Tasar› mevcut emeklilere hiçbir iyilefltirme sunmamakta; yasa
ç›kt›ktan bir y›l sonra emekli olan hekimin maafl›nda ise 19-44 TL aras›nda iyilefltirme yapmaktad›r.
Bugün çal›flmakta olan hekimler için bir tür zorunlu bireysel emeklilik sigortas› getirilerek 30 y›l sonra
emekli olacaklar›n maafl›n›n 2.000 küsür TL’yi ancak geçece¤ini vaat etmektedir. Oysaki bugün
emekli bir hakimin maafl›n›n 3.000 TL’nin üzerinde oldu¤u bilinmektedir.

Tasar› özlük haklar› aç›s›ndan tam bir hayal k›r›kl›¤› olmakla beraber e¤itim, araflt›rma ve sa¤l›k
hizmeti aç›s›ndan da e¤iticilere, ö¤retim üyelerine daha iyi bir ortam› sa¤lamamaktad›r. Hekimleri
güvencesiz bir ortamda çal›flmaya iten bu anlay›fl, kazanc› da performans sistemiyle hastalar›n
cebinden al›nacak paraya, daha fazla ve niteliksiz hasta bakmaya endekslemifltir. Son befl y›l›n per-
formans uygulamas›n›n sonucu budur. Sa¤l›k hizmetlerinin katk›-kat›l›m pay›, fark ücreti getirilerek
giderek daha fazla paral› hale dönüfltürülmesi gidilen yolu göstermektedir

Tasar› bunlarla da s›n›rl› kalmam›fl radyoloji çal›flanlar›n›n sa¤l›¤›n› riske eden hükmün üstüne zorun-
lu mesleki sorumluluk sigortas› ile adeta tüy dikmifltir.

Sa¤l›k hizmet sunumunda zarar gören vatandafl› mahkemelerde sürünüp -e¤er paras› varsa- sigorta
avukatlar›yla bo¤uflmaya ve y›llar sonra zarar›n› tazmin etmeye yöneltirken hekimlerden de içine itti¤i
uzun ve olumsuz çal›flma koflullar›nda daha fazla yapaca¤› hatalar için prim kesmektedir.
Amerika’n›n iflas etmifl modelini Türkiye’de yaflatmay› hedeflemektedir. Sürekli suçlu ilan etti¤i
hekimleri fliddete maruz b›rakmaktad›r. ‹flin özü ise kesilen paralarla sigorta flirketlerini zengin etm-
eye, kaynak aktarmaya dayanmaktad›r.

Biz hekimler bu gerçekleri bilerek bugün buraday›z, bir araday›z. Yaklafl›k üç ay önce hep birlikte
yukar›daki nedenlerle kamuoyuna bir uyar›da bulunmufltuk:

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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“Meclis gündeminde bulunan Tam Gün ve Kamu Hastane Birlikleri yasa tasar›lar› ne halk›m›za ne de
hekimlere olumlu bir kazan›m getirmemektedir” demifl ve eklemifltik:

“Bu tasar›lar›n yasalaflmas› durumunda bakanl›¤a ba¤l› e¤itim ve araflt›rma hastaneleri ile t›p fakül-
teleri hastaneleri baflta olmak üzere sa¤l›k ortam›nda telafisi mümkün olmayan sak›ncalar
do¤acakt›r:

Hastane gelirlerinin art›r›lmas› temel hedef olurken, nitelikli hasta bak›m›, e¤itim ve araflt›rma
bugünkünden daha da geri plana itilecek; 

Zor ve zaman harcanmas› gereken hastalardan uzak durularak, sadece "bak›lan" hasta say›s›n›n
art›r›lmas›na çal›fl›lacak; 

Ö¤retim üyesinden sa¤l›k oca¤› hekimine tüm sa¤l›k çal›flanlar›, emeklili¤e yans›mayan düflük bir
temel ücrete mahkum edilerek, daha fazla hasta bak›p daha fazla kazanç elde etmeye yönlendirile-
cektir. 

Sonuç olarak verilen sa¤l›k hizmeti her alanda giderek kötüleflecektir.”  

Bugün, anlafl›ld›¤› kadar›yla bu uyar› duyulmam›flt›r.

Benzer biçimde 1.500 ö¤retim üyesinin imzalad›¤› metin ve ça¤r› da karfl›l›k bulmam›flt›r. 

Oysaki bu tasar› basit bir “çal›flma alan›” düzenlemesi olmay›p sa¤l›k alan›nda hekim ifl gücü piyasas›
düzenlemesidir. 

Öyle ki neredeyse 7 gün 24 saat çal›flmay› dayatan, hizmetin niteli¤ini daha fazla tehlikeye sokan,
ülkenin kaynaklar›n› özel sigorta flirketlerine aktaran/heba eden, radyoloji çal›flanlar›n›n sa¤l›¤› baflta
olmak üzere uzun çal›flma süreleri sonucu bütün sa¤l›k çal›flanlar› ile birlikte halk›n sa¤l›¤›n› tehdit
eden bir düzenlemedir.

O nedenle

Halk›m›z›n sa¤l›¤›na zarar› olacak bu yasa tasar›lar›n›n geri çekilmesini; 

Hekimlerden tafleron iflçilere, kamu-özel ayr›m› olmaks›z›n bütün sa¤l›k çal›flanlar›n›n, ifl güvencesi
baflta olmak üzere, özlük haklar›n›n kal›c› bir flekilde düzeltilmesini; 

Hekimlerimizin ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n, iyi ve nitelikli hizmet üretecekleri, iflsizlik kayg›s› duymaya-
caklar› ve emekliliklerinde geçinebilecekleri düzenlemelerin acilen yap›lmas›n› talep ettik, anlatmaya
çal›flt›k.

fiimdi sözün bitti¤i yerdeyiz.

Kamuoyuna duyurulur.

‹STANBUL TAB‹P ODASI
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16.01.2010
“TAM GÜN” DAYATMASINA KARfiI 19 OCAK SALI TÜM GÜN 

‹fi‹M‹Z‹ GÜCÜMÜZÜ BIRAKIP EYLEMDE OLACA⁄IZ

“Tam Gün” Yasa Tasar›s›’n›n Meclis’te görüflülmesine 19 Ocak Sal› günü devam edilecek.

Bu yasa tart›flmalar› boyunca “muayenehaneleri kapat›yoruz” gibi bir slogan›n arkas›na gizlenen ger-
çekleri bir kez daha tekrarlamak istiyoruz.

Bu Tasar›;

• Sa¤l›k çal›flanlar›n›n ücretlerinde kal›c› ve emeklili¤e yans›yan bir düzenleme içermemekte, 

• Halk›-hastalar› hekimlere-sa¤l›k çal›flanlar›na karfl› k›flk›rtmakta, 

• Hekim ücretleriyle ilgili kamuoyuna yans›t›lan rakamlar hiçbir flekilde gerçe¤i yans›tmamakta, 

• Sa¤l›k çal›flanlar›n› geçinebilmek için 7 gün 24 saat çal›flmaya zorlayarak hasta güvenli¤ini tehlike-
ye atmakta, 

• Hekimleri “daha fazla muayene, daha fazla tetkik, daha fazla ameliyat” yapmaya yönlendirmekte, 

• Üniversitelerde ve e¤itim hastanelerinde e¤itimin kalitesini daha da düflürmekte, 

• Getirdi¤i mesleki sorumluluk sigortas›yla yerli-yabanc› özel sigorta flirketlerine yeni bir kazanç kap›-
s› açmakta, 

• Radyasyonla çal›flan sa¤l›k mensuplar›n›n haftal›k mesai sürelerini 25 saatten 35 saate ç›karmakta, 

• K›sacas›; ne sa¤l›k çal›flanlar›, ne de hastalar için hiçbir olumlu düzenleme içermemektedir. 

Üstelik… Bizler biliyoruz ki;

• “Tam Gün” Tasar›s›’n› da içeren Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n temel hedefi sa¤l›¤›n ticarilefltiril-
mesidir/özellefltirilmesidir, 

• Sa¤l›k hizmetleri, son yedi y›lda, daha önce hiç olmad›¤› kadar ticarileflmifl, özelleflmifltir, 

• Sosyal Güvenlik Kurumu’nun fonlar›yla büyüyen özel hastane zincirleri daha flimdiden yabanc› te-
kellere sat›lmaya bafllanm›flt›r, 

• H›zla artan sa¤l›k harcamalar›n› karfl›laman›n yolu vatandafl›n cebi olarak görülmeye bafllanm›flt›r, 

• Vatandafllar, sa¤l›k hizmetlerine ulaflabilmek için her geçen gün daha fazla para ödemek zorunda
b›rak›lm›flt›r, 

• Özel hastaneler y›ld›zland›r›lm›fl; vatandafllar bizzat devlet taraf›ndan ödeme güçlerine göre s›n›f-
lara ayr›lm›flt›r, 

• Sa¤l›k Bakanl›¤› ifl güvenceli istihdam yerine yüz binin üzerindeki tafleron çal›flan istihdam›yla Tafle-
ron Bakanl›¤›’na dönüflmüfl durumdad›r, 

• Devlet Hastaneleri’nin özellefltirilmesini hedefleyen bir di¤er Yasa Tasar›s› da Meclis’in gündemin-
de beklemektedir. 

Bizler mevcut “Tam Gün” Tasar›s›’na bafl›ndan itibaren karfl› ç›kt›k. Karfl› ç›kmakla yetinmedik; kendi
alternatif talep ve önerilerimizi yetkililere defalarca ilettik. 

Soruyoruz: Bu yasay› destekleyen sa¤l›k çal›flanlar›n› temsil eden herhangi bir örgüt var m›d›r? 

Aç›k ki siyasi iktidar sa¤l›k çal›flanlar›n›n sesine kulak vermek yerine kendi program›n› okumaya de-
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vam etti.

Bizler, sa¤l›k çal›flanlar›n›n örgütleri, bu nedenle 19 Ocak 2010 günü tüm gün iflimizi gücümüzü b›-
rak›p eylemde olaca¤›z.

“Ücretimiz, ‹fl Güvencemiz, Meslek Onurumuz, Sa¤l›k Hakk›” için yapaca¤›m›z eylemimizle ilgili ola-
rak bilinmesini isteriz ki;

• Eylemimizin öncelikli talebi mevcut Tasar›’n›n acilen geri çekilmesidir, 

• Eylemimizden etkilenecek hastalar›m›z›n herhangi bir zarar görmemesi için gerekli tedbirler al›na-
cak, belirledi¤imiz kurallara s›k› s›k›ya uyulacakt›r, 

• Eylemimiz hiçbir flekilde halk›m›za, hastalar›m›za karfl› de¤ildir, 

• Sa¤l›k ocaklar›nda 2 TL, devlet hastanelerinde 10 TL, özel hastanelerde hem 15 TL hem de üstü-
ne “ilave ücret” ödemek zorunda kalanlar baflta olmak üzere…  Uygulanan sa¤l›k politikalar›ndan za-
rar gören, ma¤dur olan bütün vatandafllar›m›z davetlimizdir, 

• Eylemimiz, ayn› zamanda, hastalar›m›z›n seslerini siyasi yetkililere ve kamuoyuna duyurabilmesi için
birer özgür kürsü olacakt›r. 

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla duyururuz. 

‹STANBUL TAB‹P ODASI

SES

DEV SA⁄LIK ‹fi

EYLEMLERDE ÖZEN GÖSTER‹LECEK KURALLAR

• Eylem boyunca hasta ve yak›nlar›na eylemin amac› herhangi bir tart›flmaya yer vermeden aç›klan-
mal›d›r.  

• Her yafltaki acil hastalar ve çocuklar›n t›bbi zarar görmemeleri için özel önem gösterilmelidir.   

Bu amaçla;

• Birinci basamak sa¤l›k hizmeti sunan birimler dahil olmak üzere, acil tan› ve tedavi endikasyonu
olan hastalar›n bak›m› aksat›lmayacakt›r.  

• 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.  

• 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.  

Hastane bahçesi ve binas›nda hastalar›n üzüntülerine hürmet etmeyen davran›fllarda bulunulma-
mas›na özen gösterilmelidir. 
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18.01.2010
SA⁄LIKTAN VE SA⁄LIK ÇALIfiANLARININ HAL‹NDEN
ANLAYAN VE SA⁄LIK ÇALIfiANLARINI D‹NLEYEN B‹R SA⁄LIK
BAKANI ARANIYOR

TTB ve di¤er sa¤l›k örgüleri olarak y›llard›r sa¤l›¤› ticarilefltiren ve piyasalaflt›ran anlay›fl ve uygula-
malara karfl›, baflta “sa¤l›k hakk›”, “ifl ve ücret güvencesini içeren özlük haklar›m›z”, “güvenli gele-
cek –güvenceli çal›flma ortam›”, “mesleki özerlik”, “iyi ve onurlu hekimlik” talepleri ile mücadele ediy-
oruz. 

AKP Hükümeti bundan önce oldu¤u gibi bugün de;

Tekel ve itfaiye iflçilerine oldu¤u gibi sa¤l›k çal›flanlar›na ve örgütlerine de kulak t›kayarak kendi
bildi¤ini yapmaya devam ediyor. Tüm sa¤l›k örgütlerinin karfl› ç›kmas›na karfl›n “Tam Gün” ve
mecliste bekleyen “Kamu Hastane Birlikleri” yasa tasar›lar›n› da yasalaflt›rmay› meclis gündemine
alm›fl bulunuyor.

Bu tasar› basit bir “çal›flma alan›” -muayenehane aç›p/kapama- düzenlemesi olmay›p sa¤l›k
piyasas›na-pazar›na ucuz ve nitelikli ifl gücü sa¤lama, “hekim eme¤i/ ifl gücü” piyasas› düzenleme
yasas›d›r

“Tam Gün Torba Yasas›” ile AKP Hükümeti bizlere;  

• Esnek ve güvencesiz koflullarda idarenin keyfiyetine göre düzenlenecek 7 gün 24 saat
çal›flmay›,(alt s›n›r› var-  8 saat-, üst s›n›r› yok )

• Bugün ve emeklilikte güvencesi olmayan bir ücretlendirme modelini, (güvencesiz ifl, ihtimali gelir.)

• T›p e¤itimi, uzmanl›k e¤itimi ve bilimsel araflt›rmay› t›p fakültelerinden kald›rmay› hedefleyen
yaklafl›m›, 

• Hizmetin niteli¤ini ve çal›flanlar aras›ndaki bar›fl› daha fazla tehlikeye sokarak sa¤l›¤›m›z› ticarete
feda eden performansa dayal› hizmeti, 

• Ülke kaynaklar›n› ve gelirlerimizin bir bölümünü özel sigorta flirketlerine aktaran/heba eden,  “mal-
praktis yasas›n›” dayatmaktad›r. 

Tüm bu nedenlerle bir kez daha; 

“Sa¤l›¤›m›z› piyasaya terk edecek olan bu tasar›lar›n›n geri çekilmesini”, 

“Hekimlerin ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n iyi ve nitelikli hizmet üretecekleri, iflsizlik kayg›s› duymayacaklar›
ve emekliliklerinde geçinebilecekleri düzenlemelerin acilen yap›lmas›n› talep ediyoruz!

Halk›m›z› Hükümet’in uygulamakta ›srar etti¤i Sa¤l›kta Dönüflüm Y›k›m Program›’na karfl› sa¤l›k
hakk›na sahip ç›kmaya, güvenli bir gelecek, güvenceli bir çal›flma hayat› için yürüttü¤ümüz mücadel-
eye destek vermeye ça¤›r›yoruz.

fiimdi sözün bitti¤i yerdeyiz!

Hekimleri ve Sa¤l›k çal›flanlar›n› yok sayanlara karfl›

Tepkimizi bir kez daha gösterelim!

“Tam Gün” ‹flimizi gücümüzü b›rak›yor

Sal› günü sabah 09.00’da Taksim ‹lkyard›m Hastanesi bahçesi,

Saat 12.00’de ‹TF (Çapa) Temel bilimler önünde bulufluyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI / SES / DEVR‹MC‹ SA⁄LIK-‹fi / ‹STANBUL ECZACI ODASI
‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI /‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI
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23.01.2010
AYNI OCAKTA ÖLÜMLERE ANCAK 4 YIL ARA VER‹LEB‹LD‹

TAR‹H: 1 Haziran 2006 fientafl Madencili¤e ait Bal›kesir Ödaköy’deki maden oca¤›nda grizu patla-
mas› sonucunda 17 iflçi hayat›n› kaybetti. 7 iflçi a¤›r yaraland›. 

TAR‹H: 18 Aral›k 2009 Bursa Mustafa Kemalpafla Maden Oca¤›nda yaflanan grizu patlamas› net-
icesinde 19 iflçi hayat›n› kaybetti. Çok say›da yaral› var. 

TAR‹H: 23 Ocak 2010 fientafl Madencili¤i ait Bal›kesir Odaköy’deki maden oca¤›nda grizu patlamas›
sonucunda 13 maden iflçisi hayat›n› kaybetti. 6’s› a¤›r 18 yaral› var. 

Verilen haberlerin kurgusu de¤iflmiyor. Yaflanan bu ac›lar›n arkas›ndan gelen aç›klamalar da
de¤iflmiyor. “Ac›m›z sonsuz, devlet olarak ne gerekiyorsa yap›lacak. Ailelerin ac›lar›n› paylafl›yoruz.”

Ancak sadece ac›lar› paylamak, devlet olarak ölümler gerçeklefltikten sonra gerekenin yap›laca¤›
vaadinde bulunmak ölümlerin olmas›n› engellemiyor. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›’n›n ‹fl Sa¤l›¤›
ve ‹fl Güvenli¤i alan›nda ç›kard›¤› yasa ve yönetmelikleri yürürlükte tutmaya devam etti¤i sürece bu
ac› haberleri almaya devam edece¤iz. Mevcut hükümet, iflçisinin de¤il ald›klar› her önlemi maddi
kay›p olarak gören iflverenin ç›karlar›n› gözetti¤i müddetçe daha çok ocak sönecek, daha çok çocuk
öksüz kalacak. 

Ve yine dün oldu¤u gibi bugün de hükümet sosyal devlet olma sorumlulu¤unu piyasan›n kar h›rs›na
terk etti¤ini örtbas etmeye çal›flarak hedef flafl›rtmaya çal›flacak. ‹flçilerin dikkatsizli¤inden, teknik per-
sonelin ihmalinden söz edecek. 

Ancak gerçe¤in bu olmad›¤› yap›lan incelemelerde ve incelemelerin sonucunda oluflturulan rapor-
larda aç›kça görülüyor. Olay› soruflturan savc›, bilirkifli raporuna istinaden, ocakta havaland›rman›n
yetersiz oldu¤unu, elektrik kablolar›n›n antigrizu özelli¤i tafl›mad›¤›n›, patlaman›n bu nedenle de
meydana gelmifl olabilece¤ini söylemiflti. Yap›lan çeflitli incelemelerde madende yeterli önlem bulun-
mad›¤› vurgulanm›flt›.

Ancak tüm bunlara ra¤men, maden oca¤› sahibi ve Bal›kesir Ticaret Odas› Meclis Baflkan› Erhan
Ortaköylü ölümlerin adeta mesleki bir hastal›km›flças›na “Madenciler olarak biz bunlar› yaflamak
durumunday›z” diyebilme cesaretini gösterebilmektedir.  

Aç›kça görülmektedir ki Ortaköylü bu cesareti, maden oca¤› sahibini kollayan ve onun ç›karlar›n›
gözetecek flekilde düzenlemelere olur diyen hükümetten almaktad›r. 

Ortaköylü yine bu cesareti, denetimleri gere¤i gibi yap›lmas›n› sa¤lamayan Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakan› Ömer Dinçer’den almaktad›r. 

Ancak biz her fleye ra¤men, dün oldu¤u gibi bugün de bu ülkenin yaflama hakk›, sa¤l›k hakk›, güven-
li bir ortamda güvenceli çal›flma hakk›, demokratik bir ülkede özgür ve bar›fl içinde yaflama iste¤i için
mücadeleye devam edece¤imizi belirtiyor, maden oca¤›nda hayat›n› kaybeden iflçilerin ailelerine ve
yak›nlar›na sab›r diliyoruz.  

Sayg›lar›m›zla,

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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26.01.2010
TAM GÜN YASASI UYGULANDI⁄INDA YARATACA⁄I SAKIN-
CALAR NELER OLACAK?

De¤erli Bas›n Emekçileri,

Hükümet baflta TTB ve Tabip Odalar› olmak üzere hekim örgütlerinin ve uzmanl›k derneklerinin,
sa¤l›k alan›ndaki di¤er meslek odalar›n›n ve sa¤l›k sendikalar›n›n bütün uyar›lar›na ra¤men,
kamuoyunda "Tam Gün" yasas› olarak bilinen yasay› Meclis'ten geçirmifltir. 

Yasan›n Meclis'te görüflülmesi s›ras›nda muhalefet partilerinden gelen de¤ifliklik önergelerinin hiçbiri-
ni dikkate almayan Hükümet, yasay›, do¤uraca¤› sak›ncalara iliflkin bütün uyar›lar› duymazdan gel-
erek, Meclis'teki sandalye üstünlü¤ü sayesinde, yasalaflt›rm›flt›r. Ancak Hükümetin bu uyar›lar› kulak
arkas› etmesi yasan›n sak›ncalar›n› ortadan kald›rm›yor. Meclis'ten geçmifl bulunan yasa
Cumhurbaflkan› taraf›ndan imzalan›p, Resmi Gazete'de yay›nland›ktan sonra:

• ‹yonlaflt›r›c› Radyasyonla çal›flan sa¤l›k personelinin günlük çal›flma süresi 5 saatten 7 saate
ç›kacakt›r. 

• Bir saatlik nöbet karfl›l›¤› olarak uzman hekime 5, 73 TL, pratisyen hekime 5,15 TL ödenecektir. Bu
ödemeler döner sermayesi bulunan kurulufllar›n döner sermayesinden yap›lacakt›r. 

•Vak›f üniversitelerinde çal›flan hekimler, üniversite d›fl›nda çal›flabilecektir, ancak kendi branfllar›nda
SGK ile anlaflma var ise SGK ile anlaflmal› sa¤l›k kurulufllar›nda; kendi branfllar›nda SGK ile anlaflma
yok ise SGK ile anlaflmas› bulunmayan kurulufllarda ve kendi muayenehanelerinde çal›flabilecektir. 

•GATA Komutanl›¤›na ba¤l› e¤itim hastaneleri ile t›p fakültesinde ö¤retim üyesi ve hekim ihtiyac›
nedeniyle talep halinde Yüksekö¤retim Kurulu ve Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan hekimlerin iste¤i sorul-
maks›z›n görevlendirme yap›labilecektir.

•Türk Silahl› Kuvvetlerine ba¤l›k sa¤l›k kurum ve kurulufllar›nda ihtiyaç duyulmas› halinde TSK Sa¤l›k
Komutanl›¤›n›n talebi üzerine üniversite ö¤retim üyeleri ile kamu sa¤l›k personelinden haftan›n belli
günleri veya belirli vakalar için yine hekimlerin istemine bak›lmaks›z›n görevlendirme yap›labilecektir.

•Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› döner sermayesi bulunan sa¤l›k kurulufllar›nda çal›flan hekimler, günlük
mesai süresi ve nöbet süreleri d›fl›nda ayr›ca fazla çal›flma yaparsa döner sermayeden performansa
dayal› ek ödeme alacakt›r. 

•Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› döner sermayesi bulunan kurulufllarda çal›flan hekimlere peflin döner ser-
maye ödemesi yap›lacakt›r.  

•Kurum hekimleri ile t›p fakültelerinde çal›flan hekimlere peflin döner sermaye ödemesi yap›lmaya-
cakt›r.

•Üniversiteler dahil kamu ve özel sa¤l›k kurulufllar› ile özel muayenehanelerinde çal›flan bütün hekim-
ler, zorunlu mesleki sorumluluk sigortas› yapt›racakt›r. Yapt›rmayanlar 5.000.TL idari para cezas›
ödeyecektir. 

•Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› sa¤l›k kurulufllar› ile üniversitelerin sa¤l›k kurulufllar› birlikte kullan›lmaya
bafllanacakt›r.

•Peflin döner sermaye ödemesi almaya bafllayacak hekimlerden gelirlerinin yüzde yirmisi oran›nda
emeklilik için ilave prim kesilmeye bafllayacakt›r. Hekimler kamuda emekli olmadan ayr›l›r ise ödedik-
leri bu primleri geri alamayacak ve bu primler emekli ikramiyesinin hesab›nda dikkate al›nmayacakt›r.

Bütün bunlar daha ilk günden ortaya ç›kacak sorunlara gebe uygulamalar olup, Hükümet bunlara
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karfl› hiçbir önlem almam›fl ve sa¤l›k ortam›n› tam bir kaos içine atm›flt›r. 

Biz hala yanl›fltan geri dönülebilecek bir noktada olundu¤unu, Cumhurbaflkan›'n›n yasan›n
sak›ncalar›n›n giderilebilmesi amac›yla hala yasay› yeniden görüflülebilmesi için Meclis'e geri gön-
derebilece¤ini düflünüyoruz. Bu amaçla meslek örgütümüz TTB gerekli giriflimleri yapacakt›r. ‹stan-
bul Tabip Odas› olarak son ana kadar Hükümeti ve halk›m›z› yasan›n sak›ncalar› konusunda
uyarmaya devam edece¤iz. 

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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HEK‹ML‹K, B‹L‹M‹ VE FELSEFEY‹ ‹ÇEREN B‹R ALANDIR!

Denizli Tabip Odas›’nca 30 Ocak 2010 Cumartesi günü, ‹stanbul Tabip Odas› Baflkan›’n›n konuflma-
c› olarak davet edildi¤i “Il›ml› ‹slam ve Bilim” gündemli bir toplant› düzenlemifltir. 

Oda Baflkan›m›z Prof. Dr. Özdemir Aktan, bu konudaki görüfllerini pek çok defa dile getirmifl, hatta
“Il›ml› ‹slam ve Bilim” gündemli yaz›s› (ekte bilginize sunulmufltur) 16 Ocak 2008 tarihli Cumhuriyet
gazetesinde ve ‹stanbul Tabip Odas›’n›n web sitesinde de yay›mlanm›flt›r. Söz edilen toplant›da, da-
ha önce sözlü ve yaz›l› ifade etti¤i görüfllerini yinelemifl din ve bilim üzerine de¤erlendirmeler yap›l-
m›flt›r.

Toplant› Cihan Haber Ajans› taraf›ndan da kay›t edilmifltir. Nitekim ayn› akflam Samanyolu TV, Flash
TV baflta olmak üzere, kimi medya kurulufllar› söz konusu toplant›y› oldukça k›flk›rt›c› ve konuflmac›-
lar› hedef gösterir bir üslupla haber yapm›flt›r. Televizyon kanallar›n›, ayn› gerici politik çizgiyi benim-
seyen gazete haberleri de takip etmifltir. Ard›ndan ise hem meslek kuruluflumuza, hem de Baflkan›-
m›za yönelik e-posta, telefon ve faks bombard›man› ile tehditler ya¤maya bafllam›flt›r. 

‹nsan yaflam›na kast› da içeren bu sald›rgan üsluplu tehditlere karfl› hukuki süreç bafllat›lm›fl olup, suç
duyurular› ve gerekli bildirimler yap›lm›fl durumdad›r.

Toplant›da bütünlüklü olarak ifade edilen görüfller yok say›lm›fl, cümleler kendi bütünlü¤ü içinden
ay›klanm›fl, “Din-Bilim ve Felsefe” temal› tart›flmalar ve üniversitelerdeki gerici kadrolaflma - akademik
yükselmelerle ilgili elefltiriler çarp›t›lm›flt›r. Böylece ortam yanl›fl anlamalara zemin haz›rlayabilecek bir
hale getirilmifltir. Toplant›da hiç kimsenin dini inançlar›na yönelik hakaret veya afla¤›lama söz konu-
su olmad›¤› gibi, tam aksine dine ve ‹slamiyet’e; ak›lc›l›k ve bilim k›lavuzlu¤unda ayna tutulmaya ça-
l›fl›lm›flt›r. 

As›l tehlikeli olan; ‹slamiyet’i üzerinde konuflulmaz, tart›fl›lamaz bir tabu haline getirmektir.

Demokrasi havarisi kesilenlerin, ülkede fikir özgürlü¤ünü hakim k›ld›¤›n› iddia edenlerin, ellerindeki
medya gücü üzerinden çarp›t›lm›fl görüntülerle herkes üzerinde terör estirebilece¤ini bu örnek öze-
rinden bir kez daha görmek mümkün olmufltur. 

Ülke tarihimiz ve haf›zalar›m›z; toplumu provoke ederek, öfke ve taflk›nl›¤› aç›kça k›flk›rtarak yafla-
nan/yaflat›lan linç örnekleri ile doludur. fiimdi de kendisi gibi düflünmeyenlere tahammülü olmayan-
lar bir kez daha hakaret ve tehditler ile toplumda gerginli¤e ve kutuplaflmaya yol açmaktad›r. ‹zin
vermeyece¤iz. 

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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26.02.2010
‹STANBUL BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹’N‹N RANT HIRSI KAS
HASTALARINI SOKA⁄A ATIYOR

Bas›na ve Kamuoyuna

Sayg›de¤er bas›n mensuplar› ve duyarl› kamuoyunun dikkatine;

Böyle bir günde bizlerin ve hastalar›m›z›n ç›¤l›¤›na kulak vermek için bizimle beraber oldu¤unuz için
teflekkür ederiz.

1978 y›l›nda Prof. Dr. Coflkun Özdemir taraf›ndan kurulan Türkiye Kas Hastal›klar› Derne¤i, tedavisi
mümkün olmayan bu hastal›klarda, hastalar›n toplumla entegrasyonunu sa¤lamak, daha kaliteli
yaflam sürmelerinin koflullar›n› yaratmak ve tüm bu konularda çözüm önerileri gelifltirerek uygulan-
mas›n› sa¤lamak yönünde faaliyetler yürütmektedir.

Yaklafl›k 200 kadar çeflidi bulunan kas hastalar›n›n say›s›n›n ülkemizde 100.000 civar›nda oldu¤u
tahmin edilmektedir.

Derne¤imizin üyeleri, ço¤unlukla kas hastalar› ve yak›nlar›ndan oluflmaktad›r. Nöromüsküler
hastal›klar›n ço¤u kal›t›msal olup, hastalar›m›z›n bir k›sm› ne yaz›k ki erken yaflta kaybedilmekte, bir
k›sm› a¤›r hastal›k koflullar›nda evde özel bak›ma ihtiyaç duymakta ve ço¤u da yaflamlar›n› tekerlek-
li sandalyede sürdürmek zorunda kalmaktad›rlar.

Derne¤imiz 08.06.1992 tarih ve 3137 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile Kamu Yarar›na Çal›flan Dernek
statüsüne al›nm›flt›r. Derne¤imiz, mesleki ve fiziki rehabilitasyon merkezleriyle ay›r›m yapmadan
sadece kas hastalar›na de¤il, tüm engelli gruplar›na hizmet vermektedir.

32 y›ld›r, kas hastal›klar› ve engellilerin sosyal yaflama tam ve etkin kat›l›m› konusundaki çal›flmalar
yapan ve bu çal›flmalar› uluslararas› ölçekte övgüyle karfl›lanan derne¤imiz, 18 y›ld›r kirac›s› oldu¤u
arsadan ç›kart›lmak istenmektedir..

Konusunda faaliyet gösteren tek dernek olan Türkiye Kas Hastal›klar› Derne¤i, 2010 Avrupa Kültür
Baflkenti ûnvan› alan ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan, böylesi anlafl›lmaz ve utanç verici bir
kararla soka¤a terk edilmek isteniyor.

Belediyeden gönderilen yaz›da, Bakanlar Kurulu Karar›yla kamu yarar›na çal›flt›¤› tescil edilmifl
derne¤imizin, “kamu menfaatine” olarak tahliye edildi¤i gibi gülünç bir sav ileri sürülmektedir. Yani,
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi adeta, Bakanlar Kurulu’nun üzerinde bir kurum gibi davranmakta ve
bizim 18 y›ld›r bu dernekte yapt›¤›m›z çal›flmalar›,  kamu yarar›na görmemektedir.

Yani, tüm dünyan›n bildi¤i ve tan›d›¤›, çal›flmalar›n› takdirle and›¤› derne¤imizin faaliyetlerini yok
sayma cüretini kendinde bulmaktad›r!

Ülkemizin sayg›n nöroloji camias›n›n çok yak›ndan çal›flmalar›n› izledi¤i bizleri görmemektedir.

Bu ülkeye say›s›z ö¤renci, hekim, uzman ve nörolog yetifltiren, konusunda uluslar aras› ödüller alan
bir bilim insan›n›n öncülü¤ündeki derne¤imiz çal›flmalar›n› yok saymaktad›r!

Türkiye Kas hastal›klar› Derne¤i 32 y›ldan beri ald›¤› çok s›n›rl› deste¤e ra¤men yurt içinde ve yurt
d›fl›nda takdirle övgü ile an›lan hizmetler gerçeklefltirmifltir.

Son olarak 25 fiubat tarihli ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›ndan yap›lan aç›klamada “tahsis
amac›na uygun faaliyet göstermemifltir” denmektedir. Büyük bir esefle karfl›lad›¤›m›z bu yarg›
gerçekten çok hazindir ve tümü ile gerçek d›fl›d›r.

O kadar gerçek d›fl›d›r ki, Kas Hastal›klar› Derne¤i’nin kurucusu ve baflkan› olan kifliye, uluslararas›
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alanda kas hastal›klar› ile ilgili son derece sayg›n kurulufllar taraf›ndan, bu dernekte yapt›¤›
çal›flmalardan dolay› ödüller verilmektedir.

O kadar gerçek d›fl›d›r ki, ‹ngilteredeki Uluslaras› ALS/MND derne¤i Londra’daki Üniversiteler ile bir-
likte bizim çok önemli bir projemize destek vermekte, heyetlerle birlikte bizi ziyaret etmektedirler.

Bu iflbirli¤i çerçevesinde bu kurumlar, Türkiye’de kas hastalar› aç›s›ndan yetersizli¤i çok aç›k olan
evde bak›m hizmetini kaliteli bir flekilde verebilmemiz için, bu alanda uzman hemflireler yetifltirmek
amaçl› derne¤imizde kurslar vermektedirler.

2009 y›l›nda bu kurslara ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nden üç hemflire kat›lm›flt›r.

‹BB’nin yok sayd›¤› ve görmezden geldi¤i bu faaliyetler, ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü taraf›ndan
da ilgi ve takdirle karfl›lanmaktad›r. ‹Ü ve derne¤imiz aras›nda, Oxford Üniversitesi ve Uluslar aras›
ALS/MND Derne¤i’nin de kat›l›m›yla bir proje bafllat›lm›flt›r. Bu projeye ‹Ü Rektörlü¤ü, Florance
Nightingale Yüksek Hemflirelik Okulu’ndan sa¤lad›¤› bir bütçe ve 10 hemflire ile dahil olmufltur. Ve
biz böyle bir deste¤i, evde bak›m ihtiyac› duyan yüzlerce hastam›z ad›na büyük bir takdirle anmak-
tay›z.

Fakat, ne ilginçtir ki ve kadar üzüntü vericidir ki say›n Topbafl ve onun belediyesi, tüm bu faaliyetleri
bile kamu menfaatine olarak görmemektedir.

Yani O’na göre, evde bak›m ihtiyac› olan hastalara ücretsiz bak›m hizmeti götürmek kamu men-
faatinden say›lm›yor!

Ya da, solunum s›k›nt›s› yaflayan hastalar›m›za, yol göstermek, yard›mc› olmak, solunum cihaz› temin
etmek de kamu yarar›na olmuyor!

Bu belediyeye göre, hastalar›m›z›n sahte tedaviler peflinde koflarak aldanmalar›n›; umutlar›n› ve par-
alar›n› tüketmelerini önlemek de kamu yarar›na bir faaliyet say›lm›yor!

Hastal›¤› nedeniyle e¤itimini yar›da kesen çocuklar›n, e¤itimlerini tamamlamalar›n› sa¤lamak ve
onlar› topluma kazand›rmak da faydal› bir ifl olarak görülmüyor!

Haftan›n belli günlerinde, içinde bo¤ulduklar› evlerinden ç›k›p, dernekte tak› tar›m kurslar›nda meslek
edinen, dernekte soluk alan hastalar›n yaflad›klar›nda da bir kamu yarar› gözükmüyor!

Derne¤imizde kendilerine özel fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilen kas hastalar›n›n ald›¤›
hizmette de ‹BB’ye göre bir kamu menfaati bulunmuyor!

Derne¤imizin ‹BB ile birlikte, Ulafl›m A.fi., ‹DO ve ‹ETT ye yönelik yürüttü¤ü eriflilebilirlik çal›flmalar›
bile kamu yarar› sa¤lamayan ifller olarak görülüyor..

De¤erli bas›n mensuplar›,

Son günlerde kamuoyu ve bas›n›n derne¤imize karfl› yap›lan bu inan›lmaz haks›zl›¤a karfl› olan
duyarl›l›¤› karfl›s›nda pani¤e kap›lan belediye, yeni bir bas›n aç›klamas› yay›nlam›flt›r. Bu aç›klamada
derne¤in, faaliyetleriyle ilgili sorular› yan›tlanmad›¤› ifade edilmektedir. Oysa ki, ‹BB’nin derne¤imiz-
den talep etmifl oldu¤u bilgiler 06.01.2010 tarih ve 3 say› numaras›yla ayr›nt›l› bir dosya olarak ilgili
makamlara sunulmufltur. Bu nedenle aç›klamadaki “sorular›m›z cevapland›r›lmam›flt›r” cümlesi de
inan›lmaz bir beyand›r ve bütünüyle gerçek d›fl›d›r.

Derne¤imizin bulundu¤u yerden tahliye edilmesine gerekçe edilen ve sonradan tamam› ödenmifl
olan geçmifl y›llara ait küçük bir miktar borcun Say›fltay denetimlerinde karfl›lar›na ç›kmas› gerekçesi
ise tamamiyle gülünçtür.. Devlete yüz milyonlarca lira borcu olan belediyeler varken, bir hasta
derne¤inin birkaç bin liral›k borcunun Say›fltay denetimine tak›laca¤› iddias› gülünçten de öte bir iddi-
ad›r..

Kamusal sorumlulu¤u olan tüm yönetici ve politikac›lar›n, ülkemizdeki engelli sorununa ve çözümüne
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büyük destek vermeleri gerekirken tam aksi davran›fl içinde olmalar›n› büyük bir üzüntü ve tepkiyle
karfl›lamaktay›z. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesinin anlafl›lmaz ve kabul edilemez yaklafl›m› karfl›s›nda
Türkiye Kas Hastal›klar› Derne¤i, Sa¤l›¤›ma Engel Olma Platformu ile birlikte gereken her türlü diren-
ci gösterme kararl›l›¤› ve azmindedir.

Bu konuda, çok k›sa süre içerisinde de olsa bizlerden deste¤ini esirgemeyen; her koflul alt›nda biz-
imle beraber mücadelede yan yana olacaklar›n› belirten oda, baro, sa¤l›k kurulufllar›, engelli dernek
ve vak›flar› ile di¤er sivil toplum kurulufllar›na, destekleri için teflekkür ediyoruz.

Ayn› zamanda, böylesi hassas bir konuda bizleri yaln›z b›rakmayan; toplumun vicdan›na haber
olmaktaki duyarl›l›¤›n› bizlerden esirgemeyen bas›n-yay›n kurulufllar› ve emekçilerini de minnet
duygular›m›zla selaml›yoruz.

Demokrasi söylemini dilinden düflünmeyen AKP hükümeti ile onun bir hasta derne¤ini yok etmekte
kararl›, ak›l tutulmas›na u¤ram›fl belediyesinin, derne¤imiz özelindeki bu tavr›n› tüm engellilere karfl›
al›nm›fl bir tav›r olarak görüyoruz.

Böyle bir tavr› insanl›k d›fl› görüyor ve bizlere yönelik bu yaklafl›m› planl›, ac›mas›z ve tehlikeli
buldu¤umuzu siz de¤erli bas›n mensuplar›yla bir kez daha paylaflmak istiyoruz.

Derne¤imizi savunman›n ›srarl› bir iradesi olarak, önümüzdeki Pazar gününü, Bak›rköy’deki sivil
toplum örgütleriyle birlikte derne¤imizde geçirmeye karar vermifl durumday›z. Ayr›ca, Pazartesi
gününden itibaren de kalabal›k gruplar halinde derne¤imiz önünde çad›r kurup, tüm ‹stanbul’daki
dostlar›m›zla birlikte 24 saat nöbet tutmaya bafllayaca¤›z.

Derne¤imizin ‹BB taraf›ndan ac›mas›zca soka¤a at›lma giriflimine karfl›, kamuoyunu ortak bir karfl›
durufl sergilemeye, her türlü araç ve yöntemle tepki göstermeye, birlikte kol kola, omuz omuza bir
mücadeleye ça¤›r›yoruz.

Bir hasta derne¤ine karfl› tak›n›lan bu tutumu, kendi gibi düflünmeyenleri yok etmeye karar vermifl
gözü kara, akl› kara ve yüre¤i kara bir zihniyet olarak görüyor ve fliddetle k›n›yoruz.

Bizi anlayacak ve destek olacak duyarl› kamuoyuna sayg›yla sunulur…

SA⁄LI⁄IMA ENGEL OLMA PLATFORMU

DERNE⁄‹ME DOKUNMA KAMPANYASI

Engelsiz Yaflam Federasyonu

Halkevleri Engelli Hakk› Atölyesi

‹stanbul Tabip Odas› 

Sa¤l›k Haklar› Hareketi Derne¤i

Sosyal Hizmet Uzmanlar› Derne¤i

Spina Bfida Derne¤i ‹stanbul fiubesi

TMMOB ‹KK

Toplumsal Haklar ve Araflt›rmalar Derne¤i

Türk Tabipleri Birli¤i Merkez Konseyi

Türkiye Kas Hastal›klar› Derne¤i
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SA⁄LIK HAKKIMIZDAN, ‹fi GÜVENCEM‹ZDEN, 
MESLEK‹ ONURUMUZDAN VAZGEÇMEYECE⁄‹Z!

Bu gün art›k aç›kça Görülüyor ki hükümet, “Sa¤l›kta Dönüflüm Program›” ad› alt›nda hayata geçir-
di¤i programla sa¤l›¤› metalaflt›rmakta ticarilefltirmede kararl› görünmektedir. Çünkü son iki y›ld›r
devam eden kriz ortam›nda bile görülmüfltür ki pek çok sektördeki iflaslara, küçülmelere ra¤men
dünyada üçüncü büyük sektör haline gelen sa¤l›k sektörü %12’lik büyüme h›z› ve karl›l›¤› ile ser-
mayenin ve tekellerin ilgisini çekmeye ve ifltah›n› kabartmaya devam etmektedir.

AKP Hükümeti dünyada ve ülkemizdeki Uygulamalar›n ortaya ç›kard›¤› sosyal, ekonomik, ahlaki,
mesleki- etik sorunlara ve Y›k›c› sonuçlar›na ra¤men sa¤l›k hizmetlerini piyasalaflt›rarak
ticarilefltirmekte ve kamunun sa¤l›k hizmeti sunumundan çekilerek alan›n uluslar aras› sermaye tekel-
leri için karl› bir Pazar haline getirilmesi program›nda toplumsal itirazlara kulak t›kayarak, di¤er ülkel-
erdeki olumsuz deneyimlere gözünü kapatarak ad›m ad›m ilerlemektedir.

Birinci basama¤› özelefltiren aile doktorlu¤u, sa¤l›k hakk›n› ve sosyal güvenli¤e darbe vuran SSGSS
yasas›,  çal›flanlar› kölelefltiren sözde Tam Gün’ün ard›ndan kamuyu sa¤l›k hizmetlerinden tamamen
tasfiye edecek olan Kamu Hastaneleri Birlikleri/fiirketleri Yasa Tasar›s› da Mecliste.

SA⁄LIKTA DEPREM ve ARTÇI SARSINTILAR DEVAM ED‹YOR

“KAMU HASTANES‹ DE KALMIYOR KAMU GÜVENCES‹ DE”

Tasar›ya göre Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ait 800 kamu hastanesi 40 kamu hastanesi birli¤i/holdingi
içerisinde gruplanarak 400 baflhekimli¤e indirilmekte böylece 400 kamu hastanesi birlefltirilerek ya
da kapat›larak tasfiye edilmektedir. Kamu hastaneleri birlikleri, yönetim kurullar› ve genel sekreter-
likleri ile birlikte gelip gidecek 6820 kadronun yan› s›ra mevcut kamu hastanelerinde çal›flan tüm
sa¤l›k personelinin de sözleflmeli statüde çal›flt›r›laca¤› tan›mlanmaktad›r.

Art›k anlafl›lm›flt›r ki, AKP hükümeti ulusal ve uluslar aras› temel yasal düzenlemeleri ve de¤erleri hiçe
sayarak sa¤l›k hakk› baflta olmak üzere örgütlü ve güvenli / güvenceli çal›flma hakk›n› ortadan
kald›rmaya,  çal›flanlar›n›n eme¤ini ucuzlatmaya ve gasp etmeye dönük uygulamalarda gözünü
budaktan esirgememektedir.

Bilindi¤i gibi hükümet, Sa¤l›kta Dönüflüm Program› kapsam›nda bugüne kadar;

Muayene ücretlerini %650 oran›nda artt›rm›flt›r.

Yeflil Kartl›lar dâhil herkes art›k katk› ve kat›l›m pay› ödemek durumunda b›rak›lm›flt›r.

Anne babas› sigortal› olmayan 18 yafl alt› çocuklar› için k›s›tlamalar getirilmifl birçok ilaç ödeme kap-
sam›ndan ç›kar›ld›, sosyal güvenli kurumunun ilaçta ve t›bbi malzemede ödedi¤i pay düflürüldü,
vatandafl›n katk›s› artt›.

Kendilerinin ve nüfuz ve iktidar sahiplerinin olanaklar› geniflletilirken, ayr›cal›kl› olanlar Türkiye’de ver-
ilen hizmetler için bile Amerika’ya gönderilirken, sigortas› olmayan, primini ve katk› / kat›l›m pay›n›
ödeyemeyen vatandafl ma¤dur olmakta, kap›s› aç›k hastanelerden ve eczanelerden geri dönmekte-
dir.

Sa¤l›k alan›nda yarat›lan kaos ve yaflan›lan ma¤duriyetler ile sa¤l›k emekçileri ile hastalar karfl› karfl›ya
getirilmekte ve sa¤l›k ortam›ndaki fliddet ve gerilim her geçen gün artarak devam etmektedir.

Tafleron olarak çal›flt›r›lan iflçiler, kriz bahanesiyle iflsiz b›rak›larak yüz binlerce emekçi ve ailesi sa¤l›k
güvencesinden mahrum b›rak›lm›flt›r.
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HALKIMIZA, SA⁄LIK VE SOSYAL H‹ZMETÇALIfiANLARINA ÇA⁄RIMIZDIR:

Sa¤l›k ve güvenli gelecek hakk› baflta olmak üzere,

4B, 4C, 4924, vekil, tafleron ad› alt›nda güvencesiz çal›flt›rmaya son verilmesi, tüm sa¤l›k ve sosyal
hizmet emekçilerinin tek statüde ve güvenceli çal›flmas› için,

Rekabeti körükleyen, güvencesi performans ücretlendirmesi yerine; emeklili¤imize de yans›yacak
insanca yaflamaya yetecek, güvenceli temel ücret için,

Sa¤l›kl› ve güvenli çal›flma ortam› için,

Özlük haklar›m›z, meslek ve görev tan›mlar›m›z için,

Meslek hastal›klar› ve ifl kazalar›n›n bilimsel temelde ele al›nmas› ve bu alanda yasal düzenlemeler
yap›lmas› için,

Esnek-kurals›z, fazla çal›ma ve angaryaya hay›r demek için,

Birinci basama¤› özellefltiren, çal›flanlar› güvencesizlefltiren Aile Hekimli¤i ve performansa dayal›,
kölece bir çal›flma düzeni getiren Tam Gün Yasas›’n›n iptal edilmesi, Hastaneleri iflletme haline getire-
cek olan Kamu Hastaneleri Birlikleri Yasa Tasar›s›’n›n geri çekilmesi için,

Sa¤l›kta katk›-kat›l›m pay› ve her türlü ilave ücretlerin kald›r›lmas› ve sa¤l›k hakk›n›n güvenceye
al›nmas› için,

‹laç teklerlinin ç›karlar› do¤rultusunda yap›lan; eczaneleri kapanma, eczac›lar› iflsiz, hastalar› ilaçs›z
kalma tehlikesiyle karfl› karfl›ya getiren düzenlemelerden vazgeçilmesi için,

Toplumun %80’i a¤›z-difl sa¤l›¤› sorunu yaflad›¤› halde bu alana kaynak ay›rmayan, difl hekimlerini
görmezden gelen tavr›n› sona erdirilmesi için,

G›da güvenli¤i ve hayvan sa¤l›¤›n›n tekellerin ç›karlar›na teslim edip halk› kene, kufl, domuz vb. hay-
van adlar›yla malul salg›n hastal›klar›na mahkum eden anlay›fltan vazgeçilmesi ve veteriner hekimlik
alan›n›n kamusal bir anlay›flla yeniden düzenlenmesi için,

BU TALEPLER‹ KEND‹ TALEPLER‹ OLARAK GÖREN

TÜM HALKIMIZI, SA⁄LIK VE SOSYAL H‹ZMET EMEKÇ‹LER‹N‹ SA⁄LIKTA YARATILAN BU YIKIMA
DUR DEMEK ‹Ç‹N

EYLEMLERE KATILMAYA DAVET ED‹YORUZ.

EYLEM TAKV‹M‹:

10 MART 2010 ÇARfiAMBA: Hastanelerde hasta ve hasta yak›nlar›na dönük bildiri da¤›t›m› ve bas›n
aç›klamalar›

12 MART 2010 CUMA: ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü önünde yürüyüfl ve bas›n aç›klamalar› (12:30’da
Ayasofya Önünde buluflulacakt›r)

14 MART 2010 PAZAR: Taksim Yürüyüflü (11.30’da Tünel Meydan›’nda buluflulacakt›r)

‹STANBUL TAB‹P ODASI / ‹STANBUL D‹fi HEK‹MLER‹ ODASI

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

SES ‹STANBUL fiUBELER‹ / DEV SA⁄LIK-‹fi
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SA⁄LI⁄IN T‹CARET‹ OLMAZ

“Sa¤l›¤›n Ticareti Olmaz, Sa¤l›k Hakk›m›zdan ‹fl Güvencemizden Vazgeçmeyece¤iz”

Sa¤l›k haftas›nda, sa¤l›kta özellefltirme operasyonunun yeni bir ad›m› ile karfl› karfl›yay›z. Kamu Has-
tanelerinin özellefltirilmesini-kapat›lmas›n›-sat›lmas›n› öngören, sa¤l›k emekçilerinin güvencesiz-söz-
leflmeli çal›flt›r›lmas›n› dayatan  Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasar›s›, TBMM Plan ve Bütçe Komisyo-
nunda görüflülüyor.

Bu operasyon, personel-kaynak-teçhizat ihtiyaçlar› karfl›lanmayarak kamu sa¤l›k kurumlar› ad›m-ad›m
çökertilerek bafllat›ld›. Hizmet   alanlarda memnuniyetsizlik yarat›larak,  özellefltirmenin  zemini olufl-
turuldu. Sa¤l›k emekçileri ile hastalar ve hasta yak›nlar› karfl› karfl›ya getirildi.

Özel sa¤l›k kurumlar›na sevkin önü aç›larak, kamu kaynaklar› özel hastanelere, t›bbi teknoloji ve ilaç
tekellerine aktar›ld›.

Bir yandan da,  kurulan döner sermaye iflletmeleri ile, kamu sa¤l›k kurumlar› iflletme kurallar›na gö-
re çal›flt›r›lmaya baflland›. Maafllar›m›z  düflük tutularak, döner sermaye katk› pay› ödemelerine muh-
taç hale getirildik. Dönersermaye ödemelerinde ifllem  say›s› ve kar üzerinden performans belirlen-
mesi uygulamas› bafllat›larak; sa¤l›k emekçileri  hastanelerin ticarethane gibi iflletilmesine ortak edil-
meye, birbiri ile rekabete zorlanarak;  dayan›flma-ekip anlay›fl› ve örgütlenme da¤›t›lmak istendi.

Sa¤l›k hizmeti parçaland›, yemek, temizlik, güvenlik hizmetlerinde bafllat›lan tafleronlaflt›rma; kamu
sa¤l›k kurumlar›n›n  laboratuar-radyoloji-ameliyathane bölümlerinin tafleron flirketlere devredilmesine
kadar vard›r›ld›.

Artan nüfusa ra¤men, personel say›s› artmad›, kadrolu personel eliyle, devlet taraf›ndan  verilmesi
gereken kamu sa¤l›k hizmetlerinde, as›l istihdam biçimi geçici-sözleflmeli-tafleron çal›flt›rma haline
geldi. Doktorlar, hemflireler baflta olmak üzere, sa¤l›k emekçileri güvencesiz-sözleflmeli çal›flt›r›lmaya
baflland›. Bugün iflkolumuzda çal›flanlar›n 108 bini tafleron iflçisi, 60 bin 4/b’li doktor- ebe-hemflire,
say›s› daha s›n›rl› da olsa 4/c’li, vekil ebeler, 4924, 4/b, 4/c ad› alt›nda binlerce sözleflmeli çal›flan
var. Yani iflkolumuzdakilerin %40’ › ifl güvencesinden yoksun.

Aile hekimli¤i uygulamas› ile, koruyucu sa¤l›k hizmetleri yok edilerek, sa¤l›k ocaklar› muayenehane-
lere dönüfltürüldü.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›  Yasas› ile, sosyal güvence kapsam›ndaki sa¤l›k hizmetle-
ri s›n›rland›r›l›rken, hangi sa¤l›k hizmetini, ne kadar süre ile alaca¤›m›z, Hükümetlerin iki duda¤› ara-
s›na b›rak›ld›.

Sa¤l›kta özellefltirmenin di¤er ad› olan "Sa¤l›kta Dönüflüm Program› " ile

Muayene ücretleri %50 artt›. Kamu ve özel Sa¤l›k kurulufllar›nda her türlü ifllem için cebimizden eks-
tra paralar ç›kmaya bafllad›.Yeflil kartl›lar dâhil herkese katk› pay› getirildi. Hastaneye yatan ve ame-
liyat olan hastalardan katilim pay› al›nmaya baflland›. Özel hastanelere giden hastalar sa¤l›k güven-
cesi olsa bile büyük paralar ödemeye bafllad›.Anne-babas› sigortal› olmayan 18 yafl alt› çocuklar için
k›s›tlamalar getirildi.

Birçok ilaç ödeme kapsam›ndan ç›kar›ld›. ‹laçta devletin ödedi¤i pay düflürüldü, vatandafl›nki artt›. Ba-
kanlar, milletvekilleri Sa¤l›k haklar›n› geniflletiyor. Amerika'da tedavi oluyor. Sigortas› olmayan, primi-
ni ödeyemeyenler ise ölüme mahkûm ediliyor. Kriz bahanesi ile iflsiz b›rak›lan yüz binlerce emekçi ve
ailesi sa¤l›k güvencesinden mahrum ediliyor.
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Özel hastaneler s›n›fland›r›ld›, kamu hastanelerinin s›n›fland›r›lmas› haz›rl›klar› bafllat›ld›. Böylece, pa-
ras› olanlar 1.s›n›f hastanelerde tedavi olurken, fakir-fukara 5. s›n›f hastanelerde bak›lacak.

Tam gün yasas› ile,   sa¤l›k emekçilerine esnek-kurals›z çal›flma ve angarya dayat›ld›.  Ucuz iflgücü ha-
line getirildi.  A¤›r  ifl yükü alt›nda çal›flan sa¤l›k personeli,  geçinebilmek için daha  fazla çal›flma, kar-
fl›l›¤›nda hiçbir güvencesi olmayan-emeklili¤e yans›mayan  performansa dayal› döner sermaye öde-
mesine mahkum edildi.

fiimdi s›ra, Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasar›s› ile; özerklefltirme ad› alt›nda özellefltirilerek, atanan
7 kiflilik Yönetim Kurulu Üyesine, bina-teçhizat ve arsas› ile birlikte satma-kapatma-devretme yetkisi
tan›yan ,  sa¤l›k emekçilerine sözleflmeli kölelik dayatmas›n› öngören, halk›n vergileri ile kurulan  Ka-
mu Hastanelerinin peflkefl çekilmesine geldi. Amaçlanan,  özel hastanelerin istedi¤i gibi fiyat belirle-
mesi önünde engel olarak, haks›z rekabet yapt›¤› düflünülen kamu hastanelerinin yok edilmesi, ara-
zilerinin ya¤malanmas›, sermayenin  sa¤l›k alan›nda istedi¤i gibi  kar etmesinin önündeki engellerin
kald›r›lmas›; özel sa¤l›k flirketlerinin zincir hastanelerinin kurulmas›.  ‹zin verirsek, gidece¤imiz nitelik-
li kamu hastanesi kalmayacak,

Hükümeti uyar›yoruz! Bu uygulamalar›n son bulmas›, herkese, eflit, ücretsiz nitelikli sa¤l›k hizmeti su-
nulmas› ve herkese sa¤l›k, güvenlik gelecek için "bu talepler benimde talebimdir"  diyen tüm halk›m›-
z› haklar›na sahip ç›kmaya, eylemlerimize destek olmaya ça¤›r›yoruz! 

Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasar›s› derhal geri çekilsin.  Sa¤l›k  alan›ndaki her türlü özellefltirmeye
son verilsin.  Sa¤l›ktaki katk›-kat›l›m pay› ve her türlü ilave ücretlerin kald›r›lmas› ve sa¤l›k hakk›n›n
güvenceye al›nmas› için, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas› iptal edilsin. Herkese eflit-
ücretsiz-nitelikli-ulafl›labilir sa¤l›k hizmeti hakk› tan›ns›n. Kamu sa¤l›k kurumlar›na bütçeden kaynak
aktar›ls›n. 

4-B, 4C, 4924, VEK‹L, TAfiERON ad› alt›nda güvencesiz çal›flt›rmaya son verilsin. Tüm sa¤l›k emekçi-
leri tek statüde ve güvenceli çal›flt›r›ls›n. Rekabeti körükleyen, kal›c› olmayan Performans ücretlendir-
mesi yerine; emeklili¤imize de yans›yacak insanca yaflamaya yetecek, kal›c› ve güvenceli temel ücret
verilsin. Sa¤l›kl› ve güvenli çal›flma ortam› için; özlük haklar›m›z tan›ns›n. Meslek ve görev tan›mlar›-
m›z yap›ls›n. Meslek hastal›klar› ve ifl kazalar› bilimsel temelde ele al›ns›n ve bu alanda yasal düzen-
lenmeler yap›ls›n.

‹STANBUL TAB‹P ODASI 

‹STANBUL D‹fi HEK‹MLER‹ ODASI

‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI 

DEV-SA⁄LIK ‹fi

SES ‹STANBUL fiUBES‹
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‹STANBUL BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹’NE SESLEN‹YORUZ!
ENGELL‹LER‹N ÜZER‹NDEN EL‹N‹Z‹ ÇEK‹N!

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi dünyan›n en büyük birkaç flehrinden birini yönetiyor. Bütçesi 12 mil-
yar ile bir çok ülkenin gayrisafi milli has›las›ndan daha fazla. Binalar›, arazileri, olanaklar›, ekipmanla-
r› baflka hiçbir kurumla k›yaslanamayacak zenginlikte…

Yine ‹stanbul’da, ço¤unlu¤u tekerlekli sandalye üzerinden yaflama tutunan ve say›lar› 100.000’i bu-
lan kas hastalar›n›n ise tüm ülkeye hizmet veren bir derne¤i ve bu derne¤in Yeflilköy’de arazisini ‹s-
tanbul Büyükflehir Belediyesi’nden kiralad›¤› bir binas› var…

Bir hafta öncesine kadar bu iki kurum aras›nda kamuoyunun gündemine oturan bir tart›flma yaflan-
d›. Yaklafl›k 4 milyar Dolarl›k bütçeli belediye, tüm gelirleri ba¤›fllar olan ve sembolik kiras›n› ödemek-
te zorlanan Türkiye Kas Hastal›klar› Derne¤i’ne “binay› boflalt›n” dedi. Belediyeden 1992 y›l›nda kira-
lanm›fl arazi üzerine yap›lan binan›n kas hastalar›n›n ve dostlar›n›n emekleri ile yükseldi¤ini yok say-
d›. Burada k›t olanaklarla onlarca kas hastas›na e¤itim, fizik tedavi gibi hizmetlerin verildi¤ini görmez-
den geldi. Belediye, sürekli bir ma¤duriyetle bo¤uflan bu gruba kamu ad›na sahip ç›kmak yerine “ka-
mu zarar›” var diyerek her hangi bir ticari kirac›s›n› tahliye eder gibi zorla tahliye etmeye kalk›flt›.

Oysa çok de¤il Yeflilköy’deki bu derne¤in birkaç kilometre uza¤›nda fiirinevler’de daha çok omurilik
felçlilerinin yarar gördü¤ü ama neredeyse ülkedeki tüm engellilere hizmet veren bir de Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Hastanesi var. Bu hastanenin D–100 karayoluna bakan çok de¤erli arazisinin
önemli bir k›sm› ticari bir kurulufla sat›ld›. Bir kamu arazisi, kamu yarar› gözetilmeksizin ticari yarara
aç›ld›. Araziyi alan kurulufl, market inflaat› yaparken, hastanenin bir blo¤unun tamamen, bir blo¤u-
nu ise k›smen kullan›lamaz halde hasara u¤ratt›. Özetle kamu yarar› tam iki kez kamu zarar›na dö-
nüfltürüldü. Bütün bu zararlar›n olufltu¤u süreçte, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, yap›lan ifllemin “ka-
mu yarar›na” olup olmad›¤›n› sorgulamad›. Peki, neden flimdi, Bakanlar Kurulu’nun kamu yarar›na
dernek kabul etti¤i bir engelli kuruluflunun çal›flmas›na engel olacak, “kamu zarar›” yaratacak bir ifl-
lem yapmak istiyor?

Yukar›daki veriler ard› ard›na s›raland›¤›nda dünyan›n herhangi bir ülkesinde, kamu yarar›n›, hakka-
niyeti, engelli haklar›n›, halk›n sa¤l›k hakk›n› savunan bir belediyeden, bir belediye baflkan›ndan han-
gi ad›m› atmas› beklenir? 

Ya da daha aç›k olarak sormak gerekirse yukar›daki tabloda ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ne, Bele-
diye Baflkan› Say›n Kadir Topbafl’a düflen görev ve sorumluluk ne olmal›d›r?

Akl› bafl›nda herkesin, halk›n sa¤l›¤›n› düflünen her politikac›n›n, engelli haklar›na duyarl› her yöneti-
cinin, hidroterapi havuzlar› ve iki blo¤u hasar gören hastaneyi onarmay› öncelikli ifl olarak kendi önü-
ne almas› beklenmez mi?

Kamu yarar›na çal›flan, engellilerin herkesle eflit koflullarda yaflayabilmesi için asl›nda merkezi hükü-
metin, yerel yönetimlerin yapmad›¤› görevleri de üstlenmek durumunda kalan bir Derne¤e, soka¤›
göstermek yerine, destek vermesi beklenmez mi?

Bütün bu sorular› 10 gün önce ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin Türkiye Kas Hastal›klar› Derne¤i’ni
eflyalar› ile birlikte boflatma karar› al›p bunu fiilen gerçeklefltirme giriflimleri üzerine yaz›yoruz. 

Bu sorulara kendi yan›t›m›zla ise; engelliler baflta olmak üzere herkesin kamusal sa¤l›k hakk›na erifle-
bilmesini sa¤lamak, s›n›rlama ve engellemelere karfl› ç›kmak ve hastane y›kma, dernek boflatma gibi
hak gasplar›na durdurmak üzere oluflturdu¤umuz “Sa¤l›¤›ma Engel Olma Platformu”nun KASDER’i
yaln›z b›rakmayaca¤›n›n bilinmesini istiyoruz.
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Bizler “Sa¤l›¤›ma Engel Olma Platformu” olarak öncelikle Belediye Baflkan› Say›n Kadir Topbafl’a gö-
revinin y›kmak de¤il yapmak, boflaltmak de¤il doldurmak oldu¤unu hat›rlatmak isteriz.

KASDER’in sembolik kira borcunu “kamu zarar›” olarak lanse edenlere, engellilere daha iyi hizmet
vereceklerini iddia edenlere çok somut bir önerimiz var. 

- Kamu zarar›n›n hem maddi hem de manevi olarak yafland›¤› ‹stanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesini hemen onar›n. 

- Engellilerin ve hastalar›n aylarca s›ra bekleme ve yetersiz tedavi s›k›nt›s›n› giderin. ‹stanbul Büyükfle-
hir Belediyesi’nin araçlar› da, imkânlar› da bunu çok k›sa sürede yapmaya yeterlidir. 

- Bunun yan› s›ra bu çok de¤erli hastanenin arazisini Carrefour’a satan, derin inflaat çukurunun yol
açaca¤› zararlar› hesaplamayan ve hastaneyi harap eden bütün sorumlulardan hesap sorun. Böylece
“kamu zarar›n›” önlemifl, engellilere karfl› görev ve sorumlulu¤unuz olan hizmeti de gerçeklefltirmifl
olursunuz. 

- KASDER için yapabilece¤iniz tek fley ise ihtiyaçlar› ölçüsünde belediye olanaklar› üzerinden katk›
sunmak, olanak yaratmak olabilir.

Tüm bunlar› yapmay›p 32 y›ll›k özverili bir çaban›n ürünü olan, fiilen 18 y›ld›r kendi olanaklar› ile kas
hastalar›n›n tedavi ve e¤itimi için çabalayan Türkiye Kas Hastal›klar› Derne¤ini boflaltma, yer de¤ifltir-
me ya da çal›flma sistemine müdahale niteli¤indeki herhangi bir girifliminiz karfl›s›nda bütün örgütsel
gücümüzle karfl› duraca¤›m›z›n bilinmesini kamuoyu önünde sayg›lar›m›zla duyururuz.

SA⁄LI⁄IMA ENGEL OLMA PLATFORMU

‹STANBUL TAB‹P ODASI

‹STANBUL ECZACI ODASI

‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI

‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI

SES BAKIRKÖY fiUBES‹

D‹SK/DEV SA⁄LIK-‹fi

PETROL-‹fi SEND‹KASI

SA⁄LIK HAKKI HAREKET‹ DERNE⁄‹  

SOSYAL H‹ZMET UZMANLARI DERNE⁄‹

SP‹NA BF‹DA DERNE⁄‹ ‹STANBUL fiUBES‹  

TOPLUMSAL HAKLAR VE ARAfiTIRMALAR DERNE⁄‹

TÜRK‹YE SAKATLAR DERNE⁄‹

HALK EVLER‹ ENGELL‹ HAKLARI ATÖLYES‹

GÖZDER  

YURTSEVER CEPHE ‹fiÇ‹ B‹RL‹⁄‹

BO⁄AZ‹C‹ ÜN‹VERS‹TES‹ SOSYAL POL‹T‹KA FORUMU

ELEKTR‹K MÜHEND‹SLER‹ ODASI ‹STANBUL fiUBES‹
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HASTANELER ‹fiLETME, HASTALAR MÜfiTER‹,  
SA⁄LIK ÇALIfiANLARI KÖLE OLMASIN 
HASTANE B‹RL‹KLER‹’NE DUR D‹YEL‹M!

Hükümet sa¤l›¤› hak olmaktan ç›karan, paran kadar sa¤l›k anlay›fl›n› esas alan, ek vergi ve mezarda
emeklilik düzenlemesi olan SSGSS yasas›, birinci basama¤› özellefltiren koruyucu sa¤l›k hizmetlerini
ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n ifl ve ücret güvencesini ortadan kald›ran aile doktorlu¤u yasas›, esnek ve
kurals›z çal›flmay› düzenleyen ve sa¤l›k piyasas›na ucuz ifl gücü temini sa¤lamay› hedefleyen  “Tam
Gün Torba Yasa’s›ndan sonra,  Kamu Hastaneleri Birlikleri Yasa Tasar›s›’n› Meclis gündemine
tafl›m›flt›r. Defalarca dikkat çekmeye çal›flt›¤›m›z gibi; Hükümet bu tasar› ile halk›n mal› olan kamu
hastanelerini daha fazla kar amac› güden birer iflletme haline getirmeye ve özellefltirmeye çal›flmak-
tad›r. 

Bu tasar›yla bir ticari iflletmenin ana unsuru olan al›m-sat›m-kiralama anlay›fl› Kamu Hastanelerine
getirilmektedir. Tasar›n›n 6. maddesinde yaz›ld›¤› gibi bu birliklerin her türlü araç, gereç, malzeme,
tafl›n›rlar› ile tapuda birlik ad›na kay›tl› tafl›nmazlar› kiralanabilecek, gerekti¤inde sat›labilecek, devir
ve takas ifllemleri yap›labilecek, çal›flanlar sözleflmeli statüde istihdama yöneltilecek, ifl güvencesi yok
edilecek dolay›s›yla hastaneler kar esas›na göre iflletilecektir. 

YASAYA GÖRE:

• Hastaneler ‹l Genel Meclisi’nin ve ‹l Ticaret Odas›’n›n belirledi¤i yöneticilerin ço¤unlukta oldu¤u,
siyasal ve piyasa müdahalesine aç›k yedi kiflilik kurul taraf›ndan yönetilecektir. 

• Sözleflmeli ve tafleron çal›flma esas olacak, flimdi memur olanlar›n güvencesi en fazla 5 y›l sürecek,

• Sa¤l›k hizmeti dâhil her türlü hizmet sat›n alma yolu ile gördürülebilecek,

• Hastaneler sat›labilecek, kiraya verilebilecek, iflletilecek veya ifllettirilecek,

• Hastaneler (A,B, C, D, E) s›n›fland›r›lacak. Vatandafl›n paras› hangi s›n›fa yeterse oraya gidecek,

• Verimsiz oldu¤u tespit edilen hastanelerin yöneticileri görevden al›nabilecek,

• Personel maafllar› dâhil tüm giderler hastane gelirleri ile karfl›lanacak. 

Bizler sa¤l›k çal›flanlar›n›n temsilcileri olarak, Kamu Hastaneleri Birlikleri yasas› ile, Telekom,
Sümerbank, Seka, Tekel, Bankac›l›k, fieker vb. uygulamalarda da oldu¤u gibi hastanelerin özellefltir-
ilerek ifl güvencemizin ve sa¤l›k hakk›m›z›n gasp edilerek sermayeye yeni rant aktar›laca¤›n› biliyoruz.
Bir kez daha görüyoruz ki sald›r› hepimize ayn› amaçla ayn› yerden yap›lmaktad›r. Sa¤l›k hakk›m›z›
ve güvencemizi ortadan kald›rmay› hedefleyen bu sald›r›ya karfl› bir kez daha tek el, tek vücut
olman›n zaman›d›r.

Biliyoruz ki, piyasa ortam›nda rekabete aç›k ve daha fazla kar güdüsüyle hareket edece sa¤l›k ifllet-
melerinde:  

• Sa¤l›k emekçilerinin ifl ve ücret güvencesi ortadan kalkacak,

• Daha fazla kar amac›yla; ücretlerde k›s›nt› yap›lacak, az elemanla çok ifl uygulamas›na gidilecek,
iflten ç›kar›mlar yaflanacak, bunun baflka bir sonucu da sa¤l›k hizmetinin kalitesi düflecek,

• Hastalar›n cepten ödedikleri katk›-kat›l›m- ilave ücret artacak

• Hastanelerde ve tedavilerde SGK’n›n karfl›lad›¤› t›bbi malzemelerin kalitesi düflecek,
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• Var olan bölgesel farkl›l›klar daha da artacak,

• Hastaneler ve çal›flanlar aras›nda rekabet olacak,

• “Paras› olana sa¤l›k” anlay›fl› sonucu sa¤l›¤a eriflimi daha da güçlefltirecek.

VE D‹YORUZ K‹,

HERKESE Efi‹T, ÜCRETS‹Z, N‹TEL‹KL‹, ULAfiILAB‹L‹R, KAMUSAL SA⁄LIK S‹STEM‹, ‹fi GÜVENCEL‹,
KADROLU ‹ST‹HDAM MÜMKÜNDÜR!

HERKESE SA⁄LIK VE GÜVENL‹ GELECEK ‹Ç‹N B‹RLEfi‹K MÜCADELEYE!

‹STANBUL TAB‹P ODASI

‹STANBUL ECZACI ODASI

‹STANBUL D‹fi HEK‹MLER‹ ODASI

‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI
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14.04.2010
SA⁄LIK OCAKLARIMIZIN KAPATILMASINA
HASTANELER‹MZ‹N SATILMASINA SA⁄LIK HAKKIMIZIN GASP
ED‹LMES‹NE VE GÜVENCES‹Z ÇALIfiMAYA HAYIR!

AKP Hükümeti dün oldu¤u gibi bugün de; sa¤l›k çal›flanlar›n›n ve sa¤l›k örgütlerinin seslerine kula¤›n›
t›kayarak kendi bildi¤ini yapmaya çal›fl›yor. Ancak bizler susmad›k susmayaca¤›z. Tüm engellemelere
inat sesimizi daha da yükseltece¤iz. 

Hükümet’in sa¤l›k alan›n› özellefltiren Kamu Hastane Birlikleri Yasas›’na karfl› 24 kamu hastanesinde
referandum sand›klar› kurduk. Ancak baflta Kad›köy A¤›z Difl Sa¤l›¤› Merkezi, Kartal Yavuz Selim
Devlet Hastanesi, Üsküdar Devlet Hastanesi, Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi baflta
olmak üzere demokratik hakk›m›z›n kullan›lmas›na yönelik de¤iflik engellemelerle karfl›lafl›lm›flt›r.
Hükümetin demokratik aç›l›m ad› alt›nda çal›flma yürüttü¤ü bu dönemde bu tutumlar› oldukça
manidar buluyor ve k›n›yoruz. 

Her fleye ra¤men sa¤l›k kurulufllar›nda özlük haklar›m›za sahip ç›kmaya devam edece¤iz. Ve has-
tanelerde yapt›¤›m›z referandumlar› meslek örgütleri, sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuru-
lufllar› ve vatandaflla beraber kentin meydanlar›nda mahallelerinde ve di¤er çal›flma ortamlar›nda
yayg›n olarak uygulamaya devam edece¤iz. 

Buradan bir kere daha sesleniyoruz: AKP hükümeti, bugüne kadar popülist uygulamalarla sa¤l›k
alan›n› tahrip eden ve birçok hak kayb›na neden olan Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n› sürdürüle-
meyecek bir tak›m düzenlemelerle maskelemifl olsa da art›k masal bitmifl ve gerçek ortaya ç›km›flt›r. 

Sa¤l›k çal›flanlar› olarak hükümetini Anayasa Paketi’nden önce Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’na iliflkin
referandum sonuçlar›na uymaya davet ediyoruz. 

Bölgelerde yap›lan referandumlar›n il sonuçlar›na göre:

ANADOLU YAKASI REFERANDUM SONUÇLARI:

Kurulan sand›k say›s›: 6

Kullan›lan oy say›s›: 1037 

EVET: 7 

HAYIR: 1030 

fi‹fiL‹ BÖLGES‹ REFERANDUM SONUÇLARI: 

Kurulan sand›k say›s›: 6

Kullan›lan oy say›s›: 2683 

EVET: 9 

HAYIR: 2674 

AKSARAY BÖLGES‹ REFERANDUM SONUÇLARI:

Kurulan sand›k say›s›: 6

Kullan›lan oy say›s›: 3131 

EVET: 25

HAYIR: 3106
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BAKIRKÖY BÖLGES‹ REFERANDUM SONUÇLARI:

Kurulan sand›k say›s›: 6

Kullan›lan oy say›s›: 2514

EVET: 4

HAYIR:2510

Sonuçlarda da aç›kça görülmektedir ki biz sa¤l›k çal›flanlar› olarak, Kamu Hastane Birlikleri Yasas›
Tasar›s›’n›n derhal geri çekilmesini istiyoruz.  Sa¤l›k  alan›ndaki her türlü özellefltirmeye son ver-
ilmesini,  herkese eflit-ücretsiz-nitelikli-ulafl›labilir sa¤l›k hizmeti hakk› tan›nmas›n› ve Kamu sa¤l›k
kurumlar›na bütçeden kaynak aktar›lmas›n› istiyoruz. Güvenli ortamda güvenceli çal›flmak istiyoruz. 

HERKESE SA⁄LIK VE GÜVENL‹ GELECEK ‹Ç‹N B‹RLEfi‹K MÜCADELEYE!

‹STANBUL TAB‹P ODASI

‹STANBUL ECZACI ODASI

‹STANBUL D‹fi HEK‹MLER‹ ODASI

‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI

DEVR‹MC‹ SA⁄LIK ‹fiÇ‹LER‹ SEND‹KASI (DEV SA⁄LIK-‹fi)

SA⁄LIK VE SOSYAL H‹ZMET EMEKÇ‹LER‹ SEND‹KASI ‹STANBUL fiUBELER‹ (SES)
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09.04.2009
ONLARA CLEVELAND YOLLARI, VATANDAfiA SA⁄LIK HAKKI
KISITLAMALARI

Kriz bahanesi ile gelece¤imizin karart›lmas›na,

Sa¤l›k hakk›m›z›n gasp edilmesine izin vermeyece¤iz 

Sa¤l›k alan›nda her gün bir dizi düzenleme yap›lmakta, bir k›sm› kamuoyuyla paylafl›lmadan uygula-
maya konulmaktad›r. Daha fazla kâr ve rant talebiyle sa¤l›k hizmetlerinin piyasalaflt›r›lmas› ve ticari-
lefltirilmesi süreci h›zland›r›lmaktad›r. Sa¤l›k hizmeti hak olmaktan ç›kar›lmakta; hizmet paketlenme-
ye, s›n›rland›r›lmaya çal›fl›lmakta, tedavi hizmetleri için prim, katk› ve kat›l›m pay›, kapsam d›fl› hizmet-
ler için ek ödeme vb. yöntemlerle vatandafl›n cebinden daha çok para al›nmas› hedeflenmektedir.

Yap›lan yeni düzenlemelerle, sa¤l›k hizmetlerinde sosyal güvencesi olmayan yaklafl›k 20 milyon va-
tandafl›m›z›n yaflad›¤›, yaflayaca¤› sorunlar bir tarafa, sosyal güvencesi olan vatandafllar›m›z için bile
sa¤l›k hizmetlerine ulafl›m›n önüne, beklendi¤i gibi her gün yeni engeller ç›kar›lmaktad›r. Kurals›zlafl-
t›r›lan sa¤l›k ortam›nda hasta ve hasta yak›nlar›yla sa¤l›k çal›flanlar› karfl› karfl›ya getirilirken sa¤l›k or-
tam›nda gerilim, fliddet ve çat›flmalar artmakta, hem hastalar›m›z hem de sa¤l›k çal›flanlar› ma¤dur
olmaktad›r.

1 Ekim 2008 günü yürürlü¤e giren Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i 1 Nisan 2009’da bafllayan düzenleme-
ler sa¤l›k hizmetine ulafl›m› güçlefltiren, engelleyen yeni maddeler içermektedir. Küresel krizin vurdu-
¤u, iflsiz b›rakt›¤›, yoksullaflt›rd›¤› genifl toplum kesimleri sa¤l›k hizmetlerinden de yoksun b›rak›larak
ikinci kez ma¤dur edilmektedir.

• Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) eflde¤er ilaç uygulamas›na göre doktor reçetesinde hangi ilaç
yaz›l›rsa yaz›ls›n ayn› grup ilaçlar›n en ucuz olan› temel al›nmakta ve ödeme en ucuz ilac›n %22 faz-
las›n› geçmemektedir. Oysa söz konusu en ucuz ilaç birçok durumda eczanelerde bulunamamakta
ve iki ilaç aras›ndaki fark› hastalar ceplerinden ödemek zorunda kalmaktad›rlar. 

• Birçok ilaç SGK ödemelerinden ç›kar›lm›fl, hekimlerin reçete yazmalar›, hastalar›n bu ilaçlar› alma-
lar› güçlefltirilmifltir. 

• Rahats›zl›¤› nedeniyle bir branfl poliklini¤inde muayene olan SGK’l› hastalar›n izleyen 10 gün bo-
yunca ayn› branfla müracaat etmeleri engellenmektedir. Oysa bir hastan›n bir hekime muayene ol-
mas› izleyen on gün boyunca yeniden muayene olma ihtiyac›n› ortadan kald›rmaz. ‹lk müracaatta ko-
nulan teflhisin ve uygulanan tedavinin yeterli gelmemesi, hastal›k tablosunun de¤iflmesi, araya giren
baflka bir hastal›k ve bu nedenle hastan›n durumunun a¤›rlaflmas› gibi durumlarda hastan›n herhan-
gi bir süre s›n›rlamas› olmadan tekrar doktora görünmesi t›bbi bir zorunluluktur. Bu zorunlulu¤un “is-
tismar›n engellenmesi” gibi gerekçelerle engellenmesi hastan›n hayat›n› kaybetmesine kadar giden
bir dizi soruna yol açabilir ve bu sorunlar›n ve ölümlerin sorumlusu SGK olacakt›r.

• Bilgisayarl› tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR) gibi tetkiklere, yine “istismar›n önlenmesi” ge-
rekçesiyle süre s›n›rlamas› getirilmifltir. Oysa hekimin istedi¤i tetkikin sonucunu tan›ya gitmek için ye-
terince aç›klay›c› bulmamas›, hastal›¤›n seyrinde yeni bulgular›n ortaya ç›kmas› gibi nedenlerle iste-
nen tetkiklerin tekrarlanmas› t›bbi bir gereklilik olabilmektedir. Bu koflullarda tekrar tetkik istemenin
mali gerekçelerle engellenmesi teflhis ve tedavinin gecikmesi, hatal› olmas› gibi hastalar›n sa¤l›¤›na
zarar verici sonuçlara yol açacakt›r.

• Birçok kronik hastal›k ilaçlar›n›n, iflitme cihaz› gibi protezlerin uzman hekim ya da kurul raporu ile
yaz›lmalar› koflulu getirilmifl, yetersiz hastane ve uzman say›s› olan yerlerde ilaca eriflim oldukça k›s›t-
lanm›flt›r. 
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•  Yatan hastalara hastane eczanesinde bulunmad›¤› için d›flar›dan temin etmek üzere yaz›lan reçe-
te bedelleri ödenmemekte, bu durumda kifliler kendi ceplerinden ödemek zorunda kalmaktad›r.  

• Yaflamsal önemi olan hastal›klar›n tedavisinde kullan›lan ilaçlar›n temininde ciddi güçlükler yaflan-
maktad›r. Devlet yaflamsal önem tafl›yan bu ilaçlardan elini çekmemeli, firmalar›n bu tip ilaçlar› en az
bir y›l yetecek miktarda elinde bulundurmas›n› sa¤layacak düzenlemeyi yapmal›d›r.

• Bütün bu k›s›tlamalar halk›n sa¤l›k hakk›n› olumsuz etkilemekte, her geçen gün k›s›tlamalar ve cep-
ten ödemeler art›r›lmakta, bu uygulamalar hekimlerle hasta ve yak›nlar›n› karfl› karfl›ya getirmekte-
dir.

•  Acil servisler giderek gerçek acil hastalara hizmet vermek durumundan ç›kar›larak GSS nin engel-
lerini aflamayan (randevu alamayan, primini ödeyemeyen, tekti ve tedavi s›n›rlamalar›n›n aflamayan
vb.)  ya da normal hizmete ulaflamayan hastalar›n u¤rak yeri haline gelmifltir. Bu durum bir taraftan
acil hizmeti sunmaya çal›flan sa¤l›k personelinin ifl yükünü alt›ndan kalk›lamaz bir hale getirirken di-
¤er taraftan gerçekten acil olan hastalar›m›z›n hizmet almakta zorlanmalar›na, gerilimlerin, istenme-
yen sonuçlar›n artmas›na ve zaman zaman ma¤dur olmalar›na yol açmaktad›r. 

• Kriz sürecinde yaklafl›k bir milyon çal›flan iflini kaybetmifltir. Aileleri ile birlikte 4-5 milyon vatanda-
fl›m›z sosyal güvencesini kaybetmek üzeredir. Yoksulluklar›na yoksunluklarda eklenmek üzeredir.

• Oysa sa¤l›k ertelenebilir, sat›l›p al›nabilir bir meta, sa¤l›k hizmeti uygulama tebli¤lerine, kâr-zarar
hesaplar›na hapsedilecek bir kavram de¤ildir. Sa¤l›k eflit ve ücretsiz eriflilmesi gereken bir hakt›r. Sa¤-
l›kta t›bbi teknoloji ve ilaç konusundaki savurganl›k önlenmek isteniyorsa, sosyal devlet olman›n ge-
re¤i olarak sa¤l›k hizmeti sunumu ve finansman› devlet taraf›ndan yap›lmal› ve koruyucu sa¤l›k hiz-
metlerine öncelik verilmelidir. 

Herkese Sa¤l›k/Güvenli Gelecek Platformu olarak bütün emekçileri, bir kez daha, sa¤l›k ve sosyal gü-
venlik 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¤in-
de emekçiler aleyhine yap›lan bütün düzenlemeler derhal geri çekilmelidir.

HERKESE SA⁄LIK/GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU-‹STANBUL
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29.04.2009
HALKLARIN SA⁄LIK HAKKI HAREKET‹ ‹STANBUL’DA 

Dünya Halk Sa¤l›¤› Kongresi için ‹stanbul'da bulunan Halklar›n Sa¤l›k Hareketi aktivistleri, Odam›z ve
‹NSEV'in ortaklafla düzenledi¤i bir organizasyonla, Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu'nun
düzenledi¤i gecede 29 Nisan akflam› Odam›zda biraraya geldiler. 

Dr. Özdemir Aktan'›n aç›l›fl konuflmas› ard›ndan HSGG Platformu ad›na Dr. Hüseyin Demirdizen
Türkiye'deki sa¤l›k hakk› mücadelesini özetleyen bir konuflma yapt›.

Daha sonra dünyan›n de¤iflik bölgelerinden gelen aktivistler, kendi ülkelerindeki ve dünyadaki sa¤l›k
hakk› mücadelelerini anlatt›lar ve bu amaçla kurulmufl organizasyonlar hakk›nda bilgi verdiler. 

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU
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06.06.2009
ATV SABAH ‹fiÇ‹LER‹N‹ Z‹YARET

Sabah Gazetesi, ATV ve dergi grubunun bulundu¤u Türkuaz Dergi Grubu’nda 13 fiubat 2009 tari-
hinden bu yana haklar› için mücadele eden iflçiler Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu’nun
bileflenleri taraf›ndan 6 Haziran 2009 tarihinde destek ziyaretinde bulunuldu.

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU
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15-16.06.2009
15-16 HAZ‹RAN D‹REN‹fi‹

Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu, 15–16 Haziran direniflinin 39. y›l dönümü nedeniyle
Kad›köy'de yürüyüfl yapt›. 

Platform Bileflenleri, Kad›köy Belediyesi önünde bir araya geldi. “Yaflas›n 15–16 Haziran direnifli”,
“Krizin faturas›n› patronlar ödesin” dövizlerini açarak sloganlarla Yo¤urtçu Park›'na yürüyen iflçi ve
emekçiler, yürüyüfl boyunca krize karfl› mücadele ça¤r›s› yap›ld›. 

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU
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09.07.2009
TUZLA TERSANELER‹NDE ‹fiÇ‹ C‹NAYETLER‹ DURMUYOR

TUZLA TERSANELER‹NDE ‹fiÇ‹ C‹NAYETLER‹ DURMUYOR, 

HÜKÜMET HER YER‹ TUZLA TERSANE CEHENNEM‹NE ÇEV‹RECEK 

TASARILARA ‹MZA ATIYOR!   

BU G‹D‹fiE DUR DEMEK ‹Ç‹N 

10 TEMMUZ CUMA GÜNÜ KADIKÖY ‹SKELES‹ 

ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEfiT‹R‹LECEKT‹R! 

Tuzla Tersaneleri’nde 8 Temmuz Çarflamba günü yaflanan patlamada bir iflçi hayat›n› kaybetmifl, bu
son ölümle birlikte ölen iflçi say›s› 126’ya yükselmifltir.   

Tuzla Tersaneleri’nde yaflanan ifl cinayetlerini, çal›flma hayat›n› olumsuz etkileyen, kaza ve ölümlere
davetiye ç›karacak olan kiral›k iflçi çal›flt›rma uygulamas›n›, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i hizmetlerinin
tafleron firmalara emanet edilmesini, dolay›s›yla iflçilerin can›n›n, güvenli¤inin piyasa rekabetine terk
edilmesini protesto etmek için 10 Temmuz 2009’da Herkese Sa¤l›k ve Güvenli Gelecek Platformu
olarak Kad›köy ‹skelesi önünde bir bas›n aç›klamas› düzenlendi.   

Yap›lan aç›klamada, y›llard›r kayg›lar›n, taleplerin dile getirilmesine ve yetkililerin ciddi önlemler
almas› gerekti¤i vurgulanmas›na ra¤men Tuzla Tersaneleri’nde ifl cinayetlerine izin verildi¤i vurgu-
land›. Aç›klamada ayr›ca, Hükümet’in bütün çal›flma alanlar›n› Tuzla Cehennemi’ne benzetecek
uygulamalara imza atmay› da sürdürmekte oldu¤una dikkat çekilerek bunun son örne¤inin ‹stihdam
Bürolar› ad› alt›nda gündeme getirilen iflçi kiralama uygulamas› oldu¤u ifade edildi.  

Aç›klama sonunda Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu’nun bileflenleri olarak, iflçilerin can›n›,
güvenli¤ini hiçe sayan bu uygulamalar› kabul etmedikleri ifade edilerek iflçilerin can güvenli¤inin
piyasan›n rekabet koflullar›na terk edilemeyece¤ine bir kez daha dikkat çektiler. 

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU 
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11.07.2009
TUZLA TERSANELER‹NDE ‹fiÇ‹ ÖLÜMLER‹ VE ÖZEL ‹ST‹HDAM
BÜROLARI

Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu'nun Tuzla Tersanelerinde ‹flçi Ölümleri ve Özel ‹stihdam
Bürolar› Hakk›nda Bas›n Aç›klamas› Metnidir. 

De¤erli Bas›n Emekçileri, 

De¤erli Kat›l›mc›lar; 

Bu bas›n aç›klamas›n› Hükümetin ve Sermayenin yaflad›¤›m›z kapitalizmin krizine buldu¤u çözümleri;
yani daha fazla sömürüyü, daha fazla hak kayb›n› kabul etmedi¤imizi, etmeyece¤imizi bir kez daha
hep birlikte ilan etmek için tasarlam›flt›k. 

Ve ne yaz›k ki, arada geçen sürede, art›k bir ölüm havzas›na dönüflen Tuzla'da, apaç›k bir cinayet
olan yeni bir "ifl kazas›nda" bir iflçi kardeflimizi daha yitirdik. Bir petrol gemisinin yak›t tank›nda yap›lan
kaynak çal›flmas› s›ras›nda gerçekleflen patlamada Bayram KÜTÜK öldü, dört iflçi yaraland›. 

Türkiye'de Baflbakan da, hükümet de, sermaye örgütleri de, patronlar da biliyor ama en çok iflçiler
biliyor: Tuzla'da ölüm çoktan beridir kol geziyor. Tafleronlaflt›rma, kurals›zlaflt›rma, güvenliksiz ve
güvencesiz çal›flt›rma, uzun çal›flma saatleri ve denetimsizlik daha birçok yerde ama özellikle
TUZLA'da çal›flmay›, ölüm için kuyru¤a girmeye dönüfltürdü. Bayram KÜTÜK ile birlikte bu ölüm
kuyru¤unda, 9'u bu y›l olmak üzere son 10 y›lda 126 kifli can›n› yitirdi; yüzlerce yaral› var. Yani her
ay birden daha fazla kifli TUZLA'da öldü, onlarcas› yaraland›. Bu flu demek: önümüzdeki aylarda da
sermayenin kâr› için en az bir iflçi daha ölecek... Bu gidifle DUR demek için buraday›z. 

De¤erli Bas›n emekçileri; 

Tuzla'daki her ölümden sonra oldu¤u gibi, bir ay önce 8 Haziran'da yine bir ifl cinayetinde yitirdi¤imiz
iki iflçi arkadafl›m›z›n ölümü sonras›nda yapt›¤›m›z bas›n aç›klamas›nda taleplerimizi ve önerilerimizi
s›ralam›flt›k: 

Taleplerimiz flunlard›: 

1. Tersanelerde ‹fl cinayetlerine kurban giden arkadafllar›m›z›n % 99'unun tafleronda çal›flt›¤›
bilinirken, yasalara ayk›r› olarak uygulanan bu tafleronluk sistemi derhal kald›r›lmal›d›r.

2. Tersanelerde Limter-‹fl, TMMOB, TTB, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, BARO ve G‹SB‹R tem-
silcilerinden oluflan, tam yetkiyle donat›lm›fl, Tersaneleri ‹zleme ve ‹nceleme Komisyonu kurulmal› ve
acilen göreve bafllamal›d›r

3. Sendikalaflman›n önündeki engeller kald›r›lmal›d›r.

4. ‹flçi sa¤l›¤› ifl güvenli¤i mühendislerinin parasal olarak ifl yeri patronuna ba¤l› olmalar›, görevlerini
yapmalar›na engel olmaktad›r. ‹flçi sa¤l›¤› ifl güvenli¤i uzmanlar›n›n ifl güvenceleri art›r›lmal›, iflten
ç›kart›lmalar› zorlaflt›r›lmal›d›r. Çal›flma alanlar›ndaki yetkileri de art›r›lmal›d›r. 

5. Tersanelerde iflçi sa¤l›¤› ifl güvenli¤i sisteminin oluflturulmas› ve devam ettirilmesinden birinci dere-
cede tersane patronlar› sorumludur. E¤itim elbette önemlidir ve zorunlu olmal›d›r. Ama öncelikle ter-
sane patronlar› iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i e¤itimi almal›d›r. 

6. ‹fl cinayetlerinden birinci derecede sorumlu olan tersane patronu ve tafleronlar yarg›lanmal›d›r.

Taleplerimiz bugün için de geçerlidir ve Tuzla'da yeni ölümler olmamas› için uygulamaya hemen
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sokulmal›d›r. Ama ifl kazalar› s›ralamas›nda Avrupa'da birincili¤i, dünyada ilk befli hiçbir ülkeye
kapt›rmayan ülkemizdeki geliflmeler bu taleplerin gerçekleflmesi yönünde de¤il,  tam tersi yönde
olmaktad›r. 

De¤erli Bas›n Emekçiler; 

‹flçi arkadafllar, 

Biryandan iflçi kardefllerimizi yitiriyoruz, di¤er yandan ise, AKP hükümeti iflçi ölümlerini art›racak yeni
ifl yasalar› ç›kart›yor. 27 Haziran günü sabaha karfl› 03.00 s›ralar›nda TBMM'de kabul edilen bir torba
yasa ile ‹fl Yasas›'na eklenen bir hükümle, özel istihdam bürolar›na iflçileri bir baflka iflverene kiralama
(satma) imkân› tan›nd›. Her ne kadar Cumhurbaflkan› bu yasay› flimdilik veto edip meclise geri gön-
dermifl olsa da tehlike ortadan kalkmam›flt›r. 

Yasa tasar›s› AKP hükümetinin iflçi düflman› zihniyetini ortaya koyuyor: Tafleronluk sisteminden de
geri bir sistemi, iflsizli¤e çözüm ad›na uygulamaya sokmay› amaçlamaktad›r. Kurulmak istenen
iflçileri; haks›z, hukuksuz, sendikas›z, güvencesiz ve sigortas›z bir ortamda ve daha a¤›r koflullarda
çal›flmaya zorlayacak köle pazarlar›d›r. 

Bu yasa ile Özel ‹stihdam Bürolar› iflçilerle geçici ifl sözleflmesi yap›p onu r›zas› olmadan istedi¤i
flirkete kiralayacakt›r. ‹flçi kiralayan iflveren, iflçiye karfl› hiçbir sorumluluk tafl›mayacakt›r. 

Bu, tüm çal›flma yaflam›n›n en hafif deyimle tafleronlaflt›r›lmas›, kadrolu istihdam›n giderek azalmas›,
geçici iflçili¤in esas hale gelmesi ve tüm çal›flanlar›n temel güvencelerinden biri olan k›dem tazminat›
hakk›n›n yok edilmesi demektir. 

Bu, 250 y›l önceki ‹ngiltere'nin, Almanya'n›n, Fransa'n›n iflçi simsarl›¤›n›n 250 y›l sonra Türkiye'de
yasalaflt›r›lmas› demektir. 

Bu, sendikalaflma hakk› ve olanaklar›n›n yok edilmesi demektir. 

Ek olarak, bu yasa ifl sözleflmesi yerine iflçi kiralama sözleflmesini geçirdi¤i için ifl hukukunun teme-
line dinamit koymak ve var olan anayasal kurallar› dahi yok saymak demektir. 

De¤erli bas›n mensuplar›; 

Tuzla'daki sermayenin ifl cinayetleriyle AKP hükümetinin Özel ‹stihdam Bürolar› birlefltirildi¤inde
ortaya ç›kan fludur: Sermaye ve hükümet milyonlarca emekçiye flunu dayat›yor: 

‹fl mi ar›yorsun? Köle kuyruklar›nda, simsarlar›n önünde s›raya gir.

E¤er flans›n yaver gider köle sahipleri taraf›ndan seçilirsen, ifl arkadafl›ndan daha iyi olmaya, daha
fazla göze girmeye çal›flarak, ama ayn› zamanda daha uzun süre çal›flmaya ve yorgunlu¤a al›flarak,
zehir solumamay›, ortamdaki zehirden etkilenmemeyi ö¤renerek çal›fl ve ölmemeye dua et. 

Ve hiçbir zaman efendilerinin sözünün d›fl›na ç›kma, özellikle arkadafl›n ile birlikte karfl› ç›kmay›
akl›ndan bile geçirme. 

Evet, köle pazarlar› ve ölüm havzalar› art›k hayat›m›z›n bir parças›d›r. 

De¤erli Bas›n Mensuplar› 

fiunu da belirtmeliyiz: Yasa sadece ücretli köle ticaretini yasalaflt›rmakla kalmad›. ‹flçilerin birikimi
olan ve iflsizlere ödenmesi gereken ‹flsizlik Sigortas› Fonunun bütçeye ödenek kaydedilmesine, bir
di¤er ifadeyle ya¤malanmas›na de olanak sa¤lad›. ‹flsizlik Sigortas› Fonu gelirlerinin dörtte üçü
yat›r›mlarda kullan›lmak üzere bütçeye gelir kaydedilip sermayeye kaynak olarak aktar›lacak. 

Yaflad›¤›m›z kriz koflullar›nda Sermayenin ve t›pk› Kölelik Bürolar›nda oldu¤u gibi sermayenin tüm
taleplerini yasalaflt›rmay› bir görev olarak üstlenmifl AKP hükümetinin dayatt›¤›   en son çözüm
budur: Güvencesiz düflük ücretli, esnek ve sendikas›z kiral›k bir iflgücü üzerinden daha fazla, daha
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azg›n, daha vahfli bir sömürü. 

Bu sald›r›lara karfl› aç›kça belirtiyoruz: 

Evet, Çal›flmak istiyoruz! Ama Ölmek de¤il! 

Evet, ‹fl istiyoruz! Ama Köle Olmak de¤il. 

Sermayenin ve AKP Hükümetinin tüm çal›flanlara yönelik sald›r›lar›na karfl›; baflta sendikalar olmak
üzere, tüm emek ve meslek örgütlerini, emekten yana olan tüm siyasi parti, grup ve platformlar›,
tüm kiflileri birlikte mücadele etmeye, ifl, ekmek ve özgürlü¤ü, eflitlik ve kardeflli¤i savunmaya
ça¤›r›yoruz. 

B‹Z KARfiI ÇIKARSAK YAPAMAZLAR! 

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU/‹STANBUL 

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U



2 2 9

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U

22.11.2009
HAYD‹ GREVE, DAYANIfiMAYA

‹ki Milyon Kamu Emekçisi 25 Kas›m'da Grevde 

Haydi Greve! 

Haydi, Grevle Dayan›flmaya! 

‹ki milyon kamu emekçisi 25 Kas›m'da ekonomik krizin bedelini ödememek, herkese sa¤l›k, güvenli
gelecek, paras›z e¤itim talebiyle greve ç›k›yor. ‹flten ç›kartmalar yasaklans›n, toplu sözleflme ve grev
hakk› istiyoruz diyerek hükümeti uyar›yor. 

25 Kas›m'da E¤itim, Sa¤l›k, Belediye, Büro, Haberleflme, Bas›n, Yap›, Yol, Enerji, Tafl›mac›l›k, Kültür
ve Sanat, Vak›f ve Tar›m Emekçileri bir günlük uyar› grevi gerçeklefltiriyor. Herkese Sa¤l›k Güvenli
Gelecek Platformu çat›s› alt›nda bir araya gelen iflçi sendikalar›, sa¤l›k ve meslek odalar›, mühendis
ve mimarlar, emekten yana siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, platform ve siyasi çevreler
olarak KESK'in alm›fl oldu¤u grev karar›na destek olaca¤›z. 

Kamuda çal›flan veya kamudan hizmet alan milyonlarca insan olarak, hak ve özgürlüklerimiz için grev
karar› alan s›n›f kardefllerimizle dayan›flma içinde olaca¤›z. 

25 Kas›m'da çal›flmakta oldu¤umuz kamu iflyerlerinde biz de greve ç›kaca¤›z. 

Grevi desteklemek için 25 Kas›m'da çocuklar›m›z› okula göndermeyece¤iz, belediye, vergi dairesi,
PTT baflta olmak üzere devlet dairelerindeki ifl ve ifllemlerimizi 25 Kas›m günü bir gün erteleyece¤iz,
acil olmad›kça sa¤l›k kurulufllar›na baflvurmayaca¤›z, ulafl›m için trenleri kullanmayaca¤›z. 

25 Kas›m günü Avrupa Yakas›nda saat 11.30'da Çapa Hastanesi önünde; Anadolu Yakas› olarak
11.30'da Sirkeci Tren ‹stasyonu önünde toplanarak Beyaz›t Meydan›nda grevcilerle buluflaca¤›z. 

Haydi, Dayan›flmaya! 

Krizin Bedelini Ödemeyece¤iz 

Herkese Paras›z E¤itim ve Sa¤l›k Hakk› 

Herkese ‹fl, ‹fl Güvencesi, Yeterli Ücret 

Kamu Emekçilerine Toplu Sözleflme ve Grev Hakk› 

‹flten Ç›kartmalar Yasaklans›n, ‹flten At›lan ‹flçiler Geri Al›ns›n.

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU
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10.12.2009
D‹SK NAKL‹YAT-‹fi SEND‹KASINA YAPILAN KEYF‹ VE 
HUKUKSUZ BASKILARI KINIYORUZ!

De¤erli bas›n emekçileri,

‹flçilerin haklar›n›, ücretlerini, ekonomik taleplerini, ifl ve ifl güvencesini, çal›flma hakk›n› savunan D‹SK
Nakliyat-‹fl sendikas›n›n Genel Baflkan› Ali R›za Küçükosmano¤lu ve 9 sendika yöneticisi ile iflçiler, 7
Aral›k günü sabaha karfl› gözalt›na al›nd›. Yasal gözalt› süresinin s›n›rlar› zorlanarak tutuklu kald›lar.
Evleri; sendika genel merkezi bas›ld›; hukuksuz aramalar yap›ld›. 

‹flçilerin ç›karlar›ndan baflka ç›karlar› olmayan, iflçi ve sendikal hareketin yak›ndan tan›d›¤› bu
sendikac›lar›n tutuklanmas›n› k›n›yoruz. Keyfi gözalt›na alarak, sendikalara ve mücadeleci
sendikac›lara bask› yap›larak, bizleri y›ld›raca¤›n› sananlar›n çabalar›n› bofla ç›kartmak için de D‹SK ile
dayan›flmam›z› bir kez daha ifade etmek için buraday›z. Bask›lar›n bizi y›ld›ramayaca¤›n› ilan ediy-
oruz.

D‹SK Nakliyat-‹fl sendikas›, 25 Kas›m’da kamu emekçilerinin greviyle dayan›flma için ambarlarda 2
saat ifl b›rakarak destek vermiflti. D‹SK Nakliyat-‹fl Sendikas›, mücadele eden emek örgütleriyle,
meslek odalar›yla dayan›flmas›n› her zaman göstermifltir; biz de arkadafllar›m›z› yaln›z b›rakmamakta
kararl›y›z. 

De¤erli bas›n emekçileri,

Bir ülkenin demokrasi seviyesini gösteren ölçülerin en önemlilerinden biri olan sendikal haklar bir kez
daha ayaklar alt›na al›nd›. Ancak bu durum ilk de¤il. Geçti¤imiz May›s ay›nda 22 KESK üyesi yine
keyfi bir operasyonla gözalt›na al›nm›flt›. KESK üyeleri 6 ay tutuklu kald›lar. 

Kolluk kuvvetleri bu gücü ve yetkiyi kimden al›yor? Tabii ki hükümetten. AKP hükümeti sendikal hak-
lar› ve özgürlükleri yok saymakta, sendikalara düflmanl›k beslemektedir. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakan› Ömer Dinçer, 23 Kas›m’da ‹fiKUR Genel Kurulu’nda yapt›¤› konuflmada, sendikalar› sorum-
suzluk ve vizyonsuzlukla suçlam›flt›r. 25 Kas›m greviyle ilgili hem baflbakan hem de baflbakan
yard›mc›s› kamu emekçilerini tehdit etmifltir. 

Siyasi iktidardan güç alan kolluk kuvvetleri gerici sendika yasalar›n›n ard›na s›¤›narak grev nöbetler-
imizde, haklar›m›z› dile getirmek için gerçeklefltirdi¤imiz eylemlerde, yürüyüfllerde iflçilere, emekçilere
her zaman engel ç›kart›yorlar. fiimdi de iflverenlerin flikâyetini bahane ederek sald›r›yorlar. “Ekonomik
ç›kar amaçl› suç örgütü kurmak ve ifl hürriyetini engellemek”ten gözalt›na al›yorlar. Sendikay› “suç
örgütü” say›yorlar.

De¤erli bas›n emekçileri,

Yaln›zca flahsi hesaplar›na ekonomik ç›kar güden ve kârlar› için tersanelerde, kot tafllama atö-
lyelerinde iflçi ölümlerine sebep olan iflverenler ve onlar›n örgütlerine yönelik hiçbir savc› harekete
geçmifl midir? Sigortas›z iflçi çal›flt›ran, keyfi biçimde tazminats›z iflçi ç›karan, sendika üyesi oldu¤u
için iflçileri atan iflverenler, ekonomik ç›karlar› için örgütlendikleri halde hiçbir soruflturmaya u¤rad›lar
m›; gözalt›na al›nd›lar m›?

Bu çifte standarda ve demokrasi teamüllerine ayk›r› tutum ve politikalara ra¤men emek, demokrasi
ve özgürlük mücadelesi devam edecektir. 

Yokluk ve yoksulluk içindeki iflçilerin tek güvencesi olan sendikalara yönelik bu keyfi bask›lar› k›n›yor,
D‹SK Nakliyat-‹fl sendikas›n›n yaln›z olmad›¤›n› bir kez daha ifade etmek istiyoruz. 

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU
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28.12.2009
M‹KROPLAR HASTA EDER, YOKSULLUK VE KÖTÜ
YÖNET‹MLER ÖLDÜRÜR, AfiI KORUR!

AKP Hükümetinin uygulad›¤› özellefltirmeyi esas alan sosyo-ekonomik politikalar ülkemizde iflsizli¤i
yoksullu¤u artt›r›rken eflitsizli¤i derinlefltirmifltir. Milyonlarca insan›n açl›k s›n›r›n›n alt›nda, kapsaml›
ve kapsay›c› bir sosyal güvence olana¤›ndan mahrum olmas›n›n yan› s›ra sa¤l›k alan›nda yarat›lan
tahribat ve sa¤l›k hizmetlerine ulaflmay› imkâns›z hale getiren düzenlemeler bugün içinde bulun-
du¤umuz salg›n koflullar›n›n yönetimini daha da zorlaflt›rmaktad›r.  En bafl›ndan itibaren vurgu-
lad›¤›m›z gibi, önlemler afl›ya s›k›flt›r›lmamal›, sa¤l›k hizmetleri ulafl›labilir ve uygulanabilir hale getir-
ilmelidir. Salg›n›n düzenli beslenme olana¤› olmayan yoksul halk› vuraca¤›n›n aflikâr oldu¤u
günümüzde hükümet için çok küçük bedeller olarak görülen katk› ve kat›l›m paylar›n›n derhal
kald›r›lmas› gerekmektedir. 

Ayr›ca, fark ücreti, eflde¤er ilaç, kapsam d›fl› ilaç gibi eczac›l›k alan›nda yarat›lan tekelleflmenin
yan›nda baflbakan›n aç›klamas›yla yeni bir tehlike bafl göstermifltir.  “ilaçlar› reçetesiz olarak tezgâh
üzerinde satmaya kararl›y›z” ifadesi yine bu salg›n koflullar›nda ilaçlar› ancak paras›n› verenin ala-
bilece¤ini ortaya koymufltur.  Yanl›fl ve bilinçsiz ilaç kullan›m›na yol açacak bu durum ciddi halk
sa¤l›¤› sorunlar›na neden olacakt›r.  

Domuz Gribi salg›n›n›n 500’e yak›n can› aram›zdan ald›¤› ve bütün fliddetiyle devam etti¤i bu gün-
lerde, Baflbakan ile Sa¤l›k Bakan› aras›nda afl› üzerine sürdürülen polemi¤in, hastal›k hakk›ndaki bil-
gilerin kamuoyundan saklanarak ortam›n flehir efsaneleri ve hurafelere terk edilmeye çal›fl›ld›¤›n›
görüyoruz.

Sa¤l›k Bakan› halk› korkutmamak için Domuz Gribinden ölenlerin say›s›n› aç›klamayaca¤›n› söylüyor.
Ölenlerin say›s› gizlenince salg›n bitecek mi? Sorunlar›n üstü halktan bilgi saklayarak örtülebilir mi?

Bakanl›k ilk günden beri salg›na iliflkin yeterli ve gerekli bilgileri kamuoyu ve bilimsel çevrelerle
paylaflmam›flt›r.  

Salg›n›n bafl›ndan beri Türkiye’de milyonlarca kifli Domuz Gribi virüsüyle karfl›laflm›fl, hastalanan
vatandafllar›m›z›n yaklafl›k 1500–2000 tanesi yo¤un bak›m tedavisine ihtiyaç duymufl ve 500 vatan-
dafl›m›z yaflam›n› yitirmifltir

Türkiye’de bugüne kadar Domuz Gribinden ölenler aras›nda medyan›n ilgisini çekebilecek tek bir kifli
bulunmamaktad›r. Bakanl›k gerçekleri saklasa dahi, hastal›k nedeniyle yaflam›n› yitirenlerin hemen
hepsinin altta yatan baflka bir sa¤l›k sorunu bulunan hastalar d›fl›nda iflçiler, iflsizler ve yoksullar›n
oluflturdu¤u risk grubunda olan insanlar›m›z oldu¤u aç›kt›r. 

Biliyoruz ki sa¤l›kl› olmam›z sa¤l›¤›n belirleyicileri olarak tan›mlanan; bar›nma, beslenme, çevre,
çal›flma koflullar› ile e¤itim ve sosyal ve sa¤l›k güvencesine ne ölçüde sahip oldu¤umuz ile yak›ndan
ilgilidir. Bütün di¤er bulafl›c› ve bulafl›c› olmayan hastal›klarda oldu¤u gibi Domuz Gribi de yoksullar›,
yoksunlar› evsizleri, iflsizleri dezavantajl›lar› vuruyor.

Bu nedenle salg›n döneminde, salg›n›n yay›lmas›n›n durdurulmas›n›n ve bu hastal›¤›n ölümcül
sonuçlar›na karfl› korunabilmenin en etkili, güvenilir ve uygulanabilir yolu afl› olmakt›r. 

Afl›lara iliflkin kamuoyunda dolaflan spekülasyonlar, Baflbakan›n ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n ikircikli tutum-
lar›, salg›n› ve ülkeyi kötü yönetmeleri yan›nda “ahlaken, programatik ve siyaseten” çöken, iflas eden
kapitalist sisteme ve piyasalaflt›r›lan, ticarilefltirilen ve tekellerin kar h›rs›na feda edilen sa¤l›k sistem-
ine duyulan güvensizlikten beslenmektedir. Oysa bugüne kadar dünyada 100 milyondan fazla insan
tart›flma konusu olan afl›n›n bütün türleriyle, adjuvanl›s›yla, adjuvans›z›yla bütün Domuz Gribi



2 3 2

afl›lar›yla afl›lanm›fl ve ne Türkiye’de ne de baflka bir yerde afl› nedeniyle ciddi bir olumsuzlu¤a rast-
lanmam›flt›r.

Bilim insanlar›n›n dedi¤i gibi e¤er afl›lanm›fl olsalard›, bugüne kadar yaflam›n› bu hastal›k nedeniyle
yitiren insanlar›n en az yar›s›, hatta çok daha fazlas› aram›zda olaca¤›n› biliyoruz.

Yüz milyon kiflinin afl›lanmas› sonunda ciddi yan etkiler yaflanmam›flt›r.

Yine salg›n›n h›z›n›n mevsimin etkisi nedeniyle 2010 y›l›n›n ocak –mart ayarl›nda daha da
fliddetlenebilece¤i dikkate al›nd›¤›nda yoksullar ve riskli kifliler için afl›lanman›n hayat kurtar›c› olaca¤›,
as›ls›z spekülasyonlara kulak asman›n ölümlerin seyredilmesi anlam›na gelece¤i aç›kt›r. 

Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu olarak halk›m›z› bir kez daha afl› olmaya ça¤›r›yoruz.    

Afl›lan›n, afl›lat›n. Hayat kurtar›n  

Hurafeler ve flehir efsanelerine teslim olmayal›m. Rehberimiz bilim ve bilgi olmal›d›r.  

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU 

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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29.12.2009
ASGAR‹ ÜCRET ‹NSANCA YAfiANACAK B‹R ÜCRET 
OLMALIDIR!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bir kez daha sonucunu kat›lan taraflar›n önceden bildi¤i bir belir-
lemeyi yapmak üzere bugün son toplant›s›n› yap›yor. Komisyona kat›lan hükümet, iflveren ve iflçi
temsilcileri ülkeyi ucuz emek pazar› olarak görerek içinde bulundu¤umuz kriz koflullar›nda biz
emekçiler aç›s›ndan çal›flma ve yaflam koflullar›m›z› daha da a¤›rlaflt›racak bir ortaoyunu sergiliyorlar. 

Asgari ücret, sadece asgari ücretle çal›flanlar için de¤il ülkemizde eme¤iyle geçinen herkes aç›s›ndan
son derece yaflamsal bir toplumsal öneme sahiptir. E¤itim, sa¤l›k, ulafl›m, enerji gibi temel yaflamsal
alanlar›n tümüyle piyasaya aç›ld›¤› ve paral› hale geldi¤i günümüzde asgari ücret tart›flmas› bunlar-
dan ayr› olarak yap›lamaz. Eme¤imizin karfl›l›¤› olarak

bize reva görülen ücret devletin kendi kurumlar›n›n aç›klad›¤› açl›k s›n›r›n›n bile çok alt›ndad›r.
Bununla birlikte her gün elektrikten do¤algaza, akaryak›ttan ekme¤e kadar her fleyin fiyat› art›yor;
çocuklar›m›z› okula gönderirken katk› pay›, hastaland›¤›m›zda kat›l›m pay›; ad› alt›nda para ödüy-
oruz. 

ASGAR‹ ÜCRERET ONURLU ‹NSANCA YAfiAM KOfiULLARINI SA⁄LAYAB‹LECEK TEMEL
GEREKS‹N‹MLER‹ KARfiILAYAB‹L‹R DURUMDA OLMALIDIR.   

Anayasan›n, asgari ücreti düzenleyen 55. maddesinde Asgari

ücretin tespitinde çal›flanlar›n geçim flartlar›n›n da göz önünde bulundurulaca¤› ifade edilmekte ve
ikinci f›kras›nda da devlete, çal›flanlar›n yapt›klar› ifle uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve di¤er
sosyal yard›mlardan yararlanmalar› için gerekli tedbirleri alma görevi verilmektedir. Uluslararas›
Çal›flma Örgütü, asgari ücretin belirlenmesinde iflçilerin ve ailelerinin gereksinimlerinin ve yaflam
koflullar›n›n gözetilmesi gerekti¤ini söylemektedir. 

Tüm bunlara ra¤men aileleriyle birlikte yaklafl›k 40 milyon kifliyi do¤rudan ilgilendiren, asl›nda tüm
çal›flanlar›n ücretleri aç›s›ndan temel kriter oluflturan asgari ücret insanca yaflanabilecek bir ücret
olmal›d›r.

Tafleron çal›flt›rma yasaklanmal› ve tüm güvencesiz çal›flt›rma biçimlerine son verilmelidir. 

Asgari ücretli çal›flanlar için elektrik, su, do¤algaz kullan›m›

asgari ihtiyaç s›n›r›na kadar ücretsiz olmal›d›r.

Sabah 06.00-09.00 ile akflam 18.00-21.00 saatleri aras›nda ulafl›m ücretsiz olmal›d›r.

E¤itimde hiçbir ad alt›nda para al›nmamal›, e¤itimin okul d›fl›

giderleri de devlet taraf›ndan karfl›lanmal›d›r, sa¤l›k tümüyle paras›z olmal›d›r.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yap›s› emekçilerin

a¤›rl›¤› art›r›larak geniflletilmeli, görüflmeler kamuoyuna aç›k hale getirilmelidir. Asgari ücret net
olarak belirlenmeli, asgari ücret üzerinden al›nan vergiler kald›r›lmal›d›r. Bölgesel asgari ücret uygu-
lanmas› yolundaki giriflimler terk edilmelidir.

Gelirleri asgari ücrete odaklanm›fl tüm emekçiler için asgari ücret bir pranga olmaktan ç›kar›lmal›d›r.
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu bileflenleri olarak bizler bizi açl›¤a mahkûm eden bu ücreti
ve bu çal›flt›rma biçimlerini kabul etmedi¤imizi ve etmeyece¤imizi bir kez daha

ifade ediyor, herkesi bu politikalara karfl› mücadeleye ça¤›r›yoruz!
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Sermaye babalar›, AKP hükümeti, egemenler asgari ücrete öngördükleri komik zamla, önlerine koy-
duklar› Özel ‹stihdam Bürolar› ve Bölgesel Asgari Ücret uygulamalar›yla, elektri¤e, do¤algaza yap›lan
ve yap›lmas› planlanan zamlarla, bütün külfeti emekçinin s›rt›na y›k›lan 2010 bütçesi ile önümüzde-
ki y›l› iflçilere ve yoksul emekçi halk›m›za aç›kça sald›r› y›l› ilan etmifl bulunuyorlar. Bunun örneklerini
TEKEL iflçilerinin güvenceli ifl mücadelesine yap›lan antidemokratik

müdahalede, Bursa'da maden iflçilerinin ölümünün sorumlusu

patronlar›n korunmas›nda, Birleflik Tafl›mac›l›k Çal›flanlar›

Sendikas›'na, Nakliyat-‹fl'e, tafleronlaflt›rmaya karfl› direnen

Belediye-‹fl üyesi itfaiye çal›flanlar›na yap›lan sald›r›larda aç›kça görmekteyiz. 

Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek talebiyle birleflik mücadelenin gere¤ine inanan ve ortak taleplerim-
izin yan› s›ra dayan›flma eylemlerimizle son y›llarda sürdürdü¤ümüz mücadeleyi devam ettirmeye
kararl›y›z. 

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU 

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U



2 3 5

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U

05.01.2010
‹TFA‹YE ‹fiÇ‹LER‹N‹ Z‹YARET

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ne ba¤l› itfaiyecilerinin 25 Aral›k 2009 tarihinde tafleronlaflmaya karfl›
Saraçhane Park›nda kurduklar› Demokrasi Çad›r›na Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu olarak
destek ziyareti gerçeklefltirildi. ‹tfaiye iflçilerine destek vermek için biraraya gelen emek örgütleri ve
meslek kurulufllar›, Tekel iflçilerinin yan›nda olduklar› gibi itfaiye iflçilerini de yaln›z b›rakmayacaklar›n›
ifade ettiler.

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU
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15.01.2010
TEKEL ‹fiÇ‹LER‹ ‹Ç‹N KARTAL AKP ‹LÇE B‹NASINA YÜRÜYÜfi

15 Ocak 2010 Cuma günü Türk-‹fl’in ça¤r›s›yla, Tekel ‹flçileri ile dayan›flma ad›na Herkese Sa¤l›k Gü-
venli Gelecek Platformu olarak Kartal Ahmet fiimflek Koleji önünde toplan›larak AKP Kartal ‹lçe Bina-
s›na yüründü. 

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U

26.01.2010
TEKEL ‹fiÇ‹LER‹ DAYANIfiMA BASIN AÇIKLAMASI 

De¤erli Bas›n Emekçileri,

Tekel iflçileri 43 gündür, biber gaz›, tazyikli su ard›ndan kar, k›fl demeden, bask›lara boyun e¤meden
Ankara’da direniyor. Kaderlerinin patronlar› AKP’nin iki duda¤›n›n aras›nda olaca¤› 4-C dayatmas›na
karfl› ekmek ve onur kavgas› veriyorlar. 

Onlar›n direnifli emekçilerin ve halk›n da onurudur, iflçi s›n›f›n›n gururudur. Onlar›n ekme¤i bizim ek-
me¤imizdir. Onlara sald›ranlar bize sald›rmaktad›r. Haydi dayan›flmaya!

Tekel iflçisi ne istiyor? ‹nsanca yaflamak istiyor, güvenceli ifl istiyor, çocuklar› için güvenli bir gelecek is-
tiyor. Baflbakan’›n asab›n› da iflte bu talepler bozuyor. 

Baflbakan yerli ve yabanc› sermayenin kendisine biçti¤i rolü oynuyor: Tekel iflçilerine “Niye direniyor-
sunuz,  güvencesiz çal›flan tek siz misiniz?” diye k›z›yor? Susmam›z› istiyor.  Evet, kölece çal›flt›r›lan yal-
n›z Tekel iflçileri de¤il. Baflbakan köleli¤e karfl› direnifli yükseltenler sendikal› oldu¤u için sinirleniyor. O
tüm emekçilerin “tek el” olup, sömürü düzenini sarsmas›ndan korkuyor. Baflbakan yetim hakk›n› de-
¤il patronlar›n servetini, o¤ullar›n›n gemilerini korumaya çal›fl›yor. 

‹flçiler sekiz saatlik çal›flma zaman›n›, düzgün bir ücret umudunu, ifl güvencesini, emeklilik hakk›n›, pa-
ras›z sa¤l›k, e¤itim hakk›n› kaybederken ses ç›kartmas›n istiyor. 

Ö¤renciler paras›z e¤itim hakk›n› yitirirken, sa¤l›kta katk› paylar› artarken, halk ulafl›m zamlar›yla yok-
sullafl›rken Baflbakan koyun gibi itaat etmemizi istiyor. 

Kentsel dönüflüm ad› alt›nda evlerimiz-kentlerimiz ya¤malan›rken, alt›n madencili¤i sevdas›yla sular›-
m›z kirlenirken, GDO’lu ürünlerle ekme¤imiz zehirlenirken “ç›t” bile ç›kmas›n istiyor. 

AKP yoksul halktan el avuç açmas›n›, rica minnet etmesini, merhamet dilemesini istiyor. AKP iktidar›,
karfl›s›nda hakk›n› bilen ve isteyen emekçiler gördü¤ünde ise gözü dönüyor. Kar h›rs›yla tutuflan iflçi
düflman› bir patrona dönüflüyor.  Bu yüzden Tekel iflçilerine, itfaiye iflçilerine, demiryolu emekçilerine,
eczac›lara, sa¤l›k emekçilerine, doktorlara sald›r›yor. Dilenmeye karfl› direnmeyi ö¤renmemizden kor-
kuyor.  Direnmeyi ise Tekel iflçisi ülkenin baflkentinde görmeyenlere gösterip, duymayanlara duyuru-
yor. Art›k b›çak kemi¤e dayand›. Art›k emekçiler gözünü açt›. Tekel iflçileri, örgütlü, sendikal› oldukla-
r› için; birlefltikleri için direnmeyi baflard›lar. Biz de Tekel iflçileriyle birleflirsek hak mücadelemiz büyü-
yecek ve iflçi s›n›f› kazanacak. On bin iflçi yüz bin olacak, milyonlar› bulacak!

Birleflir ço¤al›rsak, güvencesizler kazanacak, iflçiler kazanacak, yoksullar kazanacak. Tafleron kaybede-
cek, 4-C yenilecek, AKP ve sermaye geri ad›m atmak zorunda kalacak. K›sacas› emekçi halk kazana-
cak. Bugün ücretli köle olmak için de¤il, emekçilerin, topra¤›n ve flehirlerin kaderini de¤ifltirmek için
aya¤a kalkma zaman›d›r. Bugün ellerimizi birlefltirme zaman›d›r, tek yumruk olma zaman›d›r. 

Tüm fabrikalara, iflyerlerine, sokaklara, tüm meydanlara Tekel direniflinin ›fl›¤›n› tafl›ma zaman›d›r. 

Bugün güvenceli ifl, güvenli gelecek, insanca yaflam için Genel Grevi ilmek ilmek örmek, Genel Direni-
fli örgütlemek zaman›d›r. Biz haz›r›z ve Tayyip Erdo¤an’a, sermayeye meydan okuyoruz: Birleflik mü-
cadeleyle kazanaca¤›m›z› dosta düflmana ilan ediyoruz. 

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU
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13.02.2010
TEKEL ‹fiÇ‹LER‹ ‹Ç‹N fi‹fiL‹ AKP B‹NASINA YÜRÜYÜfi

Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu, 13 fiubat Cuma günü AKP fiiflli ilçe binas›na bir yürüyüfl
gerçeklefltirerek Tekel ‹flçileri ve güvencesizli¤e-tafleronlaflt›rmaya karfl› mücadele eden tüm emekçi-
lerin talepleri hayk›r›ld›. 

Cevahir Al›flverifl Merkezi önünde toplanan platform bileflenleri Mecidiyeköy’e do¤ru yolun iki fleridi-
ni trafi¤e kapatarak yürüyüfl bafllatt›. Yürüyüfl tüm halk taraf›ndan destek verilirken AKP fiiflli ilçe
binas› önünde gerçeklefltirilen bas›n aç›klamas›yla son buldu. Aç›klama ‹stanbul tAbip Odas› Genel
Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen taraf›ndan okunurken Demirdizen, Erdo¤an’›n yalan ve hakarete
dayanan sözlerinin Tekel barikat›nda tak›ld›¤›n› belirtirken, Tekel ‹flçileri’nin bafllatt›¤› direniflin tüm
emekçilerin mücadelesi haline dönüfltü¤ünü vurgulad›. 

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU 

11.02.2010
TEKEL ‹fiÇ‹LER‹ MEfiALEL‹ YÜRÜYÜfi

D‹SK ve KESK’in ça¤r›s›yla 11 fiubat 2010 tarihinde Tekel ‹flçileri’ne destek varmek ad›na Türkiye’nin
dört bir yan›nda meflaleli yürüyüfl gerçeklefltirildi. 

Herkese Sa¤l›k ve Güvenli Gelecek Platformu Taksim Tramvay Dura¤›nda buluflarak Galatasaray’a
kadar yürüdü. Kurumlar›n flamas› olmaks›z›n dövizlerle TEK-EL olan kurumlar Tekel ‹flçilerini
destekleyen sloganlar atarak yürüyüflü sonland›rd›lar. 

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU

18.02.2010
TEKEL ‹fiÇ‹LER‹ ‹Ç‹N OTURMA EYLEM‹ SÜRÜYOR! 

14 Aral›k 2009 tarihinden bu yana Ankara'da özellefltirmeler kapsam›nda dayat›lan 4C yasa madde-
sine karfl› mücadele eden Tekel ‹flçileri ile dayan›flma amac›yla,

Taksim Galatasaray Lisesi önünde, 15 fiubat Pazartesi günü, Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu taraf›ndan, oturma eylemi bafllat›lm›flt›. Ayd›nlar›n, ö¤retim görevlilerinin, kitle örgütlerinin
ve sanatç›lar›n da deste¤iyle yürütülen oturma eyleminin 4. gününde (18 fiubat 2010) saat 18.00’da
konuya iliflkin yap›lacak bas›n toplant›s›na kat›l›m›n›z› bekler, çal›flmalar›n›zda baflar›lar dileriz. 

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU YÜRÜTMES‹

20.02.2010
TEKEL DAYANIfiMA ANKARA

Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu olarak KAZANMAK ‹Ç‹N MÜCADELE VE DAYANIfiMA YA
DA HEP BERABER VE HEP B‹RL‹KTE fliar›yla 20 fiubat 2010 tarihinde Tekel ‹flçileri ile Sakarya
Caddesi’nde, çad›rlarda hep beraber sabahlad›k. 20’ye yak›n otobüsle Ankara’ya ulaflan platform
bileflenleri cumartesi günü sabaha kadar iflçilerin yan›nda kalarak Pazar günü yapt›klar› bas›n aç›kla-
mas›yla gelinen illere geri dönüldü. 
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10.03.2010
MARMARAY ‹fiÇ‹LER‹’N‹N HAKLI MÜCADELELER‹NE 
DESTEK VERD‹K

‹flten atmalara karfl› 54 gündür direniflte olan Marmaray ‹flçileri ifle geri dönmek için 4 Mart
Perflembe günü iflyeri iflgali gerçeklefltirmifl ve bu geliflme üzerine iflçilerle görüflmek zorunda kalan
yönetim tüm iflçileri geri almay› kabul etmifl ancak di¤er talepler için 12 Mart Cuma gününe dek süre
istemifltir.   

Marmaray direniflinin kazan›mla sonuçlanmas› için verilecek deste¤in büyük önem tafl›mas› nedeniyle
10 Mart 2010 Çarflamba günü Taksim Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray Lisesi önüne yürüyüfl
yap›larak orada bir bas›n aç›klamas› düzenlendi. 

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU
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09.04.2010
‹fiTEN ATILAN ‹SK‹ ‹fiÇ‹LER‹NE DESTEK Z‹YARET‹

‹SK‹’nin tafleron firman›n sözleflmesini yenilememsi üzerine iflsiz kalan ve ‹SK‹ binas› önünde ifllerine
geri dönebilmek için eylem yapan iflçilere Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu Bileflenleri bir
destek ziyareti gerçeklefltirdi. 

Ziyarette yap›lan aç›klamada, AKP’nin çal›flma hayat›n›n her köflesine güvensiz ve güvencesiz yaflam
koflullar›n›n temelini oluflturan tafleron çal›flma fleklini dayatt›¤›na dikkat çekilerek bu gidiflata ancak
tek el ve tek vücut olundu¤u taktirde dur denebilece¤i ifade edildi. 

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU
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12.04.2010
‹STANBUL E⁄‹T‹M ARAfiTIRMA HASTANES‹ ‹fiÇ‹LER‹N‹N
HAKLI MÜCADELES‹NDE YANLARINDAYDIK

‹stanbul Samatya E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 1. ve 2. bloklar› deprem güçlendirme inflaat›nda ça-
l›flan ve iki ayd›r maafllar›n› alamayan iflçilere Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu destek ziya-
retinde bulundu. 

2 Nisan 2010 tarihinde gerçeklefltirilen ziyarette yap›lan aç›klamada, tüm çal›flma alanlar›nda yayg›n-
laflt›r›lmaya çal›fl›lan ve sosyal devlet olma anlay›fl›ndan uzak tafleron çal›flma fleklinin derhal yasak-
lanmas› gerekti¤i vurguland›. 

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU



BELGELER
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‹stanbul Tabip Odas› Etik Kurulu
AYDINLATILMIfi ONAM
(Etik Kurul Kabul Tarihi: 5 Nisan 2007)

1. NEDEN GEREKL‹?

Ayd›nlat›lm›fl onam, iyi hekimlik uygulamas› için önkoflullardan biridir. Ayd›nlat›lm›fl onam, t›bbi eti¤in
temel ilkelerinden özerklik ilkesine dayanmaktad›r. Özerklik, bir kifli yada toplulu¤un kendisine iliflkin
konularda, kendi de¤erlerine dayanarak kararlar vermek ve bunlar› uygulamak üzere eylemlerde bu-
lunma olana¤› olarak tan›mlanabilir. Bunun bir uzant›s› olarak özerk kiflinin, kendi sa¤l›¤›na iliflkin tüm
kararlara kat›lmas›n›n koflullar› sa¤lanmal›d›r. Ayd›nlat›lm›fl onam ise, hastan›n kendisine uygulanacak
herhangi bir t›bbi iflleme onay verebilmesi yada reddedebilmesi için yeterince bilgilendirilmesi süreci-
dir.

Uygulanacak tan› ve tedavi yöntemlerinin niteli¤i, beklenen yararlar›, olas› yan etkileri, alternatif tan›
ve tedavi yöntemleri ve bunlar›n özellikleri hastaya anlat›lmal›d›r. Bunun yan›nda, kiflinin durumu hak-
k›nda“ayd›nlanmas›” ve kendisine önerilen t›bbi giriflime onay verebilmesi için çeflitli koflullar söz ko-
nusudur. Bilgilerin uygun bir dil ile aç›klanmas›, bunlar›n hasta taraf›ndan anlafl›lmas›, hastan›n gönül-
lü olmas› ve onay vermeye yeterli olmas›

gerekir. Bu koflullar›n yerine getirilmesi, do¤rudan ve/veya dolayl› olarak hekimin sorumlulu¤undad›r.
Ayd›nlat›lm›fl onam evrensel t›bbi etik belgelerinde tan›mland›¤› gibi, ülkemizde yasal düzenlemelerle
uygulamaya da konulmufltur:

Sa¤l›k Bakanl›¤› Hasta Haklar› Yönetmeli¤i

Sa¤l›k Durumu ile ‹lgili Bilgi Alma Hakk›

Madde 15 <Hasta; sa¤l›k durumunu, kendisine uygulanacak t›bbi ifllemleri, bunlar›n faydalar› ve muh-
temel sak›ncalar›, alternatif t›bbi müdahale usulleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya ç›kabi-
lecek muhtemel sonuçlar› ve hastal›¤›n seyri ve neticeleri konusunda sözlü veya yaz›l› olarak bilgi iste-
mek hakk›na sahiptir. Sa¤l›k durumu ile ilgili gereken bilgiyi, bizzat hasta veya hastan›n küçük, tem-
yiz kudretinden yoksun veya k›s›tl› olmas› halinde velisi veya vasisi isteyebilir. Hasta, sa¤l›k durumu

hakk›nda bilgi almak üzere bir baflkas›na da yetki verebilir. Gerek görülen hallerde yetkinin

belgelendirilmesi istenilebilir.

Bilgi Vermenin Usulü

Madde 18< Bilgi, gerekti¤inde tercüman kullan›larak, hastan›n anlayabilece¤i flekilde, t›bbi terimler
mümkün oldu¤unca kullan›lmadan, tereddüt ve flüpheye yer verilmeden ve hastan›n ruhi durumuna
uygun ve nazik bir ifade ile verilir.

R›za Olmaks›z›n T›bbi Ameliyeye Tabi Tutulmama

Madde 22< Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse, r›zas› olmaks›z›n ve verdi¤i r›zaya
uygun olmayan bir flekilde t›bbi ameliyeye tabi tutulamaz.

(1)

Hastan›n R›zas› ve ‹zin

Madde 24< T›bbi müdahalelerde hastan›n r›zas› gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya
vasisinden izin al›n›r. Hastan›n, velisinin veya vasisinin olmad›¤› veya haz›r bulunamad›¤› veya hasta-
n›n ifade gücünün olmad›¤› hallerde, bu flart aranmaz.
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Kanuni temsilci taraf›ndan muvafakat verilmeyen hallerde, müdahalede bulunmak t›bben gerekli ise,
velayet ve vesayet alt›ndaki hastaya t›bbi müdahalede bulunulabilmesi; Türk Medeni Kanunu'nun 272
nci ve 431 inci maddeleri uyar›nca mahkeme karar›na ba¤l›d›r.

Kanuni temsilciden veya mahkemeden izin al›nmas› zaman gerektirecek ve hastaya derhal müdahale
edilmedi¤i takdirde hayat› veya hayati organlar›ndan birisi tehdit alt›na girecek ise, izin flart› aranmaz.

üçüncü f›krada belirtilen ve hayat› veya hayati organlardan birisini tehdit eden acil haller haricinde, r›-
zan›n her zaman geri al›nmas› mümkündür. R›zan›n geri al›nmas›, hastan›n tedaviyi reddetmesi anla-
m›na gelir.

R›zan›n müdahale bafllad›ktan sonra geri al›nmas›, ancak t›bbi yönden sak›nca bulunmamas› flart›na
ba¤l›d›r.

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma

Madde 25< Kanunen zorunlu olan haller d›fl›nda ve do¤abilecek olumsuz sonuçlar›n sorumlulu¤u has-
taya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanmas› planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi red-
detmek veya durdurulmas›n› istemek hakk›na sahiptir. Bu halde, tedavinin uygulanmamas›ndan do¤a-
cak sonuçlar›n hastaya veya kanuni temsilcilerine veyahut yak›nlar›na anlat›lmas› ve bunu gösteren ya-
z›l› belge al›nmas› gerekir. Bu hakk›n kullan›lmas›, hastan›n sa¤l›k kurulusuna tekrar müraacat›nda has-
ta aleyhine kullan›lamaz.

Küçü¤ün veya Mahcurun T›bbi Müdahaleye ‹fltiraki

Madde 26< Kanuni temsilcinin muvafakatinin gerekti¤i ve yeterli oldu¤u hallerde dahi, mümkün ol-
du¤u ölçüde küçük veya mahcur olan hastan›n dinlenmesi suretiyle t›bbi müdahaleye ifltiraki sa¤lan›r.

R›zan›n Kapsam›

Madde 31< R›za al›n›rken hastan›n veya kanuni temsilcisinin t›bbi müdahalenin konusu ve sonuçlar›
hakk›nda bilgilendirilip ayd›nlat›lmas› esast›r. Hastan›n, uygulanacak t›bbi müdahale için verdi¤i r›za,
bu müdahalenin gerektirdi¤i sair t›bbi ifllemleri de kapsar. Ancak, t›bbi ifllemlerin uygulanmas›nda, bu
Yönetmelik'te ve di¤er mevzuatta belirlenen haklar›n ihlal edilmemesi için azami ihtimam gösterilir.

Hekimlik Meslek Eti¤i Kurallar› Ayd›nlat›lm›fl Onam

Madde.26 < Hekim hastas›n›, hastan›n sa¤l›k durumu ve konulan tan›, önerilen tedavi yönteminin tu-
ru, basar› sans› ve suresi, tedavi yönteminin hastan›n sa¤l›¤› için tafl›d›¤› riskler, verilen ilaçlar›n kulla-
n›l›fl› ve olas› yan etkileri, hastan›n önerilen tedaviyi kabul etmemesi durumunda hastal›¤›n yarataca¤›
sonuçlar, olas› tedavi seçenekleri ve riskleri konular›nda ayd›nlat›r.

Yap›lacak ayd›nlatma hastan›n toplumsal ve ruhsal durumuna uygun olmal›d›r. Bilgiler hasta taraf›n-
dan anlafl›labilecek biçimde verilmelidir. Hastan›n d›fl›nda bilgilendirilecek kiflileri,hasta kendisi belirler.
Sa¤l›kla ilgili her turlu giriflim, kiflinin özgür ve ayd›nlat›lm›fl onam› ile yap›labilir. Al›nan onam, bask›,
tehdit, eksik ayd›nlatma yada kand›rma yoluyla al›nd›ysa geçersizdir. 

(2)

Acil durumlar ile, hastan›n reflit olmamas› veya bilincinin kapal› oldu¤u yada karar veremeyece¤i du-
rumlarda yasal temsilcisinin izni al›n›r. Hekim, temsilcinin onay yada red karar›n›n kotu niyete dayan-
d›¤›n› düflünüyor ve bu durum hastan›n yaflam›n› tehdit ediyorsa, durum adli mercilere bildirilerek izin
al›nmal›d›r. Bunun mümkün olmamas› durumunda, hekim baflka bir meslektafl›na dan›flmaya çal›fl›r ya-
da yaln›zca yasam› kurtarmaya yönelik giriflimlerde bulunur. Acil durumlarda müdahale etmek heki-
min takdirindedir. Tedavisi yasalarla zorunlu k›l›nan hastal›klar toplum sa¤l›¤›n› tehdit etti¤i için hasta
veya yasal temsilcisinin ayd›nlat›lm›fl onam› al›nmasa da gerekli tedavi yap›l›r. Hasta vermifl oldu¤u ay-
d›nlat›lm›fl onam› diledi¤i zaman geri alabilir.
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2. B‹LG‹LEND‹RME SÜREC‹, FARKLI ONAM ALMA B‹Ç‹MLER‹

Ayd›nlat›lm›fl onam, hastan›n kendisine yap›lacak ifllemleri onaylad›¤›n› belirten imzas›n›n al›nmas›n-
dan farkl›d›r. Temel amaç hastaya bilgi vermek ve bu bilgiyi anlamas›n› sa¤lamakt›r. Bu nedenle form
imzalat›lmas›ndan önce yap›lmas› gereken, hastan›n kendi kültürüne ve e¤itim düzeyine uygun biçim-
de bilgilendirilmesinin sa¤lanmas›d›r. Ayr›ca hastan›n verilen bilgileri anlamas›n›n sa¤lanmas› ve anla-
d›¤›n›n denetlenmesi gerekir. Bu surecin yasama geçirilebilmesi için baz› önkoflullar bulunmaktad›r.

1. Mezuniyet öncesi t›p e¤itiminde AO

T›p fakültelerinde e¤itim gören hekim adaylar›na Ayd›nlat›lm›fl Onam surecinin dayand›¤› felsefi temel-
lerin ve Ayd›nlat›lm›fl Onam alma surecinin önemine iliflkin bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Ö¤ren-
cilere, Ayd›nlat›lm›fl Onam alma surecinin hasta<hekim iletiflimin çok önemli ve süre¤en bir boyutu ol-
du¤u temel yaklafl›m› kazand›r›lmal›d›r. Hasta bireyden nas›l onam al›naca¤›, klinik yasamdaki uygula-
mal› e¤itim çal›flmalar› ile çok boyutlu ve tekrarlay›c› flekilde ele al›nmal›, ö¤rencilerin modelleyerek ve
yaparak ö¤renmeleri yolu seçilmelidir.

2. Sürekli t›p e¤itimi ve AO

Ayd›nlat›lm›fl Onam konusu dünyada, t›p eti¤i ve e¤itimi ile ilgili akademik çevrelerde uzun y›llard›r ku-
ramsal ve uygulama boyutlar› ile tart›fl›lan bir konudur. Ayd›nlat›lm›fl Onam hakk›ndaki bilgi ve dene-
yim birikimi günden güne artmakta, konuya iliflkin yaklafl›mlar de¤ifliklikler göstermektedir. Hekimle-
rin, mezun olduktan sonra da, bu konudaki geliflmeleri takip edebilmeleri için sürekli t›p e¤itimi ola-
naklar› yarat›lmal›d›r. Hekimlerin, konunun ele al›naca¤› bilimsel toplant›lara kat›l›mlar› sa¤lanmal›, ça-
l›flt›klar› kurumda ilgili e¤itim çal›flmalar›n› düzenleyecek birimler kurulmal›d›r.

3. Ayd›nlat›lm›fl Onam’›n hukuksal boyutu

Daha önce de belirtildi¤i gibi, uluslararas› sözleflmelere uygun olarak ülkemizde de hasta bireyin özerk-
li¤i ve Ayd›nlat›lm›fl Onam konusu hekimlik uygulamalar› ile ilgili temel düzenleyici metinlerde gittikçe
artan oranda yer almaktad›r. Bu çerçevede, konunun hukuksal boyutunu özellikle vurgulamak önem-
lidir. Hekimin Ayd›nlat›lm›fl Onam alma görevi ayn› zamanda hukuksal bir sorumluluk olarak tan›mlan-
makta, uygulaman›n yap›lmamas› yada eksik ve kusurlu olarak yerine getirilmesi, meslek hatalar›na ve
hekimlerin bununla ilgili çeflitli yasal yapt›r›mlara u¤ramalar›na yol açacakt›r. Bu nedenle, konunun hu-
kuksal boyutu hakk›nda bilgi kaynaklarl›n›n yayg›nlaflt›r›lmal› ve konu ile ilgili bilgilendirici toplant›lar
düzenlenmelidir.                                                   

(3)

4. Görevlerin paylafl›lmas› – Uygun kiflilerin AO almas›

Ayd›nlat›lm›fl Onam alma sureci ile ilgili güncel yaklafl›m, her zaman hasta bireyin birincil hekiminin ay-
d›nlatmay› yapmas› ve onam› almas›d›r. Hasta<hekim iliflkisi, en temelde bir güven iliflkisi ve tan› ve te-
davi boyunca süre¤en bir iletiflim ve ortak karar verme/eyleme surecidir. Bu surecin hasta bireyin
özerkli¤ini koruyacak en sa¤l›kl› flekilde yürütülebilmesi için, sadece uygun kiflilerin onam almas› ge-
reklidir. Bu özellikleri karfl›lamayan onamlar geçersiz say›lmal›d›r.

5. Uygun süre ve ortam sa¤lanmas›

Ayd›nlat›lm›fl Onam alman›n bir iletiflim sureci oldu¤u daha önce de belirtilmiflti. Hasta birey ve onu
takip eden sa¤l›k ekibi (hekim, hemflire, vb.) aras›nda sürekli ve karfl›l›kl› anlama çabas›n› içeren görüfl,
duygu ve düflünce al›flverifli bu anlamda esast›r. Ayd›nlat›lm›fl Onam›n geçerli say›labilmesi için, karfl›-
l›kl› anlama için yeterli zaman ayr›lmal› ve onam, hasta bireyin gizlili¤ini gözeten uygun bir ortamda
al›nmal›d›r.
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6. Uygun araç kullan›lmas› – Bilgilendirici broflürler

Ayd›nlat›lm›fl Onam alma surecini kolaylaflt›r›c› çeflitli araçlar›n kullan›labilir. Bunlar aras›nda en yayg›n
olanlar› bilgilendirici broflürler / kitapç›klard›r. Bunlar›n yan› s›ra, çeflitli tablolar içeren kartlar veya ko-
nu ile ilgili kimi önemli bilgileri içeren CD’lerden de yararlan›labilir. Burada önemle üzerinde durulma-
s› gereken nokta, bunlar›n sadece Ayd›nlat›lm›fl Onam alma ve genel olarak hasta<hekim<sa¤l›k ekibi
aras›ndaki iletiflim surecine yard›mc› gereçler olmas›d›r. Tek bas›na bu araçlar›n kullan›lmas› hiçbir za-
man her hasta birey için özgün ve insani bir nitelik tafl›mas› gereken onam alma eyleminin yerine geç-
mez. Hekim (veya di¤er sa¤l›k ekibi üyeleri) iletiflimin kimi ac›lardan daha kolay yürütülebilmesi için bu
araçlardan faydalanabilirler, ancak bilgilendirme hasta birey ile uygun bir ortamda ve yeterli sure ay›-
rarak yüz yüze görüflme ile yap›lmal›d›r. Bu koflul sa¤lanmadan al›nm›fl onamlar geçersiz kabul edil-
melidir.

(4)

AYDINLATILMIfi ONAM FORMU ORNE⁄‹: *
TURK HUKUK S‹STEM‹ VE TIP ET‹⁄‹ ‹LKELER‹ ÇERÇEVES‹NDE
AYDINLATILMIfi ONAM FORMU

Bu rehber “ayd›nlat›lm›fl onam formu” haz›rlanmas› surecinde ayd›nlat›lm›fl onam formunun içeri¤inin
belirlenmesi amac›yla haz›rlanm›flt›r. Haz›rlanacak ayd›nlat›lm›fl onam formlar›n›n örnek formlarda yer
alan basl›klar›n içeriklerini tafl›mas› yasal sorumluluk ac›s›ndan önem tafl›d›¤› gibi t›p eti¤i ilkeleri ac›s›n-
dan da önem tafl›maktad›r.

Rehber 3 ayr› formdan oluflmaktad›r:

1. Tan› ve tedavi amaçl› giriflimleri için ayd›nlat›lm›fl onam belgesi

2. Tan› Yöntem / Yöntemleri için Ayd›nlat›lm›fl Onam Formu

3. Tedavi Yöntem / Yöntemleri için Ayd›nlat›lm›fl Onam Formu

1 numaral› formun (Tan› ve tedavi amaçl› giriflimleri için ayd›nlat›lm›fl onam belgesi) tüm formlara ek-
lenmesi gerekmektedir. Bu form ayd›nlat›lm›fl onam ile ilgili genel bilgi ve ilkeleri içermektedir. Hasta-
lar›n imzalayacaklar› belge ve bu belgenin içeri¤i konusunda önbilgi sahibi olmalar›n› sa¤lamak ama-
c›yla haz›rlanm›flt›r.

2 numaral› form uygulanacak baz› tan› yöntemleri için haz›rlanm›fl bir ayd›nlat›lm›fl onam formu örne-
¤idir. Bu formda uygulanacak baz› tan› yöntemleri konusunda hastan›n mutlaka bilgilendirilmesi ge-
reken konular basl›klar halinde yaz›lm›flt›r. Konu ile ilgili yap›lan ayd›nlatmada bu basl›klar göz önün-
de bulundurulmal›d›r.

3 numaral› form uygulanacak tedavi yöntemleri için haz›rlanm›fl bir ayd›nlat›lm›fl onam formu örne¤i-
dir. Bu formda uygulanacak tedavi yöntemi/yöntemleri konusunda hastan›n mutlaka bilgilendirilmesi
gereken konular basl›klar halinde yaz›lm›flt›r. Konu ile ilgili yap›lan ayd›nlatmada bu basl›klar göz önün-
de bulundurulmal›d›r.

* Örneklere ulaflmak için bkz. www.istabip.org.tr 
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TIBB‹ MALPRAKT‹S YASA TASARILARI VE BU KAPSAMDA
ZORUNLU MAL‹ SORUMLULUK S‹GORTASI HAKKINDAK‹ 
ET‹K KURUL GÖRÜfiÜ
Eylül 2009

Girifl

27 May›s 2009 tarihinde Meclise sunulan “Üniversite ve Sa¤l›k Personelinin Tam Gün Çal›flmas›na ve
Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›”, son on y›ld›r farkl› yasa tasar›lar› ba¤la-
m›nda tart›fl›lmakta olan t›bbi malpraktis konusunu bir kez daha gündeme tafl›m›flt›r. Yasa tasar›s›nda-
ki t›bbi malpraktisle ilgili 7. madde, hekim, difl hekimi ve t›pta uzmanl›k mevzuat›na göre uzman olan-
lara “t›bbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar›n” karfl›lanmas› amac›yla
mali sorumluluk sigortas›n› zorunlu k›lmakta, sigorta primlerinin ödenme biçimini düzenlemektedir. 

Yasa tasar›s›ndaki genel gerekçe bölümünde t›bbi malpraktis konusu oldukça ayr›nt›l› bir biçimde yer
almaktad›r. Daha önceki tasar›larda var olan benzer gerekçelerin s›raland›¤› metinde önemli bir vur-
gu tazminatlar›n ödenmesi konusundaki sorunlara yap›lm›flt›r. Özellikle kamu çal›flanlar›n›n uygula-
malar›ndan kaynaklanan tazminat ödemelerinde Devletin tazminat› çal›flana yans›tamad›¤› belirtil-
mifltir. Kanunlaflmas› istenen maddenin içeri¤i, gerekçede belirtilen sorunlar›n bütününe yönelik bir
çözümden çok, sa¤l›k çal›flanlar›n›n ödeyecekleri sigorta primleriyle tazminat›n ödenmesine katk›
sa¤lamalar›n› sa¤lamaya yöneliktir.

Malpraktis alan›ndaki bir yasal düzenlemenin öncelikleri malpraktis olgular›n›n önlenmesi, yarg›lama
sürecinin k›salt›lmas› ve zararlar›n telafi edilerek en etkin biçimde adaletin sa¤lanmas› olmal›d›r. Mal-
praktis, içinde çok fazla çözülmesi gereken sorun bar›nd›ran, çözüm için gelifltirilen kapsaml› yasal
düzenlemelerin dahi pek çok ülkede yeni sorunlara neden oldu¤u bir konudur. Bir ülkedeki sa¤l›k sis-
teminin düzenlenme biçimi, t›p e¤itiminin kalitesi, adalet sisteminin geliflmiflli¤i ve her fleyden önem-
lisi bir ülkedeki sa¤l›k hakk› dahil insan haklar›n›n korunma düzeyi ile ba¤lant›l›d›r. Malpraktis ile ilgi-
li sorunlar›n çözümü amac›yla yasal bir düzenlemenin yap›labilmesi için öncelikle bu konuda ülkede
yaflanan sorunlar›n bilinmesinin ve iyi de¤erlendirilmesinin yan› s›ra, hukuk ve t›p eti¤i alanlar›nda
malpraktisle ilgili ikilemler bar›nd›ran ve yeni çözümsüzlüklere neden olabilecek sorun alanlar›n›n da
iyi de¤erlendirilmesi gerekir.

T›bbi malpraktis yasas› oluflturulurken, taraf oldu¤umuz ‹nsan Haklar› ve Biyot›p Sözleflmesi (1997)
ile buna uygun olarak haz›rlanan Hasta Haklar› Yönetmeli¤i (1998) ve Hasta Haklar› Uygulama Yö-
nergesi’nde (2005) düzenlenmifl etik ve hukuki yaklafl›mlar benimsenmelidir. Bu ba¤lamda, ayd›nla-
t›lm›fl onam, bireyin bedensel ve ruhsal bütünlü¤üne sayg›, meslek s›rr› ve t›bbi bilgilerin gizlili¤i, has-
ta mahrumiyetine sayg› ve benzeri konular tereddüde yer vermeyecek aç›kl›kta ele al›nmal›d›r.

Son yasa tasar›s›n›n malpraktisle ilgili olarak sadece zorunlu mali sigorta sisteminin kurulmas›n› öner-
di¤i ve gerekçesinde belirtti¤i malpraktisle ilgili çözülmesi gereken öncelikli sorunlara yan›t vermek-
ten uzak oldu¤u söylenebilir. Sa¤l›k hakk›n›n kullan›lmas› s›ras›nda bireylerin sa¤l›¤›n›n en yüksek de-
recede korunmas› ve mümkün olabilecek en az düzeyde zarar oluflmas›n›n sa¤lanmas› gereklili¤i,
herhangi bir sorumluluk gerektiren durumda ise adaletin sa¤lanmas› için sigorta sisteminin oluflturul-
mas›n›n sadece bir araç oldu¤u gözden kaç›r›lm›flt›r. Türkiye’de malpraktis vakalar›nda yaflanan top-
lumsal ve yasal sorunlara bir çözüm olmas› beklenmeyen yasa tasar›s› muhtemelen yeni sorunlar› da
beraberinde getirecektir.

‹stanbul Tabip Odas› Etik Kurulu malpraktis olgular›n›n önlenmesi, yarg›lama sürecinin k›salt›lmas› ve
zararlar›n telafi edilerek en etkin biçimde adaletin sa¤lanmas› amac›yla afla¤›daki bafll›klarda s›rala-
nan önceliklerin gündeme getirilerek uygulanmas›/benimsenmesi gerekti¤i görüflündedir:
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Sa¤l›k Politikalar›nda Öncelikler

• Sa¤l›¤› serbest piyasa ekonomisinin bir ö¤esi olarak gören, hastalar› tüketici konumuna indirgeyen
ve hasta haklar›n› tüketici haklar›yla özdefllefltiren sa¤l›k politikalar›n›n gelifltirilmesi ve uygulanmas›
önlenmelidir. 

• Sa¤l›k hizmetlerini tedavi hizmetleri a¤›rl›kl› olarak tasarlayan politikalar›n uygulanmas›na son ve-
rilmelidir. ‹kinci basamak tedavi hizmetleri, birinci basamak temel sa¤l›k hizmetlerinin deste¤i ile güç-
lendirilmeli ve gelifltirilmelidir. 

• Hasta hekim iliflkisindeki güveni sarsmayacak ve kaynaklar›n dava sürecinde harcanmas›n› engelle-
yecek bir tazminat sisteminin oluflturulmas› bir amaç olarak alg›lanmal›d›r. 

Zarar›n Telafi Edilmesinde Tazminat Sistemleri ve Kaynak Sorunu

• Türkiye’de malpraktis konusunda halen mevcut olan ve korunmas› öngörülen “Kusura Dayal› Taz-
minat Sistemi”nde aç›lan davalar çok uzun sürmektedir. Bunun bafll›ca nedeni; tedavi sürecinde ge-
liflebilecek engellenmesi mümkün olmayan zararlar›n saptanmas›ndaki zorluklar ve tedavi standart-
lar›n›n belirlenmemifl olmas›d›r. Bu durumda, zarara u¤rayan tarafa iddias›n› kan›tlay›ncaya kadar
herhangi bir tazminat ödemesi yap›lamamaktad›r. Oysa en az›ndan ma¤duriyetin giderilebilmesi için
ön görülen t›bbi müdahalelere iliflkin harcamalar›n, sa¤l›k çal›flan›n›n verdi¤i zarar›n kan›tlanmas› bek-
lenmeksizin, geciktirilmeden yap›lmas› gerekir. Bu amaçla sosyal güvenlik bütçelerinin/fonlar›n›n kul-
lan›lmas› mümkündür. Bu yaklafl›m, uzun sürebilecek adli süreci etkilemeyecektir. Ayr›ca “Kusura Da-
yal› Olmayan” bir tazminat sisteminin Türkiye koflullar›nda uygulanabilirli¤i araflt›r›lmal›d›r. 

• T›bbi malpraktis davalar› sonucunda oluflan zararlar devlet deste¤i, döner sermaye katk›lar› ve ba-
¤›fllardan oluflabilecek bir sigorta fonundan karfl›lanabilir. Bu fona sa¤lanacak devlet deste¤i, toplu-
mun bütününü kapsama amac›n› tafl›yan ve sigorta primlerinin neredeyse tümünü toplayan Sosyal
Güvenlik Kurumu’nun katk›s›yla sa¤lanabilir. 

• Malpraktis olgular›nda sa¤l›k çal›flan› kusurlu bulunmas› durumunda, ödemenin tamam›n›n bu si-
gorta fonu taraf›ndan karfl›lanmas›, ödenen miktardan ayr›ca kusurlu sa¤l›k çal›flan›na bir yans›ma-
n›n olmamas› gerekir. fiayet sa¤l›k çal›flan›na bir yans›ma olacaksa bu miktar›n mümkün oldu¤unca
düflük tutularak, sa¤l›k çal›flan›n›n yüksek tazminat miktarlar›yla ma¤dur edilmemesi gerekir. 

• Gerekli özenin gösterildi¤inin saptand›¤› ancak yine de olumsuz sonucun ortaya ç›kt›¤› durumlar-
da dahi, bu olumsuz sonucun ortadan kald›r›lmas›na yönelik sa¤l›k harcamalar› sigorta fonu taraf›n-
dan karfl›lanmal›, kamuoyunda adalete güvensizlik duygusunun geliflmesi önlenmelidir.

• Tedavi sürecindeki engellenemez zararlar›n, sa¤l›k çal›flan›n›n kusur ve ihmalinden do¤an zararlar-
dan ay›rt edilebilmesi için tedavi standartlar› öncelikle belirlenmelidir. Tedavi standartlar›n›n belirlen-
mesinde uzmanl›k dernekleri ve meslek örgütleri ile iflbirli¤i yap›lmal›d›r. 

Zarar›n Karfl›lanmas›nda Sigorta

• Zorunlu mali sorumluluk sigortas›, sa¤l›k hizmetlerinin sunumu sonucunda oluflan zararlar›n telafi
edilmesi amac›yla haz›rlanacak yasal bir düzenlemenin ve oluflturulacak bir tazminat sisteminin sade-
ce bir arac›d›r. Malpraktis davalar›n›n adaleti sa¤layacak biçimde sonuçland›r›lmas› do¤rultusunda zo-
runlu mali sorumluluk sigortas›n›n tek bafl›na bir ifllevinin oldu¤unu ileri sürmek mümkün de¤ildir. 

• Zorunlu mali sorumluluk sigortas› uygulamas›n›n sonucu olarak defansif t›p uygulamalar›n›n art-
mas› benzeri olumsuz etkiler göz önüne al›nmal› ve önlemler gelifltirilmelidir.

• Zorunlu mali sorumluluk sigortas› primlerinin saptanmas›nda sa¤l›k çal›flan›n›n niteli¤i ve çal›flma
koflullar› göz önüne al›nmal› ve primlerin önemli bir bölümü çal›fl›lan kurumun kaynaklar›ndan karfl›-
lanmal›, zaten düflük maafl alan sa¤l›k çal›flanlar›n›n katk›s› minimize edilmelidir.
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Malpraktis ‹ddialar›nda Uzlaflma ve Hakemlik

• T›bbi malpraktis olgular›nda yarg›ya baflvurmadan uzlaflma sa¤lanmas› için hakemlik kurumundan
yararlan›labilir. Hakemlik kurullar› temsiliyet ilkesine uygun olarak taraflar›n temsiliyetinde denge gö-
zetilerek oluflturulmal›d›r. 

• Hakemlik kurullar›n›n merkezi bir yap›lanmaya gitmeden il düzeyinde oluflturulmas›, t›bbi malprak-
tis olgular›nda h›zl› ve yap›c› çözümler üretebilecektir. Kurullar›n oluflumunda ifllevsel bir yap›lanma,
ancak konunun uzman› kiflilerden oluflmas› durumunda gerçekleflebilir.

T›bbi Becerilerin ve Kalitenin Gelifltirilmesi

• Malpraktis davalar›n›n e¤itim ve idari düzenlemeler yoluyla say›ca azalt›lmas› mümkündür. Stan-
dart hizmet-öncesi ve hizmet-içi e¤itim programlar›n›n haz›rlanmas›, uygulanmas› ve yayg›nlaflt›r›lma-
s›, beceri eksikli¤ine ba¤l› zararlar› önemli ölçüde azaltacakt›r. Hizmet-içi e¤itimlerinin haz›rlanmas›
ve uygulanmas›nda sivil toplum kurulufllar›, uzmanl›k dernekleri ve meslek örgütleriyle iflbirli¤i, e¤i-
tim hedeflerine ulaflmaya katk› sa¤layacakt›r.

• T›bbi malpraktis uygulamalar›na yol açmamak için, öncelikle sa¤l›k kurulufllar›nda yeterli düzeyde bir
yap›lanma sa¤lanmal› ve bunun etkili bir biçimde denetimini sa¤layacak yasal çerçeve oluflturulmal›d›r.

• Sa¤l›k kurulufllar›nda toplam kalite yönetimi ilkeleri ile uyumlu uygulamalar bafllat›lmal› ve bu uy-
gulamalar bir akreditasyon sistemi ile güçlendirilmelidir. 

• Malpraktis konusundaki politikalar›n ve uygulanacak stratejilerin belirlenmesi amac›yla izleme ve
de¤erlendirme sisteminin oluflturulmas› yararl› olacakt›r. 

Hukuki Sorumlulu¤un Belirlenmesi 

• Karmafl›k bir süreç olan tedavi sürecinde oluflan aksakl›klarda ticaret hukuku ilkeleriyle hareket edil-
mesi önlenmeli, hekim/sa¤l›k çal›flan› - hasta iliflkisindeki en önemli unsur olan güven iliflkisi zedelen-
memelidir.

• Türkiye’de hasta ve sa¤l›k çal›flan› aras›ndaki hukuk iliflkisinin yeniden düzenlenmesi gereklidir. Ha-
len mevcut durumda ceza ve borçlar hukuku çerçevesinde karmafl›k bir yöntemle ele al›nan davalar
için özel bir düzenlemenin yap›lmas› gereklili¤i sorgulanmal› ve gereksinim do¤rultusunda gerekli dü-
zenleme yap›lmal›d›r.

Hekimin Tedavideki Özen Yükümlülü¤ü ve Sorumlulu¤un Belirlenmesi

• Yarg›ya intikal etmifl malpraktis olgular›nda daval› taraf›n sorumlulu¤una hükmedilmesi, büyük öl-
çüde sa¤l›k çal›flan›n›n tedavi sürecinde hastas›na karfl› özen gösterme yükümlülü¤ünü yerine getirip
getirmedi¤inin saptanabilmesiyle olanakl›d›r. Bu nedenle malpraktis konusunda uygulanmak istenen
bir mevzuat›n sa¤l›k çal›flan›n›n özen yükümlülü¤üne vurgu yapmas› ve t›p alan›nda bu yükümlülü-
¤ün s›n›rlar›n›n belirlenmesi gereklidir.

• T›bbi Becerilerin ve Kalitenin Gelifltirilmesi bafll›¤›nda da vurguland›¤› biçimde sa¤l›k çal›flan›n›n
özen yükümlülü¤ünü yerine getirebilmesine olanak sa¤layacak ve mesleki yeterli¤ini gelifltirecek bi-
çimde hizmet-içi ve hizmet-öncesi e¤itim programlar›n›n haz›rlanmas›na, uygulanmas›na ve yayg›n-
laflt›r›lmas›na önem verilmelidir. E¤itim programlar› sivil toplum kurulufllar›, uzmanl›k dernekleri ve
meslek örgütleri iflbirli¤inde haz›rlanmal›, yürütülmeli ve denetlenmelidir.

• Ça¤dafl ve yeterli düzeyde bilgi ve deneyime sahip sa¤l›k çal›flanlar› yetifltirebilecek mezuniyet ön-
cesi standart bir e¤itim modelinin ülke çap›nda benimsenip uygulanmas› sa¤lanmal› ve bunu etkili
bir biçimde denetleyecek yasal düzenlemeler oluflturulmal›d›r.

Standart Uygulaman›n Yap›lmas›

• Tedavi sürecinde oluflan bir zarar›n belirlenebilmesi, hastalara sunulmas› gereken tan›, tedavi ve
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bak›m standartlar›n›n bilinmesi ile olanakl›d›r. Bu nedenle malpraktis mevzuat› çal›flmalar› tan›, teda-
vi ve bak›m standartlar›n›n oluflturulmas› çal›flmalar› ile birlikte yürütülmelidir. 

• Tan›, tedavi ve bak›m standartlar›n›n oluflturulmas› uzmanl›k dernekleri ve meslek örgütleri iflbirli-
¤inde gerçeklefltirilmeli ve bu standartlar›n kabul görmesi, izlenmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas› konusunda
çal›flmalar desteklenmelidir. 

• Farkl› standartlar›n olabilece¤i ve zaman içinde de¤iflebilecekleri göz önüne al›narak standartlar›n
saptanmas› ve uygulanmas›nda mümkün oldu¤unca genifl kat›l›m sa¤lanmal› ve güncelli¤in korun-
mas›na özen gösterilmelidir. 

• Standart tedavi, normal düzeyde dikkat ve özen, komplikasyon, yan etki ve benzeri t›bbi ve huku-
ki tan›mlar yasalarda net olarak ifade edilmelidir.

• Hastalar›n takip ve tedavisi ile sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik t›bbi malpraktis iddialar› aç›s›ndan büyük
önem tafl›yan t›bbi kay›tlar›n usulüne uygun tutulmas›, korunmas› ve belli bir süre saklanmas› husu-
sunda sa¤l›k kuruluflu yöneticilerinin ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n yetki ve sorumluluklar› yasal anlamda be-
lirlenmelidir. 

Ayr›ca;

• Terminal safhadaki hasta ile iliflkiler tan›mlan›rken, hekimin olumlu sonuç beklemedi¤i veya deva-
m›nda art›k fayda görmedi¤i bofluna tedaviyi kesip kesemeyece¤i, Resüsitasyonu Ret Talimat›
(RET)’n›n uygulan›p uygulanmayaca¤›, uygulanacaksa hangi koflularda uygulanabilece¤i, hekim d›fl›n-
daki sa¤l›k çal›flan› ve t›p ö¤rencilerinin resüsitasyon yapma konusundaki yetki ve sorumluluklar› ko-
nusu netlefltirilmelidir.

• ‹mza karfl›l›¤› ve do¤acak sak›ncalar› kabullenerek, di¤er t›bbi belgeler gibi radyolojik veya fotografik
belgelerin de hasta taraf›ndan sa¤l›k kuruluflundan istenebilmesi bir hasta hakk› olarak kabul edilmelidir.

• Reçete düzenlemede hiçbir gerekçenin reçetedeki ilaç say›s›n› s›n›rland›ramayaca¤› yaklafl›m›, sos-
yal güvenlik kurulufllar›n›n ilaç kalemlerini belli say›yla s›n›rland›rma uygulamas›yla çeliflmektedir. Bu
çeliflkinin nas›l afl›laca¤› netlefltirilmelidir.

Yard›mc› Sa¤l›k Çal›flan› ve Sa¤l›k Kuruluflunun Sorumlulu¤u

• Her ne kadar tan› ve tedavinin düzenlenmesi hekimin sorumlulu¤unda olmas›na karfl›n tedavi sü-
recinde hekim d›fl› çal›flan›n müdahalelerinin ve uygulamalar›n›n tedavi sürecini etkilemesi ve olum-
suz sonuçlar›n oluflmas›na katk› sa¤lamas› beklenebilir. Bu durumda t›bbi malpraktis davalar›nda yar-
d›mc› sa¤l›k çal›flan›n›n da sorumluluktaki pay›n›n de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

• Malpraktis mevzuat› düzenlenirken hekimin hastas›n›n sürekli olarak yan›nda kalmas›n›n mümkün
olmad›¤› ve sorumlulu¤unu bir baflka hekime devretti¤i nöbet ve vekil hekimlik benzeri durumlar göz
önüne al›nmal› ve bu durumlardaki özen gösterme yükümlülükleri ve sorumluluklar ayr› ayr› belirtil-
melidir. 

• T›bbi malpraktis olgular›nda, sa¤l›k kuruluflu yönetimi, hekim ve yard›mc› sa¤l›k çal›flanlar›n›n hu-
kuki ve cezai sorumluluklar›n›n ne olaca¤› yasal anlamda net olarak belirlenmelidir. Ayr›ca, e¤itim
hastanelerindeki uzmanl›k ö¤rencileri ile tedavi sürecine kat›lan konsültan hekimlerin yetki ve sorum-
luluklar› belirlenmelidir. 

Acil ve Ola¤anüstü Durumlar

• H›zl› karar verilmesi ve uygulanmas›n› gerektiren acil olgularda ve olanaklar› k›s›tlayan, ifl yükünü a¤›r-
laflt›rarak hekimi özen göstermekte zorlayabilecek ola¤anüstü durumlarda meydana gelen t›bbi mal-
praktis olgular›nda hekimden ve di¤er sa¤l›k çal›flan›ndan beklenen özen yükümlülü¤ü tan›mlanmal›d›r. 

• Acil durumlarda hastay› kabul etme zorunlulu¤unun koflullar› net olarak tan›mlanmal›d›r. Acil üni-



2 5 1

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 0 9 - 2 0 1 0 Ç A L I fi M A  R A P O R U

tenin imkan ve koflullar›n›n yetersiz oldu¤u veya müdahale için bekleyen hastan›n çok, buna karfl›n
hekim say›s›n›n yetersiz oldu¤u, hastaya müdahale için bekletmenin sak›nca do¤urabilece¤i durum-
larda hekimin tutum ve davran›fl›n ne olaca¤›n›n hasta ve hekim haklar› aç›s›ndan tan›mlanmas›
önem tafl›maktad›r. Hastan›n en k›sa sürede en uygun sa¤l›k kurulufluna yönlendirilmesi için gerekli
organizasyon ve sorumluluklar aç›kça tan›mlanmal›d›r.  

• Acil servislerde t›bbi hizmet sunumunun kendine özgü koflullar› dikkate al›narak, hastan›n kabu-
lünden taburcu edilmesine kadar her aflamadaki yetki ve sorumluluklar tan›mlanmal›d›r. Ayr›ca, acil
servislere hasta sevkinden sorumlu olan organizasyonun yap›land›r›lmas› ve sorumlulu¤u yasal an-
lamda belirlenmelidir. 

Yenilikçi Giriflimler ve Araflt›rmalar

• Malpraktis mevzuat›nda bilimsel araflt›rma ve yay›n yapman›n koflullar› net olarak belirlenmeli, do-
layl› veya dolays›z olarak hastan›n kimlik bilgilerini kesinlikle ortaya koymayacak araflt›rmalarda, ilgili
sa¤l›k kuruluflunun izni veya gerekti¤inde etik kurulun izni yeterli olmal›d›r.

• Bilimsel araflt›rmalar›n yürütülmesi s›ras›nda oluflan malpraktis olgular›ndaki sorumluluk belirlenme-
li ve sorumlulu¤un s›n›rlar› bilimsel araflt›rmalar› engellemeyecek biçimde dengelenmelidir.

• Yeni tedavi yöntemlerinin uygulanmas› ile ilgili koflullara malpraktis mevzuat›nda yer verilmeli, ye-
terli beceriye sahip olmayan sa¤l›k çal›flan›n›n sorumlulu¤u belirlenmelidir.  

Hastalar›n Kendilerine Verdikleri Zararlar

• Kendilerine zarar verme e¤iliminde olan hastalara karfl› sa¤l›k çal›flan›n›n bak›m ödevinin s›n›rlar›
mümkün oldu¤unca belirlenmeye çal›fl›lmal›d›r.

• Açl›k grevi ve iflkenceye destek verme benzeri insan haklar› ile ilgili hassas konularda sa¤l›k çal›fla-
n›n›n sorumlulu¤unun s›n›rlar› “‹stanbul Protokolü” göz önüne al›narak netlefltirilmelidir. 

T›bbi Ürünlerin Neden Oldu¤u Zararlar

• Malpraktis mevzuat›nda t›bbi ürünlerin neden oldu¤u zararlar›n telafi edilmesindeki esaslar belir-
lenmeli ve sa¤l›k çal›flan›n›n bu konudaki özen yükümlülü¤ünün s›n›rlar› saptanmal›d›r.

• T›bbi ürünlerin standartlaflt›r›lmas› uygulamalar› yayg›nlaflt›r›lmal› ve t›bbi ürünlerin kullan›lmas›n-
daki esaslar sa¤l›k çal›flanlar›na ulaflt›r›larak, uygulanmas› sa¤lanmal›d›r.

Malpraktis ve Ceza Yasas› Kapsam›ndaki Suçlar

• T›bbi malpraktis uygulamalar› için öngörülen tazminat ve hapis cezalar›n›n a¤›rl›k derecesi, uygu-
laman›n taksirli suç kapsam›nda oldu¤u dikkate al›narak amac›n› aflmamal›d›r.

• Sa¤l›k çal›flanlar›n›n mesleki uygulamalar› s›ras›nda, özellikle hasta yak›nlar› taraf›ndan t›p ve hu-
kuk kurallar›na ayk›r› eyleme zorlanmamalar› ve herhangi bir nedenle fliddete maruz kalmamalar›
için, ilgili sa¤l›k kuruluflunun her türlü tedbiri almas›n› öngören yasal yaklafl›mlar oluflturulmal›d›r.

• Toplum güvenli¤ini sa¤lamaya yönelik olarak adli olgularda ihbar yükümlülü¤ü yerine getirilirken
temel hasta haklar›na ve t›p eti¤i temel ilkelerine uygun davranmak mümkün ve gereklidir. Suçlar›n
önlenmesine yard›mc› olmak amac›yla ihbarda bulunmak, hiçbir zaman sa¤l›k çal›flanlar›n›n birincil
görevi olmamal› ve bu görev asli görevin uygulanmas›na zarar vermemelidir. Son Türk Ceza Kanunu
(TCK)’n›n 280. maddesi, eski TCK 530 maddesi ile k›yasland›¤›nda evrensel hasta ve hekim haklar›
bak›m›ndan bir çok olumsuz yaklafl›mlar içerdi¤i görülmektedir. Bu nedenle, ihbar yükümlülü¤ü ko-
nusu, t›bbi malpraktis yasas› içinde yeniden düzenlenmelidir. Adli olgularda bildirim (ihbar), tedavi
talep eden kiflinin suçun ma¤duru olmas› durumunda, suçun ayd›nlat›lmas› ve tekrarlamas›n›n önlen-
mesi amac›yla, gerekli t›bbi yard›m uyguland›ktan sonra yap›lmal›, hekime bildirim yetkisi tan›nmal›
ancak hekim aç›s›ndan cezay› gerektiren bir yükümlülük söz konusu olmamal›d›r.
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‹L ‹NSAN HAKLARI KURULU EMSAL KARARLARI
KAMERA KAYDI ‹LE MESA‹ TAK‹B‹
(21.12.2009 tarih ve 82/5 say›l› karar)

Sa¤l›k Kurulufllar›ndan .............. E¤itim Araflt›rma Hastanesi, .............. E¤itim Araflt›rma Hastanesi ve
.............. Ruh Sa¤l›¤› ve Sinir Hastal›klar› E¤itim Araflt›rma Hastanesinde mesai takibi imza çizelgele-
riyle birlikte takip edilmekte iken 2009 tarihinden itibaren, "görüntülü kamera ve kartl› geçifl sistemi"
uygulamas›na geçildi¤i yönündeki baflvurular Odam›z Yönetim Kurulu’nca de¤erlendirilmifl ve uygu-
laman›n insan haklar›na ayk›r› oldu¤u düflünüldü¤ünden, konunun Valilik ‹nsan Haklar› ‹l Kurulu’na
da iletilmesine karar verilmifltir.

Kurul’da yap›lan de¤erlendirme sonucunda afla¤›daki karar yay›mlanm›flt›r.*

KARAR :

Baflvuru ile ilgili olarak ‹l Kurulu Baflkanl›¤›m›zca yap›lan inceleme ve de¤erlendirmede:

Hastane personelinin mesaisinin kamera ile otomatik takibi hakk›nda herhangi bir yasal düzenleme
bulunmad›¤›ndan, 

Anayasa ve hem de uluslar aras› sözleflmelere göre özel hayat›n gizlili¤inin korunmas› gerekti¤inden,
yasal düzenlemeleri de içeren Kiflisel Verileri Koruma Kanunu Tasar›s›n›n kanunlaflmas›n›n beklenme-
sinde yarar bulundu¤u, 

Aksi takdirde; Hastanenin bu uygulamas›n›n temel hak ve özgürlüklerin ve özellikle kiflilerin özel ya-
flamlar›n›n gizli¤inin ihlaline neden olaca¤› görüflüyle, 

............ E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinin 01.04.2009 tarihinden itibaren sa¤l›k personelinin kame-
ra yerlefltirilerek mesaisinin denetlenmesi yönteminin durdurulmas› ve bu sistemin kald›r›lmas›n›n hu-
kuka uygun olaca¤›n›n tüm baflhekimliklere bildirilmesi karara ba¤lan›r.

* Ayr›nt›l› bilgi için bkz. www.istabip.org.tr
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‹L ‹NSAN HAKLARI KURULU EMSAL KARARLARI
PARMAK ‹Z‹ ALIMIYLA MESA‹ TAK‹B‹
(31.10.2005 tarih ve 37 say›l› karar)

................ Hastanesi’nde ve ................ Belediyesi’nde parmakiziyle elektronik takip sistemine
geçilmesi üzerine yap›lan baflvurular ‹nsan Haklar› ‹l Kurulu’nca de¤erlendirilmifl ve Kurul’da yap›lan
de¤erlendirme sonucunda afla¤›daki karar yay›mlanm›flt›r.*

KARAR :

Baflvuru konusu, personelin mesaiye devam›n›n “Elektronik Takip Sistemi” uygulamas› ile izlenmesine
iliflkin uygulamay› yapan kurulufllar›n bilgileri ile uygulama hakk›nda Üniversitelerin teknik ve hukuki
görüflleri ‹l Kurulumuzca de¤erlendirilerek;

................. Hastanesi Bafltabipli¤i taraf›ndan yap›lan ayn› nitelikteki uygulaman›n Kurulumuzun
01.04.2005 tarih ve ‹H‹LKB/90 say›l› görüflü do¤rultusunda Bafltabiplikçe, konu ile ilgili nihai yarg›
karar›na kadar uygulaman›n yürürlükten kald›r›lm›fl olmas› nedeniyle bu aflamada .................
Hastanesi Bafltabipli¤ince al›nan tedbirin yeterli oldu¤u görüflüne oybirli¤ince var›lm›flt›r. 

................. Belediye Baflkanl›¤›’n›n “Elektronik Takip Sistemi” uygulamas›n›n Anayasal normlara ve
‹nsan Haklar› Avrupa Sözleflmesi’nin 8. maddesine uygun olmad›¤›, bu nedenle uygulaman›n huku-
ka uygun hale getirilmesi gerekti¤i görüflüne oyçoklu¤uyla var›lm›flt›r.

* Ayr›nt›l› bilgi için bkz. www.istabip.org.tr



2 5 4

‹L ‹NSAN HAKLARI KURULU EMSAL KARARLARI
ARALIKSIZ MESA‹ UYGULAMASI
(2006 tarih ve B054VLK4340300‹H‹LKB say›l› yaz›)

................................. HASTANES‹ BAfiHEK‹ML‹⁄‹NE

Valili¤imiz ‹l ‹nsan Haklar› Kuruluna yap›lan baflvuruda ................ E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde;
acil servis hizmetlerinin yeni bir düzenlemeyle 24 saat kesintisiz çal›flma, 24 saat izin kullanma uygu-
lamas› fleklinde verilmeye baflland›¤›, ayr›ca ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ünün yeni bir uygulamayla Sa¤l›k
Bakanl›¤› Hastanelerinde kesintisiz 9 saat çal›flma düzeni bafllatt›¤›, her iki uygulaman›n da gerek
ülkemizin alt›na imza koydu¤u uluslar aras› sözleflmeler gerekse de hekimlerin çal›flma koflullar›n›
zorlaflt›rmas› ve bu durumun do¤rudan hastalar›n hizmet al›m›ndaki kaliteyi etkilemesi nedeniyle
insan haklar› aç›s›ndan da sak›ncalar do¤uraca¤› iddialar›nda bulunulmufltur.

Çal›flanlar›n haklar› aç›s›ndan haftal›k çal›flma süreleri olarak 657 Say›l› Devlet Memurlar› Kanunu ve
2368 Say›l› Sa¤l›k Personelinin Tazminat ve Çal›flma Esaslar›na Dair Kanun’larla belirtilen haftal›k 40
saat çal›flma süresinin uygulama ile 90 saate ç›kar›lmas› sebebiyle uygulaman›n Anayasam›z›n 49 ve
50. maddelerine, 657 Say›l› Devlet Memurlar› Kanunu ve 2368 Say›l› Sa¤l›k Personelinin Tazminat ve
Çal›flma Esaslar›na Dair Kanununa ayk›r› oldu¤u, yine afl›r› nöbet uygulamas›n›n nöbet süresince
çal›flman›n 24 saat olarak öngörülmesi, ancak herhangi bir dinlenme aras›n›n öngörülmemesi
nedeniyle 4857 say›l› ‹fl Kanununun 68. maddesinde belirtilen "Günlük çal›flma süresinin ortalama bir
zaman›nda o yerin gelenekleri ve iflin gere¤ine göre ayarlanmak suretiyle (...) Yedi buçuk saatten
fazla süreli ifllerde bir saat ara dinlenmesi verilir" hükmüne ayk›r› oldu¤u; ayr›ca hasta haklar›
aç›s›ndan da bu tür bir çal›flma düzeni içerisinde bulunan doktorlar›n, mesleklerinin gerektirdi¤i
dikkat, konsantrasyon ve özeni mümkün k›lamayaca¤› için hastalar›n nitelikli sa¤l›k hizmeti alma hak-
lar›n›n ihlal edildi¤i anlafl›lm›flt›r.

ilgi yaz›n›zda 29.12.2006 tarih ve 17696 say›l› yaz›s›nda; Acil servisde görevli hekimlerin yeni düzen-
lenen"Acil Ünitesi Çal›flma Plan›" gere¤ince 24 saat kesintisiz çal›flma ve 24 saat izin kullanma
fleklinde görev yapmalar›n›n düflünüldü¤ü fakat bu çal›flma düzeni uygulamaya konulmayarak iptal
edildi¤i. Acil servis de çal›flan hekimlerin çal›flma saatleri günlük 3 vardiya halinde düzenlendi¤i ve
uygulaman›n bu flekilde devam etti¤i.

Hastanenizde çal›flan tüm personelin vardiyal› çal›flma ve nöbet hizmetleri d›fl›nda mesai saatleri ‹l
Sa¤l›k Müdürlü¤ünün Valilik Makam›n›n 18.08.2006 tarih ve 859 say›l› onaylar› do¤rultusunda
08.00-17.00 saatleri aras›nda kesintisiz 9( dokuz) saat olarak uyguland›¤›, bu nedenle personele ö¤le
tatili verilmedi¤i ve personelin yeme¤ini dönüflümlü olarak hastane yemekhanesinde yemdi¤i
fleklinde cevab›n›z üzerine 15.01.2007 tarihli ‹l Kurulu toplant›s›nda yap›lan de¤erlendirme sonu-
cunda;

Acil Sa¤l›k hizmetlerinin aksat›lmadan sürdürülmesi ile ilgili gerekli tedbirler al›nmak kayd›yla flu
saatler aras›nda ö¤len yemek molas› konmas› fleklinde ifade konulmas› gerekti¤i gerekti¤i görüflüne
haz›r bulunan üyelerin oybirli¤i ile var›lm›flt›r.

‹STANBUL VAL‹L‹⁄‹

‹NSAN HAKLARI ‹L KURULU
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‹L ‹NSAN HAKLARI KURULU EMSAL KARARLARI
‹fiYER‹NDE AYRIMCILIK
(25.08.2008 tarihli de¤erlendirme yaz›s›)

Konunun hassasiyeti sebebiyle kifli ve kurum isimlerine yer verilmemifltir.

H‹V HASTALI⁄INDAN DOLAYI ‹fiYER‹NDE AYRIMCILIK KARARI

Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›na baflvuruda bulunan ve ‹l Kurulumuza intikal eden (X) dilekçe-
sinde; 3,5 y›ld›r çal›flt›¤› (Y) Kurumundan (HIV) hastas› oldu¤unu beyan etmesi ve hastal›¤›n›n çal›fl-
mas›na kesinlikle engel olmad›¤›na dair üç ayr› hastaneden rapor alarak kuruma sunmas›na ra¤men
iflten ç›kar›ld›¤›n›, güvenlik görevlilerine verilen talimatla kuruma giriflinin engellendi¤ini, kendisine
karfl› ayr›mc›l›k ve kötü muamele yap›ld›¤›n› iddia ederek, tekrar ifline geri dönmesinin sa¤lanmas› ta-
lebinde bulunmaktad›r.

‹l Kurulumuzca, 25.08.2008 tarihli toplant›da yap›lan incelemeler sonucunda oluflan dosya ve ‹l Ku-
rulumuzca oluflturulan komisyon taraf›ndan düzenlenen rapor üzerinde yap›lan de¤erlendirmeler so-
nucunda; 

(Y) Kurumu’nun (X) hakk›nda ald›¤› iflten ç›karma karar›n›n as›l nedeninin ilgilinin HIV pozitif olmas›
nedeniyle iflten ç›kar›ld›¤›, ilgili kurum kamuoyunda AIDS olarak bilinen hastal›k etraf›ndaki önyarg›-
lar› temel alan ve bunlar› kuvvetlendiren bir ifllemde bulundu¤u, bu nedenle ‹nsan Haklar› aç›s›ndan
“Ayr›mc›l›k” yap›ld›¤› görüflüne oybirli¤iyle var›lm›flt›r.

AYRIMCILIK KARARI

‹l Kurulumuza (X) kifli taraf›ndan yap›lan baflvuruda (Y) isimli iflletmeye bir fleyler içmek için gitti¤ini
ancak masaya otururken garson taraf›ndan iflletmeye erkek al›nmad›¤› ve mekan› terk etmesinin söy-
ledi¤i, bütün müflterilerin içinde yap›lan bu davran›fl›n, onurunu rencide etti¤ini, kifli hak ve hürriye-
tinin k›s›tland›¤›n› iddia etmektedir.

Söz konusu baflvuru ile ilgili olarak ‹l Kurulu Baflkanl›¤›nca yap›lan araflt›rma sonucunda baflvurucu-
nun dilekçesi ve ilgili Kaymakaml›¤›n cevabi yaz›s›ndan oluflan dosya kurulumuzun 17.03.2008 tarih-
li toplant›s›nda görüflülüp de¤erlendirilmifltir.

Baflvurucunun umuma aç›k bir çay bahçesinin hizmetinden yararlanmak istemesi üzerine, iflletme sa-
hibi taraf›ndan di¤er müflterilerin önünde iflletmenin aileye mahsus oldu¤u ve mekan› terk etmesi ge-
rekti¤i yönünde yap›lan davran›fl›n, Anayasa’n›n 10. ve Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin 14. mad-
delerine ayk›r›l›k teflkil etti¤i, ayr›mc›l›k uyguland›¤›, bu durumda bir insan hakk› ihlali olufltu¤u kana-
atine var›lm›fl olup, söz konusu iflletme sahibinin ve çal›flanlar›n›n sunmufl olduklar› hizmetlerde müfl-
terilerine sergiledikleri davran›fllarda daha nazik olmalar›, insan onur ve haysiyetini incitici muamele-
lerde bulunmamalar› konusunda, iflletme izni veren kurumlar taraf›ndan uyar›lmalar›, ayr›ca ‹lçe ‹n-
san Haklar› Kurulu taraf›ndan ilçenin turistik aç›dan önemi de dikkate al›narak hizmet sektörü baflta
olmak üzere di¤er sektörlerde “‹nsan Haklar› E¤itim Program›” düzenlenerek bilinçlendirme çal›flma-
lar› yapmalar› gerekti¤i görüflüne var›lm›flt›r. 

‹STANBUL VAL‹L‹⁄‹

‹NSAN HAKLARI ‹L KURULU
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‹L ‹NSAN HAKLARI KURULU EMSAL KARARLARI
GSM BAZ ‹STASYONLARININ ‹NSAN SA⁄LI⁄INA ETK‹LER‹
(21.12.2009 tarih ve 82/2 say›l› karar)

Valilik ‹l ‹nsan Haklar› Kuruluna yap›lan baflvurularda, yerleflim yerlerinde kurulan GSM Baz istasyon-
lar›n›n insan sa¤l›¤› üzerinde olumsuz etkilerinin bulundu¤u ve bunun sa¤l›k hakk› ile güvenli ve sa¤-
l›kl› çevrede yaflam hakk› ihlali oldu¤u iddia edilmifltir. Yap›lan de¤erlendirme sonucunda afla¤›daki
karar yay›mlanm›flt›r.*

SONUÇ :

Baflvuru konusu, yerleflim yerlerinde kurulan GSM Baz istasyonlar›n›n insan sa¤l›¤› üzerindeki olum-
suz etkileri ve bunun sa¤l›k hakk› ile güvenli ve sa¤l›kl› çevrede yaflam hakk› ihlali iddialar› ile ilgili ‹l
Kurulumuzca; var olan ulusal ve uluslar aras› belgeler, uygulamay› yapan kurulufllar›n bilgi ve belge-
leri ile uygulama hakk›nda yap›lan bilimsel çal›flmalar ve Üniversitelerin, ilgili meslek örgütlerinin tek-
nik ve hukuki görüflleri incelenmifl ve afla¤›daki de¤erlendirme yap›lm›flt›r. 

fiikayete konu olan Uygulamalar›n Anayasal normlara ve ‹nsan Haklar› Avrupa Sözleflmesi’nin 25.ve
maddesine uygun olmad›¤›, bu nedenle do¤urdu¤u telafisi zor sorunlar›n çözümüne de örnek teflkil
etmek amac›yla;

• Küçük çocuklar›n, gençlerin ve hamilelerin kablosuz telefon ve cep telefonu kullan›m›n›n mümkün
oldu¤unca k›s›tlanmas› gerekti¤i,

• Okul, krefl, hastane, fabrika vb. toplu yaflamlar›n bulundu¤u yerlerde baz istasyonlar›n›n kurulma-
s›n›n sak›ncal› oldu¤u,

• Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n elektromanyetik dalgalar›n insan sa¤l›¤› üzerindeki riskleri konusunda halk› bil-
gilendiren, sa¤l›k flikâyetleri ve rahats›zl›klar›n› istatistik verilere dönüfltüren, tan› ve tedavi kapsaml›
bir merkez kurmas› gerekti¤i ve sözü edilen merkezlerin DSÖ ve benzeri uluslararas› kurumlarla ko-
ordineli çal›flacak biçimde yap›land›r›lmas›,

• Baz istasyonlar›n› kurma karar›nda halk›n duyarl›l›¤› ve esteti¤in göz önüne al›nmas›,

• Cep telefonu operatörlerinin baz istasyonlar›n› kurma konusunda var olan ulusal ve uluslar aras›
teamül ve düzenlemelere özen göstermelerinin yasal ve toplumsal bir sorumluluklar› oldu¤u,

• Toplum sa¤l›¤› ve bireylerin baflta sa¤l›kl› ve güvenli bir çevrede yaflama haklar›n›n temininden so-
rumlu olan kamu kurum ve kurulufllar›na bu temel görev ve sorumluluklar›n›n bilinci ile hareket et-
meleri gerekti¤i,  

Hususlar›nda tedbirler al›nmas›na ve uygulamalar›n temel insan haklar›nda ihlallere yol açmas›n›n en-
gellenmesi konusunda gerekli düzenlemelerin ve denetimlerin yap›lmas›n›n ilgili birimlere iletilmesi-
ne oy birli¤i ile karar verilmifltir.

* Ayr›nt›l› bilgi için bkz. www.istabip.org.tr
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ÇALIfiTAY: ÇATIfiMA VE ÇATIfiMA YÖNET‹M‹
YARA ‹ZLER‹M‹Z‹N PEfi‹NDE fi‹MD‹K‹ ZAMAN HALLER‹

TTB-‹stanbul Tabip Odas› 14 Mart T›p Haftas› nedeniyle düzenledi¤i ‘Yara ‹zlerimizin Peflinden fiimdi-
ki Zaman Halleri’; ‘Çat›flma ve Çat›flma Yönetimi’ Çal›fltay’›, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere
Yerleflkesinde 13 Mart 2010 tarihinde gerçeklefltirildi.

Çat›flma-travma ekseninde yaflanmakta olan toplumsal ve bireysel fliddet, bu alanda görev yapmak-
ta olan bileflenleri ve dolay›s›yla sosyal konumu gere¤i, TTB-‹TO-‹nsan Haklar› Komisyonu’nu  anla-
ma/sayg›/empati /çat›flma yönetimi  odakl› psikososyal bir çal›flman›n da içine itmifltir. Bizi harekete
geçiren tüm çat›flmalar ayn› zamanda bize yaralar›m›za ait duygusal dinamikleri anlamam›za ve yeni
bir insan modeli de gelifltirebilmeye dair olanaklar da sunmaktad›r.  Bu çal›flman›n amac› da t›p haf-
tas› etkinlikleri kapsam›nda psikososyal travmalar s›ras›nda ortaya ç›kan yaralar›m›z›n bizi sürükledi¤i
düflünsel ve duygusal iklimi ve çözüm yöntemlerini yüzleflerek ortaya birlikte ç›karmak için çaba
göstermektir. Ayn› zamanda toplumsal bask› ve fliddet ma¤durlar›n›n kendilerini ifade edebilme ve
sürüklendi¤i çat›flmalar›n yönetiminin sa¤lanmas› ve sosyal travmalar›n bireysel uzant›lar›n›n
görülebilir hale getirilmesi için çeflitli yöntemlerin varl›¤›n› gösterebilmekti çal›flmadaki bir di¤er hede-
fimiz.  

Çat›flma konusunu ele almaktaki hedeflerimizden bir di¤eri de; kiflisel ve sosyal olarak içinde bulun-
du¤umuz dönem ve co¤rafyan›n içinde bulundu¤u durum. Çat›flma yönetiminedair genel olarak
‘eksik b›rak›lan alan’;  'bir türlü geçmeyen geçmiflin gölgesi' ve içinde bulundu¤umuz ama  'fark
edemedi¤imiz' ya da 'öteledi¤imiz'  'insan hallerimiz' gündelik hayat›m›z› etkilemekte. Bu duruma bir
demokratik kitle örgütü (STK) olarak, insan hallerimizin gözden geçirilmesi ve  'çat›flma' konusu eks-
eninde, bireye ve sosyal hayata belki de “önce ac›lardan bafllayarak kendimize dokunaca¤›m›z bir
çal›fltay” da diyebiliriz. Konular› gözden geçirirken, karfl›laflaca¤›m›z 'insan hallerimiz' gelece¤in
geçmiflinde bir yerlerde 'kendimizle de bir tür karfl›laflma' d›r ayn› zamanda... 

Çat›flma yönetimi (Conflict management), çat›flma sürecinin olumsuz, y›k›c› yönlerinin olabildi¤ince
kontrol alt›na al›nmas›, anlaflma olas›l›klar›n›n ön plana ç›kar›lmas› demektir. Bu yaklafl›mda
çat›flman›n ‘sona erdirilmesi’ amaçt›r. Çat›flmaya neden olan unsurlar›n ortadan kalk›p kalkmad›¤›
çat›flma yönetimi anlay›fl›nda birinci kayg› de¤ildir. Çal›fltay’›n ana temas› bu eksende ele al›nd›. Bu
nedenle çat›flma çözümlemesi, çat›flma müdahalesi, çat›flma sonras› yeniden yap›land›rma gibi konu-
lara daha sonra ele al›nmak üzere girilmedi. 

Çal›fltay’›n aç›l›fl konuflmas›nda, ‹stanbul Tabip Odas› Baflkan› Prof Dr.Özdemir Aktan, Çal›fltay’›n
toplumsal hayat›n bir arada yaflama olanaklar›n› gelifltiren önemine vurgu yaparak, bu alanda çal›flan
sa¤l›k profesyonellerinin kat›l›m›n›n son derece önemli oldu¤unu belirtti. Türk Tabipleri Birli¤i Y.K
Baflkan› Prof. Dr. Gencay Gürsoy ise, Çal›fltay’›n ele ald›¤› konu itibariyle yaralar›m›z›n oldu¤u bir
toplumsal hayat›n içinde ve buna dair yap›lacak bu tarzda çal›flmalar›n önemine de¤indi. Prof. Dr.
Gürsoy, yaflamakta oldu¤umuz co¤rafyada ‘iyileflecek yaralar›m›z var oldu¤u sürece geçmifl bugün
olarak kal›r’ sözünün hat›rlatt›¤› auray› hep beraber iyilefltirmemiz gerekiyor diye sözlerine son verdi.

Düzenlenen Panel, Forum ve Çal›flma Gruplar› s›ras›nda söz alan konuflmac›lar; sosyal ve psikolojik
yönden toplumda sürmekte olan çat›flmalar›n bireysel dünyalarda etkisinin uzun sürebildi¤ini ve
bunu giderebilmenin yollar›n›n; ötekinin varl›¤›n› kabul etmek ve öyküsünü dinleyebilmek, insan hal-
lerimizi paylaflabilmek, çat›flma süreçlerinin bireysel ve sosyal olumsuz ve y›k›c› yönlerinin kontrol
alt›nda tutabilmek, anlaflma olas›l›klar›n›n ön plana ç›kar›lmas›na destek olmak gerekti¤ini vurgu-
lad›lar. 
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Prof Dr. Cem Kaptano¤lu, psikososyal travman›n psikodinami¤ine dair sebeplerini ortaya koydu¤u
panelde, ’ben ve öteki’ olmak durumunu ele ald›. TOHAV ad›na söz alan Psikiyatr Ali Ayas, mevcut
iflkence travma rehabilitasyonu süreçlerinde destekleyici ekip çal›flmas›n›n önemine vurgu yaparak
ma¤durlar›n konuflabilecekleri ortamlar›n ve sosyal iklimin önemini dile getirdi. 

‹srail’den gelen konuflmac›lardan Uzm.Kl.Psikolog Yaacov Naor hayatta kalan 2. Kuflak bir Holokost
(Yahudi Soyk›r›m›) ma¤duru olarak, ‘düflman’ öteki ile diyalog sürecinin önemine de¤indi. Holokost
sonras› Alman ve Yahudi gruplar›yla psikodramatik grup psikoterapisi yöntemiyle uzun y›llard›r diya-
log-yüzleflme çal›flmalar›n› sürdüren ve ayn› zamanda Filistin-‹srail Bar›fl gruplar› çal›flmalar›n› da
sürdürdü¤ünü de aktaran Naor, bu çal›flmalar› s›ras›nda ‘içimizdeki düflman’›n d›fl›m›zda olandan
daha etkileyici ve yaralay›c› oldu¤unu anlatt›. Naor, konuflmas›n›n sonunda bir haiku ile: ‘Evim yan›p
kül oldu¤unda üzülmedim, gökyüzündeki ay’›n güzelli¤ini daha fazla görebildim’ diye belirtti.

‹sveç’ten gelen konuflmac› Eva Fahlström Börg, çat›flma ve ortaya ç›kard›¤› sonuçlar›n onar›lmas› için
gereken adalet üzerine BM. taraf›ndan da travmaya u¤ram›fl toplumlar›n, kiflilerin, sosyal ve etnik
gruplar›n yaflamakta olduklar› düflünsel, duygusal, fiziki iklimin ancak bask› ve fliddete u¤ram›fl
ma¤durlar›n kendilerini ifade edebilmeleriyle ve bunun için de gerekli her türlü sosyal-hukuksal ve
teropatik deste¤in ortaya konmas›n›n öneminden ve buna dair çal›flma gruplar›n› deneyiminden bah-
setti. 

Moderatör Prof Dr. Do¤an fiahin’in söz ald›¤› panelde,  Prof. Dr. fiahin, çat›flma ve sonucunda oluflan
psikososyal travmalar›n ayn› zamanda insan hallerimizin de gözden geçirilmesine ve kendimizle de
bir tür karfl›laflma’ya olanak tan›d›¤›n› ve bunun hallinin sosyal ve bilimsel anlamda çat›flma ve trav-
ma ekseninde toplumda yaflanmakta olan süreçlerin kapal› iklim ve atmosferden ç›kar›lmas›yla ve
bireyin kendisini ifade edebilmesinin olanaklar›n›n sa¤lanmas›yla mümkün olabilece¤ini söyledi. TTB-
‹TO taraf›ndan düzenlenen Çal›fltay’›n bu anlamda ruh sa¤l›¤› profesyonelleri, hekimler, sosyal
uzmanlar›n ve aktivistlerin kat›l›m›na olanak sa¤lad›¤› için önemine vurgu yaparak konuflmas›n› son-
land›rd›.

Çal›fltay, kat›l›mc›lar› aras›nda baflta hekimler olmak üzere, insan haklar› aktivistleri, demokratik kitle
örgütü çal›flanlar›, sa¤l›k personelinden oluflan ortalama 30’ar kiflilik 5 çal›flma grubu ile devam edil-
di. Bu çal›flma gruplar› ile içeri¤i:  “Çat›flma ve diyalog-içimizdeki öfke! ; Çat›flma ve onar›c› adalet;
Çat›flma ve aidiyet/Göç! Gitmek mi zor, kalmak m›? ; Çat›flman›n psikodinami¤i/Ben ve öteki! ;
Çat›flma ve otorite” olan konular dinamik ve psikodramatik bir flekilde çal›fl›ld›. Kat›l›mc›lar›n ve
çal›flma grubu yöneticilerinin ‘çat›flma yönetimi’ ve ‘flimdiki zaman hallerimize dair’ geri bildirimi için
yap›lan Forum ile Çal›fltay baflar›yla sonuçland›r›ld›.

Dr. Canel Bingöl

‹stanbul Tabip Odas›

Düzenleme Kurulu Bflkn.
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‹STANBUL SEL FELAKET‹ HIZLI SA⁄LIK DURUM
DE⁄ERLEND‹RMES‹ RAPORU 
10 EYLÜL 2009

‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul’da 9 Eylül 2009’da gerçekleflen sel ve kütlesel su hareketi sonucu ger-
çekleflen ola¤and›fl› durumun ard›ndan felakette en çok etkilenen bölgeler olan ‹kitelli, Selimpafla, Si-
livri ve Çatalca’da h›zl› sa¤l›k durum de¤erlendirmesi yapm›flt›r.     

Sel felaketinin ikinci gününde gerçeklefltirilen ve acil evre sonras› sürecek izlem çal›flmalar›n›n ilkini
temsil eden bu h›zl› de¤erlendirme, ayr›nt›l› niceliksel bir de¤erlendirmeden çok, bölgede toplum sa¤-
l›¤›n› etkileyebilecek potansiyel riskleri de¤erlendirmeyi, sa¤l›k kurulufllar›n›n durumunu incelemeyi,
bölgede oluflturulacak sürveyans sistemine temel oluflturmay› ve temel sa¤l›k hizmetlerine yönelik
öneriler gelifltirmeyi hedeflemektedir.

‹kitelli; 

Bu bölgede 9 Eylül sabah› erken saatlerde gerçekleflen fliddetli ya¤›fl Ayamama Deresi’nin taflmas›na
ve E5 karayolu da dahil olmak üzere ve iflyeri, depo ve t›r garaj› gibi dere yata¤› ve çevresinde küt-
lesel bir su hareketine neden olmufltur. Bu durumdan ilk etkilenenler karayolunda seyir halinde olan
araç içindeki yolcular ve dere yata¤›nda yer alan ‹kitelli T›r Garaj›’nda bulunan kiflilerdir. Su taflk›n› t›r
garaj›n›n bütünüyle tahrip olmas›na, t›rlar›n sürüklenerek devrilmesine, prefabrike yap›lar›n y›k›lmas›-
na ve ilk de¤erlendirmelere göre 13 kiflinin ölümüne neden olmufltur.

10 Eylül günü yap›lan de¤erlendirme s›ras›nda t›r garaj›nda y›k›nt› ve sel at›klar›n›n kald›r›lmas› çal›fl-
mas›n›n sürdürüldü¤ü, bölgede güvenlik görevlileri, garaj sorumlular›, iflçiler ve bas›n çal›flanlar›n›n
yan› s›ra aralar›nda çocuklar›n da bulundu¤u çok say›da sivilin çal›flmalar› izlemek için topland›¤› göz-
lenmifltir. T›r garaj› sorumlular›ndan garaj girifl kayd›n›n s›n›rl› bilgilerden olufltu¤unu, araç ve sürücü
bilgileri d›fl›nda tafl›nan malzemeye yönelik herhangi bir kay›t tutulmad›¤› ö¤renilmifltir. Çal›flma ze-
mini çamur ve sel sular›n›n tafl›d›¤› materyallerle kapl›d›r. ‹fl makinelerinin çal›flt›¤› alanlara bas›n ça-
l›flanlar›n›n girifl ç›k›fl›na izin verilmektedir. Y›k›nt› ve araç kald›rma çal›flmalar›n›n yan› s›ra kay›p kifli-
lere yönelik arama çal›flmalar›n›n da devam etti¤i ö¤renilmifltir. 

T›r garaj›ndaki çal›flmalar s›ras›nda özellikle görevli kiflileri tehdit eden en önemli riskin kimyasal mad-
de etiketleri tafl›yan çok say›da ve da¤›n›k halde bulunan metal, plastik varil ve bidonun varl›¤›d›r.
Hafriyat kald›rma çal›flmas› öncesi herhangi bir uzman ekip taraf›ndan olay yerinin incelenmedi¤i,
kimyasal kontaminasyon riskine karfl› varil ve bidonlardan örnek al›nmad›¤› ö¤renilmifltir. Kimyasal
at›klarla çevrede bulunanlar aras›nda direk temas ve kontaminasyonun yan› s›ra, ifl makinelerinin va-
rilleri parçalamas› sonucu kimyasal maddenin çevreye saç›lma tehlikesinin oldu¤u tespit edilmifltir.

Silivri ve Selimpafla;          

Kent merkezi 50 bin, belde ve köylerle birlikte 112 bin olan Silivri ‹lçe nüfusu yaz aylar›nda 250 bi-
ne ç›kmaktad›r. Özellikle Selimpafla ve Silivri sahil kesiminin selden etkilendi¤i, deniz seviyesinden
yüksek yerlerden denize do¤ru hareket eden su kütlesinin ilçe ile karayolu aras›nda kalan derenin de
taflmas›yla beslendi¤i, insanlar› ve binek araçlar› sürükleyerek denize  ulaflt›¤› bildirilmektedir. Selim-
pafla sahil fleridi ve sahil yolu yaklafl›k 30 metre su alt›ndad›r. Selimpafla’da yaklafl›k 230 konutluk sa-
hil yerleflimindeki tüm binalar›n alt katlar›n›n selden etkilendi¤i gözlenmifltir. Denizde kay›p kiflilere
yönelik arama ve araçlar›n ç›kar›lmas› çal›flmalar›, konutlarda da ar›nd›rma çal›flmalar› devam etmek-
tedir. 

Belediye yetkililerinin verilerine göre, Silivri’de 900, Selimpafla’da 800 bina selden etkilenmifltir. Ölü
ve kay›p say›lar› konusunda belirsizli¤in hakim oldu¤u kentte afet kaynakl› yaral› ve yaralanma türle-
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ri bilgisi yetersizdir. Resmi rakamlara göre iki ölü, resmi olmayan rakamlara göre 9 ölü, 3 kay›p bildi-
rilmektedir.  

Selimpafla ‹lçesi sahil fleridi ya¤mur suyu kanal a¤›zlar› parçalanm›fl ve denize akmaktad›r. Sahil fleri-
dindeki evsel s›v› ve kat› at›klar için oluflturulan foseptiklerin sular alt›nda kalan sahil fleridi nedeniyle
kullan›lamaz durumda oldu¤u tahmin edilmektedir. Selimpafla Beldesi ve Silivri kent merkezinde te-
miz su flebekesinde genel olarak sorun olmad›¤›, ancak etkilenen bölgelerdeki su ve kanalizasyon fle-
bekesinde hasar›n tespiti için Silivri Belediyesi ile ‹SK‹ aras›nda iletiflim ve iflbirli¤i kurulamad›¤› belir-
tilmektedir. Selden etkilenen evlerde bulunan su depolar›n temizlenmeden kullan›lmas› olas› su kirli-
li¤i için önemli bir tehdittir. Silivri Kaymakaml›¤›’nda kurulan Kriz Merkezi’nin yerel olanaklarla çal›fl-
malar› sürdürdü¤ü, ifl makinesi yetersizli¤inin ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nce karfl›lanmad›¤›, böl-
geden yap›lan bireysel baflvurular›n ola¤an koflullardaki sistemle kayda girdi¤i, Büyükflehir Belediye-
si ile yerel yönetimler aras›nda kriz yönetimi ve kriz iletiflimi sürdürülmedi¤i belirtmektedirler. Silivri
Belediyesi’nde yetkililerle yap›lan toplant›da belediyenin sorumlulu¤u içine giren çevre sa¤l›¤› çal›fl-
malar›yla toplum sa¤l›¤›n› etkileyebilecek riskler paylafl›lm›flt›r.  

Evleri oturulamayacak durumda olan ilçe ve belde sakinleri spor salonu ve okullarda bar›nmakta, K›-
z›lay ve çeflitli belediyelerden gelen yard›m ekiplerinin sundu¤u g›da deste¤inden yararlanmaktad›r.
Konutlarda eflya kurtarma ay›klama ve temizlik çal›flmalar› sakinlerin kendi olanaklar›yla sürdürülmek-
tedir.  

Silivri kent merkezinde 150 yatak kapasiteli devlet hastanesi, 250 yatak kapasiteli ve 50 yo¤un ba-
k›m yatak kapasiteli özel bir hastane bulunmaktad›r. Bunun yan› s›ra kent merkezinde 5, belde ve
köylerle beraber toplam 15 sa¤l›k oca¤›, 1 AÇSAP, bir halk sa¤l›¤› laboratuvar›, 3 tane 112 ambu-
lans istasyonu bulunmaktad›r. Selimpafla beldesinde 100 yatakl› bir devlet hastanesi ve bir sa¤l›k oca-
¤› bulunmaktad›r. Silivri ve Selimpafla Devlet Hastanelerinin zemin katlar› tamamen selden etkilen-
mifl, bu katlarda bulunan laboratuar, radyoloji üniteleri, ameliyathaneler ve arfliv tahrip olmufltur.
Devlet Hastaneleri yatan hastalar›n› taburcu etmifl veya özel hastaneye göndermifl, poliklinik hizmet-
lerini durdurmufltur. Her iki hastanede de hasar tespit, su tahliyesi ve ar›nd›rma çal›flmalar› devam et-
mektedir. fierife Baldöktü sa¤l›k oca¤› sel nedeniyle hizmet verememektedir. Kentin önemli bir bölü-
müne elektrik ve su sa¤lanmaktad›r. ‹lçe merkezi ve köylerle birlikte bölgede 120 hekim bulunmak-
tad›r.

Çatalca;

Marmara bölgesinin Trakya alt bölgesinde yer alan Çatalca, kuzeyden Karadeniz, do¤uda Gazios-
manpafla, Büyükçekmece ilçeleri, bat›da Silivri ilçesi ve Tekirda¤ ili komfludur. ‹stanbul- Edirne kara-
yolundan (E5) Büyükçekmece’nin bat›s›nda ayr›larak K›rklareli’ne giden karayolunun 17 km. lik kesi-
miyle ‹stanbul’ a, 3 km. lik hatla da kuzeydo¤usundan geçen demiryoluna ba¤l›d›r. ‹lçenin kuzey ke-
siminde Istranca da¤lar›n›n devam› olan ormanlarla kapl› yükseltiler yer al›r. Bunlar›n güneyinde ova
ve tar›m alanlar› yer al›r. Kent Istranca da¤lar›n›n devam› olan tepelerin ova  ile birleflti¤i alanda ku-
rulmufltur. ‹stanbul’un içme suyunun kaynaklar›ndan en önemlileri ilçe s›n›rlar›ndaki Terkos Gölü ve
Büyükçekmece baraj gölünden sa¤lan›r. Istranca deresi baflta olmak üzere Terkos gölüne su tafl›yan
birçok irili ufakl› dere vard›r. Çatalca, ‹lçe merkezi 40 bin, köylerle birlikte yaklafl›k 70 bin nüfusa sa-
hip olup yaz aylar›nda 100 bin nüfusa ulaflmaktad›r.

Çatalca’da, 1 devlet hastanesi (50 yatak), ikisi merkezde olmak üzere toplam 10 sa¤l›k oca¤›, 1 AÇ-
SAP,1 verem savafl dispanseri bulunmaktad›r. Devlet hastanesi dere yata¤›nda çocuk esirgeme kuru-
mu olarak yap›lm›fl binada hizmet verirken, hastanenin poliklinik, acil, arfliv ve malzemelerinin bulun-
du¤u alt kat› sel sular›ndan etkilenmifl ve drenaj çal›flmalar› nedeniyle hizmet verememektedir. Has-
tanenin altyap› (elektrik-su-kanalizasyon-at›k toplama) sorunu bulunmamaktad›r.

‹lçe merkezinde selden dolay› önemli bir hasar yaflanmam›flt›r. Elektrik-su-kanalizasyon-çöp toplama
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sorunu yoktur. Ancak sel sonras› birçok köy yolu köprülerin y›k›lmas› nedeniyle baz› köylerle ba¤lan-
t› sorunu vard›r. Köylerde evlerin bir k›sm›n›n selden etkilenmesi nedeniyle evlerde hasar ve büyük
bafl hayvanlar›n kayb› yaflanm›flt›r.

Toplam 3 can kayb›n›n yafland›¤› kentte, ölenlerden bir erke¤in ifline giderken arabas›n›n içinde sel
sular›na kap›ld›¤›, 60 yafllar›nda bir kad›n evinde sel sular› alt›nda kald›¤›, Kabakça köyünde de 25
yafllar›nda bir kad›n›n›n sel sular›na kap›larak yaflam›n› yitirmifl oldu¤u bilgisi edinilmifltir.

Bölgede bulunan Nesin Vakf›’na yap›lan ziyaret s›ras›nda, vak›f binas›n›n selden önemli ölçüde etki-
lendi¤i, özellikle alt katlar›n çamurla kapland›¤›, içme suyu deposu, kat› ve s›v› at›k kanallar›n›n t›kan-
d›¤› tespit edilmifltir. Vakf›n kitapl›k, arfliv ve mutfak bölümleri zarar görmüfltür. Nesin Vakf› çocuk-
lar› ve gönüllülerden oluflan bir ekip sular›n ve çamurun tahliyesi ve eflyalar›n temizlenmesi iflini üst-
lenmifller. Ancak böylesi büyük felaketin yaratt›¤› zarar› azaltabilmek ve vak›f yerleflimini ifllevsel ha-
le getirebilmek maddi, teknik ve lojistik yard›m gerekmektedir.  

Sel nedeniyle Sa¤l›k Grup baflkanl›¤›, bir çok köye muhtarlar arac›l›¤›yla klor tabletleri da¤›tt›¤›n›, tüm
ihtiyaçlar›n›n karfl›land›¤›n›, flehrin su ihtiyac›n› karfl›layan deponun 1.5 ppm klor de¤erine ç›kard›kla-
r›n›, rutin sa¤l›k sorunlar› d›fl›nda baflvurunun olmad›¤› bildirmifltir. Sa¤l›k çal›flanlar›n›n yeterli oldu-
¤u ancak hastanenin hizmet vermemesi nedeniyle halk›n Büyükçekmece ilçesine gitmek zorunda kal-
d›¤› tespit edilmifltir. Hastanenin hizmete geçmesinin gecikmesi durumunda sa¤l›k ocaklar›nda has-
tane ekibinin çal›flabilece¤i bir acil hizmet birimi kurulmas› düflünülebilir. 

Selden etkilenen bölgede bundan sonraki evrede sa¤l›k ocaklar›n›n sürdürece¤i temel sa¤l›k hizmet-
lerinin nüfus tabanl› ve risk gruplar›na yönelik bir yaklafl›mla planlanmas›, sürdürülebilir bir sürveyans
sisteminin kurulmas›, yerel yönetimlerle temiz içme ve kullanma sular›n denetimi, evsel kat› at›klar›n
drenaj›, güvenli g›da denetimi ve vektör kontrolü konular›nda iflbirli¤i yap›lmas› uygun olacakt›r. 

Dr. Özlem Sar›kaya

Dr. Hüseyin Demirdizen

Dr. Fethi Bozçal›

Dr. Mustafa Tamyürek
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KENTSEL DÖNÜfiÜM PROJES‹N‹N ‹LK SONUÇLARI: 
KENTSEL AFET BÖLGES‹ OLARAK SULUKULE

Kas›m 2005’te ‹stanbul Kentsel Dönüflüm Projesi kapsam›na al›nan Fatih Belediyesi’ne ba¤l› Edirne-
kap› Semti’nde Nesliflah ve Sulukule olarak da bilinen Hatice Sultan mahallelerinde projenin onaylan-
d›¤› Kas›m 2007’den sonra evler istimlak edilerek y›k›lmaya ve bölge boflalt›lmaya bafllanm›flt›r. Bu
tarihten sonra bölge halk› çeflitli sivil toplum kurulufllar›n›n da deste¤iyle projeye engel olmak ama-
c›yla örgütlenerek çeflitli etkinliklerle projenin sosyal ve kültürel hayata etkilerine dikkat çekmifl ve
bölgede yaflamaya devam etmifltir. Marmara ve ‹stanbul T›p Fakülteleri halk sa¤l›¤› uzmanlar› ve asis-
tanlar›n›n oluflturdu¤u bir ekip ile ‹TO heyeti olarak, 4 Temmuz 2008’de, yerleflim yerlerinde yafla-
yanlar›n halk sa¤l›¤› sorunlar›n› yerinde gözlemek ve de¤erlendirmek için bir ziyaret gerçeklefltirilmifl-
tir. 

Bölgenin Demografik Özellikleri : 

Bölgenin dikkat çekici bir özelli¤i sakinlerin önemli bir bölümünün semtin yerlisi olmas›d›r. Yafl, cinsi-
yet, medeni durum, aile biçimi gibi de¤iflkenler itibariyle ‹stanbul geneliyle benzeflen demografik
özellikler, çocuk say›s›, hane büyüklü¤ü, e¤itim düzeyi, gelir getiren ifl sahipli¤i ve sosyal güvence an-
lam›nda düflük sosyo-ekonomik özelliklere iflaret etmektedir. 

Bölgede yerleflik yaflam süren semt sakinlerinin d›fl›nda Adana, Hatay gibi bölgelerden geldikleri be-
lirtilen bir grup daha yaflamaktad›r. Bölgenin geri kalan›ndan izole, aç›kl›k bir alan üzerine kurulmufl
7-8 adet büyük çad›rda yaflayan bu kiflilerin belirgin bir flekilde bölge genelinden daha yoksul olduk-
lar› ve daha da zor koflullarda yaflamaya çal›flt›klar› göze çarpmaktad›r. 

Bar›nma Koflullar›:

IBB’nin araflt›rmas›na göre1, Nesliflah Mahallesi’nde ikamet edenlerin %52’si oturdu¤u konutun mal
sahibidir. Hem mal sahibi hem de kirac› olmayan yani yak›nlar›yla oturanlar›n oran› %9’dur. Geriye
kalan %39 oran›ndaki semt sakini kirac›d›r . Mevcut ailelerinin %52-%61 aras›ndaki bir bölümünün
çok uzun y›llardan beri bulunduklar› konutlar› kulland›klar› anlafl›lmaktad›r.  

Söz konusu mahallelerde yaflayan 571 haneden halen yaklafl›k 475 ailenin bölgede yaflamaya devam
etmekte oldu¤u bildirilmifltir. Genellikle ortak bir avluya aç›lan 5-8 haneden oluflan mekanlar›n koflul-
lar› evleri y›k›lan ailelerin akrabalarla ayn› haneyi paylaflmas› nedeniyle daha da güçleflmifl durumda-
d›r.

Bölgede yaklafl›k 80 ev boflalt›lm›fl ve y›k›lm›fl durumdad›r. Evler sonradan oturulmay› engellemek
amac›yla pencereleri k›r›lm›fl ve çat›lar› yar› y›k›lm›fl durumdad›r. Bu durumda olup da duvarlar› ve ko-
lonlar› ayakta olan baz› binalar›n içinde hala yaflayan insanlar bulunmaktad›r. Yine ayn› amaçla çu-
vallara konmufl molozlar, boflalt›lm›fl evlerin girifllerine doldurulmufltur. 

Bölgede 25 evin proje kapsam›nda tescillendi¤i belirtilmifltir.   

Temiz ‹çme ve Kullanma Suyu:

Ev sahiplerinin semti terk etmesi ve/veya boflaltma karar›na onay vermesi kirac›lar› da zor durumda
b›rakm›flt›r. Düflük sosyoekonomik düzeye sahip ve bu nedenle düflük bedellerle oturduklar› evlerin-
den ç›kmak istemeyen ve ço¤unlu¤u semt do¤umlu kirac›lar flebeke suyunun çeflitli gerekçelerle ke-
sildi¤ini ve yaklafl›k 7-8 ayd›r temiz içme kullanma suyuna sahip olmad›klar›n› belirtmektedirler. Bor-
cu nedeniyle suyu kesik olan kirac›lar borç bedelini taksitlendirerek ödeme girifliminde bulunmalar›-
na ra¤men kendilerine sular›n›n aç›lmayaca¤›n›n bildirildi¤ini ifade etmektedir. ‹çme ve kullanma su-
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lar› mahallede bulunan iki adet çeflmeden tafl›ma yoluyla sa¤lanmaktad›r. Bu nedenle çok say›da evin
giriflinde küçük pet flifleler içinde istiflenmifl sulara rastlanm›flt›r. Bunun yan›nda baz› ev ve ifl yerlerin-
de aç›lm›fl kuyulardan da su temin edildi¤i bildirilmifltir.  

Kat› ve S›v› At›k fiebekeleri:

Mahalle sakinlerinin bildirimlerine göre kanalizasyonlar s›kl›kla t›kanmaktad›r. 2005’ten bu yana ka-
nalizasyon flebekesi ile ilgili sorunlar›n defalarca kez belediyeye bildirilmifl oldu¤u baflvuru tarihleriy-
le belirtilmifltir. ‹ncelememizde baz› evlerin gider borusu uclar›n›n aç›k olarak do¤rudan soka¤a veril-
di¤i, sokaktaki bir kanalizasyonun üzerinin de tahta bir kapak ve taflla sa¤l›ks›z bir biçimde kapat›ld›-
¤› belirlenmifltir.  Kifliler kendi imkanlar› do¤rultusunda t›kanan kirli su sisteminin onar›m› için giriflim-
de bulunduklar›n› inceleme ekibine örnekleriyle göstermifltir.  

Çevre Sa¤l›¤› ve Belediye Hizmetleri:

Bölgedeki y›k›mlar›n hafriyat ve molozlar›, komflu evlerde bar›nanlar için solunum rahats›zl›¤› riskleri-
nin yan› s›ra bina stati¤ine dair riskleri de ortaya ç›karmaktad›r. Özellikle çocuklar›n oyun alan› hali-
ne gelen y›k›nt›lar çeflitli fiziksel yaralanma ve kaza riski de yaratmaktad›r. ‹TO Heyeti’nin inceleme-
leri s›ras›nda mahalle sakinleri ile yap›lan görüflmelerde hafriyat alanlar›nda meydana gelen kafa ve
uzuv yaralanmalar› nedeniyle tedavi gören çocuklar oldu¤u ifade edilmifltir. Nitekim 22 Nisan 2008
tarihinde belediyeye hafriyat›n kald›r›lmas› için dilekçe verilmesinden bir gün sonra hafriyat alan›nda
oynayan bir çocu¤un yaraland›¤› belirtilmifltir. Ayr›ca mahalle sakinleri y›k›nt›lar aras›nda fare ölüleri
ve çeflitli türden haflarat›n bulundu¤unu ifade etmifllerdir. 

Y›k›lan evlerin molozlar›n›n uzaklaflt›r›lmamas›n›n yan›nda bölge, d›flar›dan getirilen hafriyat›n dökül-
dü¤ü bir aç›k alana dönüflmüfltür. Görüflmeler s›ras›nda her iki mahalleyle Fatih belediyesi ‹GDAfi
Yüzme ve Spor Tesisleri ile s›n›r›ndaki bölgeye d›flar›dan getirilen hafriyat›n döküldü¤ü belirtilmifltir.
Söz konusu bölgede mevcut yolun orta fleridini de içine alacak flekilde siyah plakal› kamu araçlar›n-
ca yaya ve araç trafi¤ini aksatacak ve güvenli¤i tehlikeye sokacak flekilde hafriyat boflalt›ld›¤› ve her-
hangi bir güvenlik önleminin de al›nmad›¤› inceleme s›ras›nda da gözlenmifltir. Hafriyat alan›na yak-
lafl›k 50-100 metre yak›nl›ktaki evlerde yaflam devam etmekte olup hafriyat alan›n›n hemen yan›nda
tescil edilmifl evde yaflayanlar›n tozdan rahats›z olduklar› için sahibi olduklar› evi terk edip yine ayn›
mahallede baflka bir eve kirac› olarak tafl›nm›fl olduklar› ö¤renilmifltir.

Bölgede birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinin sunumunda da aksakl›klar oldu¤u göze çarpmaktad›r.
Ba¤›fl›klamas› olmayan veya yar›m kalan çok say›da çocu¤un bulundu¤u ve bölgeye ba¤›fl›klama hiz-
meti için herhangi bir sa¤l›k ekibinin gelmedi¤i ifade edilmektedir. Çocuklar›n ba¤›fl›klanmas› amac›y-
la gönüllülerden oluflan bir ekibin ancak 15 çocu¤u bölgenin yararland›¤› Karagümrük’teki sa¤l›k
oca¤›na götürebildi¤i ö¤renilmifltir. Bölgedeki sa¤l›k sorunlar›n›n incelenmesine yönelik ‹l Sa¤l›k Mü-
dürlü¤ü’ne 6 Haziran 2008 tarihinde verilen dilekçelerine bugüne kadar herhangi bir cevap alama-
d›klar›n› belirtmifllerdir. 

Bölgede halen sürdürülmekte olan tek belediye hizmeti çöplerin toplanmas›na iliflkindir.

Projenin toplumsal yaflama ve kültüre etkileri:

Bölgede yaflayan çok say›da semt sakini ile inceleme heyetimizce yap›lan söyleflilerden kentsel dönü-
flüm kapsam›nda bölgede gerçeklefltirilen çal›flmalar›n insanlar üzerinde d›fllanm›fll›k hissi yaratt›¤›,
bölge halk›n›n büyük bir k›sm›n›n projeye ra¤men yerleflim yerini terk etmek istemedi¤i anlafl›lmak-
tad›r. Bu bulgu daha önce yap›lan araflt›rmalarda da belirtilmektedir. 

Bölge halk›n›n ço¤unlu¤u gelenek-görenekler aç›s›ndan mahallelerinin kendine özgü bir kültürü ol-
du¤unu düflünmekte ve dayan›flma-yard›mlaflma iliflkilerinin güçlü oldu¤una inanmaktad›r ve bundan
sonra yaflamalar› için adres olarak gösterilen Tafloluk bölgesinde bu yap›n›n devam edece¤ine dair
inaçlar› zay›ft›r.
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Bölge sakinleri, proje süreci ve gelinen noktadaki sonuçlar›n da etkisiyle, bölge d›fl›ndan herhangi bir
amaçla gelen ekip, kurum, vb. ye karfl› tepkilidir. Gerek Proje kapsam›nda sürekli çal›flma yürüten
proje tespit ekiplerinin, gerekse bölge halk›yla dayan›flma ve yerleflim yerinin koflullar›n›n de¤erlendi-
rilmesi amac›yla bölgeyi ziyaret eden inceleme ekiplerinin fazlal›¤› bölge halk›n›n da dikkatini çek-
mektedir. Bu durumun bölge halk›nda sosyal ve kültürel dokunun korunmas›na yönelik güvensizli¤i
ve gelecek endiflesini tetiklemifl olmas› olas›d›r. ‹TO Heyeti’nin Sulukule Platformu ve Sulukule Roman
Kültürünü Gelifltirme ve Dayan›flma gönüllüleriyle birlikte yapt›¤› inceleme ve gözlemler s›ras›nda bu
tür bir güven veya iletiflim sorunu yaflanmamas›na ra¤men görüflmeler s›ras›nda bölge sakinleri bu
türden tepki ve endiflelerini dile getirmifltir. Sekiz-on yafllar›nda iki k›z çocu¤unun incelemelerimiz sü-
rerken yan›m›za yaklafl›p, “evlerimiz y›k›lacak m›?” diye sormalar› bu endifle ve güvensizlik ortam›n›n
çocuklar› da do¤rudan etkiledi¤ini gösteren çarp›c› bir örnektir.  Bölge halk›, olumsuz sa¤l›k koflulla-
r› alt›nda daha da a¤›rlaflan fiziksel ve çevresel sa¤l›k risklerinin yan› s›ra; do¤up büyüdükleri evlerini
ve al›flk›n olduklar› sosyo-kültürel çevrelerini kaybetme endiflesiyle ruhsal sa¤l›k riskleriyle de karfl› kar-
fl›yad›r. Özetle Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün sa¤l›k tan›m›yla yaklafl›ld›¤›nda bölge halk›n›n sa¤l›¤›n›n çok
yönlü olarak risk alt›nda bulundu¤u, çözüme yönelik acil bir eylem plan›na gereksinim oldu¤u söyle-
nebilir.  

SONUÇ VE ÖNER‹LER:

• Yaklafl›k 3 y›ld›r Fatih Belediyesi Edirnekap› Semti, Nesliflah ve Sulukule Mahallerini de kapsayan
Kentsel Dönüflüm Projesi bölge halk› taraf›ndan desteklenmemektedir. 

• Projenin bölgenin yeni dokusunda bölge sakinlerinin yaflam alanlar›na ve tercihlerine izin verme-
yen hedefleri, bölge halk›nda d›fllanm›fll›k ve sosyokültürel yaflam alanlar›n› koruma duygusuyla böl-
geden ayr›lmaya karfl› direnç oluflturmufltur. 

• Bölge d›fl›nda baflka bir yerleflim yerinde yeni bir hayat kurmak için yeterli gelire sahip olmayan,
ço¤unlu¤u yoksul ve sosyal güvenceden yoksun kirac› ailelerin bölgeden ayr›lmas› yaflamsal bir teh-
dittir. 

• Yerleflik halk y›k›m›n sürdü¤ü bölgede önemli sa¤l›k riskleriyle karfl› karfl›yad›r. Çok katl› binalar›n
k›smen y›k›lm›fl olmas› ve hafriyat›n toplanmam›fl olmas› özellikle çocuklar için fiziksel yaralanma ve
kazalar› beraberinde getirmektedir. K›smen y›k›lm›fl binalar, çevredeki evlerin yap› güvenli¤ini tehdit
etmektedir. 

• Evlerin ço¤unda flebeke suyu kesiktir ve halk mahalle çeflmelerinden tafl›ma yoluyla içme kullanma
suyunu temin etmeye çal›flmaktad›r. Bu durum özellikle içinde bulundu¤umuz yaz aylar›nda bulafl›c›
hastal›k riskini art›rmaktad›r. 

• Bölgede Belediye taraf›nda sürdürülmekte olan tek hizmet çöplerin toplanmas›d›r. 

• Bölgenin at›k su sistemindeki sorunlar onar›m›na yönelik baflvurulara ra¤men uzun bir süreden be-
ri devam etmektedir. Onar›lmam›fl alt yap› sistemi nedeniyle yol üstünde aç›ktan akan at›k sular özel-
likle yaz aylar›nda çevre sa¤l›¤› için önemli bir tehdit oluflturmaktad›r. 

• Bölgede aksayan birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinin ivedilikle yeniden ifller hale gelmesi için ‹stan-
bul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün gerekli düzenlemeyi yapmas› zorunludur.

• Bölgede hala yaflamaya devam eden halk›n sa¤l›¤›n› tehdit eden fizik çevre sorunlar›n›n Büyükfle-
hir Belediyesi ekipleri taraf›ndan ivedilikle giderilmesi ve bölge halk›n›n sosyo- kültürel yaflam ve yer-
leflim tercihlerini dikkate alan düzenlemelerin yap›lmas› temel sa¤l›k ve insan haklar› ba¤lam›nda bir
zorunluluktur. Bu ba¤lamda bölge halk›nda ruhsal çöküntü yaratan y›k›mlar›n durdurularak, insanla-
r›n kayg›lar›n›, gelecek endiflelerini ve oluflmufl bulunan ma¤duriyeti giderecek giriflimlerin planlan-
mas› gereklidir.
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‹STANBUL TAB‹P ODASI HEYET‹

Dr. Özlem Sar›kaya (Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi)

Dr. Selma Karabey (‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi)

Dr. ‹lker KAYI (‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi)

Yeflim Yasin (‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi)

Gözde Yefliltepe (‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi)

Dr. Hüseyin Demirdizen (‹TO Genel Sekreteri)

Teflekkür: 

Sulukule Platformu’ndan Nefle Ozan ve Hacer Foggo’ya ve Sulukule Roman Kültürünü Gelifltirme ve
Dayan›flma Derne¤i Baflkan› fiükrü Pündük’e inceleme s›ras›ndaki rehberlikleri ve katk›lar› için teflek-
kür ederiz.
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KADIN KOM‹SYONU BELGELER

PROGRAMLAR

KADINA YÖNEL‹K fi‹DDET TIBB‹ VE HUKUK‹ GÜNCEL UYGULAMALAR 
ÇALIfiTAY PROGRAMI

29-30 Kas›m 2008

Kad›na Yönelik fiiddet Güncel Uygulamalar 

Nükhet Sirman, Feride Aksu, Meriç Eyübo¤lu

Uygulamada karfl›lafl›lan sorunlar›n tan›mlanmas›- Grup çal›flmas›

Uygulamada Karfl›lafl›lan Sorunlar›n Ortaklaflt›r›lmas› 

Tan›mlanan Sorun alanlar› için Çözüm önerileri / Eylem Plan›- Grup çal›flmas›

Atölyenin de¤erlendirilmesi, Çal›flma Takvimi ve Çal›flma Gruplar› Oluflturulmas›

VII. TIP ET‹⁄‹ SEMPOZYUMU PROGRAMI

9 Mart 2009

Prof.Dr. Özdemir Aktan (‹stanbul Tabip Odas› Baflkan›)

Doç.Dr. Yeflim Ifl›l Ülman (Türkiye Biyoetik Derne¤i Baflkan›)

Uzm.Dr.Yeflim ‹flle¤en (‹TO Kad›n Komisyonu)

I. Oturum Oturum Baflkan›: Prof.Dr. Nuran Y›ld›r›m

Prof.Dr. Zehra Nefle Kavak: “Dünyada ve Türkiye’de Üreme Teknolojilerinin Geliflimi”

Dr. Gülhan Balsoy: "Gebelere Ö¤ütler: 19.yy Osmanl› Toplumunda Yeni Hamilelikler"

Yrd.Doç.Dr. Hafize Öztürk: “Kad›n Sa¤l›¤› ve Biyoetik Ba¤lam›nda Yeni ÜremeTeknolojileri"

Uzm.Dr. Sibel Özsoy: “Sa¤l›k Piyasas› ve Meta Olarak Annelik”

Prof.Dr. Do¤an fiahin: “Anneli¤in Öznel Aç›dan Kuruluflu”

II. Oturum Oturum Baflkan›: Dr. Lale T›rt›l

Uzm.Dr. Gülsüm Önal: “Anneler ‹çin Adalet ve Bak›m Hakk›”

Doç.Dr. Aykut Çoban: “Embriyo Haklar› Bak›m›ndan Üreme Süreci”

Mehmet Ekinci: "Genetik Bilimi ve T›p: Yeni Hastal›klar, Yeni Toplumsal Kimlikler"

Uzm. K›z›lca Yürür: "Prenatal Genetik Test ve Tarama Çal›flmalar›n› Tart›flmak: Bir Vaka Örne¤i"

Dr. Didem Gediz Gelegen: “Yeni Annelere Eski Bir Hikâye: Do¤um Koltu¤undan Do¤um Masas›na”
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RAPORLAR

II. KADIN HEK‹M ÖRGÜT OKULU 3–4 EK‹M 2009, HATAY

Kad›n Sa¤l›¤› ve Kad›n Hekimlik Kolu ; 3-4 Ekim 2009 tarihlerinde Hatay Tabip Odas› Kad›n Komis-
yonunun ev sahipli¤inde ikinci örgüt okulu çal›flmas›n› tamamlad›. Çal›flmada;  kolun iki y›l› aflk›n za-
mand›r yürüttü¤ü etkinliklerin örgütlülük, sa¤l›k ortam›nda eme¤in dönüflümü, sa¤l›k emekçilerinin
kad›n örgütlerine gereksinimleri yönünden de¤erlendirilmesi hedeflenmifltir. Bu amaçla de¤iflik iller-
den yirmi kadar etkin kad›n komisyonu üyesi ve kad›n komisyonu çal›flmalar›na kat›lmas› beklenen
kad›nlar yap›land›r›lm›fl aktif tart›flma içinde görüfl, beklenti ve önerilerini paylaflm›flt›r.(Ek 1)

Çal›flman›n sabah oturumlar›; söze  kavramsal perspektifi sunarak bafllamak üzere yap›land›r›lm›flt›r: 

1-) 3 Ekim 2009 Cumartesi günü AÜ SBF’den Doç. Dr. Elif Ekin Akflit  “Mesleki kimli¤in oluflumu: Ka-
d›n hekimler, kad›nl›¤a atfedilen t›bbi anlam” bafll›kl› sunumunda tarihsel süreçte hekim ve kad›n
eme¤i üzerine odaklanm›fl, t›bb›n hiyerarflik yap›lanmas›nda kad›n eme¤inin tan›nmas›, kad›n hekim-
lerin kendilik alg›lar› üzerine kesitler bildirmifltir.  (Ek 2) 

2-) 4 Ekim 2009 Pazar günü Uz. Dr. Filiz Ak Parlak  “Ev içi ve kamusal emek süreçlerinde kad›n he-
kimlerin durumu” üzerine yapt›¤› sunumda feminizmin tarihsel yolculu¤unda üretim süreçlerinde ka-
d›n eme¤ine yaklafl›m›n› özetlemifl, özellikle Kanada’da t›p e¤itimi içinde kad›n bak›fl›n›n yer ald›¤›n›
belirterek geleneksel rol/çal›flma yaflam›/ t›bb› hiyerarflik ortam›/ sa¤l›k çal›flan› eme¤inde gözlenen
de¤iflimler yönünden kad›n yaklafl›m›n› anlatm›flt›r. (Ek 3)

Çal›flman›n tart›flma bölümünde kat›l›mc›lar›n sa¤l›k ortam›n›n piyasa iliflkilerine dönüflümü, sa¤l›k ça-
l›flanlar›n›n emek de¤erinin küresel kapitalizmin dayatmalar› karfl›s›nda niteliksel ve niceliksel de¤iflim-
leri, kad›n eme¤inin ev içi ve kamusal emek düzeninde konumu, kad›n hekim örgütlenmesinin anla-
m›, örgütlenmede yaflanan s›k›nt›lar üzerine katk›lar›n› ve deneyimlerini sunmufltur. 

Kat›l›mc›lar›n de¤inmeleri:

Nedir?

• T›p kendi içinde hiyerarflik yap›lanma gösterir, bu yap›lanma içinde kad›nlar dezavantajl› konumla-
r›n› sürdürmektedir.

• “Kutsal t›p” söylemi salt bilimsel konumlan›fl olmayan hiyerarflik yap›y› insan/hasta/kad›n karfl›s›n-
da güçlendirmektedir

• T›p toplumsal cinsiyet mekanizmalar›n› yeniden üretirken içindeki kad›nlar› cinsiyetsizli¤e itmekte-
dir

• T›bb›n çok katmanl›l›¤› ve kad›nl›k durumunun çok katmanl›l›¤›n› bir arada yaflayan sa¤l›k emekçi-
leri kad›n bak›fl aç›s›ndan bakmak yerine cinsiyetsiz davranmaktad›r

• Küresel ekonomik dönüflüm sa¤l›k giderlerinin finansman›n› büyük oranda hastaya yüklemektedir. 

• T›p alan›ndaki emek de flekil de¤ifltirmektedir. Bak›m verme eme¤inin de¤eri düflerken, teknik be-
cerilere dayanan emek de yar›flma ortam›nda, piyasan›n beklentilerine göre flekillenmektedir.

• Piyasa ortam›nda düflen emek de¤eri ile birlikte mesleki de¤erler de olumsuz olarak de¤iflmektedir. 

• Hekimlik giderek daha az gelir getiren bir meslek haline dönüflürken meslekte kad›nlar›n say›s›n›n
giderek artmas› t›bb›n  feminizasyonu olarak de¤erlendirilmektedir.

• T›p e¤itiminde az›nl›kta olma duygusu ile alt s›n›fta olan hemflirelere oranla otorite ve ayr›cal›k ka-
zanma duygusu; kad›n olmaktan kaynakl› duygular› yok etmektedir. Gece nöbetlerinde geceyi kulla-
nabilme ayr›cal›¤› ile kad›n kimli¤inin yaflad›¤› sorunlardan , kad›nlardan baflkalaflma hissine neden
oluyor.
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• Bar›flç›l tutumlar› ile kad›nlar “sorun ç›karan” erkeklerden daha çok tercih edilmektedirler.

• ‹ktidar mekanizmas› içinde kad›n olarak varolmaya çal›flan kad›n emekçiler, ezilmemek ad›na hem-
cinslerine bask› uygulayabilmektedir.

• Kad›nlar örgütlenmeler içinde yer alsalar bile yönetsel süreçlere kat›lmamaktad›r.

• Meslek örgütümüzde de kad›n baflkanlar olsa bile gerideki basamaklarda kad›nlar yoktur. Ev içi
eme¤i ve mesleki eme¤i birlikte veren, teknolojiyi kullanmakta geride duran, popüler kültürün daha
fazla etkisi alt›nda kalan kad›nlar toplumsal alana daha az zaman ay›rmaktad›r.

• Kad›n hekimler; kad›n hastalar› taraf›ndan daha az dikkate al›nmaktad›r. Kad›n hekimlerden gelen
bilgiyi kabul etmek istemeyip, kad›nlar›n bilgisini sorguluyor, böylelikle bir erkeklik bilgisini yans›t›yor.

• Kad›n hekimler birlikte çal›flt›¤› sa¤l›k emekçisi ekipte kad›nlara karfl› daha haflin davranmaktad›r. 

• Kad›nlar›n yaflad›¤›/yaflat›lan de¤ersizlik duygusu ile ya afla¤›lama ya da hayran olma tutumu ser-
giliyor.

• Kad›n hekimler; yaflad›klar› kad›n olmaktan kaynaklanan sorunlara karfl› kendi özel alanlar›nda sa-
vunmas›z kal›yor. Bir meslektafl›m›z bunu “evimde de beyaz önlü¤ümü tafl›mal›yd›m” olarak tan›ml›-
yor.

• Kad›n hekimler kazançlar›n› mesleki dönüflümlere daha az ay›r›rken, erkek hekimler mesleki gelifli-
me yat›r›m yap›yor.

• Kad›n hekimler bilimsel üretim alan›nda erkeklerden daha az yer al›yorlar.

Ne yapmal›?

• Örgütlenmemizin hiyerarflik olmayan yatay yap›s› genifllemeye katk› sunmufltur. De¤iflik illerde oda-
larda kad›n çal›flmalar› bafllam›fl, örgütlenmenin zenginleflmesine neden olmufltur. Hiyerarflik olma-
yan yap›s›n›n geliflim h›z›na olumsuz etkisine karfl›n, giderek kararl› birliktelikler oluflturdu¤u, di¤er
kad›n örgütlerinin dikkatini çekti¤i gözlenmektedir. 

• Kad›n hekimler ile örgütlenme çal›flmas› yaparken; cinsiyetsizleflme faktörü nedeniyle güçlükler ya-
flanmaktad›r.

• Kad›n hekim örgütlenmesinin di¤er kad›n çal›flmalar› ile birlikte yol almas› gerekmektedir.

• Kad›n örgütünün bilimsel çal›flma komisyonu oluflturmas› gerekir. Bu grup, bilimsel alanda kad›n
bak›fl›n›n oluflturulmas›n› sa¤lamak üzere kad›nlar›n yay›n ve di¤er enstrümanlar›n art›r›lmas› için et-
kinlik göstermelidir. 

• Örgütlenme içinde kad›n bak›fl›n› anlatan ortak dilin oluflturulmas› gerekir.

• Odalara üye olan kad›nlar›n beklenti ve yaflad›klar› sorunlara iliflkin bir anket çal›flmas› önerilmek-
tedir. Niceliksel ya da örgütlenme geliflimi yönünden niteliksel yöntem seçilebilir.

• Sa¤l›k emekçileri bütüncüllü¤ü ile alan› de¤erlendirip  di¤er kad›n sa¤l›k çal›flanlar› ile ortak kesimi
noktalar› üzerinde toplant›lar yapmak gerekir.

• Emek verdi¤imiz süreçlerin etkinli¤i geri bildirim mekanizmalar› oluflturarak izlenmelidir.

Örgütlenme çal›flmalar›nda kota kelimesinin verdi¤i rahats›zl›k yerine temsiliyet oran› teriminin kulla-
n›lmas› önerilmifltir. Çal›fltay benzeri bölge toplant›lar› hedeflenmelidir.
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NOTLAR
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