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YAfiATMAK VE YAfiAMAK ‹Ç‹N MÜCADELE ED‹YORUZ VE 
MÜCADELEM‹Z HAKLARIMIZI ALINCAYA KADAR DEVAM EDECEK

Naz›m Hikmet 14 Mart 1947 tarihinde Bursa Hapishanesi’nden bir fliir yazar. Ölümünden sonra yay›nlanan
fliirin ad› “Yaflamaya Dair”dir. 3 bölümden oluflan fliirin ilk bölümü flöyledir:

Yaflamak flakaya gelmez, 
büyük bir ciddiyetle yaflayacaks›n 
bir sincap gibi mesela, 
yani, yaflaman›n d›fl›nda ve ötesinde hiçbir fley beklemeden,

yani bütün iflin gücün yaflamak olacak. 
Yaflamay› ciddiye alacaks›n, 
yani o derecede, öylesine ki, 
mesela, kollar›n ba¤l› arkadan, s›rt›n duvarda,

yahut kocaman gözlüklerin, 
beyaz gömle¤inle bir laboratuvarda 
insanlar için ölebileceksin, 
hem de yüzünü bile görmedi¤in insanlar için,

hem de hiç kimse seni buna zorlamam›flken,
hem de en güzel en gerçek fleyin 
yaflamak oldu¤unu bildi¤in halde. 
Yani, öylesine ciddiye alacaks›n ki yaflamay›, 

yetmiflinde bile, mesela, zeytin dikeceksin, 
hem de öyle çocuklara falan kal›r diye de¤il, 
ölmekten korktu¤un halde ölüme inanmad›¤›n için, 
yaflamak yan› a¤›r bast›¤›ndan.
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Görevi yaflatmak olan biz hekimler 14 Mart 2011 bildirgemizi flöyle bitirmifltik;

“Eme¤imize, insan haklar›na, çal›flanlara, hukuka sayg›l›; demokratik, eflitlikçi, mutlu ve huzurlu bir Türki-
ye’de yaflamak istiyoruz. Bu ülkede onuruyla hizmet vermeye çal›flan hekimler ad›na Mekteb-i T›bbiye-i fia-
hane’nin aç›ld›¤› 14 Mart 1827’den 184 y›l sonra, 2011 y›l›n›n 14 Mart’›nda mesle¤imizden,eme¤imizden
ald›¤›m›z güç, birlikte çal›flt›¤›m›z ekip arkadafllar›m›zla olan dayan›flmam›z,hizmet sundu¤umuz halk›m›z-
dan ald›¤›m›z güven ve birliktelikle; mesle¤imiz, onurumuz, ifl güvencemiz, can güvencemiz, mesleki ba-
¤›ms›zl›¤›m›z ve sa¤l›k hakk›m›z için sonuna kadar mücadele edece¤imizi kamuoyuna sayg›lar›m›zla duyu-
ruruz.”

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu olarak siz de¤erli meslektafllar›m›zla birlikte yaflatmak ve yaflamak için
sürdürdü¤ümüz mücadelemizin birinci y›l›n› siz bu sat›rlar› okudu¤unuz s›ralarda doldurduk. 

2010-2011 Çal›flma raporumuzun ilerleyen sayfalar›nda da görece¤iniz gibi neredeyse her gün alanlarda,
hastane ziyaretlerinde, meslektafllar›m›zla toplant›larda, hak kayb›na u¤rayanlar›n mücadelelerinde onlar›n
yan›nda olduk. fiiddete u¤rayanlar›n baflucunda, iflten at›lanlar›n grev çad›rlar›nda, sürgüne gönderilenlerin
geri dönmesi için mahkeme koridorlar›nda, döner sermayesi ödenmeyen asistanlar için hastane bahçelerin-
de, mobbing’e u¤rayanlar için savc›l›k makamlar›nda, ödemesi yap›lmayan özel hekimler için hastane önle-
rinde,asistanlar›n nöbet ertesi izin haklar› için Taksim meydan›nda meslektafllar›m›zla birlikte olduk. 

Do¤al olarak Baflta 1 May›s'lar olmak üzere eme¤in ve demokrasinin talepkarlar› ile birlikte olduk. Nükleer
santrallere dur dedik. Suyun ticarileflmesine karfl› kampanyalara destek olduk. May›ns›z bir Türkiye talebine
kat›ld›k. 

Film gösterimleri yapt›k hepbirlikte, korolar kurduk. 14 Mart haftas›nda konserlerde, fliir gösterilerinde be-
raber olduk. T›pk›, 13 Mart muhteflem Ankara mitinginde oldu¤u gibi.

Bizler; fiziksel, ruhsal, toplumsal ve siyasal bak›mdan “iyilik halinde“ yaflayan bir toplum olmak istiyoruz.
Kürt sorununda yaflanan çat›flma ortam›na “art›k YETER” dedik yüzlerce sivil toplum örgütü ile birlikte ya-
y›nlad›¤›m›z imza metnimizde. Ortado¤unun mazlum halk›n›n Filistinin sa¤l›k organizasyonlar›yla bir araya
gelip, “Sa¤l›k bar›fla uzanan köprüdür” sözünün gere¤ini yerine getirmeye çal›flt›k.

Onlarca hastane toplant›s›, hekim buluflmas›, Paneller, Sempozyumlar Çal›fltaylar, yani hekimlere ve hekim-
li¤e de¤en her konuda mütevazi ama kararl› bir çaba içinde olduk.

Bir y›l›n muhasebesini yapt›¤›m›z bu çal›flma döneminde tüm bu yap›lanlarda, baflta büro çal›flan› sekreter-
lerimiz olmak üzere büyük bir hekim ordusunun eme¤i var. Temsilciler Kurulunda, Komisyonlar›m›zda za-
man›n› ve eme¤ini fedakarca harcayan yol arkadafllar›m›z›n al›nteri var. Hayat›nda ilk kez bir mitinge kat›l-
m›fl, bir GöREV'e kat›lm›fl binlerce hekimin verdi¤i güç var.

Önümüzdeki dönemde de sürecek mücadelemiz için bizi küçümsemeye çal›flan, yapt›klar›m›z› küçülten ik-
tidar›n bafl›ndan sonuna kadar tüm hükmedenlere ise bir çift sözümüz var:

”Haklar›m›z için her türlü mücadeleyi meflru buluyor ve haklar›m›z› kazanana kadar mücadele etmeye ka-
rarl› oldu¤umuzu, tarihin sayfalar›na bu genel kuruldan bir kez daha not ediyoruz.”

Sayg›lar›m›zla,

‹STANBUL TAB‹P ODASI

YÖNET‹M KURULU
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14 MART 2011 B‹LD‹RGES‹

Biz hekimler,

Birlikte çal›flt›¤›m›z tüm sa¤l›k çal›flanlar› ile toplumun sa¤l›¤› için var›z.

Türkiye'nin dört bir yan›nda çal›flan 120.000 hekim olarak herkese eflit, nitelikli ve ulafl›labilir bir sa¤l›k hiz-
meti sunmak istiyoruz. Dünya Bankas› Sa¤l›kta Dönüflüm Program›n›n uygulay›c›s› olmak istemiyoruz.

12 Eylül Darbesiyle birlikte sa¤l›k hakk› anayasal güvenceden yoksun kalm›flt›r. 12 Eylül ürünü olan AKP ik-
tidar› ise sa¤l›¤› al›n›r sat›l›r bir meta haline getirmifltir. Piyasa koflullar›na terk edilen sa¤l›k ortam›nda has-
talar müflteri halini alm›flt›r. Piyasan›n belirledi¤i koflullara göre de¤il kamunun söz sahibi oldu¤u bir ortam-
da nitelikli sa¤l›k hizmeti vermek istiyoruz.

Ulusal sa¤l›k otoritesi olan Sa¤l›k Bakanl›¤›, tarihi bin y›llara giden t›p mesle¤inin ba¤›ms›zl›¤›n› yok ederek
sa¤l›k çal›flanlar›n› uluslararas› sermayenin ucuz ifl gücü haline getirmeye bafllam›flt›r. Sermayenin tafleronu
de¤il halk›n sa¤l›k hakk› savunucusu olmak istiyoruz.

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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Biz hekimler,

Genel Sa¤l›k Sigortas› ile prim sistemine geçilerek gelirimiz oran›nda sa¤l›k hizmeti al›r duruma gelece¤iz.
Oysa biz, hiç bir ayr›m gözetilmeksizin, genel bütçeden karfl›lanan nitelikli ve ulafl›labilir, eflit sa¤l›k hizmeti
sunmak istiyoruz.

Birinci basamak sa¤l›k hizmetinde koruyucu hekimlikten uzaklaflmam›z isteniyor. Biz Aile
hekimli¤i merkezlerinde hekimleri yaln›z b›rakan, güvencesi olmayan sözleflmeli çal›flmaya mahkum eden,
toplum sa¤l›¤› merkezlerini c›l›zlaflt›ran uygulamalara son verilmesini
istiyoruz.

Hizmet hastaneleri e¤itim hastanelerine dönüfltürülürken asl›nda e¤itim hastaneleri hizmet yükü alt›nda
e¤itimi b›rakmaya zorlan›yor. Asistanlar, flefler e¤itim yerine hasta yükü alt›nda eziliyor. E¤itim hastanele-
rinde performans bask›s›na son verilmesini istiyoruz.

T›p fakülteleri, ekonomik ve bilimsel özerklik taleplerine karfl›n yüksek okul haline getirilmek isteniyor. Salt
günümüzün de¤il gelece¤imizin de sa¤l›¤›n› belirleyen üniversitelerin e¤itim ve araflt›rma görevinin önün-
deki engellerin kald›r›lmas›n› istiyoruz.

Hiçbir yurttafl›m›z, ülkenin neresinde yaflarsa yaflas›n yetersiz t›p fakültesi, yetersiz sa¤l›k hizmetine lay›k ola-
maz. Yeterli ö¤retim üyesi ve alt yap›s› olmayan t›p fakülteleri aç›larak t›p e¤itiminin niteli¤inin düflürülme-
sine son verilmesini istiyoruz.

Uluslararas› sermaye ile aç›lan özel hastaneler zincirinde hekimler, özerklik ve ücret sorunlar› ile karfl›lafl›yor,
iflsizlik kayg›s›na tutsak edilmek isteniyor. Hekimlerin güvenceli sözleflmeli çal›flmalar›n›n sa¤lanmas›n› talep
ediyoruz.

Mecburi hizmet olarak sunulan baflar›s›z istihdam politikalar›n›n dayat›lmas›n›, mesleki özgürlü¤ün diploma
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üzerinde konulan ipotekle k›s›tlanmas›n› istemiyoruz.

‹fl kazalar›ndan dolay› giderek artan say›da ölüm meydana gelmektedir. Güvencesiz çal›flma, tafleronlaflma-
dan vazgeçilmesini, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤ini öne ç›karan anlay›flla, nitelikli e¤itimle sa¤lanan ifl yeri he-
kimli¤ine önem verilmesini istiyoruz.

Ald›¤›m›z e¤itimin, harcad›¤›m›z eme¤in ve hepsinden önemlisi toplumun sa¤l›¤›na yapt›¤›m›z katk›lar›n
karfl›l›¤›nda hakk›m›z olan› istiyoruz. ‹fl güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi ve mesleki ba¤›ms›zl›k is-
tiyoruz. Sa¤l›k hizmeti s›ras›nda insana ve insanl›¤a gösterdi¤imiz hürmet ve verdi¤imiz de¤er bizim en k›y-
metli hediyemizdir.

Biz hekimler,

Eme¤imize, insan haklar›na, çal›flanlara, hukuka sayg›l›; demokratik, eflitlikçi, mutlu ve huzurlu bir Türki-
ye’de yaflamak istiyoruz.

Bu ülkede onuruyla hizmet vermeye çal›flan hekimler ad›na Mekteb-i T›bbiye-i fiahane’nin
aç›ld›¤› 14 Mart 1827’den 184 y›l sonra, 2011 y›l›n›n 14 Mart’›nda mesle¤imizden, eme¤imizden ald›¤›m›z
güç, birlikte çal›flt›¤›m›z ekip arkadafllar›m›zla olan dayan›flmam›z, hizmet sundu¤umuz halk›m›zdan ald›¤›-
m›z güven ve birliktelikle; mesle¤imiz, onurumuz, ifl
güvencemiz, can güvencemiz, mesleki ba¤›ms›zl›¤›m›z ve sa¤l›k hakk›m›z için sonuna kadar mücadele ede-

ce¤imizi kamuoyuna sayg›lar›m›zla duyururuz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI



‹STANBUL 
TAB‹P ODASI

ÇALIfiMALARI
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TAKS‹M MEYDANI’NDA YÜZB‹NLER‹N 1 MAYIS COfiKUSU

1 MAYIS 2010

MADENDE ‹fi KAZASI DE⁄‹L, C‹NAYET

17 MAYIS 2010

‹SK‹ ‹fiÇ‹LER‹NE DESTEK
‹SK‹’nin sayaç okuma, açma-kapama, sayaç de¤ifltirme gibi ifllerini yerine geti-
ren Karel, Sistem ve Elsan tafleron flirketler arac›l›¤› ile çal›flan iflçilerin ifllerine
son verilmesinin ard›ndan Aksaray ‹SK‹ binas› önünde direnifle bafllayan iflçile-
re, Odam›z›n da dahil oldu¤u Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu’nca
destek ziyareti yap›ld›. 

8-9 MAYIS 2010

‹STANBUL KENT SEMPOZYUMU YAPILDI
‹stanbul Kent Sempozyumu 20-23 May›s 2010 tarihlerinde ‹TÜ Taflk›flla Yerlefl-
kesi’nde gerçeklefltirildi. Odam›z Baflkan› Prof. Dr. Taner Gören ve Yönetim
Kurulu Üyesi Dr. Hasan O¤an’›n da birer konuflma yapt›¤› sempozyumda 16
oturum gerçeklefltirildi. "Neo Liberalizm ‹stanbul ve Planlama", "Kent Jeoloji-
si ve Ekolojisi", "Afetler", “Kent ve Sa¤l›k", "Do¤al Varl›klar", "Su", "Çev-
re", "Konut", “Sosyo Ekonomik Durum ve ‹flsizlik" ile "Kentli Haklar›" konu-
lar›nda oturumlar›n gerçekleflti¤i sempozyumda, çeflitli meslek kurulufllar›n-
dan, üniversitelere, sendikalardan toplumsal muhalefet örgütlerine kadar ge-
nifl bir yelpazeden kat›l›mc›lar bilgi ve deneyimlerini paylaflt›lar.

20-23 MAYIS 2010

Alt› iflçi konfederasyonu taraf›ndan düzenlenen 1 May›s Bayram›, TTB ve ‹stan-
bul Tabip Odas› pankartlar› arkas›nda yürüyen hekimlerin de aralar›nda yer al-
d›¤›, say›lar› 300 bine varan kalabal›k bir iflçi ve emekçi kitlesi taraf›ndan bü-
yük bir coflkuyla kutland›. TTB ve ‹stanbul Tabip Odas› 1 May›s Alan›’na D‹SK
ve KESK kortejleriyle birlikte fiiflli yolundan girdi. 32 y›l süren 1 May›s Alan›’n›n
tekrar emekçilere kazand›r›lmas› mücadelesinde en ön saflarda yer alan he-
kimler, bu zorlu mücadeleyi kazanman›n gururunu ve mutlulu¤unu tafl›d›lar.
1 May›s 2010’da Taksim Meydan›’n› dolduran emekçiler iflsizli¤e, yoksullu¤a
karfl› güvenceli çal›flma, güvenli gelecek, insanca yaflam talebini yükselttiler.

Zonguldak Karadon bölgesinde yaflanan katliam gibi kazada 30 iflçinin hayat›n›
kaybetmesi, ülkemizde tafleronlaflmayla birlikte gelen ilkel, güvenliksiz çal›flma
koflullar›n› bir kez daha gözler önüne serdi. ‹stanbul Tabip Odas› olarak yap›lan
yaz›l› bas›n aç›klamas›nda, Türkiye'yi tafleron cennetine çevirenlerin, tafleron-
laflman›n bedelini iflçilere ve emekçilere yaflamlar›yla ödettirenlerin hesap ver-
mesi gerekti¤i dile getirildi ve Çal›flma Bakan›, Hükümet istifaya davet edildi.
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SEV‹NÇ ÖZGÜNER KATLED‹L‹fi‹N‹N 30. YILINDA ANILDI

23 MAYIS 2010

GÜVENCES‹Z ÇALIfiTIRMAYA KARfiI ALANLARDAYDIK
‹flçi konfederasyonlar›n›n ald›¤› 26 May›s Genel Eylem karar›, tafleronlaflt›rma-
ya, güvencesiz çal›flma düzenine karfl› mücadele ve insanca bir çal›flma ve yafla-
ma düzenine iliflkin taleplerin dile getirildi¤i bir zeminde gerçekleflti. ‹stanbul
Tabip Odas› olarak 26 May›s Genel Eyleminde ilk olarak sabah 10.00’da Ok-
meydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi önünde SES ve Devrimci Sa¤l›k-‹fl’le or-
tak bas›n aç›klamas› yapt›k. Ard›ndan ‹stanbul T›p Fakültesi önünden bafllayan
ortak yürüyüfle kat›ld›k. “Eme¤imize, mesle¤imize, gelece¤imize sahip ç›k›yo-
ruz” pankart› arkas›nda buluflan hekimler güvencesiz çal›flt›rma dayatmas›na
hay›r dediler.

26 MAYIS 2010

CERRAHPAfiA TIP FAKÜLTES‹ MEZUN‹YET TÖREN‹
‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi’nce gerçeklefltirilen mezuniyet töreninde yer ala-
rak genç meslektafllar›m›zla bulufltuk. Törende bir konuflma yapan Odam›z
Baflkan› Prof. Dr. Taner Gören t›p e¤itiminde yaflanan sorunlara dikkat çekti ve
genç hekimleri meslek örgütlerine, mesleklerine ve geleceklerine sahip ç›kma-
ya ça¤›rd›. Mezuniyet törenleri sa¤l›k alan›nda çok büyük sorunlar yaflad›¤›m›z
bu günlerde ö¤renciler ve hekim kamuoyu için bir moral oldu.

24 MAYIS 2010

SA⁄LIK HAKTIR FORUMU

Odam›z›n da bileflenleri aras›nda yer ald›¤› Sa¤l›¤›ma Engel Olma Platfor-
mu’nca düzenlenen Sa¤l›k Hakt›r Forumu 29 May›s Cumartesi günü Cerrah-
pafla T›p Fakültesi Oditoryumu’nda gerçeklefltirildi. Forumda iflçisinden, kamu
çal›flan›na, ö¤rencisine, engellisine dek toplumun bütün kesimlerinden insan-
lar piyasalaflt›r›lan sa¤l›k sistemi ve yönetimine karfl› gelifltirilecek mücadele,
yaflanan sorunlar ve çözüm önerilerini tart›flt›lar.

29 MAYIS 2010

23 May›s 1980 tarihinde, efli Vecdi Özgüner ile birlikte evlerine yap›lan sald›r›
sonucu, bar›fl ve demokrasi düflmanlar›nca kurflun ya¤muruna tutularak öldü-
rülen, eski TTB Merkez Konseyi üyesi Diflhekimi Sevinç Özgüner 30. ölüm y›l-
dönümünde, Odam›zda gerçeklefltirilen bir törenle an›ld›. ‹TO taraf›ndan her y›l
düzenli olarak verilen Sevinç Özgüner Bar›fl Demokrasi ve ‹nsan Haklar› Ödülü
bu y›l Çocuklar için Adalet Ça¤›r›c›lar› Aktivisti Arif Akkaya'ya verildi.
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‹fiYER‹ SA⁄LIK VE GÜVENL‹K B‹R‹MLER‹ YÖNETMEL‹⁄‹’NE
YÜRÜTMEY‹ DURDURMA KARARI

MAYIS 2010

HAKKAN‹YETL‹ B‹R SINAV ‹Ç‹N, SINAV JÜR‹LER‹ AÇIKLANSIN

8 HAZ‹RAN 2010

‹SRA‹L’E KARfiI BOYKOT SEMPOZYUMU YAPILDI
Odam›z›n da bileflenleri aras›nda yer ald›¤› Filistin ‹çin ‹srail’e Karfl› Boykot Giri-
flimi’nce bir sempozyum düzenlendi. Filistin ve Türkiye'nin ilerici muhalefet
güçleri ‹stanbul'a düzenlenen Filistin'e dayan›flmada yeni bir strateji olarak Boy-
kot Sempozyumu’nda bulufltular. Sempozyumda emperyalizme karfl› halklar›n
ortak mücadelesinin nas›l güçlendirilebilece¤i tart›fl›ld›. Sempozyumda Filistinli
ve Türkiyeli kat›l›mc›lar ›rkç› ‹srail devletine karfl› ulusal ve uluslararas› düzlem-
de mücadele biçimlerini tart›flt›lar. ‹srail'e karfl› uluslararas› boykot, yat›r›mlar›n
geri çekilmesi ve yapt›r›mlar yoluyla ‹srail'e karfl› halklar›n ortak mücadelesini
büyütme ça¤r›s› yapt›lar.

5-6 HAZ‹RAN 2010

M‹LYONLARCA TÜR, B‹R TEK YERYÜZÜ
Bu y›l, Birleflmifl Milletler Çevre Program› taraf›ndan ana temas› “Milyonlarca
tür. Bir tek yeryüzü. Bir tek gelecek!” olarak belirlenen ve 5–11 Haziran 2010
tarihleri aras›nda kutlanan Dünya Çevre Haftas› çerçevesinde ‹stanbul Tabip
Odas› ve Veteriner Hekimler Odas›, 10.06.2010 tarihinde ortak bir bas›n aç›k-
lamas› düzenlediler. Yaz aylar›n›n bafllamas› ile birlikte ‹stanbul ve tüm Türki-
ye’de yerel yönetimlerce kent zararl›lar›na karfl› yürütülen mücadele flekli mer-
cek alt›na al›narak toplumun ayd›nlat›lmas›na yönelik bir aç›klama yap›ld›.
Aç›klamada, yap›lan mücadele yöntemlerinin toplum sa¤l›¤› ve çevreye olan
etkisi ele al›nmakla birlikte, maddi boyut da de¤erlendirildi. 

10 HAZ‹RAN 2010

Çal›flma Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanarak 15.8.2009 tarihinde yürürlü¤e ko-
nulan ‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri
Hakk›nda Yönetmelik’in bir k›s›m hükümlerinin hukuka ayk›r› olmas› sebebiy-
le iptali için Türk Tabipleri Birli¤i taraf›ndan Dan›fltay’da aç›lan davada; Sa¤l›k
Bakanl›¤›'ndan ve Çal›flma Bakanl›¤›'ndan bir tak›m hususlar›n sorulmas› ile
daval› Çal›flma Bakanl›¤›'n›n davaya yan›tlar›n› sunmas›na; ara karar› yan›tlar›-
n›n al›nmas› ve daval›n›n davaya yan›tlar›n› vermesine kadar dava konusu Yö-
netmelik hükümlerinin yürütmesinin durdurulmas›na karar verildi.

21 Ocak 2010’da bafllayan ve TTB ve ‹stanbul Tabip Odas›’n›n yak›ndan izle-
mekte oldu¤u klinik flefi, flef yard›mc›s› ve baflasistan s›nav sürecine iliflkin Oda-
m›zca yaz›l› bir aç›klama yap›ld›. Yap›lan aç›klamada; “Jüri üyelerinin, Türk Ta-
bipleri Birli¤i’nden bir temsilcinin de haz›r bulunaca¤› bir ortamda usulüne uy-
gun oluflturulan jüri havuzundan kura ile belirlenmesini ve ilan edilmesini, bofl
e¤itici kadrolar› dahil olmak üzere tüm kadrolar›n hemen ilan edilmesini, yaz›l›
mesleki bilim s›nav›n›n art›k ÖSYM arac›l›¤› ile yap›lmas›n›, bofl bulunan flef, flef
yard›mc›l›¤› kadrolar›na sözlü s›navda baflar›l› olanlar›n atanmas›n›, s›nav takvi-
minin her y›l›n Ocak ay›nda aç›klanmas›n› talep ediyoruz,” denildi.
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SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ TOPLUMSAL DAYANIfiMADA 
VE DEMOKRAT‹K TARTIfiMADA

HAZ‹RAN 2010

15-16 HAZ‹RAN ‹fiÇ‹ D‹REN‹fi‹N‹N 40. YILI
15–16 Haziran ‹flçi Direnifli’ni anmak ad›na onlarca meslek örgütünün ve sen-
dikan›n bir araya gelmesiyle oluflan ve Odam›z›n da yürütmesinde yer ald›¤›
Herkese Sa¤l›k ve Güvenli Gelecek Platformu 15 Haziran Sal› günü Kad›köy’de
bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. Kad›köy Alt›yol’dan Yo¤urtçu Park›’na do¤ru yap›lan
yürüyüflün sonunda Genel ‹fl ‹stanbul Anadolu Yakas› fiube Baflkan› fiahan ‹lse-
ven taraf›ndan yap›lan aç›klamada; “Güvensiz ve güvencesiz çal›flma koflullar›-
n› dün oldu¤u gibi bugün de kabul etmediklerini vurgulayarak “Geçmiflin mü-
cadele gelene¤ini gelece¤e tafl›yarak 15–16 Haziran büyük iflçi direniflini coflku-
suyla an›yor ve yaflat›yoruz” denildi.

15 HAZ‹RAN 2010

DERBENT BULUfiMASINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM
ÖNER‹LER‹ MASAYA YATIRILDI

‹stanbul Tabip Odas› Baflkan› Dr. M. Taner Gören’in aç›l›fl konuflmas› ile baflla-
yan buluflmaya tüm yönetim kurulu üyeleri, onur, denetleme kurulu ve TTB
delegeleri ile komisyon ve kurullar›n üyelerinden oluflan 50 kifli kat›ld›. ‹lk gün-
kü oturumda ‹TO Büro çal›flmalar› tan›t›larak bürolarla ilgili sorunlar tart›fl›ld›.
Sonras›nda ise Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n kamuya ve özel sektöre yans›-
malar› birer sunu eflli¤inde tart›flmaya aç›ld›. ‹kinci gün ise komisyonlar›n çal›fl-
ma alanlar› ile ilgili sorunlar gündeme al›narak tart›fl›ld›.

21 HAZ‹RAN 2008

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ SÜREC‹ TARTIfiILDI

Aile Hekimli¤i sürecinin tart›fl›ld›¤› toplant› 17 Haziran 2010'da ‹stanbul Tabip
Odas›'nda yap›ld›. Toplant›ya Odam›z Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezo¤lu,
Yönetim Kurulu üyelerinden Dr. Süheyla A¤koç, Dr. Lale T›rt›l, Dr. Fethi
Bozçal› ve Hukuk Bürosu'ndan Av. Meriç Eyübo¤lu kat›ld›. Yaklafl›k 200
hekimin kat›ld›¤› toplant›da Aile Hekimli¤i Uygulamas›n›n Ekim ay›nda ‹stan-
bul'da bafllat›laca¤›, baflta birinci basamak hekimlerinin ve bu süreçten etkile-
nen di¤er hekimlerin dayat›lan AH sisteminden kayg›l› olduklar› dile getirildi. 

17 HAZ‹RAN 2010

Son dönemde giderek artan fliddet olaylar›na yönelik olarak bir yaz›l› aç›klama
yap›ld›. Aç›klamada; “fiiddete karfl› birlikte tutum almal›, çat›flmas›z bir ortam›,
bar›fl talebini en güçlü biçimiyle dile getirmeli ve tüm sorunlar›n çözüm
gücünü toplumsal dayan›flmada ve demokratik tart›flmada aramal›y›z.
Çözümün mümkün oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle insandan, bar›fltan yana
umudumuzu yitirmiyoruz. Her zamankinden daha fazla hükümeti sorumlu
buluyoruz. Hükümete çözümü bu topraklar üzerinde özgürlük, eflitlik, adalet
ve bar›flta bulaca¤›m›z›, bir kez daha hat›rlat›yoruz,” denildi.
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NORVEÇ’TEN ‹NSAN HAKLARI Z‹YARET‹

17 HAZ‹RAN 2010

S‹GARA YASA⁄I’NIN ESNET‹LMES‹ G‹R‹fi‹M‹NE TEPK‹

22 HAZ‹RAN 2010

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ UYGULAMASI ‹STANBUL’A 
DARBE ‹ND‹RECEK
30 Ekim 2010 tarihinde ‹stanbul’da Aile Hekimli¤i’ne geçilece¤ine dair Sa¤l›k
Bakanl›¤›’ndan gelen bilgi üzerine Odam›zca bir bas›n aç›klamas› düzenlendi.
Yap›lan aç›klamada; “Birinci basamak sa¤l›k hizmeti, bireye ve topluma yöne-
lik verilmesi gereken kapsay›c›, entegre, tedavi edici ve koruyucu bir sa¤l›k hiz-
meti olmal›d›r. Ancak Aile Hekimli¤i Uygulamas› bu anlay›fl› terk etmekte ve bi-
reye yönelik, talep odakl› hizmet anlay›fl›n› getirmektedir. Ticarethaneye dönüfl-
türülen bu kurumlara ulafl›m daha da zorlaflacak ve parçalanm›fl, ticarilefltirilmifl
birinci basama¤›n sa¤l›k alan›ndaki bedeli ‹stanbul’a a¤›r olacakt›r,” denildi.

22 HAZ‹RAN 2010

TTB BÜYÜK KONGRES‹ YAPILDI
TTB Seçimli Büyük Kongresi 25-26-27 Haziran 2010 tarihlerinde Ankara Üni-
versitesi T›p Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçeklefltirildi. Seçimi Etkin De-
mokratik TTB listesi kazan›rken, ‹stanbul’dan aday olan Dr. Özdemir Aktan,
Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. Osman Öztürk TTB Merkez Konseyi’ne, Dr. fiük-
rü Güner ve Dr. Sermet Koç ise Yüksek Onur Kurulu’na seçildiler.

25-27 HAZ‹RAN 2010

17.06.2010 tarihinde Norveç Barosu ‹nsan Haklar› Komitesi ad›na Eric Osvik
ve Kürt ‹nsan Haklar› Vakf› Projesi ad›na ba¤›ms›z Luksemburg Üniversitesi
Hukuk Prof. Matthew Happold Odam›z› ziyaret ettiler. Hekimler aras› iliflkil-
erde görev ve etkinlik alan›, hekim birli¤inin kamusal yap›s› konular›nda
görüflme yap›ld›. Odam›zda ‹nsan Haklar› ihlallerinde hekim sorumlulu¤u ile
ilgili olarak yap›lan çal›flmalar hakk›nda bilgi verildi.

Kahvehanelerde sigara yasa¤›n›n iptali için Anayasa Mahkemesi’ne baflvuran
Dan›fltay’a cevaben ve ‹stanbul Tabip Odas›’n›n da içinde bulundu¤u sivil top-
lum örgütleri, sa¤l›k dernekleri ve hukukçular bir araya gelerek ‹stanbul Tabip
Odas›’nda gerçeklefltirdikleri bir bas›n toplant›s›yla tepkilerini dile getirdiler. Ba-
s›n toplant›s›nda Odam›z› Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Özyurt temsil etti.
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‹STANBUL TIP FAKÜLTES‹ MEZUNLARININ
COfiKUSUNA ORTAK OLDUK

28 HAZ‹RAN 2010

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ FORUMU YAPILDI
‹stanbul Tabip Odas› ve SES ‹stanbul fiubeleri’nin düzenledi¤i Aile Hekimli¤i
Forumu’na pratisyen hekimler, ebe, hemflire ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›ndan ol-
mak üzere toplam 250 sa¤l›k çal›flan› kat›ld›. Forum öncesi yap›lan bas›n aç›k-
lamas›nda 15 Temmuz’da bafllayacak seçmeler öncesi ‹stanbul’da yaflanacak
sorunlar dile getirilerek sa¤l›k çal›flanlar›n›n kayg›lar› kamuoyuyla paylafl›ld›.
‹TO Baflkan› Dr. M. Taner Gören aç›l›fl konuflmas›nda tek yanl› sözleflmelerle
hekimlerin güvencesiz çal›flmaya sürüklendi¤ini dile getirerek bunun bir seçme
de¤il çaresizlik içinde b›rak›lan hekimlere bir dayatma oldu¤unu dile getirdi.

10 TEMMUZ 2010

M.Ü. TIP FAKÜLTES‹’NDE MEZUN‹YET SEV‹NC‹...

Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi mezuniyet töreni 1 Temmuz günü Haydar-
pafla Kampüsü Reflat Kaynar Salonu’nda gerçeklefltirildi. Törene çok say›da ö¤-
renci ve veli kat›ld›. ‹stanbul Tabip Odas› Baflkan› Prof. Dr. Taner Gören’in de
konuflma yapt›¤› mezuniyet töreninde yeni mezunlara ‹stanbul Tabip Odas› Ya-
y›nlar›ndan Hekim Forumu ve Klinik Geliflim Dergilerinin yan› s›ra ‹stanbul Ta-
bip Odas›’n›n tan›t›ld›¤› broflür, yeni hekimlere meslek hayatlar›n›n bafl›nda k›-
lavuzluk edecek T›p Eti¤i Kitapç›¤› ve son düzenlemelere göre yeniden bas›lan
Mecburi Hizmet Kitapç›¤› da¤›t›ld›.

1 TEMMUZ 2010

TAM GÜN YASASI’YLA ‹LG‹L‹ KAYGILAR KAMUOYUYLA
PAYLAfiILDI

Anayasa Mahkemesi’nin “Tam Gün” Yasas› ile ilgili olarak CHP’nin açm›fl ol-
du¤u davada konu hakk›nda bilgi almak üzere, TTB Merkez Konseyi Baflkan›
ve yöneticileriyle yapaca¤› görüflmeden bir gün önce, 13 Temmuz 2010 günü
‹stanbul Tabip Odas›’nca, Türkiye’nin di¤er illeriyle eflzamanl› bir bas›n toplan-
t›s› gerçeklefltirildi. Yönetim Kurulu üyelerimizin yan› s›ra TTB Merkez Konseyi
Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen’in de kat›ld›¤› toplant›da Tam Gün Yasas›’yla il-
gili kayg›, talep ve uyar›lar kamuoyuyla bir kez daha paylafl›ld›.

13 TEMMUZ 2010

‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi mezuniyet töreni 28 Haziran Pazartesi günü Lütfi K›r-
dar Kongre Merkezi’nde gerçeklefltirildi. Mezuniyet töreninde aç›lan ‹stanbul
Tabip Odas› masas›nda genç meslektafllar›m›za t›p eti¤i kitab›, hekimlik and›,
güncellenmifl mecburi hizmet kitapç›¤›n›n yan› s›ra Odam›z yay›nlar› da¤›t›ld›.
Oda Baflkan›m›z Dr. Taner Gören törende yapt›¤› konuflmada t›p e¤itiminde ya-
flanan sorunlara dikkat çekerken genç meslektafllara baflar›lar diledi.
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A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ SEÇMELER‹NDE MESLEKTAfiLARIMIZIN
SORUNLARINI YER‹NDE TESP‹T ETT‹K

15-18 TEMMUZ 2010

“TAM GÜN YASASI” GÜNDEML‹ TOPLANTILAR
YAPILDI

20-21 TEMMUZ 2010

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ UYGULAMASI HASTANE KAPATARAK
BAfiLADI
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n fiiflli Devlet Hastanesi’ni hiçbir gerekçe göstermeksizin 16
Temmuz 2010 tarihi itibariyle kapatma karar›n› protesto etmek ve kapat›lma-
n›n as›l nedenleri kamuoyuyla paylafl›lmak üzere 16.07.2010 tarihinde hastane
önünde ‹stanbul Tabip Odas›, SES fiiflli fiube ve D‹SK Dev Sa¤l›k ‹fl, fiiflli halk›n›n
da deste¤i ile ortak bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirildi. 

16 TEMMUZ 2010

S‹L‹VR‹ BÖLGE TOPLANTISI YAPILDI
Sa¤l›k alan›nda yaflanan geliflmeleri ve son yasal düzenlemelerin sonuçlar›n› de-
¤erlendirmek üzere 24 Temmuz 2010 tarihinde Silivri Bölge toplant›s› yap›ld›.
Silivri Özel Hayat Hastanesi Konferans Salonu’nda yap›lan toplant›ya Odam›z
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçal› ve Hukuk Dan›flman›m›z Av. Oya Öznur
kat›l›rken hekimlerin ilgisi yo¤un oldu.

24 TEMMUZ 2010

‹stanbul Aile Hekimli¤i Seçme Yerlefltirmelerinin yap›ld›¤› Haliç Kongre Merke-
zi’nde 15-18 Temmuz 2010 tarihlerinde ‹stanbul Tabip Odas› masas› aç›ld›. Yö-
netim Kurulu üyelerimiz ve PHK üyeleri yerlefltirmeler süresince hekimlerden
gelen sorular› cevaplarken, yaflanan sorunlar› yerinde tespit ettiler, hekimlere
destek oldular.

‹stanbul Tabip Odas› 20.07.2010 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Top-
lant› Salonu’nda, 21.07.2010 tarihinde ise Kad›köy ‹rtibat Bürosu’nda “Tam
Gün’de Son Durum, Ne Yapmal›?” konulu toplant›lar gerçeklefltirdi. Yo¤un il-
gi gören toplant›lara Odam›z Yönetim Kurulu Üyelerinin yan› s›ra Hukuk Da-
n›flman› Av. Meriç Eyübo¤lu da kat›ld›. Toplant›larda Tam Gün Yasas›’nda ge-
linen durum, yarataca¤› sorun ve sonuçlar de¤erlendirildi. Öneriler, görüfller
al›nd›.
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ZORUNLU MESLEK‹ SORUMLULUK S‹GORTASI KONULU
PANEL YAPILDI

24 TEMMUZ 2010

MESLEK‹ SORUMLULUK S‹GORTASI ZORUNLU HALE GELD‹

30 Temmuz 2010 tarihi itibariyle yürürlü¤e giren Mesleki Sorumluluk Sigortas›
Temmuz ay›n›n önemli gündemlerinden biri oldu. Gerekli alt yap› ve haz›rl›klar
tamamlanmad›¤› halde, sigorta flirketleri, özel hastaneler ve hatta Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› taraf›ndan korku ortam› yarat›larak hekimlerden ön taleplerin al›nmas›
üzerine TTB ve Odam›z sürece müdahil oldu ve hekimlerin haklar›n› koruyacak
poliçenin nas›l olmas› gerekti¤ine iliflkin çal›flma yürütüldü. Hekimler aleyhine
de¤erlendirilebilecek esnek ve yoruma aç›k kapsam maddelerini içeren mevcut
poliçelerin imzalanmamas› duyuruldu, yap›lan görüflmeler sonucunda kapsam›
net olarak belirten bir maddenin poliçelere eklenmesi sa¤land›.

30 TEMMUZ 2010

SA⁄LIK BAKANI DOKTORLARA YÖNEL‹K
HÜRMETS‹Z ÜSLUBUNDAN VAZGEÇMEL‹D‹R

29.07.2010 tarihinde fiiflli Etfal E¤itim Araflt›rma Hastanesi Konferans Salo-
nu’nda sa¤l›k alan›nda yaflanan son geliflmelere bir toplant› gerçeklefltirildi.
Toplant›da, Tam Gün ve Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortas› hakk›ndaki so-
rular›n yan›tlanmas›n›n ve sürece dair bilgi verilmesinin ard›ndan, Türk Tabiple-
ri Birli¤i’nin ça¤r›s›yla 64 ilin tabip odalar›yla efl zamanl› olarak fiiflli Etfal ve Hay-
darpafla Numune E¤itim Araflt›rma Hastanelerinde bas›n aç›klamalar› gerçeklefl-
tirildi. Yap›lan aç›klamalarda, Sa¤l›k Bakan› doktorlara yönelik hürmetsiz ve de-
¤erbilmez üslubundan vazgeçmeye ça¤›r›ld›.

29 TEMMUZ 2010

‹STANBUL TAB‹P ODASI TÜRK SANAT MÜZ‹⁄‹ KOROSU
ÇALIfiMALARINA BAfiLADI

Haziran ay›nda kurulan Odam›z Türk Sanat Müzi¤i Korosu çal›flmalar›na Koro
Yönetmeni Suat Güney yönetiminde bafllad›. Çal›flmalara hekimlerin ilgisi
yo¤un oldu. 

9 A⁄USTOS 2010

‹stanbul Tabip Odas› ve ‹stanbul Diflhekimleri Odas› taraf›ndan “Zorunlu Mes-
leki Sorumluluk Sigortas› Ne Getiriyor, Ne Götürüyor?” konulu panel 24 Tem-
muz 2010 tarihinde ‹stanbul Eczac› Odas› Kültür Merkezi’nde gerçeklefltirildi.
Panele Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hasan O¤an, Hukuk Dan›flman› Av. Meriç
Eyübo¤lu, ‹stanbul Diflhekimleri Odas› Yönetim Kurulu Üyesi Dt. Harun Koca
ve OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Y›ld›r›m kat›ld›. Panelde, Zorunlu Mes-
leki Sorumluluk Sigortas› tüm yönleriyle ele al›narak kat›l›mc›lar bundan sonra
iflleyecek sürece iliflkin bilgilendirildi.
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SA⁄LIK BAKANI MUAYENEHANELERE SAVAfi AÇTI

10 A⁄USTOS 2010

‹fiYER‹ HEK‹ML‹⁄‹NDE GÜNCEL DURUM DE⁄ERLEND‹R‹LD‹

12 A⁄USTOS 2010

‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I TAfiERON F‹RMALARIN ‹NSAFINA TERK
ED‹LEMEZ
23 Temmuz 2010’da Meclis’ten geçen ve iflçilerin, iflyeri hekimlerinin, ifl gü-
venli¤i mühendislerinin hak kay›plar›na yol açan, iflçilerin yaflam hakk›n› tehli-
keye atan maddeler bar›nd›ran “Torba Yasa”ya karfl› ortak bas›n aç›klamas›
gerçeklefltirildi. Odam›z›n da bileflenleri aras›nda yer ald›¤› Herkese Sa¤l›k Gü-
venli Gelecek Platformu’nca 11 A¤ustos 2010 tarihinde Tuzla Gemi Tersane-
leri önünde yap›lan aç›klamada, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i alan›n›n tafleron fir-
malar›n kar h›rs›na kurban edilemeyece¤i vurguland› ve topyekun mücadele
ça¤r›s› yap›ld›.

11 A⁄USTOS 2010

‹STANBUL fi‹DDETE “YETER” DED‹

350'yi aflk›n sendika, meslek odas›, dernek, vak›f, giriflim ve inisiyatif Odam›-
z›n çabalar›yla bir araya gelerek fliddet ortam›na “Yeter” dedi ve bar›fl ça¤r›s›
yapt›. Konuyla ilgili aç›klama 26 A¤ustos Perflembe günü Mecidiyeköy Kültür
Merkezi’nde yap›ld›. Tüm kurumlar ad›na haz›rlanan ortak imza metnini Oda-
m›z Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezo¤lu kamuoyuyla paylaflt›.

26 A⁄USTOS 2010

“Ayakta Teflhis ve Tedavi Yap›lan Özel Sa¤l›k Kurulufllar› Hakk›nda Yönetmelik-
te De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik” sonucu muayene açma ve deneti-
mine iliflkin de¤iflikliklerle ilgili 10.08.2010 akflam› Tabip Odas›’nda yap›lan top-
lant›ya yo¤un bir ilgi vard›. Toplant›da tüm kat›l›mc›lar bu yönetmelikle Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n bugüne kadar bilim d›fl› ve hekim karfl›t› uygulamalar›na bir yeni-
sini daha ekledi¤ini, bu yönetmelikle bundan sonra muayenehane açman›n
mümkün olmad›¤›n› ve aç›lm›fl olanlar›n da en geç bir y›l içerisinde kapanaca-
¤›n›, bu durumun hekimlik mesle¤i aç›s›ndan kabul edilemez oldu¤unu vurgu-
lad›.

12 A¤ustos 2010 Perflembe günü saat 19.00’da “iflyeri hekimli¤inde güncel
durum” konulu bir toplant› yap›ld›. Hukuk Büromuzun katk›lar›yla gerçekleflti-
rilen toplant›da ilk olarak Tam Gün Yasas› ile ilgili Anayasa Mahkemesi ve ar-
d›ndan Dan›fltay’›n de¤erlendirmeleri sonucu iflyeri hekimli¤inin durumu, aile
hekimli¤i-iflyeri hekimli¤i, zorunlu mesleki sorumluluk sigortas› ve mesa-
i saatleri genelgesi konufluldu.
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TAM GÜN YASASI’NDA ‹PTAL VE YÜRÜTMEY‹ DURDURMA

A⁄USTOS 2010

DARBEC‹LER YARGILANSIN TALEB‹YLE ALANLARDAYDIK
12 Eylül darbecilerinin yarg›lanmas› talebiyle 19 Eylül 2010 Pazar günü Kad›köy
meydan›nda yap›lan mitinge ‹stanbul Tabip Odas› olarak 'Darbecilerden Hesap
Sorulsun' pankart› alt›nda kat›ld›k. 'Darbeler Sa¤l›¤a Zararl›d›r' slogan›yla mi-
ting alan›na giren Odam›z üyeleri, Tepe Natilus'tan Kad›köy meydan›na kadar
yürüdü. ‹TO'nun da aralar›nda oldu¤u 40'a yak›n kurumun ça¤r›s›yla bir araya
gelen miting kat›l›mc›lar›, 12 Eylül sonras› yaflam›n› yitiren Erdal Eren, Mazlum
Do¤an, U¤ur Mumcu, Aziz Nesin, Musa Anter, H›rant Dink ve ad› tek tek say›-
lan yüzlerce demokrasi flehidini bir kez daha sayg› ve minnetle and›.

19 EYLÜL 2010

HEK‹M ADAYLARIYLA YEN‹ KAYIT GÜNLER‹NDE
BULUfiTUK
Marmara, ‹stanbul ve Cerrahpafla T›p Fakültesi’ni kazanan hekim adaylar›yla ye-
ni kay›t günlerinde bulufltuk. Fakültelerine kay›t olan hekim adaylar›na Odam›z
yay›nlar›, t›p eti¤i kitab› vb. iletildi. Oda Baflkan›m›z ve Yönetim Kurulu üyeleri-
miz de yeni kay›t etkinliklerine kat›larak t›p ö¤rencilerinin heyecan ve coflkula-
r›n› paylaflt›lar. 

A⁄USTOS 2010

MARMARA BÖLGES‹ TAB‹P ODALARI TOPLANTISI YAPILDI

Marmara Bölgesi tabip odalar› toplant›s› Bursa Tabip Odas›’n›n evsahipli¤inde
gerçeklefltirildi. Toplant›ya Odam›z Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. M. Taner Gören,
Dr. Ali Çerkezo¤lu, Dr. Hasan O¤an, Dr. Lale T›rt›l, Dr. Süheyla A¤koç ve Dr. Ali
Özyurt kat›ld›lar. Toplant›y› Oda Baflkan›m›z M. Taner Gören ve TTB Merkez
Konseyi Genel Sekreteri Dr. Feride Aksu Tan›k yönettiler. Toplant›da Tam Gün,
Anayasa Mahkemesi ve Dan›fltay karar› sonras› yaflananlar tart›fl›ld›. Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›’n›n hekimlere yönelik onur k›r›c›, sald›rgan ve suçlay›c› tutumu ele al›n-
d›. Bu tutuma iliflkin, ö¤len saatinde TTB Baflkan› ve kat›l›mc›lar›n gerçeklefltir-
di¤i bir bas›n aç›klamas› yap›ld›.

19 EYLÜL 2010

Tam Gün Yasas›’nda yaflanan son geliflmeler yaz aylar›n›n önemli gündemle-
rinden biri oldu. “Tam Gün Yasas›” ile ilgili olarak CHP’nin açm›fl oldu¤u da-
vada Anayasa Mahkemesi yasan›n kimi maddelerini iptal etti. Dan›fltay ise Türk
Tabipleri Birli¤i’nin baflvurusu üzerine “tam gün”e iliflkin Anayasa Mahkeme-
si karar›n›n üniversite ö¤retim üyeleri d›fl›ndaki hekimleri kapsamad›¤›na yöne-
lik Sa¤l›k Bakanl›¤› iflleminin yürütmesinin durdurulmas›n›n devam›na karar
verdi. Her iki karar da hekim kamuoyunda memnuniyetle karfl›lan›rken, Sa¤l›k
Bakan›’n›n yarg› kararlar›na ra¤men yapt›¤› keyfi aç›klama ve tutumu tepkiyle
karfl›land›.
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ÜN‹VERS‹TE HASTANELER‹N‹N GELECE⁄‹ TARTIfiILDI

21-28 EYLÜL 2010

fiEF-fiEF YARDIMCILI⁄I SINAV SÜREC‹ DE⁄ERLEND‹R‹LD‹

21 EYLÜL 2010

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ ‹ZLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI
21 Eylül 2010 Sal› günü saat 19.00 da ‹stanbul Tabip Odas› Ca¤alo¤lu, Sevinç
Özgüner Toplant› Salonunda gerçeklefltirilen toplant›ya yaklafl›k 40 meslek-
tafl›m›z kat›ld›. ‹TO Baflkan› Prof. Dr. M. Taner Gören’in aç›l›fl konuflmas›ndan
sonra ‹TO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçal›’n›n yönetti¤i toplant›da ‹stan-
bul’da 1 Kas›m 2010 tarihinde bafllayaca¤› ilan edilen Aile Hekimli¤i ile ilgili
tüm geliflmeler k›saca hat›rlat›ld›.

21 EYLÜL 2010

MUHAL‹F KURUMLARA YÖNEL‹K BASKILAR ELEfiT‹R‹LD‹
Referandum sonras› muhalif parti ve kurumlara yönelik gerçeklefltirilen “ber-
taraf etme” operasyonlar›yla ilgili ‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyonu
(‹MOK), D‹SK ‹stanbul Merkez Temsilcili¤i, KESK ‹stanbul fiubeler Platformu 23
Eylül günü Taksil Hill Otel’de “12 Eylül Referandumu’nun Hemen Ard›ndan 12
Eylül Usulü Operasyon: Muhalif parti ve kurumlara yönelik bertaraf etme ope-
rasyonlar›n› k›n›yoruz! Ülkemizin otoriter-totaliter yeni bir istibdat rejimine
do¤ru sürüklenmesinden endifleliyiz!” bafll›kl› bir bas›n toplant›s› gerçeklefltir-
di.

23 EYLÜL 2010

Sa¤l›kta Dönüflüm Program› kapsam›nda Hükümet eliyle gerçeklefltirilen yasal
düzenleme ve uygulamalar›n t›p fakülteleri ve üniversite hastaneleri özelinde
yaratt›¤› sonuçlar, sorunlar gerçeklefltirilen bir dizi toplant›da ele al›nd›. ‹stan-
bul T›p Fakültesi’nde 21 Eylül Sal›, Cerrahpafla T›p Fakültesi’nde ise 28 Eylül
Sal› günü gerçeklefltirilen toplant›larda yap›lan sunumlar›n ard›ndan ö¤retim
üyelerinin öneri ve görüflleri al›nd›.

E¤itim ve araflt›rma hastaneleri flef-flef yard›mc›s› ve baflasistan atama ve s›nav
sürecinde gelinen son nokta, Odam›z Ca¤alo¤lu binas›nda yap›lan bir toplan-
t›da ele al›nd›. Toplant› Dr. Ali Özyurt baflkanl›¤›nda ‹TO Hukuk Bürosu sorum-
lusu Av. Meriç Eyüpo¤lu’nun da kat›l›m›yla gerçekleflti. E¤itici s›nav›na girip
sözlü aflamas›nda baflar›l› olamayanlar›n hukuki durumu ele al›nd›. S›nav›n üç
aflamas›n› kazan›p kadrolar› gelen hekimlerin de¤iflik illere rotasyona gönde-
rilmeleri konusu de¤erlendirildi.
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TEMS‹LC‹LER KURULUNU YEN‹LEMEK ÜZERE 
ÇALIfiMALAR BAfiLATILDI

EYLÜL 2010

FEMS GENEL KURULU’NA EVSAH‹PL‹⁄‹ YAPTIK

Odam›z›n 2 y›ld›r gözlemci statüsünde oldu¤u FEMS (Avrupa Ücretli Hekimler
Federasyonu) genel kurulu, 30 Eylül-2 Ekim 2010 tarihleri aras›nda Odam›z
evsahipli¤inde gerçeklefltirildi.

30 EYLÜL-2 EK‹M 2010

TUS SINAV SÜREC‹ MA⁄DUR‹YET‹ TARTIfiILDI

ÖSYM’den kaynakl› sorunlar nedeniyle TUS s›nav program›n›n ertelenmesi,
yaflanan ma¤duriyetler 28 Eylül Sal› günü Odam›z Ca¤alo¤lu binas›nda yap›lan
bir toplant›da ele al›nd›.

28 EYLÜL 2010

‹STANBUL PROTOKOLÜ E⁄‹T‹M‹ GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹

‹flkence iddialar›n› do¤ru de¤erlendirmek ve bu konuda fark›ndal›k yaratmak
amac›yla hayata geçirilen ‹stanbul Protokolü E¤itimi Odam›z Ca¤alo¤lu binas›n-
da 1-3 Ekim tarihleri aras›nda gerçeklefltirildi.

1-3 EK‹M 2010

2010-12 döneminde görev yapacak Temsilciler Kurulu üyelerini belirlemek üze-
re kamu ve özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde, sa¤l›k grup baflkanl›k-
lar›nda seçim çal›flmalar›, 21 Eylül Sal› günü ‹stanbul T›p Fakültesi’nde yap›lan
seçimlerle bafllat›ld›.
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A‹LE HEK‹ML‹⁄‹’NE ‹L‹fiK‹N KAYGILARIMIZI 
‹L SA⁄LIK MÜDÜRÜ’YLE GÖRÜfiTÜK

6 EK‹M 2010

SUYUMUZA, TOPRA⁄IMIZA, ORMANIMIZA SAH‹P ÇIKTIK

15-17 EK‹M 2010

ALLIANOI KARANLI⁄A GÖMÜLMES‹N
Antik ça¤ t›bb›n›n en önemli eserlerinin bulundu¤u, ‹zmir'in Bergama ilçesi s›-
n›rlar›nda yer alan antik kent Allianoi’nin baraj sular› alt›nda b›rakalarak karan-
l›¤a gömülmesine karfl› 10 Ekim 2010 Pazar günü Allianoi’de bir bas›n aç›kla-
mas› gerçeklefltirildi. Önlem al›nmazsa Yortanl› Baraj›’n›n sular› alt›nda kalacak
olan Allianoi’yi kurtarmak, tarih ve kültür katliam›na dur demek için hekimler
de beyaz önlükleriyle bu buluflmaya kat›ld›lar.

10 EK‹M 2010

SA⁄LIK H‹ZMET SUNUMUNDA fi‹DDET
TTB taraf›ndan, 16 Ekim 2010 Cumartesi günü, tabip odalar› ve uzmanl›k der-
nekleri temsilcilerinin kat›l›m›yla, "Sa¤l›k Hizmet Sunumu'nda fiiddet" bafll›kl›
bir toplant› düzenlendi. Toplant›da, sa¤l›k alan›nda son y›llarda dikkat çekici bi-
çimde artan fliddet olaylar›n›n nedenleri ile önlenmesi ve bu konuya kamuoyu-
nun dikkatini çekmek için yap›labilecekler üzerinde duruldu. Toplant› aras›nda
konuyla ilgili verileri ve geliflmeleri kamuoyuyla paylaflmak üzere bir bas›n top-
lant›s› gerçeklefltirildi.

16 EK‹M 2010

‹stanbul Tabip Odas› Baflkan› Prof. Dr. Taner Gören, Genel Sekreter Dr. Ali Çer-
kezo¤lu ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçal›’dan oluflan ‹stanbul Tabip
Odas› heyeti, 6 Ekim 2010 tarihinde ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nü ziyaret
ederek, baflta 1 Kas›m’da bafllat›laca¤› ilan edilen Aile Hekimli¤i Uygulamalar›
olmak üzere, sa¤l›k alan›ndaki gündemleri görüfltü. ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürü
Prof. Dr. Ali ‹hsan Dokucu, Müdür Yard›mc›s› Dr. Çi¤dem Yaz›c› Ersoy ve Mü-
dür Yard›mc›s› Dr. Savafl Baflar Kartal’›n yer ald›¤› heyetle yap›lan görüflmede
hekimlerin talepleri ve yaflad›klar› s›k›nt›lar aktar›ld›.

Odam›z›n da bileflenleri aras›nda yer ald›¤› Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r
Platformu’nca 15-16-17 Ekim tarihlerinde “Suyuna, topra¤›na, orman›na
sahip ç›kanlar bulufluyor. YAfiAMI SAVUNANLAR ‹STANBUL’DA” forumu
gerçeklefltirildi. Forumda; Hidroelektrik Santral projeleri (HES) yoluyla akarsu-
lar›n kullan›m hakk›n›n sermayeye sat›lmas›, suyun ticarilefltirilmesiyle insanca
ve sa¤l›kl› bir yaflam sürme hakk›n›n gaspedilmesi, termik, nükleer santraller,
maden flirketleri eliyle çevrenin katledilmesi, 3. Köprü gibi kentsel rant pro-
jeleriyle ormanlar›n, su havzalar›n›n yok edilmesi gibi gündemler tart›fl›ld›,
yürütülecek mücadele yollar› ele al›nd›.
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F‹L‹ST‹N’LE BEYAZ DAYANIfiMA KONFERANSI

16-17 EK‹M 2010

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ SA⁄LIKTA KAOS YARATACAK
1 Kas›m 2010 tarihi itibariyle ‹stanbul’un Aile Hekimli¤i Uygulamas›na geçme-
si nedeniyle 22.10.2010 tarihinde Odam›zca bir bas›n aç›klamas› düzenlendi.
Yap›lan aç›klamada, tüm uyar›lara ra¤men bu uygulama için gerekli alt yap›-
n›n hala oluflturulmad›¤› ve ‹stanbul’u 1 Kas›m sonras›nda sa¤l›k hizmetlerinin
sunumunda kaotik bir ortam bekledi¤i belirtildi. Aç›klamada, Aile Hekimli¤i
Uygulamas› için, deneyimli Pratisyen Hekimlerin, 112 Acil Servis ‹stasyonlar›n-
dan ve devlet hastanelerindeki acil servislerden çekilmesiyle acil hizmet sunu-
munun uzmanl›klar› gere¤i hiç hasta muayene etmemifl, patolog, biyokimya-
c› gibi hekimlere devredilmeye çal›fl›lmas›n›n ciddi s›k›nt›lara yol açaca¤› belir-
tildi.

22 EK‹M 2010

E⁄‹T‹M ARAfiTIRMA HASTANELER‹N‹N GELECE⁄‹...
20.10.2010 tarihinde Okmeydan› E¤itim Araflt›rma Hastanesi’nde E¤itim Has-
taneleri’nin sorunlar›n›n konufluldu¤u bir toplant› gerçeklefltirdi. Toplant›ya, ‹s-
tanbul Tabip Odas› Baflkan› Prof. Dr. Taner Gören, Türk Tabipleri Birli¤i Merkez
Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk ve yine Türk Tabipleri Birli¤i Merkez Delegas-
yonundan Dr. Güray K›l›ç kat›ld›. Toplant›da Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n
önemli ayaklar› olan; Genel Sa¤l›k Sigortas›, Tam Gün, Kamu Hastane Birlikleri
Yasa Tasar›s›, Aile Hekimli¤i gibi düzenlemelerin sa¤l›¤›n özellefltirilmesine yö-
nelik oldu¤u dile getirildi, sa¤l›k alan›ndaki bu ticarileflme anlay›fl›n›n “kar ge-
tirmeyen bir unsur” olarak gördü¤ü için e¤itimi de çökertti¤i vurguland›. 

20 EK‹M 2010

VAKIF GUREBA’DA ÇALIfiAN HEK‹MLER ‹SYAN ED‹YOR
Bezm-i Alem Vak›f Gureba E¤itim Araflt›rma Hastanesi’nin özel bir t›p fakülte-
si vakf›na devri nedeniyle ma¤dur olan sa¤l›k çal›flanlar› ve asistanlar›na iliflkin
bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirildi. Genel Sekreter Dr. Ali Çerkezo¤lu taraf›n-
dan okunan bas›n aç›klamas›nda, y›llard›r ‹stanbul halk›na bu hastanede hizmet
veren 245 asistan hekimin tüm hukuk kurallar› ihlal edilerek baflka flehirlere
flantaj ve tehdit yoluyla sürüldü¤ünü belirtildi. Toplant› sonras›nda ço¤unlu¤u-
nu Asistan Hekimlerin oluflturdu¤u çok say›da hekim Vatan Caddesi’ni trafi¤e
kapatt›lar. S›k s›k “Hastaneler Halk›nd›r Sat›lamaz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme
vatandafllar da destek verdi.

25 EK‹M 2010

‹flgal Alt›nda Sa¤l›k Durumunu’nu tart›flmak üzere Filistinli meslektafllar›m›z›n
da kat›l›m›yla, 16-17 Ekim tarihlerinde Filistin’le Beyaz Dayan›flma Konferans›
gerçeklefltirildi. 16 Ekim’de Kad›köy ‹rtibat Büromuzda, 17 Ekim’de ise Eczac›
Odas› Kültür Merkezi’nde yap›lan konferansta Filistin’de sa¤l›k hizmetlerinin ve
t›bbi malzemenin eksikli¤i, sa¤l›k akademisinin abluka alt›na al›nmas›, kontrol
noktalar› ile beraber sa¤l›k merkezlerine ulaflman›n imkâns›zlaflmas›, atefle tu-
tulan sa¤l›k emekçileri, hastaneler ve ambulanslar gündem oldu.
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HASTANE TOPLANTILARI YAPILDI

EK‹M 2010

S‹NEMA GÜNLER‹ YEN‹DEN…

EK‹M 2010

ÖZEL HEK‹ML‹K KOM‹SYONU YEN‹ ‹LET‹fi‹M A⁄I KURULDU
Özel sa¤l›k sektöründe süregelen geliflmelerin, giderek artan yapt›r›mlar›n bu
alanda çal›flan hekimlere ve mesle¤in ba¤›ms›z icras›na ciddi zararlar verdi¤i
gerçe¤inden hareketle; mesleki, özlük ve demokratik hak kay›plar›na karfl›
yürütülecek mücadeleyi ortaklaflt›rmak, özel sa¤l›k sektörünün tüm alanlar›nda
serbest tabip olarak çal›flan hekimlerin çal›flt›klar› alanlarla ilgili kendi düflünce-
lerini/yaflad›klar›n› ifade etmesini ve di¤er hekimlerle paylaflabilmesini sa¤lamak
amac›yla “serbesttabip@googlegroups.com” isimli iletiflim a¤› oluflturuldu.

EK‹M 2010

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ DE⁄ERLEND‹RME TOPLANTISI YAPILDI
04.11.2010 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu, ‹TO Hukuk Büro-
su ve Pratisyen Hekimlik Komisyonu taraf›ndan ‹stanbul’daki Aile Hekimli¤i uy-
gulamas›n›n ilk dört gününe iliflkin bir de¤erlendirme toplat›s› gerçeklefltirildi.
Uygulamada, özellikle alt yap› eksiklikleri, personel eksiklikleri, vatandafl›n Ai-
le Hekimini bulmada yaflad›¤› güçlükler dile getirildi. Aile Hekimlerine kay›tl›
kiflilerin lisesini içeren CD’lerin hatal› oldu¤u, kay›t programlar›n›n çal›flmad›¤›
ve yaklafl›k 1,5 milyon kiflinin kay›t alt›na al›nmam›fl oldu¤u söylendi. Hekim-
lerin Aile Hekimi Bilgi Bankas›’na aktar›lmamas›ndan dolay›, yazd›klar› reçete-
lerin geri döndü¤ü bilgisi verildi.

4 KASIM 2010

Temsilci seçimlerinin yap›ld›¤› büyük hastanelerde Eylül ay›nda bafllat›lan top-
lant›lar Ekim ay› boyunca da sürdürüldü. Yönetim Kurulu üyelerimizin de ka-
t›l›m›yla gerçeklefltirilen toplant›larda sa¤l›k alan›nda yaflanan sorunlar, kayg›
ve önerilerimiz tüm yönleriyle ele al›n›rken, hekimlerin toplant›lara ilgisi yo¤un
oldu.

‹stanbul Tabip Odas› Sanat Komisyonu’nun organize etti¤i sinema söyleflileri 22
Ekim Cuma günü ‹stanbul Tabip Odas› Kad›köy Bürosu’nda yap›ld›. Sinema
söyleflisi ve film gösterimine 12 meslektafl›m›z kat›ld›.
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SERBEST HEK‹MLER DERNE⁄‹ ‹LE SÖYLEfi‹ 

4 KASIM 2010

OHSAD’I Z‹YARET ETT‹K
Kurumlar aras› diyalogun gelifltirilmesi ve sürdürülmesi amaçl› olarak OHSAD
Yönetim Kurulu ziyaretine ‹TO Baflkan› Prof. Dr. Taner Gören, ‹TO YK Üyesi Dr.
Hasan O¤an, ‹TO Özel Hekimlik Komisyonu Koordinatörü Dr. Pelin Taflk›ran ve
‹TO Hukuk Bürosu Avukat› Meriç Eyüpo¤lu kat›ld›. Toplant›da ülke sa¤l›k siste-
minin geldi¤i nokta, özel sa¤l›k sektörünün yaflad›¤› sorunlar ve alana özgü di-
¤er konular görüflüldü.

8 KASIM 2010

SGK ‹L MÜDÜRLÜ⁄Ü’NÜ Z‹YARET ETT‹K
SGK ‹stanbul ‹l Müdürü Mustafa Kuruca’n›n ziyaretine TTB ‹kinci Baflkan› Prof.
Dr. Özdemir Aktan, Genel Sekreter Dr. Ali Çerkezo¤lu, YK Üyesi Dr. Hasan
O¤an, Özel Hekimlik Komisyonu Genel Koordinatörü Dr. Pelin Taflk›ran ve Hu-
kuk Dan›flman› Avukat Meriç Eyübo¤lu kat›ld›. Ziyarette, özel sa¤l›k sektörün-
de hekimlerin yayg›n olarak içeri¤i uygun olmayan sözleflmelerle çal›flmaya
zorland›¤› ve bunun birçok soruna yol açt›¤›, ‹TO olarak 2011 y›l› itibar› ile söz-
leflmelerin de¤erlendirilmeye al›naca¤›, kimi özel hastanelerin giriflti¤i nitelikli
ücret gasp›, hekimlerin maddi ve manevi aç›dan yaflad›¤› olumsuzluklar görü-
flüldü. 

5 KASIM 2010

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹NDE ‹LK HAFTA DE⁄ERLEND‹RMES‹

‹stanbul Tabip Odas›, Aile Hekimli¤i Uygulamas›n›n ilk bir haftal›k de¤erlendir-
mesini kamuoyuyla paylaflmak ad›na 9 Kas›m 2010 bir bas›n aç›klamas› dü-
zenledi. Aç›klamada, edinilen bilgiler ›fl›¤›nda, Aile Hekimli¤i uygulamas›n›n
Türkiye’ye uygun bir model olmad›¤› ifade edildi. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n alt yap›
olmadan apar topar Aile Hekimli¤ine geçmek istemesindeki as›l nedenin nite-
likli ve koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin verilmesi de¤il, kamusal sa¤l›k hizmetle-
rinin h›zla tasfiye edilmesi oldu¤u belirtildi.

9 KASIM 2010

Serbest muayenehane hekimlerinin sorunlar›n› tart›flmak ve son yönetmelik de-
¤ifliklikleri do¤rultusunda görüfl al›flveriflinde bulunmak üzere Çocuklar ‹çin Ça-
l›flan Serbest Hekimler Derne¤i’nin davetiyle bir söylefli gerçeklefltirildi. ‹stanbul
Tabip Odas› ad›na söylefliye kat›lan Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hasan O¤an’›n
süreçle ilgili bilgi verdi¤i toplant›, kat›l›mc›lar›n da katk›lar› ile oldukça verimli
geçti. O¤an, mevzuat›n ve sistemin getirdi¤i k›s›tlamalarla hukuki yollar›n yan›
s›ra demokratik mücadelenin de önemine vurgu yaparak, uzmanl›k dernekleri
ve bu tür özel amaçl› derneklerin Türk Tabipleri Birli¤i ve ‹stanbul Tabip Odas›
ile yürütülen ortak mücadelenin kuvvetli bir parças› olmas› temennisini iletti.
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“SA⁄LIK H‹ZMET‹ SEKTÖR OLUNCA” PANEL‹ YAPILDI

9 KASIM 2010

MUAYENE HEK‹MLER‹ SORUNLARINI TARTIfiTI

24 KASIM 2010

HEK‹ME YÖNEL‹K fi‹DDETE SESS‹Z KALMAYACA⁄IZ
Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde 11 Kas›m Perflembe günü
ayr› kliniklerde yaflanan hekime fliddet olaylar› ‹stanbul Tabip Odas›’nca gerçek-
lefltirilen kitlesel bir bas›n aç›klamas›yla protesto edildi. Bilindi¤i gibi ad› geçen
hastanede dün sabah ve akflam saatlerinde iki farkl› klinikte hekime yönelik flid-
det olaylar› yaflanm›fl, hasta ve hasta yak›nlar›n›n sald›r›s›na u¤rayan hekimler
darp edilmiflti. 12 Kas›m 2010 Cuma günü 11.00’da hastane baflhekimlik bina-
s› önünde gerçeklefltirilen bas›n aç›klamas›na hekimlerin ilgi ve kat›l›m› yo¤un
oldu. Bas›n aç›klamas›na Odam›z› temsilen Genel Sekreter Dr. Ali Çerkezo¤lu
ile TTB-fiiddete S›f›r Tolerans Çal›flma Grubu Üyesi Dr. Pelin Taflk›ran kat›ld›lar.

12 KASIM 2010

S‹L‹VR‹ B‹R‹NC‹ BASAMAK SEÇ‹MLER‹
Silivri ‹lçesi Birinci Basamak temsilci seçimleri 25 Kas›m 2010 tarihinde, Silivri
Toplum Sa¤l›¤› Merkezi toplant› salonunda gerçeklefltirildi. Seçimler öncesin-
de sa¤l›k alan›nda öne ç›kan gündemlerin ele al›nd›¤› bir toplant› da yap›ld›.
Odam›z Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçal›'n›n konuflmac› olarak kat›ld›¤›
toplant›da, öncelikle 1 Kas›m 2010'da bafllat›lan Aile Hekimli¤i uygulamas›yla
ilgili konular ele al›nd›, kat›l›mc›lar›n sorular› yan›tland›. ‹stanbul Tabip Oda-
s›'n›n konuyla ilgili yürüttü¤ü çal›flmalar hekimlerle paylafl›ld›.

25 KASIM 2010

‹stanbul Tabip Odas› Özel Hekimlik Komisyonu taraf›ndan düzenlenen, sa¤l›-
¤›n sektör halini ald›¤› ve hastan›n müflteri kabul edildi¤i metalaflma sürecin-
de hekim ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n emek de¤erinin geldi¤i noktan›n ele al›nd›¤›
“Sa¤l›k Hizmeti Sektör Olunca…” konulu panel 9 Kas›m 2010 Sal› günü ‹stan-
bul Tabip Odas›’nda gerçeklefltirildi. Sa¤l›kta Dönüflüm Program› ile bafllayan
yat›r›mlar ve buna paralel yapt›r›mlar, kapitalizmin sa¤l›k alan›nda devleflen
program›n›n analizi niteli¤i tafl›yan panel kat›l›mc›lar için oldukça verimli oldu.

Özel Hekimlik Komisyonu taraf›ndan daha önce ‹stanbul Tabip Odas› Merke-
zi’nde de yap›lan; özellikle muayenehane hekimlerine yönelik son geliflmelerin,
yasal düzenlemelerin tart›fl›ld›¤› ve hekimlerimizle görüfl al›flveriflinde bulunulan
MUAYENEHANE HEK‹MLER‹ TOPLANTISI 24 Kas›m 2010 Çarflamba akflam› ‹s-
tanbul Tabip Odas› Kad›köy Bürosu’nda yap›ld›. Toplant› yo¤un ilgi gördü.
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AS‹STAN HEK‹MLER ‹Z‹N HAKKI ‹Ç‹N YÜRÜDÜ

27 KASIM 2010

TEMS‹LC‹ SEÇ‹MLER‹ VE HASTANE TOPLANTILARI
Temsilciler Kurulu Divan›’n›n yenilenece¤i Aral›k ay› toplant›s› öncesinde kamu
ve özel hastanelerde temsilci seçimleri devam etti. Di¤er yandan temsilci seçim-
lerinin yap›ld›¤› büyük hastanelerde Eylül ay›nda bafllat›lan toplant›lar Kas›m
ay›nda da sürdürüldü. Kas›m ay›nda fiiflli Etfal EAH, Taksim EAH, Kartal Lütfi
K›rdar EAH, Kofluyolu Kalp Damar Hastal›klar› Hastanesi toplant› gerçeklefltiri-
len hastanelerden baz›lar› oldu. Yap›lan toplant›lara hekimlerin ilgisi yüksek
olurken, sa¤l›k alan›nda yaflanan sorunlar ve tabip odas› olarak üretti¤imiz çö-
züm önerileri ele al›nd›. 

KASIM 2010

TJOD TOPLANTISINA KATILDIK
28 Kas›m 2010 Pazar günü Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derne¤i ‹stanbul fiu-
besi’nin Pazar Toplant›lar› kapsam›nda düzenledi¤i “Yeni Yasalar, Tüzükler ve
Yönetmelikleri Tan›yal›m, Tart›flal›m” konulu etkinli¤i Harbiye Askeri Müze ve
Kültür Sitesi’nde yap›ld›. Toplant›ya ‹stanbul Tabip Odas›’n› temsilen ‹TO YK
üyesi Dr. Hasan O¤an, ‹TO Özel Hekimlik Komisyonu Koordinatörü Dr. Pelin
Taflk›ran ve ‹TO Hukuk Bürosu’ndan Av. Meriç Eyübo¤lu kat›ld›.

28 KASIM 2010

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL‹⁄‹NE DAVA AÇILDI

Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan 25 Eylül’de Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü-
¤e konulan Yönetmelik de¤iflikliklerinden hekimlerin hak ve yetkileri ile sa¤l›k
hizmetini hukuka ayk›r› olarak s›n›rland›ran düzenlemelere karfl› iptal davas›
aç›ld›.

KASIM 2010

‹stanbul Tabip Odas› Asistan Hekimlik Komisyonu 33 saat kesintisiz çal›flmaya,
e¤itimin yads›narak sadece hizmet a¤›rl›kl› çal›flt›r›lmaya, yabanc› uyruklu asis-
tanlar›n güvenceden yoksun çal›flt›r›lmas›na karfl› 27 Kas›m Cumartesi günü
Taksim’de bir protesto gösterisi düzenledi. “33 Saat Uykusuz Kalan Bir Hekime
Muayene Olmak ‹ster Misiniz?” pankart› tafl›yan Asistan Hekimler, Galatasaray
Lisesi önünden, “Nöbet ertesi izin hakk›m›zd›r”, “Yerli yabanc› farkl› de¤ildir,
asistan hekim köle de¤ildir”, “‹nsanca mesai, standart e¤itim” sloganlar›yla ve
ritim enstrümanlar›n›n eflli¤inde Taksim Atatürk An›t›na yürüyüfle geçtiler.
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ULAfiIMA ZAM DE⁄‹L, ÜCRETLERE ARTIfi ‹ST‹YORUZ

1 ARALIK 2010

AHU‹K ARALIK AYI TOPLANTISI

8 ARALIK 2010

TEMS‹LC‹LER KURULU D‹VAN SEÇ‹M‹ YAPILDI
7 Aral›k 2010 tarihinde Odam›z Ca¤alo¤lu Binas›nda gerçeklefltirilen Temsilci-
ler Kurulu Divan Seçimi’nde; Dr. Tunçalp Demir, Dr. Koray Yalç›n, Dr. Seval Ze-
ren, Dr. Pelin Taflk›ran, Dr. Dilek Kanmaz, Dr. Samet Mengüç ve Dr. Gürcan Ba-
had›r yap›lan seçim sonucunda 2010-12 dönemi TK Divan› Üyeli¤ine seçildiler.
Yedi kiflilik Temsilciler Kurulu Divan› ilk toplant›s›n› 21 Aral›k 2010 Sal› günü
Odam›z Ca¤alo¤lu binas›nda gerçeklefltirdi. Yap›lan toplant›da, Temsilciler Ku-
rulu Divan Baflkanl›¤›na Dr. Samet Mengüç, Divan Sekreterliklerine Dr. Dilek
Kanmaz ve Dr. Koray Yalç›n seçildiler.

7 ARALIK 2010

SARIYER BELED‹YES‹’N‹ Z‹YARET ETT‹K

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu sa¤l›kta yaflanan sorunlar›n yerel yöne-
timlere aktar›lmas›na yönelik ziyaretlerinden ilkini Sar›yer Belediyesi’ne gerçek-
lefltirdi. Sar›yer Belediye Baflkan Yard›mc›s› fiinasi Yalç›n ile yap›lan görüflmeye
‹stanbul Tabip Odas› Baflkan› Prof. Dr. Taner Gören, Genel Sekreteri Dr. Ali
Çerkezo¤lu ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hasan O¤an kat›ld›. Toplant›da, Sa¤-
l›kta Dönüflüm Program›’n›n belediye sa¤l›k çal›flanlar›na ve toplum sa¤l›¤›na
olan yans›malar› konuflulurken tabip odalar› ve yerel yönetimler birlikte neler
yapabilece¤i görüflülen konular aras›ndayd›.

10 ARALIK 2010

Ulafl›m›n bir kamusal hizmet olarak de¤il, ticari bir alan olarak görülmesi ve ya-
p›lan zamlar, Odam›z›n da bileflenleri aras›nda yer ald›¤› ‹stanbul Meslek Oda-
lar› Koordinasyonu, KESK ‹stanbul fiubeleri ve D‹SK ‹stanbul Merkez Temsilci-
li¤i taraf›ndan düzenlenen bir yürüyüfl ve bas›n aç›klamas›yla protesto edildi.
‹tfaiye Müdürlü¤ü önünde bafllay›p Büyükflehir önünde sona eren yürüyüfl
sonras›nda gerçeklefltirilen bas›n aç›klamas›nda; günlük hayattaki ulafl›m›n ba-
sit bir otobüs bileti tart›flmas› olmaktan ç›kt›¤› ve bu durumun art›k bir gelir
tart›flmas› haline dönüfltü¤ü vurguland›. Bu nedenle ulafl›m›n kamusal bir dü-
zende yürütülmesi gerekti¤ine de¤inildi.

Aile Hekimli¤i Uygulamalar›n› ‹zleme Kurulu (AHU‹K) ikinci toplant›s›n› 8 Aral›k
2010’da gerçeklefltirdi. Kurul, ‹stanbul’da 1 Kas›m 2010 tarihinde bafllayan Ai-
le Hekimli¤inin ilk 1 ay›n› de¤erlendirip, bundan sonra yap›lacaklar› tart›flt›. Pra-
tisyen Hekim Komisyonu, TTB-Genel Pratisyenlik Enstitüsü, Pratisyen Hekimlik
Derne¤i, TAHUD, HASUDER, ‹stanbul Aile Hekimleri Derne¤i, SES, ‹.Ü. Cerrah-
pafla T›p Fk. Halk Sa¤l›¤› Kürsüsü, ‹.Ü. ‹stanbul T›p Fk. Halk Sa¤l›¤› Kürsüsü,
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Kürsüsü temsilcilerinden oluflan
AHU‹K’in Aile Hekimli¤i sürecini, belirleyece¤i çeflitli parametrelerle izlemeye,
sonuçlar›n› raporlaflt›r›p kamuoyu ile paylaflmaya devam edece¤i belirtildi.
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16. TIPTA UZMANLIK E⁄‹T‹M‹ KURULTAYI YAPILDI

10-12 ARALIK 2010

Ö⁄RENC‹LER HAKLIDIR, SESLER‹NE KULAK VER‹N
Son dönemde demokratik haklar›n› kullanarak ülkedeki mevcut uygulamalar›
protesto eden ö¤rencilere yönelik fliddet olaylar›n› k›namak ve ö¤rencelere des-
tek vermek ad›na 16.12.2010 günü D‹SK ‹stanbul Merkez Temsilcili¤i, ‹MOK
(‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyonu), KESK ‹stanbul fiubeler Platformu ve
Üniversite Ö¤retim Üyeleri Derne¤i ‹TÜ Taflk›flla Binas› önünde ortak bir bas›n
aç›klamas› düzenlediler. Aç›klama ‹stanbul Tabip Odas› Genel Sekreteri Dr. Ali
Çerkezo¤lu taraf›ndan yap›ld›. Çerkezo¤lu, AKP iktidar›n›n üniversite ö¤renci-
lerinin hesap sormalar›na tahammül edemedi¤ini ve bu nedenle ç›kan bu sesi
polisin fliddetiyle bast›rmaya çal›flt›¤›n› ifade etti.

16 ARALIK 2010

MUAYENEHANE HEK‹MLER‹ TOPLANTISI YAPILDI
14 Aral›k 2010 günü ‹stanbul Tabip Odas› Ca¤alo¤lu binas›nda yap›lan “Mu-
ayenehane Hekimleri Toplant›s›” ÖHK Koordinatörü Dr. Pelin Taflk›ran’›n aç›-
l›fl konuflmas›n›n ard›ndan GEA-SAR Baflkan› Sosyolog Umut Dinçflahin’in ta-
k›m kurma ve iletiflim konulu sunumu ile bafllad›. Ortak amaçlar ve idealler
çevresinde birlikte hareket etmenin gücünün çeflitli örneklemelerle ele al›nd›-
¤› sunumda, bir tak›m olarak do¤ru iletiflimin önemi vurguland›. Dr. Bora Cen-
giz’in yurtd›fl›nda muayenehane uygulamalar›n› irdeledi¤i ve yönetmelikler/de-
netim aç›s›ndan da varolan durumu anlatan sunumu ile devam eden toplant›,
kat›l›mc›lar›n yorumlar›yla zenginleflti.

14 ARALIK 2010

A‹LE HEK‹MLER‹N‹N GEC‹KEN MAAfi ÖDEMELER‹YLE ‹LG‹L‹
‹L SA⁄LIK MÜDÜRLÜ⁄ÜYLE GÖRÜfiÜLDÜ
Aile Hekimlerine 15 Aral›k 2010 tarihinde ödenmesi gereken maafllar›n öden-
memesi nedeniyle ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdür Yard›mc›s› Dr. Savafl Baflar Kartal ile
‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu ad›na Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi
Bozçal› görüfltü. Yap›lan görüflmede, Aile Hekimlerine ödenmesi gereken ma-
afllar›n ivedilikle yat›r›laca¤› bilgisi al›nd›, meslektafllar›m›z›n ma¤dur edilme-
mesi konusunda konunun takipçisi olaca¤›m›z bildirildi.

16 ARALIK 2010

Kurultay’da, sa¤l›k ortam›na iliflkin güncel geliflmeler ve çözüm önerileri de¤er-
lendirildi. Kurultay’›n ilk günü ‹stanbul Tabip Odas›’nda sa¤l›k alan›ndaki konu
bafll›klar›na iliflkin oluflturulan çal›flma gruplar› tüm günlük bir çal›flma gerçek-
lefltirdiler. Kurultay, 10-12 Aral›k 2010 tarihlerinde ‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi 14
Mart Amfisinde devam etti. Kurultay’da, “Tam Gün Süreci ve Beklentiler” ko-
nulu panel tüm taraflar›yla masaya yat›r›ld›. Kurultay’›n ikinci gününün ana
gündem maddeleri ise Asistan Hekimler ve t›p e¤itimi idi. Asistan hekimler sa-
at 12.30’da kitlesel bir bas›n aç›klamas›yla yaflad›klar› sorunlar› bir kez daha di-
le getirdiler.
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KL‹N‹K GEL‹fi‹M DANIfiMA KURULU TOPLANDI

16 ARALIK 2010

‹fiYER‹ HEK‹ML‹⁄‹ YÖNETMEL‹⁄‹NE DA‹R AÇIKLAMA

18 ARALIK 2010

TAB‹P ODASI BAfiKANLARI MECL‹S ÖNÜNDE...

Tabip odalar›n›n baflkanlar›, Sa¤l›k Bakanl›¤› bütçesi görüflüldü¤ü s›rada bas›n
aç›klamas› yapmak ve siyasi partilerin Baflkanvekilleriyle görüflmek için
TBMM’ye giderken polis ablukas›na al›nd›. TBMM’de Sa¤l›k Bakanl›¤› bütçesi
görüflülürken, bas›n aç›klamas› yapmak ve siyasi partilerin grup baflkanvekille-
riyle önceden randevusu al›nan görüflmeleri yapmak isteyen hekimler saat
11.20’de Güvenpark’a geldiklerinde polis taraf›ndan önleri kesildi. Tabip odas›
baflkanlar›n›n demokratik haklar›n› kullanmak için gösterdikleri kararl› tav›r ve
yürütülen temaslar sonucunda, polis ablukas› kald›r›larak, tabip odas› baflkan-
lar›n›n TBMM önüne yürümesine izin verildi.

17 ARALIK 2010

‹fiYER‹ HEK‹ML‹⁄‹NDE GÜNCEL GEL‹fiMELER...
21.12.2010 tarihinde yap›lan toplant›da Sa¤l›kta Dönüflüm Program› ile tüm
hekimlerin ma¤dur edildi¤i belirtilerek Türk Tabipleri Birli¤i'nin iflyeri hekimle-
ri ile bafllayan mücadele sürecini üniversiteler, özel sektör ve birinci basamak-
ta çal›flan hekimlerle devam ettirece¤i bilgisi verildi. Son ç›kan yönetmeliklerin
Hukuk Büromuz eliyle yarg›ya tafl›naca¤›, iflyeri hekimlerinin standart ve yeni-
leme e¤itimleri için TTB olarak üniversiteler ile görüflmelerin son aflamaya
geldi¤i belirtildi. Toplant›da iflyeri hekimlerinin Tabip Odalar›ndan yetki alma-
lar›n›n zorunlulu¤una daha dikkat çekilirken, baflvuru ve yetkilendirme ifllem-
lerinde de¤ifliklik olmad›¤› vurguland›.

21 ARALIK 2010

Odam›z bilimsel yay›n organ› olan Klinik Geliflim dergisinin yeni dan›flma ku-
rulu ilk toplant›s›n› 14 Aral›k Sal› günü gerçeklefltirdi. Toplant›n›n aç›l›fl konufl-
mas›n› ‹stanbul Tabip Odas› Baflkan› Dr. M. Taner Gören yaparak dan›flma ku-
rulunun ayn› zamanda Oda'n›n bilimsel kurulu oldu¤unu belirtti. Dr. Gören,
derginin bir önceki editörü Dr. Özgür Kasapçopur’a çal›flmalar›ndan dolay› bir
teflekkür plaketi sundu. Daha sonra Klinik Geliflim'in tarihi ve yay›n politikas›
hakk›nda Dr. Özgür Kasapçopur Dan›flma Kurulu üyelerini bilgilendirdi. Dergi
Editörü Tunçalp Demir yay›n kurulu karar ve önerilerini Dan›flma Kurulu üye-
leriyle paylaflt›.

Hükümetin, 27 Kas›m 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yay›nlad›¤› ‹fl Sa¤l›¤› ve
‹fl Güvenli¤ine iliflkin yapm›fl oldu¤u yeni düzenlemeyi protesto etmek ad›na
18.12.2010 ‹stanbul Tabip Odas›, TMMOB ‹stanbul ‹KK, D‹SK ‹stanbul Merkez
Temsilcili¤i ve KESK ‹stanbul fiubeler Platformu, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl›¤› ‹stanbul Temsilcili¤i önünde ortak bir bas›n aç›klamas› düzenledi. Aç›k-
lamada “Bakanl›¤›n iflçi sa¤l›n› ve ifl güvenli¤ini koruyup gelifltirmeyi de¤il bu
alandaki piyasa aktörlerinin faaliyetlerini düzenlemeyi önemsedi¤ini aç›kça or-
taya koymufltur” denildi ve iflçi sa¤l›¤›n›n ve ifl güvenli¤inin korunmas›ndan ya-
na taraf olmaya devam edilece¤i belirtildi.
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TIP E⁄‹T‹M‹ RAPORU AÇIKLANDI

21 ARALIK 2010

B‹R ‹NSAN HAKLARI SORUNU OLARAK D‹L VE SA⁄LIK
‹stanbul Tabip Odas› ‹nsan Haklar› Komisyonu sa¤l›k hizmetlerinin sunumunda
önemli bir bileflen olan dil konusunda 26.12.2010 tarihinde ‹stanbul Tabip
Odas› Ca¤alo¤lu Binas›’nda “Bir Temel ‹nsan Hakk› Olarak D‹L VE SA⁄LIK” pa-
neli gerçeklefltirdi. Panelde, dilin sa¤l›k alan›ndaki önemi tart›fl›l›rken sosyo-kül-
türel olarak da de¤erlendirmesi yap›ld›. “‹ki Dil Bir Bavul” filminin yönetmenle-
rinden Özgür Do¤an’›n da kat›l›m› panelin içeri¤ine önemli katk› sa¤lad›. 

26 ARALIK 2010

ÖZEL HEK‹MLER “S‹STEMAT‹K ÜCRET GASPINA SON” DED‹
‹stanbul Tabip Odas› ve ‹stanbul Tabip Odas› Özel Hekimlik Komisyonu’nun or-
ganizasyonunda ‹stanbullu hekimler, 25 Aral›k 2010 Cumartesi günü hekim-
lere uygulanan “Nitelikli Ücret Gasp›na Son” verilmesi için Taksim Alman Has-
tanesi önünde bir araya geldi. ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu Üyeleri’nin
de bulundu¤u eylemde hekimler, özel hastane patronlar›nca hekim eme¤inin
de¤ersizlefltirilmesine, ücretlerinin gasp edilmesine, hastalara “müflteri” gö-
züyle bak›lmas›na son verilmesini istediler.

25 ARALIK 2010

KÖPRÜ DE⁄‹L ‹NSANCA, SA⁄LIKLI YAfiAM

‹stanbul’da 3. Köprü projesine karfl›, topra¤›, suyu, orman› savunan onlarca
kurumdan binlerce kifli Kad›köy Mitingi’nde bulufltu. ‹stanbul Tabip Odas›’n›n
da tertip komitesinde yer ald›¤›, 3 Köprü Yerine Yaflam Platformu’nca 28 Ara-
l›k Pazar günü Kad›köy ‹skele Meydan›’nda gerçeklefltirilen mitingde hekimler
“Köprü De¤il Sa¤l›kl› Yaflam” pankart› alt›nda bulufltular. 12.00’da Tepe Na-
utilus önünde bafllayan yürüyüfl ‹skele Meydan›’na dek sürdü. Yürüyüfle ve mi-
tinge kat›lan binlerce kifli “HES’lere Hay›r”, “‹nsanca Yaflamak ‹stiyoruz”,
“Rant›n ad› 3. Köprü”, “Rantsal Dönüflüme Son” sloganlar› att›lar.

26 ARALIK 2010

Türk Tabipleri Birli¤i, her iki y›lda bir haz›rlanan Mezuniyet Öncesi T›p E¤itimi
2010 Raporu’nu bugün ‹stanbul Tabip Odas›’nda yapm›fl oldu¤u bir bas›n aç›k-
lamas›yla kamuoyuyla paylaflt›. Aç›klamaya, Türk Tabipleri Birli¤i ‹kinci Baflkan›
Prof. Dr. Özdemir Aktan ve ‹stanbul Tabip Odas› Baflkan› Prof. Dr. Taner Gören
kat›ld›. Yap›lan aç›klamada, y›llara göre artan üniversite say›lar› ve ö¤renci say›-
s›na dikkat çekilirken yaflanan bu art›fla uygun alt yap›n›n infla edilmedi¤ine vur-
gu yap›ld›.
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Ö⁄RET‹M ÜYELER‹ VE TIP Ö⁄RENC‹LER‹ YÜRÜDÜ

28 ARALIK 2010

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹NDE YAfiANAN SORUNLARIN 
SORUMLUSU BAKANLIKTIR

8 OCAK 2011

ÖZEL HEK‹ML‹KTE ÜCRET VE ÖZLÜK HAKKI GÖZETEN
SÖZLEfiME ÇALIfiMASI
Hekimlerin yaflad›¤› ücret gasp› ve özlük haklar›na dönük olumsuzluklar›n önü-
ne geçmek için, özel sa¤l›k kurulufllar›yla yap›lacak sözleflmelere yönelik çal›fl-
ma bafllat›ld›. 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle, yap›lan sözleflmelerin ücret ve öden-
me biçimi, çal›flma gün ve saatleri, y›ll›k ücretli izin süresi bölümlerini içermesi,
mutlaka imzal› ve kafleli olmas› yönündeki karar›m›z hem üyelerimize hem de
özel sa¤l›k kurulufllar›na duyuruldu. Yap›lan duyuruda bu maddeleri içermeyen,
haklar› güvence alt›na almayan ya da gerçek durumu yans›tmayan sözleflmele-
rin; sonuçta çal›flan›n/hekimin ma¤duriyetine yol açt›¤›/açaca¤›, bu sebeple
Odam›zca art›k kabul edilmeyece¤i bildirildi. 

1 OCAK 2011

TIBB‹ UYGULAMA HATALARI KONULU TOPLANTI YAPILDI
Adli T›p Uzmanlar› Derne¤i, ‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Barosu ve Hasta ve
Hasta Yak›nlar› Derne¤i taraf›ndan organize edilen, Av. Dr. Hasan Çankaya
an›s›na T›p Hukuku Günleri 08 Ocak 2011 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas› Se-
vinç Özgüner toplant› salonunda yap›ld›. Toplant› Prof. Dr. Sermet Koç’un aç›-
l›fl konuflmas› ve Av. Dr. Hasan Çankaya’n›n dostlar›, arkadafllar› ve yak›nlar›
taraf›ndan kendi gözlemleri ile anlat›m› ve söyleflisiyle devam etti. Toplant›da;
“T›bbi Uygulama Hatalar›nda Sorumluluk”, “T›bbi Uygulama Hatalar›ndan
Do¤an Zararlar ve Tazmini” bafll›klar› alt›nda oturumlar gerçeklefltirildi, su-
numlar yap›ld›.

8 OCAK 2011

‹stanbul Tabip Odas›, Hükümet’in Sa¤l›kta Dönüflüm Program› çerçevesinde,
t›p fakültelerini piyasan›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda flekillendirmeye çal›flarak
birer ticarethaneye dönüfltürme çabas›na karfl›l›k 28 Aral›k Sal› günü ‹.Ü. ‹stan-
bul T›p Fakültesi’nde bafllay›p Cerrahpafla T›p Fakültesi’nde sona eren bir pro-
testo gösterisi düzenledi. Grup ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi’ne “T›p Fakülte-
lerinin Gelece¤inin Karart›lmas›na Sessiz Kalmayaca¤›z” pankart›yla yürüyüfle
geçti. Yürüyüfl sonunda, ‹stanbul Tabip Odas› ad›na ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakül-
tesi Gö¤üs Hastal›klar› AD Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Tunçalp Demir taraf›ndan
bas›n aç›klamas› okundu. 

8 Ocak 2011 günü Odam›zca gerçeklefltirilen bas›n aç›klamas›yla, Aile Hekim-
li¤i uygulamas›nda yaflanan hekim ve vatandafl ma¤duriyetlerine dikkat çekilir-
ken, Hükümet’in uygulamakta ›srarc› oldu¤u Sa¤l›kta Dönüflüm Program› so-
nunda birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinin y›k›ma götürülmesi protesto edildi.
Bas›n aç›klamas› için Kad›köy Alt›yol’da “Aile Hekimli¤i Uygulamas› Aldatmaca-
d›r” pankart› arkas›nda toplanan hekimler ‹skele Meydan›’na dek yürüdüler,
vatandafllar› Aile Hekimli¤i uygulamas›nda yaflanan gerçek tabloya dair bilgilen-
dirmek amac›yla el ilanlar› da¤›tt›lar.
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A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ UYGULAMALARINI ‹ZLEME KURULU 
3. TOPLANTISINI GERÇEKLEfiT‹RD‹

11 OCAK 2011

BASIN Z‹YARETLER‹
Türk Tabipleri Birli¤i’nin her iki y›lda bir yay›nlad›¤› “Mezuniyet Öncesi T›p E¤i-
timi Raporu-2010” ile ilgili olarak Türk Tabipleri Birli¤i ‹kinci Baflkan› Prof. Dr.
Özdemir Aktan ve ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Özyurt
Hürriyet Gazetesi yazarlar›ndan Say›n Sedat Ergin’ ve Say›n Tufan Türenç’e zi-
yaret gerçeklefltirdiler. Yap›lan ziyaretlerde, 1997’den günümüze de¤in artan
t›p fakülteleri say›s›, ö¤renci say›s› hakk›nda bilgi verilmesinin yan› s›ra hiçbir al-
ta yap› haz›rlanmadan aç›lan ve ço¤unlu¤unu vak›f üniversitelerinin oluflturdu-
¤u t›p fakültelerinin, önümüzdeki y›llarda t›p e¤itimi kalitesini düflürece¤i belir-
tildi.

11 OCAK 2011

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹NDE GERÇEKLERLE YÜZLEfiME VAKT‹
Aile Hekimli¤i uygulamas›nda vatandafl›n ve hekimin yaflad›¤› s›k›nt›lara dikkat
çekmek ad›na ‹stanbul Tabip Odas›, sosyo-ekonomik koflullar› nedeniyle birin-
ci basamak sa¤l›k hizmetine en çok ihtiyaç duyan yerler ad›na Sultangazi’de
bir bas›n aç›klamas› düzenledi. Yap›lan aç›klamada “Bugüne kadar baflar›l› bir
flekilde yürütülen birinci basamak sa¤l›k hizmetleri bugün vahim bir duruma
getirilmifltir. Ekip olarak yap›lmas› gereken, gebe takibini, afl›lamay›, verem
hastalar›n›n periyodik bak›mlar›n›, yatalak hastalar›n ziyaretini, periyodik has-
ta muayenelerini sadece bir hekimin yapmas› beklenmektedir. Böylesi bir uy-
gulama ne hastalar›n ne de hekimlerin menfaatinedir,” denildi.

11 OCAK 2011

B‹R‹NC‹ BASAMAK SA⁄LIK H‹ZMETLER‹NDE
SOSYALLEfiT‹RMEDEN ÖZELLEfiT‹RMEYE TOPLANTISI
Sa¤l›kta sosyallefltirmenin 50. Y›l›nda “Sosyallefltirmenin 50. Y›l›nda Birinci Ba-
samak Sa¤l›k Hizmetleri” konulu bir panel düzenlendi. Panel, birinci basamak
sa¤l›k hizmetlerinin öyküsünü anlatan bir resimli slayt gösterisi ile bafllad›. Ar-
d›ndan Dr. Akif Akal›n, “Sosyallefltirmenin Kökenleri” konulu, Dr. Naciye De-
mirel ise “Sa¤l›k Oca¤›ndan Aile Hekimli¤ine ‹stanbul” konulu sunumlar ger-
çeklefltirdiler. Panel sonunda, ebe, hemflire, sa¤l›k memurlar›n›n sa¤l›k oca¤›
deneyimleri paylafl›larak, ülkenin ihtiyac› olan›n kamucu, eflitlikçi ve eriflilebilir
bir sa¤l›k hizmeti oldu¤u görüflü benimsendi.

12 OCAK 2011

Aile Hekimli¤i Uygulamalar›n› ‹zleme Kurulu 3. Toplant›s›n› 11.01.2011 tarihin-
de Odam›z Ca¤alo¤lu binas›nda gerçeklefltirdi. Odam›z Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Fethi Bozçal› baflkanl›¤›nda yap›lan toplant›ya, ‹stanbul Tabip Odas› Pratis-
yen Hekim Komisyonu, Pratisyen Hekimlik Derne¤i, Türkiye Aile Hekimi Uz-
manlar› Derne¤i, Halk Sa¤l›¤› Uzmanlar› Derne¤i, ‹stanbul Aile Hekimli¤i Der-
ne¤i, Sa¤l›k Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas›, ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakül-
tesi Halk Sa¤l›¤› ABD temsilcileri kat›ld›. Toplant›da kurulun hedefleri, süreci iz-
leme kriterleri görüflüldü.
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B‹R‹NC‹ BASAMAK SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ RAPORU

12 OCAK 2011

KÜLTÜR KOM‹SYONU SÖYLEfi‹S‹ YAPILDI

25 OCAK 2011

ÖZEL SA⁄LIK KURULUfiLARI YÖNETMEL‹⁄‹ TARTIfiILDI
6 Ocak 2011 tarihinde Ayakta Teflhis Tedavi Yap›lan Özel Sa¤l›k Kurulufllar›
Hk. Yönetmelik'de meydana gelen de¤ifliklikler Resmi Gazetede yay›nland›.
Özellikle laboratuvar, müessese ve merkezlerin de planlama/kadro kapsam›na
al›nd›¤› yönetmelikle ilgili olarak 18 Ocak 2011 Sal› günü Tabip Odas›'nda Dr.
Güray K›l›ç ve Av. Meriç Eyübo¤lu'nun sunumlar› ile katk›da bulunduklar› bir
de¤erlendirme toplant›s› yap›ld›.

18 OCAK 2011

ÜCRET ÖDEMEYEN ÖZEL HASTANELER UYARILDI
Aral›k ay›nda Medical Park Hastaneler grubunun ‹stanbul'daki hastane baflhe-
kimliklerine hekim ücretlerinin makbuz kesme, flirket kurdurma vb. yollarla üc-
retin ödenmesi konusunda yaz›lan uyar› yaz›lar› sonras› Ocak ay› içinde de JFK
Hastanesi, Göztepe fiafak Hastanesi ve 500 Evler ‹stanbul fiafak Hastanesi'nde
çal›flmakta olan hekimlerin ücretlerinin 3-6 ay hatta daha uzun süreli olarak
ödenmemesi / ertelenmesi bilgisi üzerine, hekimlerle görüflülerek hastane bafl-
hekimliklerine mevcut uygulamadan vazgeçilerek hekimlere ücretlerinin öden-
mesi, durumun düzeltilmesi içerikli yaz›lar gönderildi.

OCAK 2011

Sa¤l›k örgütlenmesi aç›s›ndan önemli bir aflama olan 224 say›l› Sa¤l›k Hizmet-
lerinin Sosyallefltirilmesi Hakk›ndaki Kanun’un elli y›l önce, 12 Ocak 1961 ta-
rihli Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e girmesi nedeniyle, Türk Tabiple-
ri Birli¤i (TTB), sosyallefltirmenin ellinci y›l›nda Türkiye’de birinci basamak sa¤-
l›k hizmetlerinin dünü, bugünü ve gelece¤iyle ilgili de¤erlendirmelerin yer al-
d›¤› raporu bugün ‹stanbul Tabip Odas›’nda yapt›¤› bir bas›n aç›klamas›yla ka-
muoyuyla paylaflt›. Yap›lan de¤erlendirmelerin neticesinde, Türkiye’nin ihtiya-
c› olan sa¤l›k sisteminin piyasalaflma yönünde de¤il, eflitlikçi ve kamucu ilkele-
rin esas al›nd›¤› bir sistem oldu¤u belirtildi. 

Odam›z Kültür Komisyonu söyleflilerinin sekizincisi “Müzik Tarihinde ‹nsan Se-
sinin Gizemi” bafll›¤› alt›nda yap›ld›. Bo¤aziçi Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Evin
‹lyaso¤lu’nun konuflmac› olarak kat›ld›¤› toplant›n›n moderatörlü¤ünü Prof.
Dr. Selçuk Erez yapt›.
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OKMEYDANI EAH’DE TOPLANTI

2 fiUBAT 2011

‹STANBUL’UN HEK‹MLER‹ BULUfiTU, TEK YÜREK OLDU
Odam›z›n “‹stanbul’un hekimleri, sorunlar›m›z› hep birlikte konuflmak ve kötü
gidifle dur diyecek eylem kararlar› almak üzere bulufluyor” ça¤r›s›yla 6 fiubat
2011 Pazar günü fiiflli Etfal EAH Konferans Salonu’nda genifl kat›l›ml› bir top-
lant› gerçeklefltirildi. TTB Merkez Konseyi Baflkan› Dr. Erifl Bilalo¤lu’nun da bir
konuflma yapt›¤› büyük hekim buluflmas›nda hekimler ÇOK SES, TEK YÜREK
olarak sorunlar›n› ortaya koydular, çözüm yollar›n›, yap›lacak eylemleri de¤er-
lendirdiler.

6 fiUBAT 2011

MESLE⁄‹M‹Z‹ SERBEST ‹CRA ETME HAKKI ENGELLENEMEZ
‹stanbul Tabip Odas› ve Özel Hekimlik Komisyonu’nca özel hekimlik alan›nda
mesleki ba¤›ms›zl›¤› hiçe sayan uygulamalara karfl› bir bas›n aç›klamas› düzen-
lendi. Bas›n aç›klamas› “Hükümet, hastalar› da hekimleri de ma¤dur edecek
olan, sa¤l›k hizmetini flimdi oldu¤undan çok daha pahal› hale getirecek uygu-
lamalara h›zla imza atmakta, tüm bu giriflimler ‘hekim muayenehanelerini he-
def gösteren’ popülist söylemler alt›nda yürütülerek, Sa¤l›k Bakan› taraf›ndan
kamuoyuna gerçekle ba¤daflmaz aç›klamalar yap›lmaktad›r” denildi.

4 fiUBAT 2011

JFK’DA ÜCRET GASPINA KARfiI MÜCADELE VE KAZANIM

fiafak Hastaneler Grubu ve Marfin Invest Group (HYGEIA) ortakl›¤›ndaki JFK
Hastanesi ve di¤er hastanelerinde çal›flan hekimlerin aylard›r maafllar›n› alama-
mas› nedeniyle ifl b›rakan meslektafllar›m›za destek vermek amac›yla ‹stanbul
Tabip Odas›’nca 7 fiubat 2011 tarihinde hastane önünde bir bas›n aç›klamas›
düzenlendi. Aç›klamaya JFK Hastanesi ve di¤er hastanelerde görev yapan çok
say›da hekim de destek verdi. Yap›lan bas›n aç›klamas›n›n yaratt›¤› etki üzeri-
ne meslektafllar›m›z›n maafllar›n›n yat›r›ld›¤› bilgisinin gelmesi büyük memnu-
niyet yaratt›.

7 fiUBAT 2011

Okmeydan› E¤itim Araflt›rma Hastanesi’nde, hastane hekimlerinin talepleri ile
sa¤l›k alan›ndaki son de¤ifliklikler ve bu de¤iflikliklerin çal›flma hayat›na olan yan-
s›malar hakk›nda bilgilenmek üzere yap›lan toplant›da, sa¤l›k alan›nda yaflanan
son geliflmeler hakk›nda bilgi verilmesinin yan› s›ra TTB’nin bafllatm›fl oldu¤u “‹yi
Hekimlik Nitelikli Sa¤l›k Hizmeti Kampanyas› çerçevesinde belirlenen eylemlerin
yüksek kat›l›mla yap›lmas› önümüzdeki mücadele sürecine önemli katk›lar sa¤-
layaca¤› belirtildi. Toplant›da konuflma yapan Oda Baflkan› Prof. Dr. Taner Gö-
ren sa¤l›k alan›nda yaflanan olumsuzluklar nedeniyle umutsuzlu¤a kap›lmadan
birlik duygusuyla mücadele yöntemlerini bulmak gerekti¤ini ifade etti. 
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OST‹M VE ‹VED‹KTE’K‹ ‹fi C‹NAYETLER‹ SON OLSUN

9 fiUBAT 2011

AS‹STAN HEK‹MLER Y‹NE ALANLARDAYDI

13 fiUBAT 2011

Ö⁄RET‹M ÜYELER‹NDEN SA⁄LIK BAKANI’NA TEPK‹
T›p Fakülteleri Ö¤retim Üyeleri Giriflimi taraf›ndan, 10 fiubat 2011 Persembe
günü çeflitli illerdeki t›p fakültelerinde "Sa¤l›k Bakan›’n› Hekimlerden ve Ö¤re-
tim Üyelerinden Özür Dilemeye Davet Ediyoruz" bafll›¤› alt›nda bas›n aç›kla-
malar› yap›ld›. ‹stanbul’daki bas›n aç›klamas›, 12.30’da ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fa-
kültesi Oditoryumu’nda gerçeklefltirildi. ‹stanbul T›p Fakültesi ve Cerrahpafla
T›p Fakültesi’nden çok say›da ö¤retim üyesinin kat›ld›¤› toplant›da, bas›n aç›k-
lamas›n› Prof. Dr. Raflit Tükel okudu.
Salonda bulunan ö¤retim üyelerinin de söz ald›¤› toplant›da; Sa¤l›k Bakan›’n›n
hekimlere yönelik de¤erbilmez, hoyrat üslup ve tutumu elefltirild‹.

10 fiUBAT 2011

ÜN‹VERS‹TE HASTANELER‹N‹N GELECE⁄‹ TARTIfiILDI
Daha önce ‹stanbul ve Cerrahpafla T›p Fakültelerinde yap›lan toplant›lar dizisi-
nin üçüncüsü 17 fiubat 2011 tarihinde Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi’nin
Sa¤l›k Bakanl›¤› ile yap›lan iflbirli¤i protokolü do¤rultusunda tafl›nd›¤› Pendik
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde yaklafl›k 150 ö¤retim üyesi, uzman, asistan
ve t›p ö¤rencisinin kat›l›m› ile yap›ld›. 

17 fiUBAT 2011

Türk- ‹fl fiubeler Platformu, D‹SK ‹stanbul Merkez Temsilcili¤i, KESK ‹stanbul
fiubeler Platformu ve Odam›z›n da bileflenleri aras›nda yer ald›¤› ‹stanbul Mes-
lek Odalar› Koordinasyonu, Ankara OST‹M ve ‹vedik’te yaflanan patlamalar ne-
ticesinde hayat›n› kaybeden 20 iflçi özelinde tüm ifl cinayetlerini 9 fiubat 2011
günü Çal›flma Ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹stanbul Bölge Temsilcili¤i önünde
yapt›klar› bir bas›n aç›klamas›yla protesto ettiler.

‹stanbul Tabip Odas› Asistan Hekimlik Komisyonu kurals›z çal›flma saatlerini ve
hizmet a¤›rl›kl› e¤itim sistemini protesto etmek amac›yla bir eylem gerçeklefl-
tirdi. Taksim E¤itim Araflt›rma Hastanesi bahçesinde toplanan asistan hekim-
lerin eylemi 13:00’de Taksim EAH önünden Taksim Meydan›’na yürüyüflle bafl-
lad›. “Asistan Hekim Köle De¤ildir”, “Nöbet Ertesi ‹zin Hakk›m›zd›r” sloganla-
r›yla yürüyen hekimler, Taksim An›t› önünde bas›n aç›klamas› yapmak üzere
topland›lar. Yap›lan konuflmalar›n ard›ndan kamuoyuna mektup niteli¤inde
haz›rlanan aç›klama okundu.
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KÜRTAJ KONUSUNDA GÜNCEL YAKLAfiIMLAR PANEL‹

19 fiUBAT 2011

EMEK VE MESLEK ÖRGÜTÜNDEN KADINLAR B‹R ARADA
‹stanbul’da kad›nlar›n örgütlü gücünü kuvvetlendirmek ad›na emek ve meslek
örgütü üyesi kad›nlar ortak bir platform kurdu. D‹SK, KESK, TMMOB, TTB ve
Ev ‹flçileri Sendikas› Giriflimi üyesi kad›nlar›n oluflturdu¤u platformun kuruluflu-
nu, TMMOB Makine Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi’nde 1 Mart 2011 ta-
rihinde düzenlenen bir bas›n toplant›s›yla aç›kland›. Kad›n emekçilerin sesleri-
ni daha fazla duyurmak, emek ve çal›flma alan›na iliflkin tüm yasal düzenleme-
lerin ve uygulamalar›n kad›n boyutunu gündeme tafl›mak, kad›n emekçiler
aleyhine yap›lan tüm düzenlemelere karfl› ortak mücadele oluflturmak ad›na
bu platformun kuruldu¤u belirtildi. 

1 MART 2011

HEK‹ML‹KTE ÖZLÜK, SOSYAL VE DEMOKRAT‹K HAKLAR
Hekimlikte özlük, sosyal ve demokratik haklar›n ele al›nd›¤› toplant› 20 fiubat
2011 tarihinde Odam›z Konferans Salonu’nda gerçeklefltirildi. Moderatörlü-
¤ünü Dr. Hasan O¤an ve Dr. Güray K›l›ç’›n yapt›¤› toplant›ya Dr. Arda Sayg›l›,
Dr. Akif Akal›n, Dr. Ümit fien, Dr. Samet Mengüç, Dr. Kemal Özay ve Av. Ziy-
net Özçelik konuflmac› olarak kat›ld›lar. Toplant›da özlük, sosyal ve demokra-
tik haklar›n ülkedeki durumu, ILO sözleflmeleri çerçevesinde yaflanan tablo ve
uluslararas› deneyimler paylafl›ld›.

20 fiUBAT 2011

HAYDARPAfiA NUMUNE HEK‹MLER‹NDEN EYLEM

Haydarpafla Numune E¤itim Araflt›rma Hastanesi’nde görev yapan hekimler
Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n› protesto etmek amac›yla 2 saatlik ifl yavafllat-
ma eylemi yapt›. Acil Servis önünde toplanan hekimler, “Sa¤l›kta Ticaret Ölüm
Demektir”, “Çal›flan Burada Baflhekim Nerede?” sloganlar›yla baflhekimlik
önüne yürüdü. Burada yap›lan aç›klamada; “Performans sistemi, sa¤l›k çal›-
flanlar›n› puan toplama telafl›na yöneltirken, çal›flma bar›fl›n› bozmakta, asistan
e¤itimi ve nitelikli sa¤l›k hizmetini geri plana atmakta; ucuz iflgücüyle, uzun
saatler, güvencesiz olarak çal›flmay› getirmektedir” denildi.

3 MART 2011

Kürtaj konusunun de¤iflik boyutlar›yla ele al›nd›¤› panel 19 fiubat 2011 tari-
hinde Odam›zda gerçeklefltirildi. Dr. Yeflim ‹flle¤en, Dr. Gülnihal Bülbül, Dr.
fiebnem Korur Fincanc›, Av. Meriç Eyübo¤lu, Ayfle Toksöz ve Gülsüm Kanat
Dinç’in konuflmac› oldu¤u ve yo¤un ilgi gören panelde, kürtaj; sa¤l›k hizmeti,
adli t›p uygulamalar›, yasal sorunlar aç›s›ndan ele al›nd›.
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MESLEK ÖRGÜTÜ VE SEND‹KALARDAN ORTAK ÇA⁄RI

4 MART 2011

KOT KUMLAMA ‹fiÇ‹LER‹YLE DAYANIfiMA TURNUVASI

6 MART 2011

KADINLAR 8 MART M‹T‹NG‹’NDE BULUfiTU
‹stanbul'da kad›n örgütleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü'nün 101. y›-
l›nda kad›n eme¤inin sömürülmesine karfl› 6 Mart Cumartesi günü Kad›köy’de
gerçeklefltirilen mitingde bulufltu. Kad›köy caddelerini ve ‹skele Meydan›’n›
dolduran binlerce kad›n, "Kad›n katliamlar›na, devletin katilleri korumas›na,
erkek fliddetini meflrulaflt›ran 'haks›z tahrik indirimi'ne, ev içi eme¤in görmez-
den gelinmesine, güvencesiz ve esnek çal›flt›r›lmaya, ucuz ifl gücü olarak gö-
rülmeye ve en önce iflten ç›kar›lmaya, torba yasaya ayr›ca, kirli savafla, ›rkç›l›-
¤a, militarizme karfl› mücadele" ça¤r›s› yapt›. Odam›z üyesi kad›n hekimler de
mitingde kendi pankartlar› arkas›nda yürüdüler ve eflit, özgür, sömürüsüz bir
dünya ça¤r›s›na ortak oldular.

5 MART 2011

ONB‹NLERCE HEK‹M ANKARA’DA TEK YÜREK OLDU
Sa¤l›kta özellefltirmelere karfl›, 16 sa¤l›k örgütünün organizasyonu ile düzen-
lenen "Çok Ses Tek Yürek" mitingi, on binlerce sa¤l›k çal›flan›n›n kat›l›m›yla,
Ankara'da S›hhiye Meydan›'nda gerçeklefltirildi. ‹stanbul Tabip Odas› 3000
kiflilik korteji ile miting alan›na giriflte en kitlesel kortej olarak anons edildi ve
di¤er kat›l›mc›larca coflkuyla karfl›land›. Kar-k›fl demeden Ankara sokaklar›n›,
S›hhiye Meydan›’n› dolduran, önlükleriyle, ellerindeki döviz ve balonlarla her
yeri beyaza boyayan ‹stanbullu hekimler alabildi¤ine coflkulu ve renkli bir ÇOK
SES TEK YÜREK korteji oluflturdular.

13 MART 2011

‹stanbul’da sa¤l›k alan›nda örgütlü meslek odalar› ve sendikalar, 4 Mart 2011
Cuma günü yapt›klar› bas›n toplant›s›yla 13 Mart Pazar günü Ankara'da ger-
çeklefltirilecek mitinge ortak ça¤r› yapt›lar. Toplant›da ortak bas›n aç›klamas›-
n› Dt. Kadir Ö¤üt okudu. Yap›lan aç›klamada; hekimi, eczac›s›, hemfliresi, difl-
hekimi, laborant›, sa¤l›k memuru, teknisyeni, ebesi, ö¤rencisi, asistan, ö¤retim
üyesiyle onbinlerce sa¤l›k çal›flan›n›n 13 Mart Pazar günü; emeklerine, gele-
ceklerine, halk›n sa¤l›k hakk›na sahip ç›kmak için Ankara'da olaca¤› vurgulan-
d›. Tüm sa¤l›k çal›flanlar› bu büyük ve tarihi buluflmaya davet edildi.

Tekyumruk Galatasaray Taraftar Grubu ve FenerbahCHE Taraftar Grubunun
birlikte organize etti¤i Kot Kumlama ‹flçileri ‹le Dayan›flma Turnuvas›, 06 Mart
2011 Pazar günü Çaml›ca Gülhan Spor Tesisleri'nde gerçeklefltirildi.
8 futbol tak›m›n›n kat›ld›¤› turnuvaya meslek örgütümüz ‹stanbul Tabip Oda-
s› da deste¤ini ve futbol tak›m› olarak kat›l›m›n› eksik etmedi.
Futbolu bir meta haline getirip, "erkeklerin sahadaki savafl›" fleklinde halka su-
nan egemen zihniyete karfl› ve 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü'ne at›fta
bulunmak amac›yla ‹stanbul Tabip Odas› Asistan Hekim Komisyonu kad›n-er-
kek karma bir futbol tak›m› ile yeflil sahalara ç›kt›.
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HEK‹ME fi‹DDET DURMUYOR! BIÇAK KEM‹⁄E DAYANDI!

17 MART 2011

14 MART TIP HAFTASI DOLU DOLU GEÇT‹
2011 14 Mart T›p Haftas› bu y›l da düzenlenen çeflitli etkinliklerle dolu dolu
geçti. 14 Mart Pazartesi günü Taksim An›tsal Tören’le aç›l›fl› yap›lan hafta bo-
yunca; birim ziyaretleri, paneller, konserler, forumlar, resim, foto¤raf sergileri,
film gösterimleri gerçeklefltirildi. 19 Mart Cumartesi günü geleneksel hizmet
plaket töreni ve 14 Mart Ödül Töreni ayn› gün Cerrahpafla Oditoryumu’nda
yap›ld›. Sa¤l›k alan›nda yaflanan sorun ve s›k›nt›lar›n a¤›rl›¤› alt›nda yaflansa da
T›p Haftas› kapsam›nda yap›lan tüm etkinliklere ilgi ve kat›l›m yo¤un oldu.

14-20 MART 2011

SUSMAYACA⁄IZ!
D‹SK-KESK-TMMOB ve TTB, AKP Hükümeti'nin ö¤rencilere, gazetecilere ve ifl-
çilere karfl› sistematik bir flekilde uygulad›¤› bask›y› protesto etmek için ‹stan-
bul, Ankara ve ‹zmir'de efl zamanl› "SUSMAYACA⁄IZ" ad› alt›nda ortak bir
bas›n aç›klamas› düzenlendi. ‹stanbul'da gerçeklefltirilen aç›klamada TMMOB
‹stanbul ‹KK Sekreteri Tores Dinçöz AKP'nin politikalar›na suskun kalmayacak-
lar›n› belirtti. Ard›ndan haz›rlanan ortak bas›n aç›klamas› KESK Genel Baflkan›
Döndü Taka Ç›nar taraf›ndan okundu.

18 MART 2011

MESLEK‹ ONURUMUZ, GELECE⁄‹M‹Z ‹Ç‹N YÜRÜDÜK

T›p Haftas› kapsam›ndaki geleneksel Taksim yürüyüflü 20 Mart Pazar günü
3000 hekimin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. “‹stanbul Tabip Odas› Çok Ses Tek
Yürek” ve “Mesleki Onurumuz Gelece¤imiz ‹çin G(ö)reve Yürüyoruz” pan-
kartlar› arkas›nda toplanan hekimler 12.00’da Taksim Meydan›’na do¤ru yü-
rüyüfle geçti. Hekimlerin talep ve tepkilerini hayk›rd›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Hü-
kümet’i protesto etti¤i coflkulu ve görkemli etkinlik Yönetim Kurulu Üyemiz
Dr. Lale T›rt›l’›n 2011 T›p Haftas› Bildirgesi’ni okumas›n›n ard›ndan sona erdi.

20 MART 2011

‹stanbul Tabip Odas›, Esenyurt Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir hekime
uygulanan fliddeti hastane acil servisinin önünde yap›lan bas›n aç›klamas›yla
protesto etti. Aç›klamada; “Hiçbir hastanede tek bir fliddet ve sald›r› olay›n›n
yaflanmad›¤›, hekimlerin hastalar›n tedavilerini düzenlerken, t›bbi ihtiyaçlar› ve
nitelikli sa¤l›k hizmetinin gereklilikleri d›fl›nda bir bask› hissetmedikleri, hasta-
lar›n, hasta yak›nlar›n›n ve hekimi ile birlikte ekip hizmetini sunan tüm sa¤l›k
çal›flanlar›n›n huzurlu bir biçimde hizmet sunduklar› bir sa¤l›k ortam› istiyoruz”
denildi. 
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BU KEZ A‹LE HEK‹M‹NE fi‹DDET

22 MART 2011

NÜKLEER SANTRALLERE HAYIR

26 MART 2011

TAKS‹M EAH’DE HEK‹ME fi‹DDET
23 Mart Çarflamba günü Taksim E¤itim Araflt›rma Hastanesi’nde görev yapan
Asistan Hekimlerin görev yapt›klar› serviste hasta yak›nlar› taraf›ndan sözlü ve
fiziki sald›r›ya u¤ramalar› üzerine ‹stanbul Tabip Odas›, hastane bünyesinde bir
toplant› düzenledi. Hekimlerin yo¤un ilgi gösterdi¤i toplant›da sa¤l›k ortam›n-
da yaflanan fliddetin sebeplerine de¤inilirken bu durumu engellemenin çö-
zümleri üzerine tart›fl›ld›.
Toplant›n›n ard›ndan saat 13.00’da baflhekimlik binas› önünde sa¤l›k alan›n-
da h›zla artan fliddet olaylar›na yönelik bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirildi.

22 MART 2011

TAM GÜN SÜREC‹NDE SON DURUM DE⁄ERLEND‹R‹LD‹
Tam Gün Yasas›’yla ilgili Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu’nun karar› ard›n-
dan son durumu de¤erlendirmek, üyelerimize hukuki giriflimlerle ilgili bilgi ve-
rebilmek amac›yla 29 Mart Sal› günü Odam›z Ca¤alo¤lu binas›nda bir toplan-
t› gerçeklefltirildi. Çok yo¤un kat›l›m›n gerçekleflti¤i toplant›da Tam Gün Yasa-
s›’yla ilgili yaflanan geliflmeler, son kararlar sonras›nda at›lacak hukuki ad›mlar-
la ilgili bilgi verildi. 

29 MART 2011

Bayrampafla Vatan Aile Sa¤l›¤› Merkezi’nde (ASM) görev yapan meslektafl›m›z
Dr. T.S. 16 Mart Çarflamba günü hastas›na uygulad›¤› tedavi sonras› “verilen
ilaçlar›n hastaya yarar› dokunmad›¤›” iddias›yla hasta yak›nlar› taraf›ndan söz-
lü ve fiziki sald›r›ya u¤ram›fl ayn› zamanda ölümle tehdit edilmifltir. Yaflanan
bu olay›n ard›ndan meslek örgütümüz Vatan ASM önünde bugün (22 Mart)
Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezo¤lu, yönetim kurulu üyeleri Dr. Fethi Bozçal› ve
Dr. Hasan O¤an’›n da kat›ld›¤› bir bas›n aç›klamas› düzenledi. Di¤er ASM’ler-
de görevli olan hekimlerin, sa¤l›k çal›flanlar›n›n ve halk›n da kat›l›m›yla yap›lan
bas›n aç›klamas›n› yönetim kurulu üyemiz Dr. Fethi Bozçal› okudu.

‹stanbul Tabip Odas›'n›n da içinde bulundu¤u ‹stanbul Meslek Odalar› Koordi-
nasyonu ve Nükleer Karfl›t› Platform 26.03.2011 Akkuyu baflta olmak üzere
aç›lmas› planlanan nükleer santrallere dur demek ad›na Taksim'de ortak bir
eylem düzenlediler. “Nükleer Sevdal›s› Mezar Kaz›c›lar›m›za Dur Diyelim” pan-
kart› tafl›yan grup Taksim Tramvay Dura¤›ndan Galatasaray’a yürüyüfle geçti.
Burada hem Japonya hem Türkiye Baflbakan›na nükleer santrallerden vazge-
çilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklar›na geçilmesi taleplerini içeren, Japon hal-
k›na dayan›flma duygular›n› ifade eden mektuplar gönderildi ve bir bas›n aç›k-
lamas› yap›ld›.
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GÜVENCEL‹ ‹fi, ‹NSANCA B‹R YAfiAM M‹T‹NG‹

3 N‹SAN 2011

ÇOCUK ‹ST‹SMARINI ÖNLEMEYE DÖNÜK YASALAR
ÇOCUKLAR ‹Ç‹N TEHL‹KE TAfiIYOR
Kad›na yönelik fliddet ve çocuk istismar›n› önlemek, ma¤durlar›n yaralar›n› sar-
mak amac›yla; toplumsal fark›ndal›k oluflturan, bilimsel destek ve önerilerini
dile getiren meslek örgütleri konuyla ilgili kayg›lar›n›, taleplerini 6 Nisan 2011
Çarflamba günü Odam›zda düzenledikleri bir bas›n toplant›s›yla dile getirdiler. 
‹stanbul Tabip Odas›, Adli T›p Uzmanlar› Derne¤i, Türkiye Psikiyatri Derne¤i ve
Sosyal Hizmet Uzmanlar› Derne¤i'nce yap›lan bas›n toplant›s›na, Odam›z Yö-
netim Kurulu Üyesi Dr. Lale T›rt›l, Adli T›p Uzmanlar› Derne¤i Baflkan› Dr. Ümit
Biçer, Türkiye Psikiyatri Derne¤i Baflkan› Dr. Do¤an Yeflilbursa ve Av. Seda Ak-
ço kat›ld›lar. 

6 N‹SAN 2011

MAYINSIZ B‹R TÜRK‹YE VE DÜNYA ÇA⁄RISI
May›ns›z Bir Türkiye Giriflimi'nin ça¤r›s›yla bir araya gelen ve aralar›nda Türk
Tabipleri Birli¤i’nin de yer ald›¤› çeflitli meslek örgütleri, sivil toplum kuruluflla-
r›, 3 Nisan 2011 Pazar günü Taksim Gezi Park›’nda gerçeklefltirilen bas›n aç›k-
lamas›yla hükümeti “May›n Yasaklama Anlaflmas›”n›n hükümlerini uygulama-
ya ça¤›rd›. Bas›n aç›klamas›nda Odam›z› Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Lale T›rt›l
temsil etti.

4 N‹SAN 2011

TSM’LERDE GEÇ‹C‹ GÖREVLEND‹RMELERE TEPK‹
‹stanbul Tabip Odas› Toplum Sa¤l›¤› Merkezleri’nde görev yapan hekimlerin
hastane acil servislerinde 3 ayl›k geçici görevlendirmelerle oluflan sorunlara
dikkat çekmek için(08.04.2011) Kad›köy Toplum Sa¤l›¤› Merkezi önünde bir
bas›n aç›klamas› düzenledi. Kad›köy Toplum Sa¤l›¤› Merkezi hekim ve sa¤l›k
çal›flanlar›n›n da destek verdi¤i aç›klamada ‹stanbul Tabip Odas› Genel Sekre-
teri Dr. Ali Çerkezo¤lu kervan›n yolda dizilmedi¤ini ve birinci basamak sa¤l›k
hizmetlerinin sunumunda ciddi s›k›nt›lar yafland›¤›n› belirtti. Önleyici sa¤l›k
hizmetlerinin önemine de de¤inen Dr. Çerkezo¤lu yaflanan bu kaos ortamda
hayati önem tafl›yan bu hizmetlerin verilemedi¤ini ifade etti.

8 N‹SAN 2011

Türk Tabipleri Birli¤i'nin de ça¤r›c›lar› aras›nda yer ald›¤›, "Güvenceli ‹fl, ‹nsan-
ca Bir Yaflam" mitingi 3 Nisan 2011 Pazar günü Ankara S›hhiye Meydan›'nda
yap›ld›. Mitingde hekimler de dahil olmak üzere tüm çal›flan kesimleri tehdit
eden tafleronlaflt›rma, güvencesiz, esnek çal›flt›rma, keyfi muameleler, iflten ç›-
kartmalar, yöneticilerin de¤erbilmez tutum ve uygulamalar› protesto edildi.
Güvenceli ifl ortam›, insanca yaflam taleplerinin toplumun ortak talepleri oldu-
¤u bir kez daha vurguland›.
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UZMANLIK DERNEKLER‹YLE GöREV GÜNDEML‹ TOPLANTI

12 N‹SAN 2011

‹L SA⁄LIK MÜDÜRLÜ⁄ÜYLE GÖRÜfiME

14 N‹SAN 2011

GöREV GÜNDEML‹ HEK‹M BULUfiMASI
Baflta Türk Tabipleri Birli¤i olmak üzere sa¤l›k meslek örgütlerinin 19-20 Ni-
san’da ifl b›rakma karar› almas›n›n ard›ndan her platformda hekimler bir ara-
ya gelmeye devam ediyor. 13 Nisan’da ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fa-
kültesi Cem-i Demiro¤lu Oditoryumu’nda, ‘GöREV’ gündemiyle bir hekim bu-
luflmas› daha gerçeklefltirildi. ‹stanbul Tabip Odas›’n›n düzenleyicili¤ini üstlen-
di¤i, GöREVE Giderken Hekim Buluflmas›, hekimlerle birlikte tüm sa¤l›k çal›-
flanlar› taraf›ndan da ilgiyle karfl›land›. TTB Merkez Konseyi Baflkan› Erifl Bila-
lo¤lu’nun da ‹stanbul’a gelerek kat›ld›¤› toplant›da, sa¤l›k çal›flanlar› 19-20 Ni-
san eylemi ile ilgili gerekçelerini ve kararl›l›klar›n› bir kez daha ifade ettiler.

13 N‹SAN 2011

GöREV PROGRAMI KAMUOYUNA DUYURULDU
19-20 Nisan tarihlerinde gerçeklefltirilecek G(ö)REV etkinli¤i 14 Nisan 2011
Perflembe günü 12.30’da ‹stanbul T›p Fakültesi Monoblok önünde yap›lan ba-
s›n aç›klamas›yla kamuoyuna duyuruldu. ‹stanbul Tabip Odas›, SES ‹stanbul
fiubeleri ve D‹SK-Dev Sa¤l›k-‹fl Sendikas›’n›n imzas›yla gerçeklefltirilen bas›n
aç›klamas›na yo¤un ya¤mura ra¤men çok say›da hekim ve sa¤l›k çal›flan› ka-
t›ld›, destek verdi. Bas›n aç›klamas› öncesinde Monoblok binas›na dev boyut-
ta “19-20 Nisan’da Sa¤l›k Hizmeti Sunam›yoruz” pankart› as›ld›. Hekimler ve
sa¤l›k çal›flanlar›n›n tafl›d›klar› büyük boy harflerle “MUTSUZUZ” yaz›s› olufl-
turmalar› da vatandafllar›n yo¤un ilgisini çekti.

14 N‹SAN 2011

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi Apeks Res-
taurantta Uzmanl›k Derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. ‹stanbul Tabip
Odas› Baflkan› Prof. Dr. Taner Gören, Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezo¤lu ve
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Özyurt’un bulundu¤u toplant›ya 20 uzmanl›k
derne¤i temsilcisi kat›ld›. Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas› ‹stanbul Tabip Odas›
Baflkan› Prof. Dr. Taner Gören taraf›ndan yap›ld›. Dr. Gören konuflmas›nda he-
kimli¤in her alan›nda sorun oldu¤unu belirterek baflta performans sistemiyle
tahrip olan e¤itime de¤indi. Bu sistemin üniversitelerde herkesi performans
puan› peflinde koflturdu¤unu ve bu nedenle de sa¤l›k hizmetlerinin niteli¤i dü-
flerken e¤itimin verilemez hale geldi¤ini ifade etti.

Aile Hekimli¤i Uygulamalar›n› ‹zleme Kurulu (AHU‹K), 10 Nisan 2011 Sal› gü-
nü, ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçal›'n›n baflkanl›-
¤›nda, kurul üyelerinden oluflan bir heyetle ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdür Yard›mc›-
s› Dr. Savafl Kartal'la 2 saat süren bir toplant› gerçeklefltirdi.
Kurulun bileflenleri, amaçlar›, etkinlikleri ile ilgili bilgileri içeren dosya sunuldu.
Kurulun alm›fl oldu¤u karar do¤rultusunda, ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü ile iyi
iletiflim olanaklar›n yarat›lmas›, bilgi paylafl›m›n›n sa¤lanmas›, yaflan›lan sorun-
lar›n görüflülmesi amac›yla görüflme gerçeklefltirildi.
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HASTANEDE B‹BER GAZLI SALDIRI PROTESTO ED‹LD‹

15 N‹SAN 2011

KAMU VE ÖZEL SA⁄LIK ÜRET‹M‹NDE ÇALIfiMA-
ÜCRETLEND‹RME KOfiULLARI TARTIfiILDI

Sendikal Mücadele Çal›flma Grubunca “Kamu Ve Özel Sa¤l›k Üretiminde Ça-
l›flma ve Ücretlendirme Koflullar›n›n De¤erlendirilmesi” bafll›¤› alt›nda hekim-
lerin koflullar›n›n belirlenmesi amaçl› çal›flma yap›ld›. Toplant›da Dr. Fethi Boz-
çal› ‘Özel Hekimli¤in Yeni Boyutu; Aile Hekimli¤i’, Dr. Y›lmaz fiahin “Toplum
Sa¤l›¤› Merkezi Ve Kurum Hekimli¤i”, Dr. Güray K›l›ç “Ayaktan Teflhis Ve Te-
davi Merkezlerinde Çal›flan Olmak”, Dr. Kemal Özay “Özel Sa¤l›k Sektöründe
Güncel Durum”, Dr. Nermin Koç “Kamuda Hastanelerinde Uzman Hekimlik”
konular›nda sunumlar yapt›.

17 N‹SAN 2011

KADIKÖY’DE K‹TLESEL BASIN AÇIKLAMASI
19-20 Nisan GöREV eylemini, talep ve s›k›nt›lar› kamuoyuna duyurmak, vatan-
dafllar› deste¤e ça¤›rmak amac›yla 16 Nisan Cumartesi günü Kad›köy ‹skele
Meydan›’nda bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. Bas›n aç›klamas›nda Bakanl›¤›n
“sa¤l›k alan›nda her fley iyi gidiyor” yalanlar›yla vatandafl› aldatt›¤›, hekimlerin
ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n iyi ve nitelikli bir sa¤l›k ortam› yarat›lmas›, herkese eflit-
ücretsiz-eriflilebilir sa¤l›k hakk› talepleriyle eylemde olaca¤› vurguland›.
Bas›n aç›klamas›n›n sonunda hekimler ellerinde tafl›d›klar› beyaz-uçan balon-
lar› “Sa¤l›kta Dönüflüm yalanlar›n› balon yapt›k uçuruyoruz” diyerek gökyüzü-
ne b›rakt›lar.

16 N‹SAN 2011

TÜM TÜRK‹YE’DE VE ‹STANBUL’DA GöREVDEYD‹K

TTB’nin ça¤r›s›yla ülke çap›nda yürütülen GöREV eylemi ‹stanbul’da büyük ka-
t›l›mla ve baflar›yla gerçeklefltirildi. 19 Nisan sabah› 07.00’den itibaren 3 mer-
kezi noktaya (‹stanbul T›p Fk., Cerrahpafla T›p Fk. Ve Haydarpafla Numune
EAH) grev çad›rlar› kuruldu. ‹lk gün, sabah 09.00’dan itibaren binlerce sa¤l›k
çal›flan› ‹stanbul T›p Fakültesi Temel Bilimler önündeki GöREV çad›r›nda bulu-
flarak Haseki’ye do¤ru yürüyüfle geçti. ‹kinci gün ise Haydarpafla Numune
EAH’den Kad›köy ‹skele Meydan›’na binlerce sa¤l›k çal›flan› yürüdü. Yap›lan
aç›klamalarda ifl, can, gelir güvencesi, mesleki ba¤›ms›zl›¤a ve mesleki onura
sayg› talebi, herkese eflit, ücretsiz sa¤l›k talebi dile getirildi.

19-20 N‹SAN 2011

‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi Üroloji Klini¤i’nde çok bekledi¤ini iddia eden bir has-
ta asistan hekimlere ve sa¤l›k personeline biber gaz› s›karak sald›rmas›
Odam›zca ‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi’nde yap›lan bas›n aç›klamas›yla protesto
edildi. Aç›klamaya ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Lale T›rt›l,
Asistan Hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar› kat›ld›. Dr. Lale T›rt›l konuflmas›nda Sa¤-
l›kta Dönüflüm Program›’n›n hasta memnuniyeti de¤il bir özellefltirme politika-
s› oldu¤unu, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Hükümet’in iddia etti¤i gibi hekimlerin mutlu
olduklar› bir sistem olmad›¤›n› belirtti. Bu programla birlikte hastalar›n hekime
daha fazla görünebildiklerini ancak muayene süresinin befl dakikay› geçeme-
di¤ini ifade etti. 
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NÜKLEERE ‹NAT, YAfiASIN HAYAT!

25 N‹SAN 2011

21 TEMMUZ 2008

Odam›z›n da bileflenleri aras›nda yer ald›¤› Nükleer Karfl›t› Platform’un ça¤r›-
s›yla, 24 Nisan Pazar günü Kad›köy ‹skele Meydan›’nda gerçeklefltirilen miting
binlerce nükleer karfl›t›n› buluflturdu. Çernobil’in y›ldönümünde gerçeklefltiri-
len mitinge pek çok meslek odas›, sendika, demokratik kitle örgütü kat›ld›. Te-
pe Nautilus önünden Kad›köy ‹skele Meydan›’na yürüyüfle geçen kalabal›k
kortej yol boyunca “Nükleer Santral ‹stemiyoruz”, “Nükleere ‹nat Yaflas›n Ha-
yat”, “Susma Hayk›r Nükleere Hay›r” sloganlar› att›lar. ‹stanbul Tabip Oda-
s›’na üye hekimler mitinge “Nükleer Öldürür, Yaflam Hakk›m›z› Savunaca¤›z”
pankart› arkas›nda kat›ld›lar.



KOM‹SYON
VE KURUL
ÇALIfiMA 

RAPORLARI
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Asistan Hekim Komisyonu 

2010 y›l› itibariyle Asistan Hekim Komisyonu’nun önüne koydu¤u hedef; asistan hekimlerin ger-
çek örgütlülü¤ü olabilmektir. Bu amaçtan yola ç›karak, öncelikle “asistan hekimlik”in tan›m›n›
yapm›fl ve asistanlar›n haklar›n› tan›mlam›flt›r. Sadece bu tan›m›n yap›lmas› bile asistanl›k dönemi-
ne bahfledilen “katlan›lmas› gereken geçici süreç” alg›s›n› de¤ifltirmifl, tan›ms›zl›¤›n hak kay›plar›-
n› kolaylaflt›rd›¤›n› ortaya ç›karm›flt›r. Bu tan›mlamadan hareketle asistanlar›n öncelikle ö¤renim
aflamas›nda olan uzmanl›k ö¤rencileri oldu¤u, ö¤renim haklar› oldu¤u; ayn› zamanda devlet me-
muru olduklar› ve memuriyetten do¤an haklar›n›n sakl› olmas› gerekti¤i ortaya konmufltur.

Asistanlar›n haklar› e¤itim alma hakk› ve nöbet ertesi izin hakk› olarak sadelefltirilip asistan hekim-
lerin bu iki hak kazan›m›na odaklanmalar› sa¤lanm›flt›r. Bu çerçevede;

- E¤itim hakk› ve nöbet ertesi izin hakk› alt komisyonlar› oluflturuldu.

- 27 Kas›m 2010’da ”Nöbet ertesi izin hakk›” talebiyle Taksim’de bir yürüyüfl ve bas›n aç›klamas›
yap›ld›.

- 12 Aral›k 2010’da T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay› bünyesinde “Asistan Hekimlik Tart›fl›l›yor”
oturumu düzenlendi, Ankara ve ‹zmir’den gelen asistanlarla “Asistan Hekim Buluflmas›” gerçek-
lefltirildi.

- 13 fiubat 2011’de asistan hekimlerin özlük haklar› konusundaki taleplerimizin kamuoyuna duyu-
rulmas› amac›yla Taksim’de bas›n aç›klamas› yap›ld›.

- 13 Mart 2011’de Ankara’da yap›lan büyük sa¤l›k mitingi öncesi asistan hekimlerin mücadele
ça¤r›s›n›n ‹stanbul s›n›rlar›n› aflmas› ve mitinge  ça¤r› olmas› amac›yla flark›lar yaz›l›p amatör klip-
ler çekilerek internet arac›l›¤›yla yayg›nlaflmas› sa¤land›.

- 13 Mart mitinginde Ankara, ‹stanbul, ‹zmir asistan hekim komisyonlar›n›n yo¤un kat›l›m›yla ala-
n›n en kalabal›k kortejlerinden biri oluflturuldu. 

- Mitingde verilen söz tutuldu;19-20 Nisan tarihlerinde asistan hekimlerin örgütlü oldu¤u tüm
hastanelerde %100’e varan kat›l›mlarla ifl b›rak›ld›.
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14 Mart T›p Haftas› Komisyonu

2011 y›l› T›p Haftas› etkinlikleri 14-20 Mart tarihleri aras›nda gerçeklefltirildi. T›p Haftas› 14 Mart
Pazartesi günü Taksim Atatürk An›t› önünde yap›lan törenle bafllad›.

Bu y›l da T›p Haftas› boyunca birim ziyaretinden, panele, forumdan konsere, hizmet plaket töre-
ninden film gösterimine dek pek çok etkinlik gerçeklefltirildi.

1 hafta boyunca aralar›nda özel ve kamu hastanelerinin de bulundu¤u 5 sa¤l›k kurumuna ziyaret
gerçeklefltirildi.

“Doktorlar ve Sa¤l›k” Resim Yar›flmas›, Foto¤raf yar›flmas› ödülleri ilk gün düzenlenen bir tören-
le sahiplerini bulurken, dereceye giren eserler 1 hafta boyunca sergilendi. Yine hekimlerin ellerin-
den ç›kan resim ve foto¤raflar da ‹stanbul T›p Fakültesi Sergi Salonu’nda 1 hafta boyunca sergi-
lendi.

T›p ö¤rencilerinden ve hekimlerden kurulu müzik gruplar› ve korolar taraf›ndan; halk müzi¤i, pop-
rock ve sanat müzi¤i kategorilerinde 3 ayr› konser gerçeklefltirildi. Bu seneki Geleneksel T›p Haf-
tas› Konseri Cerrahpafla T›p Fakültesi Oditoryumu’nda yap›ld›. “Tebriz’den Toros’a” bafll›kl› türkü
konserinde Bo¤aziçi Gösteri Sanatlar› Toplulu¤u’ndan Feryal Öney ve Cavit Mürtezao¤lu sahne al-
d›lar. Ahmet Telli’nin konuk oldu¤u fliir dinletisi ise Muammer Karaca Tiyatrosu’nda gerçekleflti-
rildi.

Sa¤l›k alan›nda yaflanan sorunlar›n ve öne ç›kan gündemlerin yo¤unlu¤u bu senenin panel-forum
program›na da yans›d›. T›p Haftas› boyunca; t›p e¤itiminden sa¤l›k ortam›nda giderek artan flid-
det olaylar›na, sa¤l›k alan›nda yaflanan ayr›mc›l›ktan toplumsal travma ya dek pek çok konu ele
al›nd›.

Bu y›l ödüllü bir filmin; Kosmos’un gösterimi gerçeklefltirildi. Gösterim geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l
da Marmara Üniversitesi Haydarpafla Kampüsü R Salonu’nda yap›ld›. 

Silivri Temsilcili¤imiz taraf›ndan gerçeklefltirilen etkinlikler de Atatürk An›t› önünde yap›lan tören-
le bafllad›. Silivri Temsilcili¤imizce düzenlenen Geleneksel T›p Haftas› yeme¤i yaklafl›k 200 hekimi
buluflturdu.

‹.Ü. Spor Birli¤i ile ortaklafla yürütülen spor turnuvas›n›n ard›ndan, karfl›laflmalar sonucu dereceye
girenlere ödüllerinin verildi¤i bir tören de gerçeklefltirildi.

Bu y›l T›p Haftas› Ödül Töreni ile Hizmet Plaket Töreni ayn› gün Cerrahpafla T›p Fakültesi Oditor-
yumu’nda gerçeklefltirildi. Odam›z Yönetim Kurulu Üyelerinin yan› s›ra yüzlerce hekimin bir araya
geldi¤i törenlerde, “T›p Bilim Ödülü”, “Prof. Dr. Nusret H. Fiflet Halk Sa¤l›¤› Hizmet/Teflvik Ödü-
lü”, “As. Dr. Cengiz Çetin Tez Ödülü”, “Bas›nda Sa¤l›k Ödülleri” sahiplerini buldu. Ard›ndan ya-
p›lan “Hizmet Plaket Töreni”nde ise 70., 60., 50. 40. Ve 25. Y›l hizmet y›llar›n› tamamlayan he-
kimlere hizmet plaketleri verildi. Törenler süresince geleneksel 14 Mart T›p Kokteyli gerçeklefltiri-
lirken, meslektafllar›m›z s›n›f ve dönem arkadafllar›yla bir araya gelmenin mutlulu¤unu, coflkusu-
nu yaflad›lar.

T›p Haftas›n›n son günü olan 20 Mart Pazar günü 3000 hekimin bir araya geldi¤i son derece cofl-
kulu, kitlesel ve renkli bir Taksim yürüyüflü yap›ld›. Sabah›n erken saatlerinde Tünel Meydan›’nda
buluflan hekimler ve aileleri “Gelece¤imiz ve Mesleki Onurumuz ‹çin GöREVe Yürüyoruz” pankar-
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t› arkas›nda Taksim’e dek yürüdüler. Tramvay Dura¤›’na s›¤mayan hekim kitlesi Gezi Park›’na yö-
neldi ve burada Odam›z Yönetim Kurulu’nca sa¤l›k alan›nda yaflanan sorunlar›n ve taleplerimizin
dile getirildi¤i “14 Mart T›p Bildirgesi” okundu.

Genel Koordinatör: Dr. Hasan O⁄AN Onur Üyeleri: Dr. Erdinç KÖKSAL, Dr. Hayri DAVAS Üye-
ler: Dr. Abdül LAMA, Dr. Ali Emre Tahao¤lu, Dr. Ayflegül B‹LEN, Dr. Canel B‹NGÖL, Dr. Ejder Ak-
gün YILDIRIM, Dr. Erçin YILDIZ, Dr. Erhan EMEL, Dr. Gülay TOPÇU, Dr. Korkut CANPOLAT, Dr. La-
le TIRTIL, Dr. Mustafa SÜLKÜ, Dr. Mustafa TAMYÜREK, Dr. Nihat fiAHBAZ, Dr. Özlem YILMAZ,
Dr. Sevinç ÜYE, Dr. Süheyla A⁄KOÇ, Dr. Süleyman ÖZYALÇIN, Dr. Tolga DA⁄LI, Dr. Zeynep SO-
LAKO⁄LU, ‹nt. Dr. Ça¤lar EKEN, ‹nt. Dr. ‹rem fiAHAN, ‹nt. Dr. Mustafa Mesut KAYA, ‹nt. Dr. Per-
çin YERG‹N, ‹nt. Dr. Serap KAYA
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Temsilciler Kurulu 

Temsilciler Kurulu (TK), ‹stanbul Tabip Odas›'n›n Genel Kuruldan sonraki en yetkili karar organ›-
d›r. TK, etkin, kat›l›mc›, karar ve yetkilerin paylafl›lmas›, yönetsel yap›y› güçlendirmesi ad›na olduk-
ça 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 Oda-
s›'n›n kurullar›nda yer alan hekimlerden oluflur.

TK yönergesi gere¤i kendi aras›nda 7 kifliden oluflan divan üyelerini seçer. Seçilen üyeler aras›n-
dan bir baflkan 2 sekreter belirlenir. Temsilciler Kurulu Divan›, her TK ayl›k toplant›s›ndan bir haf-
ta önce toplan›r. Divan bu toplant›da üye ve temsilcilerden gelen gündem önerilerini önem s›ra-
s›na göre gündemlefltirir. Bu gündem önerileri için haz›rl›k yapar. TK ayl›k toplant› gündemi ön-
ceden temsilcilere elektronik posta yolu ile iletilir. Toplant› bafllang›c›nda ek gündem önerileri de
dikkate al›narak gündemlefltirilir. TK ayl›k toplant› sonras›, toplant›da konuflulan gündemler, al›-
nan kararlar web sitemizde yay›nlan›r, ayr›ca temsilcilerimize elektronik postayla iletilir.

Her ay farkl› gündemlerle toplan›l›r, konuflulan gündemlerin sonuçlar› veya gündemleflen konuy-
la ilgili geliflmeler bir sonraki toplant›da aç›klan›r. Yönetim Kurulu faaliyet raporu temsilcilere ön-
ceden gönderilir, toplant›da görüflülür. Gündem konular› süre dikkate al›narak tart›fl›l›r. Somut bir
sonuca ba¤lanmaya çal›fl›l›r. TK, her ay›n ilk Sal› günü saat 18:30-20:30 aras›ndan toplan›r.

2010-2011 Dönemi Temsilciler Kurulu Faaliyetleri: 

Yeni dönem birim temsilcilerini seçmek amac›yla seçim komisyonu kuruldu. Dr. Fethi Bozçal›, Dr.
Lale T›rt›l, Dr. Süheyla A¤koç, Dr. Samet Mengüç, Dr. Dilek Kanmaz, Dr. Ümit Akgün, Dr. Koray
Yalç›n'dan oluflan seçim komisyonu ‹stanbul Bölgesini birimlere ay›rarak ifl bölümü yapt›. Eylül ve
Ekim ay› boyunca ‹stanbul’daki birçok Üniversite, E¤itim Araflt›rma Hastaneleri, Kamu ve Özel
Hastanelerde seçimlerle, birim temsilcilerini belirlediler. ‹stanbul genelinde 1 Kas›m itibariyle aile
hekimli¤i uygulamas›na geçildi¤inden, 1. basamak birim temsilcilikleri Kas›m ay› boyunca yap›la-
rak, yeni dönemde 220 civar›nda birim temsilcisi seçilmifl oldu. 7 Aral›k 2010 tarihinde birim tem-
silcilerinin kat›l›m› ile ilk toplant› gerçeklefltirildi. Ayn› toplant›da 7 kifliden oluflan Temsilciler Ku-
rulu Divan Üyelerinin seçimi yap›ld›.

21 Aral›k 2010 tarihinde Divan Üyeleri kendi aralar›nda yapt›klar› seçimle Dr. Samet Mengüç'ü Di-
van Baflkanl›¤›na, Dr. Dilek Kanmaz ve Dr. Koray Yalç›n'› Divan Sekreterli¤ine seçerek yeni dönem
çal›flmalar›na bafllad›.

Temsilciler Kurulu Toplant›lar›:

Ocak 2011 toplant›s›:

‹stanbul Tabip Odas› Temsilciler Kurulu, 2011 y›l›n›n ilk toplant›s›n› yenilenen temsilci ve Temsilci-
ler Kurulu Divan› üyeleriyle 4 Ocak 2011 tarihinde gerçeklefltirdi.
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100’e yak›n temsilcinin kat›l›m› ile gerçekleflen Temsilciler Kurulu toplant›s›, ‹TO Temsilciler Kuru-
lu Divan› Baflkan› Dr. Samet Mengüç’ün gündemi heyete sunmas› ve sonras›nda ‹TO Baflkan› Prof.
Dr. M. Taner Gören’in aç›l›fl konuflmas›yla devam etti. Gören; Temsilciler Kurulu’nun önemini ve
yeni Divan’›n oluflumu ile ilgili aç›klamalarda bulundu. Daha sonra ‹stanbul Tabip Odas› Aral›k ay›
faaliyet raporu sunuldu.

Gündemin 2. Maddesi olan de¤iflik mesleki etkinlik alanlar›m›zdan son geliflmelerin aktar›lmas›y-
la devam edildi.

Üniversite hastanelerindeki son geliflmeler Prof. Dr. Raflit Tükel taraf›ndan aktar›ld›. Tükel; özetle
üniversite hastanelerinde hasta say›s›n›n artt›¤›n› buna karfl›n SGK’dan ald›¤› paylar›n azald›¤›n›,
üniversitelerin döner sermayeye mahkum edildi¤ini, genel bütçeden çok düflük pay ald›¤›n› ve so-
nuçta üniversitelerin hizmet ve kalitesinin afla¤›ya çekildi¤ini belirtti. Torba yasayla üniversitelerin
IMF yard›mlar› gibi koflula ba¤l› yard›m ad› alt›nda bir dayatma ile, Marmara Üniversitesi örne¤in-
deki gibi Maliye Bakanl›¤›’n›n denetiminde üniversiteler haline getirilmeye çal›fl›ld›¤›n› belirtti. Bu
uygulamalarda temel amac›n üniversite hastanelerinin temel ifllevlerini köreltmek, t›p fakülteleri-
ni yüksekokullara çevirmek oldu¤u vurgusunu yapt›.

Kamu hastanelerindeki son durum hakk›nda Dr. Koray Yalç›n k›sa bir bilgilendirme yaparak, özel-
likle döner sermaye gelirlerindeki azalma, surtime uygulamalar› ve hekime yönelik fliddetten bah-
setti.

1. basamak ve aile hekimli¤indeki son geliflmeler ‹TO yönetim kurulu üyesi Dr. Fethi Bozçal› tara-
f›ndan aktar›ld›. ‹stanbul’da 2 milyon kiflinin aile hekiminin henüz olmad›¤›, 1.000’e yak›n aile he-
kiminin ebe ve hemfliresiz oldu¤u, altyap›s› haz›rlanmadan bafllat›lan aile hekimli¤i uygulamalar›-
n›n istikrar ve kaliteli sa¤l›k hizmeti bir yana daha çok kargafla ve kalitesizlik getirdi¤i vurguland›.

Özel hekimlikteki olumsuz geliflmeler hakk›nda konuflan Dr. Samet Mengüç özetle uluslararas› ne-
oliberal ekonomi politi¤in bir sonucu olarak bugünkü AKP iktidar›na ödev olarak verilen Sa¤l›kta
Dönüflüm Program›’n›n kaç›n›lmaz sonucu olarak; özel-kamu ay›r›m› olmaks›z›n tüm sa¤l›k çal›-
flanlar›n›n direkt olarak bu olumsuzluktan nasibini ald›¤›n› belirtti.

Muayene hekimli¤i konusunda söz alan TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Op. Dr. fiükrü Güner; mu-
ayene hekimli¤inin mesle¤imiz aç›s›ndan hayati önem tafl›yan bir hak oldu¤unu ve tüm mücade-
lemizle bu hakk›m›z› korumam›z gerekti¤ini belirtti.

Özel Hekimlik Komisyonu Üyesi Dr. Özgür Devrim K›l›ç özetle özel hekimlikte yaflan›lan olumsuz-
luklar›n giderilmesinin örgütlü mücadele ile mümkün olaca¤›n› belirtti.

‹flyeri hekimli¤i ile ilgili son geliflmeler ‹TO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Süheyla A¤koç taraf›ndan ak-
tar›ld›. Özellikle iflyeri hekimli¤i sertifikasyonunun özel flirketlere devredilmeye çal›fl›lmas›n› bir ta-
lihsizlik olarak niteledi. TTB, tabip odalar›n›n ve üniversitelerin iflyeri hekimli¤i yetkilendirme, ye-
terlilik belgelerinin verilmesi ve e¤itim sürecine mutlaka müdahil olmas› gerekti¤ini aktard›.

Gündemin 3. maddesi olan TTB eylem program›n› ve yap›lanlar› ayr›nt›lar›yla anlatan TTB Merkez
Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk, TTB eylem takviminin 13 Mart 2011 tarihinde Ankara’da yap›-
lacak mitingle sona erece¤i bilgisini sundu. Önümüzdeki süreçte yap›lacak eylemlerde kat›l›m›n
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nas›l artt›r›labilece¤i, kamuoyu bilgilendirmelerinin nas›l baflar›labilece¤i konular›nda temsilci ve
kat›l›mc›lar›n görüfl ve önerileri istendi.

Çok say›da temsilci ve kat›l›mc› meslektafl›m›z›n söz alarak katk› sundu¤u toplant›da, baz› hekim
arkadafllar taraf›ndan; gazete ilanlar› verilmesi, medya araçlar›n›n kullan›lmas›, gazete köfle yazar-
lar›n›n deste¤inin al›nmas›, P‹AR flirketlerinden destek al›nmas› gerekti¤i, siyasi partilerle görüflül-
mesi, profesyonel destek al›nmas› gerekti¤i vurguland›. Prof. Dr. Orhan Ziylan; pratik sonuç al›c›
güçlü ve örgütlü tav›r gelifltirmenin flart oldu¤unu, Prof Dr. Selçuk Erez; halka yönelik deklaras-
yon yay›nlanmas›, hekimlere yönelik aktif bilinçlendirme çal›flmalar›n›n bafllat›lmas›n›, 14 Mart’›n
bu y›l matem günü ilan edilerek etkinlik yap›lmas›n› önerdi. Dr. Mustafa Sülkü ‹stanbul’un 39 il-
çesinde ayn› anda halka ve sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik etkinlikler düzenlenmesi önerilerinde bu-
lundu. 20’ye yak›n temsilcinin söz alarak görüfl ve önerilerde bulunmas› toplant›y› verimli k›ld›.

fiubat 2011 Toplant›s›:

1 fiubat 2011 tarihinde gerçeklefltirilen toplant›da; Ocak 2011 Faaliyet Raporunun Temsilciler Ku-
rulu Divan baflkan› Dr. Samet Mengüç taraf›ndan okunmas›n› takiben, çal›flma alanlar›ndan k›sa
bilgilendirmeler yap›ld›. Prof. Dr. Tunçalp Demir 31 Ocak 2011 tarihinde PERFORMANS YASASI-
NA HAYIR slogan› ile protesto yürüyüflü yapan ‹stanbul Üniversitesi Ö¤retim Üyelerinin eylemini
de¤erlendirdi. Demir özetle; 300'ü aflk›n Ö¤retim Üyesinin kat›ld›¤›n›, ö¤retim üyelerinin kararl›
ve örgütlü tavr› karfl›s›nda ileriye yönelik umutlar›n artt›¤›n› belirtti. 

Üniversite, E¤itim ve Araflt›rma Hastaneleri, Kamu ve Özel hastaneler ad›na, Aile ve Toplum sa¤-
l›¤› hekimleri ve Asistan hekimler ad›na 20 civar›nda temsilci farkl› görüfl, öneri ve tespitlerini ak-
tard›.

Temsilciler kurulu toplant›s›n›n ana gündem maddesi olan “SÖZ B‹TT‹, fi‹MD‹ EYLEM ZAMANI”
slogan› ile ifadesini bulan serbest forumda, çok yönlü tart›flma, elefltiri, özelefltiri, öneri ve pratik
eylem konular›nda görüfller aktar›ld›.

Yap›lan toplant›da, Sa¤l›kta Dönüflüm Program› ad› alt›nda hekimlik mesle¤ine yap›lan sald›r›lara
dur demekteki tek yolun, birlik ve beraberlik duygusuyla kitlesel eylemler olmas› gerekti¤i görüflü
benimsendi. 

Mart 2011 Toplant›s›:

Temsilciler Kurulu Toplant›s› geniflletilmifl olarak 1 Mart 2011 tarihinde “ÇOK SES, TEK YÜREK -
13 MART ANKARA M‹T‹NG‹” bafll›¤› alt›nda belirlenen tek gündem maddesi ile gerçeklefltirildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Temsilciler Kurulu Divan› ve üyeleri, komisyon ve kurul üyeleri, Miting Dü-
zenleme Kurulu üyelerinin kat›l›m› ile gerçekleflen toplant›, Divan Baflkan› Dr. Samet Mengüç'ün
gündemi okumas› ve fiubat ay› faaliyet raporunu slaytlar eflli¤inde sunmas›yla bafllad›. Oda Bafl-
kan›m›z Prof. Dr. Taner Gören'in sürece yönelik yapt›¤› genel de¤erlendirme konuflmas›n› takiben
ana gündeme geçildi.

Odam›z Yönetim Kurulu ve 13 Mart Mitingi Düzenleme Kurulu Üyesi Dr. Ali Özyurt'un video gös-
terisiyle gerçeklefltirdi¤i, süreci özetleyen sunumu ve ‹stanbul hekimlerinin de kat›l›m›yla haz›rla-
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nan “Çok SES, Tek YÜREK” klibi salonda coflkuyla karfl›land›.

Genel Sekreter ve Miting Düzenleme Kurulu Üyesi Dr. Ali Çerkezo¤lu ise yapt›¤› konuflmada 13
Mart Mitingi’nin; hekimlerin ve tüm sa¤l›k çal›flanlar›n›n sa¤l›k alan›nda ad›m ad›m uygulanan y›-
k›m program›na karfl› Çok Ses, Tek Yürek olarak karfl› durduklar›n› göstermenin önemli bir zemini
olaca¤›n› belirtti ve gerek miting haz›rl›klar› yap›l›rken yürütülecek çal›flmalar›n, gerekse mitingin
kendisinin umutlar›m›z› gelece¤e tafl›mak aç›s›ndan son derece önemli oldu¤unu vurgulad›. Ard›n-
dan birçok kat›l›mc› taraf›ndan mitinge yönelik öneri, katk› ve görüfller sunuldu. Ankara'da yap›la-
cak mitinge en az 100 adet otobüs ile kat›l›m hedeflendi. Daha sonra hastane ve ilçe sorumlular›-
n›n belirlenmesine geçildi. Gönüllülük esas›na göre, ‹stanbul'un birçok hastane ve bölge sorumlu-
su belirlendi. 40.000 adet el broflürü ve 1000 adet duvar afifli haz›rlanarak temsilcilere da¤›t›ld›.

5-10 Mart 2011 tarihinde miting öncesi son bir de¤erlendirme toplant›s› yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.

Nisan 2011 Toplant›s›: 

Nisan 2011 Temsilciler Kurulu Toplant›s› 05.04.2011 tarihinde 70 kifliyi aflk›n temsilcinin
kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Yap›lan de¤erlendirmelerde “Gelecekte Hak Arama Mücadelemiz nas›l
olacak? ‹fl b›rakma m›? ‹fl yavafllatma m›?” sorular›na cevap arand›. Mart ay› faaliyet raporu slayt
gösterileri eflli¤inde Divan Baflkan› taraf›ndan kat›l›mc›lara aktar›ld›. Ayl›k faaliyet raporu sunulur-
ken Mart ay›nda hekimlere ve sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik artan fliddet olaylar›na dikkat çekildi.

Ana gündem maddesine geçmeden önce ‹TO Genel Sekreteri Ali Çerkezo¤lu 13 Mart 2011 Çok
ses Tek yürek Ankara Mitingi, 20 Mart Taksim hekim yürüyüflünün etkileri, sonuçlar› hakk›nda bil-
gilendirmelerde bulundu. Daha sonra Çerkezo¤lu önümüzdeki süreçte TTB ve ‹stanbul Tabip Oda-
s›n›n görüfl ve planlar› hakk›nda genifl bir sözel sunum gerçeklefltirdi.

Sa¤l›kta Dönüflüm Program› ad› alt›nda hekimlerin u¤rad›klar› hak kay›plar›n› gidermeye yönelik
"Hak Arama Mücadelemiz" ad› alt›nda kat›l›mc›lar görüfl, öneri, kayg› ve çekingelerini dile getir-
diler. Süresiz ifl b›rakmadan, pasif direnifl ve ifl yavafllatmaya, halka yönelik bilgilendirme çal›flma-
lar›ndan, medya kurulufllar›n›n deste¤ini alma çal›flmalar›na, popüler dikkat çekici eylemlere kadar
genifl yelpazede öneriler sunuldu. Ancak hemen hemen tüm kat›l›mc›lar›n ortak görüflü hekimlik
mesle¤ine yap›lan pervas›z sald›r›lara ve hak kay›plar›na dur demenin tek yolunun 1-2 günlük ifl
b›rakma-G(ö)REV ile Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Hükümetin dikkatini çekme yönündeki eylem karar› oldu.
Bu nedenle 10 Nisan 2011 tarihinde saat 12:00-15:00 aras›nda tüm oda üyelerine aç›k bir top-
lant› düzenlenmesine ve bu toplant›dan da bir G(ö)REV Düzenleme Komitesi kurulmas› karar›na
var›ld›.

Temsilciler Kurulu Divan Baflkan›: Dr. Samet Mengüç TK Divan Üyeleri: Dr. Z. Dilek Kanmaz,
Dr. Koray Yalç›n, Dr. Tunçalp Demir, Dr. Pelin Taflk›ran, Dr. Seval Zeren, Dr. Gürcan Bahad›r
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Özel Hekimlik Komisyonu

26 May›s 2010 tarihli, seçim gündemli, Özel Hekimlik Komisyonu toplant›s›nda oy çoklu¤u ile se-
çilen yeni yürütme kurulu; görev da¤›l›m› ve hedeflerini belirledi¤i ilk toplant›s›n› 1 Haziran 2010
tarihinde gerçeklefltirerek dönem faaliyetlerine bafllam›flt›r.

Uygulanan sa¤l›k politikalar›n›n özel sa¤l›k sektörü ve mesle¤in serbest icras›nda, yönetmelik ve
idari bask›larla gündeme getirdi¤i de¤iflimler, ma¤duriyet ve hak kay›plar›na neden olan yapt›r›m-
lar karfl›s›nda; komisyon yürütme kurulu meslek örgütü içerisinde di¤er birimlerle de koordineli ça-
l›flarak sürece müdahil ve etkin bir mücadeleyi görev bilmifltir.

Gelinen bu noktada; Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu gerek gerçeklefltirdi¤i genifl kat›-
l›ml› yürütme kurulu toplant›lar›nda gerekse özel gündemlerle yap›lan komisyon toplant›lar›nda;
karar defteri üzerine yazd›¤› sat›rlar› k›sa sürede eylem, somut ad›m ve icraata dönüfltürmeyi ba-
flarm›fl, ‹TO bünyesinde mesai saatleri boyunca özel sektör/serbest çal›flan meslektafllar›m›za nite-
likli hizmet sunan özel hekimlik bürosunun kurulmas›yla da çal›flmalar h›z kazanm›flt›r.

Komisyon Yürütme Kurulu;

• Her Sal› günü yap›lan ‹TO Yönetim Kurulu toplant›lar›na düzenli olarak kat›lm›fl,

• Saha ziyaretlerinde bulunarak meslektafllar›yla buluflmufl, sorunlara refleks çözümler için çal›flm›fl,

• Her yönetmelik, tebligat vb. idari uygulamalar sonras› meslek odas›n›n hukuk bürosu ile ortak ça-
l›flmalar yürütüp, hekim aleyhine iflleyen veya lehte aç›lacak dava süreci çal›flmalar›na müdahil ola-
rak tüm üyeleri gerek e-posta, gerek moderasyonunu yürüttü¤ü “serbesttabip” iletiflim grubu, ge-
rekse birebir telefon ile görüflerek bilgilendirmifl,

• Ayl›k rutin komisyon toplant›lar› yerine güncel, gündemli, çözüm odakl› toplant›lar düzenlemifl,

• Temsil etti¤i alana yönelik afifl, bildiri, poster, pankart çal›flmalar› yürütmüfl,

• ‹TO etkinliklerinde “özel hekimlik komisyonu pankart›” açm›fl ve korteje kat›lm›fl,

• ‹lk kez bir özel hastane önünde; özel sektörde “sistematik ücret gasp›”n› protesto ederek bas›n
aç›klamas›yla kamuoyuna duyurmufl,

• Yine bir özel hastanede benzer sorunlar› yaflayan meslektafllar›m›z›n meslek örgütü ile ortak ça-
l›flmas› sa¤layarak kamuoyunda ses getiren bir ifl b›rakma eylemi gerçeklefltirilmifltir.

• Di¤er illerdeki odalar ve özel hekimlik komisyonlar› ile de ba¤lant›da olmufl, bilgi ve süreci ortak-
laflt›rma çal›flmalar›nda bulunmufltur.

• Komisyonu Temsilciler Kurulu Divan›’nda ve etkinlik düzenleme kurullar›nda da temsil etmekte-
dir.

Afla¤›da maddeler halinde yer alan faaliyet raporunun detayl› dokümanlar›na, toplant› kararlar›na
ve foto¤raflar›na http://ohk.istabip.org.tr/ web adresi üzerinden ulafl›labilmektedir.

• 1 Haziran 2010 - Görev da¤›l›m› ve hedeflerin belirlendi¤i ilk yürütme kurulu toplant›s›n› takiben
s›k aral›klarla gerçeklefltirilen, karar defterine ifllenen yürütme kurulu toplant›lar› gerçeklefltirilmifltir.

• 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleflen, komisyon ve kurullar›n yeni yönetim kurulu ile bir araya
geldi¤i ‹stanbul Tabip Odas› Derbent toplant›s›na kat›larak özel hekimlik alan›nda yaflanan sorun-
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lar›n ve örgütlenme hedeflerinin anlat›ld›¤› sunum gerçeklefltirmifltir.

• Öncesinde Özel Hekimlik ad›na karar önerileri haz›rlay›p sundu¤u; 27 Haziran 2010 tarihinde An-
kara’da gerçekleflen TTB 59. Büyük Kongre’ye kat›lm›flt›r.

• 29 Haziran 2010 “Özel Sektör Hekimleri Örgütleniyor” gündemli ilk komisyon toplant›s›n› ger-
çeklefltirmifltir.

• Temmuz 2010’da “Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortas›” gündemli genifl bir yürütme toplant›-
s› yap›larak, 24 Temmuz 2010 tarihinde düzenlenen ayn› konulu panel öncesi çal›flmalar bafllat›l-
m›fl, üyelere bilgilendirmeler gönderilmifltir.

• 10 A¤ustos 2010 tarihinde “3 A¤ustos Ayakta Teflhis ve Tedavi Yap›lan Sa¤l›k Kurulufllar› Yönet-
meli¤inde Yap›lan De¤ifliklik” gündemli genifl kat›l›ml› komisyon toplant›s› gerçeklefltirilmifltir.

• A¤ustos/Eylül aylar›nda özel sektörde ücret gasp› ve emsal davalara yönelik dosya taramalar›, sa-
ha çal›flmalar› yap›larak ma¤dur olan meslektafllar›m›zla görüflmeler yap›lm›flt›r.

• Eylül 2010’da “Özel Hekimlik Büro”muzun kurulmas› ile çal›flmalar ivme kazanm›fl, veri taban›
çal›flmalar›-emsal davalar takibi-üyelerle iletiflim-web sayfas› revizyonu gibi çal›flmalar ortaklaflt›r›l-
m›flt›r.

• 5 Ekim 2010 tarihinde ‹TO Yönetim Kurulu ile birlikte “Özel Sa¤l›k Sektöründe Sistematik Ücret
Gasp›” raporu bas›n aç›klamas› ile kamuoyuna duyurulmufl, bunu yapan hastaneler deflifre edilmifl-
tir.

• 6 Ekim 2010 tarihinde gerçeklefltirilen komisyon toplant›s›nda ayn› gün Genel Sekreterimizin; ‹l
Sa¤l›k Müdürü ile yapt›¤› “özelde hekim eme¤i-ücreti gasp›” görüflmesinin detaylar› paylafl›lm›fl,
toplant›da Avrupa’da hekim sendikalaflmas› FEMS gündeme al›nm›flt›r.

• 12 Ekim 2010 tarihinde, SGB taraf›ndan muayenehanelere yap›lan zorunlu tebligatlar nedeniyle
hukuk bürosu ve özel hekimlik bürosu ile koordineli çal›flmalar yürütülerek tüm üyelere bilgilendir-
me yap›lm›flt›r.

• 13 Ekim 2010 tarihinde özel hekimlik iletiflim platformu olan “serbesttabip” grubu kurularak mo-
derasyonu yürütülmektedir.

• 26-30 Ekim 2010 tarihlerinde Amsterdam’da gerçekleflen, komisyonun üzerinde önemle dura-
rak, her toplant›da broflür/slayt/bilgilendirme ile dikkat çekti¤i “fliddet” konulu uluslararas› konfe-
ransa kat›l›m gerçeklefltirildi.

• 4 Kas›m 2010 ve 8 Kas›m 2010 tarihlerinde ‹TO Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte “Özel sektör-
de ücret gasp› ve sözleflmelerin” gündem yap›ld›¤› SGK ‹L Müdürlü¤ü ve OHSAD Yönetim Kurulu
ziyaretleri gerçeklefltirildi.

• 9 Kas›m 2010 tarihinde “sa¤l›kta metalaflma/sektörleflme” konulu panel düzenlendi.

• 24 Kas›m 2010 tarihinde Kad›köy Büroda “Muayenehane Hekimlerimiz”le buluflarak süreci de-
¤erlendirdi¤imiz ve temsilcileri seçti¤imiz toplant› yap›ld›.

• 28 Kas›m 2010 TJOD (Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derne¤i) toplant›s›na konuk konuflmac› olarak
“özel sektörde sözleflmeler” konusunda bilgi vermek üzere kat›l›nd›.

• 1 Aral›k 2010 tarihli komisyon toplant›s›nda; bir süredir “özel sektörde çal›flma/ücretlendirme bi-
çimleri/sözleflmeler” konusunda yürütülen anket çal›flmas› sonuçlar› paylafl›larak; 01.01.2011 tari-
hinde uygulamaya girecek olan ve tüm hastane baflhekimlerine gönderilmifl “hekim sözleflme” tas-
la¤›, içeri¤i gündem yap›larak üyeler bilgilendirildi.
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• Sahadan, meslektafllar›m›zdan komisyona yans›yan flikayet ve talepler do¤rultusunda özel sa¤l›k
alan›nda ifl kanununa ayk›r› çal›flma biçimlerini hekimlere uygulatmaya zorlayan hastane yönetim-
lerine (Medical Park hastaneler grubu vb.) uyar› yaz›lar› gönderilerek takibe al›nd›.

• 14 Aral›k 2010 - Bu kez de ‹TO Ca¤alo¤lu’nda muayenehane hekimlerimizle bir araya gelerek sü-
reç de¤erlendirilip, öneriler kararlar al›nd› ve temsilcilerimiz seçildi.

• 22 Aral›k 2010 - ‹TO yönetimi taraf›ndan Sa¤l›k Bakanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
SGK’ya “ücret gasp›” konulu dosyalar gönderilerek ilgili birimlerin görevlerini yapmas› talep edildi.

• 25 Aral›k 2010 - Taksim Alman Hastanesi önünde “N‹TEL‹KL‹ ÜCRET GASPINA SON” sloganla-
r›yla ilk kez bir özel hastane karfl›s›nda bir eylem düzenlenerek ücret gasp› konulu bas›n aç›klama-
s› okunarak kamuoyuyla paylafl›ld›.

• Ücret gasp› uygulamas›na devam eden hastanelere (Hospitalium Group, JFK Hastanesi, Universal
Group Hastaneleri vb.) uyar› yaz›lar› gönderildi.

• 5 Ocak 2011 - JFK hastanesinde meslektafllar›m›z ziyaret edilerek,7 Ocak Cuma akflam› ‹TO Ca-
¤alo¤lu’nda genel sekreterimizin ve yönetim kurulu üyelerimizin de kat›l›m›yla ortak bir toplant› dü-
zenlendi.

• 6 Ocak 2011 tarihinde bir kez daha de¤ifltirilen ATTYK yönetmeli¤ine dair hukuk bürosu ve özel
hekimlik bürosu ile ortak çal›flmalar yap›ld›. Üyelere bilgilendirme hizmeti verildi.

• 15 Ocak 2011 tarihinde TTB ça¤r›s›yla ‹TO’da gerçekleflen “ikinci ilde çal›flma, özel sa¤l›k alan›n-
da çal›flma biçimleri” konulu toplant›ya kat›ld›k.

• 19 Ocak 2011 - ‹stanbul KBB-BBC Derne¤i’nde “özel sa¤l›k alan›nda” geliflmeleri paylaflmak üze-
re toplant›ya misafir konuflmac› olarak kat›ld›k.

• 25 Ocak 2011 Sal› günü TTB eylemlilik süreci kapsam›nda “özel hekimlik alan›na” ayr›lan hafta-
n›n program›n› ‹TO Yönetimine sunarak, ayn› akflam genifl bir yürütme toplant›s› ile bilgileri ortak-
laflt›r›p “MESLEK‹ BA⁄IMSIZLIK VE SERBEST MESLEK ‹CRA HAKKIMIZ” ana temal› haz›rl›klar› ta-
mamlad›k. 

• Etkinlik kapsam›nda, 2 fiubat 2011 Çarflamba akflam› muayenehane temsilcilerimizle bir akflam
yeme¤i organize ederek bir araya geldik.

• 3 fiubat 2011 günü “Mesleki Ba¤›ms›zl›¤›m›za ‹ndirilen Darbelere Dur Demek ‹çin Bir ‹mza Da
Sen Ver” bafll›kl› imza kampanyas›n› bafllatt›k ve tüm üyelere duyurduk.

• 4 fiubat 2011 tarihinde ‹TO da çeflitli uzmanl›k derneklerinin ve hasta haklar› derne¤inin de da-
vet edildi¤i; “serbest meslek icra hakk›m›z, muayenehanelerimiz ve taleplerimiz” konulu bas›n aç›k-
lamas›n› gerçeklefltirdik.

• 6 fiubat 2011 Pazar günü, “13 Mart Ankara Mitingi” öncesi fiiflli Etfal Hastanesi Konferans Sa-
lonu’nda gerçekleflen ‹stanbul Hekimlerinin bulufltu¤u toplant›n›n haz›rl›klar›na kat›larak, konufl-
mac› olarak da oradayd›k.

• 7 fiubat 2011 Pazartesi günü JFK hastanesi önünde, ilk kez özel sektörde ifl b›rakan meslektaflla-
r›m›z ile omuz omuza eylemdeydik. Süreç bas›n aç›klamas› ile kamuoyuna duyuruldu.

• 23 fiubat 2011 tarihli komisyon toplant›s›nda, 6 Ocak yönetmelik de¤iflikli¤i, 3 A¤ustos Yönet-
meli¤ine dair Dan›fltay ara karar›, ifl yeri ruhsatland›rmalar› vb. pek çok gündemin hukuki ve idari
detaylar›n› paylaflt›¤›m›z toplant›da, özel hekimlikte 13 Mart miting haz›rl›klar›n› karara ba¤layarak,
otobüs-ulafl›m-döviz haz›rl›¤›-pankart çal›flmalar›n› bafllatt›k.
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• 13 Mart 2011 mitingine Özel Hekimlik Komisyonu otobüsleriyle ulafl›m› organize ederek, Anka-
ra’da “Özel Hekimlik Komisyonu” pankart› alt›nda buluflarak, serbest ve özel sektör hekimlerinin
talep ve sorunlar›n› anlatan Türkçe ve ‹ngilizce dövizler ile korteje kat›ld›k.

• 13 Mart 2011 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan yar›m sayfal›k röportaj›m›z ile özel sa¤l›k
sektöründe ve muayenehanelerde uygulanan politikalara ve hak kay›plar›m›za dikkat çektik.

• Yurtd›fl›nda serbest hekimlik ve muayenehanelerin koflullar›n› araflt›rmak amaçl› 3 farkl› dilde (‹n-
gilizce/Almanca/Frans›zca) mektuplar haz›rlayarak yurtd›fl›ndaki meslek örgütlerine-hekim sendika-
lar›na gönderdik.

• 14 Mart 2011 T›p Bayram› kutlamalar› nedeniyle Taksim Atatürk an›t›na çelenk koyma törenine
kat›larak, özel hastane ziyaretinde bulunup meslektafllar›m›zla bayramlaflt›k.

• 20 Mart 2011 Pazar günü bu kez Taksim de gerçekleflen yürüyüfle yine Özel Hekimlik Komisyo-
nu pankart› aç›p korteje “mesleki ba¤›ms›zl›¤›m›zdan vazgeçmeyece¤iz, muayenehanelerimizi ka-
patt›rmayaca¤›z”dövizleriyle kat›ld›k.

• 24 Mart 2011 akflam› Hospitalium Group Haznedar hastanesinin baflka bir gruba sat›lmas› sonu-
cu ma¤dur edilen ve ücretlerini alamayan meslektafllar›m›z ile ‹TO’da hukuk büromuzun da kat›l-
d›¤› bir toplant› yapt›k. Sonras›nda ilgili kurumlarla gerekli yaz›flmalar yap›larak, meslektafllar›m›za
hukuki deste¤i bafllatt›k.

• 5-6 Nisan tarihlerinde Dan›fltay 10. Dairenin, 3 A¤ustos tarihli ATTYK yönetmelik hakk›nda aç›-
lan ‹zmir Tabip Odas› ve TTB dava dilekçelerine verdi¤i cevap ve al›nan karara dair hukuk bürosu
ve özel hekimlik bürosu ile koordineli bir çal›flma yap›larak, üye bilgilendirmeleri yap›lm›fl ve huku-
ki de¤erlendirmeler süratle paylafl›lm›flt›r.

• Yine 7 Nisan 2011 tarihinde ATTYK Yönetmelik de¤iflikli¤ini de¤erlendirme çal›flmas› bafllatarak,
haz›rl›k ve üyeleri bilgilendirme aflamas›nda görev alm›flt›r.

• 12 Nisan 2011 tarihli Özel Hekimlik Komisyonu toplant›s›nda son dönem hukuki geliflmelerin hu-
kuk büro avukat›m›z taraf›ndan üyelerimize aç›kland›¤›, ‹TO baflkan› ve yönetim kurulu üyelerimi-
zin de kat›ld›¤› 19-20 Nisan GöREV sürecini paylafl›p karara ba¤lad›¤›m›z,”muayenehanelerimizi
kapatt›rmayaca¤›z” eyleminin haz›rl›klar›n› bafllatt›¤›m›z yo¤un bir gündemle bulufltuk.

• Düzenleme komitesinde yer alarak GöREV etkinli¤i öncesi özel sektör hastaneleri ve muayeneha-
ne ziyaretleri gerçeklefltirdik, alan örgütleme çal›flmalar› yürüttük. Broflür-afifl da¤›tt›k. “Muayene-
hanelerimizi Kapatt›rmayaca¤›z”, “Mesleki Ba¤›ms›zl›¤›m›z ‹çin Görevdeyiz” pankartlar›n› haz›rla-
t›p muayenehane hekimlerimize ulaflt›rd›k,19-20 Nisan günlerinde hep birlikte GöREV eylemine ka-
t›ld›k.

ÖZEL HEK‹ML‹K KOM‹SYONU YÜRÜTME KURULU

Koordinatör: Dr. Pelin Taflk›ran Sekreter: Dr. Mazhar Çelikoyar

Üyeler: Dr. Özgür Devrim K›l›ç, Dr. Arda Sayg›l›, Dr. Seçil Günay Avc›
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‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i 

May›s 2010-Mart 2011 dönemi, ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i aç›s›ndan iflçi sa¤l›¤› hizmetlerinin
tafleron flirketler taraf›ndan verilmesi ve iflyeri hekimlerinin e¤itim ve yetkilendirilmesinin özel flir-
ketlere devri suretiyle; ekonomik, özlük haklar›n›n yok edilmesine yönelik ç›kar›lan veya ç›kar›lma-
ya çal›fl›lan kanun ve yönetmeliklerle geçti. Ancak bu kanun ve yönetmelikler slikozis iflçilerinin
dram›na, maden kazalar›na, Ostim’deki gibi patlamalar›n oldu¤u büyük ifl kazalar›na ve meslek
hastal›klar›na engel olamad›.

17.05.2010 tarihinde Zonguldak ili Kilimli ilçesi Karadon Maden Oca¤›’nda 30 emekçinin yaflam›-
n› yitirdi¤i grizu patlamas› sonras›nda mevcut ihmalleri ve çözüm önerilerimizi içeren bas›n aç›kla-
mas› yap›ld›.

“Baz› kanunlarda de¤ifliklik yap›lmas›na dair kanun” teklifinin, 15.05.2010 tarihinde torba yasa
fleklinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmas›na iliflkin baz› giriflimlerde bulunuldu. Temmuz
ay› içerisinde gerek ifl sa¤l›¤›n› gerekse iflyeri hekimli¤ini önemli ölçüde etkileyecek bu yasa tekli-
finin Meclis Genel Kurulu’na gelmemesi veya Genel Kurul’da yasalaflmamas› yönelik; iflyeri hekim-
lerinin iktidar ve muhalefet partilerine mensup tüm ‹stanbul milletvekillerine “Milletvekillerine
Ça¤r›m›zd›r” adl› metnin mail yolu ile gönderilmesi sa¤land›.

12.08.2010 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas›’nda iflyeri hekimlerinin kat›l›m› ile “‹flyeri Hekimli¤inde
Güncel Durum” konulu bir toplant› yap›ld›. Toplant›da Tam Gün Yasas› ile ilgili Anayasa Mahke-
mesi karar› ve ard›ndan Dan›fltay de¤erlendirmeleri sonucu iflyeri hekimli¤inin durumu, aile he-
kimli¤i, zorunlu mesleki sigorta ve mesai saatleri genelgesi konufluldu.

29.09.2010 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas› ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i Komisyonunun organi-
zasyonu ile Norveç ‹flyeri Hekimleri Derne¤i üyesi alt› kiflilik bir heyet ülkemizi ziyaret etti. 1 Ekim
Cuma günü Norveçli Meslektafllar›m›zla ‹stanbul Tabip Odas› Kad›köy Büroda ‹flçi Sa¤l›¤› ‹flyeri He-
kimli¤i Komisyonu ve ‹flyeri Hekimleri Derne¤i üyelerinin kat›l›m› ile bir söylefli düzenlendi.

27.11.2010 tarihinde “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri, ‹flyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorum-
luluk ve E¤itimleri ile ‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda-
ki Yönetmelik” ayr› ayr› Resmi Gazetede yay›nland›. Bu tarihten itibaren yönetmeli¤e karfl› huku-
ki ve örgütsel mücadele bafllat›ld›.

18.12.2010 tarihinde yap›lan yeni düzenlemeyi protesto etmek ad›na ‹stanbul Tabip Odas›,
TMMOB, ‹stanbul ‹KK, D‹SK ‹stanbul Merkez Temsilcili¤i ve KESK ‹stanbul fiubeler Platformu Ça-
l›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹stanbul Temsilcili¤i önünde “Bu Yönetmelik De Olmam›fl Siya-
si ‹ktidar› Bir Kez Daha Uyar›yoruz” bafll›kl› bir bas›n aç›klamas› yap›ld›.

18.12.2010 tarihinde meslek örgütleri, sendikalar, iflçi ve iflveren temsilcileri, hükümet yetkilileri,
siyasi partiler ve iflyeri hekimlerinin kat›l›m›yla ‹stanbul Tabip Odas›nda “50’den Az ‹flçi Çal›flt›ran
‹flyerlerindeki ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Sorunlar›” konulu çal›fltay yap›ld›.

21.12.2010 tarihinde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri yönetmeli¤i ile ilgili olarak iflyeri hekimli-
¤indeki güncel durumu de¤erlendirmek ve mücadele yöntemlerini belirlemek üzere iflyeri hekim-
lerinin yo¤un kat›l›m› ile ‹stanbul Tabip Odas›’nda bir toplant› yap›ld›.

03.02.2011 tarihinde 20 emekçinin yaflam›n› yitirdi¤i, onlarcas›n›n yaraland›¤› Ostim patlamas›
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sonras›nda Türk Tabipleri Birli¤i ve Ankara Tabip Odas› ile birlikte olay yerine gidilerek inceleme
yap›ld›. Haz›rlanan rapor bas›n aç›klamas› yoluyla kamuoyuna duyuruldu. 

09.02.2011 tarihinde Türk-‹fl fiubeler Platformu, D‹SK ‹stanbul Merkez Temsilcili¤i, KESK ‹stanbul
fiubeler Platformu ve ‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyonu ile birlikte Ostim ve ‹vedik’te yafla-
nan patlamalar neticesinde hayat›n› kaybeden iflçiler özelinde tüm ifl cinayetlerini protesto etmek
ad›na Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹stanbul Bölge temsilcili¤i önünde bir araya gelerek
“Ostim ve ‹vedikte ‹fl Cinayetlerine Son” bafll›kl› bas›n aç›klamas› yap›ld›.

13.03.2011 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Çok Ses Tek Yürek” mitingine iflyeri hekimlerinin
aktif kat›l›m› sa¤land›.

‹stanbul Tabip Odas›’n›n düzenlemifl oldu¤u 14 Mart T›p Haftas› etkinliklerine aktif kat›l›m sa¤lan-
d›. Bu etkinlikler kapsam›nda düzenlenen Dr. Nejat Yaz›c›o¤lu ‹flçi Sa¤l›¤› Hizmet ve Araflt›rma
ödülleri organizasyonuna destek sa¤land›. 

‹stanbul Tabip Odas› Temsilciler Kurulu’na komisyon olarak aktif kat›l›m sa¤land›.

Sendikalar, Meslek Örgütleri taraf›ndan oluflturulan ‹flçi Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i platformunda ‹stan-
bul Tabip Odas› ad›na kat›l›m sa¤land›.

‹flçi Birlikleri, ‹flçi Dernekleri, Sendikalar, Meslek Örgütleri, Belediyeler, Yaz›l› ve Görsel Bas›n tara-
f›ndan düzenlenen iflçi sa¤l›¤› alan›ndaki toplant›larda iflçi sa¤l›¤› ve iflyeri hekimli¤i komisyonu
üyeleri taraf›ndan bilgilendirmeler yap›ld›. 

Türk Tabipleri Birli¤i ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i Kolu yürütme kurulu ve kol toplant›lar›na ‹stan-
bul Tabip Odas› ad›na kat›l›m sa¤land›.

‹stanbul Tabip Odas› ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i Komisyonu olarak, Türk Tabipleri Birli¤i ve di-
¤er meslek örgütleri ve sendikalarla birlikte, alan›n tafleronlaflt›r›lmas› ve özellefltirilmesine karfl›
vermifl oldu¤umuz hukuki ve örgütsel mücadeleyi önümüzdeki dönemde de ayn› kararl›l›kta sür-
dürece¤iz.

Baflkan: Dr. Mustafa Tamyürek

Sekreter: Dr. Metin Günay
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Acil Sa¤l›k Hizmetleri Komisyonu

‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü bünyesinde ayl›k olarak yap›lan ASKOM toplant›lar›na kat›l›nmaktad›r. Bu
toplant›larda Acil sa¤l›k Hizmetleri organizasyonu ve denetlemesi yap›lmaktad›r. Her ay›n ikinci ve
dördüncü Çarflambas› ASKOM’ un bir üst kurulu olan denetleme toplant›lar› devam etmektedir.
Türkiye’ nin en büyük flehri olan ‹stanbul’ daki acil servisler ve acil sa¤l›k hizmetleri hakk›ndaki ka-
rarlar tüm di¤er flehirlere de tebli¤ edilmektedir.

Son bir y›lda gerçeklefltirdi¤imiz komisyon çal›flmalar› sat›rbafllar›yla afla¤›daki gibidir;

1. Acil servislerin denetlenmesi ve seviyelendirilmeleri 
2. Acil hasta transfer kriterlerini oluflturmak
3. Acil hasta bak›m algoritmalar›n› oluflturmak.
4. Kamu, üniversite ve özel hastanelerin ortak tutum gelifltirmesini sa¤lamak.
5. Acil sa¤l›k hizmetlerindeki aksamalar›n ve çözüm önerilerinin Sa¤l›k Bakanl›¤a iletilmesi.
6. Acil sa¤l›k hizmeti çal›flanlar›n›n çal›flma flartlar›n›n belirlenmesi
7. Acil sa¤l›k hizmeti verenlerin e¤itimi
8. Yeni aç›lacak acillere yol göstermek.
9. Tutulan tutanaklar›n incelenmesi ve soruflturulmas›.

Baflkan: Dr. Arzu Denizbafl›
Sekreter: Dr. Hasan Demir

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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Pratisyen Hekimlik Komisyonu

‹stanbul Tabip Odas› 2010 y›l› seçimli genel kurulunun ard›ndan ‹TO PHK (‹stanbul Tabip Odas›
Pratisyen Hekim Komisyonu) toplanarak komisyon baflkanl›¤›na Dr. Sevinç ÖZGEN, komisyon sek-
reterli¤ine Dr.A. Yeliz MUTLU seçildi. Toplant›lar›n 15 günde bir Perflembe günleri saat 18.30-
21.00 aras›nda Tabip Odas› Ca¤alo¤lu binas›nda yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.2010-2011 dönemi ça-
l›flma program› oluflturuldu.

2010-2011 dönemi çal›flma program›n›n ana bafll›klar›:

1. ‹stanbul Tabip Odas› genel çal›flmalar›na katk› ve kat›l›mlar ve yönetim kurulu ile iliflkiler

2. Pratisyen Hekimlik Derne¤i ‹stanbul fiubesi ile iliflkiler

3. TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü ile iliflkiler

4. Türk Tabipleri Birli¤i Pratisyen Hekimler Kolu ile iliflkiler

5. ‹stanbul’da aile hekimli¤i sürecine yönelik çal›flmalar

6. Sürekli mesleki e¤itim ve mesleki geliflim konular› ile ilgili çal›flmalar

7. ‹stanbul’da pratisyen hekimlerin özlük ekonomik sorunlar› ile ilgili çal›flmalar

I-‹stanbul Tabip Odas› genel çal›flmalar›na katk› ve kat›l›mlar ve yönetim kurulu ile iliflkiler

Türk Tabipleri Birli¤i Genel Kurulu öncesi yürütülen haz›rl›klara kat›ld› merkez delegasyonda ‹stan-
bul’dan pratisyen hekimlerin de yer almas› için çaba gösterdi.

‹stanbul Tabip Odas›n› birim temsilcilikleri seçimi çal›flmalar›na kat›larak birinci basamak temsilci-
lerinin temsilciler kurulunda yer almas›n› sa¤lad›. Temsilciler kurulu divan› çal›flmalar›na katk› sun-
du.

Komisyonumuz pratisyen hekimlik gündemini ilgilendiren yönetim kurulu gündemleriyle ilgili top-
lant›lara kat›larak bilgi ve birikimlerini aktard›.

Türk Tabipleri Birli¤i ve ‹stanbul Tabip Odas› taraf›ndan sa¤l›k ortam› ve sa¤l›k alan›ndaki uygula-
malara karfl› yürütülen tüm etkinliklerde ilgili pratisyen hekimlerin ve birinci basamak sa¤l›k kuru-
lufllar›n›n görüfl ve önerilerinin yer almas›n› sa¤lad›. Tüm etkinliklerin duyurusu ve genifl kat›l›m için
çaba harcad›.

14 Mart 2011 etkinliklerinin haz›rl›klar›nda çeflitli kurullarda yer ald›. 14 mart etkinliklerinde yer
ald› ve yönetim kurulu baflkan› ile birlikte Fatih ‹lçesi birinci basamak sa¤l›k kurulufllar› (Ana Ço-
cuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Merkezi, Verem Savafl Dispanseri, Aile Sa¤l›¤› Merkezi, Toplum Sa¤-
l›¤› Merkezi) ziyaretleri gerçeklefltirildi.

13 Mart 2011 Ankara Mitingine birinci basamak hekimlerinin en genifl kat›l›m›n› sa¤lad›k.

19-20 Nisan GöREV etkinli¤ine her aflamada birinci basama¤›n kat›l›m› için çaba harcad›k, hasta-
nelerdeki çal›flmalara katk› sunduk.

‹stanbul Tabip Odas›’n› temsilen kat›l›nmas› gereken çeflitli kurullarda yer al›nd›. Televizyon, rad-
yo programlar›na kat›l›nd›.
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II-Pratisyen Hekimlik Derne¤i ‹stanbul fiubesi ile iliflkiler

Pratisyen Hekimlik Derne¤i ‹stanbul fiubesi ile ortak sürekli e¤itim etkinlikleri ve kurslar düzenlen-
di. Dernekle birlikte gündemimizdeki konularda birkaç kez ortak bas›n aç›klamalar› yap›ld›. fiube
yönetim kurulu ile zaman zaman ortak gündemli toplant›lar yap›larak dayan›flma içerisinde çal›fl-
malar yürütüldü. Derne¤in 2 Nisan 2011 deki genel kuruluna kat›l›nd›. Dernekle birlikte sosyal et-
kinlikler düzenlendi. 15 ‘inci pratisyen hekimlik kongresi katk› ve kat›l›mlar› (haz›rl›¤›ndan gerçek-
lefltirilmesine kadar her sürecinde) ve 16’›nc› Pratisyen Hekimlik Kongresi haz›rl›klar› dernek flube-
si ile birlikte gerçeklefltirildi.

III-Türk Tabipleri Birli¤i Genel Pratisyenlik Enstitüsü ile iliflkiler

Türk Tabipleri Birli¤i Genel Pratisyenlik Enstitüsü ‹stanbul Bölge Kurulu taraf›ndan yürütülen geçifl
dönemi mesleki e¤itim çal›flmalar› komisyonumuz arac›l›¤›yla ‹stanbul Tabip Odas›n›’n›n her türlü
katk› ve olanaklar› ile desteklenmeye devam edildi.

IV-TTB Pratisyen Hekimler Kolu ile iliflkiler

Komisyonumuz bu dönem Türk Tabipleri Birli¤i Pratisyen Hekimler Kolu yürütme kurulunda yer
almad›. Kolun tüm toplant›lar›na gündemleri komisyon üyeleri ile görüflerek haz›rlad›¤› yaz›l› ra-
porlarla kat›ld›. Önümüzdeki dönem yürütme kurulunda yer almaman›n getirdi¤i eksiklikleri afl-
mak için kol çal›flmalar›na daha fazla katk› sa¤lanmas› yönünde görüfl belirledi.

V-‹stanbul’da aile hekimli¤i sürecine yönelik çal›flmalar

‹stanbul’un 1 Kas›m 2011 tarihinde aile hekimli¤i uygulamas›na geçece¤inin Sa¤l›k Bakanl›¤› ta-
raf›ndan 2010 y›l› aral›k ay›nda ilan edilmesinin ard›ndan aile hekimli¤i sürecinin ilk bafllat›ld›¤›
2003 y›l›ndan bu yana komisyonumuzca birinci basamak hekimlerine yönelik yürütülen bilgilen-
dirme çal›flmalar›na h›z verildi. Oda merkezimizde hukuk büromuzun da kat›l›mlar› ile birkaç kez
genifl kat›l›ml› bilgilendirme toplant›lar› düzenlendi. Birim ziyaretleri, Sa¤l›k Ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikas› (SES) ile bölge toplant›lar› yap›larak hekimlere/sa¤l›k çal›flanlar›na sa¤l›kta dö-
nüflüm program›n›n bir parças› olan aile hekimli¤i siteminin özellikleri anlat›ld›. Konu ile ilgili veri-
ler toplanarak, sunum materyalleri haz›rland›. Yerlefltirmeler s›ras›nda 4 gün boyunca salonda
stand aç›larak hekimlerin sorular› al›nd›. Stand›m›z ‹l sa¤l›k Müdürlü¤ü yetkilileri ve Sa¤l›k Bakan›
taraf›ndan ziyaret edildi ve sürece iliflkin kayg›lar›m›z kendisine aktar›ld›. ‹stanbul Tabip Odas› web
sahifesinde aile hekimli¤i bölümü aç›larak bu güne de¤in sistemin uyguland›¤› illerde yaflananlar
ve önceden oluflturulan dokümanlar hekimlere sunuldu. Sa¤l›k Bakanl›¤› ve ‹stanbul Sa¤l›k Mü-
dürlü¤ü’nün toplant›lar›na kat›l›p hekimlerin yanl›fl/eksik bilgilendirilmesi önlenmeye çal›flt›k. ‹l
Sa¤l›k Müdürlü¤ü ile uygulama öncesi s›ras› ve sonras›nda kurumsal görüflmeler yap›larak ‹stan-
bul’da yaflanacaklar anlat›larak bu sürecin durdurulmas› ya da ertelenmesi için bakanl›k nezdinde
giriflimlerde bulunmas› istendi. ‹stanbul Tabip Odas› bünyesinde Aile Hekimli¤i Uygulamas› ‹zleme
Kurulu (‹stanbul Tabip Odas› PHK, TTB-GPE, Pratisyen Hekimlik Derne¤i, Türkiye Aile Hekimi Uz-
manlar› Derne¤i, Halk Sa¤l›¤› Uzmanlar› Derne¤i, ‹stanbul Aile Hekimleri Derne¤i, Sa¤l›k Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikas›, ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Kürsüsü,
‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Kürsüsü, Marmara Üniversitesi Halk Sa¤l›¤› Kürsü-
sü, Hasta Haklar› Derne¤i) oluflturularak uygulama sonras› süreç izlendi. Uygulaman›n ilk ay› ve
üçüncü ay› sonunda ortaya ç›kan tablo ve yaratt›¤› sorunlar bas›n aç›klamalar› ile kamuoyu ile pay-
lafl›ld›. Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nden yeni uygulama nedeniyle meslek kuruluflumuza ‹stanbul’un sa¤l›k
verilerinin düzenli gönderilmesi, hekimler, sa¤l›k çal›flanlar› ve kamuoyu ile paylafl›lmas› için yaz›-
lar yaz›ld›. Görüflmeler yap›ld›. Aile Sa¤l›¤› Merkezleri, Toplum Sa¤l›¤› Merkezleri ziyaret edildi.

8 fiubat 2011’de Kad›köy’de Aile Hekimli¤i Uygulamas›na yönelik yürüyüfl ve bas›n aç›klamas›

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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yapt›k. 12 fiubat 2011 de “SOSYALLEfiT‹RMEDEN ÖZELLEfiT‹RMEYE, SA⁄LIK OCA⁄INDAN A‹LE
HEK‹ML‹⁄‹NE B‹R‹NC‹ BASAMAK SA⁄LIK H‹ZMETLER‹” konulu panel ve söylefli gerçeklefltirdik. 

Aile Hekimli¤i Uygulamas› halk taraf›ndan da yeteri kadar bilinmiyordu. Bu amaçla odam›za bafl-
vuran sivil toplum kurulufllar›n›n çeflitli bölgelerde düzenledi¤i toplant›lara kat›ld›k. Bu uygulama-
n›n as›l olarak sa¤l›k hizmetlerinin ticarilefltirilmesi ve özellefltirilmesi program›n›n bir parças› oldu-
¤u, vergilerimizle yap›lan ve sa¤l›k hizmetlerini ebe/hemflire/sa¤l›k memuru/çevre sa¤l›¤› teknisye-
ni/doktor vd. bir ekiple sunan sa¤l›k ocaklar›na sahip ç›k›lmas› gerekti¤ini anlatt›k.

8 Nisan 2011’de TSM lerde yaflanan sorunlarla ilgili olarak Kad›köy TSM önünde bas›n aç›klamas›
yap›ld›.

VI-Sürekli mesleki e¤itim ve mesleki geliflim konular› ile ilgili çal›flmalar

Bu alandaki çal›flmalar daha çok Pratisyen Hekimlik Derne¤i ‹stanbul fiubesi ile ortak etkinlikler
fleklinde ve Pratisyen Hekimlik Kongresi bilimsel program›na katk› sunmak yoluyla gerçeklefltirildi.
Odam›z›n bilimsel yay›n organ› Klinik Geliflim Dergisi’nin her say›s›n› da birinci basamak hekimle-
rine ulaflt›rd›k.

VII-‹stanbul’da pratisyen hekimlerin özlük ekonomik sorunlar› ile ilgili çal›flmalar

Bu bafll›k alt›nda özellikle iflyeri hekimli¤i uygulamalar› alan›nda yaflanan düzenlemeler nedeniyle
hekimlerin ma¤duriyeti, tam süre çal›flma yasas› ad› alt›nda gerçeklefltirilen düzenlemenin yaratt›-
¤› sorunlar, aile hekimli¤i uygulamas› nedeniyle Aile Sa¤l›¤› Merkezleri ve daha çok da Toplum
Sa¤l›¤› Merkezleri’nde çal›flan meslektafllar›m›z›n sorunlar›, kurum hekimliklerinde yaflanan sorun-
lar ana gündemimizi oluflturdu. Bu konularda her zaman oldu¤u gibi hukuk bürosu ile iflbirli¤i
içinde çal›flmalar yürüttük. Bazen birey olarak ele al›p çözümü için çaba harcad›k. Bazen ortak tu-
tum oluflturmak için genel toplant›lar yapt›k. Bazen yetkililerle görüflerek yanl›fl uygulamalar› dur-
durduk.

Komisyon Toplant› gün ve saati: 15 günde bir Perflembe günleri 18.30-21.00

Komisyon Baflkan›: Dr. Sevinç ÖZGEN

Komisyon çal›flmalar›na kat›lanlar: Dr. Sevinç Özgen, Dr. Naciye Demirel, Dr. Zerrin Kurflun,
Dr. Selma Okkao¤lu, Dr. Filiz Kurto¤lu, Dr. Süheyla A¤koç, Dr. Kübra Süer, Dr. Günyeli Yalç›nka-
ya, Dr.A. Yeliz Mutlu, Dr. An›l Hoflcan, Dr. Belda Kerimiler, Dr. Mutlugül Yahyao¤lu, Dr. Beyza
Kutay, Dr. Mürüvvet Yener, Dr. Nilüfer Yalç›n, Dr. Yasemin Köksoy, Dr. Oktay Ekeme, Dr. Gürcan
Bahad›r, Dr. Ali Demircan, Dr. Turabi Yerli, Dr. Akif Akal›n, Dr. R›dvan Y›lmaz, Dr. Cahit Behram,
Dr. Nihat fiahbaz, Dr. Taha O¤uzhan Asiltürk, Dr. Fethi Bozcal›, Dr. Erdo¤an Mazmano¤lu, Dr. ir-
fan Alemdar, Dr. Mustafa Sülkü, Dr. Hüseyin Demirdizen
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Uzmanl›k E¤itimi Çal›flma Grubu

UEÇG’nin kuruluflundan itibaren çal›flma grubunda baflkanl›k görevini yapan Dr. Enver Day›o¤lu,
Dr. Haluk Eraksoy, Dr. Raflit Tükel, Dr. Ali Özyurt, Dr. Engin Bürümcek, Dr. Tolga Da¤l› ve grubun
sekreterlik görevini üstlenen Dr. Kürflat Y›ld›z, Dr. Cuma K›l›çkap, Dr. Ali Özyurt, Dr. Erdem Birgül
ve Dr. Sibel Kalaça’dan sonra yeni baflkan Dr. Özgür Kasapçopur ve Dr. Ayflegül Bilen Uzmanl›k
E¤itimi Çal›flma Grubu’nda yeni görevlerini üstlenmifllerdir. 

Uzmanl›k E¤itimi Çal›flma Grubunun bu dönemde yürüttü¤ü çal›flmalar flunlard›r: 

• 28 Eylül 2010 tarihinde yap›lan 2010-2011 döneminin ilk toplant›s›nda, ‹TO-UEÇG 2008-2010
dönemi çal›flma raporu sunuldu¤u ve uzmanl›k e¤itimi ile ilgili güncel sorunlar tart›fl›ld›. 2010-
2011 çal›flma program›n›n saptanmas›n›n ard›ndan yap›lan seçimlerde oybirli¤i ile ‹TO-UEÇG
2010-2012 dönemi UEÇG Baflkan› Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve UEÇG Sekreteri Dr. Ayflegül Bi-
len seçildiler.

• 16. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay› 10–12 Aral›k 2010 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da yap›ld›. 

1994 y›l›ndan bu yana düzenlenen Kurultay’a yaklafl›k 300 kifli kat›l›m sa¤lad›. Sa¤l›k ortam›na ilifl-
kin güncel geliflmeler, bu geliflmeler içerisinde hekimin ve t›p e¤itiminin yeri farkl› bak›fl aç›lar›yla
de¤erlendirildi. Bu de¤erlendirmelerin neticesinde hekimlik mesle¤inin lehine nas›l bir yap›lanma
içinde olunabilir üzerine çözüm önerileri konufluldu. TTB-UDEK (Uzmanl›k Dernekleri Eflgüdüm
Kurulu), Kurultay’›n ilk günü olan 10 Aral›k 2010’da ‹stanbul Tabip Odas›’nda sa¤l›k alan›ndaki
konu bafll›klar›na iliflkin oluflturulan çal›flma gruplar› tüm günlük bir çal›flma gerçeklefltirdiler. Gün
çal›flma gruplar›n›n raporlar›n› sunmalar›yla sona erdi. 

Kurultay, 10-12 Aral›k 2010 tarihlerinde ‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi 14 Mart Amfisi’nde devam et-
ti. Kurultay TTB Merkez Konseyi Baflkan› Dr. Erifl Bilalo¤lu’nun “2010 Y›l›nda TTB ve Hekimlik Or-
tam›” konulu konferans› ile bafllad›. Kurultay’da ayr›ca, “Tam Gün Süreci ve Beklentiler” konulu
panel tüm taraflar›yla masaya yat›r›ld›. Panelden hemen önce Ankara Tabip Odas›’n›n Tam
Gün’ün dünü ve bugününe iliflkin “Tam Gün Aldatmacas›” ad›yla haz›rlanan sinevizyon gösteri-
mi yap›ld›. 

Günün yemek aras›nda kat›l›mc›lara hofl bir sürpriz yap›ld›. TUEK Kitap kapa¤›nda kullan›lan ve
Raffaello Santi’nin 1509’da çizdi¤i “Yunan Okulu” resminin üzerine yap›lan inceleme Dr. O¤uz
Dicle taraf›ndan bir sunum fleklinde kat›l›mc›larla paylafl›ld›. 

Kurultay’›n ikinci gününün ana gündem maddeleri ise Asistan Hekimler ve t›p e¤itimi idi. 

Asistan hekimler saat 12.30’da kitlesel bir bas›n aç›klamas›yla yaflad›klar› sorunlar› bir kez daha di-
le getirdiler. 

10-12 Aral›k 2010 tarihleri ars›nda gerçeklefltirilen Kurultay, TTB-UDEK Düzenleme Kurulu Sekre-
teri Dr. Dilek Aslan’›n sonuç bildirgesini okumas›yla sona erdi.

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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• 21 Aral›k 2010 tarihinde ‹TO-Asistan Komisyonu’nun kat›l›m›yla yap›lan toplant›da, uzmanl›k
e¤itiminin güncel sorunlar› ve çözüm önerileri tart›fl›ld›. Hekim Forumu yay›n kurulu ile görüflüle-
rek, önümüzdeki say›da dosya konusunun uzmanl›k e¤itimi olmas›na karar verildi. Mobbing ön-
leme hatt› kurulmas› için yönetim kuruluna teklif sunuldu. Prof. Dr. Raflit Tükel taraf›ndan Teflhis-
le ‹liflkili Gruplar (T‹G) konusunda ayr›nt›l› bilgilendirme yap›ld›. 

• 14 Mart 2011 etkinlikleri kapsam›nda 15 Mart 2011’de ‹stanbul T›p Fakültesi’nde “Ulusal T›p
E¤itimi Akreditasyon Süreçlerimiz” konulu panel yap›ld›. 

• Her ay›n 2. Sal› günü 18.30 – 20.30 saatleri aras›nda bir araya gelen UEÇG üyeleri, çal›flmalar›-
na belirlendi¤i program üzerinden devam etmektedir. 

UEÇG Üyeleri: Dr. A. Özdemir Aktan, Dr. Ahmet Topuzo¤lu, Dr. Ali Özyurt, Dr. Ali Serdar Fak,
Dr. Alper Hay›rl›o¤lu, Dr. Arif Acar, Dr. Arif Dönmez, Dr. Arzu Denizbafl›, Dr. Arzu Uzuner, Dr. Ay-
d›n Özgül, Dr. Ayfle Mudun, Dr. Ayfle P›nar Yamantürk, Dr. Ayflegül Bilen, Dr. Berrak Ye¤en, Dr.
Bülent Tando¤an, Dr. Demir Kürflat Y›ld›z, Dr. Dilflad Save Cebeci, Dr. E. Tolga Da¤l›, Dr. Ela Er-
dem, Dr. Engin Bürümcek, Dr. Enver Day›o¤lu, Dr. Erdem Fehmi Birgül, Dr. Erman Aytaç, Dr. Er-
tu¤rul Hasbi Aydemir, Dr. Ferhan Öz, Dr. Feyza Erkan Krause, Dr. Gökhan Ersoy, Dr. Güray K›l›ç,
Dr. Hilmi Or, Dr. Huri Özdo¤an, Dr. Hülya Kayserili, Dr. ‹lker Kay›, Dr. Lütfi Telci, Dr. Mehmet Ali
Gülp›nar, Dr. Mehmet Raflit Tükel, Dr. Mehmet Selahattin Demirhan, Dr. Mete Çek, Dr. Mustafa
Taner Gören, Dr. Muzaffer Baflak, Dr. Nahide Onsun, Dr. Nilüfer Aykaç Kongar, Dr. Nuri Süley-
man Özyalç›n, Dr. Oya Gürbüz, Dr. Ö. Haluk Eraksoy, Dr. Özgür Kasapçopur, Dr. Pemra Ünalan,
Dr. P›nar Topsever, Dr. Rezzan Tuncay, Dr. Rukiye Eker Ömero¤lu, Dr. Salih Akk›n, Dr. Sema
Anak, Dr. Sembol Türkmen Y›ld›rmak, Dr. Sibel Kalaça, Dr. Soner Ozaner, Dr. Sultan Rana Rama-
zano¤lu, Dr. fiamil Aktafl, Dr. Tunçalp Demir, Dr. Ülkü Akar›rmak, Dr. Zerrin O¤la¤u, Dr. Zerrin
Özgen ve Dr. Zeynep Olcay Solako¤lu. 
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‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi
T›p Ö¤rencileri Komisyonu 

1 May›s 2010 tarihinde Taksim Mitingi’ne ‹stanbul Tabip Odas› arkas›nda TÖK kortejiyle kat›l›m
sa¤land›.

6 May›s 2010 tarihinde ‹TF Ö¤renci Kulüpleriyle beraber düzenlenen bahar flenli¤inde bir konser
düzenlendi.

21 Eylül 2010 tarihinde ‹TF aç›l›fl›nda birinci s›n›f ö¤rencilerine yönelik Aç›l›fl fienli¤i düzenlendi.

4 Ekim 2010 tarihinde 2010-2011 dönemi ‹TF-TÖK tan›flma toplant›s› ve ”Sa¤l›k Politiktir””bafl-
l›kl› sunum gerçeklefltirildi.

6 Kas›m 2010 tarihinde ‹stanbul T›p Fakültesi ö¤renci bahçesinde YÖK ün kurulufl y›ldönümü ne-
deniyle ö¤renci kulüpleriyle ortak protesto gösterisi düzenlendi.

15 Aral›k 2010 tarihinde Marmara ve Cerrahpafla T›p Fakülteleri T›p Ö¤rencileri Komisyonlar›yla
genifl kat›l›ml› ortak toplant› yap›ld›.

23-30 Aral›k 2010 tarihlerinde sa¤l›k ortam›nda artan fliddet olaylar›na ö¤rencilerin dikkatini çek-
mek amac›yla kampanya düzenlendi. Kampanya Prof. Dr Zeynep Solako¤lu, Prof. Dr. Ali Ergur ve
Dr. Hasan O¤an’›n konuflmac› oldu¤u “Hekime Yönelik fiiddet” paneliyle son buldu

Ocak-fiubat 2011’de Dünyadaki sa¤l›k sistemleri, Türkiye Sa¤l›k Tarihi, T›p e¤itimi modelleri üze-
rine iç e¤itimler yap›ld›.

1-13 Mart 2011 tarihleri aras›nda, “Çok Ses Tek Yürek” kampanyas› kapsam›nda ö¤renci amfi
konuflmalar›, forum, müzik dinletisi, yayg›n afiflleme ve klip çekimi yap›ld›. Ankara mitingine 6 ö¤-
renci otobüsü kald›r›ld›.

19-20 Nisan 2011 tarihlerinde G(ö)REV eylemine ö¤renci boykotuyla destek olundu. G(ö)rev gün-
lerinde ö¤renci bahçesindeki çad›r organizasyonunda görev al›nd›. Müzik dinletisi yap›ld›.

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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21 Nisan 2010 tarihinde 23 Nisan Çocuk Bayram› kapsam›nda TMK ma¤duru çocuk tutuklular›n
sorunlar›na de¤inmek üzere panel düzenlendi. Panele “TMK Ma¤duru Çocuklar ‹çin Adalet Ça¤-
r›c›lar›” grubundan sanatç› Lale Mansur, Av. Eren Keskin, Av. Neslihan Tezel kat›ld›.

1 May›s 2010 tarihinde Taksimde düzenlenen 1 May›s Mitingi’ne ‹stanbul Tabip Odas› arkas›nda
TÖK kortejiyle kat›l›m sa¤land›.

3-6 May›s 2010 tarihleri aras›nda okulumuz ö¤renci kulüpleriyle beraber düzenlenen ö¤renci flen-
li¤i kapsam›nda Ferhat Tunç - Engin Aslan konseri ve ‹hsan Eliaç›k - Metin Kayao¤lu kat›l›m›yla
“Kapitalizm, ‹slam, Sosyalizm” paneli düzenlendi.

10 Ekim 2010 tarihinde 2010-2011 dönemi Cerrahpafla - TÖK tan›flma toplant›s› ve tan›t›m su-
numu gerçeklefltirildi.

6 Kas›m 2010 tarihinde ‹stanbul T›p Fakültesi’nde ö¤renci kulüpleri taraf›ndan düzenlenen YÖK
protestosuna kat›l›m sa¤land›.

Aral›k ay› boyunca Türkiye’deki sa¤l›k politikalar› ve t›p e¤itimi ve intern sorunuyla ilgili e¤itim ça-
l›flmalar› yap›ld›. Her hafta düzenli yap›lan sunum ve tart›flmalardan verimli sonuçlar al›nd›.

15 Aral›k 2010 tarihinde Marmara ve ‹stanbul T›p Fakülteleri T›p Ö¤rencileri Komisyonlar›yla ge-
nifl kat›l›ml› ortak toplant› yap›ld›. Üç fakültenin temsili de olsa daha s›k bir araya gelmesinin ge-
rekti¤i görüflüne var›ld›.

1-13 Mart 2011 tarihleri aras›nda “Çok Ses Tek Yürek” kampanyas› kapsam›nda temel bilimler
binas›-yemekhane-ö¤renci kantinlerinde masalar aç›ld›. Amfi konuflmalar›, müzik dinletisi, yayg›n
afiflleme yap›ld›. Ankara mitingine 3 ö¤renci otobüsü kald›r›ld›.

19-20 Nisan 2011 tarihlerinde G(ö)REV eylemine ö¤renci boykotuyla destek olundu. GöREV gün-
lerinde ö¤renci bahçesindeki çad›r organizasyonunda görev al›nd›.

‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi
T›p Ö¤rencileri Komisyonu 
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Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi
T›p Ö¤rencileri Komisyonu 

Marmara Üniversitesi T›p Ö¤rencileri Komisyonu bu sene yeni arkadafllar›m›z›n kat›l›m› ve eme¤iy-
le çal›flmalar›n› devam ettirmektedir. Bilindindi¤i gibi üniversite hastanemiz Pendik Kaynarca'da ‹l
Özel ‹daresi taraf›ndan yapt›r›lan ve flu anda Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› olarak çal›flan Pendik E¤itim
ve Araflt›rma Hastanesi’yle yap›lan iflbirli¤i protokolü do¤rultusunda Pendik’e tafl›nm›flt›r. Bu
iflbirli¤i protokolü üniversite hastanelerine yap›lm›fl bir müdahale olmas›n›n yan›nda yan›nda, Mar-
mara'daki t›p e¤itimini adeta ikiye bölmüfl ve e¤itimi daha da ulafl›lmaz hale getirilmifltir. Hoca-
lar›m›zla ö¤renciler aras›ndaki iletiflimi, TÖK etkinliklerinin gerçekleflmesini, duyurulmas›n›, etkin-
liklere kat›l›m› olumsuz etkilemifltir. 

Bu olumsuz koflullara ra¤men, gelenekselleflen Sinema TÖK etkinli¤ini devam ettirdik. Uz. Dr. Ab-
dül Lama'n›n rehberli¤i, deste¤i ve önerileri ile sistematik ve programl› olarak film gösterimlerimiz
sürmektedir. Bahar dönemi ba¤›ms›z ‹ran sinemas›ndan seçkin filmler izledik. ‹ran'› anlamada,
bölge insanlar›n›n yaflay›fllar›, kültürleri hakk›nda ufkumuzu açan eflsiz filmlere tan›k olduk. Güz
döneminde Türkiye sinemas› merkezli ama ülke, yönetmen, konu kriteri olmadan arkadafllardan
gelen öneriler do¤rultusunda kararlaflt›r›p izledi¤imiz filmler oldu.

Y›l içerisinde gerçeklefltirilen merkezi Genel Yürütme Kurulu (GYK) toplant›lar›na kat›larak fikirle-
rimizi, çal›flmalar›m›z› paylaflt›k. Sürece dair yap›lmas› planan eylem, miting, toplant› düzenleme-
lerinde etkin görev ald›k.

12 Eylül askeri darbesinin ürünü olan YÖK'ün 6 Kas›m kurulufl tarihinde merkezi Ankara eylemin-
de yer ald›k. Okullar›m›zdaki bask›c›, bilimsel olmayan, sermayenin ç›karlar›na göre verilen cinsi-
yetçi e¤itime karfl› sesimizi hep birlikte duyurduk.

‹stanbul'da bulunan 3 fakültedeki t›p ö¤rencileri komisyonu olarak sene bafl›nda düzenledi¤imiz
tan›flma kokteyli ile birlikte art›k daha iletiflim halinde, birbirinin çal›flmalar›ndan haberdar bir ‹s-
tanbul TÖK olufltu. ‹letiflimi kolaylaflt›rmak ad›na ‹stanbulTÖK ismiyle bir haberleflme grubu
oluflturduk.

T›p ö¤rencilerinin merkezi yay›n organ› olan ‘Doku' dergisine yaz›lar gönderdik. Kültür-Sanat kö-
flesinde yay›nlanmak üzere 2 yaz› gönderdik.

Paflabahçe Devlet Hastanesi’nde tafleron temizlik iflçisi olarak çal›flt›r›l›rken sendikaya üye olmas›
sebebiyle iflten at›lan Türkan Albayrak'›n direnifl çad›r›n›, ‹stanbul Eczac› Odas›'na ba¤l› Eczac›
Gençlik Komisyonu ile birlikte direniflinin 92. gününde ziyaret ettik. Sa¤l›k emekçilerin yan›nda
olan, sadece kendi meslek problemlerine de¤il ayn› zamanda hastanede birlikte çal›flaca¤› emek-
çilerin de sorunlar›na yabanc› kalmamak, onlar› anlayabilmek ve sonuna kadar yanlar›nda olma-
lar›n› bilmeleri için bu ziyareti gerçeklefltirdik. Türkan Abla'n›n "bu dondurucu so¤u¤a ra¤men
gelmeniz beni gelecek ad›na umutland›rd›, gücüme güç katt›n›z" sözleriyle u¤urland›k.
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Marmara TÖK olarak Tabip Odas› Kad›köy Büro'da tan›flma toplant›s› gerçeklefltirdik, yeni t›p ö¤-
rencileriyle bu güzel organizasyonda bulufltuk.

13 Mart Ankara Mitingi için okulumuzda yo¤un çal›flmalar yürüttük. Okul koridorlar›na, girifl- ç›-
k›fllar›na, kantinlere, yemekhanelere afifllerimizi ast›k. Amfi konuflmalar› yap›ld›. Ders aralar›nda
TTB ve Tabip Odas›nca haz›rlanm›fl olan klipleri ö¤rencilere dinlettik.

Marmara TÖK olarak Ankara mitingine 2 otobüsle kat›ld›k. 

13 Mart mitingine haz›rlad›¤›m›z "TABUT" maketiyle kat›ld›k. Tabut maketiyle, Marmara Üniver-
site Hastanesi’nin Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤lanarak özellefltirilmesini, t›p e¤itimine darbe indirilmesi-
ni protesto etmeye çal›flt›k.

14 Mart T›p Haftas› etkinliklerine kat›l›m sa¤lad›k.

19-20 Nisan G(ö)REV eyleminde, Haydarpafla Numune EAH bahçesine kurulan GöREV çad›r›n›
topluca ziyaret ettik. Eyleme boykot ça¤r›s›yla destek verdik. 

Asistan Hekim Komisyonu ve Kültür Komisyonu toplant›lar›na kat›l›m sa¤lad›k.
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Silivri Temsilcili¤i Çal›flmalar›

‹stanbul Tabip Odas› Silivri Temsilcili¤i 04.01.2005 tarihinde al›nan Yönetim Kurulu karar›yla Ali-
bey Mah. Gülsor ‹fl Merkezi Kat:2 No:51 Silivri adresinde Dr. Fethi Bozçal›’n›n temsilcili¤inde ku-
rulmufltur.

1. Silivri Devlet, Silivri Kolan, Silivri Hayat ve Silivri Anadolu hastanelerinde, Aile Hekimli¤i birimle-
rinde güncel sa¤l›k konular›n› içeren toplant›lar düzenlenmifl, temsilci seçimleri gerçeklefltirilmifltir.

2. 8 Eylül 2010 tarihinde Silivri ve çevresinde meydana gelen selde Bo¤ulca deresinin taflmas›yla
Silivri Devlet Hastanesi ve Silivri Baldöktü Sa¤l›k Oca¤› hasar görmüfl, hizmet önemli oranda ve
uzun süre aksam›flt›. Silivri Kent Konseyi ad›na Silivri Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Fet-
hi Bozçal› önderli¤inde bir grup sa¤l›k çal›flan› ve konsey üyesi, yaklafl›k 4 ay boyunca her Çarflam-
ba ö¤len saatlerinde derenin acilen ›slah edilmesi için etkinlik düzenlemifl, sonras›nda derenin ›s-
lah› için dere yata¤›nda bulunan binalar›n y›k›m faaliyetleri bafllam›flt›r.

3. Silivri Belediyesi Kent Konseyi’nde, temsilcili¤imiz ad›na faaliyet gösteren üyelerimiz, Silivri Be-
lediyesi Mimar Sinan Mahalle evinde bir ay süreyle her hafta, ‘Gebe ve lo¤usalar›n beslenme’ ko-
nulu halk e¤itimleri verilmifltir.

4. Aral›k 2010’da Silivri’de birinci basamakta çal›flan hekimlerin kat›ld›¤› Aile Hekimli¤i gündemli
toplant› gerçeklefltirilmifltir 

5. TTB'nin merkezi etkinlik takvimi kapsam›nda; 25 fiubat 2011, Cuma günü sa¤l›kta yaflanan flid-
dete son demek için Silivri Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltiril-
mifltir. Bas›n aç›klamas›na Odam›z Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçal›, Silivri Devlet Hastane-
si temsilcimiz Tuncer Güney, Silivri Devlet Hastanesi hekimleri, aile hekimleri ve sa¤l›k çal›flanlar›
kat›lm›flt›r. 

6.12 Mart 2011 tarihinde 14 Mart Haftas› nedeniyle Garden Et Lokantas›’nda yemek düzenlen-
mifl, gecede son bir y›l›n önemli geliflmeleri dia fleklinde sunulmufl, program müzik dinletisi ile son
bulmufltur.

7. 13 Mart 2011 Ankara Mitingi için bölgedeki sa¤l›k birimlerinde günlerce ön çal›flmalar yürütül-
müfl,12 Mart gecesi bir otobüs, Silivri Devlet Hastanesi önünden kald›r›lm›flt›r. 

8. 14 Mart T›p Haftas› etkinlik program› gere¤i, Silivri Atatürk an›t›na temsilcilik ad›na ve bölge-
deki sa¤l›k kurulufllar›nca çelenk konmufl, 14 Mart T›p Bildirgesi okunmufltur.

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

10. TTB’nin ça¤r›s›yla gerçeklefltirilen 19-20 Nisan Görev etkinli¤ine bölgedeki tüm ifl yerleri ziya-
ret edilerek, toplant›lar yap›larak haz›rlan›lm›fl, görev etkinli¤i süresince çal›flmalar sürmüfltür.

Dr. Fethi Bozçal›
‹TO Silivri Temsilcisi

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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Aile Hekimli¤i Uygulamalar›n› ‹zleme
Kurulu

Aile Hekimli¤i Uygulamalar›n› ‹zleme Kurulu (AHU‹K), ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu ça¤-
r›s›yla afla¤›da adlar› yaz›l› kurul bileflenleriyle, ‹stanbul ilinde bafllayan Aile Hekimli¤i sürecini, be-
lirlenecek kriterler ›fl›¤›nda her yönüyle izlemek, öneriler gelifltirmek, raporlar haz›rlamak amac›y-
la oluflturulmufl, belli periyotlarla toplanacak oluflumu tan›mlamaktad›r. AHU‹K, çal›flma program›
kapsam›nda toplam befl toplant› gerçeklefltirmifltir.

Grubun bu dönemde yürüttü¤ü çal›flmalar flunlard›r:

1. 27 Temmuz 2010 tarihinde yap›lan AHU‹K toplant›s›: AH (Aile Hekimli¤i) Seçme ve Yerlefltirme
sürecine dair haz›rlanan rapor üyelere sunulmufl, kurulun çal›flma yönergesinin haz›rlanmas›, Oda-
n›n web sitesi içinde ayr› bir Aile Hekimli¤i sayfas›n›n oluflturularak, süreçte yaflanacaklar›n daha
görünür k›l›nmas› hedeflenmifltir. Bir sanal grup kurulup meslektafllar›m›z›n düflünce ve önerileri-
ni daha kolay aktaracaklar› ortam oluflturulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Odada bu birimin ifllerini teknik
olarak izleyecek bir sekreterin belirlenmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.

2. Buna göre Aile Hekimli¤i ‹zleme Platformu (AH‹P) ad›yla elektronik ortamda iletiflim grubu olufl-
turulmufltur.

3.Aile Hekimli¤i Uygulamalar›n› daha iyi yans›tmak için ‹stanbul Tabip Odas› Web sitesi içinde ay-
r› bir sayfa düzenlenmifltir.

4.AH seçme ve yerlefltirmelerinde ölçüt olarak kullan›lan hizmet puanlar›na e¤itici puanlar›n›n ya-
sal dayanaktan yoksun bir flekilde uygulanmas› seçme yapan meslektafllar›m›z aras›nda eflitsiz bir
durum oluflturmufl, bu eflitsizli¤e karfl› yarg›ya gidilmifltir. Dava süreci devam etmektedir.

5. Ekim ay›nda tüm birinci basamak hekimlerinin kat›ld›¤›, destek olabilecek toplumun çeflitli kes-
imlerinin içinde yer ald›¤›, Sa¤l›k Ocaklar›n›n kapat›lmas›, birinci basama¤›n özellefltirilmesi, birin-
ci basamak hekimlerinin güvenceden yoksun, halk›n koruyucu sa¤l›k hizmetlerini ortadan kald›-
ran tüm uygulamalar›na karfl› miting düzenlemifltir.

6. AHU‹K, birinci basama¤›n baflta ASM-TSM olmak üzere AÇSAP-VSD-112 gibi birinci basamak
sa¤l›k hizmetlerinin tümünü kapsayacak flekilde, belirtilen kriterler ve çal›flma yöntemleri kullan›-
larak izlenmesi, rapor haz›rlanmas›, alternatif olacak öneriler gelifltirilmesi, kamuoyunun bilgilen-
dirilmesi gibi bir ifllevinin olmas› gerekti¤i kurul üyeleri taraf›ndan kararlaflt›r›lm›flt›r.

7.11 Ocak 2011 tarihinde yap›lan AHU‹K toplant›s›nda, ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ünden ‹stan-
bul’da ASM, TSM, AÇSAP, VSD, 112 sisteminde çal›flan personelin say›s›, da¤›l›m›, çal›flma yerle-
ri ile ilgili bilgilerin AHU‹K ad›na istenmesi kararlaflt›r›lm›fl, istenilen bilgilere k›smen ulafl›lm›flt›r.

8. ‹stanbul Tabip Odas›’nca, Aile Hekimli¤i Uygulamalar›n›n 3 ay›n› de¤erlendiren bas›n aç›klama-
s› yap›ld›. 24 fiubat’ta Toplum Sa¤l›¤› Merkezi (TSM), 26 fiubat’ta Aile Sa¤l›¤› Merkezlerinde
(ASM) çal›flan hekimlere yönelik Cerrahpafla Odiyotoryum da de¤erlendirme toplant›lar› gerçek-
lefltirildi.

9. K›zam›k salg›n›n›n 14 ocak 2011’de 2 vakayla ‹stanbul’da bafllamas›yla flu ana dek toplam 82
vaka görülmüfltür. Kurul, koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin aktif izlemeye çal›flmaktad›r.

10. K›zam›k vakalar›n›n belli dönemlerde görülebilece¤i, k›zam›k afl›s›n›n %100 koruyucu olma-
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d›¤›, bu olgular›n salg›n olarak de¤erlendirilemeyece¤i gibi farkl› görüfllere karfl›n Sa¤l›k Müdürlü-
¤ü’nün resmi yaz›lar›nda bu durumu salg›n olarak tan›mlad›¤›, bu durumun ‹stanbul’da Aile He-
kimli¤inin bafllama sürecine denk gelmesinin önemli oldu¤u, sürecin toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan ak-
tif izlenmektedir.

11. Toplum Sa¤l›¤› Merkezleri oldukça s›k›nt›l› bir dönem yaflamaktad›rlar. Çal›flanlar sürekli istem
d›fl› görevlendirilerek adeta cezaland›r›lmakta, sa¤l›k hizmet organizasyonunda s›k›nt›lar yaflan-
maktad›r. Kurul, TSM’lerde yaflanan sorunlar›n ö¤renilmesinde fayda sa¤layaca¤› düflünülen k›sa
soru formu haz›rlay›p, TSM hekimlerine uygulamaya çal›flm›fl, bu çal›flma henüz sonuçlanmam›fl-
t›r.

12. Aile Hekimli¤i Uygulamalar›n› ‹zleme Kurulu (AHU‹K), 10 Nisan 2011 Sal› günü, ‹stanbul Ta-
bip Odas› Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçal›'n›n baflkanl›¤›nda, kurul üyelerinden oluflan bir
heyetle ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdür Yard›mc›s› Dr. Savafl Baflar Kartal'la 2 saat süren bir toplant› ger-
çeklefltirdi. 

Kurulun bileflenleri, amaçlar›, etkinlikleri ile ilgili bilgileri içeren dosya sunuldu. Kurulun alm›fl ol-
du¤u karar do¤rultusunda, ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü ile iyi iletiflim olanaklar›n›n yarat›lmas›,
bilgi paylafl›m›n›n sa¤lanmas›, yaflan›lan sorunlar›n görüflülmesi amac›yla görüflme gerçeklefltirildi.

13. 26 Nisan 2011 tarihinde yap›lan toplant›da örnekleme yöntemiyle ‹stanbul ‹lçelerinde bulu-
nan ASM-TSM-AÇSAP-VSD çal›flanlar›n ve hizmet alanlar›n her yönüyle de¤erlendirildi¤i bir çal›fl-
ma bafllat›l›p, uygulanmas› karar› al›nm›fl, haz›rl›k çal›flmalar›na bafllan›lm›flt›r.

AHU‹K B‹LEfiENLER‹:

‹stanbul Tabip Odas› Pratisyen Hekim Komisyonu (‹TO-PHK),

Türk Tabipleri Birli¤i Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB-GPE),

Pratisyen Hekimlik Derne¤i,

Türkiye Aile Hekimi Uzmanlar› Derne¤i,

Halk Sa¤l›¤› Uzmanlar› Derne¤i,

‹stanbul Aile Hekimleri Derne¤i,

Sa¤l›k Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas›,

‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Kürsüsü,

‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Kürsüsü,

Marmara Üniversitesi Halk Sa¤l›¤› Kürsüsü,

Hasta Haklar› Derne¤i
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Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤›
Komisyonu 

1) Komisyonumuz her ay›n ilk Çarflamba günü ‹stanbul Tabip Odas›’nda düzenli toplanmaktad›r.

2) 20-23 May›s 2010 tarihinde komisyonumuzun da bilefleni oldu¤u TTB Kad›n Hekimlik ve Ka-
d›n Sa¤l›¤› Kolu ile Ankara Üniversitesi Kad›n Sorunlar› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi, Anka-
ra’da “Kad›n› Görmeyen Bilim ve Sa¤l›k Politikalar›” temal› 2. Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤›
Kongresi gerçeklefltirdi. Kongreye aktif kat›l›m d›fl›nda kongre kitab› bas›m›na katk› sunuldu.

3) 25 Kas›m’da Kad›na Yönelik fiiddete Karfl› kol olarak ortak bas›n aç›klamas› yap›ld› ve komis-
yonumuz Taksim’deki yürüyüfle kat›ld›.

4) 28 Kas›m’da Ankara’da illeraras› kol toplant›s› yap›ld›. Yeni yürütme kurulu için ‹stanbul tem-
silcisi olarak Dr. Suzan Saner önerildi ve kabul edildi. Komisyonumuz taraf›ndan May›s ay›nda
“Sa¤l›kta dönüflüm program›n›n kad›n sa¤l›¤›na etkileri” konulu bir sempozyum yap›lmas› öneril-
di. ‹llerin ayr› ayr› haz›rlam›fl olduklar›, kad›n-hekim sorunlar›n› belirlemek ve somut çözüm öneri-
leri gelifltirmek üzere veri toplama amaçl› Kad›n-Hekim Anketlerinin ortaklaflt›r›lmas›, bunun için
bir e-grup oluflturulmas› karar› al›nd›.  

5) 9 Aral›k’ta ‹stanbul’da rektörler toplant›s›n› protesto eden ö¤rencilere uygulanan polis fliddeti
ve bir kad›n ö¤rencinin, u¤rad›¤› fliddet sonucu 15 haftal›k bebe¤ini kaybetmesine iliflkin bir ba-
s›n bildirisi yay›nland›. 

6) 10 Aral›k’ta Mu¤la Tabip Odas› ve E¤itim-Sen’in düzenledi¤i toplant›ya, kol ad›na Dr. fiahika
Yüksel “Ailede kad›na yönelik fliddetin etkileri ve yeniden güçlenme yollar›” konulu bir konuflma
ile kat›ld›.

7) 28 Aral›k’ta kad›n-hekimler olarak bir Mor Çat› ziyareti gerçeklefltirdik. 2012’de ‹stanbul’da
gerçeklefltirece¤imiz 3. Kongremiz için istatistiksel veri ve deneyimlerini paylaflmalar›n› talep ettik.
Mor Çat›’ya baflvuruda bulunan kad›nlar›n üreme ve cinsel sa¤l›klar›yla ilgili yaflad›klar› sorunlar›
ve çözüm yollar›n› tart›flmak üzere “Üreme Sa¤l›¤› ve kürtaj” konulu ortak bir panel düzenleme
karar› al›nd›. 

8) 15-16 Ocak’ta Ankara’da illeraras› kol toplant›s› yap›ld›. ‹stanbul komisyonu olarak mazeret bil-
direrek kat›lamad›k. “Sa¤l›kta Kad›n Eme¤i“ temal› sempozyumun 14 May›s’ta Denizli’de yap›l-
mas›na, sempozyumun bilimsel çerçevesini Ege bölgesi tabip odalar› komisyonunun oluflturmas›-
na, ‹stanbul’un “’Sa¤l›kta dönüflüm’ün kad›n üreme ve cinsel sa¤l›¤›na etkileri” konulu bir panel-
le katk›da bulunmas›na karar verildi. 

9) 23 Ocak’ta Taksim’de, Fethiye’deki toplu tecavüz davas›yla ilgili kad›n dayan›flmas›n› örmek
üzere çok say›da kad›n örgütü ve karma örgütlerin kad›n komisyonlar›yla birlikte gerçeklefltirilen
bas›n aç›klamas›na kat›l›nd›. 

10) 29 Ocak’ta TMMOB ‹stanbul ‹KK Kad›n Komisyonu’nun, emek ve meslek örgütleri içerisinde
yürütülen kad›n çal›flmalar›n›n birlikte de¤erlendirebilmesi, ortak gündemlerin görüflülmesi ve bir
koordinasyon oluflturulmas› amac›yla ça¤r›c›s› oldu¤u, Makine Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiube-
si’ndeki toplant›ya, D‹SK, KESK, BTS, Bank-Sen temsilcileri ile birlikte kat›l›nd›. Tan›flma ve dene-
yim aktar›m›ndan sonra, 8 Mart’ta ortak bir bas›n aç›klamas› yap›lmas› ve bir e-grup oluflturulma-
s›na karar verildi.
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11)10 fiubat’ta komisyonumuz ad›na Dr. fiahika Yüksel NTV’de cinsel sald›r› ve kimyasal had›m
yasa tasar›s› ile ilgili bir programa kat›ld›.

12) 12-13 fiubat’ta Diyarbak›r’da bölgedeki kad›n hekimlere “kad›na duyarl› bilimsel araflt›rma
yöntemleri” konulu kurs verildi. Düzenleme komitesinde ‹stanbul’dan komisyonumuz ad›na Dr.
Lale T›rt›l yer ald›. Kad›n hekimleri komisyonlarda daha fazla yer almaya teflvik için bu kursun de-
¤iflik bölgelerde tekrarlanmas› planland›. 

13) 18 fiubat’ta kol ad›na Konya ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker'in “de-
kolte giyen kad›nlar›n tecavüzü davet etti¤i” yönündeki talihsiz aç›klamas›na tepki olarak bas›n
aç›klamas› yap›ld›. 

14) 19 fiubat’ta “Kürtaj” konulu, Mor Çat› ile ortak panel gerçeklefltirildi. Panelistlerin üç basa-
makta üreme sa¤l›¤› ve kürtaj hizmetlerinin geldi¤i son durumu, halk sa¤l›¤› bak›m›ndan Türki-
ye’de kürtaj›n durumunu, adli t›psal, hukuki ve t›bbi etik boyutlar›n›, Mor Çat›’n›n bu konuda kar-
fl›laflt›¤› güncel sorun ve deneyimleri, feminizmin kürtaj hakk›na bak›fl›yla ilgili sunumlar› tart›fl›ld›. 

15) 21 fiubat’ta 13 yafl›nda toplu tecavüze u¤rayan N.Ç. utanç davas›nda verilen sars›c› karar›n
gerekçesinin aç›klanmas› sonras›, kol ad›na Dr. Lale T›rt›l NTV’de bir programa kat›ld›.

16) 24 fiubat’ta emek ve meslek örgütleri platformu ile TMMOB’da, platformun oluflma neden-
leri, hedefleri ve 8 Mart ile ilgili ortak bir bas›n aç›klamas›na yap›ld›.

17) 5 Mart’ta Kad›köy’deki 8 Mart Mitingine komisyon olarak di¤er emek ve meslek örgütlerin-
den kad›nlarla birlikte kat›l›nd›.

18) 8 Mart’ta kol olarak ortak bir bas›n bildirisi yaz›larak artan kad›n cinayetlerinde hükümet,
medya ve bazen hukukun bizzat kendisinin suç ortakl›¤›na dikkat çekildi. Komisyonumuz ad›na
Dr. Elif K›rteke Hayat TV’de Ekmek ve Gül program›na kat›larak 8 Mart’ta kad›n hekimlerin talep-
lerini dile getirdi. Cinsel Sald›r› Broflürü haz›rlanmas› planland›.

19) 13 Mart Mitingi Düzenleme Komisyonu toplant›lar›na kat›l›nd›, slogan önerilerimiz iletildi.

20)16 Mart’ta Fethiye’deki toplu tecavüz davas›n›n ikinci duruflmas›na destek olmak üzere komis-
yonumuz ad›na Dr. fiahika Yüksel kat›ld›.

21) 9 Nisan’da Ankara’da yap›lan illeraras› kol toplant›s›na kat›l›nd›. 2012’de yap›lacak 3. Kongre-
mizin temas› olarak “Aile” önerildi. 12 Haziran Genel Seçimleri öncesi kol olarak kad›n sa¤l›¤›yla
ilgili somut taleplerimizi içeren sade, k›sa bir metin, taslak olarak önerildi. Ekim 2011 ‹zmir Halk
Sa¤l›¤› Kongresi’ne “kad›n sa¤l›k çal›flan› eme¤i” konulu katk› sunmam›z önerildi. 

Yürütme ad›na: Dr. Suzan Saner
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Etik Kurul

‹stanbul Tabip Odas› Etik Kurulu yaklafl›k bir y›ll›k çal›flma dönemi boyunca flu temel çal›flmalar›
yürütmüfltür:

1) Çal›flma gündemine ald›¤›, sa¤l›k sisteminde yaflanan mesleki de¤er çat›flmas› ve etik sorun
alanlar› hakk›nda tart›flma ve bu temel sorun alanlar›na iliflkin Etik Kurul görüflü oluflturmak.

2) ‹TO Yönetim Kurulu ve Hekimlik Uygulamalar› Bürosu'ndan gelen dosyalar üzerinde raportör
sistemi ile haz›rlanarak, Kurulda derinlemesine tart›flma ve Etik ilke ve kurallar ›fl›¤›nda Görüfl olufl-
turarak, resmi yaz› ile Yönetim Kurulu'na sunmak.

3) Ele al›nan konularda daha çok öne ç›kan bafll›klar; hasta haklar›, hekim sorumlulu¤u, birey
özerkli¤i ve Ayd›nlat›lm›fl Onam alma, hekim-hasta iliflkisinde güven ve t›bbi bilginin gizlili¤i, ya-
y›n eti¤i konular›, incinebilir gruplara destekleyici yaklafl›m ve benzeri bafll›klar ilk bak›flta s›ralana-
bilir.

4) Etik Kurulumuz 14 Mart Tip Bayram› Haftas› kapsam›nda, “Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimlik
Farkl›l›¤› Nedeniyle Ayr›mc›l›k ve Sa¤l›k Ortam›” bafll›kl› bir sempozyum gerçeklefltirmifltir. Üyele-
rimiz Prof. Dr. Sermet Koç ve Uzm. Dr. Ejder Akgün Y›ld›r›m moderatörlü¤ünde 15 Mart 2011 ta-
rihinde yap›lan toplant›, ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi Prof. Dr. Cemi Demiro¤lu Oditoryumu’nda
gerçeklefltirilmifltir.

Baflkan: Dr. ‹mdat Elmas

Genel Sekreter: Yeflim Ifl›l Ülman
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Kültür Komisyonu 

Kültür Komisyonu’nun çal›flmalar›; belirli aral›klarla seminer, konferans, panel, atölye çal›flmalar›
vb. düzenleme fleklindedir.

2010-2011 dönemine iliflkin çal›flmalar›n, her ay›n son Sal› günü, saat: 19.00-21.00 aras›nda
yap›lmas› kararlaflt›r›lm›fl olup, Kas›m 2010-Nisan 2011 tarihleri aras›nda toplam 5 söylefli
yap›lm›flt›r.

Gerçeklefltirilen Söylefliler:

Kas›m 2010,

Konu: Tango Kültürü: Do¤uflundan Bugüne Öyküsü Müziklerinden Örnekler, K›sa Gösteri -
Konuflmac›: Eflref TEK‹NALP, Moderatör: Dr. Gülcihan DAL

Aral›k 2010,

Konu: Resimde ‹deoloji - Konuflmac›: Çi¤dem ‹STANBULLU, Moderatör: Dr. Nazmi TÜMERDEM

Ocak 2011,

Konu: Müzik Tarihinde ‹nsan Sesinin Gizemi - Konuflmac›: Evin ‹LYASO⁄LU, Moderatör: Dr.
Selçuk EREZ

fiubat 2011,

Konu: Sinema ve Politika - Konuflmac›: Hüseyin KUZU, Moderatör: Dr. Metin GÜNAY

Nisan 2011,

Konu: Toplumsal Muhafazakarlaflma - Konuflmac›: Sibel ÖZBUDUN, Moderatör: Dr. Taner GÖREN

Komisyon’un Kurucu yeleri

Dr. Selçuk EREZ, Dr. Taner GÖREN, Dr. Özdemir AKTAN, Dr. Gülfidan ARAS, Dr. Figen ALKAN,
Dr. Hülya DEM‹R, Dr. Adnan ARAS, Dr. Metin GÜNAY, Dr. Hüseyin YAMAN, Dr. Nazmi
TÜMERDEM, Dr. Haydar DURAK

Komisyon Sekreteri: Dr. Gülcihan DAL 
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‹nsan Haklar› Komisyonu 

Mavi Marmara bask›n› sonras› Mazlum-Der ziyaret edildi.

Cezaevinde tutuklu bulunan lösemi hastas› Abdullah Aksoy’un tedavisinin yap›lmas› için gerekli
giriflimlerde bulunuldu.

Cezaevleri ‹zleme Komisyonu toplant›lar›na kat›l›m sa¤land›.

‹lçe ‹nsan Haklar› ‹zleme Kurulu toplant›lar›na kat›l›m sa¤land›.

Dt. Sevinç Özgüner ‹nsan Haklar› Bar›fl ve Demokrasi Ödülü ‘Tafl Atan Çocuklar’ için Adalet Ça¤-
r›c›lar›’ndan Arif Akkaya’ya verildi.

1-3 Ekim 2010 tarihinde’‹stanbul Protokolü’ E¤itim Program› TIHV-ATUD-ÇHD ile birlikte ‹TO-Yö-
netim Kurulu,Onur Kurulu,komisyon üyeleri ve oda aktivistlerine e¤itim verildi.

26 Aral›k 2010 tarihinde ‘Bir Temel ‹nsan Hakk› Olarak Dil ve Sa¤l›k’ konulu panel yap›ld›.

23 May›s 2010 tarihinde’ Dt. Sevinç Özgüner ‹nsan Haklar› Bar›fl ve Demokrasi Ödülü’nün jüri ka-
rar›yla fierzan Kurt’un ailesi ve Dr. Naki Bulut’a verilmesi planland›.

14 Mart T›p Bayram› haftas› etkinliklerinde ‘Yara ‹zlerimizle Yüzleflme’ konulu panel düzenlendi.

4 Nisan 2011 tarihinde Bak›rköy Özgürlük Meydan›’nda kurulan Demokratik Çözüm Çad›r›’na

ziyaret yap›ld›.

Baflkan: Dr. Berivan B‹NGÖL

Sekreter: Dr. ‹ncilay ERDO⁄AN
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Hekim Forumu 

‹stanbul Tabip Odas› süreli yay›n organ› olan Hekim Forumu Dergisi 1990 y›l›ndan beri yay›nlan-
makta olup, y›lda 4 defa ortalama 17.000 adet bas›larak ‹stanbul Tabip Odas› üyesi
meslektafllar›m›za ücretsiz olarak da¤›t›lmaktad›r. Ülkemizde kendi alan›nda en büyük tiraja sahip
dergilerden biri olan Hekim Forumu, gönüllü bir yay›n kurulu faaliyetinin ürünüdür. 2010-2011
yay›n döneminde Hekim Forumu Yay›n Kurulu’nda Dr. Süheyla A¤koç, Dr. Hüseyin Demirdizen,
Dr. Süheyla Ekemen, Dr. Mehmet Uhri, Dr. Veysi Ülgen, Dr. Turabi Yerli görev alm›fllard›r. 

‹TO Ca¤alo¤lu Bürosunda toplanan Yay›n Kurulu, esas olarak derginin dosya konusunu belir-
lemekte ve dosya editörü koordinasyonunda belirli bir konuyu hekimlerin gündemine tafl›mak-
tad›r. Geçti¤imiz döneme ait dosya konular› afla¤›da s›ralanm›flt›r:

Say›: 186 (TEMMUZ-A⁄USTOS 2010) - SA⁄LIK HAKKI

Say›: 187 (KASIM-ARALIK 2010) - HEK‹M ÖRGÜTLENMES‹

Say›: 188 (fiUBAT-MART 2011) - UZMANLIK E⁄‹T‹M‹

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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‹stanbul Tabip Odas› bilimsel yay›n organ› olan Klinik Geliflim 1987 y›l›ndan beri yay›nlanmakta
olup, üç ayda bir ortalama 1000 adet bas›larak ‹TO üyesi meslektafllar›m›za ve kütüphanelere
ücretsiz olarak da¤›t›lmaktad›r. 

Geçti¤imiz dönem içinde yay›nlanan Klinik Geliflim dergileri dosya konular›na göre afla¤›da
s›ralanm›flt›r:

Cilt 23/No:1/2010 Nöroloji

Cilt 23/No:2/2010 Radyoloji

Cilt 23/No:3/2010 Salg›n Hastal›klar

Cilt 23/No:4/2010 Meslek Hastal›klar›

Yay›n kurulu ise afla¤›daki isimlerden oluflmaktad›r:

Prof. Dr. Tunçalp Demir (Cerrahpafla T›p Fakültesi, Gö¤üs Hastal›klar›) 

Prof. Dr. Nahit Çakar (‹stanbul T›p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon)

Prof. Dr.Ali Serdar Fak ( Marmara T›p Fakültesi,‹ç Hastal›klar› )

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur (Cerrahpafla T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›)

Prof. Dr. Süleyman Özyalç›n (‹stanbul T›p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon) 

Dr. Ali Özyurt (Dr. Siyami Ersek Gö¤üs-Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi, Anesteziyoloji ve
Reanimasyon) 

Prof. Dr. Raflit Tükel (‹stanbul T›p Fakültesi, Psikiyatri) 

Klinik Geliflim
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Hekimlikte Sendikalaflma Çal›flma
Grubu

‹stanbul Tabip Odas› taraf›ndan gerçeklefltirilen “Hekim Eme¤i Çal›fltay›”, “Sendikal Örgütlenme
Paneli”, Avrupa Ücretli Hekimler Sendikas› (FEMS)’n›n ‹stanbul’daki “15. Genel Kurulu” ve son
olarak da “Hekim Formu” dergisinin dosya konusunda daha etkin mücadele yöntemleri üzerinde
yürütülen tart›flmalar sürecinde biraraya gelen aktivistler yeni bir örgütlü oluflumun gereklili¤inin
zorunlu oldu¤u sonucuna varm›flt›r. Sa¤l›k alan›nda yaflananlar çerçevesinde hekimlerin özlük-
ekonomik ve demokratik haklar› konusunda neler yap›labilece¤ini; sendikal eylemlilik ve mesleki
sendikac›l›¤›n yasal, demokratik mücadeledeki yerini tart›flmak, araflt›rmak, analiz etmek, sonuç-
lar ç›karmak, bunlar› ‹stanbul Tabip Odas› ve üyelerine sunmak aç›s›ndan Odam›z olanaklar›, ko-
flullar› ve ilkeleri çerçevesinde bir dizi bilimsel çal›flmalar›n “Hekimlikte Sendikalaflma Çal›flma Gru-
bu” kurularak sürdürülmesi planlanm›flt›r. Grup katk› sunmak isteyen ‹stanbul Tabip Odas› üyele-
rinin kat›l›m›na aç›k ve gerçeklefltirece¤i çal›flmalarda bilimsel araflt›rma ve uygulama yöntemlerin-
den hareketle ulusal ve uluslararas› di¤er demokratik meslek gruplar› ve kurulufllar›ndan, üniver-
sitelerden ve de akademik kadrolardan da katk› almay› öngörmektedir. ‹TO yönetimine verilen 28
Aral›k 2010 tarihli dilekçenin ard›ndan Hasan O¤an, Arda Sayg›l›, Güray K›l›ç, Samet Mengüç, Ke-
mal Özay ve Ümit fien yürütücülü¤ünde Ocak 2011’de çal›flmalara bafllam›flt›r. Yürütücülerin dü-
zenli toplant›lar›n› takiben ilk çal›flma toplant›s› planland›.

Çal›flma grubu ilk toplant›s›n› 20 fiubat 2011 günü ‹TO Ca¤alo¤lu’nda yapt› “Hekimlikte Özlük
Sosyal ve Demokratik Haklarda Gelinen Durum” konu bafll›¤› alt›nda bilgi paylafl›m süreci baflla-
t›ld›. Toplant› ‹stanbul Milletvekili Prof. Dr. Sacit Y›ld›z, Difl Hekimleri Odas›, Avukatlar Sendikas›
temsilcileri, Kültür Sanat-Sen Baflkan› ve yaklafl›k 30 kiflilik hekim kitlesinin kat›l›m›yla yap›ld›. Mo-
deratörlü¤ünü Hasan O¤an ve Güray K›l›ç’›n yapt›¤› toplant›da Arda Sayg›l› ‹LO sözleflmeleri çer-
çevesinde hekimlerin özlük, sosyal ve demoktarik haklar›na bak›fl konulu sunumunu yapt›. Dün-
yada hekimlerin özlük, sosyal ve demokratik haklar›nda günümüzdeki durum hakk›nda Kanada
örne¤ini inceleyen Akif Akal›n Kanada sa¤l›k sistemini anlatt›. Almanya örne¤ini Ümit fien,
ABD’deki durumu Samet Mengüç, Bulgaristan’daki durumu Kemal Özay hekimlerin çal›flma ko-
flullar› boyutuyla aktard›lar. TTB Hukuk Bürosu’ndan Avukat Ziynet Özçelik “Türkiyede hekimlerin
mesleki, sosyal ve demokratik haklar›nda gelinen durum” bafll›kl› sunumu gerçeklefltirdi. Toplan-
t› sonucunda gelecek toplant› konular›n›n ana hatlar› ve eylemlilik sürecinde neler yap›laca¤› tar-
t›fl›ld›. Toplant› internet ortam› d›fl›nda Medimagazin’de yay›nland›. 13 Mart eylemlilik sürecinde
kat›l›m›n artt›r›lmas› ve mücadele konusunda çal›flma grubu üyeleri ola¤an görevlerini icra ettiler.

Bu toplant›n›n ard›ndan örgütlenme faliyetleri ön plana ç›kt› özellikle 13 Mart Ankara ve ard›n-
dan ‹stanbul eylemlilik süreçleri 3 Nisan’da Kad›köy ‹TO’da geniflletilmifl yürütme kurulu toplant›-
s›nda tart›fl›ld›. Bundan sonraki toplant›lar›n trafik koflullar› göz önüne al›narak Avrupa yakas›nda,
daha genifl kat›l›mla organize edilmesine karar verildi. Bu arada yurtd›fl›nda ETUC ve FEMS etkin-
likleri ile ilgili haberler Türkçelefltirilerek internet ortam›nda paylafl›ld›.

‹kinci panel 17 Nisan 2011 günü “Kamu Ve Özel Sa¤l›k Üretiminde Çal›flma ve Ücretlendirme Ko-
flullar›n›n De¤erlendirilmesi” bafll›¤› alt›nda, hekimlerin koflullar›n›n belirlenmesi amac›yla gerçek-
lefltirildi. Moderatörlü¤ünü Arda Sayg›l›, Ümit fien’in yapt›¤› toplant›da Fethi Bozçal› ‘Özel Hekim-
li¤in Yeni Boyutu; Aile Hekimli¤i’ konusunda, Y›lmaz fiahin Toplum Sa¤l›¤› Merkezi Ve Kurum He-
kimli¤i konusunda, Güray K›l›ç ‘Ayaktan Teflhis Ve Tedavi Merkezlerinde Çal›flan Olmak’ bafll›kl›
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sunumlar› gerçeklefltirdi. Kemal Özay ‘Özel Sa¤l›k Sektöründe Güncel Durum’, Nermin Koç ‘Ka-
mu Hastanelerinde Uzman Hekimlik’ konular›nda sunum yapt›. Son olarak da “Asistan Hekimlik-
te Yaflanan Sorunlar ve Vak›f Üniversitelerinde Asistan Olmak” konusu asistan hekimlerce sunu-
larak tart›fl›ld›. Sonuç olarak 19-20 Nisan Görev eylemlilik sürecinde yap›labilecekler ve gelecek
toplant›lar›n konular› tart›fl›larak oturum sonland›r›ld›. Do¤al olarak say›lar› katlanan çal›flma gru-
bu üyeleri sendikal eylem olan ‘Görev’ etkinli¤inde de sorumluluklar›n› yerine getirdiler.

Barselona’da ‹spanyol Hekim sendikalar› konfederasyonun ev sahipli¤inde May›s ay›nda yap›lacak
FEMS toplant›s›ndaki gündemlerden birini FEMS’e aday ülke statüsünde bulunan ‹TO’nun as›l
üyeli¤inin onaylanmas› oluflturmaktad›r. Çal›flma Grubundan Arda Sayg›l› ve Hasan O¤an bu top-
lant›ya kat›larak as›l üyelik sürecini sonuçland›racak ayr›ca ‹TO’nun 13 Mart’tan 19-20 Nisan’a ge-
linen süreçteki etkinli¤i rapor olarak sunulacakt›r. Bu giriflimin, Odam›z›n ve ülkemiz hekimlerinin
sesinin daha da gür duyulmas›n›n yolunu açmas›n› beklemekteyiz.

Yürütme Kurulu Üyeleri: Dr. Hasan O¤an, Arda Sayg›l›, Dr. Güray K›l›ç, Dr. Samet Mengüç, Dr.
Kemal Özay, Dr. Ümit fien



BÜRO
ÇALIfiMALARI
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‹stanbul Tabip Odas› Üye Çal›flma Profili

AKT‹F TOPLAM

KAMU 9421 10197

SADECE KAMU 6031

ÖZEL 16403 17524

SADECE ÖZEL 10103

‹YH 2038 2142

SADECE ‹YH 528

MUAYENEHANE 2560 2950

SADECE MUAYENEHANE 982

ÖZEL+KAMU 2836

ÖZEL+‹YH 521

KAMU+‹YH 339

KAMU 1 BASAMAK 1947

KAMU 2. BASAMAK 1207

KAMU 3. BASAMAK 6091

ÖZEL HASTANE 6187 6248

SADECE ÖZEL HASTANE 4360

ÖZEL DAL MERKEZ‹ 632 633

SADECE ÖZEL DAL MERKEZ‹ 393

ÖZEL POL‹KL‹N‹K 612 673

SADECE ÖZEL POL‹KL‹N‹K 419

ÖZEL TIP MERKEZ‹ 2476 2525

SADECE ÖZEL TIP MERKEZ‹ 1470

TIBB‹ TAHL‹L LABORATUARI 137 141

SADECE TIBB‹ TAHL‹L LAB. 89

GÖRÜNTÜLEME MERKEZ‹ 57 60

SADECE GÖRÜNTÜLEME MRK. 43

ÜN‹VERS‹TE HASTANELER‹ 1618 1691

SADECE ÜN‹VERS‹TE HAST. 1093

ÖZEL ÜN‹VERS‹TELER 261 263

SADECE ÖZEL ÜN‹VERS‹TELER 226

ÇALIfiMAYAN ÜYELER‹M‹Z 2875
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‹stanbul Tabip Odas›’na kay›tl› toplam hekim say›s› (aktif olarak görev yapan-yapmayan) Nisan
2011 itirariyle 30780’dir.

Toplam aktif üye say›s›n›n 6031’i sadece kamu sa¤l›k kurumlar›nda çal›flmaktayken, 10631’i
özel sa¤l›k alan›nda (muayenehane hekimi, iflyeri hekimi, özel hastane çal›flan› vb.), 3696’s› ise
hem özel hem kamuda faaliyet yürütmektedir.

Üye çal›flma profiline iliflkin ayr›nt›lar yukar›daki tabloda s›ralanm›fl ve grafikte gösterilmifltir.
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PERSONEL VE BÜROLAR
‹stanbul Tabip Odas› Ca¤alo¤lu Merkez binas› ve Kad›köy ‹rtibat Bürosu’nda, 2’si hekim, 3’ü
avukat ve 1’i mali müflavir olmak üzere toplam 25 kifli çal›flmaktad›r. Personelimizin görev alan-
lar› ve isimleri afla¤›da s›ralanm›flt›r.

Füsun Tafl Yönetici Sekreter

Y›lmaz Bozkurt Baflvuru Bürosu

Nuray Ero¤lu Üyelik ‹flleri Bürosu

Gülseren Nak Üyelik ‹flleri Bürosu

Adil Kartal Üyelik ‹flleri Bürosu

Dr. Do¤an fiahin ‹flyeri Hekimli¤i Bürosu

Sevil fien Top ‹flyeri Hekimli¤i Bürosu

Emel Karaman Özel Hekimlik Bürosu

Dr. Celalettin Cengiz Hekimlik Uygulamalar› Bürosu

Cevdet Albayrak Hekimlik Uygulamalar› Bürosu

Özlem Öztürk Hekimlik Uygulamalar› 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 Bilgi ‹fllem

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

Ercan Sezgin Yard›mc› Personel

Osman Karaca Yard›mc› Personel

Ali R›za Karl› Yard›mc› Personel
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Dan›flma Bürosu

Büro Çal›flan›: Y›lmaz Bozkurt

• 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. 

• Kurumlar›n telefon, faks, adres ve e-posta güncellemeleri periyodik olarak
yap›l›r. 

• Ayl›k ortalama gelen evrak kay›t say›s›: 1281

• Üyelerimizle yap›lan ortalama günlük telefon görüflmesi: 140
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Üyelik ‹flleri Bürosu

‹stanbul Tabip Odas› Üyelik ‹flleri Bürosu hekimlerin odayla olan iletiflimlerinde ilk baflvurulan büro-
dur. Büroda 3 adet sekreter çal›flmakta olup yap›lan ifllemler afla¤›da maddeler halinde belirtil-
mifltir:

Sekreterler: Nuray ERO⁄LU, Gülseren NAK DO⁄RU, Adil KARTAL

• 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. (May›s 2010 ve Mart 2011 tarihleri aras›nda 690 adet
yeni kay›t dosyas› aç›lm›fl olup ilgili belgeler dosyalan›p ana arflivde yerini alm›flt›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, kutla-
ma 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
tahsilat› 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 doldu-
rulur.

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

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

• Üyelerimizle ilgili üniversitelerden ve hastanelerden gelen tez sunufl yaz›lar› ve özlük 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. (May›s 2010 – A¤ustos 2010 tarihleri aras›nda 457 üyenin muayenehane kapan›fllar›
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ve/veya özel sa¤l›k kurulufllar›ndan ayr›l›fl›, 444 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
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 23.409 oldu¤u Odam›z›n Üyelik ‹flleri Bürosu’nda 01.05.2010 – 31.03.2011
döneminde yap›lan ifllemler ve bunlara iliflkin yaz›flma adetleri afla¤›da belirtilmifltir. Kay›tlar›m›za
göre ayn› dönemde 25 hekim vefat etmifl, 161 hekim de üyelikten istifa etmifltir. Ayr›ca büro-
muzda üyelerimize 1112 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.

01.05.2010 YEN‹ NAK‹L NAK‹L RESM‹ D‹⁄ER FAAL‹YET TTB
31.03.2011 YAPILAN GELEN G‹DEN KURUM YAZIfiMALAR BELGES‹

KAYIT YAZILARI

TOPLAM 690 380 276 185 266 5870 51 
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Hukuk Bürosu

‹stanbul Tabip Odas› Hukuk Bürosu’nun 2010-2011 dönemi çal›flmalar› afla¤›da üç bölüm halinde
aç›klanm›flt›r.

B Ö L Ü M - I -

HUKUK BÜROSU FAAL‹YETLER‹

1- DAVALAR

Hukuk Büromuzda 3 avukat görev yapmakta olup, bir meslektafl›m›z tam zamanl› olarak ‹stanbul
Tabip Odas›’nda görev yapmaktad›r.

Nisan 2011 tarihi itibar›yla Hukuk Büromuz taraf›ndan (vekaletname sunularak) takip edilen dava
say›s› 281’dir. 

Hukuk Bürosu iflleyiflinde ifl yükünün önemli bölümünü davalar oluflturmaktad›r. Bu nedenle
“davalar” bafll›¤› sonraki bölümde daha ayr›nt›l› olarak aktar›lacakt›r.

2- HEK‹M BAfiVURULARI VE HUKUK‹ DANIfiMANLIK

Hukuki dan›flmanl›k hizmeti, 2002 y›l›ndan beri düzenli olarak sürdürülmektedir. Hukuki
dan›flmanl›k hizmeti Oda merkezinde yap›lan görüflmelerle s›n›rl› kalmamakta; haftan›n di¤er gün
ve saatlerinde de (telefonla ve yüz yüze) dan›flmanl›k hizmeti verilmektedir.

Görev her ne kadar, “hekim olmaktan ve mesle¤in uygulanmas›ndan kaynaklanan hukuki sorun-
lara dan›flmanl›k yapmak” olarak tan›mlanm›fl olsa da, geride b›rakt›¤›m›z süre içerisinde baflvuran
hekimler ad›na çok say›da savunma/ifade/itiraz ve dava dilekçesi haz›rlanm›flt›r. Bu yöndeki
çal›flmalar›n say›sal karfl›l›¤›n› tespit etmek neredeyse imkans›zd›r.

Baflvuru konular›; sa¤l›k alan›n›n bütün sorunlar›n› karfl›layacak çeflitlilikte ve farkl›l›ktad›r. Son iki
y›ll›k dönem için; tamgün süreci, aile hekimli¤i, kötü hekimlik uygulamalar›, iflyeri hekimli¤i,
mecburi hizmet, sa¤l›k durumu ve efl durumu atamalar›, nöbet, t›pta uzmanl›k e¤itimi, emeklilik
süreci, hastane birleflmeleri, özel sa¤l›k kurulufllar›ndan ücret alamama, makbuz/fatura kesmeye
zorlanma nedeniyle yap›lan baflvurular›n, özel bir a¤›rl›k tafl›d›¤›n› söyleyebiliriz. 

3- TOPLANTILAR, SUNULAR, MÜTALAA VE DE⁄ERLEND‹RME YAZILARI

Yönetim Kurulu ve Hukuk Bürosu iliflkilerinde koordinasyon ve bilgi ak›fl›n›n düzenli hale getirilme-
si ve Yönetim Kurulu kararlar›n›n oluflturulmas›nda ihtiyaç halinde hukuki destek sunulabilmesi
amac›yla, toplant›lara büromuz avukat› da kat›lmaktad›r. 

Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n yan› s›ra, sa¤l›k alan›n› etkileyecek düzenlemeler/de¤ifliklikler
nedeniyle yaz›l› ve sözlü hukuki mütalaalar haz›rlamak, keza Yönetim Kurulu ve/veya büro ve
komisyonlarca düzenlenen toplant›larda sunular yapmak, Hukuk Bürosu’nun yerine getirdi¤i
görevler aras›ndad›r. Bu çerçevede, hukuk büromuz avukatlar› Hastane, Üniversite ve Uzmanl›k
Derne¤i bünyesinde yap›lan toplant›lara da kat›lmaktad›r.

Keza Oda’n›n Hekimlik Uygulamalar›, Özel Hekimlik ve ‹flyeri Hekimli¤i Bürolar› 

baflta olmak üzere, bürolar›n ihtiyaç ve talepleri do¤rultusunda, kimi zaman hukuki görüfl sunul-
makta, kimi zaman da özellik arzeden baflvuru dilekçeleri cevaplanmaktad›r. 
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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
haz›rlanmaktad›r. 

5- ‹CRA TAK‹PLER‹

Onur Kurulu Kararlar› nedeniyle para cezas› ve/veya yarg›lama giderine mahkum edilen ancak
gerekli ödemeyi yapmam›fl hekimlere yönelik, uyar› ve ihtarlardan çözüm 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›lmaktad›r. 

B Ö L Ü M - II -

HUKUK BÜROSU TARAFINDAN TAK‹P ED‹LEN DAVALAR

A- ‹STANBUL TAB‹P ODASI ADINA AÇILAN 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;

1- Özel Sa¤l›k Kuruluflunda Çal›flan Hekimlerden, Tabip Odas› Üyelik Belgesi ‹stenmeme-
si 

‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan yay›mlanan 31.12.2010 tarihli ve 20046 say›l› yaz› ile "bürokrasinin
azalt›lmas›, k›rtasiyecili¤in önlenmesi" amac›yla çal›flmalar yap›ld›¤› belirtilerek, hekim ve uzman
hekimlerin çal›flma müracaatlar›nda istenecek belgeler s›ralanm›flt›r. ‹lgili yaz›ya göre daha önce
özel sa¤l›k kuruluflunda çal›flm›fl olanlardan, "tabip odas› üyelik belgesi" istenmeyecektir. 

Görüldü¤ü gibi; Anayasan›n 135. Maddesine uygun olarak, 6023 say›l› Türk Tabipleri Birli¤i
Kanunu gere¤ince kurulmufl ve Kanunun kendisine yükledi¤i görevleri kamu ad›na yerine getirme
sorumlulu¤u tafl›yan Tabip Odas› faaliyetleri, ortadan kald›r›labilecek ‘bürokratik evrak fazlal›¤›’
olarak görülmektedir. 

Oysa Dan›fltay’›n kararlar›nda da belirtildi¤i gibi; hekimin Tabip Odas›’na kay›tl› oldu¤una iliflkin bel-
genin aranmamas› halinde kay›t yapt›rmaks›z›n çal›flan hekimlerin tespiti mümkün olmayaca¤› gibi,
bu hekimlerin deontoloji ve hekimlik meslek eti¤i kurallar›na ayk›r› davran›fllar›n›n denetimi de
yap›lamayacakt›r.

Bu nedenle aç›lan davada, bugünlerde karar verilmesi beklenmektedir. 

2- Vak›f Gureba E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi’nin Arsa, Bina ve Gelirlerinin Devredilmesi 

Ard› ad›na ç›kar›lan Kanunlar ile aralar›nda Vak›f Gureba E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinin de
bulundu¤u, ‹stanbul’un çok stratejik ve gözde yerlerinde bulunan araziler el de¤ifltirmifltir. Bu
çerçevede “Vak›f Gureba E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi’nin bulundu¤u arazide Bezm-i Alem Vak›f
Üniversitesi’ kurulaca¤› da ilan edilmifltir. 
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Böylece kamu tüzel kiflisi olan Vak›flar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yönetilen bir mazbut vak›f›n
mal ve haklar›, geri dönüflümü olmayacak flekilde devredilmifl, malvarl›klar› elden ç›kar›lm›flt›r. Oysa
vakf›n mülkleri de, gelirleri de ancak vak›f senedinde belirtilen amac›n gerçeklefltirilmesi do¤rul-
tusunda kullan›labilir. Bu amaç ise fakir ve garip hastalar›n ücretsiz tedavi ve bak›mlar›d›r. Ancak
“yoksul hastalar›n ücretsiz olarak tedavi ve bak›m›n›n yap›lmas›” amac›n›n yerini “paral› e¤itim ve
paral› sa¤l›k hizmeti sunacak bir Üniversite kurmak” alm›flt›r. Yani Anayasada düzenlenen sosyal
devlet ilkesi de ihlal edilmifltir.  

Di¤er yandan Bezm-i Alem Vak›f Gureba E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde çal›flan, 657 say›l›
yasaya tabi ve ço¤unlu¤u sa¤l›k ve yard›mc› sa¤l›k hizmetleri s›n›f›nda olan personel yönünden
önemli hak ihlalleri yaflanm›fl, hekimler ya hizmet aktine ve ‹fl Kanunu’na tabi olarak (yani ifl
güvencesinden yoksun olarak) iflçi statüsünde çal›flmay› kabul etmek ya da kadrosunun Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na devredilmesini kabul etmek seçenekleri ile karfl› karfl›ya b›rak›lm›flt›r. Bu koflullarda
Üniversite çal›flmak istemeyen personel ise adeta cezaland›r›larak ‹l d›fl›na tayin edilmifltir. Özellikle
Üniversitede kalmay› tercih eden asistan say›s›n›n çok az olmas› nedeniyle, asistan tayinleri ülkenin
dört bir yan›na ç›kar›lm›flt›r. 

Bu dönemde yaflanan hak ihlalleri için Anayasa Mahkemesi baflta olmak üzere çok say›da hukuki
giriflim ve müracaatta bulunulmufl, Yönetim Kurulu ile asistan hekimlerin birlikte yürüttü¤ü
mücadele sonucunda il d›fl› atamalar durdurulmufltur. 

3- Hastanelerin Resmi Ad›yla “Birleflmesi”, Fiilen Kapat›lmas› Süreci 

Bilindi¤i gibi “kentsel dönüflüm” ad› alt›nda, çarp›k kentleflmenin ortaya ç›kard›¤› problemlere bil-
imsel, 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 kamu yarar› gözetilmektedir. 

Beykoz Devlet Hastanesi’nin varl›¤›na son verilerek, Paflabahçe Hastanesi ile birlefltirilmesi, keza
Valideba¤ Devlet Hastanesi’nin varl›¤›na son verilerek Üsküdar Devlet Hastanesi ile birlefltirilmesi
kararlar› 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 “gözden ç›kar›lm›fl”t›r. Bu ifllemlere karfl› aç›lan davalar devam etmektedir. 

Son olarak; fiiflli Devlet Hastanesi’nin varl›¤›na son verilerek, fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi’ne bünyesine dahil edilmifltir. Bakanl›k taraf›ndan bu devrin amac›, “kaynaklar›n etkin ve
verimli kullan›lmas›n› sa¤lamak” olarak lanse edilse de, asl›nda hastane binas› aile sa¤l›¤› merkezine
çevrilerek, aile hekimlerine kiraya verilmifltir. Hukuk büromuzca, bu ifllemin iptali için de dava
aç›lm›flt›r. 

4- Mesai Saatlerini Daha da Art›ran Genelgeler ve ‹ptal Davalar›

Anayasa Mahkemesi taraf›ndan 5947 say›l› k›saca “Tam Gün Kanunu” olarak adland›r›lan düzen-
lemenin yürütmesi durdurulmufl olsa da, ard› ard›na yap›lan düzenlemeler ile hekimler seçeneksiz
ve hatta çaresiz b›rak›lmaya çal›fl›lm›flt›r/çal›fl›lmaktad›r. 

Bu çerçevede getirilen düzenlemelerden biri de Mesai Saatleri Genelgesi’dir. Önce Sa¤l›k Bakanl›¤›
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan önce 2010/55 say›l› Genelge ç›kar›lm›fl, sonras›nda
da “Genelge’nin 2. maddesinin hastane yöneticileri ve personel taraf›ndan farkl› yorumland›¤›”
gerekçesiyle 03.09.2010 tarih ve 2010/65 say›l› Genelge düzenlenmifltir. 

Her iki düzenlemede de, ö¤le tatili olarak adland›r›lsa bile bir saatlik ilave çal›flma süresi getirilmekte
ve böylece sa¤l›k personelinin günlük sekiz saatlik çal›flma süresi dokuz saate ç›kar›lmaktad›r.
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Esasen çal›flma süresi içinde kullan›lan ö¤le yeme¤i hakk›, Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan “bir saatlik
ö¤le tatili” olarak adland›r›larak çal›flma süresine ilave edilmifl ve mesai saati 2368 say›l› Kanun’un
yürürlükte oldu¤u dönemde oldu¤u gibi 45 saat olarak uygulanmaya devam edilmek istenmifltir. 

Bu Genelgelerin iptali talebiyle aç›lan davalar halen devam etmektedir.

5-Dere Yataklar›na Kuruldu¤u ‹çin, Sel Felaketinde Zarar Gören Hastaneler Ve Bu Sonuca
Yol Açan ‹lgililer Hakk›nda Yap›lan Hukuki ‹fllemler 

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,
fierife Baldöktü Sa¤l›k Oca¤›, Çatalca ilçesinde ise ‹lyas Çokay Devlet Hastanesi hasar görmüfl,
sa¤l›k hizmeti verilemez hale gelmifl, hastalar ve kamu sa¤l›k çal›flanlar› ciddi oranda ma¤dur
olmufltur. Mal ve can kayb›na neden olan bu a¤›r faturan›n nedeni ise; kamu sa¤l›k kurum ve kuru-
lufllar›n›n dere yataklar›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 bulunulmufltur.

Ancak ne Sa¤l›k Bakan›, ne ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan›, ne Silivri Belediye Baflkan›, ne de
‹l Özel ‹daresi baflkan ve üyeleri kusurlu bulunmufltur. Tüm ilgililer hakk›nda takipsizlik kararlar› ver-
ilmifl, itirazlar›m›z›n bir k›sm› reddedilmifl, bir k›sm›nda ise henüz karar verilmemifltir.

6- ‹stanbul Tabip Odas›’na ‘Evrak Vermeme’ ‹fllemleri Nedeniyle Aç›lan Davalar

Özellikle hekimlere yönelik flikayetlerde; bir de¤erlendirme yap›labilmesi ve ihlalin tespiti halinde
disiplin soruflturmas› aç›labilmesi için, ilgili sa¤l›k kuruluflu uhdesinde bulunan hasta dosyalar›na
gerek duyulmaktad›r. Bu çerçevede dosya ve belgeler, Hekimlik Uygulama Bürosu taraf›ndan, has-
tan›n tedavi gördü¤ü Hastane’den istenmektedir. Ancak neredeyse son 5 y›ld›r kamu sa¤l›k kuru-
lufllar›n›n “direnci” ile karfl›lafl›lmaktad›r. 

Meslek örgütünün yetkisinin bulunmad›¤›, Bilgi Edinme Hakk› Kanununa ayk›r› bir talep oldu¤u,
belgelerin do¤rudan ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nden istenmesi gerekti¤i gibi nedenlerle, hasta
dosyalar›n›n, meslek örgütüne verilmesini engellemektedir.

Keza, Adli T›p Kurumu ve Adalet Bakanl›¤›’ndan bilgi, belge istenmesi durumunda da benzer bir
s›k›nt› ile karfl›lafl›lmaktad›r. 

Sorun birçok kez yarg›ya tafl›nm›fl, uzun süren yarg›lama süreçlerinin sonunda Dan›fltay 10. Dairesi
taraf›ndan “yürütülen kamu hizmetinin bir gere¤i olarak” bu dosya, bilgi ve belgelerin Odaya ver-
ilmesi gerekti¤i sonucuna ulafl›lm›flt›r.

Ancak bu kez de karfl›m›za Sa¤l›k Bakanl›¤› Hukuk Müflavirli¤i’nin, 02.05.2006 tarih ve 6233 say›l›
olumsuz görüflü ç›kar›lmaya bafllanm›flt›r. Hastane Baflhekimlikleri bu kez de, bu yaz›ya at›f
yaparak, bilgi-belge vermeme tutumunu sürdürmektedir. K›sacas› yarg› kararlar›na ra¤men
“sorun” çözülememifltir. Bu bafll›k alt›nda devam eden çok say›da dava bulunmaktad›r.

7- “Hizmet Sat›n Alma” Nedeniyle Aç›lan Davalar

"Sa¤l›kta Dönüflüm Program›" çerçevesinde 2004 May›s ay›nda bafllat›lan süreçle, 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 yönelik
karfl›m›za ç›kan bu ihaleler, sadece Sa¤l›k Bakanl›¤› bünyesinde de¤il, Büyükflehir Belediyesi baflta
olmak üzere, - maalesef- sa¤l›k hizmetinin sunuldu¤u her yerde yaflanmaktad›r. 

Bu bafll›k alt›nda çok say›da dava aç›lm›flt›r/ aç›lmaktad›r. Davalar›n bir bölümü yarg›n›n “hizmet
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sat›n alma” ve/veya “tafleronluk” konusundaki genel yaklafl›m›n›n bir parças› olarak, olumsuz
olarak sonuçlanm›flt›r. Bir k›sm› ise halen devam etmektedir. Bu konuyu yarg› önüne tafl›may›
sürdürece¤iz. 

8- Aile Hekimli¤i Uygulamas›na Geçifl Sürecinde Aç›lan Davalar

1 Kas›m 2010 tarihinde ‹stanbul’da aile hekimli¤ine “geçilmifl”tir. 

‹lk sorun aile hekimli¤i e¤itimleri esnas›nda görevlendirilen ve bu görevlendirme nedeniyle ek
hizmet puan› verilen e¤iticilere iliflkin yaflanm›flt›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›’na baflvurularak, e¤iticilerin
hangi bilimsel ve mesleki ölçütlere göre görevlendirildi¤i, kim taraf›ndan belirlendi¤i sorulmufl,
ancak cevap al›namam›flt›r. Dava devam etmektedir.

Ayr›ca haks›z flekilde elde edilen hizmet puanlar›na dayanan yerlefltirme ifllemlerinin ve bu
yerlefltirmelerin dayana¤› olan Aile Hekimli¤i Uygulama Yönetmeli¤i’ne Ek 1’in 2. Maddesinin 2.
F›kras›n›n (a) bendinin ikinci paragraf›n›n ve Ek-2’nin iptali talebiyle de dava aç›lm›flt›r. Bu dava da
devam etmektedir.

Keza aile hekimli¤ine iliflkin baflvurular›m›za cevap alamamam›z nedeniyle, Bilgi Edinme Hakk›
Kanunu ve 6023 say›l› Kanun’un ihlali nedenleriyle de davalar ikame edilmifltir. Bu davalar da
devam etmektedir. 

9- Meslek Odas›n›n Onay› Olmaks›z›n, Sosyal Güvenlik Kurumunca ‹flyeri Hekimlerine
Verilen Yetkilerin ‹ptali

Sosyal Güvenlik Kurumu taraf›ndan yay›nlanan bir Genelge ile, iflyeri hekimli¤i yetkilendirmelerinde
“tabip odalar›ndan onay al›nmas›n› zorunlu tutmayan” düzenlemeler getirilmifl, TTB’nin ikame
etti¤i dava sonucunda da bu düzenlemeler iptal edilmifltir.

Bunun üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna baflvurularak, Genelge’nin yay›nland›¤› tarihden bu
yana; "‘Hekim Yetki’si verilen bütün iflyeri hekimlerinin, meslek odas›na bildirilmesi ve meslek
odas›n›n onay› olmaks›z›n, Kurumca verilen bütün ‘hekim yetkileri’nin iptali” istenmifl, ancak
baflvurumuz reddedilmifltir.

Bu nedenle aç›lan dava sonucunda Mahkeme; Tabip Odas› onay› olmaks›z›n verilen iflyeri hekimli¤i
yetkileri konusunda ifllem yap›lmas› gerekti¤ini belirterek, SGK’n›n bu tutumunu hukuka ayk›r›
bulmufl ve iptal karar› vermifltir. Karar temyiz aflamas›ndad›r.

10- Hekim Olmad›¤› ‹çin Disiplin ‹fllemi Yap›lamayan ve/veya Hekim Olmakla Birlikte Suçun Niteli¤i
Nedeniyle Ayr›ca ‹lgili Savc›l›¤a da fiikayetçi Olunmas› Gereken ‹hlaller Halinde Yap›lan
‹fllemler;

• T›p e¤itimi almad›¤› ve yetkisi olmad›¤› halde, kendisini hekim olarak tan›t›p, t›p merkezi mesul
müdürlü¤ü yapanlar, 

• ‹nternet yolu ile arac›l›k yap›p, mevzuatta yasakland›¤› flekilde hekimlere ifl temin eden flirketler,

• Yabanc› uyruklu oldu¤u ve/veya çal›flma izni bulunmad›¤› için, kaçak olarak çal›flan/çal›flt›r›lan t›p
fakültesi mezunlar›

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

• Keza t›p doktoru olmayan ancak isimlerinin bafl›nda yer alan “Prof. Dr.” unvan›n› kullanarak,
neredeyse hergün bir baflka televizyon program›na kat›l›p, bitkisel tedavi ile tüm hastal›klar› iyilefltir-
ilebilece¤ini anlatan kifliler
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aleyhinde flikayetçi olunmufltur. Bu flikayetlerimizin bir k›sm› henüz Savc›l›k aflamas›nda takipsizlik
karar› ile sonuçlanm›fl, keza itirazlar›m›z da reddedilmifltir. Bir k›sm›nda ise ilgili iddianame düzen-
lenerek davalar aç›lm›flt›r. Davalar devam etmektedir. 

B- ‹STANBUL TAB‹P ODASI ALEYH‹NDE AÇILAN 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; reklam yasa¤›n›n ihlali, has-
taya karfl› özen yükümlülü¤ünü yerine getirilmemesi, yanl›fl teflhis ve tedavi, ayd›nlat›lm›fl onam›n
usulüne uygun olarak al›nmamas›, uzmanl›k d›fl› giriflim nedeniyle Onur Kurulu taraf›ndan verilen
disiplin cezalar›n›n iptali konulu davalar bulunmaktad›r.

C- ‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹C‹S‹, TEMS‹LC‹S‹ VE 

AKT‹V‹STLER‹NE KARfiI 

veya BU K‹fi‹LER ADINA AÇILAN DAVALAR:

Bu kategorideki davalar;

• ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyet ve çal›flmalar›

nedeniyle karfl› karfl›ya kald›¤› 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
ifllem yap›lan/ceza verilen/dava aç›lan hekimlerin davalar›

• Odan›n yaln›z veya sendikalarla birlikte yapt›¤› etkinliklere kat›ld›¤› için (örne¤in yemek ücretler-
ine iliflkin bas›n aç›klamalar›, 25 Kas›m’da sendikalar›n ça¤r›s› ile yap›lan ifl b›rakma eylemleri, 19-
20 Nisan G(ö)revi vb) disiplin cezas› verilen, cezai 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›, 

olarak s›ralanabilir. Son olarak Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Çal›flanlar› Sendikas› (Sa¤l›k-Sen) ‹stanbul 2
No’lu fiubesi taraf›ndan yap›lan bas›n aç›klamas›nda, ‹stanbul Tabip Odas›; “kanl› terör örgütünün
uzant›s›, malum partilerin arka bahçesi” olarak adland›r›lm›flt›. Yapt›¤›m›z flikayet neticesinde,
Sa¤l›k-Sen Yönetim Kurulu üyeleri hakk›nda, TCK’n›n 125. maddesinin (4) bendi uyar›nca kamu
davas› ikame edilmifl ve yarg›lama neticesinde suçlar› sabit görülen üyeler cezaland›r›lm›flt›r.

D- AYNI KONUMDAK‹ HEK‹MLER‹ VE MESLE⁄‹ ETK‹LEYEN EMSAL N‹TEL‹KTEK‹ DAVALAR:

Bu kategorideki davalar, bir hekim ad›na üstlenilmifl olsa da, içeri¤i ve sonuçlar› itibar›yla ayn› kon-
umda bulunan çok say›da hekimi ve mesle¤i etkileyen davalard›r. 

Bu bafll›kta örne¤in;

1- Mecburi hizmet:

Baflvurucular›n mevcut durumlar› da, kiflisel özellikleri de birbirinden farkl› oldu¤u için, davalarda
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tart›fl›lan kimi hususlar da farkl›l›k göstermektedir. 

Mecburi hizmet, hukuk büromuzca 2 defa Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne tafl›nm›fl olup,
baflvurular›n biri iç hukuk yollar› tüketilerek, di¤er ise iç hukuk yollar›ndan zaten sonuç al›nama-
mas› nedeniyle tüketilmeden yap›lm›flt›r.

‹ç hukuk yollar›n› tüketerek yapt›¤›m›z baflvuru, henüz A‹HM taraf›ndan de¤erlendirilmekte olup,
di¤er baflvurumuz ise “Sözleflme ve Protokolleri ile güvence alt›na al›nan hak ve özgürlüklerin ihlal
edildi¤i yönünde bir belirti saptanmad›¤›” gerekçesiyle kabul edilemez bulunmufltur.

2- ‹flyeri hekimli¤i:

‹flyeri hekimli¤i sözleflmelerinin haks›z feshinden kaynaklanan tazminatlar›n›n tahsil edilmesi talepli
davalar›n yan› s›ra, hekimlerin serbest meslek makbuzu keserek çal›flt›klar› döneme iliflkin almalar›
gereken iflçilik haklar› da dava konusu edilmifltir.

‹fl Kanunu’nun 81. maddesine eklenen ve kamu kurum ve kurulufllar›nda çal›flmakta olan hekim-
lere, aslî görevleri kapsam›nda, iflyeri hekimli¤i hizmeti gördürtmeyi düzenleyen f›kraya dayan›larak
ifl sözleflmeleri feshedilen hekimler için hem ‹fl Mahkemesinde, hem ‹dari yarg›da davalar aç›lm›fl ve
81. maddeye eklenen f›kra yönünden Anayasaya ayk›r›l›k itiraz›nda da bulunulmufltur. Ancak tale-
plerimiz kabul edilmemifltir, kararlar temyiz edilmifltir.

81. madde nedeniyle ifl akdi feshedilen iflyeri hekimlerinin, tazminat ve di¤er iflçilik alacaklar›n›n
tahsili talebiyle aç›lan davalarda ise, (fesih hakl› nedene dayanmad›¤›ndan) hekimlerin “iflçilik ala-
caklar›na hak kazand›¤›” sonucuna ulafl›lm›flt›r. (Kararlar temyiz aflamas›ndad›r)

Keza, yine 81. madde de¤iflikli¤i sonras›nda, iflyeri hekimli¤i sözleflmesi feshedilmeyen ancak ücreti
ödenmeksizin çal›flt›r›lan bir hekim ad›na ikame etti¤imiz davada, hekimin sözleflmeye istinaden
çal›flt›r›ld›¤› dönem için ücret talebinin hakl› oldu¤una karar verilmifltir.

‹flyeri hekimli¤i alan›nda, (e¤itim ve tabip odas› onay› baflta olmak üzere) meslek örgütünün etkin-
li¤ini k›rmak amac›yla ç›kar›lan Genelge ve Yönetmeliklere ve uygulanmalar›ndan kaynaklanan
ihlallere iliflkin bireysel davalar da takip edilmektedir. 

“TTB taraf›ndan verilen iflyeri hekimli¤i sertifikas›n›n geçersiz oldu¤u” gerekçesiyle, sözleflmesi
iflleme konulmayan bir hekim ad›na dava aç›lm›flt›r. Ki asl›nda bu husus daha önceki tarihlerde de
yarg›ya tafl›nm›fl, her üç davada meslek örgütü lehine sonuçlanm›flt›r. Buna ra¤men ›srarla ayn›
içerikte düzenleme yap›lmaktad›r. Bu hukuka ayk›r› düzenleme de yarg› önüne götürülmüfltür. 

Son olarak; “Tam Gün” Yasas›’n›n 7. maddesi gerekçe gösterilerek, iflyeri hekimli¤i yapanlardan,
döner sermaye ek ödemeleri geri istenmeye bafllam›fl ve bu hususta da çok say›da baflvuru
al›nm›flt›r. Dava aç›lmas› planlanmaktad›r. 

3- Hekime yönelik fliddet:

Yönetim Kurulu’nun 2002 y›l›nda ald›¤› karar gere¤ince, fliddete maruz kalan hekimlerin davalar›
Hukuk Büromuz taraf›ndan ücretsiz olarak takip edilmektedir. 

A¤›rl›kl› baflvuru konusu; maruz kal›nan fiziki fliddet, hakaret, tehdit ile hastanelerde yeterli güven-
lik personelinin bulunmamas›ndan kaynaklanan güvenlik sorunlar›d›r.

Bu kategoride hali haz›rda 60’› aflk›n dava takip edilmekte olup, duruflma yo¤unlu¤umuzun a¤›rl›kl›
bölümünü bu dosyalar oluflturmaktad›r.

4- S›navs›z flef ve flef yard›mc›l›¤› atamalar›, usulsüz s›navlarla yap›lan atamalar:

Bilindi¤i gibi e¤itici kadrolar›na iliflkin Sa¤l›k Bakanl›¤› düzenlemeleri defalarca Dan›fltay 5. Dairesi
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taraf›ndan hukuka ayk›r› bulunmufltur. 2005 y›l›nda Dan›fltay’›n incelemesinden kaç›rmak amac›yla
yap›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,
baflvurular al›nmadan ve baflvuranlar aras›nda bilimsel bir de¤erlendirme yap›lmadan atamalar
yap›lm›flt›r. Bu nedenle hukuk büromuz taraf›ndan baflvuru hekimler ad›na çok say›da dava takip
edilmifl, davalar›n tamam› lehe sonuçlanm›flt›r. (hala sonuçlanmayan davalar bulunmaktad›r) 

Ancak Anayasa Mahkemesinin karar›ndan hemen sonra, 5748 Say›l› Kanun yürürlü¤e girmifl ve
geçici 1. madde hükmüne dayanarak doçent ve profesör unvan›na sahip olan hekimlerin (s›navs›z)
atanmas› için, Mart ay›nda 75, Haziran ay›nda 201, Ekim ay›nda 228 kadro ilan edilmifltir. Bu
dönemlerin hepsinde çok say›da ihlal yaflanm›fl, baflvuru yapan hekimler ad›na davalar aç›lm›flt›r. Bu
davalar›n bir k›sm›nda olumlu, bir k›sm›nda ise olumsuz sonuçlar al›nm›flt›r. Ancak henüz kesin-
leflmifl karar bulunmamaktad›r.

Uzun y›llard›r beklenen s›nav nihayet yap›lm›fl, bu süreçte (özellikle sözlü s›nav aflamas›nda)
yaflanan ihlaller nedeniyle de bireysel davalar aç›lm›flt›r. 

5- Y›ll›k izin:

Meslek örgütü faaliyetleri esnas›nda kullan›lan izinlerin, y›ll›k izinden mahsup edilmesi, keza bilim-
sel toplant›lara kat›lma sürelerinin y›ll›k izinden mahsup edilmesi ve döner sermaye hesaplamas›nda
flua izni ve y›ll›k izin dönemlerinin dikkate al›nmamas› konulu davalar takip edilmektedir.

“Meslek örgütü faaliyetleri esnas›nda kullan›lan izinlerin y›ll›k izinden mahsup edilmesi” iflleminin
iptali nedeniyle aç›lan davada, mahkeme “Merkez Konsey üyesi olan davac›n›n, kamusal nitelikte-
ki bu görevi dolay›s›yla kat›ld›¤› toplant› ve etkinlikler için ald›¤› izinlerin, y›ll›k izinden mahsup
edilmesinde hukuka uyarl›k bulamad›¤›” gerekçesiyle iptal karar› vermifltir.

Bu karara ra¤men ‹stanbul Tabip Odas› yönetim kurulu üyelerinin baz›lar› yönünden, benzer
s›k›nt›lar devam etmektedir. Bu enle benzer içerikte yeni dava açma haz›rl›¤› sürmektedir. 

6- ‹dare taraf›ndan verilen disiplin cezalar›:

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu Üyeleri, Hastane Temsilcileri ve aktivistlerin yürüttükleri
faaliyetler nedeniyle alm›fl olduklar› disiplin cezalar›n›n iptali talebiyle taraf›m›zdan çok say›da dava
takip edilmektedir. 

7- Suç duyurular›:

1 May›s 2007, 1 May›s 2008 ve 1 May›s 2009 tarihlerinde yaflanan olaylar nedeniyle flikayetçi olun-
mufltur. ‹fadelerin verilmesi, takipsizlik ve/veya iflleme konulmama kararlar›na itiraz süreçleri; 1
May›s 2007 ve 1 May›s 2008 tarihleri için yap›lan flikayetlerde tamamlanm›fl, iç hukuk yollar› tüketil-
erek, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne baflvurulmufltur.

1 May›s 2009 tarihinde yaflanan olaylar nedeniyle yapt›¤›m›z flikayette, henüz bir karar verilme-
mifltir.

Ayr›ca 1 May›s 2009 tarihinde yaflanan olaylar nedeniyle tazminat davas› da aç›lm›fl, ancak dava
reddedilmifltir. Karar temyiz aflamas›ndad›r. 

8- Tam Gün:

Tam Gün Yasas›, geride b›rakt›¤›m›z bir y›l›n kuflkusuz en yo¤un gündemidir. Toplant›lar, görüfl ve
de¤erlendirme yaz›lar›, baflvuru, flikayet, istifa, bilgilendirme (…) dilekçeleri gibi hukuki çal›flmalar›n
yan› s›ra örnek nitelikte davalar da aç›lm›flt›r.
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Son olarak; mesai saatleri de¤iflen bir hekimin, iflyeri hekimli¤i yapt›¤› iflyerinde mesai saatlerinin,
kamudaki mesai saatlerine uygun hale getirilmemesi nedeniyle, ifl akdi feshedilmifl ve iflçilik ala-
caklar› dava konusu edilmifltir. Yarg›lama devam etmektedir.

9- Di¤er:

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

• T›pta uzmanl›k alan›na iliflkin davalar,

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

• “Stratejik personel” ve efl/sa¤l›k durumu atama-ma-lar›, 

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

• Maafl ve döner sermaye pay› için ayr› ayr› iki kez vergi indirimi uygulanm›fl olmas› gerekçe gös-
terilerek, 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,

• ‘Emeklilik öncesi son defa emekli sand›¤›na ba¤l› olarak çal›flmad›klar›’ gerekçesiyle, emekli
sand›¤›na ba¤l› olarak geçirilen dönem için emekli ikramiyesi ödenmemesi,

• ‘Adli vakan›n bildirilmemesi’, ‘suçun bildirilmemesi veya geç bildirilmesi’ nedenleriyle hekimlerin
yarg›land›¤› davalar de¤iflik örnekler olarak s›ralanabilir.

B Ö L Ü M - III -

‹STANBUL TAB‹P ODASI HUKUK BÜROSUNA AKTARILAN

HUKUK‹ SORUNLAR

Hukuk büromuza, aktar›lan s›k›nt›lar çok çeflitlilik göstermektedir. Ancak hiç flüphesiz en büyük/en
temel bafll›k “tam gün” sürecine iliflkindir. 

Keza özellikle 27 Kas›m tarihindeki de¤ifliklikler sonras›nda iflyeri hekimli¤i alan›na iliflkin baflvuru
ve s›k›nt›lar da son derece artm›flt›r. 

Özel Hekimlik alan› ise neredeyse ayda bir yap›lan Yönetmelik de¤ifliklikleri, kadro s›n›rlamalar›,
muayenehanelere getirilen a¤›r fiziki koflullar ile adeta kanayan bir yara durumundad›r. Özel
hekimlik alan›nda bir yandan muayenehane açman›n önüne say›s›z engel ç›kar›l›rken, özel sa¤l›k
kuruluflunda ücretli çal›flanlar yönünden de 4-5 ay gecikmeli ücret almak adeta s›radanlaflm›fl/nor-
malleflmifltir. Sonuç olarak reel ücretler önemi oranda düflmüfl, hekim eme¤i giderek de¤ersizlefltir-
ilmifltir. 

Bu bafll›klar alt›nda yap›lan hekim baflvurular›na iliflkin ayr›nt›l› raporlar web sitesinde yer almak-
tad›r. Bu raporlar› tekrarlamaks›z›n, asistan hekimler ve aile hekimlerine iliflkin raporlar› sunuyoruz. 

AS‹STAN HEK‹MLER TARAFINDAN YAPILAN BAfiVURULAR 

Asistan hekimler taraf›ndan Hukuk Büromuza yap›lan baflvurular, son y›llarda önemli oranda
artm›flt›r. Hasta ve hasta yak›nlar›n›n sözlü veya fiziki sald›r›lar›, döner sermaye hesaplama ve
ödemelerine iliflkin s›k›nt›lar, baflka ülke vatandafl› (yabanc›) asistanlar›n ücret ve sosyal güvence
sorunlar›n› da s›ralamak gerekmekle birlikte; uzmanl›k e¤itimine iliflkin sorunlar temel baflvuru hali-
ni alm›flt›r. 
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Bu yöndeki baflvurular; e¤itim flartlar›n›n yetersizli¤i ile e¤itim sorumlular›n›n e¤itimin niteli¤ini
olumsuz etkileyen tav›rlar› konular›nda yo¤unlaflmaktad›r. Baflvurucular›n neredeyse tamam›,
e¤itim ve araflt›rma hastanelerindeki asistan hekimlerdir. 

Baflvurular›n ço¤unlu¤unda, tek bir asistan de¤il, ayn› klinikte e¤itim almakta olan asistan hekim-
lerin neredeyse tamam› baflvurmufl ve/veya ayn› yak›nmalar› dile getirmifltir. Bireysel/tek tek
baflvurular, daha s›n›rl› say›dad›r. 

Bir fikir vermesi için belirtelim ki Göztepe E.A.H, Ümraniye E.A.H., Ba¤c›lar E.A.H, Yedikule E.A.H.,
Bak›rköy Dr. Sadi Konuk E.A.H., Fatih Sultan Mehmet E.A.H., Haydarpafla E.A.H., Haseki E.A.H.
kliniklerinden çok say›da -yaklafl›k 100- asistan hekim baflvuruda bulunmufltur. 

Baflvurular›n a¤›rl›kl› bölümünü Radyoloji, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um branfllar›ndan yap›lan
baflvurular oluflturmaktaysa da; Gö¤üs Hastal›klar›, Psikiyatri, Dahiliye, Göz Hastal›klar›, Dermatoloji
ve Beyin Cerrahisi branfllar› da flikayete konu olmufltur. 

Baflvurular aras›nda:

• E¤itim ve araflt›rma hastanelerinde asistan hekimlerin aral›ks›z çal›flmak zorunda kalmalar› sebe-
biyle e¤itim yap›lamamas›, e¤itim yap›lmas›na vakit kalmamas› temel sorunlardan biri olarak öne
ç›kmaktad›r. 

• Önemli sorunlardan bir baflkas›; pek çok klinikte yeterli e¤itim sorumlusu bulunmamas›, var olan
sorumlular›n da yetersiz kalmas›d›r. 

• E¤itim ve araflt›rma hastanelerinde d›flar›dan hizmet al›nmas› ve hizmet sat›n al›nan firmalar›n
personelinin hastanelerde çal›flmalar› da e¤itim ifllevini olumsuz etkilemektedir. 

• Nöbet uygulamalar› da öne ç›kan flikayet konular›ndand›r. 

• Hastanelerdeki personel ve t›bbi cihaz eksikli¤i de uzmanl›k e¤itiminin niteli¤ini olumsuz etkile-
mektedir. 

• “Performans” uygulamas›n›n, uzmanl›k e¤itimini ve hekimler aras›ndaki çal›flma bar›fl›n› olumsuz
etkiledi¤ine iliflkin pek çok örnek/baflvuru bulunmaktad›r.

• Tüm bunlara ek olarak, mobbing (duygusal taciz, y›pratma, y›ld›rma, eziyet vs) yak›nmalar›n›n da
son derece artt›¤›n› belirtmek gerekir. Mobbing konusundaki baflvurular, özellikle klinik fleflerine
iliflkindir. Bu duruma iliflkin çarp›c› örnekler; hakaret etme, bask› alt›na alma, asistanlar aras›nda
ayr›mc›l›k yapma, müstehcen içerikli konuflma, etnik ayr›mc›l›k yapma, cerrahi branfllarda vakadan
uzak tutma/ameliyata sokmama, baflka branfl seçmeye ve istifaya zorlama, tezini kabul etmemek-
le ve uzmanl›¤›n› “yakmak”la tehdit etme, tüm bunlara ra¤men olumsuz sicil vermeme/baflka
klini¤e geçifle engel olma/rotasyona göndermeme… olarak say›labilir.

A‹LE HEK‹MLER‹ VE TOPLUM SA⁄LI⁄I MERKEZ‹ 

HEK‹MLER‹N‹N BAfiVURULARI

Bilindi¤i gibi, ‹stanbul’da 1 Kas›m 2010 tarihinde aile hekimli¤i uygulamas›na geçilmifltir. O tariht-
en bu yana, aile hekimleri ve toplum sa¤l›¤› merkezi hekimleriyle hukuk büromuzun da kat›l›m›yla
say›s›z toplant› yap›lm›fl, sorunlar› dinlenmifl, hak ve yükümlülükleri hakk›nda bilgi verilmifltir.

Bu toplant›larda ve günlük baflvurularda aile hekimlerince ve toplum sa¤l›¤› merkezi hekimlerince
çok fazla s›k›nt› dile getirilmifltir. 

• Adli t›bbi hizmetler, ölü muayenesi ve defin ruhsat› hizmetleri için ilgili mevzuata ayk›r› ifllemler
tesis edilmesi nedeniyle çok say›da baflvuru al›nm›fl, itiraz dilekçeleri oluflturulmufltur. 1 Nisan 2011
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tarihinde yürürlü¤e giren Yönetmelik de¤ifliklikleri de sorunu çözmemifltir.

• “Sanal” Aile Sa¤l›¤› Merkezi’ne yerlefltirilen hekimler, bina kiralanmas› ve fiziki flartlar›n oluflturul-
mas›nda oldukça s›k›nt› çekmifl, kiralar›n çok yüksek olmas› nedeniyle birço¤u aile sa¤l›¤› merkezi-
ni kuramam›flt›r.

• Toplum sa¤l›¤› merkezinde veya 112’lerde çal›flan hekimler, bofl aile sa¤l›¤› merkezlerini doldur-
mak için, sürekli olarak geçici görevlendirmelere maruz kalm›flt›r. ‹stanbul’da yaflanan tüm s›k›nt›lar
hala geçici görevlendirme yoluyla çözülmeye çal›fl›lmakta, birinci basamak hekimleri geçici görevler-
le bunalt›lmaktad›r.

• Aile hekimli¤ine yerlefltirilen hekimlere, maafllar› ve giderler için ödenecek miktarlar, mevzuata
göre ödenmesi gereken tarihten yaklafl›k 1,5-2 ay sonra ödenmifltir.

• Aile hekimli¤ine geçmeden önce, 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’na tabi olarak, kamu sa¤l›k
kurulufllar›nda mesleklerini icra eden hekimlerden, 15 Ekim 2010 tarihinde ald›klar› maafl›n
2/3’sinin geri istenmifltir. ‹stenen miktar›n fazla olmas› nedeniyle, ‹stanbul Valili¤i’ne baflvuru da
bulunulmufltur. 

• Yeni Yönetmeli¤in yürürlü¤e girmesi ile gündeme gelen ceza puanlar› da aile hekimlerinin
baflvuru konular›ndand›r. 

• Toplum sa¤l›¤› merkezlerinde çal›flan hekimler yönünden ise; birinci basamakta görev yapan
hekimlerin pek ço¤u aile hekimli¤ine geçti¤i için, toplum sa¤l›¤› merkezlerinde kalan hekimlerin
yükünün çok artm›fl olmas› belirgin bir flikayet konusudur. TSMlerin görev s›n›r›n›n tan›mlanmam›fl
olmas› ise en temel problemdir. Hekimler aile hekimlerinin mesai denetimlerini yapmak zorunda
kalmaktan da çok flikayetçidir. 

• Aile hekimleri 2011 y›l› bafl›nda imzalad›klar› 2 y›ll›k sözleflme nedeniyle oldukça yüklü bir damga
vergisi ödemesi ile karfl› karfl›ya kalm›fl, Torba Yasa 6009 say›l› Torba Yasa sonras›nda itiraz/baflvuru
dilekçeleri oluflturulmufltur. 

• Bofl veya boflalan aile hekimli¤i pozisyonlar›na, halen aile hekimi olarak görev yapan, bu neden-
le zaten belli say›da hastaya hizmet eden hekimler görevlendirilmifltir. Bu görevlendirmeler ile; ayn›
veya yak›n yerlerdeki baflka bir aile hekimine, hastalar “zimmetlenmekte”, daha yayg›n ifadesiyle
“emanet” edilmektedir. Hukuk büromuzca örnek dilekçeler haz›rlanm›flt›r.

• Yaflanan bir di¤er sorun da, hastan›n hekimi seçme hakk› varken, aile hekiminin kendisine fliddet
uygulasa da, taciz etse de, hasta “seçme” hakk›n›n bulunmamas›d›r. Emsal dava haz›rl›klar› devam
etmektedir.

• Son olarak, Sa¤l›k Bakan›n›n ve Bakanl›k müsteflar›n›n ‹stanbul’a gelecek olmas› nedeniyle, cuma
günü akflam saatlerinde aile hekimlerine gönderilen yaz› ile hafta sonu mesai yaparak, bebek ve
çocuk afl›lar›n› tamamlamalar› gerekti¤i bildirilmifltir. ‹lgili mevzuata göre, ortada deprem, sel, salg›n
hastal›k gibi ola¤anüstü bir durum yokken, aile hekimlerinin mevzuat ile belirlenmifl, yan› s›ra aile
sa¤l›¤› merkezine de as›larak ilan edilmifl çal›flma saatlerinden fazla çal›flmaya zorlanmas› elbette ki
hukuka uygun de¤ildir. 

‹stanbul Tabip Odas› Hukuk Bürosu
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Hekimlik Uygulamalar› Bürosu

Acil Hastaya Bakmamak YK. ‹flleme Gerek Yok 7

Arac› Kullanmak YK. ‹flleme Gerek Yok 2

Arac› Kullanmak YK. Reklam Kurulu’na bildirilmesi 1

Arac› Kullanmak OK. Para Cezas› 1

Bildirimsiz Serbest Hekimlik Yapmak YK. ‹flleme Gerek Yok 6

Bildirimsiz Serbest Hekimlik Yapmak YK. Delil Yetersizli¤i’nden Kapat›lmas›na 1

Bildirimsiz Serbest Hekimlik Yapmak YK. Yaz›l› Uyar› 2

Bildirimsiz Serbest Hekimlik Yapmak OK. ‹flleme Gerek Yok 2

Bildirimsiz Serbest Hekimlik Yapmak OK. Uyarma Cezas› 3

Bildirimsiz Serbest Hekimlik Yapmak OK. Para Cezas› 1

Bildirimsiz Serbest Hekimlik Yapmak YOK. Para Cezas› 1

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

Bilimselli¤i Kan›tlanmam›fl Yöntemlerle Tedavi Yapmak YOK. Para Cezas› 2

Bilimselli¤i Kan›tlanmam›fl Yöntemlerle Tedavi Yapmak YOK. 15 Gün Meslekten Men

Bilirkifli Görüflü Talebi Görüfl Verildi 2

Cinsel Taciz YOK. 3 Ay Meslekten Men

Kapsad›¤› Doktor Say›s› Dosya Say›s›
Dosya Aç›lm›fl Baflvuru 694 526
‹ncelemede Olan Dosya 347 271
Soruflturmada Olan Dosya 141 67
Onur Kurulu’na Sevk Edilen Dosya 253 136
Onur Kurulu’nda Olan Dosya 136 77
O.K. ‹tiraz Süresi ‹çinde Olan Dosya 89 38
Verilen Onur Kurulu Karar› 339 186
Yüksek Onur Kurulu’na Sevk Edilen Dosya 134 93
Yüksek Onur Kurulu’nda Olan Dosya 96 65
Sonuçlanan Dosya 657 501
Dönem ‹çinde Baflvurulan – Sonuçlanan 251 222

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› yapmak için ilgili kurulufllarla temas etmek, e¤itim
çal›flmalar› yapmak di¤er hedefleridir.

Son bir y›l içinde yürütülen çal›flmalar›n ayr›nt›lar› afla¤›da s›ralanm›flt›r.

Büro Sorumlu Hekimi: Dr. Celalettin Cengiz

Büro Çal›flanlar›: Cevdet Albayrak, Özlem Öztürk
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Çal›flma ‹zni Olmayan Yabanc› Hekim Çal›flt›rmak YK. ‹flleme Gerek Yok 2

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

Deontoloji Kurallar›na Uymamak OK. Para Cezas› 1

Deontoloji Kurallar›na Uymamak YOK. Uyarma Cezas› 1

Di¤er YK. ‹flleme Gerek Yok 2

Di¤er YK. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne Bildirilmesine 1

Di¤er YK. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü ve Savc›l›¤a Bildirilmesine 2

Di¤er (Hekimd›fl›) YK. Hekim Olmad›¤›ndan Tutanakla Kapat›lmas›na 1

Di¤er (Hekimd›fl›) YK. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü'ne Bildirilmesine 1

Di¤er (Hekimd›fl›) YK. ‹flleme Gerek Yok 3

Diplomas›n› ve/veya Uzmanl›k Belgesini Kiraya Vermek YK. ‹flleme Gerek Yok 1

Diplomas›n› ve/veya Uzmanl›k Belgesini Kiraya Vermek OK. ‹flleme Gerek Yok 3

Diplomas›n› ve/veya Uzmanl›k Belgesini Kiraya Vermek OK. Para Cezas› 2

Gerçek D›fl› Rapor ve/veya Belge Düzenlemek YK. ‹flleme Gerek Yok 14

Gerçek D›fl› Rapor ve/veya Belge Düzenlemek YK. Yaz›l› Uyar› 1

Gerçek D›fl› Rapor ve/veya Belge Düzenlemek YK. ‹lgisi Nedeniyle SGK’ya Bildirilmesine 1

Gerçek D›fl› Rapor ve/veya Belge Düzenlemek YK. Mahkeme Karar›n›n Beklenmesine 4

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

Gerçek D›fl› Rapor ve/veya Belge Düzenlemek OK Uyarma Cezas› 2

Gerçek D›fl› Rapor ve/veya Belge Düzenlemek OK. Para Cezas› 1

Gerçek D›fl› Rapor ve/veya Belge Düzenlemek YOK. Uyarma Cezas› 1

Gerçek D›fl› Rapor ve/veya Belge Düzenlemek YOK. 15 Gün Meslekten Men 1

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. ‹flleme Gerek Yok 38

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. Delil Yetersizli¤inden ‹fllemden Kald›r›lmas›na 8

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü'ne Bildirilmesine 1

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. Hekime Ulafl›lamad›¤›ndan Tutanakla Kapat›lmas›na 1

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek OK. ‹flleme Gerek Yok 1

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

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek

Hasta S›rlar›n› Aç›klamak OK. ‹flleme Gerek Yok 2

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

Hasta Yönlendirmek YK. Delil Yetersizli¤inden ‹fllemden Kald›r›lmas›na 2

Hasta Yönlendirmek YK. ‹flleme Gerek Yok 2

Hasta Yönlendirmek OK. ‹flleme Gerek Yok 2

Hasta Yönlendirmek OK. Para Cezas› 1

Hasta Yönlendirmek YOK Para Cezas› 3

Hastadaki Etkisini T›p D›fl› Amaçla Kullanmak YK. ‹flleme Gerek Yok 3

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak YK. ‹flleme Gerek Yok 13

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak YK. Delil Yetersizli¤inden ‹fllemden Kald›r›lmas›na 2

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak YK. Diflhekimleri Odas›na Bildirilmesine 1

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak YK. Sosyal Güvenlik Kurumu’na Bildirilmesine 1

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak YK. Yaz›l› Uyar› 1

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak OK. ‹flleme Gerek Yok 3
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Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak OK. Uyarma Cezas› 1

Hastalardan Haks›z Kazanç Sa¤lamak OK. Para Cezas› 1

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›flta Bulunmak YK. ‹flleme Gerek Yok 10

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›flta Bulunmak YK. Delil Yetersizli¤inden ‹fllemden Kald›r›lmas›na 2

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›flta Bulunmak OK. ‹flleme Gerek Yok 3

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›flta Bulunmak OK. Uyarma Cezas› 1

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›flta Bulunmak YOK. Para Cezas› 2

‹ki Ayr› ‹lde Serbest Hekimlik Yapmak OK. Para Cezas› 1

‹ntihal YK. ‹flleme Gerek Yok 1

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

Meslektafl›na ‹yi Davranmamak OK. ‹flleme Gerek Yok 2

Meslektafl›na ‹yi Davranmamak YOK. 15 Gün Meslekten Men 1

Meslektafl›n› Zemmetmek YK. Delil Yetersizli¤inden ‹fllemden Kald›r›lmas›na 1

Meslektafl›n› Zemmetmek YK. Yaz›l› Uyar› 1

Meslektafl›n› Zemmetmek YOK. Uyarma Cezas› 1

Meslektafl›n› Zemmetmek YOK. Para Cezas› 1

Meslektafl›n›n Hastas›n› Elde Etmeye Çal›flmak OK. ‹flleme Gerek Yok 2

Reklam YK. ‹flleme Gerek Yok 14

Reklam YK. Reklam Kurulu’na bildirilmesine 1

Reklam YK. Yaz›l› Uyar› 11

Reklam OK. ‹flleme Gerek Yok 8

Reklam OK. Uyarma Cezas› 1

Reklam OK. Para Cezas› 5

Reklam YOK. Para Cezas› 16

Tabela Yönetmeli¤ine Uymamak YK. Yaz›l› Uyar› 2

Tabip Odas› Çal›flmalar›n› Engellemek OK. ‹flleme Gerek Yok 1

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak YK. ‹flleme Gerek Yok 11

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak YK. Adli Makamlara Bildirilmesine 1

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak YK. Zaman Afl›m› 3

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak OK. ‹flleme Gerek Yok 4

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak OK. Uyarma Cezas› 1

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak OK. Para Cezas› 1

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak YOK. Para Cezas› 1

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YK. ‹flleme Gerek Yok

197

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YK. Mahkeme Karar›n›n Beklenmesine 2

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YK. Di¤er Tabip Odas›’na Bildirilmesine 3

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YK. fiikayet Geri Al›nd›¤›ndan ‹fllemden Kald›r›lmas›na 4

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YK. fiikayet Sahibinin ‹stenen Belgeleri Göndermemesi Üzerine ‹fllemden

Kald›r›lmas›na 10

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YK. Zaman Afl›m› 2
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T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YK. Yaz›l› Uyar› 1

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YK. Hekimin Vefat› Dolay›s›yla ‹fllemden Kald›r›lmas›na 1

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak OK. ‹flleme Gerek Yok 47

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak OK. Uyarma Cezas› 2

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak OK. Para Cezas› 8

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YOK. ‹flleme Gerek Yok 7

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YOK. Uyarma Cezas› 4

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YOK. Para Cezas› 13

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YOK. 2 Ay Meslekten Men 1

T›bbi ‹hmal ve/veya Hata Yapmak YOK. 3 Ay Meslekten Men 1

T›bbi Özensizlik YK. ‹flleme Gerek Yok 7

Ticaret Yapmak YK. ‹flleme Gerek Yok 2

Ticaret Yapmak OK. ‹flleme Gerek Yok 1

Usulsüz Adli Muayene ve Rapor Yazmak YK. ‹flleme Gerek Yok 2

Usulsüz Adli Muayene ve Rapor Yazmak YK. Bilirkifli Görüflü Verildi 2

Usulsüz Adli Muayene ve Rapor Yazmak OK. ‹flleme Gerek Yok 2

Usulsüz Adli Muayene ve Rapor Yazmak OK. Uyarma Cezas› 1

Usulsüz Adli Muayene ve Rapor Yazmak YOK. Para Cezas› 1

Usulsüz Belge Düzenlemek YK. ‹flleme Gerek Yok 1

Usulsüz Belge Düzenlemek YOK. 1 Ay Meslekten Men 1

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

Usulsüz Reçete ve Rapor Yazmak YK. ‹flleme Gerek Yok 5

Usulsüz Reçete ve Rapor Yazmak YK. TTB Merkez Konseyi’ne Bilgi Verilmesine 1

Usulsüz Reçete ve Rapor Yazmak OK. ‹flleme Gerek Yok 1

Usulsüz Reçete ve Rapor Yazmak OK. Para Cezas› 1

Usulsüz Reçete ve Rapor Yazmak YOK. 1 Ay Meslekten Men 1

Usulsüz Reçete ve Rapor Yazmak YOK. 3 AY Meslekten Men 1

Usulsüz Reçete ve Rapor Yazmak YOK. 6 Ay Meslekten Men 2

Usulüne Uygun Ayd›nlat›lm›fl Onam Belgesi Almamak YK. ‹flleme Gerek Yok 1

Usulüne Uygun Ayd›nlat›lm›fl Onam Belgesi Almamak OK. ‹flleme Gerek Yok 1

Uzmanl›k D›fl› Giriflim ve Faaliyette Bulunmak YK. ‹flleme Gerek Yok 1

Uzmanl›k D›fl› Giriflim ve Faaliyette Bulunmak YOK. 15 Gün Meslekten Men 1

Yasa D›fl› Organ Nakli Yapmak OK. ‹flleme Gerek Yok 1

Yasa ve Tüzüklerin Verdi¤i Görevleri Yapmamak OK. Uyarma Cezas› 2

Yasal Sürenin Üzerindeki Gebeli¤i Sonland›rmak OK. ‹flleme Gerek Yok 1

Yasalara Ayk›r› Davran›fl YK. ‹flleme Gerek Yok 1

Yasalara Ayk›r› Davran›fl YK. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne Bildirilmesine 1

Yasalara Ayk›r› Davran›fl OK. ‹flleme Gerek Yok 3

Yasalara Ayk›r› Davran›fl OK. Para Cezas› 1

Yaflam ve Sa¤l›¤a Sayg› ve/veya Özen Göstermemek YK. Bilgilendirme Yaz›s› 2
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Yaflam ve Sa¤l›¤a Sayg› ve/veya Özen Göstermemek YK. ‹lgili Hekime Ulafl›lamad›¤›ndan ‹fllemden Kald›r›lmas›na 1

Yaflam ve Sa¤l›¤a Sayg› ve/veya Özen Göstermemek YK. ‹lgisi Nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na Bildirilmesine 1

Yaflam ve Sa¤l›¤a Sayg› ve/veya Özen Göstermemek YK. fiikayet Geri Al›nd›¤›ndan ‹fllemden Kald›r›lmas›na 2

Yaflam ve Sa¤l›¤a Sayg› ve/veya Özen Göstermemek OK. ‹flleme Gerek Yok 6

Yay›n Eti¤ine Ayk›r› Davranmak YK. Zaman Afl›m› 2
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‹flyeri Hekimli¤i Bürosu

Büro Sorumlu Hekimi: Dr. Do¤an fiAH‹N

Büro Sekreteri: Sevil fiEN TOP

‹stanbul Tabip Odas› ‹flyeri Hekimli¤i Bürosu, tam zamanl› veya yar› zamanl› olarak iflyeri hekimli-
¤i faaliyetini yürüten meslektafllar›m›z›n iflyeri hekimli¤i ile ilgili yetkilendirme ve fesih ifllemleri yü-
rütmekte; hekimin iflyeri hekimli¤i alan› ile ilgili ekonomik ve özlük haklar›na iliflkin idari ve huku-
ki sorunlar›na ve taleplerine yönelik dan›flmanl›k hizmeti vermektedir. Benzer biçimde iflyeri he-
kimlerinin ekonomik, özlük ve yasal haklar› konusunda iflyerlerinden gelen taleplere cevap veril-
mektedir. 

Aktif olarak iflyeri hekimli¤i yapan hekimlerin ileri e¤itimleri (B ve C Kurslar›) ile iflyeri hekimli¤ine
yeni bafllayacak olan hekimlerin Temel E¤itim (A Kurslar›) baflvurular›n›n al›nmas›, s›ralama yap›l-
mas›, kurs yaz›flmalar› ve kurs organizasyonu yap›lmaktad›r. ‹flyeri Hekimli¤i d›fl›nda kalan Turizm
Hekimli¤i Kursu, Spor Hekimli¤i Kursu, Tak›m Doktorlu¤u kurslar›n›n baflvurular›n›n al›nmas›, kurs
yaz›flmalar› ve kurs organizasyonlar› yürütülmektedir. 

Bu çerçevede 01.05.2010 tarihi ile 31.03.2011 tarihleri aras›nda;

‹flyeri ile iflyeri hekimi aras›nda yap›lan sözleflmeler de¤erlendirilerek, Yönetim Kurulu taraf›ndan
uygun görülen 510 iflyeri hekimine “‹flyeri Hekimli¤i Kesin Çal›flma ‹zni” verilmifl,

Aile Hekimli¤ine geçifl ve di¤er nedenlerle iflyeri hekimli¤i görevinden ayr›lan 447 iflyeri hekiminin
sözleflme fesih ifllemleri gerçeklefltirilmifl,

‹flyeri hekimli¤ine yeni bafllayacak olan 93 hekimden iflyeri hekimli¤i temel e¤itim kursu baflvuru-
su al›nm›fl, kurs s›ralamas›na dâhil edilmifltir.

“Tam Gün” yasas› olarak bilinen yasaya iliflkin iflyeri hekimlerinden gelen talepler, Anayasa Mah-
kemesi ve Dan›fltay Kararlar›’n›n Türk Tabipleri Birli¤i ve ‹stanbul Tabip Odas› Hukuk Bürosunun
görüflleri do¤rultusunda de¤erlendirilmifl; gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yap›lm›flt›r. 

01 Kas›m 2010 tarihinde ‹stanbul’da bafllayan Aile Hekimli¤i Uygulamas› ile birlikte iflyeri hekim-
li¤inden ayr›lmak zorunda kalan iflyeri hekimlerinin ayr›l›fl süreci ve fesih ifllemleri ile ilgili ‹stanbul
Tabip Odas› Hukuk Bürosunun görüflleri do¤rultusunda bilgilendirme yap›lm›flt›r. 

‹flyeri Hekimli¤i web ana sayfas› kütüphane, sunumlar yan›nda güncel haberler ile zenginlefltiril-
mifl; bilgi edinme bölümü ile iflyeri hekimlerinden gelen sorular yan›tlanm›flt›r.

Türk Tabipleri Birli¤i ile Kültür ve Turizm Bakanl›¤› aras›nda yap›lan protokol gere¤i 06-10 Kas›m
2010 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da Turizm Hekimli¤i kursu düzenlenmifl; ‹stanbul ve çevre illerden
kat›lan 100 hekime kat›l›m belgesi verilmifltir. 

YAZIfiMALAR

27 Kas›m 2010 tarihinde yay›mlanan“‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri ve ‹flyeri Hekimlerinin Gö-
rev Yetki Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›ndaki Yönetmelik”ten sonra mevcut iflleyifl hakk›nda ifl-
yerlerinden ve iflyeri hekimlerinden gelen sorular de¤erlendirilmifl; ‹stanbul Tabip Odas› ‹flyeri He-
kimi Atama Kriterleri ve Atama Yetkisinin aynen devam etti¤i ve iflyeri hekimlerin iflyeri hekimli¤i
yetkisini Tabip Odas›ndan almas›n›n zorunlu oldu¤u hukuki gerekçeleri ilebirlikte iflyerlerine ve ifl-



1 1 1

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

yeri hekimlerine yaz›l› olarak bildirilmifltir.

‹flyeri hekimlerinden gelen talep do¤rultusunda, iflyerlerine, iflyeri hekiminin yasal haklar›n› hat›r-
latan yaz›lar gönderilmifltir. Benzer biçimde iflyerinden gelen mevcut iflyeri hekimlerinin çal›flma
flartlar›, yasal hak ve sorumluluklar›na dair yaz›l› taleplere cevap verilmifltir.

‹flyeri hekimlerinin iflyerlerine karfl›laflt›klar› güncel, t›bbi, idari sorunlarla ilgili olarak Komisyon
üyelerinin görüflleri al›narak iflyeri hekimleri ile karfl›l›kl› görüflme, yaz›, mail ve telefonla cevap ve-
rilmifltir. 

Türk Tabipleri Birli¤i taraf›ndan her y›l belirlenen, ‹flyeri Hekimli¤i 2011 y›l› asgari ücreti için iflyeri
hekimlerinden görüfl al›m›fl; belirlenen 2011 y›l› iflyeri hekimli¤i asgari ücreti, tüm iflyerlerine yaz›-
l› olarak bildirilmifl; iflyeri hekimlerine de duyurulmufltur.

Türk Tabipleri Birli¤i ile çeflitli bafll›klarda yaz›flmalar yap›lm›fl; iflyeri hekimli¤i temel e¤itim sertifi-
kalar› zayi olmufl iflyeri hekimlerindengelen talepler do¤rultusunda yeni sertifikalar düzenlenmifl-
tir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu ‹stanbul ‹l Müdürlü¤ü ile iflyeri hekimli¤i atama, fesih ve çal›flma sürele-
ri gibi konularda yaz›flmalar yap›lm›flt›r.

‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü ile iflyeri hekimlerinin çal›flma durumlar› ve di¤er konularda yaz›flma-
lar yürütülmüfltür. 

‹flyeri hekimlerinin ifl akitlerinin fesihi nedeniyle ‹fl Mahkemelerine açt›klar› davalar için ‹fl Mahke-
melerine yaz›lar yaz›lm›fl; belgeler gönderilmifltir. 

Di¤er Tabip Odalar›, Belediyeler, Sendikalar, Meslek Örgütleri gibi çeflitli kurumlar ile iflyeri hekim-
li¤i alan›na iliflkin yaz›flmalar yap›lm›flt›r.
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Özel Hekimlik Bürosu

Büro Sorumlusu: Emel Karaman

Son y›llarda uygulanan sa¤l›k politikalar› do¤rultusunda sa¤l›k sektörü genelinde ancak hekimler
ve sa¤l›k çal›flanlar› özelinde, özlük haklar› baflta olmak üzere idari ve sosyal alanda farkl› biçim-
lerde hak kay›plar› ve ma¤duriyetler yaflanmaktad›r. Konu ile ilgili çal›flmalar› ve öngörüleri daha
öncesine dayanan ‹TO Yönetim Kurulu ve ‹TO Özel Hekimlik Komisyonu önderli¤inde TTB Büyük
Kongrelerinde de gündem olan sözleflmeli çal›flma, özlük haklar› ve hekimlerin ma¤duriyetlerin-
den h›zla haberdar olma ad›na, ‹stanbul Tabip Odas› ilk ad›m› atarak ‹stanbul Tabip Odas› bünye-
sinde Eylül 2010 itibariyle Özel Hekimlik Bürosu kurulmufltur. Büro, çal›flmalar›n› ‹stanbul Tabip
Odas› Yönetim Kurulu ve Özel Hekimlik Komisyonu ile koordineli olarak yürütmektedir.

Büronun Amac›

Özel sa¤l›k sektöründe çal›flan hekimlere yönelik kurumsal sorumluklar› yerine getirmek, hekim-
lerin idari ve özlük haklar› ile ilgili karfl›laflaca¤› sorunlar›n giderilmesi için yap›lacak olan çal›flma-
lar› organize ederek yürütülmesini sa¤lamak, ileriye yönelik çal›flmalar aç›s›ndan programlar üret-
mek.

‹fl Tan›m›

• Özel sa¤l›k alan›na yönelik genel durumun tespiti ve geliflmelerin sürekli takip edilmesi,

• Alana özgü do¤rudan ya da dolayl› yasal mevzuat›n takibi ve de¤erlendirilmesi,

• Özel sa¤l›k alan›nda çal›flan hekimlerin (iflyeri hekimli¤i hariç) çal›flma koflullar›n›n de¤erlendiril-
mesi,

• Özel sa¤l›k alan›nda çal›flan hekimlerden özlük haklar›, idari konular ve yasal iflleyiflle ilgili ileti-
len sorunlar›n ilgili YK üyesi ile de¤erlendirilmesi, hekimlerin bilgilendirilmesi,

• Alana özgü yaflanan/yaflanabilecek sorunlar›n tespiti ve sorunlar›n çözümü yönünde önerilerin
oluflturulmas›,

• Yap›lacak olan de¤erlendirmeler ve çal›flmalar aç›s›ndan ilgili di¤er bürolarla koordinasyonun
sa¤lanmas› ve yürütülmesi, süreçten ‹TO YK’n›n bilgilendirilmesi

• Özel sa¤l›k sektörüne ve çal›flanlar›na özgü bilgi ve belgelerin toparlanarak veri kayna¤› olufltu-
rulmas›, de¤erlendirmelerin yap›larak raporlanmas› ve ‹TO YK’n›n bilgilendirilmesi,

• Alana özgü ‹TO YK taraf›ndan al›nan tüm kararlar›n organizasyonu, yürütülmesi ve takip edil-
mesi.

Büronun kurulmas›n› takiben, ilk olarak özel sa¤l›k sektöründe çal›flan hekimlerimizin bu çerçeve-
deki görüfl ve önerilerini almakla ifle bafllanm›flt›r. Hekimlere, çal›flt›klar› özel sa¤l›k kurulufllar›nda
u¤rad›klar› hak kay›plar› ve ma¤duriyetleri, yan› s›ra Oda olarak bizlerden beklentileri sorulmufl,
Eylül ay› itibariyle duyurdu¤umuz “Hak Kayb› Bilgi Formu” ve “Özel Sa¤l›k Sektöründe Çal›flma
Koflullar›n› De¤erlendirme Anketi”ne güzel bir kat›l›m sa¤lanm›flt›r. Hak Kayb› Bilgi Formlar›nda
ma¤duriyete u¤rayan 67 hekim bizlerle sorunlar›n› aç›kça paylaflm›fl, Özel Sa¤l›k Sektöründe Ça-
l›flma Koflullar›n› De¤erlendirme Anketi’ne ise Ekim sonu itibariyle toplam 861 hekim kat›lm›flt›r.
Anket sonuçlar› Özel Hekimlik Komisyon Toplant›s› ile de üyelerle paylaflm›fl, web sayfas›nda ya-
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y›nlanm›flt›r. 

Ayaktan Teflhis ve Tedavi Yönetmeli¤i’nde meydana gelen 03.08.2010, 25.09.2010, 06.01.2011
ve 07.04.2011 tarihli de¤ifliklikler serbest ya da özel sa¤l›k kuruluflunda ve özellikle müstakil la-
boratuvarlarda çal›flan hekimler için birçok yap›sal de¤ifliklik getirmifl ve bu süreçlerde ‹TO YK,
ÖHK ve ‹TO Hukuk Bürosu koordinasyonunda oluflturulan bilgilendirmelerin üyelere h›zla aktar›-
m› gerçeklefltirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Benzer flekilde Özel Hastaneler Yönetmeli¤i’nde meydana ge-
len de¤ifliklikler ile ilgili hukuki de¤erlendirmeler de üyelere aktar›lm›flt›r. 

01.05.2010 – 31.03.2011 döneminde 62 adet hekime/sa¤l›k personeline iliflkin, ilgili mahkeme
ya da kurumlarca Odam›zdan talep edilen özel sektörde çal›flan hekimler için emsal ücret de¤er-
lendirme yaz›lar› gönderilmifltir.

‹TO YK, ÖHK ve ‹TO Hukuk Bürosu koordinasyonunda oluflturulan özel hastane, özel sa¤l›k kuru-
luflu, bu kurumlar ya da özel çal›flan hekimlerle ilgili resmi kurum yaz›flmalar›n›n gönderim ve ta-
kipleri yap›lm›flt›r. 

Ekim-2010 itibariyle serbest çal›flan hekimlerin iletiflim a¤› olmas› hedefiyle ‹stanbul Tabip Odas›
bünyesinde kurulan serbesttabip iletiflim grubunun üye kabul ve bilgi güncellemesi ifllemleri yap›l-
maktad›r. 

Özellikle ücretli çal›flan hekimler baflta olmak üzere, özel sa¤l›k sektöründe çal›flan hekimlerin ifl
sözleflmeleri nedeniyle yaflad›klar› hak kayb› ve özlük haklar› ile ilgili ma¤duriyetleri minimize et-
mek amac›yla Yönetim Kurulu karar› do¤rultusunda 01.01.2011 tarihinden itibaren asgari belir-
tilen koflullar› (çal›flma gün saatleri, hekim ücreti, y›ll›k ücretli izin süresi ve taraflarca imzalanm›fl
sözleflme asl›) tafl›mayan ifl sözleflmelerine istinaden üyelik belgesi verilemeyece¤i ve sözleflmele-
rin asgari bu koflullar› tafl›mas› gere¤i ‹stanbul il genelinde faaliyet gösteren 1066 özel sa¤l›k ku-
rulufluna yaz›l› olarak bildirilmifltir. Ayn› bildirimler tüm üyelerimize de yap›lm›flt›r. Bu çerçevede
belge talebiyle birlikte gelen sözleflmelerin genel kontrolü Üyelik ‹flleri Bürosu ile birlikte yap›lmak-
ta, eksik olan koflullar›n tamamlanmas› ya da kriterlere uygun olmayan koflullar›n revize edilmesi
talep edilmektedir.

Ayr›ca 01.05.2010 – 31.03.2011 döneminde, yurt d›fl›nda e¤itime bafllayacak ya da çal›flmalar›na
yurt d›fl›nda devam eden 32 hekim için Türk Tabipleri Birli¤i’nden hekimler hakk›nda iyi hal yaz›-
lar› talep edilerek, ilgili hekimlere gönderimi sa¤lanm›flt›r.

Mevcut ifllemlerin yan› s›ra, Yönetim Kurulu taraf›ndan verilen di¤er görev, raporlama, bilgi temi-
ni çal›flmalar› yap›lmaktad›r.
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Masaüstü Yay›nc›l›k

Masaüstü Yay›nc›l›k Bürosu ‹stanbul Tabip Odas›’n›n mesleki, bilimsel ve sosyal etkinlikleriyle ilgili
kitap, dergi, afifl, broflür, ilan vb. yay›nlar›n› üretir.

Grafiker: Alaattin Timur

2010-2011 çal›flma döneminde; Baflta odan›n periyodik yay›n› Hekim Forumu dergisinden 3 say›
olmak üzere, T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›, 14 Mart T›p Haftas›, G(ö)rev etkinlikleri gibi bir çok
çal›flma ve kampanyaya ait görsel materyaller üretildi. Ayr›ca çeflitli bilimsel toplant›, sempozyum,
kurultay ve sosyal-kültürel etkinliklere dair görsel materyaller de haz›rland›. Üretilen materyallerin
dökümü afla¤›da tablo halinde sunulmufltur.

Çeflit Bask› Say›s›

AF‹fi 640 5.900

EL ‹LANI 180 320.000

BRANDA 120 440

BROfiÜR 30 26.000

DERG‹ 3 51.000

DUVAR GAZETES‹ 8 250

K‹TAP 1 1.000
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‹STANBUL TAB‹P ODASI
01.04.2010-31.03.2011 GEL‹R G‹DER TABLOSU

PERSONEL G‹DERLER‹ 1,114,883.02

HEK‹ML‹K UYGULAMALARI (HUB) 50,110.53

HUKUK ‹fiLEMLER‹ G‹DERLER‹ 66,093.89

B‹LG‹ ‹fiLEM WEB S‹TES‹ 16,533.79

MÜfiAV‹RL‹K H‹ZMETLER‹ 48,687.75

KOM‹SYON VE KURUL G‹DERLER‹ 94,573.86

B‹NA LOJ‹ST‹K H‹ZM.(Elk.,Su,Telefon vb.) 41,654.49

POSTA VE KARGO H‹ZM. 43,476.14

KIRTAS‹YE 16,053.96

BASIN TAK‹P BÜLTEN‹ 4,590.20

BA⁄Ifi 31,895.00

SMS-E MA‹L TOPLU DUYURU 32,972.70

TEMS‹L VE A⁄IRLAMA MUTFAK G‹DERLER‹ 43,917.33

SEÇ‹M G‹DERLER‹ 74,220.68

YURT‹Ç‹ ULAfiIM 26,023.84

EMLAK VB. VERG‹LER 19,353.07

M‹T‹NG BASIN AÇIKLAMASI 101,460.43

YAYIN ODASI KL‹N‹K GEL‹fi‹M 4,248.80

GENEL FAAL‹YET G‹DERLER‹ 13,923.90

HEK‹M FORUMU MATBAA DA⁄ITIM G‹DER‹ 152,153.02

BASILI MATBUAT G‹DERLER‹ 139,932.99

KADIKÖY BÜRO K‹RA VE D‹⁄ER G‹DERLER 92,842.09

TTB K‹ML‹K VE K‹TAP G‹DERLER‹ 13,247.00

PROTOKOL-LABORATUAR DEFTER‹ 43,882.44

G‹DER KAYDED‹LEN D.BAfiLAR 4,111.64

B‹NA BAKIM ONARIM G‹DERLER‹ 42,198.71

HAN G‹DERLER‹ 15,501.30

BANKA KOM. NOTER VB.G‹DERLER‹ 7,824.20

14 MART 2009 G‹DERLER‹ 80,258.44

TEM‹ZL‹K G‹DERLER‹ 16,046.49

TIPTA UZMANLIK KURULTAYI 8,897.88

‹fiYER‹ HEK‹ML‹⁄‹ G‹DERLER‹ 14,413.71

ÇEfi‹TL‹ ETK‹NL‹K G‹DERLER‹ 120,271.47

S‹L‹VR‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹ G‹DER‹ 6,849.43

DA⁄ITIM G‹DERLER‹ 2,152.35

D‹⁄ER G‹DERLER 1,294.25

TTB A‹DAT PAYI 264,183.07

G‹DERLER TOPLAMI 2,870,733.86

GEL‹R G‹DER FARKI 641,397.79

TOPLAM 3,512,131.65

A‹DAT GEL‹RLER‹ 2,618,966.46

YEN‹ KAYIT KESENEKLER‹ 29,110.90

ODA ETK‹NL‹K GEL‹RLER‹ 9,545.93

ONUR KURULU GEL‹RLER‹ 39,870.26

YETK‹ BELGES‹ 297,890.13

BA⁄IfiLAR 54,456.00

PROTOKOL DEFTER‹ 88,400.00

FAAL‹YET BELGES‹ 47,215.00

TTB K‹ML‹KLER‹ 8,339.63

ASGAR‹ ÜCRET TAR‹FES‹ 5,550.00

TTB YAYIN VE MALZEME GEL‹RLER‹ 3,619.48

B‹NA GEL‹RLER‹ 247,455.00

FA‹Z GEL‹RLER‹ 54,116.59

TURNUVA GEL‹RLER‹ 3,960.00

D‹⁄ER GEL‹RLER 3,636.27

GEL‹RLER TOPLAMI 3,512,131.65

TOPLAM 3,512,131.65

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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‹STANBUL TAB‹P ODASI
01.04.2011-31.03.2012 DÖNEM‹ TAHM‹N‹ BÜTÇES‹
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PERSONEL G‹DERLER‹ 1,393,000.00

HEK‹ML‹K UYGULAMALARI (HUB) 60,000.00

HUKUK ‹fiLEMLER‹ G‹DERLER‹ 77,000.00

B‹LG‹ ‹fiLEM WEB S‹TES‹ 60,000.00

MÜfiAV‹RL‹K H‹ZMETLER‹ 58,000.00

KOM‹SYON VE KURUL G‹DERLER‹ 120,000.00

B‹NA LOJ‹ST‹K H‹ZM.(Elk.,Su,Telefon vb.) 60,000.00

POSTA VE KARGO H‹ZM. 70,000.00

KIRTAS‹YE 25,000.00

BASIN TAK‹P BÜLTEN‹ 6,000.00

BA⁄Ifi 40,000.00

SMS-E MA‹L TOPLU DUYURU 45,000.00

TEMS‹L VE A⁄IRLAMA MUTFAK G‹DERLER‹ 55,000.00

SEÇ‹M G‹DERLER‹ 160,000.00

YURT‹Ç‹ ULAfiIM 30,000.00

EMLAK VB. VERG‹LER 25,000.00

M‹T‹NG BASIN AÇIKLAMASI 120,000.00

YAYIN ODASI KL‹N‹K GEL‹fi‹M 5,000.00

GENEL FAAL‹YET G‹DERLER‹ 40,000.00

HEK‹M FORUMU MATBAA DA⁄ITIM G‹DER‹ 190,000.00

BASILI MATBUAT G‹DERLER‹ 180,000.00

KADIKÖY BÜRO K‹RA VE D‹⁄ER G‹DERLER 110,000.00

TTB K‹ML‹K VE K‹TAP G‹DERLER‹ 15,000.00

PROTOKOL-LABORATUAR DEFTER‹ 60,000.00

G‹DER KAYDED‹LEN D.BAfiLAR 8,000.00

B‹NA BAKIM ONARIM G‹DERLER‹ 50,000.00

HAN G‹DERLER‹ 30,000.00

BANKA KOM. NOTER VB.G‹DERLER‹ 10,000.00

14 MART 2012 G‹DERLER‹ 150,000.00

TEM‹ZL‹K G‹DERLER‹ 20,000.00

TIPTA UZMANLIK KURULTAYI 10,000.00

‹fiYER‹ HEK‹ML‹⁄‹ G‹DERLER‹ 17,000.00

ÇEfi‹TL‹ ETK‹NL‹K G‹DERLER‹ 137,000.00

S‹L‹VR‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹ G‹DER‹ 10,000.00

DA⁄ITIM G‹DERLER‹ 3,000.00

D‹⁄ER G‹DERLER 5,000.00

TTB A‹DAT PAYI 262,000.00

G‹DERLER TOPLAMI 3,716,000.00

A‹DAT GEL‹RLER‹ 3,020,000.00

YEN‹ KAYIT KESENEKLER‹ 33,000.00

ODA ETK‹NL‹K GEL‹RLER‹ 11,000.00

ONUR KURULU GEL‹RLER‹ 40,000.00

YETK‹ BELGES‹ 48,000.00

BA⁄IfiLAR 60,000.00

PROTOKOL DEFTER‹ 90,000.00

FAAL‹YET BELGES‹ 54,000.00

TTB K‹ML‹KLER‹ 9,500.00

ASGAR‹ ÜCRET TAR‹FES‹ 6,000.00

TTB YAYIN VE MALZEME GEL‹RLER‹ 4,500.00

B‹NA GEL‹RLER‹ 280,000.00

FA‹Z GEL‹RLER‹ 60,000.00

GEL‹RLER TOPLAMI 3,716,000.00
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B‹R ÜLKEDE ÇALIfiMA BAKANI NE ZAMAN ‹ST‹FA EDER?

Bu sabah Zonguldak Karadon’dan kara haber geldi. 28 maden iflçisinin cesetlerine ulafl›ld›¤›n› ve
2 emekçinin yaflam›ndan ümidin kesildi¤ini derin bir üzüntüyle ö¤renmifl bulunuyoruz. Öncelikle
ölen emekçilerin yak›nlar› ve çal›flma arkadafllar›na, Türkiye ‹flçi S›n›f›’na ve geçimlerini emekleri ile
sa¤layan bütün yurttafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

Karadon maden facias›, ülkemizin son befl ay içinde yaflad›¤› üçüncü maden facias›d›r ve bu üç
faciada toplam 90’a yak›n maden iflçisi yaflamlar›n› yitirmifltir. Hükümet ise her zaman oldu¤u gi-
bi bu katliamlar› bir kader olarak tan›mlamaya devam etmekte ve sorumluluktan s›yr›lmaya çal›fl-
maktad›r.

Baflbakan’›n, Çal›flma Bakan›’n›n Zonguldak ilimizin böyle olaylara “al›flk›n olduklar›n›” ifade et-
meleri, olay sonras›nda Karadon bölgesinde sanki “do¤al bir afet” yaflanm›fl gibi tutum tak›nma-
lar› ibret vericidir.

Bu katliamlar kader de¤ildir. Siz, 

• ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i tedbirlerinin al›nmas› ve uygulanmas› konusunda Maden Mühendis-
leri Odas›’n›n ve Türk Tabipleri Birli¤i’nin bütün uyar›lar›n› kulak arkas› edeceksiniz; 

• ‹flletmeleri ve dolay›s›yla Türkiye ‹flçi S›n›f›’n› maliyetleri azaltmak için ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i
tedbirlerini uygulamamakla flöhretli tafleron firmalara emanet edeceksiniz;

• Görevlerinden biri de iflyerlerinde ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i tedbirlerinin al›nmas›n› denetlemek
olan sendikalar› iflyerlerine sokmamak için elinizden geleni ard›n›za koymayacak, Türk Tabipleri
Birli¤i’ni ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i alan›nda devre d›fl› b›rakmak için hukuk d›fl› yönetmelikler
yay›nlayacaks›n›z;

• Sonra da katliamlar›n ard›ndan maden ocaklar›na giderek timsah gözyafllar› dökeceksiniz. 

Art›k yeter!

En az›ndan bu son katliam sahipsiz b›rak›lmamal›d›r. Art›k bu iflçi k›y›mlar›n›n, diri diri toprak al-
t›nda kalarak can vermelerin sorumlulu¤unu birisi üstlenmelidir. Uygar ve demokratik bir ülkede
bu sorumlulu¤u üstlenmesi gereken kifli Çal›flma Bakan›’d›r. 

Bir Çal›flma Bakan›’n›n sorumlulu¤u üstlenerek gere¤ini yerine getirmesi, yani istifa etmesi için da-
ha ne olmal›d›r? Befl ayda ayn› nedenle ayn› iflkolunda 90’a yak›n emekçi diri diri toprak alt›nda
kal›yor, her katliam›n ard›ndan al›naca¤› söylenen önlemlerin hiçbiri al›nm›yor ve Çal›flma Bakan›
sanki bütün bunlar›n sorumlulu¤u kendisinde de¤ilmifl gibi görevine devam ediyor.

Hükümete, Çal›flma Bakan›’na ve kamuoyuna bir kez daha soruyoruz. Bir ülkede bir Çal›flma Ba-
kan›’n›n istifa etmesi için ne olmal›d›r.

Bir kez daha ölen emekçilerin yak›nlar› ve çal›flma arkadafllar›na, Türkiye ‹flçi S›n›f›’na ve geçimle-
rini emekleri ile sa¤layan bütün yurttafllar›m›za baflsa¤l›¤› diler, art›k Hükümet’in ve Çal›flma Ba-
kan›’n›n, bu ülkede böyle fleylere al›flk›n olundu¤unu söylemek yerine sorumluluk üstlenmesini ve
gere¤ini yerine getirmesini bekledi¤imizi kamuoyuna duyururuz. 

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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09.06.2010
HAKKAN‹YETL‹ B‹R SINAV ‹Ç‹N SA⁄LIK BAKANLI⁄I’NA SON
ÇA⁄RI: SÖZLÜ SINAV JÜR‹LER‹N‹ AÇIKLAYIN

Türk Tabipleri Birli¤i (TTB), 21 Ocak 2010’da bafllayan klinik flefi, flef yard›mc›s› ve baflasistan s›-
nav sürecinin her aflamas›n› yak›ndan izlemekte oldu¤unu HEK‹M KAMUOYUNA daha önce du-
yurmufltu. TTB ve ‹stanbul Tabip Odas›, y›llard›r savundu¤u ve birçok yarg› karar› ile hakl›l›¤›n› ka-
n›tlad›¤› flef, flef yard›mc›s› ve baflasistan atamalar› ve s›navlar›nda t›pta uzmanl›k alan›n›n özenle
korunmas› ve HEK‹MLER‹N TARAFINDA olmaya devam edecektir.

Biz uzun y›llar üç aflamal› bir s›nav› savunduk. Bu nedenle Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n 21 Ocak 2010 ta-
rihindeki s›nav ilan›n› baz› çekincelerimiz olmakla birlikte olumlu karfl›lad›k. Ancak Merkezi Bilgi
S›nav›’n› ÖSYM’nin yapmas› konusunda ›srarc› olduk. 4 Nisan 2010 günü Milli E¤itim Bakanl›¤›
taraf›ndan yap›lan merkezi bilim s›nav›nda sorulan sorular hakl›l›¤›m›z› ortaya ç›kard›. Birçok yan-
l›fl soru olmas› bir yana TUS-DATA sorular›n›n soruldu¤unu tespit ettik. Soru bankas› kurmadan,
soru haz›rlama teknikleri dikkate al›nmadan, yeterlik kurullar›n›n deneyimleri yok say›larak sa¤l›k
bakanl›¤› “KÖTÜ B‹R SINAV” vermifltir. Bakanl›¤›n bu “KÖTÜ S‹C‹L‹N‹” bildi¤imiz için önümüzde-
ki 11-12-13 Haziran ve 18-19-20 Haziran 2010 tarihleri aras›nda yap›lacak olan sözlü s›navlarla il-
gili kuflkular›m›z vard›r.

Bilindi¤i üzere Yönetmelik uyar›nca jüri üyeleri Bakanl›kça oluflturulacak jüri havuzundan çekile-
cek kura ile belirlenecektir. Jüri havuzu ise, jüri say›s›n›n iki kat›ndan az olmamak üzere T›p Fakül-
teleri ile E¤itim ve Araflt›rma Hastanelerindeki, SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI’ de kay›tl› dergilerde ya-
y›nlanm›fl en az üçü ilk isim olmak üzere yedi yay›n› olan flef ve/veya profesörler aras›ndan olufl-
turulmas› gerekmektedir. 

Yönetmeli¤in bu aç›k hükmüne ra¤men Sa¤l›k Bakanl›¤› web sayfas›nda, sözlü s›navlar› yapacak
jürilerin üç kifliden oluflaca¤› d›fl›nda bir bilgiye yer verilmemifltir. Talebimiz olan; jüri havuzunun
s›navdan önce ilan edilmesi ve usulüne uygun olarak oluflturulan havuzdan s›navda görev alacak
as›l ve yedek jüri üyesi olacak hekimlerin isimlerinin Türk Tabipleri Birli¤i’nden bir temsilcinin de
haz›r bulunaca¤› bir ortamda kura ile belirlenmesi iste¤i karfl›lanmad›¤› gibi jüri havuzunun olufl-
turulup oluflturulmad›¤›, kura çekimi yap›l›p yap›lmad›¤› bilgisine sahip de¤iliz. S›nava girecek
adaylar kuflku içindedirler. Jürilerinin aç›klanmas›n› istemektedirler. Belirsizlik ve tedirginlik içinde
s›nava gireceklerdir. fiimdiden jürilerin tespit edildi¤i ve s›navda kazanacaklar›n listesinin bile ha-
z›r oldu¤u dedikodusu yap›lmaktad›r. Bu gibi söylentilere son vermenin yolu aç›kl›k ve fleffafl›ktan
geçer. Tüm meslektafllar›m›z›n flunu bilmesini isteriz;

S›navlar›n objektifli¤ine gölge düflürecek “EN KÜÇÜK B‹R fiÜPHEM‹Z” olmas› halinde gerekli ya-
sal giriflimleri bafllataca¤›z.

YILLARDIR MÜCADELES‹N‹ VERD‹⁄‹M‹Z HAKLI TALEPLER‹M‹Z‹ B‹R KEZ DAHA AÇIKLIYOR VE SA⁄-
LIK BAKANLI⁄I’NI GÖREVE ÇA⁄IRIYORUZ.

Jüri üyelerinin, Türk Tabipleri Birli¤i’nden bir temsilcinin de haz›r bulunaca¤› bir ortamda usulüne
uygun oluflturulan jüri havuzundan kura ile belirlenmesini ve ilan edilmesini, Bofl e¤itici kadrolar›
dahil olmak üzere tüm kadrolar›n hemen ilan edilmesini, Yaz›l› mesleki bilim s›nav›n›n art›k ÖSYM
arac›l›l›¤› ile yap›lmas›n›, Bofl bulunan flef, flef yard›mc›l›¤› kadrolar›na sözlü s›navda baflar›l› olan-
lar›n atanmas›n›, S›nav takviminin her y›l›n Ocak ay›nda aç›klanmas›n› talep ediyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI
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SA⁄LIK, “HELE B‹R BAfiLAYALIM GER‹S‹N‹ SONRA
DÜfiÜNÜRÜZ” ANLAYIfiINA TERK ED‹LEMEZ

Aile Hekimli¤i Uygulamas›, Temmuz ay›nda hekim yerlefltirmeleri yap›laca¤› söylenerek Metropol
flehir ‹stanbul’a “haz›rl›ks›z” bir biçimde dayat›l›yor!...

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ KAVRAMI NED‹R?

Aile Hekimli¤i kavram› ilk kez 1923 y›l›nda Amerikal› bilim insan› Prof. Dr. Francis Weld Peabody
taraf›ndan dile getirilmifl, 1969 y›l›nda Amerikan Aile Hekimli¤i Kurulu kurulmufltur. Günümüzde
192 ülkenin 41’inde ad› ayn› olmak kayd›yla finansman› ve hizmet sunum biçimi farkl› olan çeflitli
uygulamalar mevcuttur. Ülkemizde birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinin modernlefltirilmesi “Sosya-
lizasyon” uygulamalar› olarak bilinen, Nusret Fiflek öncülü¤ünde Sa¤l›k Ocaklar›’n›n yayg›nlaflt›r›l-
mas› ve ifllevli bir hale sokulmas›n› hedefleyen bir programa dayand›r›lm›flt›. Uygulamada birey, ai-
lesi ve çevresi ile bir bütün olarak ele al›nmakta, hizmet giderlerinin genel bütçeden finanse edil-
mesi öngörülmekteydi. Bugün gelinen noktada, herkese eflit, ücretsiz sa¤l›k hizmeti sunan sistem
yerine bireylerin ödeme gücüne göre hizmet alaca¤› Aile Hekimli¤i Uygulamas›’na geçilmeye çal›-
fl›lmaktad›r. Pilot uygulama örne¤inde görüldü¤ü üzere Aile Hekimli¤i Uygulamas› kiflinin yaflad›¤›
bölgeyi esas almad›¤› gibi “Aile”yi bile esas almamaktad›r. Bütünüyle kifliyi esas alan bu sistemin,
iflletmeci anlay›flla k›sa zamanda yarataca¤› toplumsal maliyetin büyük olaca¤› bilinmelidir.

TÜRK‹YE’DE A‹LE HEK‹ML‹⁄‹

Ülkemizde Aile Hekimli¤i Uygulamalar›’na “5258 say›l› Aile Hekimli¤i Pilot Uygulamas› Hakk›nda
Kanun”un kabul edilmesiyle ilk pilot il olan Düzce’de 15 Eylül 2005 tarihinde bafllanm›flt›r. Son ola-
rak 25 May›s 2010’da “Aile Hekimli¤i Uygulama Yönetmeli¤i” ç›kar›lm›flt›r. Ülkemizde Birinci Ba-
samak Sa¤l›k Hizmetlerini kökten de¤ifltiren uygulamalar, bir pilot uygulama kanununa ve yönet-
meli¤e dayand›r›larak hayata geçirilmektedir. 

‹STANBUL’DA A‹LE HEK‹ML‹⁄‹NE GEÇ‹fi TAKV‹M‹

Sa¤l›k Bakanl›¤› bir genelge yay›nlayarak 2010 sonuna kadar tüm illerde uygulamaya bafllanaca¤›-
n› ve pilot yasan›n de¤iflece¤ini bildirmifltir. ‹stanbul’da 30 Ekim 2010 tarihinde Aile Hekimli¤i Uy-
gulamas›’n›n bafllat›laca¤›n› ayn› genelgeden ö¤renmifl bulunmaktay›z. Net bir bilgi verilmemekle
birlikte hekim yerlefltirme ifllemlerinin Temmuz ay› ortalar›nda yap›lmas› beklenmektedir. Pilot uy-
gulaman›n birkaç ilde denenip sonuçlar› de¤erlendirildikten ve kamuoyu ile paylafl›ld›ktan sonra,
as›l Aile Hekimli¤i Yasas›’n›n ç›kart›lmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› beklenirken, Sa¤l›k Bakanl›¤› yasa ç›-
karmak yerine bir yönetmelik ç›karmakla yetinmifltir. Kamu ve özel tüm sa¤l›k kurulufllar›n› s›n›flan-
d›rma çabas› içindeki Bakanl›k, ç›kard›¤› yönetmelikte Aile Sa¤l›¤› Merkezleri’ni s›n›fland›rmaktan
söz etmektedir.

B‹R‹NC‹ BASAMAK H‹ZMETLER‹ TOPLUM ODAKLI VE KORUYUCU OLMAKTAN ÇIKIP B‹REY ODAK-
LI VE TEDAV‹ ED‹C‹ OLUYOR 

Aile Hekimli¤i, ekip hizmeti olarak verilmesi gereken birinci basamak sa¤l›k hizmetlerini, hekimle-
rin y›ll›k sözleflme karfl›l›¤›, yaklafl›k 3500 kifliye, aile sa¤l›¤› eleman›yla (hemflire/ sa¤l›k memuru) bir-
likte sunaca¤› hizmet fleklidir. Bu anlay›fl, sa¤l›k hizmetlerini listeye kay›tl› bireylere vermeyi hedef-
lemektedir. Gereksinimler do¤rultusunda, bireye ve topluma yönelik verilmesi gereken kapsay›c›,
entegre, tedavi edici ve koruyucu bir sa¤l›k hizmeti yerine, bireye yönelik, talep odakl› hizmet an-
lay›fl› getirilmektedir. Y›llard›r olanaks›zl›klarla bafl bafla b›rak›lan sa¤l›k ocaklar›nda, düflük maaflla
hizmet sunan pratisyen hekimlere y›ll›k sözleflmelerle, 7 gün 24 saat güvencesiz çal›flma dayat›l-
maktad›r.
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‹STANBUL’DA A‹LE HEK‹ML‹⁄‹’NE GEÇ‹fi ÇOK SANCILI OLAB‹L‹R

‹stanbul 13 milyon nüfusu ve karmafl›k yap›s›yla ülkemizde hiçbir ilimiz ile k›yaslanamayacak bir
metropoldür. Mevcut sa¤l›k oca¤› say›s›n›n 560 civar›nda oldu¤u, aile hekimli¤i uygulamas› ile Ai-
le Sa¤l›¤› Merkezi say›s›n›n 900 civar›nda olaca¤› söylenmektedir. Gerek nüfus özellikleri gerekse
y›llard›r yeterli say›da ve donan›mda sa¤l›k oca¤› yap›lanmas›n›n gerçeklefltirilmemifl olmas›, “Aile
Hekimli¤ine Dönüflümde” bambaflka sorunlar› ortaya ç›karacakt›r.

CEP’TEN ÖDEMELER ARTACAK

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› uygulamas› ile getirilen prim ödeme zorunlulu¤u tam
olarak uygulanmaya koyulmam›flken bile, Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i ile dayat›lan katk› ve kat›l›m pay-
lar› her geçen gün sa¤l›¤a eriflimi güçlefltirmektedir. Prim ödeme zorunlulu¤u, sevk zinciri uygula-
mas›, artan kat›l›m ve katk› paylar›; y›llard›r halk›n yan› bafl›nda olan Sa¤l›k Ocaklar› yerine aç›lan
Aile Sa¤l›¤› Merkezleri’nin kap›s›ndan girmeyi güçlefltirecektir. Yurdun her köflesinden göç alan ‹s-
tanbul’da, kay›t alt›nda olmayan nüfusun bu sistemin neresinden sa¤l›k hizmeti alaca¤› belli de¤il-
dir. Bu durum sa¤l›kta eflitsizlikleri art›racakt›r. Bütün bunlar 2003 y›l›ndan beri uygulamaya koyu-
lan Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n 1. Basamak Sa¤l›k Hizmetleri’ne yans›yan plans›z, programs›z
politikalar›n›n sonucudur. Parçalanm›fl ve ticarilefltirilmifl birinci basama¤›n sa¤l›k alan›ndaki bedeli
‹stanbul’da a¤›r olacakt›r. 

Sa¤l›k Bakanl›¤›, bugüne kadar yap›lan uygulamalar›n toplum sa¤l›¤›na olumlu ve olumsuz etkileri-
ni kamuoyu ile paylaflmam›flt›r. 1 Temmuz–1 Eylül 2009 tarihleri aras›nda aile hekimli¤i pilot uygu-
lamas› yap›lan 33 ilde, 18–35 yafl aras› kad›nlara k›zam›kç›k afl›s› yap›lm›flt›r. Bu uygulaman›n neden
sadece aile hekimli¤i pilot illerinde, miad› çok k›sa zamanda dolacak afl›larla yap›ld›¤› ve afl› yap›lan
kad›nlardan gebe olanlar›n kürtaj yapt›rmak zorunda kald›klar› kamuoyu ile paylafl›lmam›flt›r. 

MESLEK ÖRGÜTÜ OLARAK UYARI GÖREV‹M‹Z‹ YAPMAYA DEVAM EDECE⁄‹Z

‹stanbul Tabip Odas› ve Türk Tabipleri Birli¤i Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n tümüne ve Aile He-
kimli¤i Pilot Uygulamalar› sürecine karfl›, gerek hekimlerin ifl güvencesi ve özlük haklar› gerekse
toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan bir mücadele yürütmüfltür. Baflta Düzce olmak üzere di¤er illerde yaflanan
deneyimler izlenmifl, kamuoyu ile paylafl›lm›flt›r. Bundan sonra da sürece iliflkin takibimiz devam
edecektir.

GÜVENCES‹Z ÇALIfiMA ÖZLÜK HAKLARININ KAYBI GELECE⁄‹NDEN KAYGILI HEK‹MLER ORDUSU
DO⁄URUR

Hekimlerin hak ettikleri bir ücrete kavuflmalar› ve halk›n baflta koruyucu sa¤l›k hizmetleri olmak
üzere birinci basamak sa¤l›k hizmetlerine erifliminin kolaylaflt›r›lmas›n›n ön koflulu, hekimlerin gü-
vencesiz çal›flt›r›lmas› olmamal›d›r. ‹stanbul Tabip Odas› olarak hekimlerin mesleki gelece¤ine ve
halk›n temel sa¤l›k hakk›na yap›lan bu sald›r›ya sonuna kadar karfl› duraca¤›m›z› bildiririz. Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›'n› bir an önce bu inattan vazgeçmeye, sa¤l›k hizmetlerini herkes için eflit, ücretsiz, nitelikli,
ulafl›labilir sunma gayreti göstermeye davet ediyoruz.

‹stanbul Tabip Odas›, ifl güvencesi olmayan ve sözleflmeli çal›flma sistemini getiren aile hekimli¤ine
geçifl sürecinde hekimlere güven vermek, özlük haklar›na sahip ç›kmak, toplumun ise yarat›lan imaj
d›fl›ndaki endiflelerini giderecek bilimsel ve do¤ru bilgileri aktarmak konusunda bilimsel ve güveni-
lir bilgileri-verileri paylaflmak üzere tüm toplumun güven duyaca¤› bir “A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ ‹ZLEME KU-
RULU” oluflturma karar› alm›flt›r. 

Kurul, sürece iliflkin izlem ve de¤erlendirmelerde bulunacak, Aile Hekimli¤i’ni bilimsel yönleriyle in-
celeyecek ve gerekli gördü¤ü durumlarda uyar›lar›n› kamuoyu ile paylaflacakt›r. 

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu
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23.06.2010
DANIfiTAY’IN S‹GARA KARARINA ANLAMLI TEPK‹: S‹GARA
YASA⁄ININ YUMUfiATILMASI ‹NSAN HAKLARINA AYKIRI!

S‹GARA HALKIN TEM‹Z HAVA SOLUMA HAKKI GASP ED‹LEMEZ!

HALKIN TEM‹Z HAVA SOLUMAHAKKI GASP ED‹LEMEZ

Kahvehanelerde sigara yasa¤›n›n iptali için Anayasa Mahkemesi’ne baflvuran Dan›flta’a cevaben
bir araya gelen uzmanlar› ve sivil toplum örgütleri bugün ‹stanbul Tabip Odas›’nda düzenledikle-
ri bir bas›n toplant›s› ile Dan›fltay’›n karar›na tepkilerini dile getirdiler. 

Toplant›ya, Sigara ve Sa¤l›k Ulusal Komitesi (SSUK) Hukuk Dan›flman› ve Türk Toraks Derne¤i Avu-
kat› Turgut Kazan, SSUK Baflkan› Prof. Dr. Elif Da¤l›, ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Ali Özyurt, ‹stanbul Eczac›lar Odas› Baflkan› Semih Güngör, Türk Toraks Derne¤i Baflkan› Prof.
Dr. Feyza Erkan, Pratisyen Hekimlik Derne¤i Genel Baflkan› R›dvan Y›lmaz, Türk Kardiyoloji Der-
ne¤i ad›na Prof. Dr. Hakan Karpuz, Türk Difl Hekimleri Birli¤i ad›na Cem Özkartal, Sokak Çocuk-
lar› Rehabilitasyon Derne¤i ad›na Tanzer Gezer ve Türk Hemflireler Derne¤i ad›na Uzm. Hemflire
Betül Sönmez kat›ld›¤› toplant›da,yasa¤› yumuflatmayayönelk bu giriflimleirn sigara endistrüsinin
bir takti¤i oldu¤u vurguland›. 

Dumans›z hava sahas› yasas› ç›kan bütün ülkelerde sigara endistrüsinin bu tarz davalarla yasa¤›
delmeye çal›flt›¤›n› belirten uzmanlar; “bu tarz haberlerin öne ç›kmas›, ysayla ilgili henüz bir karar
verilmemesine ragmen toplumda sigara bir yumuflama olacakm›fl gibi bir beklenti yarat›yor, an-
cak zaten Anayasa Mahkemesi’ne gore “sa¤l›k hakk› bütün haklar›n üstündedir” dolay›s›yla bu
karar›n Anayasa Mahkemesince kabulu olamaz” dediler. 

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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13.07.2010
TAM GÜN YASASI ‹PTAL ED‹LMEZSE SA⁄LIK ALANINDA
TELAF‹S‹ MÜMKÜN OLMAYAN OLUMSUZLUKLAR
YAfiANACAKTIR

De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Anayasa Mahkemesi kamuoyunda k›saca “Tam Gün” olarak bilinen ve Cumhuriyet Halk
Partisi’nin kimi maddelerinin iptali için baflvuruda bulundu¤u yasayla ilgili olarak büyük olas›l›kla
bu hafta içinde yaflamsal bir karar verecektir. Anayasa Mahkemesi konu hakk›nda bilgi ve görüfl
almak üzere, TTB Merkez Konseyi Baflkan› ve yöneticilerini 14 Temmuz 2010 günü saat 09.30’da,
sözlü aç›klama için ça¤›rm›fl bulunmaktad›r. 

Hem hekimleri hem de toplum sa¤l›¤›n› yak›ndan ilgilendirecek bu yaflamsal karar›n öncesinde,
‹stanbul Tabip Odas› olarak söz konusu yasaya neden itiraz etti¤imizi, kayg›lar›m›z›, tepki ve tale-
plerimizi kamuoyuyla bir kez daha paylaflmay› gerekli görüyoruz.

Bu yasa ile ilgili Hükümetin, Sa¤l›k Bakan›’n›n kamuoyuna söylediklerinin do¤ru olmad›¤›n›,
gerçe¤i yans›tmad›¤›n›, aldatmaca oldu¤unu biliyoruz. 

• Hükümet sürekli olarak yan›lt›c› beyanlarla hekim ücretlerine yönelik aç›klamalar yapmakta ve
hekimleri hedef tahtas› haline getirmektedir. Biliyoruz ki global bütçeye geçildi¤i, Kamu Hastane
Birlikleri kurularak maafllar›n da döner sermayeden 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 duyur-
du¤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. 

• Emekli hekimlere 1.250 TL civar›nda ödeme yap›lmaktad›r. Yasa 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 küsur TL’yi ancak
geçece¤ini vaat etmektedir. Oysaki bugün emekli bir yarg›c›n›n maafl›n›n 3.500 TL’nin üzerinde
oldu¤u bilinmektedir. 

• Yasa 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, hekimlerin gelirini
performans sistemiyle hastalar›n cebinden al›nacak paraya, daha fazla ve niteliksiz hasta bakmaya
endekslemifltir. Son befl y›l›n performans 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. 

• Yasa radyoloji çal›flanlar›n›n sa¤l›¤›n› riske etmektedir. 

• Zorunlu mesleki sorumluluk sigortas› ise sa¤l›k hizmet sunumunda zarar gören vatandafl›
mahkemelerde süründürüp -e¤er paras› varsa- sigorta avukatlar›yla bo¤uflmaya ve y›llar sonra
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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›rakmak-
tad›r. ‹flin özü ise kesilen paralarla sigorta flirketlerini zengin etmeye, kaynak aktarmaya dayan-
maktad›r. 

Yasa tasar› halindeyken uyarm›flt›k, yine uyar›yoruz: 

Tam Gün ad›yla bilinen yasa halen TBMM gündeminde olan Kamu Hastane Birlikleri yasa tasar›s›
ile birlikte de¤erlendirildi¤inde Bakanl›¤a ba¤l› e¤itim ve araflt›rma hastaneleri ile t›p fakülteleri
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 itilecektir; 

• 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 yön-
lendirilecektir. 

• Sonuç olarak verilen sa¤l›k hizmeti her alanda giderek kötüleflecektir. 

Biz; 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› bir kez daha talep
ediyoruz.

Buradan Anayasa Mahkemesi’ne sesleniyoruz: 

Bugüne dek uyar›lar›m›za kulak verilmemifltir. Bu yasa basit bir “çal›flma alan›” düzenlemesi
de¤ildir. Bu yasa sa¤l›k alan›nda hekim ifl gücü piyasas› düzenlemesidir. 

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.

Anayasa Mahkemesi’nden; sadece bizlerin de¤il, gelecek nesillerimizin de sa¤l›k hakk›n› gasp
eden uygulamalar›n bir parças› olan bu yasayla ilgili yürürlü¤ü durdurma ve iptal karar› vermelerini
talep ediyoruz. 

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla duyururuz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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16.07.2010
‹STANBUL’DA A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ UYGULAMASI
HASTANE KAPATARAK BAfiLATILIYOR!

fi‹fiL‹ DEVLET HASTANES‹ KAPATILAMAZ, HASTANEM‹Z‹ GER‹ ‹ST‹YORUZ!

fiiflli Devlet Hastanesi 16 Temmuz 2010 tarihi itibariyle Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan hiçbir gerekçe
gösterilmeden kapat›l›yor. SSK Hastanesi oldu¤u günlerden bu güne, baflta bölge halk› olmak
üzere genifl bir halk kesimine anlaml› bir sa¤l›k hizmetini kargafla, kalabal›k ve zorluk yaflatmadan
sunan, ‹stanbul’un bu mütevaz› Devlet Hastanesi’ni kapatmakta Bakanl›k bu kez kararl›l›k gös-
teriyor.

Önceki y›llarda da “verimli olmad›¤›, kar ettirmedi¤i!” gibi gerekçelerle kapat›lmas› ya da fiiflli
Etfal Hastanesi ile birlefltirilerek hastane vasf›n›n kaybettirilmesi yönünde giriflimler olan bu has-
tanemiz, gerek çal›flanlar›n›n gerekse bölge halk›n›n tepkisi ile kapat›lmaktan kurtulmufl, yöneti-
ciler geri ad›m atmak zorunda kalm›fl ve hastane hizmet sunmaya devam etmiflti.

Oysa bu kapatma giriflimleri ne yaz›k ki fiiflli Devlet Hastanesi ile s›n›rl› de¤il. Sa¤l›kta Dönüflüm
Program›’n› yürüten anlay›fl, rekabet ve tüketime dayal› “iflletmelerin” verece¤i sa¤l›k hizmetinin
niteli¤inin düflüklü¤ünü, hekime ve sa¤l›k hizmetine karfl› oluflan güvensizli¤i önemsemiyor.
Çal›flanlar›, güvencesizlik ve tafleron k›skac›na al›nan Devlet Hastaneleri’ni birer iflletme haline
dönüfltürmeyi dahi yeterli görmüyor. Tüccar siyaset bölge halk›na verdikleri hizmetleri önemseme-
den “kar etmedikleri” gerekçesiyle flehir merkezlerinde bulunan bir grup hastaneyi kapatma yol-
una gidilebiliyor.

Oysa bilinmesi gereken en temel gerçek, Devlet Hastanelerinin gerçek “kar’›n›n” bulundu¤u böl-
genin halk›na rahat ve nitelikli bir hizmet sunuyor olmas›d›r. Bu durumu böyle alg›lamayanlar
sadece ‹stanbul’da son iki y›lda Valideba¤ Ö¤retmenler Devlet Hastanesi ve Beykoz Devlet
Hastanesi’ni kapatma yoluna gidebildiler. Kiminde depremi, kiminde Aile Hekimli¤i’ni bahane
edenler, kiminde hiçbir gerekçe gösterme gere¤i duymad›lar.

Bilinmelidir ki “Devlet Hastanesi kapatanlar” sa¤l›ktan kamuyu tasfiye etmekte kararl› olanlard›r.
Sa¤l›¤a Genel Bütçeden ayr›lan pay› k›s›p, katk›- kat›l›m pay› ve fark ücreti ad› alt›nda vatandafl›n
cebine göz dikenlerdir. Sa¤l›k Ocaklar›n› iyilefltirmek yerine, tamamen ortadan kald›r›p, mevcut
bina, ekipman giderleri ve en önemlisi personel giderlerini Sa¤l›k Bakanl›¤›/ Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun s›rt›ndan atma anlay›fl›n› tafl›yanlard›r. Birinci Basmak Hizmetleri’ni, kendisi de
güvencesiz sözleflmeli çal›flacak olan Aile Hekimi’ne iflletmeci bir anlay›flla devredenlerdir.
Hemflireleri, ebeleri sa¤l›k eleman› diyerek vas›fs›zlaflt›ranlar, halen taflerondan çal›flanlar› iflsiz
b›rakanlard›r.

Bugün, fiiflli Devlet Hastanesi’nin kapat›lmas›na sessiz kalmak, çok yak›n gelecekte fiiflli Etfal
Hastanesi’nin de¤erli arazisi nedeniyle flehir d›fl›nda bir hastane ile takas edilmesine de sessiz
kal›naca¤› anlam›na gelecektir.

Bu gün fiiflli Devlet Hastanesi’nin kapat›lmas›na sessiz kalmak, baflta fiiflli halk› olmak üzere on bin-
lerce yurttafl› özel hastanelerin müflteri portföyüne katmak demektir.

Bugün fiiflli Devlet Hastanesi’nin kapat›lmas›na sessiz kalmak, bu hastanede y›llarca özveriyle
hizmet sunan hekimlerin, hemflirelerin, personelin sürgün edilmesine, tafleron çal›flanlar›n›n iflsiz
kalmas›na sessiz kalmak demektir.
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Tüm bu nedenlerle bizler; ‹stanbul Tabip Odas›, Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas›, D‹SK
Dev Sa¤l›k ‹fl ve mahalle-bölge halk› olarak, yani fiiflli Devlet Hastanesi’nde sa¤l›k hizmetini sunan-
lar ve bu hizmetten yararlananlar olarak, fiiflli Devlet Hastanesi kapat›lmas›n diyoruz. Bizlerin
eme¤i ve vergileri ile oluflturulan, temelinde SSK’l› iflçilerin al›n teri bulunan bu hastanenin
kapat›lmas›na sizler karar veremezsiniz diyoruz. Aile Hekimli¤i Merkezleri’ne tahsis edilece¤i iddia
edilen hastanemizi hastane olarak geri istiyoruz.

‹stanbul’da Aile Hekimli¤i yerlefltirmelerinin yap›ld›¤› bugün, Aile Hekimli¤i gerekçe gösterilerek
kapat›lan bir hastanenin önünde, getirilmeye çal›fl›lan piyasac› Aile Hekimli¤i Uygulamas›’n›
protesto ediyor, fiiflli Devlet Hastanesi yeniden hizmet verene kadar iflimize, eme¤imize ve sa¤l›k
hakk›m›za sahip ç›kaca¤›m›z› bir kez daha ilan ediyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI      

SES fi‹fiL‹ fiUBES‹        

D‹SK/ DEV SA⁄LIK - ‹fi 

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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29.07.2010 
“SAYIN” SA⁄LIK BAKANI’NI, DOKTORLARA YÖNEL‹K
SEVG‹S‹Z, HÜRMETS‹Z, DE⁄ERB‹LMEZ ÜSLUP VE TUTUMUN-
DAN VAZGEÇMEYE DAVET ED‹YORUZ!

“Tuzu kuru doktorlar.”

"Neden bir üniversite ö¤retim üyesi, bir anabilim dal› baflkan› ’muayenehanem olacak’ der? O
anabilim dal› baflkanl›¤›n› muayenehanesi için bir flekilde kullan›yor da ondan.”

“Bir flef doktora Tabipler Birli¤i’nin dedi¤i gibi sekiz bin lira verirsem çal›flmazlar.”

“TTB sa¤l›k hizmetlerinin paral› olmas›n› savunuyor.“

“TTB tarih önünde hesap verecektir.”

Bu sözler; “Say›n” Sa¤l›k Bakan› Dr. Recep Akda¤’›n, “Tam Gün Yasas›” tart›flmalar› s›ras›nda ka-
muoyunda s›k s›k kulland›¤› ifadelerden sadece baz›lar›.

Öncelikle;

Bu ifadelerin (ve Say›n Baflbakan’›n “Bana da kartvizit verdiniz. Beni de muayenehanenize ça¤›r-
d›n›z.” fleklindeki sözlerinin) meslektafllar›m›z aras›nda büyük bir tepkiye yol açt›¤›n› belirtiyoruz.

Ve devamla…

“Say›n” Sa¤l›k Bakan›’na hat›rlat›r›z;

“Tam Gün” Yasas›, hiçbir flekilde, hem kamuda hem muayenehanelerinde çal›flan 4.500 hekim-
le s›n›rl› de¤ildir. Bütün hekimleri ilgilendiren bir iflgücü piyasas› düzenlemesidir.

“Say›n” Sa¤l›k Bakan›’na hat›rlat›r›z;

TTB’nin, tabip odalar›n›n ve hekimlerin karfl› ç›kt›¤›; tam süre çal›flma de¤ildir. Bir yandan sa¤l›k
alan›n›n özellefltirilme kapsam›na al›nmas›, di¤er yandan, tam da bu nedenle, hekim eme¤inin
ucuzlat›lmas›, hekimlerin düflük ücretlerle ve güvencesiz çal›flmaya zorlanmas›d›r.

“Say›n” Sa¤l›k Bakan›’na hat›rlat›r›z;

Her bir muayene için 15 TL “kat›l›m pay›” ödeten, özel hastanelere giden sigortal›lara yüzde 70,
yüzde yüz “ilave ücret” zorunlulu¤u getiren; TTB de¤il, Hükümet olmufltur.

“Say›n” Sa¤l›k Bakan›’na hat›rlat›r›z;

E¤er amac› ucuz popülizm yapmak, doktorlara “vurarak” oy toplamak de¤il de, gerçekten vatan-
dafl›n yarar›n› düflünmekse; TTB’nin her zaman ve aç›k sözlülükle savundu¤u gibibütün sa¤l›k hiz-
metlerinin ücretsiz olmas›n› sa¤lamal›d›r.

“Say›n” Sa¤l›k Bakan›’na hat›rlat›r›z;

Biz hekimler “doktorlar› a¤aca ba¤lay›n, kaçmas›nlar” diyen cuntac›lar› da, “bu doktorlar›n gözü
doymaz” diyen siyasetçileri de hat›rl›yoruz. Ama hiçbirinin bu ülkenin sa¤l›k sorunlar›n› çözdü¤ü-
nü hat›rlam›yoruz.

“Say›n” Sa¤l›k Bakan›’na hat›rlat›r›z;

Hiç kimsenin, hiçbir bahaneyle; bu ülkenin insanlar›na sa¤l›k hizmeti sunmak için fedakârca çaba
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gösteren hekimlik gibi sayg›n ve de¤erli bir mesle¤in mensuplar›na sayg›s›zl›k yapmaya hakk› yok-
tur.

“Say›n” Sa¤l›k Bakan›’na hat›rlat›r›z;

Hekimlere yönelik her türlü küçük düflürücü ifade; hastalarla aram›zdaki güven iliflkisini tahrip et-
mekte, sa¤l›kta yaflanan sorunlar›n faturas›n›n hekimler oldu¤u alg›s›na yol açmakta ve bizlere,
hemen her gün polikliniklerde, acil servislerde, hastane koridorlar›nda fliddet olarak geri dönmek-
tedir.

Bu nedenlerle…

“Say›n” Sa¤l›k Bakan›’n›;

Sevgisiz, hürmetsiz, de¤erbilmez üslup ve tutumundan vazgeçmeye ve doktorlara karfl› sayg›l› ol-
maya davet ediyoruz.

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹ MERKEZ KONSEY‹

‹STANBUL TAB‹P ODASI

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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29.07.2010
DÖRTYOL VE ‹NEGÖL’DEKI PROVOKASYON VE SALDIRILARI
KINIYORUZ

Hatay Dörtyol’da ve Bursa ‹negöl’de yaflananlar kardeflli¤imize ve toplumsal bar›fla darbe vurmak-
ta ve çok tehlikeli boyutlara ulaflm›fl bulunmaktad›r. 

Geçmiflten bu yana bilinen ›rkç›, milliyetçi tertip ve provokasyonlar da yeniden bafllam›fl, son sal-
d›r›lar da buna zemin oluflturmufltur.

Türkiye, etnik, dini, kültürel farkl›l›klar›yla büyük bir toplumsal zenginli¤e sahiptir. Ne var ki; za-
man zaman ortaya ç›kan ›rkç› ve halklar aras›nda düflmanl›klar› k›flk›rtan sald›r›lar, Türkiye’nin si-
yasal ve toplumsal yaflam›n›n ola¤an d›fl› yönelimler ve düflmanl›klarla belirlenmesine hizmet et-
mektedir. 

Bu sald›r›lar ve ard›ndan geliflen olaylar, birarada yaflama kültürü ile kardefllik ve toplumsal bar›fl
gerekliliklerine karfl› yap›lm›flt›r. Türkiye’yi Türk-Kürt çat›flmas›na, terör, linç ve etnik düflmanl›k yo-
luyla iki kutuplu milliyetçili¤e yönelten odaklara karfl›, emek ve demokrasi güçlerinin birarada ya-
flam ve kardefllik  istemlerini yükseltmeleri en ciddi karfl› durufl olacakt›r. 

6-7 Eylül, Marafl, Çorum gibi talan ve katliam günlerini yeniden hat›rlatan bu sald›r›lara karfl› top-
lumsal bar›fl› savunanlar›n sesinin daha gür ç›kmas› gerekmektedir. Bu günlere gelinirken siyasi
iradenin tehlikeli giriflimlere karfl› sessiz kalmas› bu tabloyu daha vahim k›lmaktad›r. Bu yaflanan-
lar geçmiflteki olaylar› hat›rlatmaktad›r. Toplumun bir k›sm›n›n di¤er k›sm›n› yarg›s›z infaz etmesi-
ne, ötekilefltirmesine neden olmaktad›r. Güvenlik güçleri ise bu sürece seyirci kalmakta, hatta pro-
vokasyonlardan beslenen linççileri destekleyen aç›klamalar yapabilmektedir.

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak, eflitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir Türkiye ve halklar›n
kardeflçe bir arada yaflam›n› savunuyor, bunun önünde engel oluflturan bütün provokasyon ve sal-
d›r›lar› k›n›yoruz.

‹STANBUL MESLEK ODALARI KOORD‹NASYONU ( ‹MOK )

‹stanbul Tabip Odas›

TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu

‹stanbul Eczac› Odas›

‹stanbul Diflhekimleri Odas›

‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müflavirler Odas›

‹stanbul Veteriner Hekimler Odas› 
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08.09.2011
‹STANBUL MESLEK ODALARININ REFERANDUM 
AÇIKLAMASI

‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyonu bileflenleri Anayasa Referandumu’yla ilgili görüfllerini dü-
zenledikleri ortak bir bas›n toplant›s›nda kamuoyuyla paylaflt›lar. 8 Eylül 2010 Çarflamba günü
12.30’da Makine Mühendisleri Odas›’nda gerçeklefltirilen bas›n toplant›s›na; ‹stanbul Baro-
su’ndan ‹kinci Baflkan Prof. Dr. Selçuk Demirbulak, ‹SMMMO Sayman› Erol Demirel, TMMOB ‹l
Koordinasyon Kurulu’ndan Atefl Koç, ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas›’ndan Baflkan Prof. Dr.
Tahsin Yeflildere ve ‹stanbul Tabip Odas›’n› temsilen Genel Sekreter Dr. Ali Çerkezo¤lu kat›ld›lar.
Bas›n toplant›s›, “’2-3 maddelik bir kanun ç›kararak meslek odalar›n› kapat›r›m’ diyebilen bir an-
lay›fl ülkeye demokrasi getiremez pankart› önünde gerçeklefltirildi.

Bas›n toplant›s›nda ülke gündemini kaplayan ve yer yer kifliselleflmifl düzeysiz tart›flmalarla devam
eden bir referandum sürecinin yafland›¤›, bu durumun, nas›l bir ülke ve nas›l bir demokrasi iste-
di¤imiz yönünde önemli bir tart›flman›n yap›lmas›n› engeller nitelik tafl›d›¤› vurguland›. 12 Eylül
günü halk oylamas›na sunulacak olan Anayasa de¤iflikliklerinin ülkeyi liderlik sultas›na dayal› bir
sisteme götürece¤i ve baflta kamu yarar› olmak üzere ülkenin demokratiklefltirilmesi, insanca bir
yaflama ve çal›flma ortam› oluflturulmas› önüne yeni engeller, zorluklar ç›kartaca¤› dile getirildi.
Kurum temsilcilerinin söz alarak kayg›lar›n› dile getirdi¤i bas›n toplant›s›nda konuflan Dr. Ali Çer-
kezo¤lu; “Ülkemizde kurumsallaflm›fl olan anti demokratik yasa ve teamüllerin, demokrasi, eflitlik
ve adalet isteyenlere karfl› on y›llar boyunca her türlü fliddeti de içeren anti demokratik uygulama-
lar›n son bulmas›, bunlar›n Anayasal bir güvenceye kavuflmas›, ancak gerçek bir demokratik an-
lay›fla sahip, toplumsal bir talep olarak uzlaflmayla örgütlenmifl yeni bir Anayasa süreci ile müm-
kün olabilir. Bu nedenlerle, tüm üyelerimizi ve ülkesini seven tüm yurttafllar›m›z› 12 Eylül Referan-
dumunda yar›n›n Anayasal karanl›¤›na karfl› durmaya, bertaraf olmamak için tav›r almaya ça¤›r›-
yoruz” dedi.

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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21.09.2010
12 EYLÜL REFERANDUMU BITTI, 12 EYLÜL OPERASYONLARI
BAfiLADI: MUHAL‹F PART‹ VE KURUMLARA YÖNEL‹K
BERTARAF ETME OPERASYONLARINI KINIYORUZ

12 Eylül askeri cunta döneminden hesap sorulaca¤›, ileri demokrasiye geçilece¤i propagandala-
r›yla yap›lan Referandum, 12 Eylül 2010 günü gerçeklefltirildi.

Aradan sadece dokuz gün geçti.

Bugün, 21 Eylül 2010.

Bu sabah saat 05.00 s›ralar›nda yüzleri kar maskeli, çelik yelekli özel harekat timleri Sosyalist De-
mokrasi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Platformu’nun binalar›n›, yöneticilerinin evlerini bast›.

T›pk› 12 Eylül askeri döneminde oldu¤u gibi.

Yasal parti ve kurumlar›n yöneticileri gözalt›na al›nd›.

T›pk› 12 Eylül askeri döneminde oldu¤u gibi.

Operasyonlarla ilgili acilen verilen gizlilik karar› nedeniyle gözalt›na al›nanlardan hiçbir haber al›-
nam›yor.

T›pk› 12 Eylül askeri döneminde oldu¤u gibi.

Sekiz y›ld›r iktidar›n her türlü olanaklar›n› bütün muhalif örgütleri susturmak için kullananlar›…

Kendilerinden olmayan, kendilerine biat etmeyen herkesi bertaraf etmeyi ak›llar›na koyanlar›…

Türkiye’yi ad›m ad›m otoriter-totaliter yeni bir ‹ST‹BDAT rejimine sürükleyenleri fliddetle k›n›yoruz.

Kamuoyuna duyururuz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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23.09.2010
SUSTURMA, KORKUTMA, S‹ND‹RME AMAÇLI UYGULA-
MALARA KARfiI DEMOKRAS‹Y‹ SAVUNACA⁄IZ

12 EYLÜL REFERANDUMU’NUN HEMEN ARDINDAN12 EYLÜL USULÜ OPERASYON

MUHAL‹F PART‹ VE KURUMLARA YÖNEL‹K BERTARAF ETME OPERASYONLARINI KINIYORUZ!

ÜLKEM‹Z‹N OTOR‹TER-TOTAL‹TER YEN‹ B‹R ‹ST‹BDAT REJ‹M‹NE DO⁄RU SÜRÜKLENMES‹NDEN
END‹fiEL‹Y‹Z! 

12 Eylül 2010 günü ülkemizde bir Referandum gerçeklefltirildi. 

AKP'nin haz›rlad›¤› Anayasa de¤ifliklik paketi halk oyuna sunuldu.

‹ktidar partisine ve yandafllar›na göre Referandum'da Evet ç›karsa; 

Hem 12 Eylül Anayasas›'ndan kurtulunacak, hem de 12 Eylül dönemiyle    

hesaplafl›lacak, 

Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlü¤üne geçilecek,

Ülkemiz, nihayet, “ileri demokrasi“ye kavuflacakt›.

12 Eylül 2010 Referandumu'ndan yüzde 58 Evet ç›kt›.

Referandum’dan dokuz gün sonra, 21 Eylül 2010 günü sabah saat 05.00 s›ralar›nda ülkemizde
bir operasyon gerçeklefltirildi.

T›pk› 12 Eylül döneminde oldu¤u gibi;

Yasal bir siyasi parti ve yasal bir kuruluflun binalar›, yöneticilerinin evleri kar maskeli, çelik yelekli
özel timler taraf›ndan bas›ld›.

T›pk› 12 Eylül döneminde oldu¤u gibi;

"Demokrasinin vaz geçilmez unsurlar›"ndan bir siyasi partinin Baflkan ve yöneticileri, gazeteciler,
yazarlar gözalt›na al›nd›.

T›pk› 12 Eylül döneminde oldu¤u gibi;

Soruflturma ve operasyonla ilgili hiçbir bilgiye ulafl›lam›yor.

T›pk› 12 Eylül döneminde oldu¤u gibi;

Gözalt›na al›nanlar›n akibetinden üç gündür haber al›nam›yor.

Kendileri hakk›nda aç›lan davay› "Hukuka ve Demokrasiye Darbe" olarak görenlerin kendi-
lerinden olmayan herkesi kriminalize ederek susturmak için yapt›klar›n› kendi deneyimlerimizden
biliyoruz, sadece son iki y›l içinde:

TTB Baflkan›’n›n sudan bir bahaneyle gözat›na al›nmas›n›n,

KESK Genel Merkezi’nin bas›lmas›n›n, Merkez ve fiube yöneticilerinin aylarca tutuklu kalmas›n›n,

D‹SK Örgütlenme Dairesi Baflkan›’n›n tutuklanmas›n›n,

AKP iktidar› döneminde gerçekleflti¤ini unutmad›k.

Bizler on y›llard›r bu ülkede her türlü bask›c› rejimi görmüfl, muhatab› olmufl kurumlar›z. Ancak ilk
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kez kendisine muhalefet eden kifli ve kurumlar› en sert yöntemlerle sindirmeye çal›fl›rken kendisi-
ni “demokrasi havarisi“ olarak göstermeyi baflaran bir iktidar ile karfl› karfl›yay›z. Do¤as›nda ve
misyonunda yer alan antidemokratik, otoriter ve bask›c› karakteriyle bu siyasal iktidar›n amac›n›n
kendisine biat etmeyen bütün toplumsal kesimleri bertaraf etmek oldu¤unu görüyoruz.

12 Eylül 2010’da gerçeklefltirilen Referandum’un hemen ertesinde Sosyalist Demokrasi Partisi,
Toplumsal Özgürlük Platformu, Red Dergisi, Bilim ve Gelecek Dergisi yöneticilerine, üye ve
yazarlar›na yönelik operasyonlar› da ayn› zihniyetin ürünü olarak de¤erlendiriyor ve k›n›yoruz.

Operasyonlar durdurulmal›, davayla ilgili gizlilik karar› kald›r›lmal›, baflta Sosyalist Demokrasi
Partisi baflkan› Dr. R›dvan Turan olmak üzere gözalt›na al›nanlar serbest b›rak›lmal›d›r.

Ellerinde tuttuklar› iktidar›n flehveti ve “okyanus ötesi“ güçlerin deste¤iyle hayran› olduklar› ‹kinci
Abdülhamid benzeri bir ‹K‹NC‹ ‹ST‹BDAT rejimi kurma hevesine kap›lanlara sesleniyoruz;

Emek ve meslek örgütleri, bütün bu y›ld›rma, susturma, korkutma, sindirme amaçl› uygulamalara
karfl› demokrasiyi, özgürlükleri, eme¤i ve emek dostlar›n› sonuna kadar savunmaya kararl›d›r.

Kamuoyuna duyururuz.

‹stanbul Meslek Odalar› (‹MOK)

D‹SK ‹stanbul Merkez Temsilcili¤i  

KESK ‹stanbul fiubeler Platformu

‹stanbul Tabip Odas› 

TMMOB ‹l Koordinasyon Kurulu 

‹stanbul Eczac› Odas› 

‹stanbul Diflhekimleri Odas› 

‹stanbul Veteriner Hekimler Odas› 
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05.10.2010
ÖZEL SA⁄LIK SEKTÖRÜNDE “S‹STEMAT‹K ÜCRET GASPI”

Özel sa¤l›k sermayesi Hekimler baflta olmak üzere tüm çal›flanlar›n›n en do¤al haklar› olan ücret-
lerini ödememeyi al›flkanl›k haline getirdi!

Sa¤l›kta Dönüflüm Program› sonucu sa¤l›k alan›n›n özellefltirilmesine ba¤l› olarak h›zla geliflen ve
tekelleflen ulusal-uluslararas› özel sa¤l›k sermayesi kapitalizmin en kat› kurallar›n› uygulamaktad›r.

Ülkemizde ulusal ve uluslararas› sermaye gerek birleflmeler ve sat›n almalar yoluyla gerekse de
yabanc› sigortal› hasta tedavisi üzerinden önemli ortakl›klar kurdu.Alandaki birçok önemli sa¤l›k
kuruluflu %40 – 45 oran›nda yabanc› sermaye ile ortakl›¤›n› resmen belgeledi.

Siyasi iktidar›n özel sa¤l›k sektörünün oluflmas› için kamu kaynaklar› ve olanaklar›n› sonuna kadar
kulland›rd›¤› özel sa¤l›k sektörü, hekim eme¤ini bir gider olarak görmekte, bu nedenle de hekim
eme¤ini ucuzlatma ve de¤ersizlefltirmek istemektedir. 

Süreçte sektör, uzman hekim ihtiyac›n› kamudan daha fazla ücret vererek gidermeye çal›flm›fl,  ikti-
dar da uzmanl›k kadrolar›n›n artmas› için önemli ad›mlar atm›flt›.

Ancak özel sa¤l›k sektörü belirli ölçüde hekim istihdam›n› tamamlad›ktan sonra h›zla kriz, maliyet
ve yat›r›m sorunlar› gibi gerçe¤e dayal› olmayan gerekçelerle hekim ücretlerini %10 – 30 oran-
lar›nda azaltma yoluna gitti. 

Hekimler aç›s›ndan ücretlerdeki azalman›n yan› s›ra ifl güvencesi tamamen ortadan kalkt› ve
hekimin çal›flma koflullar› daha da a¤›rlaflt›. Özel sa¤l›k sektöründe hekimlere içeri¤i mevcut
yasalara uygun olmayan, usulen imzalanan sözleflmelerle özlük haklar›ndan yoksun bir çal›flma sis-
temi dayat›ld›.

Birçok hekim sigorta primini iflveren yerine kendisi ödemekte, y›ll›k izni için ücretini yine kendi
ödedi¤i di¤er bir hekimi bulmaya zorlanmaktad›r.

Tüm bu olumsuzluklar›n yan› s›ra özel sektörde çal›flan hekimlerin kazan›lm›fl haklar›, ücretleri baz›
hastane sahipleri - flirketleri taraf›ndan gasp edilmektedir. Y›llard›r sürdürülen bu gasp di¤er has-
tane gruplar› taraf›ndan da yayg›n bir flekilde uygulan›r hale gelmifltir.

Böylece nitelikli ücret gasp› yöntemiyle baz› hastane guruplar› hekimler ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›n›n
eme¤i üzerinden kendilerine sermaye oluflturmakta ve sa¤l›k çal›flanlar›n› kendilerine ba¤›ml›
k›lmaktad›r.

Bu çal›flt›rma yönteminin hekimler baflta olmak üzere burada hizmet vermekte olan tüm çal›flanlar
için ruhsal ve bedensel s›k›nt›lara yol açt›¤› aflikard›r. Ücretini alamayan, izin kullanamayan ve ken-
dini asgari düzeyde güvende hissetmeyen bir hekimin verece¤i sa¤l›k hizmetinin niteli¤inin de etk-
ilenmesi kaç›n›lmaz olmaktad›r.‹fl huzuru olmayan bir kuruluflun verdi¤i hizmetin halk›n sa¤l›k
hakk›na etkisi önemsenmesi gereken bir sorundur.

Tüm bu gerekçelerle bu sömürü yöntemini, yani, ifl kanunu, evrensel hukuk ve teamüllere ayk›r›
olarak, y›ll›k izin baflta olmak üzere en temel haklar›n›n ifllevsizlefltirilmesini ve 4-6-8 ayl›k hekim
ücretlerinin bilinçli olarak ödenmemesini bir tesadüf de¤il, “S‹STEMAT‹K ÜCRET GASPI “ olarak
de¤erlendiriyoruz.

Çünkü bu yöntem sistematik olarak;
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• Tüm çal›flanlara uygulanmaktad›r.

• Uzun süredir ve sürekli uygulanmaktad›r.

• Hekim genelde sözleflmesiz çal›flt›r›lmakta, sözleflme taraflar aras›nda sözlü olarak yap›lmakta,
yasal zorunluluk durumlar›nda ise çok k›s›tl› maddeler içermektedir.

• Hastane sahibi ve/veya sorumlu müdürün hekim olmas› kötüye kullan›lmakta ve çal›flan›n meslek-
tafl olundu¤u için güven duymas›na yönelik konuflmalar›na yol açmaktad›r. 

• 4 ya da 6 ayl›k sürelerde ekip/kadro de¤iflikli¤ine gidilerek, hekimler bezdirilerek ifl de¤ifltirmeleri
sa¤lanmakta ve neredeyse baz› bölümlerde hiç ücret ödemeden yürütülen bir çal›flt›rma sistemi
kurulmufl olmaktad›r.

• Hekimler ücretlerini alabilmek için muayenehane aç›l›fl› yapmaya veya flirket kurarak
makbuz/fatura düzenlemeye zorlanmaktad›r.

• ‹flveren taraf›ndan ödenmesi gereken sigorta primleri hekim ücretinden kesilmekte ve çal›flana
ödettirilmektedir.

• Hekimlerin haklar› için yapt›klar› müracaatlar geri çevrilmekte, tehdit edilerek iflten ayr›lmaya zor-
lanmaktad›r.

• Çeflitli uyar›lara ra¤men uygulay›c›lar bu yöntemi hala sürdürmeye devam etmektedir.

Sistematik ücret gasp› ile sermaye sa¤l›k çal›flan›n›n eme¤i üzerinden kendine ek kaynak yarat-
maktad›r.

Örne¤in;100 çal›flanl› bir özel sa¤l›k kurumu temel al›nd›¤›nda afla¤›daki tablo ortaya ç›kmaktad›r.
Yukar›daki tabloda da görülece¤i gibi bu yöntemin 4 ayl›k periyodlarla uygulanmas› ( ki daha fazla
uyguland›¤› dönemler olabilmektedir!) ile iflverenler 928.000 TL (eski hesapla 928 milyar lira) paray›
gasp etmifl olmaktad›r. Bugüne dek hekimlerin iyi niyetlerine ba¤l› olarak sürdürülen “Sistematik
Ücret Gasp›” olay›na bundan sonra ‹stanbul Tabip Odas› ve Türk Tabipleri Birli¤i olarak izin ver-
meyece¤iz. Bu yöntemle hekim eme¤ini çalan tüm hastane gruplar›na karfl› her türlü demokratik
ve hukuksal mücadeleyi hekimlerle birlikte sürdürece¤iz. Bu mücadele sürecinde;

ÇALIfiAN SAYI ORTALAMA TOPLAM 2 AYLIK 4 AYLIK 
AYLIK ÜCRET TOPLAM TOPLAM
ÜCRET TUTAR TUTAR

HEK‹M 20 6.000 120.000 240.000 480.000

SA⁄LIK PERSONEL‹ 40 1.800 72.000 144.000 288.000

D‹⁄ER ÇALIfiAN 40 1.000 40.000 80.000 160.000

TOPLAM 100 8.800 232.000 464.000 928.000

• Yapt›¤›m›z tüm uyar›lara ra¤men “Sistematik Ücret Gasp›” yöntemiyle hekim eme¤ini çalanlar›
kamuoyuna ve de tüm hekimlere bildirece¤iz. Hekimlerimizi bu hastanelerle ilgili uyaraca¤›z.

• Hukuki giriflimleri sürdürüp suç duyurusunda bulunaca¤›z, dava açaca¤›z. 

• Hekimlerle birlikte ücretlerini ve özlük haklar›n› savunacak, halk›n nitelikli bir sa¤l›k hizmetine
engelleme ve s›n›rlamalar olmadan kavuflmas› için flimdiye kadar oldu¤u gibi bundan sonra da ses-
imizi ç›karmaya devam edece¤iz.

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu / ‹stanbul Tabip Odas› Özel Hekimlik Komisyonu
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‹STANBUL’DA 1 KASIM 2010 GÜNÜ BAfiLAYACAK OLAN
AILE HEKIMLI⁄I UYGULAMASI ÖNCESINDE UYARIYORUZ:

SA⁄LIKTA YAfiANACAK BÜTÜN SORUNLARIN SORUMLUSU SA⁄LIK BAKANLI⁄I’DIR!

‹stanbul 1 Kas›m 2010 Pazartesi günü Aile Hekimli¤i’ne geçiyor.

Konuyla ilgili olarak Haziran ay›nda yapt›¤›m›z bas›n aç›klamas›nda ‹stanbul’un bu uygulama için
oluflturulmas› gereken alt yap›ya dahi sahip olmad›¤›n› belirtmemize ve ifade etti¤imiz bütün kay-
g›lara, yapt›¤›m›z uyar›lara ra¤men dört ayda de¤iflen hiçbir fley olmad›.

Aile Hekimli¤i uygulamas›na günler kala ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan belirlenen 3645 Aile Sa¤-
l›¤› Birimi’nin 345’i halen bofl kalm›flt›r. Bofl birimlerin bulundu¤u ilçeler Ba¤c›lar, Esenler, Sultan-
gazi gibi yoksul yurttafllar›m›z›n yo¤un oldu¤u ilçelerimiz olmufltur.Aile hekimli¤i, daha bafllarken,
sa¤l›kta mevcut eflitsizlikleri daha da derinlefltimektedir.

‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, yirmi befl y›l› aflan Sa¤l›k Oca¤› uygulamas› süresince önemli bir k›s-
m› kiralama, yerel yönetim katk›s› ve vatandafl ba¤›fl› yolu ile ancak 560 Sa¤l›k Oca¤› açabilmifl-
ken bugün 940 Aile Sa¤l›¤› Merkezi belirlemifltir. Sekiz y›ll›k iktidar› süresince ‹stanbul'un gerek-
sinimi olan sa¤l›k oca¤› say›s›n› tamamlayamayan Hükümet bu ihtiyac› flimdi Aile Hekimi olmay›
seçen hekimler üzerinden birkaç ay içinde tamamlatt›rmaya çal›flmaktad›r. 

Yerlefltirmelere baflland›¤›nda Aile Sa¤l›¤› Merkezi olarak belirlenen ve yaklafl›k 1000 Aile Sa¤l›¤›
Birimine denk düflen yerin mevcut bir binas› yoktur.‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü bu birimlerde çal›flacak
hekimlerden, uygulamaya geçilmeden önce, belirlenen kriterlere uygun yerler bulup kiralamalar›-
n› ve s›f›rdan kurmalar›n› istemektedir. Bu birimlerin hatta mevcut sa¤l›k oca¤› binalar›n›n haz›r-
l›klar› bugün için hâlâ tamamlan(a)mam›flt›r. 

Öte yandan; 21 Eylül’de yap›lan Yönerge de¤iflikli¤i ile birden fazla Toplum Sa¤l›¤› Merkezi ku-
rulmufl olan ilçelerde, Müdürlükçe uygun görülecek olan›n d›fl›ndaki Toplum Sa¤l›¤› Merkezleri-
nin bir ay içerisinde kapat›laca¤› duyurulmufltur. Bu durum aile hekimli¤i uygulamas›n›n Bakanl›k
nezdinde nas›l alg›land›¤›n› göstermektedir. Hizmet hekimlere belli bir para karfl›l›¤›nda devredil-
mekte ve Hükümet en temel görevlerinden biri olan birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinden elini
çekerek “tafleron” hizmet al›m›na gitmektedir.

Bir yanda,

Binas›n› kendi kiralayan, bölgesindeki di¤er aile hekimi meslektafllar›ndan “müflteri-hasta” çek-
meye zorlanan, tüm giderlerini kendi karfl›layan, kendi ad›na personel çal›flt›ran, vergisini ve sigor-
ta priminin tümünü kendi ödeyen ve en kötüsü y›ll›k sözleflmelerle çal›flan, bir odaya kapat›lm›fl
hekimler…

Bir yanda,

‹nternetten edinebilece¤i bilgiyle Aile Hekimini ö¤renen, gidip kayd›n› yapt›ran, 3 ayda bir hangi
kriterlere göre oldu¤u bilinmeyen hekim de¤ifltirme hakk›na sahip oldu¤u söylenen, GSS primini
düzenli yat›rmas›, katk›/ kat›l›m paylar›n› ödeyebilmesi koflullar›yla hizmet alabilecek hastalar. 

Daha önce de defalarca ifade etti¤imiz gibi; aile hekimli¤i, Birinci Basamak Sa¤l›k Hizmetlerinin
tafleronlaflt›r›lmas›d›r.
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Üstelik bu tablo flimdi 13 milyonluk nüfusa ve yüksek bir göç alma oran›na sahip ‹stanbul ilinde
gerçekleflecek. 

Bütün bunlar›n yan› s›ra, aile hekimli¤i uygulamas› gerekçe gösterilerek fiiflli Devlet Hastanesi ka-
pat›lm›fl; her bir kat› bir Aile Sa¤l›¤› Merkezine tahsis edilmifltir. Bugünlerde çal›flan hekim say›s›
372’den 170’e düflecek olan 112 istasyonlar› benzeri uygulamalara maruz kalmakta, baz› istas-
yonlar yerlerini de¤ifltirmek zorunda b›rak›lmaktad›r. Endiflemiz odur ki; 1 Kas›m 2010 itibariyle
112 acil servislerde yaflanacak kargafla büyük olacakt›r.

Aile hekimli¤ine geçilmesiyle birlikte devlet hastanelerindeki acil servis hizmetlerinde çok büyük
aksamalar olaca¤› da aç›k olarak görülmektedir.

‹stanbul genelinde say›lar› zaten yeterli olmayan ve hastane acil servislerinin yükünü çeken pratis-
yen hekimler, aile hekimli¤ini seçmifl ya da baflka seçenek b›rak›lmam›fl ve böylece Hastane acil
servisleri boflalm›flt›r. Neredeyse 5 y›ld›r ülke gündeminde olan bu tablo için hiçbir önlem al›nma-
m›fl, en basiti acil t›p uzmanlar›n›n artt›r›lmas› için bile ad›m at›lmam›flt›r.fiimdi ise Hastanelerde
çal›flan di¤er hekimlerin fazla çal›flmalar› istenerek acil servislerde hizmet sunmalar› beklenmekte-
dir. Branfl hekimleri üzerinden (patolog, göz hekimi ya da biyokimyac› gibi...) hastane acillerinin
çal›flt›r›lmas› mevcut yasal prosedüre uygun olmad›¤› gibi verilecek hizmetin niteli¤i bak›m›ndan
da ciddi bir sorundur. Gerçek bir acil servis hizmeti ciddiyet gerektiren ve haz›rl›ks›z politikala-
r›n/uygulamalar›n deneme tahtas› olamayacak kadar tehlikelidir. Bu konudaki popülist tutum ve
siyasi yat›r›m içeren yaklafl›m, okul sa¤l›¤›, afl›lamalar, adli hizmetler gibi birçok hizmeti aksatma-
y› da göze alm›fl durumdad›r.

Bizler bu dayatmalara karfl› durmay› ülkemiz insanlar›n›n sa¤l›k hakk› ve meslektafllar›m›z›n gele-
ce¤i aç›s›ndan bir görev olarak kabul ediyoruz. 

Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›, bir kez daha, uyguland›¤› ülkelerde büyük toplum sa¤l›¤› sorunlar›na yol açan,
cepten ödemeler ve baflka birçok nedenle sa¤l›kta eflitsizlikleri art›racak, hekimleri ve sa¤l›k çal›-
flanlar›n› güvencesiz çal›flmaya zorlayan bu uygulamadan vazgeçmeye davet ediyoruz. 

Bütün yurttafllar›m›z› bugünden uyar›yoruz:

1 Kas›m 2010 günü ve sonras›nda sa¤l›kta oluflacak kaos ortam›, sa¤l›k hizmetlerinde meydana
gelecek aksamalar ve yaflanacak bütün olumsuzluklar›n sorumlusu hekimler de¤il, 

‹stanbul’da gerekli altyap› ve uygun koflullar haz›rlanmadan, bütün uyar›lara ra¤men aile hekim-
li¤i uygulamas›n› bafllatmakta ›srar eden Sa¤l›k Bakanl›¤›’d›r.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU 
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VAKIF GUREBA E⁄‹T‹M VE ARAfiTIRMA HASTANES‹’N‹N
ARSA, B‹NA VE GEL‹RLER‹ Bezm-i Alem Vak›f Üniversitesi’ne
DEVRED‹LEMEZ.

165 y›ll›k tarihi, fakir-fukaray› ücretsiz tedavi etme misyonu, hekimi, hemfliresi, hastabak›c›s› ile
952 personeli ve herkesin ortak mal› de¤erli arazisi ile Vak›f Gureba Hastanesi’ni kim, hangi
toplumsal gerekçeyle, kimlere, ne karfl›l›¤›nda devrediyor!

VAKIF GUREBA HASTANES‹NE EL KOYANLAR

Asistan Hekimleri fiANTAJ ve TEHD‹TLE Sürgüne Gönderiyor           

‹Z‹N VERMEYECE⁄‹Z!

‹stanbul halk›na y›llard›r bu hastanede asistan hekim olarak hizmet sunmakta olan 245 asistan
hekim için yasalar, kazan›lm›fl haklar› ve insani tutum yok say›larak aileleri ile birlikte Erzurum,
Konya, Trabzon flehirlerine sürgün karar› nas›l verilebiliyor? 

Daha önce SSK’ya hatta Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devrinde kamu yarar› ve hukuka uygunluk bulun-
mayaca¤› mahkemelerce tescillenmifl olan bu hastanenin bir oldubitti ile “Özel bir T›p
Fakültesine” devredilmesinin hukuksuz ve gayri meflru oldu¤u aç›kt›r. Anayasa Mahkemesi’nin bu
konudaki itiraz› geçifl dönemi olan ilk alt› ayda hala görüflmemifl olmas› ve yürütmenin fiilen dur-
durulmam›fl olmas› ayr›ca manidard›r. Anayasa Mahkemesi “iç seçim süreçlerine” ra¤men
Baflkan’›n talebiyle böylesi acil konular› görüflme ve karar verme yetkisine haizdir. 

Ne yaz›k ki son y›llarda bu hastanede hizmet vermekte olan hekimler, hemflireler, laborantlar,
teknisyenler ve tüm sa¤l›k çal›flanlar› bilinçli bir strateji ile y›ld›r›ld›. Döner sermaye ödemeleri
düzensiz ödendi. Düflük bir ek gelire mecbur b›rak›ld›. Çal›flma koflullar› her geçen gün
zorlaflt›r›ld›. Tüm bunlara ra¤men büyük bir özveriyle bu hastanede hizmet sunan hekim ve sa¤l›k
çal›flanlar›n› flimdi ise büyük bir belirsizlik ve gelecek kayg›s› bekliyor. Hemen hepsinin aile düzen-
lerinin bozulmas›n›n yan› s›ra ‹stanbul’un en uç noktalar›na son gün yap›lan tebligatlarla tayinleri
ç›kar›lm›fl durumda.

Hastanede y›llard›r gece gündüz hizmet sunan 245 Asistan Hekim için ise durum çok daha vahim
ve hukuksuz iflletiliyor.

Kazan›lm›fl tüm hukuksal haklar›na ra¤men asistanlar›n ‹stanbul içi yerine baflka illere atamalar›n›n
yap›ld›¤›n› gösteren listeler dolaflt›r›l›yor. Asistanlar ‹stanbul d›fl›na gitmemek için hastane arazi ve
binalar›na el koyan “Özel T›p Fakültesi Vakf›’n›n Özel Hastanesi’nde” çal›flmay› “gönüllü” olarak
kabul etmeleri için zorlan›yor. 

Ülke Sa¤l›k yönetiminde TEHD‹T ve fiANTAJ ilk kez aç›ktan bir yönetme biçimi olarak karfl›m›zda
duruyor.

“Gönüllü” olarak özel hastane asistan› kalmay› seçmeyen160 asistana k›rk kat›r m›, k›rk sat›r m›
ikilemi dayat›l›p, il d›fl›na gitmemek için ifl güvencesiz ve geleceksiz olarak Özel T›p Fakültesi’nin
ucuz ifl gücü haline gelmeyi seçmeleri amaçlan›yor. E¤itici kadrosu, asistanlara sunaca¤›
olanaklar›, keza verece¤i e¤itimin niteli¤i belirsiz olan “yeni” üniversitede, TUS’a bin zahmetle
haz›rlan›p, belirli bir baflar› düzeyini yakalam›fl/belli bir puan alm›fl asistanlar› “zorunlu” e¤itime

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



1 4 0

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

mahkûm etmek hukuka ayk›r› oldu¤u gibi sadece tutacaklar› nöbetlerin önemsendi¤i “tüccar bir
anlay›fl›” yans›t›yor.

Oysa mevcut asistanlar›n yeni kurulan üniversiteye naklen atanmalar› olanaks›zd›r. Kurulan özel
üniversite, T›pta Uzmanl›k Yönetmeli¤i’ne göre aç›lacak TUS ile asistan kadrolar›n› doldurmak
durumundad›r. S›navs›z asistan nakli s›nav ile atanacaklar aç›s›ndan hak kayb› do¤uraca¤› için
bugüne kadar böyle bir uygulama hukuken yap›lamam›flt›r. Bu nedenle mevcut asistanlar
‹STANBUL’da bulunan ve yapt›klar› tercihler do¤rultusunda 26 E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’ne
tayinleri bugünden tezi yok yap›lmal›d›r.

Halen Vak›f Gureba E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nin kurulu oldu¤u arazi de, Vakfa ait bulunan
di¤er gayrimenkullerde ‹stanbul’un en stratejik bölgelerinden birinde, daha aç›k ifadeyle “yeni”
rant alan› içinde yer almaktad›r. 

Söz konusu düzenleme; toplumun sa¤l›k hakk› ve hastane personelinin özlük haklar›na verece¤i
zararlar›n yan› s›ra, de¤erli arazisi nedeniyle rant paylafl›mlar›na da konu olabilecek bir konum-
dad›r. Bu nedenlerle ‹stanbul Tabip Odas› ve Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas› olarak
Vak›f Guraba Hastanesi’nde yaflanan hukuksuzlu¤a sessiz kalmayaca¤›m›z›n, baflta flantaj ve
sürgüne muhatap k›l›nan Asistan Hekimler olmak üzere tüm sa¤l›k çal›flanlar›n›n özlük haklar›n›
korumak üzere hukuksal ve meflru tüm yollarla tepkimizi ortaya koyaca¤›m›z›n bilinmesini istiy-
oruz.

Sa¤l›k Bakanl›¤›n› asistan sürgünü gibi bir hukuksuzlu¤a alet olmamaya, Baflbakanl›¤› tarihsel
mirasa sahip kamu mal›n› özel bir vakfa devretmenin tarihsel sorumlulu¤unu tafl›mamaya ve
yaflanan bu aç›k hukuksuzlu¤un son bulmas› için Anayasa Mahkemesi’nin bir an önce hastane ile
ilgili davay› görüflmeye davet ediyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI     

SA⁄LIK VE SOSYAL H‹ZMET EMEKÇ‹LER‹ SEND‹KASI (SES) Aksaray fiubesi
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D‹SK’E BA⁄LI B‹RLEfi‹K METAL ‹fi SEND‹KASINA ÜYE
OLDUKLARI ‹Ç‹N ‹fiTEN ÇIKARILMALARI ÜZER‹NE
KEND‹LER‹N‹ “‹fiYER‹NDEK‹ V‹NÇ”E K‹L‹TLEYEN 22 ‹fiÇ‹”
HAKKINDA HEK‹M DE⁄ERLEND‹RMES‹:

28 Ekim 2010 Perflembe günü D‹SK’ten gelen talep üzerine Gebze ‘de bulunan MUTAfi
Fabrikas›na ‹stanbul Tabip Odas› Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezo¤lu, YK. Üyesi Dr. Süheyla A¤koç
ve Kocaeli Tabip Odas› YK Üyesi Dr. Mehmet Pak’tan oluflan TTB heyeti olarak gidildi.

Sendika üyesi olduktan sonra ifl akitleri feshedilen ve kap›n›n önüne konan iflçiler tüm ifle iade
taleplerinin karfl›l›k bulmamas› üzerine, seslerini kamuoyuna duyurabilmek amac›yla iflyerindeki
“Vinç içerisine kendilerini kapatarak” protesto giriflimi bafllatm›fllard›.

‹ki günü bulan ve halen devam eden bu giriflim sonras›nda “vinç içerisindeki” iflçilere su dahil her
türlü g›dan›n ulaflt›r›lmas› Emniyet görevlileri taraf›ndan engellenmifl, iflçilerin su ve ekmeksiz
olarak iki gün geçirmelerine yol aç›lm›flt›r.

28 Ekim günü TTB heyeti olarak “vinç içerisine” kendini kapatan ve aralar›nda Hipertansiyon ve
Diyabet tedavisi gören iflçilerin sa¤l›k durumlar›n› yerinde incelemek ve iflçilere su ve temel g›da
ulaflt›rmak amac›yla söz konusu fabrika önüne gidilmifltir.

Susuz b›rak›lman›n insan sa¤l›¤›na etkilerini ve bunun en temel insan ve yaflam hakk› ihlali
olaca¤›na dair uyar›lar›m›za ra¤men Emniyet görevlileri iflçilerle görüflmemizi engellemifl ve bu
fabrikada ortaya ç›kabilecek her türlü sa¤l›k sorununun muhatab› olmufltur.

Fabrika önünde, burada yaflanmakta olan hukuksuzlu¤u, su almalar› bile engellenen iflçilerin 4-5
günden itibaren baflta böbreklerinde olmak üzere birçok organlar›nda hasar meydana
gelebilece¤i gibi sa¤l›k problemleri bas›nla paylafl›larak, iflçilerin bir an önce baflta su olmak üzere
temel g›daya kavuflturulmalar›n›n sa¤lanmas› gerekti¤ini belirtilmifltir.

Türk Tabipleri Birli¤i heyeti olarak; bu fabrikada yaflanmakta olan ve iflçileri ma¤dur eden iflten
at›lma girifliminin sonland›r›lmas›, en temel haklar› olan sendikalaflmalar›n›n önündeki engellerin
kald›r›lmas› ve yaflamsal bir sorun halinde yaflanmakta olan; baflta su olmak üzere temel g›daya
eriflimlerinin sa¤lanmas› konusunda;

Çal›flma Bakanl›¤›n›, Kocaeli Valili¤ini, Gebze Kaymakaml›¤›n› ve Gebze Emniyet Müdürlü¤ünü
sorumlulu¤a davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birli¤i ad›na

Dr. Ali Çerkezo¤lu / ‹stanbul Tabip Odas› Genel Sekreteri

Dr. Süheyla A¤koç / ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu üyesi

Dr. Mehmet Pak / Kocaeli Tabip Odas› Yönetim Kurulu üyesi
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02.11.2010
ET ‹THALATI ÜLKE HAYVANCILI⁄I VE TOPLUM SA⁄LI⁄I ‹Ç‹N
TEHD‹TT‹R! KURBAN BAYRAMI ÖNCES‹NDE ET F‹YATLARI
VE HAYVANCILIKTA YAfiANMAKTA OLAN KAOS UYARICI
OLMALIDIR. 

Y›llard›r süregelen yanl›fl hayvanc›l›k politikalar›na eklenen ithalat izni, hayvanc›l›k sektörünü ve üre-
timini olumsuz etkileyecek, zaten yetersiz olan hayvan say›m›z› daha da azaltacak, gelecekte belki
de kurbanl›k hayvan bile bulunamayacak hale getirecektir.

Üreticiler, meslek odalar› ve ilgili bütün kesimler taraf›ndan yap›lan uyar›lara karfl›n, canl› hayvanla
bafllayan ithalat, giderek karkas, donmufl karkas eti, süt ve süt ürünlerine ve nihayet kurbanl›k it-
halat›na kadar gitmifltir. Al›nan bütün önlemlere ra¤men et fiyatlar› hala düflmemifltir. Dahas› alt
yap› eksikli¤i ve yeterli denetime tabi tutulmadan tüketime sunulan ithal etler, toplum sa¤l›¤› aç›-
s›ndan ciddi bir risk haline gelmifltir. Nitekim ithalat yap›lan AB ülkesi olan Hollanda da k›sa süre
önce deli dana hastal›¤›n›n tespit edilmesi bu kayg›m›z› desteklemektedir. 

Di¤er taraftan kifli bafl›na tüketilen et miktar›n›n oldukça düflük oldu¤u ülkemizde, birçok vatanda-
fl›m›n›z kurban bayram›nda ucuz ve bol et tüketme umudu, fiyatlar›n yükselmesiyle birlikte baflka
BAYRAMA kalm›flt›r. ‹thal edilen ürünlerin büyük bir k›sm› vatandafl›n sofras›na de¤il, sucuk, salam
gibi pahal› ürünlerin yap›m›nda kullan›lmak üzere et sanayinde faaliyet gösteren iflletmelere git-
mektedir. 

De¤iflen dünyada insano¤lu için, geçmiflte var olan, bugün yaflanan ve gelecekte de hissedilecek
önemli ve de¤iflmez sorunlar›n bafl›nda yeterli ve dengeli beslenme gelmektedir. 21. Yüzy›l bilgi
toplumunda geliflmifl ülkeler, ulusal üretimde istikrar› sa¤lamak amac›yla, hayvansal üretimi daha
ak›lc› ve ekonomik politikalarla desteklemektedirler. 

Ülkemizde ise günü kurtarmak ad›na yap›lan bu türden giriflimler hayvanc›l›¤›m›z› giderek daha da
zora sokacak, önümüzdeki y›llarda ürün fiyatlar›n› katlayacakt›r. Bunu tahmin etmek için geçmiflte
yaflanan tecrübeleri hat›rlamak yeterlidir. E¤er et ve canl› hayvan ithalat› sadece ticari bir kayg›yla
yap›l›yorsa bilinmelidir ki “hiçbir ticari kar insan sa¤l›¤›ndan önemli olamaz”. 

K›rm›z› et sorunu sadece üretim, maliyet, fiyat gibi ekonomik parametreler ba¤lam›nda tart›fl›lacak
bir konu de¤il, tam tersine insanlar›n özellikle de çocuklar›n fiziksel, beyinsel geliflimlerini de içeren
ve Türkiye’nin gelece¤ini yak›ndan ilgilendiren çok önemli bir toplumsal sorundur. 

Yetkililer, zaman kaybetmeden hayvanc›l›k politikalar›n› gözden geçirmeli, hayvansal ürünlere uy-
gulanacak desteklemeleri üretimi karl› ve verimli bir yap›ya dönüfltürecek, ürün kalite ve standard›-
n› yükseltecek flekilde düzenlemelidirler. Uygulanacak desteklemeler ayn› zamanda niha-
i ürünlerin piyasa fiyatlar›na etki edecek, üretici güçlenerek, istihdam artacak, köyden kente göç
azalacak, dolay›s›yla tüm topluma fayda sa¤layacakt›r.

Sa¤l›k Meslek Odalar› olarak, önümüzdeki günlerde yaflayaca¤›m›z Kurban Bayram›’n›n, halk›m›z›n
sa¤l›¤›n› olumsuz etkilememesi için al›nmas› gereken önlemlerle ilgili öngörü ve önerilerimizi halk›-
m›zla paylaflmak istiyoruz. 

Kurban Bayram›, toplum sa¤l›¤›, hayvan sa¤l›¤›, hayvan haklar› ve refah›, g›da güveli¤i, çevre, eko-
nomi ve tüketim boyutu olan oldukça kompleks bir yap› gösterir. 

Bu nedenle içinde veteriner hekimlerin görev ald›¤› kurumlar baflta olmak üzere, di¤er kamu ku-
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rum ve kurulufllar› ile sivil toplum örgütlerinin beraber oluflturaca¤› politikalarla sa¤l›kl› bir flekilde
yürütülebilir.

Ülkemizde kurban bayram›nda her y›l 2-2,5 milyon, ‹stanbul’da ise 200-250 bin hayvan 3 gün için-
de kesilmektedir. Kurban Bayram› ile artan hayvan hareketleri, hayvanlarda görülen hastal›klar›n
yay›lmas›n› kolaylaflt›r›p, h›zland›rmakta ve zoonoz hastal›klar›n insanlara bulaflma riskini art›rmak-
tad›r. Kurbanl›k hayvanlar›n kesimi ve aç›¤a ç›kan at›klardan dolay› çevre kirlili¤i meydana gelmek-
te veteriner hekim kontrolü olmadan ve izin verilen alanlar›n d›fl›nda yap›lan kesimler, bulaflma ris-
kini artt›rmaktad›r. Ça¤›m›zda bilinen ve hayvanlardan insanlara geçen 250’den fazla hastal›k bu-
lunmaktad›r. Dikkatsizlik ve kontrolsüz kesim hayvan hastal›klar›n›n yay›lmas›na ve hayvanlardan
insanlara hastal›klar›n bulaflmas›na neden olmaktad›r.

Aç›klad›¤›m›z b risklerin ortadan kald›r›lmas› için bayram öncesi ve s›ras›nda al›nmas› gereken ön-
lemler;

• Hayvanlar›n tafl›nmas› s›ras›nda hayvan refah›na uygun hareket edilmeli, hayvanlar strese girme-
yecek flekilde nakledilmelidir. Kesim öncesi kurbanl›k hayvanlar› strese sokacak kötü muameleler-
den ve hareketlerden kesinlikle kaç›n›lmal›d›r. Kesimden önce stres faktörlerine maruz kalm›fl, yor-
gun hayvanlardan elde edilen etler uzun ömürlü olmayacakt›r. 

• Kurbanl›klar; Veteriner Hekim denetimi olan ruhsatl› sat›fl yerlerinden kay›tl› ve sa¤l›k raporu olan-
lar aras›ndan seçilmedir. Uygun olmayan yerlerin faaliyet göstermesi yetkili kurumlarca engellen-
melidir. 

• Yard›m kurulufllar› taraf›ndan organize edilen toplu kesimlerde Veteriner Hekim kontrolü mutla-
ka yap›lmal›d›r. Dahas› bu kesimlerin yap›l›p yap›lmad›¤› da araflt›r›lmal›d›r. 

• Kesimler modern resmi ve özel kesimhanelerde yap›lmal›, toplu kesim yerlerinde at›k yönetimi et-
kili flekilde gerçeklefltirilmelidir. 

• Kesimler üç güne da¤›t›larak denetim zafiyetine f›rsat verilmemeli, uygunsuz yerlerde kurban ke-
siminin önüne geçilmeli, ehil olmayanlar›n kesim yapmas›na a¤›r yapt›r›mlar uygulanmal›d›r. 

• Kurban eti uygun ortamlarda saklanmal›, uzun sürede tüketilecekse mutlaka dondurulmal›d›r. G›-
da maddesi olarak tüketilmeyen kemik, kan, deri, k›llar boynuz, t›rnak gibi k›s›mlar, iflkembe ve ba-
¤›rsak içerikleri ile bozuk ve yenmeyen organ ve organ k›s›mlar›, çevreye at›lmamal›, akarsulara ve
kanalizasyonlara dökülmemeli, belediyelerin at›k toplama araçlar›na verilmeli ya da üzerine kireç
tozu dökülerek derin çukurlara gömülmelidir. 

• Kesimden sonra tafl›ma araçlar› kesim ve parçalama aletleri ve kesim alan› uygun bir dezenfek-
tanla, dezenfektan bulunmayan durumda ise çamafl›r suyundan haz›rlanacak bir solisyonla temiz-
lenmelidir. 

• Gerek kurban bayramlar›nda gerekse mezbahalarda kesim için ac›s›z metot kullan›lmal›, çocuk-
lar›m›z› derinden etkileyen dehflet verici görüntülerin önüne geçilmelidir. Bas›n yay›n organlar› bu
konuda dikkatli olmal›, çocuklarda kal›c› travmaya neden olabilecek görüntüler yay›nlanmamal›d›r. 

Kurban bayram›nda gerekli önlemlerin al›nmas› Devletin ve Yerel Yönetimlerin temel görevleridir.
Kamu acil olarak; k›sa, orta ve uzun vadeli planlamay› yapmal›; Veteriner Hekim denetiminde as-
gari teknik ve hijyenik koflullar› sa¤lanm›fl kurbanl›k hayvan sat›fl ve kesim yerlerinde sa¤l›kl› bay-
ramlar geçirilmesi için gerekli önlemleri almal›d›r. 

‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI, ‹STANBUL TAB‹P ODASI

‹STANBUL ECZACI ODASI, ‹STANBUL D‹fi HEK‹MLER‹ ODASI
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06.11.2010
EKME⁄‹M, ONURUM, ‹fi‹M ‹Ç‹N D‹REND‹M

5 y›ld›r Paflabahçe Devlet Hastanesi’nde tafleron temizlik iflçisi olarak çal›flan Türkan Albayrak
"sendikal faaliyetlerde bulunmas›" nedeniyle 9 Temmuz'da iflten at›lm›flt›.

Son alt› günü açl›k greviyle geçen ve 118 gündür hastane bahçesine kurdu¤u çad›rda oturma
eylemi gerçeklefltiren Türkan Albayrak, ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün ifl teklifini kabul etmesiyle eylem-
ine son verdi. 

Albayrak’›n eylemine ve açl›k grevine son vermesi nedeniyle hastane bahçesinde 06.11.2010 tar-
ihinde bir bas›n aç›klamas› düzenlendi. Aç›klamada, ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürü Prof. Dr. Ali ‹hsan
Dokucu, ‹stanbul Tabip Odas› Baflkan› Prof. Dr. Taner Gören ve Genel Sekreter Dr. Ali
Çerkezo¤lu’nun yan› s›ra Türkan Albayrak’›n eylemi süresince ona destek veren herkes haz›r
bulundu. 

Dr. Gören aç›klamada yapt›¤› konuflmada, “Tafleron sistemi ne yaz›k ki insan›n insana kullu¤unu
gündeme getiren, insan› insana kul eden bir sistemdir ve bir ülkede bütün de¤erleri yaratan iflçinin
gerçekten kutsal olan eme¤ini olabildi¤ince sömüren bir sistemdir. Burada böyle olaylarla
karfl›laflmamak ve bireysel çabalarla böyle olaylar› sonland›rmak durumunda kalmamal›yd›k. Bu
flekilde güvencesiz bir çal›flma sistemi olmamal›yd›. Türkan Albayrak, böyle bir giriflimde bulunmak
zorunda kalmamal›yd›. Bundan sonra da grevli, toplu sözleflmeli güvenceli bir ifl, çal›flma sistemi-
nin ülkeye gelmesi art›k zorunlu” dedi. 

Aç›klama sonras›nda çad›r hastane bahçesinden kald›r›ld›.
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09.11.2010
A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ ‹STANBUL’DA BÜYÜK SORUNLARLA
BAfiLADI

‹lk olarak 2005 y›l› Eylül ay›nda Düzce’de hayata geçirilen “Aile Hekimli¤i Pilot Uygulamas›” 1 Ka-
s›m 2010 tarihi itibariyle ‹stanbul’da da bafllat›ld›.

‹stanbul Tabip Odas› olarak, ‹stanbul’un böyle bir uygulama için gerekli altyap› ve uygun koflullara
sahip olmad›¤› konusundaki uyar›lar›m›z›, uygulaman›n sak›ncalar›n› ilgili kurumlara ve kamuoyu-
na iletmifl, sürecin yak›n takipçisi olaca¤›m›z› ve kamuoyu ile paylaflaca¤›m›z› duyurmufltuk.

Bu do¤rultuda, aile hekimli¤inin ilk haftas›nda ‹stanbul’un her iki yakas›nda Toplum Sa¤l›¤› Mer-
kezleri (TSM) ve Aile Sa¤l›¤› Merkezleri’ne (ASM) yapt›¤›m›z ziyaretlerdeki gözlemlerimiz ile mes-
lektafllar›m›zla gerçeklefltirdi¤imiz toplant› ve görüflmelerden, vatandafllar›m›zdan ulaflan flikayetler-
den edindi¤imiz bilgileri kamuoyuyla paylaflmak istiyoruz:

1- Befl y›ld›r haz›rl›klar› yap›lan aile hekimli¤i uygulamas› ‹stanbul’da yaklafl›k bir milyon iki yüz bin
nüfusa tekabül eden 400’ü aflk›n eksik Aile Sa¤l›¤› Birimi’yle bafllam›flt›r.

- Birçok ASM’de elektrik, su ve do¤algaz s›k›nt›s› yaflanmas›n›n yan› s›ra daha binas› dahi olmayan
ASM’ler mevcuttur. ‹stanbul genelinde ilk baflta belirlenen 940 ASM’nin bir k›sm› bu nedenle iptal
edilmifltir.

3- Baz› ASM’lerde hem gerekli personel, hem de muayene masas›, paravan, tansiyon aleti, otos-
kop gibi en temel malzemeler eksiktir. 

4- Binas› haz›r olmayan Aile Sa¤l›¤› Birimi hekimleri, yak›nlarda bulunan binalar›n bir odas›na yer-
lefltirilmifltir, yeterli donan›m›n olmad›¤› mekânlarda hizmet sunmalar› istenmektedir. 

5- Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan aile hekimlerine verilen kendilerine kay›tl› kiflilerin listesini içeren
birçok CD hatal› veya bofl ç›km›fl, baz›lar› ise bütün u¤rafllara ra¤men aç›lamam›flt›r.

6- Birçok aile hekimi bilgi kay›t program›n›n çal›flmad›¤›ndan flikayetçi olmufl, program›n kullan›m›-
na iliflkin yeterli e¤itim, bilgilendirme yap›lmad›¤› gözlenmifltir. Baz› hekimler d›flar›dan program sa-
t›n al›p bilgilerini girmifller fakat Sa¤l›k Bakanl›¤›’na veri gönderememifllerdir. 

7- Birçok vatandafl ba¤l› oldu¤u aile hekimini ö¤renememifltir. ‹stanbul’da yaklafl›k 1,5 milyon kifli-
nin aile hekimli¤i kayd›n›n olmad›¤› tahmin edilmektedir.

8- Ba¤l› bulundu¤u aile hekimini internetten ö¤renen birçok vatandafl ise, adres ve iletiflim bilgile-
rine yer verilmedi¤i için aile hekimlerine ulaflamam›flt›r.

9- Aile hekimi olmak için müracaat eden ancak daha sonra vazgeçen hekimlerin yerine yeni ata-
malar yap›lmam›fl, ba¤l› bulunan nüfus di¤er aile hekimlerine da¤›t›lm›flt›r.

10- ASM’lerin levhalar› mevcut olmay›p kimin taraf›ndan yapt›r›laca¤› belli de¤ildir.

11- Yeni ASM kurmaya çal›flan aile hekimlerine baz› kamu yöneticileri taraf›ndan belli adresler ifla-
ret edilmektedir.

1- Baz› vatandafllar›n oturduklar› yerden çok uzak yerleflimlerdeki Aile Sa¤l›¤› Birimlerine kay›t etti-
rildikleri, aile hekimine ulaflabilmek için iki toplu tafl›ma arac› kullanmak zorunda kald›klar›, ulafl›m-
da güçlükler yafland›¤› gelen bilgiler aras›ndad›r. 

13- Baz› vatandafllar sistemde birden fazla aile hekimine kay›tl› olduklar›n›, kendi aile hekimlerinin

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



1 4 6

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

kim oldu¤u bilgisine ulaflamad›klar›n› bildirmifllerdir.

14- Baflta sa¤l›k personeli eksi¤i olanlar olmak üzere birçok ASM’de gebe ve çocuk izlemleri yap›-
lamamaktad›r. 

15- Otomasyon sistemini kullanamayan aile hekimleri hasta bilgilerini eskiden oldu¤u gibi elle, po-
liklinik defterine yazmaktad›rlar. Ancak, bebek, çocuk, gebe afl›lar›n› kay›t edecekleri defterleri bu-
lunmamaktad›r.

16- Birçok aile hekiminin bilgisayar› eksik olup, baz› kifli ve kurumlar taraf›ndan belli adreslere yön-
lendirildikleri ö¤renilmifltir. 

17- Baz› aile hekimlerinin bilgileri doktor bilgi bankas›na aktar›lmad›¤›ndan Ankara’ya gidip diplo-
ma tescil numaras› kaydettirmek zorunda kalm›fllard›r.

18- Baz› aile hekimlerinin sistemde kay›tlar› olmad›¤›ndan reçeteleri eczanelerden geri dönmekte-
dir.  

19- TSM’lerde görevli hekimlere sürekli olarak geçici görev ç›kar›lmaktad›r. Üç gün içinde üç ayr›
geçici göreve gönderilen meslektafl›m›z mevcuttur. 

20- TSM’lerden ASM’lere geçici göreve giden baz› hekimlerden cari harcamalara ortak olmas› is-
tendi¤i ö¤renilmifltir.

21- Aile hekimlerinin ücretlerinin ne zaman ödenece¤i belirsizdir. Hiçbir güvence içermeyen y›ll›k
sözleflmeleri konusunda ya da gelirlerinin katsay› düflürülerek azalt›l›p azalt›lmayaca¤› konusunda
herhangi bir olumlu emare görülmemektedir. 

2- Birçok sa¤l›k oca¤›nda mevcut olan devlet mal› sarf malzemeleri 28 Ekim 2010 günü esrarengiz
bir flekilde s›f›rlanm›flt›r ve bu durumun hukuki sorumlusunun kim oldu¤u belirsizdir. 

23- Baz› sa¤l›k ocaklar›n›n aile hekimliklerine devri s›ras›nda sa¤l›k kay›tlar› tahribata u¤ram›fl, yok
olmufltur. 

24- Adli nöbetleri TSM hekimlerinin mi, ASM hekimlerinin mi tutaca¤› konusunda de¤iflik ilçelerde
farkl› uygulamalar mevcut olup kargafla yaflanmaktad›r

25- Zaman› yaklaflmakta olan okul afl›lar›n› kimin yapaca¤›na iliflkin belirsizlik sürmektedir.

26- Laboratuvar hizmetlerinin nas›l verilece¤ine iliflkin belirsizlik mevcut olup 1 Kas›m 2010 itiba-
r›yla ‹stanbul’da birinci basamakta laboratuvar hizmetleri bütünüyle durmufltur.

27- Ana Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Merkezleri aç›k olmakla birlikte ak›betleri belirsizdir ve
birçok merkezde aile planlamas› hizmetleri verilememektedir.

28- Verem Savafl Dispanserleri çal›flmaya devam etmekte ancak hekim eksikli¤i yaflanmaktad›r.
Sa¤l›k ocaklar›n›n yürüttü¤ü ve veremin tedavi ve kontrol alt›na al›nmas› için büyük önemi olan
Do¤rudan Gözetimli Tedavi sistemi ASM’lere devredilmifltir, ancak bu koflullar alt›nda sürdürülme-
si mümkün görülmemektedir.

29- Hastane acil servislerinde hizmet veren birçok pratisyen aile hekimli¤ini seçerek ayr›lm›flt›r. Acil
nöbetleri; aralar›nda göz, biyokimya, patoloji gibi y›llard›r genel t›p uygulamas›ndan uzak olan uz-
man hekimlere tutturulmaktad›r. ‹fl yükü iyice artm›fl olan acil servislerde büyük bir karmafla yaflan-
maktad›r. Durumun telafisi için acil konusunda yeterli deneyime sahip olmayan mecburi hizmet
atamal› yeni mezun hekimler görevlendirilmeye bafllanm›flt›r. Bu durum hekimli¤e ilk ad›mlar›n›
atan hekimler için de acillere baflvuracak hastalar›m›z için de s›k›nt›l›d›r.

30- Aile hekimli¤i uygulamas› nedeniyle 112 Acillerde görevli hekimlerin say›s› beflte birden afla¤›-
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ya düflmüfltür ve hizmetlerde büyük aksamalar yaflanmaktad›r. Birçok durumda hastaya doktorsuz
olarak gidilmekte, ambulanslarda görevli doktorlar görev bölgeleri d›fl›ndaki vakalar için de görev-
lendirilmekte ve meydana gelen sorunlar yüzünden hastalarla karfl› karfl›ya b›rak›lmaktad›rlar.

Yukar›da otuz madde halinde sayd›klar›m›z ‹stanbul’da Aile Hekimli¤i Uygulamas›n›n bir haftal›k bi-
lançosunun sadece bir k›sm›d›r.

Bütün bunlar›n ötesinde aile hekimli¤i “Pilot Uygulamas›”na bir de “Geçifl Dönemi Uygulamas›”
getirilmifl ve aile hekimlerinin 1 fiubat 2011 tarihine kadar müracaat eden hastalar› kendilerine ka-
y›tl› olmasa bile muayene ve tedavi etmeleri öngörülmüfltür.

Bir baflka ifadeyle;

‹STANBUL’DAK‹ A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ UYGULAMASI SA⁄LIK BAKANLI⁄I TARAFINDAN F‹‹L‹ OLARAK ÜÇ
AY ERTELENM‹fiT‹R AMA BU DURUM KAMUOYUNA AÇIKLAN(A)MAMAKTADIR.

Sa¤l›k hizmetinin ciddiyet, iyi bir planlama ve süreklilik gerektirdi¤ini, “hele bir bafllayal›m, gerisi
gelir” anlay›fl› ile sa¤l›k hizmetinin düzenlenemeyece¤ini Sa¤l›k Bakanl›¤›’na bir kez daha hat›rlat-
may› görev biliyoruz.

Aile hekimli¤ini izlemeye ve vatandafllar›m›z› bilgilendirmeye devam edece¤iz.

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla duyururuz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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12.11.2010
HEK‹MLERE YÖNEL‹K SALDIRILARA ALIfiMAMIZ MI
BEKLEN‹YOR?

11.11.2010 Perflembe Saat: 07.30 sular›nda Dr. Lütfi K›rdar Kartel E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
Acil Cerrahi Gözlem Odas›’nda vizit yapan üç asistan hekim Dr. Alev KARAGÖZ, Dr. Nuri
OKKABAZ, Dr. Ersin GÜNDO⁄AN hasta yak›n›n›n sözlü ve fiziki sald›r›s›na u¤rad›lar. Bu sald›r›n›n
daha ac›s› dinmeden ayn› hastanede saat 15.00 sular›nda ilk olayla ilgisi olmayan bir baflka has-
tan›n yak›nlar› taraf›ndan Beyin-Sinir Cerrahisi As. Dr. ‹lker K‹RAZ sald›r›ya u¤rad› ve beyin
sars›nt›s› geçirerek tedavi alt›na al›nd›. Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi baflta asistanlar olmak
üzere tüm hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar› için can güvenli¤i bulunmayan bir mekan olma yolun-
dad›r!..

Bu tür olaylar ne yaz›k ki neredeyse hemen her gün ve her sa¤l›k kurumunda yaflan›r oldu.
S›radanlaflt›r›lan ve tüm sorumlulu¤u o anda sa¤l›k hizmeti sunarken fliddete maruz kalan
hekimde görülen bu fliddet e¤iliminin nerelerden kaynakland›¤›n› ve nas›l meflrulaflt›¤›n› çok iyi
biliyoruz. Baflta Baflbakan olmak üzere siyasilerin popülist demeçleri ve hekimlere karfl› sayg›s›z ve
hürmetsiz tutumunu neredeyse düflmanl›k düzeyine tafl›ma yolunda ilerleyen Sa¤l›k Bakan›'n›n
davran›fl ve söylemleri hekimlere fliddet uygulayan sald›rganlar› ne yaz›k ki cesaretlendirmektedir. 

Sa¤l›k ortam›nda yaflanan her türlü aksakl›k, yo¤unluk ve yorgunlu¤un sonuçlar›ndan hekimler
sorumlu görülüyor. Ayda ortalama 11-14 nöbet tutan, polikliniklerde bir günde onlarca hasta
bakan, klinik servislerinde hastalar›n bütün tedavi ve pansumanlar›ndan sorumlu tutulan, ücret-
leri ödenmeyen nöbetlerinin ertesindeki nöbet izinleri gasp edilen ve kesintisiz 36 saat hekimlik
hizmeti vermek zorunda b›rak›lan asistanlardan, sa¤l›k sisteminin tüm aksakl›k ve yetersizliklerini
de ortadan kald›rmalar› bekleniyor. T›bbi bir gereklili¤i olsun ya da olmas›n hasta yak›nlar›nca
talep edilen her fleyi, istendi¤i anda ve istendi¤i flekilde gerçeklefltirmeyen her hekimin, her an
sald›r›ya u¤rayabilece¤i bir sa¤l›k ortam› yarat›l›yor. Bilinmelidir ki hekimleri yaln›z b›rakan, sahip
ç›kmayan, hedef gösteren Sa¤l›k Bakanl›¤›'na ra¤men hekimler yaln›z ve sahipsiz olmayacak.
Kartal E¤itim ve Araflt›rma hastanesinde de, daha öncekilerde oldu¤u gibi ‹stanbul Tabip Odas›
olarak meslektafllar›m›z›n yan›nda olacak, hukuksal deste¤i sunacak, seslerinin ve yaflad›klar›
ma¤duriyetin kamuoyunca duyulmas›n› sa¤layaca¤›z.

Hiçbir hastanede tek bir fliddet ve sald›r› olay›n›n yaflanmad›¤›, hekimlerin hastalar›n tedavilerini
düzenlerken, t›bbi ihtiyaçlar› ve nitelikli sa¤l›k hizmetinin gereklilikleri d›fl›nda bir bask› his-
setmedikleri, hastalar›n, hasta yak›nlar›n›n ve hekimi ile birlikte ekip hizmetini sunan tüm sa¤l›k
çal›flanlar›n›n huzurlu bir biçimde hizmet sunduklar› bir sa¤l›k ortam› istiyoruz. ‹stedi¤imiz çok fley
de¤il. Sa¤l›k hizmetinin sunuldu¤u her yerde ak›ldan bile geçirilmemesi gereken sald›rganl›¤›n
sa¤l›k hizmetinin sunuldu¤u hastanelerden kökünün kaz›nmas›n›, bunu ortadan kald›racak bir
toplumsal iklimin yarat›lmas›n›, hekimlere karfl› öfke ve sald›rganl›¤› artt›racak söylem ve tutum-
lar›n terk edilmesini ve hekimlere yönelik sald›rganl›¤›n tavizsiz bir biçimde ve a¤›r cezalarla
hukuksal yapt›r›mlara tabi k›l›nmas›n› istiyoruz. Baflta Lütfi K›rdar E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
olmak üzere tüm hastanelerde sa¤l›k çal›flanlar›n›n can güvenli¤inin sa¤lanmas›n› bekliyoruz. 

Daha fazla geç kalmadan tüm sa¤l›k yöneticilerini bu konuda tedbir almaya davet ediyoruz.
Hekimlerin de sa¤l›k çal›flanlar›n›n da bir sab›r s›n›r› oldu¤unu ve bu sabr›n zorlanmayaca¤›n› umut
ediyoruz. 

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu
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27.11.2010
NÖBET ERTES‹ ‹Z‹N HAKKIMIZDIR

Bizler burada; ‹stanbul Tabip Odas› ve onun Asistan Hekim Komisyonu olarak nöbet ertesi izni
hakk›m›z için toplanm›fl bulunuyoruz. Alt› y›ll›k t›p fakültesinin ard›ndan t›pta uzmanl›k s›nav› son-
ras› asistan hekim olarak çal›flmaya bafllad›¤›m›z kliniklerde hem e¤itim almaya hem de sa¤l›k
hizmeti sunmaya çal›flan asistan hekimleriz. Çal›flma flartlar›m›z›n gere¤i olarak acil sa¤l›k hizmet-
leri de bizler taraf›ndan verilmekte ancak nöbetler sonras›nda herhangi bir dinlenme süresi ver-
ilmeden çal›flmaya devam ettirilmekteyiz. 

9 saatlik mesai sonras› 15 saat nöbet tutan bir asistan hekim ertesi gün herhangi bir flekilde din-
lenmeden 9 saat daha çal›flmakta, böylelikle kesintisiz sa¤l›k hizmeti verdi¤i süre 33 saate
ulaflmaktad›r. Oysa ki ulusal ve uluslararas› çal›flma saatlerini ve koflullar›n› belirleyen yasal
metinlerde bu flartlar alt›nda çal›flt›r›lmak yasaklanm›flt›r. Sa¤l›k hizmeti sunumu gibi yo¤un dikkat
ve konsantrasyon gerektiren bir alanda, 33 saat kesintisiz çal›flmak; hem bu hizmeti veren hem
de bu hizmetten faydalanmaya çal›flan hastalar için bir tak›m sorunlar yaratmaktad›r. Yo¤un ve
uzun mesai süreleri hekimlerin t›bbi hatalar yapmas›n› kolaylaflt›rmakta, ruh ve beden sa¤l›klar›n›n
bozulmas›na yol açmaktad›r. 

Gerek üniversite hastanelerinde, gerekse e¤itim araflt›rma hastanelerinde görev yapan asistan
hekimlerin öncelikli varl›k sebepleri; bir uzmanl›k dal› üzerinde e¤itim almak ve bu e¤itim süresinin
sonunda yetkin bir uzman hekim olarak göreve bafllamakt›r. Oysa günümüzde asistan hekimlerin
e¤itim saatleri aksamakta ancak sa¤l›k hizmetini sunmakta olduklar› saatler artmakta ve
yo¤unlaflmaktad›r. Al›nan e¤itimin bir parças› olarak pratik uygulaman›n de¤erinin yads›namaya-
ca¤›n›n fark›nday›z ancak e¤itim ile desteklenmeyen ya da kendi bafllar›na ö¤renmeye terk edilen
asistanlar için bu süreç de verimsizleflmekte ve de¤erini yitirmektedir. Hizmet sunumu hemen her
klinikte e¤itim faaliyetlerinin önüne geçmektedir. Sosyal adalet ve eflitlik gibi evrensel de¤erlerin
yerine ticaret ve kar› hedef alan Sa¤l›kta Dönüflüm Projesi ile koruyucu sa¤l›k hizmetleri yerine
tedavi edici hizmetlerin desteklenmesi, basamakl›tedavi zincirinin ortadan kald›r›lmas›yla ifl yükü
çok fazla artan hastaneler nedeniyle e¤itim ve sa¤l›k hizmetleri plans›z ve kalitesiz bir flekilde
sunulmakta, araflt›rma faaliyetlerinin de yap›lmas› gereken klinikler hizmet sunumu içinde
bo¤ulmaktad›rlar. Haftada toplam 80 ila 100 saate varan çal›flma süreleri asistan hekimlerin kendi
e¤itimleri için çal›flmalar›n›, sa¤l›klar›n› koruyabilmelerini ve özel hayatlar›n› sürdürebilmelerini
imkans›z hale getirmektedir. 

Baflta hekimler olmak üzere sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddet olaylar› her geçen gün katlanarak
artmakta ve sanki s›radan olaylarm›flças›na alg›lanmaktad›r.

Sa¤l›k ortam›nda yaflanan her türlü aksakl›k, yo¤unluk ve yorgunlu¤un sonuçlar›ndan hekimler
sorumlu görülmektedir. Ayda ortalama 10-15 nöbet tutan, polikliniklerde bir günde onlarca
bazen yüzlerce hasta bakan, klinik servislerinde hastalar›n bütün tedavilerinden sorumlu tutulan,
ücretleri ödenmeyen nöbetlerinin ertesindeki nöbet izinleri gasp edilen ve kesintisiz 33 saat
hekimlik hizmeti vermek zorunda b›rak›lan biz asistan hekimlerden, sa¤l›k sistemindeki tüm
aksakl›k ve yetersizlikleri de ortadan kald›rmam›z bekleniyor. T›bbi bir gereklili¤i olsun ya da
olmas›n hasta yak›nlar›nca talep edilen her fleyi, istendi¤i anda ve istendi¤i flekilde
gerçeklefltirmeyen her hekimin, her an sald›r›ya u¤rayabilece¤i bir sa¤l›k ortam› yarat›l›yor. En son
11 Kas›m 2010 tarihinde Kartal E¤itim ve Araflt›rma hastanesinde ayn› gün içerisinde iki ayr›
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hekim grubuna yönelik fliddet olay› yaflanm›fl ve her iki olayda da asistan hekimler sald›r›ya maruz
kalm›flt›r. Bunun son fliddet olay› olmayaca¤›n›n, her geçen gün sald›r›lar›n s›kl›k ve fliddetinin arta-
ca¤›n› öngörüyoruz ve bir an önce sorumlular›n› önlem almaya ça¤›r›yoruz. 

‹stanbul Tabip Odas› Asistan Hekim Komisyonu Olarak; 

ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹M‹Z

Asistan hekim tan›m›; t›pta uzmanl›k yönetmeli¤i yerine uzmanl›k e¤itimi veren tüm kurumlar›n;
tabip odalar›n›n, uzmanl›k derneklerinin ve asistanlar›n temsilcilerinin kat›l›m›yla haz›rlanacak yeni
bir uzmanl›k tüzü¤üyle hekimlik d›fl› ifl yükü ve angaryay› engelleyecek flekilde e¤itim ve hizmet
dengesi gözetilerek yeniden yap›lmal›d›r.

Uzmanl›k e¤itimi standardize edilmeli, kurumlar aras›ndaki farklar ortadan kald›r›lmal›d›r.

Üniversite ve e¤itim araflt›rma hastanelerine “gelir getirici kurumlar” ya da “hizmet hastaneleri”
gözüyle bak›lmamal›, t›pta uzmanl›k e¤itimini geri plana b›rakarak sa¤l›k hizmetini
niteliksizlefltiren performans ve döner sermaye uygulamas› kald›r›lmal›, yerine tamamen merkezi
bütçeden karfl›lanan güvenceli, insanca yaflamam›z› sa¤layacak ve emeklili¤e yans›yacak gelir
uygulamas› getirilmelidir.

Sa¤l›kta Dönüflüm Politikas›n›n popülist bir parças› olarak kald›r›lan basamakl› hizmet sunumu ve
sevk sistemi ile üniversite ve e¤itim araflt›rma hastaneleri varolufl amac›ndan uzaklaflm›flt›r; ivedi-
likle bu sisteme geri dönülmelidir. Tüm sa¤l›k hizmetleri paras›z ve eflit olarak sunulmal›d›r.

Hekimler tam gün süre ile çal›flmal›, ancak bu süre günde 8 saati ve haftada maksimum 40 saati
geçmemelidir. Bunun yan›nda fazla çal›flma süresi maksimum 16 saat ile s›n›rland›r›lmal›, her 8
veya 10 saatlik çal›flma periyotlar› aras›nda en az 11 saatlik dinlenme süresi bulunmal›d›r. Bu
flekilde uzun süreli ve 36 saat gibi kesintisiz çal›flmaya zorlanan asistanlar›n yapaca¤› hatalar›n
sorumlulu¤u, biz asistanlara de¤il, bu flekilde çal›flmaya zorlayan sa¤l›k bakanl›¤› ve devlete ait
olacakt›r. 

Sa¤l›k sektöründe ücret ve ifl güvencesi kayb›na yol açan tafleronlaflt›rma ve 4-B benzeri uygula-
malar giderek yayg›nlaflmaktad›r. Çal›flan›n eme¤inin daha fazla gasp› anlam›na gelen bu uygu-
lamalar gelecekte hekimler dahil tüm sa¤l›k çal›flanlar›n› vuracakt›r. Tafleron ve sözleflmeli tüm
iflçiler kadroya al›nmal›; 4-B, 4-C ve benzeri statüler ortadan kald›r›larak eflit ifle eflit ücret ilkesi
uygulanmal›d›r.

Yabanc› Uyruklu Asistan hekimler baflta ücret, sosyal güvence, örgütlenme ve temsil hakk› olmak
üzere Türkiye Cumhuriyeti uyruklu asistan hekimlerle eflit haklara sahip olmal›d›r.

Son olarak; ‹ster Türkiye Cumhuriyeti Vatandafl› Olsun ‹ster Olmas›n, Hiçbir Asistan Hekim Bu
Kölelik Koflullar›na Daha Fazla Katlanmak Zorunda De¤ildir. Bizlerin Eme¤ini Kar Amaçl› Olarak
Kullanmaya Çal›flan Hiçbir Sisteme, Hiçbir Dayatmaya Boyun E¤meyece¤iz.

Yaflas›n Onurlu Ve ‹nsanca Yaflamak!

Biz Hekimler, Tüm ‹nsanlara Eflit Koflullarda Hizmet Vermek ‹çin Buraday›z; Zengin Fakir Ayr›m›
Gözetmeden Canh›rafl Çal›flan ve Say›s›z Hasta Bakan, Say›s›z Nöbetler Tutan, Özel Hayat›ndan
S›n›rs›z Fedakarl›kta Bulunan Biz Asistan Hekimleri Halk Düflman› ve Doland›r›c› Zihniyetli Tüccarlar
Olarak Lanse Etmeye Çal›flan Hükümetlere karfl›, Halka Gerçekleri Anlatmaya Devam Edece¤iz! 

Yaflas›n Onurlu Ve ‹nsanca Yaflamak…!!!

‹STANBUL TAB‹P ODASI AS‹STAN HEK‹M KOM‹SYONU
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29.11.2010
METROBÜS ÖRNEKLEM‹ ÜZER‹NDEN ‹ETT ÜCRETLER‹NDEK‹
ZAM ANAL‹Z‹

Ekte sundu¤umuz dosyada (CD) metrobüs örneklemi esas al›nm›fl olup, hesaplanan örnek veriler
›fl›¤›nda Metrobüse yap›lm›fl olan son zam de¤erlendirildi¤inde ‹ETT’nin 2010 bütçesine göre bu
uygulaman›n kar odakl› oldu¤u aç›kça görülmüfltür.

‹ETT’nin 2010 bütçe giderleri esas al›narak yapt›¤›m›z hesaplamalar ›fl›¤›nda;  1.95-TL olarak zam-
lanm›fl olan Metrobüs tam bilet ücretinin yolcu bafl›na çok yüksek oldu¤u görülmektedir. ‹ndirim-
li vb. uygulamalar de¤erlendirmeye al›nsa dahi ortaya ç›kacak olan ortalama bilet fiyat›n›n yine de
çok yüksek olaca¤› anlafl›lmaktad›r.

Günlük 600.000 yolcunun tafl›nd›¤› hesaba al›nd›¤›nda, pik saatlerde ortalama 180.000 yolcu
olaca¤› ve “a¤›rl›kl› 1 pik saatte” 72.000 yolcu olaca¤› ve sefer aral›klar›n›n çok s›k olmas› ve
araçlar›n optimum kullan›lm›fl olmas› durumunda; bütün gider ve gelirlerin dengelenmesi halinde,
yani ‹ETT’nin ve Büyükflehir Belediyesi’nin Metrobüs yolcular›ndan kar etmeyi hedeflemedi¤i bir
durumda; ortalama yolcu bafl›na ücretin 0.70-TL olaca¤›-olmas› gerekti¤i taraf›m›zca hesa-
planm›flt›r.

Bu hesaplamada ‹ETT’nin son zamm› yapmadan önceki ücretlendirmede 1.65-TL olan
ücretlendirmede indirimli vb. tüm ücret tarifelerinin ortalamas›n›n 1.1708-TL oldu¤u esas
al›nm›flt›r. Bu rakam iflçi-memur giderleri, bak›m - onar›m, amortisman, yak›t giderleri ve di¤er
giderler dikkate al›narak yani 2010 bütçesindeki tüm giderlerin Metrobüse adeptesi yap›larak
ortaya ç›km›flt›r.

Daha önceki tarifenin ortalamas› olan 1.1708-TL’nin, hesaplar›m›z sonucunda ortaya ç›kan 0.7-
TL’lik kifli bafl›na ortalama yolcu ücretinden 0.4078-TL fazla oldu¤u görülmektedir. 

Bu durumda Metrobüse yap›lm›fl olan zamm›n derhal durdurulmas›, geri al›nmas› bu örnekten
hareketle di¤er hatlardaki ‹EET ücretlendirmesinde de keyfiyet oldu¤u dikkate al›narak tüm ‹ETT
ulafl›m ücretlerinde gereksiz görülen zamm›n ortadan kald›r›lmas› gerekmektedir. 

KESK ‹stanbul fiubeler Platformu

D‹SK ‹stanbul Merkez Temsilcili¤i

‹MOK (‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyonu)

(‹stanbul/ TMMOB ‹l Koordinasyon Kurulu, Tabip Odas›, Eczac› Odas›, Diflhekimleri Odas›,
Veteriner Hekimler Odas›, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas›)

Bu de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda daha önce alm›fl oldu¤umuz; ulafl›m zamlar›na karfl› 1 Aral›k
Çarflamba günü Saat: 13.00’te Saraçhane ‹tfaiye önünden Büyükflehir önüne yürüyerek gerçek-
lefltirece¤imiz kitlesel bas›n aç›klamas›na tüm demokratik kurumlar› ve ulafl›m zamlar›ndan
ma¤dur edilen vatandafllar› davet etti¤imizi duyurmak istiyoruz. 

ULAfiIMA ZAM DE⁄‹L, EMEKÇ‹LER‹N ÜCRETLER‹NE ARTIfi ‹ST‹YORUZ!
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1 ARALIK 2010
BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ SOYGUNA DEVAM ED‹YOR

Bizlerin ifle çocuklar›m›z›n okula gidip gelirken kulland›¤› toplu ulafl›m araçlar› ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi için halk› soyman›n bir arac› olmaya devam etmektedir. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
bir taraftan ulafl›ma yapt›¤› zamlarla bizlerin ulafl›m hakk›n› gasp ederken di¤er taraftan becerik-
siz yönetimini halk› kand›rmaya çal›flarak perdelemektedir. 

De¤erli bas›n emekçileri,

Otobüslere ve metrobüse yap›lm›fl olan son zamlar de¤erlendirildi¤inde ‹ETT’nin 2010 bütçesine
göre bu uygulaman›n ne kadar kar odakl› oldu¤u aç›kça görülmektedir. ‹ETT’nin 2010 bütçe
giderleri esas al›narak yapt›¤›m›z hesaplamalarda metrobüse ait giderler toplam›n›n yaklafl›k 131
trilyon oldu¤u, y›ll›k tafl›nan yolcu say›s›n›n ise 190 milyon civar›nda oldu¤u öngörüldü¤ünde orta-
lama yolcu bafl›na maliyetin 0,70 TL olmas› gerekti¤i taraf›m›zca belirlenmifltir. 

Bu durumda metrobüse yap›lm›fl olan zamm›n durdurulmas›, geri al›nmas›, di¤er hatlardaki ‹ETT
ücretlendirilmesinde de keyfiyet oldu¤u dikkate al›narak tüm ‹ETT ulafl›m ücretlerinde gereksiz
görülen zamm›n ortadan kald›r›lmas› gerekmektedir. 

Ulafl›m zamlar›n›n “az” oldu¤unu söylüyorlar, “yüzde 10’luk zam kimseyi sarsmaz” diyorlar. Oysa
emekliler için ö¤retmeler için zamlar yüzde 30’u buluyor. Biz çal›flanlar›n kulland›¤› mavi kartlar-
da ise zam oran› yüzde 27. Metrobüste üç dura¤›n üstünde yol gidenlere “çift kontur” uygula-
mas› nedeniyle birçok ‹stanbullu için ayl›k mavi kartlar bile yetersiz kal›yor. Zam oran› fiilen daha
da katlan›yor. 

AKP Hükümeti’ne ve 15 y›ld›r Yönetti¤i ‹stanbul Büyükflehir Belediyesine Soruyoruz

Bu ülke de eme¤i ile geçinenlerin ne kadar›n›n ücretleri yüzde 30’lara varan oranlarda artt›.
“Büyüme rekorlar› k›r›yoruz, dünya bizi imrenerek izliyor” edebiyat› yapmak kolay. Yan›ts›z kalan
soru flu: Madem büyüyoruz, madem ekonomi çok iyi durumda, neden ücretlilerin, esnaf›n,
emekçilerin ücretleri reel olarak artm›yor. Aksine arka arkaya gelen zamlarla azal›yor? Görünen o
ki AKP hükümetinin bu sorulara verecek yan›t› bulunmuyor. 

Kendilerini ve yak›nlar›n› ihya edenler, çocuklar› gemiciklere bineneler, “DURMAK YOK
YA⁄MAYA TALANA DEVAM diyenler, ya¤ma projelerini hayata geçirmek için Haydarpafla gibi
tarihi kültürel varl›klar›n yak›l›p yok edilmesine göz yumanlar, bu zamlar›n bizlerin yaflam›nda
yaratt›¤› sonuçlar› anlayamazlar, bu sorulara yan›t veremezler. Bizler, ‹stanbul’un emekçileri,
üretenleri olarak bu soygun karfl›s›nda sessiz kalmayaca¤›z. Ulafl›m zamlar›n›n derhal geri çek-
ilmesi gerekmektedir. Madem “ekonomi t›k›r›nda”, “ulafl›ma zam de¤il ücretlerimize art›fl yap›n”.
Emekçilerin, esnaf›n ve yoksullar›n üzerindeki do¤rudan ve dolayl› vergi yükünü azalt›n. Biz
emekçiler, AKP Hükümeti’nin ve Belediyesi’nin keyfi icraatlar›na sessiz kalmayaca¤›z. 

KESK ‹stanbul fiubeler Platformu

D‹SK ‹stanbul Merkez Temsilcili¤i

‹MOK(‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyonu)

(‹stanbul/TMMOB ‹l Koordinasyon Kurulu, Tabip Odas›, Eczac› Odas›, Difl Hekimleri
Odas›, Veteriner Hekimler Odas›, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas›)
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09.12.2010
HUKUK DEVLET‹! ‹LER‹ DEMOKRAS‹! ÜN‹VERS‹TEL‹
GENÇLER... 

Baflbakan’›n rektörler toplant›s›n› protesto etmek için Eskiflehir ve Ankara’dan gelen ö¤rencilere
“orant›s›z güç” kullan›lmas› sonucu onlarca genç polis fliddeti ile yaraland› ve gözalt›na al›nd›lar. 

Genç-Sen üyesi, 19 yafl›nda hamile bir genç kad›n, karn›na at›lan tekmeler sonucu bebe¤ini
düflürdü. 

“Toplant› ve Gösteri” Yasas›’nda bahsi geçen Anayasal “düflünce ve ifade özgürlü¤ü” haklar›n›
kullanan genç üniversite ö¤rencilerine, kamusal bir görev icra eden, kolluk kuvvetlerince uygu-
lanan bu fliddet, içinde bulundu¤umuz “ileri demokrasi” döneminin ‘ola¤an semptom ’unu ifade
ederek topluma nas›l bir 'demokrasi' ile yüz yüze oldu¤unu da hat›rlatmakta! Vatandafl›n›n
düflünce ve ifade özgürlü¤ünü, gençlerinden bafllayarak, kamusal gücünü “biber gaz› ve fiziksel
sald›r›larla” bask›layarak ve susturarak “ileri demokrasi” ye ulafl›lamayaca¤› apaç›k ortadad›r.

Üniversiteli gençlere uygulanan bu fliddet, bedenlerde ve iç dünyalarda iz b›rakm›flt›r. En temel
vatandafll›k haklar›n› kullanmak isterken, “ileri demokrasi” nin sald›r›lar›na maruz kalan gençler-
imizin, demokratik haklar›n› kullanmalar› için gereken “akli” ve “vicdani” davran›fllar›, kamusal
hizmet veren tüm kurulufllardan bekliyor; anayasal haklar›n› kullanan gençlerin u¤rad›¤› fliddet
sonucu “ruhsal ve bedensel travma” ya sebep olanlar›n bir an önce bulunmas› ve sorumlular
hakk›nda idari soruflturmalar aç›larak gerekli cezalar› almalar›n› talep ediyoruz. 

Ülkemizde ma¤dur kesimlerin, hak talep edenlerin, iflçilerin, gençlerin demokratik haklar›n› kul-
lan›lmas›na karfl› tahammülsüz bir tutum içinde yaklaflan ve fliddet kullananlar›, bu tutuma onay
veren siyasi iktidar› k›n›yor ve durumun takipçisi olaca¤›m›z› kamuoyuna duyuruyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU

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

16.12.2010
Ö⁄RENC‹LER HAKLIDIR! SESLER‹NE KULAK VER‹N, KUMPAS
KURMAYA KALKMAYIN

Son günlerde ö¤renci gençli¤in talepkar ve cüretkâr eylemleri neoliberal politikalar›n y›lmaz
savunucusu sözüm ona demokrat AKP hükümetini ve onun destekçilerini oldukça rahats›z etti.
Varl›k sebebi sormak ve sorgulamak olan üniversitenin asli unsurlar› gençlerin demokratik ve hakl›
tepkileri, önce polisin tahammül edilemez fliddeti ile bast›r›lmaya çal›fl›ld›. Ard›ndan sanki YÖK’ün
icraatlar›n›n, üniversite e¤itimi dahil her fleyin paral›laflt›r›lmas›n›n, harçlar›n, piyasalaflt›rman›n,
ulafl›m zamlar›n›n, arkadafllar›n›n burnunun k›r›lmas›n›n, bebe¤inin düflürülmesinin sorumlusu
baflkalar›ym›fl gibi, üniversite gençli¤ine “Anayasa hukuku” nutuklar› atmaya kalk›flmalar› barda¤›
tafl›rm›fl oldu. 

‹ktidar temsilcilerinin ve onlarla ayn› kulvar› paylaflma niyeti olanlar›n yumurtal› protestoya maruz
kalmalar› kimilerinin yenilmifl ruhunu okflarken, kimilerince gençlere terörist, anarflist, ergenekon-
cu, örgüt üyesi yaftas› konmaya kalk›fl›lmas› sonucunu do¤urdu. 

T›pk› iflçi haklar›n›n yandan yandan törpülenmeye çal›fl›ld›¤›, iflçilerinin ve kamu emekçilerinin
yetersiz mevcut haklar›n›n bile ellerinden al›nmaya çal›fl›ld›¤› ve hukuksuzluk zorlanarak
yasalaflt›r›lmaya çal›fl›lan torba yasa gibi. Her konuda demokrasi yanl›s› kesilen siyasal iktidar kendi
önünü kesecek, liderli¤ine zeval getirecek her refleksle ilgili üzerine düfleni yapmay› sürdürüyor.
Emekçilerin ve ö¤rencilerin tüm haklar›n› piyasan›n, sermayenin talepleri do¤rultusunda yok
etmek için gecesini gündüzüne kat›yor.

Soruyoruz. Dolmabahçe’de yap›lan toplant›n›n sadece rektörlerle yap›l›yor olmas› gelece¤in dok-
torlar› avukatlar› bürokratlar› mühendisleri, ö¤retmenleri olacak dedi¤imiz gençlerimizin bu
konuyla ilgili hiçbir söz hakk›na sahip olmamas› hangi demokratik anlay›fla s›¤ar? 12 Eylül ve YÖK
düzeninin de¤ifltirilmesi ad›na hiçbir ad›m at›lmayaca¤›, toplant›ya sadece rektörlerin
kat›lmas›ndan belli olmuyor mu? Üniversiteler Böyle mi demokratikleflecek? Bu ülkeyi bask›c› ve
fliddet yanl›s› uygulamalarla m› ilerleteceksiniz? Üniversite ve sokakta bafl edemedi¤iniz, sorgu-
layan ve tepki gösteren ö¤rencileri sizden öncekiler gibi ‘kumpas’lar kurarak, uydurulmufl “örgüt
üyelikleri” ile y›llarca hapislerde çürüterek mi susturacaks›n›z? 

4 Aral›k 2010 cumartesi günü Befliktafl ve Dolmabahçe’de ülkemiz ne yaz›k ki yine insanl›k d›fl›
manzaralara flahit olmufltur. Demokrasi nutuklar› atan siyasal iktidar, ba¤›rarak, azarlayarak sus-
turamad›¤› gençlere yine yapaca¤›n› yapt›. Konunun muhatab› olan örgenciler daha bas›n aç›kla-
mas› yapmalar›na, bir araya gelmelerine f›rsat verilmeden polisler taraf›ndan da¤›t›ld›. Burunlar›
k›r›ld›. Hamile olan genç k›zlar bile tekmelendi, copland›. ‹l d›fl›ndan gelen ö¤rencilere Kurtköy’de
“otobüs d›fl›na ç›kma yasa¤›” uyguland›. Ç›kanlar öldüresiye dövüldü. Protesto etme hakk› bir
yana, en temel insan hakk› olan seyahat etme özgürlükleri ellerinden al›nd›. Tuvalete gitmeleri bile
yasakland›! 

Ankara‘da konuflturulmad›klar› için rektör -dekan-okul yönetimini ay›rmadan istifalar›n› isteyen-
ler, ‹stanbul‘da kamera kay›tlar› ile tespitli hastane ve doktor raporlar› ile sabit olan faflizan
sald›r›lar› uygulayanlara karfl› ne yapt›klar›n› kamuoyuna aç›klamak zorundad›rlar. Herkesin göz-
leri önünde olan polis fliddetini son derece masumane göstermeye çal›flan emniyet teflkilat› savun-
mas›z ve hakk›n› arayan gençlere nas›l zulüm ettiklerinin hesab›n› vermek zorundad›r.

Siyasal iktidar flunu asla akl›ndan ç›karmas›n ki, kimse ne bizim ne gençlerimizin ne de emek ve



1 5 5

demokrasi cephesinin önünü kesemeyecek. Birlikte yürümeye, dayan›flmaya, konuflmaya, üretm-
eye devam edece¤iz. Elerindeki dosyalar› toplant›ya sunmak isteyen gençlerimizin önünü kese-
meyecekler. Haklar›n› savunan hiçbir bireyimizin önünü kesemeyecekler. ‹flçilerimizin
memurlar›m›z›n doktorlar›m›z›n, ö¤retmenlerimizin, mühendislerimizin hakk›n› ellerinden alamay-
acaklar. 

Bizler Emek örgütü sendikalar, ‹stanbul Meslek Odalar› ve Üniversite ö¤retim üyeleri olarak; bil-
imsel, özerk, demokratik üniversite talepleri olan ö¤rencilerimizin ve düflünce özgürlü¤ünün
taraf›nday›z. Ö¤renciler hakl›d›r. Seslerine, taleplerine kulak verin, kumpas kurmaya kalkmay›n. Bu
gençlerimizi böylesi uygulamalara lay›k gören ve uygulay›c›s› olanlar› k›n›yor ve üniversitelerde her
gün bir baflka sald›r›ya maruz kalan gençlerimizin üstünden, gelece¤imizin üstünden ellerini çek-
melerini istiyoruz. 

D‹SK ‹stanbul Merkez Temsilcili¤i

‹MOK (‹stanbul Meslek Odalar Koordinasyonu) 

KESK ‹stanbul fiubeler Platformu

Üniversite Ö¤retim Üyeleri Derne¤i

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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18.12.2010
BU YÖNETMEL‹KLER Y‹NE OLMAMIfi S‹YAS‹ ‹KT‹DARI B‹R
KEZ DAHA UYARIYORUZ

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan benzer içerikte ama “üçüncü” kez olmak üzere
haz›rlanan “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤i”, “‹flyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, So-
rumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelik” ve “‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorum-
luluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelik”leri 27 Kas›m 2010 tarihinde Resmi Gazete ’de yay›m-
lanm›flt›r.

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› 27 Kas›m’da, Antalya’da, ilgili tüm taraflar›n kat›l›m›yla, ça-
l›flma yaflam›n›n teorik altyap›s›n› oluflturmay› amaçlad›¤› “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Strateji Çal›flta-
y›”n›n aç›l›fl konuflmas›nda bu Yönetmeliklerin yay›nland›¤›n› ilk kez duyurdu. Garip bir çak›flma
ile “Nas›l Olmal›?” sorusuna cevap aran›rken “Nas›l yap›laca¤›” da bildirilmifl oluyordu. Bu durum-
da demokratik kat›l›m ad›na görüfl almak ve toplant› yapman›n ya da yap›lan bunca de¤erlendir-
me toplant›s›n›n samimiyet eksikli¤ini hayli aflan bir yaklafl›m› ifade etti¤i aç›kt›r.

Bu Yönetmeliklere göre;

‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i hizmet sunumu ve e¤itim hizmetleri taflerona devredilmektedir. Tafle-
ronluk ‹fl Yasas›nda özel düzenlemesi bulunan; iflçi haklar›n›n k›s›tlanmas›ndan iflçi sa¤l›¤› ve ifl gü-
venli¤i önlemlerinin al›nmamas›na kadar birçok sak›ncay› bar›nd›rd›¤›ndan, mutlak zorunluluk ha-
li d›fl›nda uygun görülmeyen bir çal›flma biçimidir.

Genel olarak çal›flma iliflkisinde uygun bulunmayan bir ifl iliflkisinin iflçinin yaflam ve sa¤l›k hakk›n›
do¤rudan ilgilendiren iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i alan›nda uygulanmak istenmesinin sa¤l›¤›n korun-
mas› ve gelifltirilmesine katk› sa¤lamayaca¤› aç›kt›r. Daha çok iflçinin daha etkin iflçi sa¤l›¤› ve ifl
güvenli¤i önlemleriyle karfl›laflmas›na yönelik çaba içinde olunmas› gerekirken, Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdürlü¤ü’nün tafleronlaflt›rman›n düzenleyicisi
ve destekleyicisi olmas› do¤ru de¤ildir.

Bugün iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i alan›nda ülkemizdeki en yayg›n hizmet sunum modeli olan iflye-
ri ortak sa¤l›k birimlerinin tasfiye edilmesiyle yerine iflyeri d›fl›nda özel flirketlerin kuraca¤› birimle-
rin geçirilmeye çal›fl›lmas› için gösterilen çaba kabul edilebilir de¤ildir.

‹fl güvenli¤i mühendisleri ve iflyeri hekimlerinin e¤itim hizmetlerinin özel dershaneler arac›l›¤›yla
verilmesine yönelik ›srar› do¤ru bulmuyor ve kesinlikle kabul etmiyoruz. ‹dari yarg› karar›na ayk›r›
olarak, TTB taraf›ndan 2003 ve sonras›nda verilen iflyeri hekimli¤i sertifikalar›n› kabul etmemek ve
TMMOB’a ba¤l› Odalar taraf›ndan verilen ifl güvenli¤i belgelerini görmezden gelmek, ancak Ba-
kanl›k taraf›ndan verilenlerin tamam›n› kabul etmek fleklinde düzenleme yap›lm›flt›r. Bu düzenle-
me Bakanl›¤›n bak›fl aç›s›n› net biçimde ortaya koymakta olmas›n›n yan› s›ra, hukuka ayk›r›l›kta ›s-
rar niteli¤indedir. Bakanl›k taraf›ndan ortaya konulan tutum, siyasi bak›fl›n hizmet gerekleri ve ka-
mu yarar›n›n önüne geçmifl olmas›ndan baflka bir fley de¤ildir.

Sosyal taraflar›n Yönetmeliklerden bekledi¤i amaç, çal›flanlar›n iflyerindeki tehlikelerle karfl›laflma
ve onlara maruz kalma olas›l›¤›n› en aza indirmek için oluflturulacak örgütlenme, normlar ve sü-
rekli gözetimi mümkün k›lan bir yap›y› ortaya ç›karmakt›r. Bu yap›n›n taraflar› ise, Devlet, iflveren,
çal›flanlar ve sendikalar›, ifl güvenli¤i mühendisleri ve ifl yeri hekimleridir. Bu unsurlar›n do¤ru kur-
gulanmas›, güvenlik kültürünün geliflimine ve sistemin tesisine güçlü bir temel sa¤layacakt›r. Bu
nedenle, ifl güvenli¤i mühendisi, iflyeri hekimi ve sendikalar› düzenlemelerin içine, ifllevine uygun
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ana unsurlar olarak do¤ru koymak gerekir. Bu unsurlar› inkâra dönük bir yaklafl›m›n ürünü olan
Yönetmeliklerin amaca hizmet etmeyece¤i aç›kt›r.

TMMOB ve TTB, bu yönetmeliklerin haz›rland›¤› süreçte her türlü yap›c› katk›y› sunmaya çal›flm›fl
ise de Bakanl›¤›n kat› ve dayatmac› tutumuyla karfl›lafl›lm›flt›r. Yay›nlanan yönetmelikler, Bakanl›-
¤›n iflçi sa¤l›¤›n› ve ifl güvenli¤ini koruyup gelifltirmek de¤il bu alandaki piyasa aktörlerinin faali-
yetlerini düzenlemeyi önemsedi¤ini aç›kça ortaya koymufltur. TMMOB ve TTB öteden beri izledi-
¤i bu alanda her zaman oldu¤u gibi iflçi sa¤l›¤›n›n ve ifl güvenli¤inin korunmas›ndan yana taraf ol-
maya devam edecektir.

‹STANBUL TAB‹P ODASI 

TMMOB ‹STANBUL ‹KK

D‹SK ‹STANBUL MERKEZ TEMS‹LC‹L‹⁄‹

KESK ‹STANBUL fiUBELER PLATFORMU

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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25.12.2010
“PATRONLARIN EL‹N‹, HEK‹M‹N EME⁄‹NDEN ÇEKMES‹N‹
‹ST‹YORUZ”

Siyasi iktidar›n “Sa¤l›kta Dönüflüm Program›” ile Türkiye’de sa¤l›k hizmetinin sektör haline gelme-
sine ba¤l› olarak geliflen özel hastaneler ve patronlar› hekim eme¤ine göz dikti.

Özel sa¤l›k sektörü halk›n sa¤l›¤› üzerinden para kazanman›n yan› s›ra hekimlerin ve di¤er sa¤l›k
çal›flanlar›n›n ücretlerini gasp ederek kendisine sermaye, rant oluflturmakta ve her geçen gün
ülkenin pek çok yerinde yeni bir hastane açarak “hastane zincirleri” kurmakta, tekelleflmektedir.

Kriz, maliyet ve yat›r›m sorunlar› gibi gerçe¤e dayal› olmayan gerekçelerle hekimlerin ücretlerini
azaltan özel sa¤l›k sektöründeki baz› hastane sahipleri y›llarca hekimlerin hak ettikleri ücretleri geç
ödediler, ödemediler, gasp ettiler.

Bunu bilerek isteyerek, planlayarak yapt›lar.

Yöntem aç›k ve basittir. ‹lk bir kaç ay ödenen ücret daha sonra basit gerekçelerle ödenmemekte,
daha sonra da ödemeler 4- 8 (hatta 10) ayl›k sürelere kadar uzat›lmaktad›r. Bu süreçte hekimin
kendili¤inden, haklar›n› almadan iflten ayr›lmas› istenmektedir.

Hekime yönelik bu emek sömürü yönteminin uygulanmas›nda temel iki neden vard›r.

Birincisi ve en temel olan›, emek üzerinden sermaye oluflturmak ve bunu finansal aç›dan
de¤erlendirmektir. Di¤eri ise, çal›flanlar›n ekonomik dirençlerini k›rarak ba¤›ml› hale getirmek ve
çal›flanlar üzerinde güç oluflturmakt›r.

Sistem bu ilkel sömürü yöntemini hekimlerin yan› s›ra di¤er sa¤l›k çal›flanlar›na da uygulamak-
tad›r.

Sömürünün kabul edilmedi¤i, r›za gösterilmedi¤i durumlarda çal›flan;

• Kötü davran›fl,

• Soyutlanma,

• Hak ettiklerini tamamen kaybetme tehdidi, 

• ‹flsiz b›rak›lma,

• Di¤er sa¤l›k çal›flma birimlerinde ifl bulmas›na engel olma (kara liste) gibi dolayl› biçimlerde
tehdit unsurlar› ile karfl› karfl›ya kalabilmektedir.

Emek sömürüsünde uygulanan bu yöntem, sa¤l›k sistemindeki geliflmelere ve uyguland›¤› sa¤l›k
çal›flanlar› say›s›na ba¤l› olarak basit bir yöntem olmaktan ç›karak “nitelikli sömürü” yani “nitelikli
suç” haline gelmifltir.

Çünkü bu yöntem sistematik olarak uygulanmaktad›r.

Ayr›ca bu sömürü yöntemini uygulayan sa¤l›k kurumlar›n›n hastalar›na yaklafl›m› da sorgulan-
mal›d›r. Sa¤l›k hizmeti ekip hizmetidir. Bilimsel bir takip ve süreklilik gerektirir. Hastalardan mily-
onlarca TL kazanan ve SGK’dan ödemelerini düzenli alan bu hastanelerde hak kay›plar› nedeniyle
sürekli de¤iflen kadrolar ile nitelikli sa¤l›k takibi ve hizmeti yap›lmas› mümkün de¤ildir. ‹çinde
huzurlu hekim olmayan binalar ancak göz boyayan otelcilik hizmeti vermektedir. Hekim ve sa¤l›k
çal›flanlar›n›n ma¤duriyeti ayn› zamanda hasta ve hasta yak›nlar›n›n ma¤duriyeti olarak da
görülmelidir.
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Bu sömürü yöntemini tüm detaylar›yla 05 Ekim 2010 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas› olarak
“Sistematik Ücret Gasp›” raporu ile bas›na ve kamuoyuna duyurmufl, konunun takipçisi
olaca¤›m›z›, buna karfl› mücadele edece¤imizi belirtmifl ve durumu yaz›l› olarak ilgili kamu kurum-
lar›na bildirmifltik.

Odam›za yans›yan flikayetler ve aç›lan davalardan halen sistematik ücret gasp›n›n sürdürülmekte
oldu¤u, yap›lan uyar›lar›n taraflarca tam olarak anlafl›lmad›¤› (!) görülmüfl olup meslek
örgütümüzün konuyu bir kez daha duyurma zorunlulu¤u ortaya ç›km›flt›r.

Bu gün burada nitelikli-sistematik ücret gasp›n› uygulayan Universal Hastaneler Grubu,
Hospitalium Hastaneler Grubu, Geliflim Hastanesi ve Medical Park Grubu hastanelerini son kez
uyar›yor, di¤er özel kurumlara bu yanl›fl uygulamay› örnek almamalar›n› tavsiye ediyor ve bundan
sonraki süreçte biz hekimler ve ‹stanbul Tabip Odas› olarak buna izin vermeyece¤imizi yineliyoruz.

Bilgilerinize sunar›z.

‹STANBUL TAB‹P ODASI

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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28.12.2010
TIP FAKÜLTELER‹N‹N GELECE⁄‹ KARARTILIYOR
HEK‹ML‹K VE SA⁄LIK H‹ZMET‹ DE “TORBAYA” G‹R‹YOR
SESS‹Z KALMAYACA⁄IZ!

2010 y›l›nda hekimlik ortam›n› konuflurken; sa¤l›k ifl gücü, hizmet sat›n alma, finansman, artan
harcamalar, katk›/kat›l›m paylar›, k›saca “Sa¤l›kta Dönüflüm Program›”ndan söz etmeden olmaz.

T›p e¤itimi, sa¤l›k hizmetleri için kamuya ayr›lan paraya göz dikmifl olan özel sektör ve yabanc›
sermayenin ihtiyaç ve talepleri do¤rultusunda yeniden düzenlenmekte; fakülte ve kontenjan say›-
s› plans›z bir flekilde art›r›l›rken, t›p e¤itiminin niteli¤i gün geçtikçe düflmektedir.

Di¤er yandan; performans uygulamalar›, geri ödeme sistemleri her geçen gün sa¤l›¤a eriflimi güç-
lefltirmekte, eflitsizlikleri art›rmakta ve hekimlerin özlük haklar›nda ciddi kay›plar yaratmaktad›r.

Sa¤l›kta Dönüflüm Program›, temel görevi e¤itim, ö¤retim ve araflt›rma olan üniversiteleri piyasa-
n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda dönüfltürmekle kalmam›fl adeta yaflayamaz hale getirmifltir. Dünya
Bankas› destekli bu program ile piyasa kurullar›na uymayan, kamu yarar›na tüm uygulamalar or-
tadan kald›r›lmak istenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sa¤l›k Bakanl›¤› hastanelerinden
sat›n ald›¤› tedavi edici sa¤l›k hizmetleri için yapt›¤› harcaman›n göreli olarak yedi y›lda %19, üni-
versite hastanelerinden sat›n ald›¤› tedavi hizmetleri için yap›lan harcama %23 azalt›lm›flken, özel
hastanelerden sat›n ald›¤› tedavi hizmetleri için yap›lan harcaman›n %221 art›r›lm›fl olmas› bu
gerçe¤i aç›k olarak ortaya koymaktad›r. Üniversite hastaneleri AKP hükümeti taraf›ndan mali ola-
rak taammüden çökertilmektedir. 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal karar›na ra¤men, tekrar Torba Yasa’ya sokulan “Tam Gün” Tasar›-
s›’yla amaçlanan da sa¤l›k hizmetlerinin piyasaya aç›lmas›d›r. Sa¤l›k hizmetinde esnek, uzun çal›fl-
may› dayatan, hizmetin niteli¤ini de¤il say›s›n› önceleyen, mesai içi/mesai d›fl› hizmete göre öde-
me, vardiyal› çal›flma uygulamalar›n› gündeme getiren bu “Tam Gün”Yasa tasar›s› kabul edile-
mez.

ÜN‹VERS‹TE HASTALER‹M‹Z‹ DE fi‹RKET HASTANELER‹ HAL‹NE GET‹REB‹LMEK ‹Ç‹N MEVCUT HÜ-
KÜMET TARAFINDAN;

• E¤itim alt yap›s› aç›s›ndan ihtiyaçlar belirlenmeden çok say›da t›p fakültesi aç›l›yor.

• Akademik kadrolar ö¤renci say›lar› ve e¤itim-hizmet dengesi üzerinden oluflturulmuyor.

• T›p fakültesi ö¤renci kontenjanlar› e¤itim altyap›s›n› zorlayacak flekilde art›r›l›yor.

• Finansal bask›lar nedeniyle ö¤retim üyeleri hizmet a¤›rl›kl› çal›flmaya zorlan›yor.

• Kamu Hastaneleri Birli¤i’ne eklemlenerek Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤lanman›n önü aç›l›yor.

• Üniversitelere asistan kadrosu aç›lm›yor. Klinikler yönetilemez hale geliyor.

• Ö¤retim üyelerine performansa ba¤l› ödeme sistemi içinde çal›flma dayat›l›yor.

• Üniversite hastaneleri çökertilerek, T›p Fakülteleri “yüksek okul” statüsüne indirgeniyor.

• Asli görevi e¤itim-araflt›rma olan ve 3. basamak sa¤l›k hizmeti vermek olan üniversite hastane-
leri hizmet hastanelerine dönüfltürülmeye çal›fl›l›yor.
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Üniversitelerin gelece¤i karart›l›yor.

Gelece¤imize sahip ç›kmak, bask›ya, t›p e¤itiminin niteli¤inin düflürülmesine, eme¤imizin sömü-
rülmesine, mesleki ba¤›ms›zl›¤›n yok edilmesine dur demek bugün burada tepkimizi gösteriyoruz. 

Hekim eme¤ini de¤ersizlefltirenlere karfl›, nitelikli ve güvenilir sa¤l›k hizmeti yerine tüketime daya-
l›, yar›flmac› sa¤l›k piyasas› yaratma giriflimlerine karfl›, ö¤retim üyesi, asistan›, ö¤rencisi, uzman›
ve pratisyeni ile tüm hekimler olarak, tepkimizi her geçen gün artt›rarak gösterece¤imizin bilin-
mesini istiyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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08.01. 2011
A‹LE HEK‹ML‹⁄‹NDE YAfiANAN HEK‹M VE VATANDAfi
MA⁄DUR‹YET‹N‹N SORUMLUSU SA⁄LIK BAKANLI⁄I’DIR 

De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Befl y›ld›r haz›rl›klar› yap›lan aile hekimli¤i uygulamas› 1 Kas›m 2010 tarihinde ‹stanbul’da baflla-
t›ld›. Çocuklar›m›z›n, gebelerimizin afl›lar›n› yapan, çocuk felcini yok eden, hekimiyle, hemfliresiy-
le, ebesiyle vatandafl›m›z›n sa¤l›¤›n› koruyan sa¤l›k ocaklar› kapat›ld›. Aile hekimli¤i uygulamas›
bafllat›l›rken 400 eksik Aile Sa¤l›¤› Birimi, binas› bile olmayan Aile Sa¤l›¤› Merkezleri vard›.‹stan-
bul’da ilk baflta 940 Aile Sa¤l›¤› Merkezi belirlenmiflken 105’i bu nedenle iptal edildi. Herkesin bir
aile hekimine kay›tl› olaca¤› söylenirken yaklafl›k bir milyon befl yüz bin kiflinin aile hekimi olma-
dan bafllat›ld›. Sa¤l›k merkezi say›s›n› art›rmakla övünen hükümet, kamu binalar›n› hekimlere ki-
raya verdi, di¤er binalar› hekimlerin kendisine yapt›rtt›. 

Y›llard›r devletin herkese eflit, ücretsiz sa¤l›k hizmeti verdi¤i sa¤l›k ocaklar›nda çal›flan hekimler,
aile sa¤l›¤› birimlerinde giderlerini kendileri karfl›lamaya, kendileri ad›na personel çal›flt›rmaya, ver-
gi ödemeye bafllad›. Sa¤l›k oca¤›nda ebe, hemflire, sa¤l›k memuru olarak çal›flanlar Aile Sa¤l›¤›
Eleman›’na dönüfltü. 

Bugün gelinen noktada;

Hala binas› olmayan Aile Sa¤l›¤› Merkezleri var; yoksul vatandafllar›m›z›n yaflad›¤› ilçelerde belir-
gin olmak üzere 146 Aile Sa¤l›¤› Merkezi’nin hekim kadrosu bofl.

Birçok Aile Sa¤l›¤› Merkezi aile sa¤l›¤› eleman› olmadan çal›fl›yor, sözleflmeli çal›flan di¤er perso-
nelin ifline son veriliyor. 

Aile Sa¤l›¤› Merkezlerinde elektrik, su ve do¤algaz s›k›nt›s› yaflan›yor.

Hastanelerden sonra Aile Sa¤l›¤› Merkezleri de A, B, C, D diye s›n›fland›r›l›yor.

Birçok vatandafl›m›z aile hekimini bilmiyor, bilse de ulaflam›yor, ulaflabilmek için birden fazla top-
lu tafl›ma arac› kullanmak zorunda kal›yor.

Halk›m›z, meslektafllar›m›z, hemfliremiz, ebemiz ad›na endifleliyiz;

Aile Sa¤l›¤› Merkezlerinde gebe ve çocuk izlemleri yap›lamad›¤›ndan,

Okul afl›lar› az say›daki personelle yetifltirilemez hale getirildi¤inden,

Aile Sa¤l›¤› Merkezlerinde laboratuar hizmetlerinin nas›l sürdürülece¤i belirsiz oldu¤undan,

Personeli azalan Ana Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Merkezleri, aile planlamas› hizmetleri vere-
mez hale getirildi¤inden,

Verem Savafl Dispanserleri’nde, 112 Acillerde, belediyelerde, hastane acil servislerinde çal›flan de-
neyimli hekimlerin aile hekimli¤ine geçiflleri nedeniyle, sa¤l›k hizmetlerinde aksamalar yafland›¤›n-
dan,

Bulafl›c› hastal›klar›n, istenmeyen gebeliklerin artmas›ndan, sürekli tedavi ve bak›m gerektiren has-
tal›klar›n kontrolünün yeterince yap›lamamas›ndan, acil sorunlara vaktinde müdahale edilememe-
sinden, 

Doktorlar ve aile sa¤l›¤› elemanlar›n›n ifl güvencesinden yoksun, sözleflmeli çal›flt›r›lmas›ndan, 
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fiimdilik ücretsiz oldu¤u söylenen aile hekimli¤i hizmetlerinin GSS priminin düzenli yat›r›lmas›, kat-
k›/ kat›l›m paylar›n›n ödenebilmesi kofluluyla al›nabilecek olmas›ndan,

Sa¤l›k hizmetine ulaflamayan vatandafllar›m›z›n artmas›ndan endifleliyiz.

Bir kez daha söylüyoruz;

Sa¤l›k hizmeti ciddiyet, iyi bir planlama ve süreklilik gerektirir. “Hele bir bafllayal›m, gerisi gelir”
anlay›fl› ile sa¤l›k hizmeti düzenlenemez. Sa¤l›kta dönüflüm program› birinci basamak sa¤l›k hiz-
metlerinde y›k›m getirmifltir. Bu y›k›mdan do¤acak bütün olumsuzluklar›n sorumlusu Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›’d›r.

‹stanbul Tabip Odas› olarak herkesin eflit, ücretsiz, A s›n›f› sa¤l›k hizmeti almay› hak etti¤ini ve ya-
flanacaklar›n takipçisi olaca¤›m›z› bir kez daha söylüyoruz. 

‹STANBUL TAB‹P ODASI

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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11.01.2010
YOKSULLAR HEK‹MS‹Z, HEK‹MLER GÜVENCES‹Z 
‹STANBUL’DA YAfiANAN A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ UYGULAMASINDA
GERÇEKLERLE YÜZLEfiMEN‹N VAKT‹D‹R!

Baflta koruyucu hekimlik olmak üzere yayg›n, ücretsiz ve kamusal olarak sunulmas› gereken birin-
ci basamak hizmetlerindeki duyars›zl›k ve yüzeysel bak›fl ne yaz›k ki egemenli¤ini sürdürmektedir.
Y›llarca Sa¤l›k Ocaklar›’n›n “de¤ersizlefltirilmesi, alt yap›s›na gereken önemin verilmemesi, say›la-
r›n›n artt›r›lmamas› ve buralarda çal›flan hekimlerin ve sa¤l›k personelinin ücret ve özlük haklar›-
n›n önemsenmemesi” yaklafl›m›na sahip olan sa¤l›k idarecileri ve kamuoyu, flimdi de Aile Hekim-
li¤i uygulamas›nda bir baflka duyars›z ve yüzeysel bak›fl aç›s›yla olaya yaklaflmaktad›r. Aile Hekim-
li¤i uygulamas›n›n popülist, gerçeklerle uyuflmayan propagandif yönü ifllenmekte, gerçek yüzü,
k›sa ve orta vadedeki sonuçlar›, birinci basamak hizmetini bir piyasa unsuru haline getirmesinin
sak›ncalar› görmezden gelinmektedir. Bu hizmeti sunacak olan Aile Hekimlerinin çal›flma koflulla-
r›ndaki güvencesizlik ve belirsizliklerin, ücretlendirmedeki keyfiyetin, ebe/hemflire yoklu¤unun ve
bu hizmetin “tafleronlaflt›r›lmas›n›n” sak›ncalar› yok say›lmaktad›r. 

CEZA PUANIYLA HEK‹ML‹K OLMAZ

Aile hekimli¤inin ‹stanbul’daki ikinci, ülke geneline yayg›nlaflmas›n›n birinci ay›nda 1 Ocak
2011’den itibaren yürürlü¤e giren “Aile Hekimli¤i Uygulamas› Kapsam›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›nca
Çal›flt›r›lan Personele Yap›lacak Ödemeler ile Sözleflme Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelikle”
idarenin insaf›na b›rak›lm›fl ceza puan›yla aile hekimlerinin iyi hizmet sunmalar› hedeflenmektedir.
Böylece sözleflmelerin keyfi olarak her an fesh edilebilece¤i bir sistem oluflturulmufl durumdad›r.
Hasta ile güven iliflkisinin esas al›nmas› gereken sa¤l›k hizmetinde hekime ceza puan› vererek iyi
hekimlik yap›laca¤› umulmaktad›r. Cari gider kaleminden hekimlere yap›lan ödemeleri yar› yar›ya
indiren yönetmelik ayn› zamanda müthifl bir belirsizli¤inde habercisidir. Bu anlay›flla hangi zaman-
da ve hangi gerekçeyle ç›kaca¤› bilinmeyen yönetmeliklerle aile hekimlerinin ücretleri ve çal›flma
koflullar› tek tarafl› olarak de¤ifltirilebilecek ve hekimlere her türlü angarya y›k›labilecektir. Aile he-
kimleri ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar› mutsuzdur, geleceklerinden kayg›l›d›r. Bu yönetmelik sa¤l›k Ba-
kanl›¤›’n›n hekimlere bak›fl›n› ve hekime verdi¤i de¤eri göstermesi aç›s›ndan ibret vericidir.

Aile Hekimli¤i uygulamas› 1 Kas›m 2010 tarihinde ‹stanbul’da bafllat›l›rken Sa¤l›k Bakanl›¤› tara-
f›ndan 940 Aile Sa¤l›¤› Merkezi aç›laca¤› ilan edildi. Bafllay›fl›n daha 2. ay›nda “evdeki hesab›n çar-
fl›ya uymamas›” üzerine birçok Aile Sa¤l›¤› Merkezi daha aç›lmadan iptal edilerek sonuçta 767 Ai-
le Sa¤l›¤› Merkezi ile bu hizmetin devam edece¤i aç›kland›. Bunlar›n da 220 tanesinin halen bina-
s›n›n olmamas› ise sorunun ‹stanbul’daki boyutunu aç›¤a ç›karan önemli bir gösterge olarak orta-
da durdu.

25 Aral›k 2010’da yap›lan 2. yerlefltirmelere ra¤men baflta Sultangazi olmak üzere daha çok yok-
sul, dar gelirli ve göç eden yurttafllar›n bar›nd›¤› bölgelerde 150’ye yak›n Aile Hekimi pozisyonu
doldurulmam›fl durumdad›r. Halen ‹stanbul’da yaklafl›k 750 aile hekimi aç›¤› vard›r. Ve bu durum
yaklafl›k iki buçuk milyon kiflinin aile hekiminin olmamas› anlam›na gelmektedir. 

Ayn› tablonun içerisinde pek dillendirilmeyen ancak bir ekip hizmeti için olmazsa olmazlar ars›n-
da görülmesi gereken ebe/hemflire aç›¤› ise bilimsel yaklafl›m› ters yüz edecek rakamlara ulaflmak-
tad›r. Yaklafl›k 800’e yak›n aile hekiminin birlikte çal›flaca¤› ebe/ hemfliresi yoktur. Bu durum he-
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kimi olmayan merkezleri de ekledi¤imizde 6 Milyon nüfusun bebek/ gebe afl›s›n›n; çocuk/ gebe-
lo¤usa izlemlerinin yap›lamamas› anlam›na gelmektedir. 

Bugün bulundu¤umuz yere Sultangazi ilçesine bakacak olursak; 

1–3–4-6-7-9-10-11-12-15-16-17-18-19-20-22-23-25’nolu Aile Sa¤l›¤› Merkezlerine ait bir bina
bulunmamaktad›r. Halen aile hekimi olmayan bu merkezlerin ebe ve hemflireleri de do¤al olarak
mevcut de¤ildir. 57 Aile Hekimi ve yard›mc› sa¤l›k personeli ihtiyac› karfl›lanamayan 

Sultangazi ilçesinde yaflayan 200 bin nüfusun aile hekimi olmad›¤›, yani fiilen bu sistemden yarar-
lanamad›klar› görülmektedir. Masa bafl›nda, kâ¤›t üzerinde yap›lan planlamalarda bu nüfusun
baflka aile hekimlerinin nüfusuna eklenerek herkesin bir aile hekimine kavufltu¤u tezi ise bir de-
magojiden ibarettir.  

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ B‹R‹NC‹ BASMAK SA⁄LIK H‹ZMETLER‹N‹ OLUMSUZ ETK‹LEMEYE DEVAM ED‹-
YOR!

112 acil hizmetleri, Ana Çocuk Sa¤l›¤› Aile Planlamas› Merkezleri (AÇSAP), Verem Savafl Dispan-
serleri (VSD), Kurum hekimlikleri Aile Hekimli¤i u¤runa boflalt›lm›fl, hizmet niteli¤i düflürülmüfltür.
Ana Çocuk Sa¤l›¤› Aile Planlamas› Merkezleri’ni tüm deneyimli elemanlar› da¤›t›lm›flt›r, ifllevsizlefl-
tirilmifltir. ‹stanbul da yaflayan 5.400 Veremli hastan›n tedavileri ve izlemleri riske at›lm›fl durum-
dad›r. 

Kamu hastane acillerinde y›llarca hizmet veren deneyimli pratisyen hekimler, bir anda Aile Sa¤l›-
¤› Merkezlerine geçince ciddi bir niteliksel ve niceliksel boflluk oluflmufl, kendi uzmanl›k alan›yla il-
gisi olmayan birçok uzman meslektafl›m›z acillerde hasta bakmaya zorlanm›fllard›r.

Toplum Sa¤l›¤› Merkezleri, toplumun koruyucu sa¤l›k hizmetlerini yürütmekten ziyade Aile Sa¤l›-
¤› Merkezlerinin yedek gücü haline dönüfltürülmüfltür.

A‹LE SA⁄LI⁄I MERKEZLER‹ SINIFLANDIRILIYOR

Aile Sa¤l›¤› Merkezleri, standart donan›mlar› yan›nda ek bina/ personel/ t›bbi donan›ma göre A-
B-C-D olarak s›n›fland›r›l›yor. ‹stanbul’da mevcut Aile Sa¤l›¤› Merkezi’nin ço¤unun s›n›fland›rma
d›fl› oldu¤unu, D s›n›f› olabilecek Aile Sa¤l›¤› Merkezi say›s›n›n bile çok az oldu¤unu bilmekteyiz.
Hizmet alanlar›n› s›n›fland›rmak, yasalara ve en temel insan haklar›na ayk›r›d›r; sa¤l›kta var olan
eflitsizlikleri art›racak bir yaklafl›md›r. Herkesin A s›n›f› hizmet alaca¤› sa¤l›k sistemi talebimizi bir
kez daha yineliyoruz.

Sultangazi örne¤i Aile Hekimli¤i tablosunun her aç›dan gerçek yüzünü yans›tmaktad›r. Güvence-
siz ve sahipsiz b›rak›lan hekimler burada çal›flmakta kayg›l›d›r. Yoksul vatandafllar aile hekimlerini
ancak “sanal olarak” görebilmektedir. Sa¤l›kta da her türlü t›kan›kl›¤›n ve yetersizli¤in piyasan›n
sihirli eli ve tüccar zihniyetle çözülebilece¤ine inananlara hayat›n yan›t› Sultangazi’de verilmekte-
dir. Piyasa kar edebilece¤i, ranta dönüfltürebilece¤i alanlarda, masrafs›z ve karl› yerlerde hizmet
sunmay› tercih eder. Bu nedenle Sultangazi baflta olmak üzere yokluk, yoksulluk ve yoksunlu¤un
artt›¤› bölgelerde kamusal sa¤l›k hizmet sunumunun önemi daha da belirgin olarak ortaya ç›kar. 

Bütün bu nedenlerden dolay›, henüz ikinci ay›nda bu tablo ile karfl›laflan aile hekimli¤i uygulama-
s›ndan kayg›l›y›z. Bir an önce bu piyasac› yaklafl›m yerine kamusal bir anlay›fl›n birinci basamakta
hakim k›l›nmas›n› istiyoruz. Toplum Sa¤l›¤› Merkezleri’nde hizmet sunan hekim ve sa¤l›k perso-
nelinin ücretlerinin en az aile hekimlerine ödenen rakamlara kavuflturulmas›n›, fiilen aile hekimli-
¤i uygulamas›n› gerçeklefltirmekte olan hekimlerin ücretlerinin ve çal›flma biçimlerinin güvenceli
bir hale getirilmesini, keyfi yönetmelik ve genelgelerle ücret düflürülmesinin durdurulmas›n›, son
ç›kar›lan yönetmeli¤in iptal edilmesini, angarya çal›flt›rma biçimlerinin dayat›lmas›ndan vazgeçil-
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mesini, ebe/ hemflire aç›¤›n›n birinci basamakta ivedilikle çözülmesini istiyoruz. 

Tüm yurttafllar›n hiçbir ayr›ma tabi k›l›nmadan birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinde eflit, ücretsiz
ve nitelikli biçimde yararlanabilmesini sa¤layacak düzenlemelerin yap›lmas›n› sa¤layana ve hekim-
lerin ücret ve özlük haklar›na yönelik gasplar› durdurana kadar mücadele etmeye devam edece-
¤iz. 

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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25.01.2011
NEMTRANS ‹fiÇ‹LER‹NE DESTEK Z‹YARET‹ GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹

Nakliyat ‹fl Sendikas›'na üyesi olduklar› için Nemtrans Lojistik Firmas›'ndaki ifllerinden ç›kar›lan 47
iflçinin, 27 Aral›k 2010'da bafllatt›klar› ve Bursa-Gemlik, Orhangazi ve Taksim Meydan›'n›n
ard›ndan ‹fl Kuleleri önünde devam ettikleri çad›rl› eylemlerine Türk Tabipleri Birli¤i, ‹stanbul Tabip
Odas› olarak bir destek ziyareti gerçeklefltirildi. Yap›lan ziyarette sa¤l›¤› bozulan iflçiler sa¤l›k tara-
mas›ndan geçirildi. ‹stanbul Tabip Odas› Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezo¤lu yapt›¤› konuflmas›nda,
direnifl boyunca sa¤l›¤› bozulan tüm iflçilerin tedavilerini üstendiklerini belirterek, iflverenlere
sendikay› ve iflçileri düflman olarak görmekten vazgeçmeleri ça¤r›s›nda bulundu.
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26.01.2011
B‹Z KARfiI ÇIKARSAK TORBA YASA MECL‹STEN GEÇEMEZ

Meclis Komisyonu'ndan geçen ve k›sa bir süre sonra Genel Kurul’a gelecek olan Torba Yasa’ya
karfl› Türkiye’nin dört bir yan›nda gerçeklefltirilen eylemlerin bir di¤eri ise Taksim’de gerçeklefltiril-
di. KESK, D‹SK ve TÜRK-‹fi ile birlikte odam›z›n da içinde bulundu¤u onlarca meslek örgütü ve si-
yasi partiler Galatasaray Lisesi önünde toplanarak Taksim Meydan›’na yürüyüfle geçtiler. Emek
dünyas›n›n aç›k sömürüsüne hizmet eden Torba Yasa’ya karfl› “B‹Z KARfiI ÇIKARSAK TORBA YA-
SA MECL‹S’TEN GEÇEMEZ” fliar›yla yürüyen eylemcilere halktan da büyük destek geldi.

Taksim Meydan›’nda yap›lan bas›n aç›klamas›nda, yasan›n kurals›z çal›flma saatleri, k›dem tazmi-
natlar›n›n ortadan kald›r›lmas›, bölgesel asgari ücret ve istihdam (kölelik) bürolar› gibi bir dizi hak
gasp›n› içerdi¤ine dikkat çekildi.

Kat›l›mc›lar, haklar›m›z›n, gelece¤imizin Torba Yasa’ya at›l›p yok edilmesine seyirci kalmayaca¤›z
sözü vererek eylemlerini sonland›rd›lar.
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04.02.2011
BUGÜN MESLEK‹ BA⁄IMSIZLI⁄IMIZA ‹ND‹R‹LEN DARBELERE
DUR DEMEK ‹Ç‹N; HASTALARIMIZIN SA⁄LIK H‹ZMET‹ ALMA
HAKKINI VE HEK‹M‹N‹ SEÇME ÖZGÜRLÜ⁄ÜNÜ GASP EDEN,
HASTA MAHREM‹YET‹N‹ YOK SAYAN UYGULAMALARA
HAYIR DEMEK ‹Ç‹N BURADAYIZ…

Hükümet, uygulamakta oldu¤u Sa¤l›kta Dönüflüm Program› ile kamuyu h›zla ticari iflletmeler ha-
line dönüfltürmekte, yabanc› sermaye ortakl› ‘özel hastane zincirlerinin’ önünü açan yasa ve yö-
netmelikler ç›kararak, hekimlik mesle¤imizi ba¤›ms›z olarak icra etme hakk›m›za darbeler indirme-
ye; biz hekimleri tekelleflen bu sistemde nitelikli sa¤l›k hizmetinden uzak, performansa dayal› ko-
flullarda çal›flma zorunlulu¤u ile karfl› karfl›ya b›rakmaktad›r!

Hükümet, hastalar› da hekimleri de ma¤dur edecek olan, sa¤l›k hizmetini flimdi oldu¤undan çok
daha pahal› hale getirecek uygulamalara h›zla imza atmaktad›r! Tüm bu giriflimler ‘hekim muaye-
nehanelerini hedef gösteren’ popülist söylemler alt›nda yürütülerek, Sa¤l›k Bakan› taraf›ndan ka-
muoyuna gerçekle ba¤daflmaz aç›klamalar yap›lmaktad›r.

Hekimli¤in, zamana ve mekana ba¤l› olmaks›z›n sürdürülen, insan hayat›n›n korunmas› ve kurta-
r›lmas›nda vazgeçilmez bir meslek olma özelli¤i nedeniyle k›s›tlanamayaca¤› hükmüne ra¤men,
uygulanan bu politikalar, kuflkusuz ki bugün sadece hekime de¤il, sa¤l›k hizmetinin kalitesini et-
kileyerek hastalar›m›za da zarar vermektedir.

Muayenehaneler hekimlik mesle¤i kadar köklüdür ve 1219 say›l› tababet yasas›nda konumu be-
lirlenmifl olup hasta - hekim iliflkisinin birebir yafland›¤› ve hekimlik sanat›n›n en iyi koflullarda uy-
guland›¤› sa¤l›k kurulufllar›ndan biridir.

Muayenehane Hekimli¤i, hekim ile hasta aras›nda güven iliflkisi esas›na dayal›, hasta mahremiye-
tinin esas oldu¤u bir çal›flma biçimidir. 

‹yi ve onurlu mesleki uygulamalar› ilke edinen biz hekimler; 

Eme¤imizi, uluslararas› sermaye zincirlerine mecbur etmek ad›na mesleki ba¤›ms›zl›¤›m›z›n ve has-
ta mahremiyetinin teminat› olan muayenehanelerimizin aç›lmas›na ve çal›flt›r›lmas›na engel her
türlü yapt›r›ma karfl› duraca¤›m›z› bildiriyor;

Sa¤l›k hizmeti vermemizi k›s›tlayan, halk›n hekimini seçme ve kendi hekiminden sa¤l›k hizmeti al-
ma özgürlü¤ünü fiili olarak yok eden bu uygulamalardan biran önce vazgeçilmesini,

Bu nedenle 3 A¤ustos 2010 ve 6 Ocak 2011 de yay›nlanan yönetmeliklerle muayenehane açma-
y› adeta olanaks›z hale getiren ve mevcut olanlar› kapatmaya zorlayan, 1219 say›l› yasaya ayk›r›
olarak muayenehane açmay› Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n merkezi olarak iznine tabi k›lan, 25 Eylül 2010
tarihinde yay›nlanan ve hiçbir bilimsel dayana¤› olmayan yönetmelikle de, mesle¤imizin ve sa¤l›k
hizmetinin gere¤i olan ifllemleri yapmam›z› yasaklayan düzenlemelerin geri al›nmas›n›, 

Halihaz›rda kendi tesislerinde sa¤layamad›¤› ve dünyan›n hiçbir ülkesinde muayenehanelerden
beklenmeyen fiziki flartlar›, denetleme bahanesi olarak kullan›p, yine hiçbir yasal dayana¤› olma-
yan gerekçelerle biz hekimlere tehditlerde bulunarak tebligatlar imzalatmaya zorlayan bu ak›l al-
maz uygulamalara son verilmesini,
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Hizmetin bütünüyle kamudan karfl›lanmad›¤› bu koflullarda, uluslararas› sermayeli sa¤l›k tekelle-
rine haklar tan›yan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, eflitlik prensibine ayk›r› olan bu haks›z ‘ayr›mc›-
l›k’ anlay›fl›ndan uzaklaflarak tek tek hekimler ve hekim muayenehaneleri ile anlaflma yapmak üze-
re gerekli yasal düzenlemeleri meslek örgütümüz olan Türk Tabipleri Birli¤i ile birlikte haz›rlama-
s›n› talep ediyor, hastalar›m›za her daim gerçekleri anlatmay› ve uygulanan bu sa¤l›k politikalar›-
n›n halk sa¤l›¤›na çok büyük zararlar verece¤ini bir kez daha vurgulamay› toplumsal sorumlulu-
¤umuz olarak görüyoruz.

Sayg›lar›m›zla,

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU 

‹STANBUL TAB‹P ODASI ÖZEL HEK‹ML‹K KOM‹SYONU
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07.02.2011 
fiAFAK HASTANELER GRUBU ve MARFIN INVESTMENT
GROUP (HYGEIA) ORTAKLI⁄INDAK‹ JFK HASTANES‹ ve
D‹⁄ER HASTANELER‹NDE “ S‹STEMAT‹K ÜCRET GASPI”
DEVAM ED‹YOR HEK‹MLER‹N ÜCRETLER‹ DERHAL
ÖDENMEL‹D‹R

Siyasi iktidar, uygulamakta oldu¤u “Sa¤l›kta Dönüflüm Program›” ile sa¤l›k hizmetini h›zla ticari
iflletmeler haline dönüfltürmekte, yabanc› sermaye ortakl› ‘özel hastane zincirlerinin’ önünü açan
yasa ve yönetmelikler ç›kararak, mesleki ba¤›ms›zl›¤›m›za ve özlük haklar›m›za darbeler indirme-
ye;

Biz hekimleri tekelleflen bu sistemde, eme¤imizin ve ücretlerimizin sistematik olarak gasp edildi¤i
bu sektörde, ifl güvencesiz çal›flma zorunlulu¤u ile karfl› karfl›ya b›rakmaktad›r!

Hekimler aç›s›ndan ifl güvencesi ortadan kalkt›¤› gibi, ücretler azalt›lm›fl, maliyet, yat›r›m sorunla-
r› gerekçe gösterilerek ücretler geç ödenmekte ya da ödenmemektedir.

Uygulanan bu sömürü yöntemi ile hekim eme¤i üzerinden sermaye oluflturulmakta, sektörün pat-
ronlar› gasp ettikleri ücretler ile yeni hastane zincirleri kurmaktad›rlar. Aylarca ücretlerini alama-
yan hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar› patronlara ba¤›ml› hale getirilmektedir.

Bu sömürü yöntemini tüm detaylar›yla 05 Ekim 2010 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas› olarak “Sis-
tematik Ücret Gasp›” raporu ve 25 Aral›k 2010 tarihinde Taksim Alman Hastanesi önünde bafl-
latt›¤›m›z eylem ile bas›na ve kamuoyuna duyurmufl, konunun takipçisi olaca¤›m›z›, buna karfl›
mücadele edece¤imizi belirtmifl ve durumu yaz›l› olarak ilgili kamu kurumlar›na bildirmifltik.

Bugün burada JFK Hastanesi’nde aylard›r ücretlerini ve hak edifllerini alamayan meslektafllar›m›z›n
yan›nday›z. Üç ayd›r hastane yönetimi ile yap›lan görüflmelere ra¤men meslektafllar›m›za emekle-
rinin karfl›l›¤› olan hak ettikleri ücret ödenmemifltir.

Hekimler verdikleri sözü yerine getirmifller hastalar›n› özenle tedavi etmifllerdir.

JFK Hastanesi ise hekimlere verdi¤i sözü tutmam›fl; hekimlere aylard›r hak ettikleri ücreti ödeme-
mifltir.

Bugün JFK Hastanesinde hekimler umutsuz ve öfkelidir.

Bugün hekimlerin iyi hekimlik yapmalar› önünde en önemli engel patronlar›n kendilerine verdik-
leri sözleri tutmamalar›d›r.

Bugün JFK Hastanesinde iyi hekimlik yapamayacaklar›ndan endiflelenen hekimler ameliyata gir-
meyecekler, hasta bakmayacaklard›r.

Hekimlere hürmetsiz davranan, emeklerinin karfl›l›¤› olan ücretleri aylard›r ödemeyen hastane yö-
netimi ile ilgili olarak kamuoyunun dikkatini çekiyoruz.

Bu hastanede hekimlere verilen sözler tutulmuyor, sayg›s›z davran›l›yorsa; siz hastalar›m›z›n alaca-
¤› sa¤l›k hizmetinden de endifle ediyoruz.

Defalarca görüfltü¤ümüz hastane yönetimini hekimlerin birikmifl ücretlerini derhal ödemeye da-
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vet ediyor, ücretlerin bundan böyle tam ve gününde ödenmesi için gerekli düzenlemelerin yap›l-
mas› için ivedilikle harekete geçmesini istiyoruz.

Bundan sonraki süreçte de ‹stanbul Tabip Odas› olarak meslektafllar›m›z›n yan›nda yer alaca¤›m›-
z›, biz hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n eme¤ini de¤ersizlefltiren bu uygulamalara izin vermeyece-
¤imizi bir kez daha belirtiyoruz.

‹stanbul Tabip Odas› olarak bu durumun uluslararas› düzeyde takipçisi olaca¤›m›z› ve Yunan Ta-
bipleri Birli¤i ile konuya iliflkin temasa geçece¤imizi kamuoyuna bildiriyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI
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09.02.2011
SER‹ ‹fi C‹NAYETLER‹ DEVAM ED‹YOR!

Son bir hafta içinde yine ifl cinayetleri, yine ölümler, yine nutuklar. Öncelikle yak›nlar›n› yitirenle-
re baflsa¤l›¤› yaral›lara acil flifalar dileriz.

Geçen haftan›n bas›na yans›yan ifl cinayetleri bilançosu: 20 kifli OST‹M’de, 1 kifli Afflin’de, 2 kifli
Antalya’da öldü, 50’den fazla emekçi de yaraland›. Yeni y›l›n ikinci ay›n›n henüz bafl›ndaki bilan-
ço ise toplam 50 ölüm.AKP Hükümet’i eliyle yürütülen neoliberal politikalar sonucunda “iflçi sa¤-
l›¤›” önce yasalardan kald›r›larak yerine “ifl sa¤l›¤›” ifadesi getirildi. ‹flçinin de¤il iflin sa¤l›¤›n› dü-
flünen düzenlemeler sonucunda, Tuzla’da, Davutpafla’da, Zonguldak’ta, Bal›kesir’de, Bursa’da,
Antalya’da gün geçmedi kik emekçiler ölmesin. Bütün bu ölümlerin sorumlular› ise baflta hükü-
met, bakanlar ve ilgililer, yaflanan kaza, ölümleri de kader olarak aç›klayarak suçlar›n› örtbas et-
meye çal›flt›lar.

OST‹M VE ‹VED‹K’deki “ifl cinayetleri” bir kez daha göstermifltir ki, siyasi iktidar ve iflverenleri iflçi-
lerin hayat›n› de¤il maliyetleri nas›l düflüreceklerini düflünmektedirler. Torba yasa dedikleri çorba
yasa ile çal›flma yaflam›ndan ifl güvencesine, sosyal güvenlikten sendikaya kadar onlarca hak gasp
edildi. Haklar›n› arayan emekçilere ise biber gaz›, tazyikli su ve cop reva görüldü ayn› günlerde M›-
s›r Devlet Baflkan›’da de¤iflim isteklerin kulak ver diye ö¤ütler verilmesi ise “bu ne perhiz bu ne la-
hana turflusu” deyimini ak›llara getirdi.

‹fl Cinayetleri Kader De¤ildir!

Kamunun sosyal güvenlik alan›ndan da tasfiyesi neredeyse tamamlanm›fl, denetimler de ayn› ba-
k›fl aç›s›yla ticarilefltirilmifltir. OST‹M ve ‹VED‹K Organize Sanayi Bölgelerinde yaflanan son patlama-
larda sadece emekçiler de¤il sosyal devlet de ölmüfltür. Mülki ‹dare a¤›z birli¤i etmiflçesine iflve-
renleri korumaya çal›flm›fl, SGK kay›tlar› belirlenene kadar ölü ve yaral› say›lar› ile isimleri kamu-
oyuna aç›klanmayarak olas› kaçak çal›flt›rmalar riske edilmemifltir. Patlamalardan birinin oldu¤u ifl-
yerinin, ruhsat konusu ile ifltigal konusunun farkl› oldu¤u iddialar› da ayn› yetkililer taraf›ndan göz
ard› edilmifltir. Patlamalar sonras›nda yap›lan arama ve kurtarma çal›flmalar› da do¤ru flekilde ya-
p›lmam›fl, ayd›nlatma amaçl› jeneratör gürültüsü alt›nda kurtarma çal›flmas› yürütülmüfltür.

Çok de¤il birkaç hafta önce TMMOB ve TTB, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› önünde bir
aç›klama yaparak ifl güvenli¤i mühendisli¤i ve iflyeri hekimli¤i konusundaki yanl›fll›klara dikkat çek-
miflti. Uzun bir süredir birçok meslek odas› ve sendika çal›flma yaflam›ndaki fl güvenli¤inin ve de-
netiminin piyasalaflt›r›lmas›n›n nelere yol açabilece¤ini ›srarla dile getirmektedir. Öte yandan ise,
siyasi iktidar her demokratik tepkiye oldu¤u gibi bu uyar›lar› da provoke etmeye çal›flm›fl, yandafl
medya arac›l›¤› ile sendikalar› ve meslek odalar›n› marjinal göstermeye çal›flm›flt›. AB, ABD ve IMF
güdümlü AKP’nin demokratik uyar›lar› göz ard› etmesi, meslek odalar›n› ve sendikalar› marjinal
ilan etmeis ölümleri engellememektedir.

Demokratik Türkiye, ‹nsanca Yaflam!

AKP Hükümet’i, seri “ifl cinayetlerindeki” ölümler maç protestolar› kadar önemsememektedir.
Spor salonu ya da futbol sahas›nda baflbakan protesto edilince, protestocular› bulmak için sefer-
ber olan yetkililer, 20 iflçinin ölmesinde bu kadar telafllanmam›fllar ve seferber olmam›fllard›r.
Emekçiler ölmesin, insanca yaflayabilsin diye yapt›¤›m›z bu aç›klaman›n da kovuflturulmas›n›, biz-
lerin suçlu ilan edilmesini dört gözle bekliyoruz.AKP ve yandafl medyas› bu f›rsat› kaç›rmas›n.

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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Son y›llarda çal›flma yaflam›n›n denetiminin piyasalaflt›r›lmas› ve tafleronlaflt›rman›n yayg›nlaflmas›
sonucunda seri “ifl cinayetleri” gittikçe artmaktad›r. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ise
“Emek” mahallesinde ikamet etmekte fakat sermayeye hizmet etmektedir. Çal›flma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanl›¤› çal›flanlar› de¤il patronlar›n sesini duymakta, asgari ücreti, çal›flma saatlerini ve bi-
çimini, ifl güvencesizli¤ini, iflsizli¤i hep iflverenlerin isteklerine göre düzenlemektedir. 

Emek ve Meslek Örgütleri, sendikalar, kitle örgütleri, emekten, halktan, demokrasiden, bas›fltan
yana olan tüm güçler olarak bir kez daha belirtiyoruz. Çal›flma yaflam›n› kat›l›mc› ve demokratik
bir yaklafl›mla, çal›flanlar›n sigortas›z ve güvencesiz b›rak›lmas›n› önleyerek, sendikas›zlaflt›rmay›
de¤il sendikal› olmay› özendirerek, kay›t d›fl› çal›flt›rmay› önleyerek, insanca bir yaflam› sürdürecek
ücretle çal›fl›lmas›n› sa¤layarak düzenleyin. Bizler, piyasalaflt›r›lm›fl de¤il insan odakl› bir iflçi sa¤l›-
¤› ve ifl güvenli¤i yasas›n›n takipçisi olaca¤›z. Daha düflük maliyet ve daha fazla kar u¤runa daha
fazla insan ölmesin.

‹fl cinayetleri kader de¤ildir!

TÜRK-‹fi fiUBELER PLATFORMU

D‹SK ‹stanbul Merkez Temsilcili¤i

KESK ‹stanbul fiubeler Platformu

‹MOK (‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyonu)
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10.02.2011
TRT MÜDÜRÜ ÖZÜR D‹LEMEL‹D‹R

‹stanbul tabip Odas› üyesi, Üniversite Ö¤retim Üyeleri Derne¤i’nin kurucu üyesi Prof. Dr. Türkan
Saylan’a yap›lan sald›r›lar TRT Haber’de yay›nlanan söz konusu programla her türlü ahlaki ölçütün
d›fl›na ç›km›flt›r.

Belgesi, kan›t› olmayan, iftiralarla dolu, yanl›fl bilgilendirmeyle bir insan› ve onun bulundu¤u ku-
rumlar› topluma karfl› karalamaya yönelik bu tür haberlerin, programlar›n amac›n› elbet sorgulu-
yoruz ve sorgulayaca¤›z.

Türkan Saylan’› karalaman›n hangi amaca hizmet etti¤ini anlamak için Saylan’›n gerçekten neler
yapt›¤›na, kimlerle mücadele etti¤ine bakmak gerekir. Onun hayat›n›, düflüncelerini, yapt›klar›n›
anlatan kitaplar› okumadan onunla ilgili söylenenlere inan›lmayaca¤›n› umuyoruz. Söz konusu
program›n yer ald›¤› devletin resmi radyo televizyon kurumu kendisine verilmifl iletiflim, e¤itim,
haber gücünü Türkan Saylan’› konu edindi¤i bu temelsiz programla sorumsuzca kullanm›flt›r.

Medyan›n güvenilirli¤ini yitirmesi, hukukun güvenilirli¤ini yitirmesi gibi toplumu karanl›¤a sürük-
leyici bir olgudur. Çamur at, yap›flmazsa izi kal›r anlay›fl›yla Saylan’a ve iliflkisi bulundu¤u kurum-
lara sald›ranlar, Saylan’›n mücadele etti¤i karanl›¤› sürdürmek için u¤raflan insanlard›r. Bu karan-
l›k cehalettir. Bu sald›r› ise korkudan kaynaklanmaktad›r. Korktuklar› fley, varl›klar›n› borçlu olduk-
lar› puslu havan›n da¤›laca¤› iflaretleridir.

Prof. Dr. Türkan Saylan, ömrünü, cüzzam› ülkemizden silmeye, daha ça¤dafl bir toplum, bilime
dayal›, insan haklar›na, özgürlüklere, demokrasiye ba¤l›; bar›flç›, sanatsever bir gelecek kuflak ye-
tifltirmeye yönelik çal›flmalara adam›flt›r. Hiçbir dinsel inanca karfl› olmam›flt›r. Ne fleriat ne darbe
demifl, laikli¤in demokrasinin ön koflulu oldu¤unu söylemifltir. Bütün sözleri, yaz›lar› ve konuflma-
lar›yla belgelidir. Saylan’›n bütün yapt›klar› devletin resmi kurum ve kiflilerinin izinleriyle, destekle-
riyle gerçekleflmifltir.

Türkan Saylan’›n hayat›n› adad›¤› yoksul k›z çocuklar›n›n okutulmas›, küçük yaflta evlendirilmeme-
si, kad›n›n erkeklerle eflit haklara sahip olmas›, ülkemizin daha iyi e¤itim koflullar›na, daha iyi sa¤-
l›k koflullar›na kavuflmas› idealleri, bu karanl›ktan ve cahillikten ç›kar sa¤layanlar› elbette korkuta-
cakt›r.

‹nsanl›k tarihinin, kimi zaman k›sa geri dönüfller görülse de, Türkan Saylan’›n da bir neferi oldu-
¤u ça¤dafllaflma, demokratikleflme, özgürleflme, hukuku üstün k›lma, insanlar›n kardeflli¤i ve eflit-
li¤i yolunda ilerledi¤i bir gerçektir.

Say›n Hocam›z Türkan Saylan’a karfl› at›lan bu iftiralar› k›n›yor ve hocam›z›n an›s› önünde sayg›y-
la e¤iliyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI

‹STANBUL Ö⁄RET‹M ÜYELER‹ DERNE⁄‹
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13.01.2011
BASINA VE KAMUOYUNA AS‹STANLARDAN MEKTUP VAR…

Bizler Türkiye’nin dört bir yan›na aç›l›p say›lar› yüzü geçen üniversite hastanelerinin ve birer birer
kapat›l›p flehir s›n›rlar› d›fl›na ç›kart›lan e¤itim araflt›rma hastanelerinin asistanlar›y›z. 

Bugün buraya, gece gündüz hizmet verirken biz asistanlar› da tüketen sa¤l›k ortam›na art›k
tahammül edemedi¤imizi söylemeye geldik. 

Bahsedece¤imiz koflullar düzeltilmedi¤i sürece hastalar›n ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n bafl›na gelebile-
cek her türlü olumsuzluktan Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n sorumlu olaca¤›n› aç›klamaya geldik.

Kamyon floförünü 5 saatten fazla uykusuz çal›flt›rmayanlar›n 33 saat uykusuz çal›flt›r›lan asistan
hekimlere söyleyecek sözleri olmal›!

Bizler daha iyi tedavi edilebilmek için seçti¤iniz üniversite ve e¤itim araflt›rma hastanelerinde
karfl›n›za ç›kan, poliklinik ve acillerde sizi karfl›layan, servislerde size ilk günayd›n› diyen, koridor-
larda h›z›na yetiflemedi¤iniz, hastanenin her yerinde gece gündüz görmeye al›flt›¤›n›z hekimleriz.
Sizin bile inanamayaca¤›n›z bir çal›flma temposu içinde çal›fl›yoruz; yemeden, içmeden, dinlen-
meden, oturmadan gece-gündüz hastalara sa¤l›k hizmeti sunmaya çal›fl›yoruz. Sa¤l›k hizmetinde
üstlendi¤imiz görevin s›n›rlar› belirsiz; hastalar›n teflhis-tedavi-takibinden t›bb› sekreterli¤e, hasta-
lara t›bb› malzeme bulunmas›na kadar hastanelerin ara eleman› olarak biz asistanlar çal›fl›yoruz.
Bu koflullar alt›nda bir haftada çal›flt›¤›m›z saatlerin toplam› herhangi bir ifl kolunda en kurals›z
koflullarda çal›flan birine k›yasla birkaç kat daha fazla: haftal›k 120-130 saate varan çal›flma
süreleri içinde insan olmaktan uzaklafl›yoruz. 

fiimdi çok basit bir soruyu de¤erli bas›n mensuplar› arac›l›¤›yla tüm muhataplar›m›za sormak istiy-
oruz. Kendinizin ya da en yak›nlar›n›z›n haftada 130 saate yak›n çal›flan ve bir çok kez aral›ks›z 33
saat uykusuz hizmet vermek zorunda kalan asistan hekimlerden sa¤l›k hizmeti almas›n› ister
misiniz?

Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n tüm “Dönüflüm Programlar›na” ra¤men hekimlik yüzy›llard›r oldu¤u gibi bu
gün ve yar›nda Performans ve para odakl› bir hizmet sunumu haline getirilemeyecek!!

“Prometheus insanl›¤a atefli hediye etti ve onunla birlikte bilimi, Hekim Apollo bize tedavi etme
sanat›n› hediye etti ve onunla birlikte merhamet duygusunu..”

Biz asistanlar hastanelerde yaflad›¤›m›z onlarca olumsuzlu¤a ra¤men olabildi¤ince bu merhamet
duygusuyla hareket ediyoruz. Gittikçe kötüleflen ve cad› kazan›na dönen bu sa¤l›k ortam›na kat-
lanmam›z›n yegane sebebi Sa¤l›k Bakan›’n›n söyledi¤inin tersine para de¤il, ma¤dur olana besle-
di¤imiz vicdani sorumluluktur. 

Bizleri “büyük kar” beklentisiyle “büyük yat›r›mlar” yapan özel sa¤l›k sermayesinin ucuz iflgücü
haline getirmeye çal›flanlara buradan en gür sesimizle bir kez daha ifade ediyoruz: talebimiz, har-
cad›¤›m›z eme¤in karfl›l›¤›n› almak, insanca yaflayabilecek bir gelire sahip olmakt›r. 

Hemen her gün bir hastanede fiziki ve sözlü sald›r›ya maruz kalan asistan hekimler olarak art›k
yeter diyoruz!

Sa¤l›k sisteminin bütün sorunlar›n›n sorumlusu olarak hastan›n o an karfl›na ç›kar›lan hekim lanse
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edilince; “Mükemmel bir sa¤l›k sistemi kurduk” diyerek s›n›rs›z propaganda yap›l›p buna
inand›r›lan yurttafllar›n ilk aksakl›kta karfl›s›na ç›kan ( ki genelde asistan hekimlerdir) hekime öfke
ve tepkisini yans›tmas› do¤al karfl›lan›nca; ne finansman›nda, ne malzeme al›m›nda, ne çal›flma
saatlerinde hiçbir belirleyicili¤i olmayan hekimlere ( asistanlara) aksakl›klardan dolay› yap›lan
flikayetlerde soruflturmalar aç›larak cezalar verilip hastalar kand›r›l›nca, yani “çöpler kilimin alt›na
süpürülerek ve asistanlar günah keçisi haline getirilerek” ancak ve ancak birkaç oy fazla al›nabilir.
Ancak bilinmelidir ki hekimlik mesle¤ine ve hekim-hasta iliflkisine verilen zarar kat be kat daha
fazla olmaktad›r.

Bu nedenle buradan baflta Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Üniversite rektörlükleri olmak üzere tüm yetkililere
seslenmek istiyoruz. Çok uzun zamand›r sözlü sald›r›dan fiili sald›r› boyutuna geçip yayg›nlaflan ve
hekim ölümlerini bile kan›ksayan hastanelerdeki hekimlere yönelik fliddet giriflimlerini engelleye-
cek güvenlik önlemlerinin ivedilikle al›n. Bundan çok daha önemlisi hasta ve yak›nlar›n› hekimlere
karfl› k›flk›rtmaktan vazgeçin. Kendi yetersizlik ve beceriksizliklerinizden ortaya ç›kan idari ve
finansal eksikliklerin sorumlusu olarak hekimleri göstermeyi b›rak›n. Bilinmelidir ki fliddet ve sa¤l›k
hizmeti birbiri ile ba¤daflmayacak iki kavramd›r. Ve fliddet yönelimi olan bir yerde iyi bir sa¤l›k
hizmetinden söz edilemez.

Sa¤l›k Bakan› diyor ki; araflt›rma hastanelerinde hekim bafl›na 10, üniversite hastanelerinde 2
hasta düflüyor… Her gün onlarca hasta, servis takibi, acil nöbetleri ile bunalan biz asistanlar, Say›n
Bakan’la ayn› ülkede yaflam›yoruz. Bahsetti¤i istatistiki rakamlar› günlük çal›flmam›zda göremiy-
oruz. Uzmanl›k e¤itimi vermesi gereken e¤itim-araflt›rma ve üniversite hastanelerinde poliklinik ve
acil bafl›na günde 100’den fazla hastaya bakmaktay›z. Bu yo¤unluk neden gösterilerek almam›z
gereken uzmanl›k e¤itimi verilmemektedir. E¤itimsiz b›rak›lan bizler yanl›fl teflhis koyup uygunsuz
tedavi yapmaktan korkmaktay›z. Bu flekilde sunulan bir hizmetten malpraktis do¤mamas›
imkans›zd›r. Poliklinik ve acillerde asistanlar yaln›z b›rak›lmamal›, uzmanlarla birlikte çal›flmal›, asis-
tanlar hizmet sunman›n yan›nda standart bir uzmanl›k e¤itimine tabi tutulmal› ve tüm bu iflleyifl
sa¤l›k bakanl›¤› ve meslek örgütünün oluflturaca¤› komisyonlarca denetlenmelidir.

Sa¤l›k Bakan› diyor ki; üç kanun ç›kar›r tabip odalar›n› kapat›r›m… Sendikalaflmak zaten bu sis-
temde “deveye hendek atlatmaktan” daha zor. Kimse sesini ç›karmaz, ucuza esnek ve uzun
çal›flma meflrulafl›r, baflta asistan hekimler olmak üzere herkes eme¤ine sahip ç›kacak bir çaba ve
örgütlenme yerine siner ve sessiz kal›rsa, bilinmelidir ki bundan baflta halk olmak üzere biz hekim-
ler dahil herkes zarar görecektir. Bizler burada ‹stanbul Tabip Odas› Asistan Hekim Komisyonu
alt›nda bir araya gelmifl asistanlar olarak örgütlü mücadelemizin hiçbir zaman engellene-
meyece¤ini ve gasp edilen haklar›m›z yeniden kazan›lana, taleplerimiz yerine getirilene kadar
mücadele edece¤imizi söylüyoruz..

‹STANBUL TAB‹P ODASI

AS‹STAN HEK‹ML‹K KOM‹SYONU 
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22.02.2011
‹STANBUL A‹LE HEK‹ML‹⁄‹N‹N ‹K‹NC‹ ÜÇ AYINA KIZAMIK 
SALGINI ‹LE G‹R‹YOR!

‹stanbul aile hekimli¤i uygulamas›na Sa¤l›k Müdürlü¤ünün geçti¤imiz hafta yapt›¤› bas›n toplant›-
s›nda da belirtti¤i gibi ciddi planl› bir haz›rl›kla de¤il Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n direktifi ile h›zland›r›lm›fl
olarak geçirilmifltir. 

Bu nedenle hiçbir nitelik kayg›s› güdülmeden “8 ayda 4000 hekim e¤itilmifl” denilerek övünülmek-
tedir. Oysa ki sistem de¤iflikli¤i yapan ülkelerin hemen hepsinde kurulu sistem esas al›n›p gelifltiri-
lirken bizde bir gecede tümüyle y›k›l›p yeni bir sa¤l›k sistemi uygulama anlay›fl›n› benimsenmifltir.
Bu yap›l›rken daha bafl›ndan birçok sorunla karfl›lafl›laca¤› bilinerek “göç yolda dizilir”mant›¤›yla
hareket edilmifltir.

Sonuç aç›kt›r; son bir y›lda ne yap›p edip ‹stanbul’da aile hekimli¤ine geçme ifli d›fl›nda birinci ba-
samakta baflka iflle u¤raflmayan, birinci basamakla ilgili sorumluluklar›n› unutan, hekimlerde, hem-
flirelerde, sa¤l›k personelinde motivasyon b›rakmayan anlay›fl nedeniyle, ‹stanbul k›zam›¤› yok et-
me aflamas›ndayken k›zam›k salg›n› yaflar hale getirilmifltir. Bu nedenle, K›zam›k salg›n›n sorumlu-
su olan ve telafla düflen sa¤l›k müdürlü¤ü “ 9-12 ay aras› tüm bebeklere ek bir doz k›zam›k+k›za-
m›kç›k+kabakulak karma afl›s› afl›lama kampanyas› düzenlendi¤i bildirmektedir.” 

‹stanbul’un Aile Hekimli¤i Sistemine geçti¤i üç (3) ay içinde neler oldu;

Kamuya ait 552 birinci basamak sa¤l›k kuruluflu(sa¤l›k oca¤› kapat›ld›) yerine 808 özel birinci ba-
samak sa¤l›k kuruluflu kuruldu. 

Halk›n sa¤l›¤›n› s›rt›nda yük olarak görenler birinci basamak sa¤l›k kurumlar›n›n bak›m - onar›m, ki-
ra, temizlik, elektrik, su, ›s›nma, çal›flan görevlinin ücretini hekimlerin üzerine y›km›flt›r.

Maliye bakanl›¤› bu nedenle aile hekimlerini ticaret erbab› gibi de¤erlendirerek ek ödemeler yap-
mak zorunda b›rakm›flt›r.

Sa¤l›k müdürlü¤ü bas›n aç›klamas›nda sa¤l›k çal›flanlar›n›n “bu uygulamada memnun oldu¤unu”
bildiriyor. Bu yaklafl›m var olan› görüp de¤erlendirememek, en iyi deyimle kendini kand›rmaktan
baflka bir fley olamaz.

Ya aile hekimi olursun ya da küçük bir k›sm›n›za toplum sa¤l›¤› merkezleri d›fl›nda sistem içinde ça-
l›flacak yer b›rakmam diyerek, tüm hekimlerin bu sisteme zorlayan ve sonras›nda da gönüllü girdik-
leri gibi bir yan›lg›dan hareket eden anlay›fl, verili durumu bir memnuniyet gibi alg›latmaya çal›fl-
maktad›r.

‹stanbul’un sa¤l›¤›n› yönetenler geçti¤imiz üç ay içerisinde aile sa¤l›¤›/toplum sa¤l›¤› merkezlerin-
de ve di¤er kamu kurum ve kurulufllar›nda çal›flan aile hekimlerin / pratisyen hekimlerin

1. ‹fl güvencelerinin olmamas›ndan, 

2. Tek tarafl› sözleflmelere zoraki imza atm›fl olmaktan, 

3. Sözleflme sürelerinin sa¤l›k müdürlü¤ü taraf›ndan tek yanl› olarak belirlenmesinden, 

4. fiu an ald›klar› maafl›n ne zaman ne flekilde düflürülece¤inden,

5. Sorumlu olduklar› nüfusun çoklu¤undan,

6. Düzenli bordro verilmemesinden, 
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7. Maliye bakanl›¤›nca ticaret erbab› gibi görülmekten, tamir tadilat iflleriyle u¤raflmaktan

8. ‹stedi¤imi yapmazsan/yazmazsan baflka hekime giderim tarz› yanl›fl yaklafl›mlar›n sa¤l›k yönetici-
leri taraf›ndan da kabul görmesinden, 

9. Sa¤l›k hizmetini hekim+hemflire+di¤er sa¤l›k çal›flanlar› ile birlikte bir ekip olarak sunamamak-
tan, 

10. Hasta bakma(poliklinik) iflleri ve arta kalan zamanda bilgisayara veri girifli yapma d›fl›nda baflka
ifllere vakit bulamamaktan,

11. Belediye ve di¤er kamu binalar›nda hizmet vermek durumunda olan hekimlerin buralardan at›l-
makla yada cari giderlerinin kendilerine verilmesini istenmesinden

12. Bafllang›çta yaklafl›k 3500 nüfusa bak›laca¤› söylenmesine ra¤men birçok bölgede bu nüfusun
2-3 kat›na ç›kmas›ndan, misafir hasta kavram›n›n ne olaca¤›n›n belirsizli¤inden, 

13. Toplum sa¤l›¤› hekimleri esas iflleri olan topluma dönük koruyucu önleyici sa¤l›k hizmetleri il-
gilenmeleri gerekirken bofl aile hekimli¤i pozisyonlar›na yada aile hekimli¤i uygulamas› nedeniyle
boflalan hastane acillerine görevlendirmelerin belirsizli¤inden

14. 112 acil hekimleri aile hekimli¤i uygulamas›n›n yol açt›¤› hekim+hemflire eksiklerinin dolmama-
s› nedeniyle artan ifl yükü karfl›s›nda acil vakalara birim zamanda ulaflamaman›n yaratt›¤› olumsuz-
luklardan,

15. AÇSAP çal›flanlar› aile hekimli¤i uygulamas›n›n yol açt›¤› hekim+hemflire eksiklerinin dolmama-
s› nedeniyle fiilen hizmet veremez hale getirilmekten ve kötü koflullarda çal›flmak zorunda kalmak-
tan,

16. Hastane acil hekimleri aile hekimli¤i uygulamas›n›n yol açt›¤› hekim eksiklerinin dolmamas› ne-
deniyle çok fazla hasta bakmaya zorlanmaktan ve hizmet kalitelerinin düflmesinden yo¤un çal›flma
temposundan,

17. Verem Savafl Dispanserinde çal›flan deneyimli hekimlerin ASM ler geçmesiyle 5000 üzerinde
Tbc li hastalar›n tedavi ve izlemlerinin aksamas›ndan,

18. Aile Hekimli¤i ile birlikte azalaca¤› iddia edilen hastanelerdeki hasta kuyruklar›n›n azalmam›fl
aksine artm›fl olmas›ndan,

19. Ebe ve hemfliresi olmadan çal›flmaktan ve ba¤l› nüfusun çocuk ve gebe afl›lar›, izlemleri, aile
planlamas› hizmetlerini vermemekten, son derece rahats›z olduklar›n› bilmelidirler.

Bu nas›l bir memnuniyet ki tüm Türkiye’ye davet edilmesine ra¤men TUS’ n› kazanarak sistem d›-
fl›na ç›kacak olanlar(200-300 civar›nda olmas› bekleniyor) hariç 200 hekim, 50 hemflire daha üç ay-
l›k deneme sonucu aile hekimli¤inden istifa etmifl durumdad›r. 

Sa¤l›k Ocaklar›n›n tabelalar›n› bile sökmeden sadece hekim say›s›n› artt›rarak yap›lan de¤iflikli¤i
halk henüz tam alg›layamam›flt›r. Birçok yerde halk sa¤l›k oca¤›na gitti¤ini sanmaktad›r. Sa¤l›k oca-
¤›na gidince tüm hekimlerden rahatl›kla yararlan›rken flimdi Aile Sa¤l›¤› Merkezi’ndeki hekimden
yararlanmak istedi¤inde neden reddedildi¤ini, sadece bilgisayara kay›t ifllemleri nedeniyle neden
beklemek zorunda kald›¤›n›, ba¤l› oldu¤u Aile Sa¤l›¤› Merkezi’nin neden çok uzak oldu¤unu, ne-
den hala hemfliresi olmad›¤›n› soruyor.

Üç ay içerisinde (aile hekimli¤ine geçifl süreci nedeniyle önceden yaflanan aksakl›klar da göz önü-
ne al›nacak olursa ) topluma dönük koruyucu sa¤l›k hizmetleri alan›nda ‹stanbul’un sa¤l›¤›n› yöne-
tenlerin plans›zl›¤›/programs›zl›¤›ndan dolay› bir belirsizlik yaflanmaktad›r. Sa¤l›k Müdürlü¤ü son üç

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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ay içinde kaç çocu¤un afl›land›¤›n› bilememekte, so¤uk zincirin nas›l iflledi¤ini izleyememektedir.

‹stanbul’un en yoksul, en çok sa¤l›k hizmeti bekleyen bölgeleri 3 ay önce aile hekimli¤i yerlefltirme-
lerinde hekimler taraf›ndan tercih edilmemiflti. Bu nedenle Sa¤l›k Müdürlü¤ü baz› aile hekimli¤i bi-
rimlerini iptal ederek soruna çözüm bulaca¤›n› düflündü. Ama 3 ay içinde 4. Yerlefltirme yap›l›yor,
hala ihtiyaçlar karfl›lanamad›. Sa¤l›k Müdürlü¤ü bir hafta önceki bas›n toplant›s›nda 144 hekime
gereksinim duyduklar›n› aç›klad›. Hekim aç›¤›n›n neredeyse ço¤u Sa¤l›k Müdürlü¤ünün bas›n top-
lant›s›nda da dile getirdi¤i gibi “Esenler 15, Ba¤c›lar 28, Arnavutköy 9 ve Sultangazi 54 gibi ilçeler
(sorunlu ilçeler)” ve cezaevleridir.

Sa¤l›k Müdürlü¤ü bu durumu “Baz› yerlerde görevlendirme yapam›yoruz, çünkü binan›n kendisi
yok, kiralayacak eleman da yok. Bu say› toplam 44 aile sa¤l›¤› merkezini geçmiyor.” diye aç›kl›yor.

Sa¤l›k Müdürlü¤ü yapt›¤› de¤erlendirmede sa¤l›k ocaklar›nda bir hekim 100 hasta bakarken, flim-
di 30-40 hasta bak›yor diye övünüyor. Birçok Aile Sa¤l›¤› Birimin için bu rakamlar gerçekçi olmad›-
¤› gibi her iki durumun sorumlusunun, ‹stanbul’un sa¤l›¤›n› 8 y›ld›r yöneten anlay›fl oldu¤unu unut-
mufl gibi davran›yor. 

‹stanbul’un sa¤l›¤›n› yönetenler, ‹stanbul’a d›flardan tayinle yaklafl›k 500 hekim getirdi, ayr›ca aile
hekimli¤i uygulamas› ile il içinde hekimleri yer de¤ifltirmeye zorlad›. Sa¤l›k Müdürlü¤ünün bas›n
toplant›s›nda “tüm ülke çap›nda Hastanelerden, 112'lerden ve kamunun di¤er alanlar›ndan aile
hekimli¤i için ayr›lan hekim, ebe ve hemflire say›s› 3 bini bulmufltur.” diye dile getirdi¤i gibi kamu
kurumlar›ndan hekim çekilip oralar boflalt›ld›. Bir yan› yaparken di¤er yan› y›kmak övünülecek bir
davran›fl olamaz.

Üç ay›n sonunda ‹stanbul’da acil vakalara, 112 nin ulaflma süresi artm›flt›r. Hastane acillerinde he-
kim bafl›na düflen hasta say›s› artm›flt›r.

‹stanbul Tabip Odas›’n›n Acil Yard›m ve Kurtarma ‹stasyonlar›nda kaç hekimin çal›flt›¤› bilgisini Sa¤-
l›k Müdürlü¤ünden ›srarla istenmesine ra¤men henüz verilmemifltir. Bu nedenle kaç istasyonda he-
kim çal›flt›¤›n› bilemiyoruz. Ancak üyelerimizin bize verdi¤i bilgiler say›n›n oldukça az (tüm 112 is-
tasyonlar›n›n ancak %25 civar›nda) oldu¤unu iflaret etmektedir.

Ayn› süre çal›flmalar›na, ayn› e¤itimi almalar›na ra¤men aile hekimleri / aile sa¤l›¤› elemanlar› ile di-
¤er birinci basamak hekimleri ve hemflireleri aras›nda çok ciddi ücret farkl›l›klar› yaflanmaktad›r. Bu
nedenle hekimlerin kendi aralar›ndaki, di¤er sa¤l›k çal›flanlar› ile olan iliflkileri de bozulmufltur.

Aile Hekimlerinin oldukça yüksek ücret ald›klar›, 7 gün/24 saat hizmet verilece¤i, evlere gidilece¤i
fleklinde yetkililerce yap›lan popülist aç›klamalar, sa¤l›k çal›flanlar›yla halk› karfl› karfl›ya getirmifltir.

Geçici görevlendirmelerle çal›flt›¤› birim d›fl›nda baflka yerlere görevlendirmeler artm›fl, buralara
gönderilen personele ödenmesi gereken ücretler de ödenmemifltir.

Sa¤l›k müdürlü¤ü verileri 144 tane hekimsiz aile sa¤l›¤› birimi (144x3000=518.400), iptal edilen bi-
rimler, aç›lmas› düflünülen birimler ve ‹stanbul’un gerçek nüfusunun 12.000 olmad›¤›n› da düflü-
nüldü¤ünde yaklafl›k 1.500.000 kifli yani her 10 kifliden biri sa¤l›k hizmetine ulaflam›yor ya da zor-
lukla ulafl›yor. 

Sultangazi ilçesinde yaflayanlar›n yar›s›n›n Aile Hekimi yoktur. Bina ve personel sorununu gidere-
meyen bakanl›k, çareyi yar›ya yak›n nüfusu mevcut Aile Hekimlerine bölüfltürmekte bulmufltur.
Sa¤l›k gereksiniminin en fazla oldu¤u ilçelerde (Sultangazi, Ba¤c›lar, At›flalan›, Esenler gibi) Aile He-
kimli¤i uygulamas› henüz tam olarak bafllat›lamam›flt›r. K›zam›k vakalar› da özellikle bu bölgelerde
tespit edilmifltir.
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Sa¤l›k Müdürlü¤ü “yüzde 99'larda hizmetin rahatl›kla verildi¤i, çok az baz› noktalarda zorland›¤›-
m›z bir sistem söz konusu”diyor di¤er yandan 808 olan ASM say›s›n gerçekte 891 olmas› gerekti-
¤ini söylüyor. Söyledikleriyle çelifliyor. Yani en iyimser rakamla bile ‹stanbul halk›n›n %10’u birinci
basamak sa¤l›k hizmetine ulaflam›yor.

Aç›klar›n k›sa sürede kapat›lamayaca¤› müdürlükçe öngörüldü¤ü için TUS s›nav›n› kazanan, aile
sa¤l›¤› merkezlerinde ve toplum sa¤l›¤› merkezlerinde çal›flan hekimlerin atamalar› geciktiriliyor.

25 may›s 2010 tarihinde yay›nlanan yönetmelikle, Aile sa¤l›¤› birimleri A ,B, C, D gibi s›n›fland›r-
malara tabi tutularak, herkese eflit ücretsiz olmas› gereken sa¤l›k hizmeti, vatandafllar›n bir k›sm›-
na A s›n›f›, bir k›sm›na da D s›n›f›n› fleklinde reva görülmektedir. Hizmetin niteli¤i de¤il ASM lerin
görüntüsü/fl›kl›¤› öne ç›kar›lmaktad›r. (Bu yönetmeli¤in iptali için TTB yarg›ya baflvurmufltur.)

Aile hekimlerine 30 Aral›k 2010 tarihinde yay›nlanan ödeme ve sözleflme yönetmeli¤iyle ücretlerin
düflürüldü¤ü yeni bir ödeme hesaplama flekli dayat›lm›flt›r. Aile Sa¤l›¤› Merkezlerinin kira, personel,
›s›nma, elektrik, su, onar›m, t›bbi donan›m vs. giderleri için ödenen cari giderler yar› yar›ya düflü-
rülmüfl, iki y›l içinde al›nacak 100 ceza puan›yla sözleflmelerin fesh edilece¤i belirtilerek ceza puan-
lar› dayat›lm›flt›r. (TTB bu yönetmeli¤in iptali için yarg›ya baflvurmufltur.)

Toplum Sa¤l›¤› Merkezlerinde çal›flanlar, say›lar›n›n azl›¤›, ifl yükünün çoklu¤u, yöneticilerin plan-
s›z/programs›z ifl yönetmeleri nedeniyle ne ifl yapaca¤›n›, hangisine yetiflece¤ini bilemez duruma so-
kulmufllard›r.

Bu üç ay içinde aile hekimli¤i sitemine geçilmeden sa¤l›k müdürlü¤ünün uygulamakla övündü¤ü
GEBL‹S(Gebe bebek lohusa izleme sistemi)’e göre ‹stanbul’da 227. 000 bebek kay›tl› iken AHBS (Ai-
le Hekimli¤i Bilgi Sistemi) de 70.000 bebek görülmektedir. Yani üç ayd›r 160.000 bebek izleneme-
mektedir.

Çal›flanlar›n yo¤un oldu¤u (gündüz nüfusunun) kent merkezlerindeki (Bak›rköy, fiiflli, Taksim, Ka-
d›köy, Eminönü… vd.) Aile Sa¤l›¤› Merkezlerinin artan ifl yükünün nas›l çözülece¤i de bir belirsizlik
olarak ortada durmaktad›r.

Sevk zinciri olmadan, ekip hizmeti olmadan, tümüyle kamu taraf›ndan finanse edilmeden, koruyu-
cu/tedavi edici hizmetlerin birlikteli¤i olmadan, çal›flanlar›n ifl güvencesi olmadan bir birinci basa-
mak olmaz olandan da hay›r gelmez.

Hekimler ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›, bu sistemde çal›flmaktan mutlu olmad›klar›n›, gelecek kayg›s›
tafl›d›klar›n›, halka sunmak istedikleri nitelikli sa¤l›k hizmetini, iyi hekimlik de¤erlerini koruyarak sür-
dürmenin güç oldu¤unu bilmektedirler.

Sa¤l›k Bakanl›¤›n›, sa¤l›k hizmetlerini özellefltirme ve ticarilefltirme politikas›ndan vazgeçmeye sa¤-
l›¤›n anayasal bir hak oldu¤undan hareketle kamusal bir hizmet olarak herkese eflit ücretsiz ulafl›-
labilir flekilde sunmaya davet diyoruz.

‹stanbul Sa¤l›k Müdürlü¤ünün yaflananlara gözlerini, söylenenlere kulaklar›n› açmas› gerekir. Elefl-
tirileri “ al›flkanl›klar›n bozulmas› bu de¤iflime karfl› bir direnç.” Kolayc›l›¤› ile geçifltirmek yerineAi-
le Hekimli¤i uygulamas›nda ‹stanbul’da yaflanan s›k›nt›lar› Sa¤l›k Bakanl›¤›na anlatarak onlar› bu
inad›ndan vazgeçirmeleri daha do¤ru olacakt›r.

SA⁄LIKTA DÖNÜfiÜM PROGRAMININ B‹R PARÇASI OLAN A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ UYGULAMASINDAN
DO⁄ACAK SONUÇLARIN SORUMLULU⁄U HEK‹MLER‹N, SA⁄LIK ÇALIfiANLARININ DE⁄‹L YÖNET‹-
C‹LER‹N OLACAKTIR!

‹STANBUL TAB‹P ODASI / PRAT‹SYEN HEK‹ML‹K DERNE⁄‹ ‹STANBUL fiUBES‹
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25.02.2011
HEK‹MLERE VE SA⁄LIK ÇALIfiANLARINA YÖNEL‹K fi‹DDETE
‹SYAN ED‹YORUZ! SA⁄LIKTA YAfiANAN SORUNLARIN
SORUMLUSU B‹ZLER DE⁄‹L‹Z!

Bizler;

Her gün ülkemizin dört bir yan›ndaki binlerce sa¤l›k kurumunda; acillerde, polikliniklerde, labora-
tuvarlarda, ameliyathanelerde…çocuklar›m›z›, yafll›lar›m›z›, düflkünlerimizi, hastalar›m›z› sa¤l›klar›-
na kavuflturmak için fedakarca çal›fl›yoruz.

Çünkü bizler;

‹nsan yaflam›na bafllang›c›ndan itibaren sayg› gösterece¤imize, kendi yaflam›m›z› insanl›¤›n hizme-
tine adayaca¤›m›za, hastalar›m›z›n sa¤l›¤›n›n bizim için en önce gelece¤ine... mesle¤imize ad›m
att›¤›m›z ilk gün söz verdik.

O günden bu yana bizlerin en büyük mutlulu¤u hayata döndürdü¤ümüz, ac›s›n›-›zd›rab›n› dindir-
di¤imiz, sa¤l›klar›na kavuflturdu¤umuz hastalar›m›z›n yüzündeki tebessümdür. 

Ne var ki;

Son y›llarda giderek artan bir biçimde fliddete maruz kal›yoruz. Sevgisiz, hürmetsiz, de¤er bilmez
yöneticiler taraf›ndan sürekli olarak haks›zl›¤a u¤ruyor, suçlan›yor ve hedef gösteriliyoruz. Mes-
lektafllar›m›z darp ediliyor, yaralan›yor, sakat b›rak›l›yor, öldürülüyor.

Oysa…

Yap›lan bütün propagandalara ra¤men sa¤l›kta kötüye gidiflin sorumlusu bizler de¤iliz.

Bir doktorun günde yüz, yüz yirmi hasta bakmas›n›n, hastalar›m›za yeterli süre ay›ramaman›n, acil
servislerde yaflanan izdiha›n sorumlusu bizler de¤iliz.

Sa¤l›k kurumlar›ndaki düzensizliklerin, kötü yönetimlerin sorumlusu bizler de¤iliz.

Hastalar›m›z›n ödedi¤i “kat›l›m paylar›”n›n, “ilave ücretler”in sorumlusu bizler de¤iliz.

Sürekli de¤iflen uygulamalar›n, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödemedi¤i ilaçlar›n sorumlusu bizler
de¤iliz.

Tam tersine, uygulanansa¤l›k politikalar›, vatandafllar› oldu¤u gibi bizleri de ma¤dur ediyor.

Bugün buradan siyasi iktidara sesleniyor: “Art›k yeter!” diyoruz. 

Hekimlere ve Sa¤l›k Çal›flanlar›na Yönelik fiiddete ‹syan Ediyoruz!

Sa¤l›kta yaflanan sorunlar›n sorumlusu bizler de¤iliz.

Sorumlular, sorumluluklar›n› bilmeli, bizleri hedef göstermekten vazgeçmelidir!

Kamuoyuna sayg› ile duyurulur.

TÜRK TAB‹PLER‹ B‹RL‹⁄‹
‹STANBUL TAB‹P ODASI
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03.03.2011
BUGÜNE KADAR SÖYLED‹K, B‹R KEZ DAHA SÖYLÜYORUZ;
HEK‹MLER‹N VE BÜTÜN SA⁄LIK ÇALIfiANLARININ
GÜVENCEL‹, EMEKL‹L‹⁄E YANSIYAN B‹R ÜCRET ALMAK
HAKKIDIR!

De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Bugün burada Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n Haydarpafla Numune Hastanesi’nde geldi¤i nok-
tay› sizlerle ve kamuoyu ile paylaflmak için toplanm›fl bulunuyoruz. 

Siyasi iktidar taraf›ndan uygulanan politikalarla vahfli piyasa koflullar›na aç›lan sa¤l›k sistemimiz
birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinde çal›flan aile hekiminden üniversitedeki ö¤retim üyesine kadar
bütün hekimlere performans sistemini dayatmaktad›r. Performans sistemi, sa¤l›k çal›flanlar›n›
puan toplama telafl›na yöneltirken, çal›flma bar›fl›n› bozmakta, asistan e¤itimi ve nitelikli sa¤l›k
hizmetini geri plana atmakta; ucuz iflgücüyle, uzun saatler, güvencesiz olarak çal›flmay› getirmek-
tedir.

Bu sistemde 9 saatlik mesai sonras› 15 saat nöbet tutan asistan hekim, yo¤un ifl yükü alt›nda
ezilen uzman hekim, e¤itime ve bilimsel çal›flmalara zaman bulamayan klinik flefi eme¤inin
karfl›l›¤›n› alamamakta; nitelikli sa¤l›k hizmeti sunamamaktad›r. E¤itim araflt›rma hastanelerinde
tüm faaliyetler hizmet sunumu üzerinden kurulmakta, bir hekim günde 80-100 hasta bakmak
zorunda kalmaktad›r. Bütün bu çal›flmalar›n karfl›l›¤›nda ise emeklili¤e yans›mayan, güvencesiz
ücretler ödenmektedir. Hizmete endeksli çal›flan, e¤itim ile desteklenmeyen ya da kendi bafllar›na
ö¤renmeye terk edilen asistanlar için hata yapma riski fazlas›yla artmaktad›r. Sa¤l›k ortam›nda
yaflanan her türlü aksakl›k, yo¤unluk ve yorgunlu¤un sonuçlar›ndan hekimler sorumlu görülmek-
tedir.

Tam Gün Yasas› ve ard›ndan ç›kar›lan döner sermaye yönetmelikleriyle hekimlerin çal›flma yaflam›
çekilmez hale getirilmifl; ayn› süreçte Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan kamuoyunda hekim ücretlerinin
çok yüksek oldu¤u alg›s› yarat›lm›flt›r. Bütün bunlar yetmezmifl gibi, hekimler “paragöz”, “tuzu
kuru”, “aç gözlü” olarak lanse edilmifltir. Uzun çal›flma saatlerinin, uykusuz kalman›n, a¤›r ifl
yükünün karfl›l›¤›n› alamayan hekimler bir de yöneticilerin hürmetsiz, de¤er bilmez tutumlar›na
maruz kalmakta; son günlerde artan oranlarda yafland›¤› üzere sözel ve fiziksel fliddete u¤ramak-
tad›r.

Kamu hastanelerine kayna¤›n› “kendin bul”dayatmas› yap›lmakta, yönetiminden hizmetin sunum
biçimine, vatandafltan al›nan kat›l›m paylar›na kadar her aç›dan bu kurumlar iflletme haline getir-
ilmektedir. E¤itim araflt›rma hastanelerine “hizmet hastaneleri” gözüyle bak›lmakta, sa¤l›k hizme-
tini niteliksizlefltiren performans ve döner sermaye uygulamalar› baflat hale getirilmektedir. Bütün
bunlara ra¤men bugün gelinen noktada paralar toplanamaz, puanlar hesaplanamaz, ödemeler
yap›lamaz hale gelmifltir.

Bugüne kadar söyledik bir kez daha söylüyoruz; hekimlerin ve bütün sa¤l›k çal›flanlar›n›n
güvenceli, emeklili¤e yans›yan ücret almak hakk›d›r. Hesaplanamayan puanlar, ertelenen, kesin-
tiye u¤rayan, bir ay verilip bir ay verilmeyen döner sermaye/ performans ödemelerinin insaf›na
b›rak›lan hekimler için bugün gelinen son noktad›r. Merkezi bütçeden karfl›lanmayan, güvence-
siz, insanca yaflamaya yetmeyen, emeklili¤e yans›yamayan bir gelir istemiyoruz.
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Bizleri önce özerk sonra özel iflletmelerde ucuz iflgücü haline getirmeye çal›flanlara buradan bir
kez daha sesleniyoruz: talebimiz, harcad›¤›m›z eme¤in karfl›l›¤›n› almak, insanca yaflayabilecek bir
gelire sahip olmakt›r. 

Yetersiz ve beceriksiz yönetimler, idari ve finansal eksikliklerinin sorumlulu¤unu üstlenmelidir.

Mesai genelgeleri, vardiya uygulamalar›, uzun çal›flma saatleri, fazla say›da ifllem yapma bask›s›
alt›nda s›k›flt›r›lan hekimler, bu s›k›flm›fll›k duygusunu, kendi emeklerine sahip ç›karak aflacaklard›r.
Bugüne kadar özel hekimlik alan›nda vurgulad›¤›m›z “nitelikli ücret gasp›” durumu bu defa
ülkemizin en büyük, en köklü hastanelerinden birinde, Haydarpafla Numune Hastanesi’nde
yaflanmaktad›r. Nereden, nas›l temin edildi¤i bilinmeyen bilgisayar kay›t programlar›nda yaflanan
sorunlar nedeniyle, bilgilerin güvenli ve yeterli flekilde girilememesi, faturaland›rma ve raporlama
ifllemlerinin eksik yap›lmas›, eski programdaki bilgilere ulafl›lamamas› gibi nedenlerle hastalar›n
yan› s›ra sa¤l›k çal›flanlar› da ma¤dur edilmifltir. Program ve flirketten kaynaklanan muhasabe ve
faturaland›rma sorunlar› nedeniyle, sa¤l›k çal›flanlar› ek ödeme alamam›flt›r. Sorunun programdan
kaynakland›¤› bilinmesine ra¤men yöneticiler bir kez daha hekimleri ve sa¤l›k çal›flanlar›n› yeter-
ince çal›flmamakla suçlamakta ve sorumluluktan kurtulmak istemektedir.

Oysa biz sa¤l›k çal›flanlar› olarak biliyoruz ki;

- Bugün burada çöken, yandafllara pazar yaratma çabas›d›r!

- Bugün burada çöken, performans ve döner sermaye sistemidir! 

- Bugün burada çöken, sa¤l›k alan›n› piyasaya peflkefl çekme; hekim eme¤ini ucuz iflgücü haline
getirme planlar›d›r! 

- Bugün burada çöken, sadece bilgisayar program› de¤il; siyasi iktidar›n 8 y›ld›r uygulamakta
oldu¤u Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’d›r! 

Gasp edilen haklar›m›z› al›ncaya, taleplerimiz yerine getirilinceye kadar mücadele edece¤imizi bir
kez daha söylüyor; siyasi iktidar› sa¤l›k çal›flanlar›n›n eme¤ine hürmet etmeye davet ediyoruz. 
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17.03.2011
MEZAR KAZICILARIMIZI DURDURALIM!

Ellerinde kazmalarla Akkuya’ya do¤ru yola ç›kan Nükleer Reaktör merakl›s› politikac› ve müteah-
hitlere dur diyelim…

Japonya depremi sonras› nükleer santrallerde meydana gelen patlamalar felaketin boyutunu kat
be kat art›r›rken nükleer santraller hakk›nda öngörülen tüm olumsuzluklar› bir kez daha ortaya
serdi. 1986 y›l›nda meydana gelen, yaflam›m›zdaki negatif etkileri halen devam eden Çernobil re-
aktör kazas› nükleer santrallerle ilgili ‘olabilir mi’ olas›l›¤›n› ortadan kald›rmal›yd›. Ancak görünen
o ki, ne 1986 Çernobil patlamas›, ne arada meydana gelen bir çok irili ufakl› reaktör s›zd›rmas› ne
de son olarak halen boyutlar› tam olarak yans›t›lmamakla birlikte bulundu¤u bölge halk› ve tüm
uygarl›k için bir facia olaca¤› tahmin edilen Japonya depremine ba¤l› nükleer reaktör y›k›mlar›na
ra¤men hükümet taraf›ndan yap›lan aç›klamalar tüm dünyada yap›m› durdurulan kullan›m›ndan
vazgeçilmeye çal›fl›lan bu zararl› ve eski teknolojinin ülkemizde yap›lmas› için gayret gösterildi¤i
yönündedir.

Nükleer santrallerin at›klar› için dünyada hala depolama alanlar› kurulam›yorken, bu at›klar mil-
yonlarca y›lda yok olmazken, Çernobil kazas› ya da deprem gibi bir do¤al afet sonras› can kayb›
ve genifl bir çevrenin yüzy›llar süren etkilenmesi söz konusu iken, nükleer santrallerin bak›m ve
güvenlik maliyetleri kurulufl maliyetlerini afl›yorken bu santrallerin bilimsel olarak savunulabilir bir
yan› yoktur. Buna ra¤men nükleer santral kurma çabalar›n› günlük kazan›mlar peflindeki ucuz po-
litikalara ba¤l›yoruz.‹nsana, do¤aya, yaflama karfl› kas›tl› cürüm olarak de¤erlendiriyoruz.

Çevreyi kirleten bir teknoloji sat›n ald›¤›n›zda kansere davetiye ç›kar›yor, kanser ilaçlar›na müflte-
ri oluyorsunuz demektir. Hem o çöpü parayla al›yorsunuz hem de o çöpün oluflturdu¤u hastal›k-
larla mücadele için ciddi bedeller ödüyorsunuz

Baflbakan Rusya seyahatinde diyor ki “Mersin Akkuyu’da at›lacak ad›m dünyaya örnek olacak”
Acaba neyin örne¤i?“Deprem olacak diye köprü yapmayal›m m›?” diyor, “evimizde tüp gaz var,
nükleer santralle ayn› fleydir” diyor. Halk› kand›rmaya yönelik, bilimden yoksun bu aç›klamalar›
gayri ciddi buluyoruz, inand›r›c›l›k uzak, sayg›s›z ve küstah bir yaklafl›m olarak de¤erlendiriyor ve
kabul etmiyoruz. 

Nükleer santrallerin bugün ve yar›n için getirece¤i tek fley ölümdür, ölümcül hastal›klard›r, çevre
kirlili¤idir, bafla açaca¤› belalar için çekilecek ac›d›r, tüketilen zaman ve parad›r. Nükleer santral-
ler yerine yenilenebilir enerji kaynaklar›na yönelme zorunludur.

Ne Akkuyu’da ne de baflka bir yerde nükleer santral kurulmas›na izin verilmeyece¤iz. Bu konuda
birkaç hafta içinde elinde kazmalarla Akkuyu’da bu ülke ve bölge halk›na gözlerimizin önünde “o
kazmalarla” toplu mezarlar›m›zla neredeyse eflde¤er olacak nükleer santral kaz›lmas›na sessiz kal-
mayaca¤›z. “Kazma merakl›lar›n›”, tüccar siyasetin insan› ve insanl›¤› yok sayan politikalar›n› dur-
duraca¤›z.

TMMOB-‹stanbul Çevre Mühendisleri Odas›

TTB-‹stanbul Tabip Odas›

Çevre ‹çin Hekimler Derne¤i
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17.03.2011
HEK‹M VE SA⁄LIK ÇALIfiANLARINA YÖNELEN fi‹DDET‹N
SORUMLUSU SA⁄LIK BAKANI’DIR…

Yine fliddet… Yine hekim ve sa¤l›k çal›flanlar›na…

Sa¤l›k çal›flan› ve hekimleri hedef alan fliddetin bir yenisi daha dün akflam Esenyurt Devlet Hasta-
nesi’nde yafland›. 16 Mart 2011 Çarflamba akflam› nöbetçi arkadafl›m›z iki gün önce de sald›r›ya
u¤ram›flt›.

Özellikle son aylarda pek çok sa¤l›k ortam›nda oldu¤u gibi Esenyurt Devlet Hastanesi’nde de sa¤-
l›k çal›flan› ve hekimlere yönelik sald›r›lar›n artt›¤›n› kayg›yla izliyoruz.

Bilinmeli, fark›na var›lmal›d›r ki hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar›; acillerde, polikliniklerde, laboratuvar-
larda, ameliyathanelerde koflullar ne olursa olsun hastalar›n› sa¤l›klar›na kavuflturmak içn fedakâr-
ca çal›fl›yor… Bugün, flu anda bile…

Buna karfl›n baflta Baflbakan, Sa¤l›k Bakan› olmak üzere sa¤l›k politikalar›n›n mimar› ve sorumlu-
su olan yöneticiler sa¤l›k sistemindeki baflar›s›z uygulamalar›n›n sorumlulu¤unu hekimlere ve sa¤-
l›k çal›flanlar›na yüklüyor.

Buradan bir kez daha duyuruyoruz. Bizler, 

Hastanelerdeki izdihamlar›n sorumlusu de¤iliz, 

Sa¤l›ktaki eflitsiz hizmet al›m›n›n sorumlusu de¤iliz, 

Kesintisiz, uzun saatler çal›flm›fll›¤›n izlerini tafl›yan yorgun yüzlerimizin sorumlusu de¤iliz, 

Daha iyi hizmet almak, insan onuruna yak›flan bir sa¤l›k sistemi, hastalar›m›z›n oldu¤u kadar bi-
zim de hakk›m›z. 

Çünkü bizler, 

Uzun ve zorlu bir e¤itim sonras›nda, 

Gençli¤imiz, yaflam›m›z›, onurumuzu bu mesle¤e ve hastalar›m›za adad›k.

Oysa siyasilerin hekimlere karfl› sayg›s›z ve hürmetsiz tutumu, Sa¤l›k Bakan›’n›n davran›fl ve söy-
lemleri hekimlere fliddet uygulayan sald›rganlar› cesaretlendirmektedir. T›bbi bir gereklili¤i olsun
yada olmas›n hasta yak›nlar›nca talep edilen her fleyi, istendi¤i anda ve istendi¤i flekilde gerçek-
lefltirmeyen her hekimin, her an sald›r›ya u¤rayabilece¤i bir sa¤l›k ortam› yarat›lm›flt›r. fiiddete u¤-
ramak kayg›s› sa¤l›k ortam›nda bar›fl› zedelemifltir. Hekimler kayg›l›d›r.‹yi hekimlik yapmak için ça-
ba sarf etmek, hastalara gereken zaman› ay›rarak ilgilenmek ne yaz›k ki tehlikeli bir hal alm›flt›r.

Hiçbir hastanede tek bir fliddet ve sald›r› olay›n›n yaflanmad›¤›, hekimlerin hastalar›n tedavilerini
düzenlerken, t›bbi ihtiyaçlar› ve nitelikli sa¤l›k hizmetinin gereklilikleri d›fl›nda bir bask› hissetme-
dikleri, hastalar›n, hasta yak›nlar›n›n ve hekimi ile birlikte ekip hizmetini sunan tüm sa¤l›k çal›flan-
lar›n›n huzuru bir biçimde hizmet sunduklar› bir sa¤l›k ortam› istiyoruz. 

Esenyurt Devlet Hastanesi’nde de, daha önce yaflanan olaylarda yafland›¤› gibi ‹stanbul Tabip
Odas› olarak meslektafllar›m›z›n yan›nda olacak, hukuksal destek sunacak, seslerinin ve yaflad›kla-
r› ma¤duriyetin kamuoyunca duyulmas›n› sa¤layaca¤›z.
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22.03.2011
HEK‹M VE SA⁄LIK ÇALIfiANLARINA YÖNELEN fi‹DDET‹N 
SORUMLUSU SA⁄LIK BAKANI’DIR

Sadece ‹stanbul’da son bir hafta içinde 5 meslektafl›m›z hasta yak›nlar› taraf›ndan fiziki ve sözlü
fliddete maruz kalm›flt›r. fiiddet olaylar›n sonuncusu, 16 Mart 2011 Çarflamba günü Bayrampafla
ilçesi Vatan Aile Sa¤l›¤› Merkezi’nde yaflanm›fl ve burada görev yapan meslektafl›m›z Dr. T.S. has-
tas›na uygulad›¤› tedavi sonras› “ald›¤› ilaçlar›n hastaya yarar›n›n görülmedi¤i” iddias›yla hasta
yak›nlar› taraf›ndan sözlü ve fiziki sald›r›ya u¤ram›fl, ölümle tehdit edilmifltir. Darp edilen meslek-
tafl›m›z sald›rganlardan flikayetçi olmufl, olay yarg›ya tafl›nm›flt›r.

Aile hekimlerinin hastas›yla ve ailesiyle sürekli yak›n temas içinde olmas›na ra¤men hasta yak›nlar›
taraf›ndan fliddet görmesi oldukça düflündürücüdür. Yaflanan bu son olay da göstermifltir ki, aile
hekimleri de, di¤er meslektafllar› gibi Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan halk›n hedefi haline getirilmifltir.
Aile hekimlerinin, “7 gün 24 saat hizmet verece¤i, evlere gidip hasta bakaca¤›” gibi fiziksel olarak
mümkün olmayan hizmet vaatlerinin kamuoyuna anlat›lmas›, hekimle hastay› karfl› karfl›ya getir-
mifltir.

Aile Hekimli¤i Uygulamas› ile birlikte güvenceden yoksun çal›flmaya bafllayan hekim ve sa¤l›k
çal›flanlar›, hastalar›n zaman zaman gerçekte gerekli olmayan t›bbi uygulamalar konusundaki
›srar›yla karfl› karfl›ya kalmakta, sistemin dayatt›¤› performans endiflesiyle mesleki ba¤›ms›zl›k yara
almaktad›r. Sa¤l›k Bakan›’n›n, aile hekimlerini ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›n› hedef gösteren, itibar›n›
zedeleyen aç›klama ve uygulamalar› nedeniyle Aile Sa¤l›¤› Merkezlerinde ve di¤er sa¤l›k kurum-
lar›nda hiçbir güvenlik önlemi olmadan çal›flan arkadafllar›m›z›n fliddet olaylar›na daha çok maruz
kalaca¤› endiflesini tafl›maktay›z.

Biz hekimler, mesle¤imizi iyi yapmak, performansa dayal› olmayan, güvenli ve güvenceli çal›flma
ortamlar›nda sa¤l›k hizmeti vermek istiyoruz.

14 Mart Haftas›’n›, “Hekime fiiddet Haftas›’na” dönüfltüren anlay›fl› bir kez daha k›n›yor, arka-
dafllar›m›z›n u¤rayacaklar› her türlü fliddet karfl›s›nda daha gür bir sesle karfl› duraca¤›m›z› bildiriy-
oruz.

Sald›r›ya u¤rayan arkadafl›m›za bir kez daha geçmifl olsun dileklerimizi iletiyor, yetkilileri sorumlu-
luklar› gere¤i fliddeti yaratan sebepleri ortadan kald›rmaya yönelik ad›mlar› h›zla atmaya
ça¤›r›yoruz.

‹stanbul Tabip Odas› olarak kurmufl oldu¤umuz "Hekime fiiddet" hatt›na baflvuran tüm meslek-
tafllar›m›za her türlü deste¤i sunaca¤›m›z› bu talihsiz olay vesilesiyle bir kez daha hat›rlat›yoruz.

Sayg›lar›m›zla,

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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24.03.2011
L‹BYA'YA EMPERYAL‹ST MÜDAHALEYE HAYIR!

Libya emperyalist bir çetenin sald›r›s›na u¤rad›. Fransa, ‹ngiltere, ABD’nin öncülü¤ünde yürütülen
sald›r›n›n ana hedefi, bölge halklar›n›n yürüttü¤ü hakl› direnifle sahip ç›kmak de¤ildir bu herkesin
bildi¤i bir gerçektir.

‹nsani yard›m amaçl› yap›ld›¤› söylenen operasyonlar emperyalist güçlerin dünyaya hükmetme
arzular›n›n, ekonomik ve siyasi hegemonya ve ç›karlar›n›n bir uzant›s› olarak gerçekleflmektedir.
Irak ve Afganistan örneklerinde oldu¤u gibi demokrasi ve insan haklar› tafl›y›c›s› oldu¤unu savu-
nan ABD ve AB ülkeleri, girdikleri her yere savafl ve gözyafl› tafl›m›fllar, eskisinden hiç de az
olmayan siyasi kargafla, ekonomik sömürü ve ba¤›ml›l›k üreten anlaflmalar, iflbirlikçi anti-
demokratik yap›lar yaratm›fllard›r.

Silah sanayiinin lobilerinin yönetimler üzerinde do¤rudan etkili ve belirleyici oldu¤u art›k gün gibi
aç›k olan bu emperyalist ülkelerde savafl gerekçeleri her zaman kolayca üretilmekte, bir biçimde
süreç içinden ç›k›lmaz ve onbinlerce insan›n öldü¤ü ve yaraland›¤›, milyarlarca dolar/euro'luk silah
harcamalar›n›n yap›ld›¤› büyük bir y›k›ma dönüfltürülmektedir. En temelde müdahale edilecek yer-
ler ise stratejik ve enerji vb. kaynaklar› bak›m›ndan zengin ülkeler ve bölgeler tercih edilmektedir.

Emperyalizm eskiden hammadde transferi için ve yeni pazarlar hedefiyle yapt›¤› iflgalleri, flimdi
görece ba¤›ms›z ülkelerde ucuz emek sömürüsü ve tafleron bir sistem üretme hedefiyle gerçek-
lefltirmekte, sermayenin yay›lmas› önündeki engellerin kald›r›lmas›na çal›flmaktad›r. Sermayenin
s›n›rs›z yay›lmas›n›n önündeki en önemli engel kapal› toplumlar olarak görülmektedir. Öte yandan
bu toplumlar ayn› zamanda biliflim, elektronik, otomotiv, finans gibi birçok alanda bakir bir Pazar
olan özelli¤i tafl›rken, bu ülkelerdeki ucuz emek ve yüksek iflsizlik de buralar› sermaye cennetine
çevirmektedir.

Diktatörlükleri deviren kendi dinamikleri olmal›d›r

Kaddafi, Amerikan egemenli¤ine son vermenin, iflbirlikçi kral› devirmenin, üslere el koyman›n,
petrolü millilefltirmenin bedelini daha önce Amerikan hava sald›r›s›; ABD, AB ve BM ambargosuy-
la ödemiflti, bugünse kralc› ve ‹slamc› afliret isyan›yla, ambargoyla ve iflgal tehdidiyle ödüyor.
Emperyalizm, k›flk›rtt›¤› gerici isyan ve yürüttü¤ü psikolojik savaflla sonuca ulaflamazsa, iç savafl ve
iflgal yoluyla oluk oluk kan dökmeye haz›rlan›yor.

Do¤u Bloku’nun y›k›lmas› sürecinde, 1989-1991 y›llar› aras›nda gerçeklefltirilen propaganda
kal›plar›, 2003 y›l›nda Irak iflgali öncesinde yürütülen psikolojik savafllar tekrar yürürlü¤e konul-
mufltur. Evet, Libya’da halk›n bir bölümünün bafllatt›¤› bir hareket, buna karfl› bir devlet sald›r›s›
gerçektir. Ancak bu sürecin tek bafl›na ve emperyalist güçlerden ba¤›ms›z gerçekleflti¤ini söyle-
mek safdilliktir. Bu sürecin nas›l yürüdü¤ünü tüm dünya görmektedir. Halk›n özgürlük talepleri
bat›n›n iflgal arzular› için f›rsat oluflturmakta, kal›c› ve köklü iç savafl körüklenmektedir.

fiimdi ne olacak? Diktatörün zulmünden sözde kurtar›lan ve demokratik bir yap›ya kavuflturulan
bu ülkelerde iç savafl devam edecek ve t›pk› Irak'ta ve Afganistan'da ve dünyan›n baflka
ülkelerinde oldu¤u gibi emperyalist ülkelerin oluflturdu¤u ittifak ve iflbirlikçilerinin zulmü bafllaya-
cak.

Biz diyoruz ki; Uluslararas› bir bar›fl komisyonu kurulsun, derhal silahlar susturulsun, emperyalist
koalisyon güçleri çetesi Libya’ya müdahaleden vazgeçsin.
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Libya hakk›nda karar› Libya halk› verecektir. Bu koflullar›n tesisi için gerekirse say›lar› yüzlerce, bin-
lerce olabilecek, çeflitli insan haklar› örgütlerinden, sanatç›, ayd›n ve yazarlardan oluflan bar›fl elçi-
leri bölgeye gönderilsin ve savafls›z, diplomatik bir çözümün olanaklar› yarat›ls›n.

‹STANBUL MESLEK ODALARI KOORD‹NASYONU 
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25.03.2011
fi‹DDETTEN KAÇINMAYI DE⁄‹L TEDAV‹ ETMEY‹ ‹ST‹YORUZ

Taksim ‹lk Yard›m Hastanesi’nde fliddete al›flmam›z isteniyor. Geçti¤imiz günlerde gebe bir
hekimin muayene s›ras›nda karn›na tekme at›lm›fl, acil serviste bir hekimin kafas›na defibrilatör bir
di¤erine serum fliflesi f›rlat›lm›fl ya da kalp masaj› yapt›¤› s›rada silahl› sald›r›ya u¤ram›flt›r.

Taksim ‹lkyard›m Hastanesi’nde 23 Mart 2011 tarihinde bu sald›r›lara bir yenisi daha eklenmifltir.
Yo¤un bak›m tedavisi süren bir hastan›n yaflam›n› yitirmesi üzerine hasta yak›nlar› tedavi süreç-
lerindeki tüm hekimleri ölümle tehdit etmifllerdir.

Biz hekimler ve tüm sa¤l›k çal›flanlar› fliddete u¤rama kayg›s› ile çal›flmaktay›z. Mesle¤imizin, insan
yaflam›na sayg›m›z›n, yeminimizin bir gere¤i olarak sald›rganlar hakk›nda ço¤u kez suç duyu-
rusunda bulunmuyor, sald›rganlar›m›z›n ac›lar›n›, kayg›lar›n› da anl›yoruz.

Ancak fliddete u¤ramak kayg›s› sa¤l›k ortam›nda bar›fl› zedelemifltir. Hekimler kayg›l›d›r.‹yi hekim-
lik yapmak tehlikeli olmufltur.

Hekime ve sa¤l›k çal›flanlar›na karfl› bu fliddet sürdükçe; biz sa¤l›k emekçilerinin kendilerini koru-
mas› kaç›n›lmazd›r.

Silahlar›n gölgesinde tababet yap›lmaz. Sa¤l›k Bakan› ve kamuoyu bilmelidir ki; sald›rgan tutum-
lar› hastalar›m›z›n sa¤l›¤a, sa¤l›k emekçilerine eriflimini engellemektedir.

Sa¤l›kta eflitsizliklere neden olan, Sa¤l›¤› piyasa koflullar›na iten, Hastanelerdeki izdihama neden
olan, Sa¤l›k çal›flanlar›n›n kesintisiz, uzun saatler çal›flmas›na, yorgun ve tahammülsüz olmas›na
neden olan, Sa¤l›k ortam›nda baflar›s›z uygulamalar›n sorumlusu Sa¤l›k Bakan›’d›r.

Sa¤l›k ortam›nda hekimlere karfl› hürmetsiz söylemlerin sorumlusu Baflbakan’d›r.

Bir vali gibi kapal› kap›lar ard›nda ve korumalar›m›zla çal›flmak istemiyoruz.

Bar›fl içinde hastalar›m›z› korkmadan özgürce tedavi etmek istiyoruz.

Sa¤l›k Bakan›’n› korumas›z olarak Taksim ‹lkyard›m Hastanesi’nde bir gün geçirmeye davet ediy-
oruz. 

Cumhurbaflkan›’n›, Baflbakan’›, ‹çiflleri Bakan›’n›, Adalet Bakan›’n›, ‹stanbul Valisi’ni, ‹stanbul
Emniyet Müdürü’nü, ‹l Sa¤l›k Müdürü’nü, Hastane Baflhekimlerini görevlerini yapmaya
ça¤›r›yoruz. 

Tek bir hastanede bile fliddetin yaflanmad›¤›, hekimlerin fliddet bask›s› hissetmeden tüm sa¤l›k
çal›flanlar› ile ekip olarak çal›flt›klar› huzurlu bir sa¤l›k ortam› istiyoruz.

fiiddetsiz, eflit, eriflilebilir, nitelikli sa¤l›k hizmeti için Taksim ‹lkyard›m Hastanesi’nde ‹stanbul Tabip
Odas› olarak meslektafllar›m›z›n yan›nda olacak, hukuksal deste¤i sunmay› sürdürece¤iz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI YÖNET‹M KURULU
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26.03.2011
JAPON HALKIYLA DAYANIfiMA ‹Ç‹NDE OLDU⁄UMUZU
BEL‹RT‹YOR, JAPONYA‘DAK‹ FELAKET‹ GÖRMEZDEN 
GELEREK NÜKLEER SANTRALI EVDEK‹ TÜPGAZA BENZETEN
YÖNET‹C‹LER‹ SORUMLULU⁄A DAVET ED‹YORUZ! 

Öncelikle Türkiye`de nükleer santral kurulmas›n› engellemek için yüzden fazla kurum/kurulufl,
organizasyon ve bireyin dahil oldu¤u Nükleer Karfl›t› Platform (NKP) ve ‹stanbul Meslek Odalar›
Koordinasyonu olarak Japonya`daki deprem ve tsunami felaketlerinde yak›nlar›n› kaybedenlere
baflsa¤l›¤› diliyor, nükleer felaketle yüz yüze kalan Japon halk›yla dayan›flma içinde oldu¤umuzu
belirtiyoruz.

Japonya‘da meydana gelen 8.9 büyüklü¤ünde fliddetli depremin ard›ndan bölgedeki nükleer
santrallarda büyük bir felaket yaflanmaya baflland›. Yaflananlar›n ard›ndan santral›n bulundu¤u
alandan onbinlerce kiflinin tahliye edildi¤i aç›kland›. Japonya tarihinde hükümet ilk kez nükleer
acil durum ilan etti ve bu durum halen devam ediyor. Asl›nda 1986 y›l›nda yaflanan Çernobil
Facias›‘ndan bu yana depremlerin tetikledi¤i ya da farkl› teknik hatalarla meydana gelen onlarca
kazan›n gizlendi¤i ve sonuçlar› hakk›nda güvenlik, teknolojik s›r vb. gerekçeler gösterilerek,
gerçeklerin aç›klanmad›¤›, nükleer güvenlik konusunda sicili bozuk bir ülkede yaflanan son olay,
çok önemli bir dönüm noktas›na gelindi¤ini göstermektedir. Japonya d›fl›nda, ABD, ‹sviçre,
Almanya vb. birçok ülke nükleer santrallar›n› gözden geçireceklerini ilan ettiler. 

Tüm bu geliflmeler, Türkiye‘nin Akkuyu‘da kurmaya çal›flt›¤› nükleer santral için çok önemli bir
uyar› niteli¤i tafl›maktad›r. Bugün AKP Hükümeti, çeflitli pazarl›klar›n da dahil oldu¤u bir süreçle,
ihale dahi yap›lmaks›z›n Rusya‘n›n Akkuyu‘da nükleer santral sahibi olmas›na yönelik bir devletler-
aras› anlaflmay› yürürlü¤e koymufltur. Japonya‘da meydana genel nükleer felaketten de gerekli
dersi ç›karma niyetinde olmayan AKP Hükümeti nükleer santrallar› evdeki tüp gaza benzeterek
tehlikeyi küçümsemifl ve ard›ndan önümüzdeki aylarda Akkuyu‘ya kazma vurulaca¤›n› ilan
etmifltir. 

Akkuyu‘da kurulmak istenen nükleer santral, Ecemifl Fay Hatt›‘na 25–30 kilometre uzakl›kta yer
almaktad›r. Deprem kufla¤›nda olan bu bölgeye nükleer santral kurulamayaca¤›na iliflkin bugüne
kadar yap›lan uyar›lar dinlenmemifltir. Ancak Japonya‘da yaflanan 8.9 büyüklü¤ündeki depremin
ard›ndan yaflanmakta olan nükleer felaket, Akkuyu‘da kurulmak istenen nükleer santral
inad›ndan vazgeçilmesi konusunda bir uyar›d›r. Japonya‘da yaflanan bu felaket, nükleer santral
savunucular›n›n güvenlik kriterlerine iliflkin bugüne kadar dile getirdikleri savlar›n gerçek bir do¤al
felaket karfl›s›nda geçersiz kald›¤›n› gözler önüne sermektedir. Sa¤lam bir inflaat ve güvenlik
kriterlerine uyulmas› durumunda nükleer santrallar›n güvenli oldu¤u iddialar›n›n gerçekleri
yans›tmad›¤› ne yaz›k ki bu ac› olayla bir kez daha gözler önüne serilmifltir. Görüldü¤ü gibi güven-
lik kültürünün geliflmiflli¤i ve çal›flma disiplini sorgulamas› bile böylesine büyük bir felaket
karfl›s›nda anlam›n› yitirmektedir. 

Rusya, Akkuyu‘da nükleer santral kurulmas›na yönelik flirket kurma çal›flmalar›n› tamamlam›fl; 5
Rus flirketinin ortak oldu¤u Akkuyu Nükleer Güç Santral› Elektrik Üretim Anonim fiirketi‘nin kuru-
luflunu 14 Aral›k 2010 tarihi itibar›yla resmi olarak gerçeklefltirmifltir. Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu‘nun 1983 y›l›ndan beri yürürlükte olan Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine ‹liflkin
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1 9 2

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

Tüzü¤ü‘ne göre kurulacak santral için 3 lisans al›nmas› gerekmektedir. Bunlardan birincisi yer
lisans›d›r. Akkuyu‘da kurulacak olan santral, 35 y›l önce 1976 y›l›nda verilmifl olan yer lisans›na
dayanmaktad›r. Bu lisans kapsam›nda de¤erlendirilecek olan konular›n bafl›nda, "bölgenin
topografik, jeolojik, jeoteknik, hidrolojik, sismolojik ve meteorolojik özelliklerine iliflkin bilgi ve
incelemelerin, seçilen yerin deprem, sel bask›n›, f›rt›na gibi do¤al olaylar ve bu olaylar›n ikincil etk-
ileri yönünden de¤erlendirilmesine iliflkin bilgiler" yer almaktad›r. Oysa Akkuyu için bundan 35 y›l
önce al›nm›fl olan yer lisans›n›n güncellenmesi söz konusu de¤ildir. 35 y›l içindeki de¤iflimleri hesa-
ba katmayan bir yer lisans›n›n kabulü mümkün de¤ildir. 

fiirketin ikinci olarak almas› gereken lisans inflaat lisans›d›r. ‹nflaat lisans› kapsam›nda ise santral-
da yap›lacak yap›lar›n ve sistemlerin sismik, güvenlik ve kalite s›n›flar› ön güvenlik analizi raporu
kapsam›nda incelemeye al›nacakt›r. Akkuyu‘da kurulacak santral için ihale yap›lmad›¤› için bu
konuya iliflkin karfl›laflt›rma yapmak dahi mümkün de¤ildir. Oysa 1980‘li y›llarda yap›lan ihalede
ise firmalar›n tek tek teklifleri de¤erlendirilirken, Akkuyu‘nun deprem koflullar› ve firmalar›n buna
iliflkin verileri de ihale kapsam›nda de¤erlendirmeye al›nm›flt›. Bugün ise önce anlaflma yap›lmak-
ta, ard›ndan deprem koflullar›na iliflkin olarak de¤erlendirme yap›laca¤› anlafl›lmaktad›r. Böyle bir
sürecin kabul edilmesi mümkün de¤ildir. 

Bir çok bilim insan› taraf›ndan Ecemifl Fay›‘n›n sismik karakteri konusunda yap›lan araflt›rmalarda;
Ecemifl Fay›‘n›n 300 km uzunlu¤unda oldu¤u, Akkuyu‘nun 20-25 km yak›n›ndan geçerek denizde
devam etti¤i, aktif bir fay özelli¤ine sahip oldu¤u, 6-7 büyüklü¤ünde bir deprem için tehlikeli bir
enerji birikimi oluflturacak suskun tarihsel bir sürece sahip oldu¤u belirtilmektedir. 

Nükleer santral konusunda 4 sayfal›k yasayla yola ç›kan AKP Hükümeti, TMMOB‘un açt›¤› davay›
kazanmas› üzerine tek kat›l›mc›l› olan ihalesini iptal etmek zorunda kalm›fl, ancak bu kez de
devletleraras› anlaflma yoluyla hukuk sistemini yok saym›flt›r. Böyle bir anlay›flla hareket eden
hükümet, deprem gibi insanlar›n can ve mal güvenli¤ini ilgilendiren bir kriteri de içeren yer
lisans›n› yenilemeyi düflünmedi¤i gibi inflaat lisans› kapsam›nda yap›lara iliflkin sismik
de¤erlendirmeyi de daha sonraki aflamalara b›rakmakta sak›nca görmemektedir. 

Japonya‘da yaflanan kayg› verici geliflmelerin hükümet taraf›ndan da ciddiye al›narak, Akkuyu
Nükleer Santral maceras›ndan vazgeçmeye ça¤›r›yoruz. Yaln›zca Akkuyu de¤il, Sinop‘ta ve
aç›klanmayan üçüncü bir yerde kurulmas› öngörülen nükleer santral konusunda Japonya ile
yürütülen görüflmelerden de vazgeçilmelidir. 

Deprem, tsunami ve nükleer patlama ile yaflanmakta olan felaketler zinciri nedeniyle baflta
Japonya olmak üzere tüm insanl›¤a geçmifl olsun diyor, daha büyük felaketler yaflanmamas› için
gereken derslerin ç›kar›laca¤›n› umut ediyoruz. 

Bugün, dünyan›n nefesini tutarak izledi¤i Japonya`daki nükleer kazadan ders alarak yap›lmas›
gereken en ak›lc› yaklafl›m, nükleer dosyas›n› çok geç olmadan kapatmakt›r. Akkuyu`da,
Türkiye`de ve bütün dünyada nükleer santral maceras›na son verilmelidir.

Bütün halk›m›z› 24 Nisan 2011 günü Çernobil Facias›‘n›n 25. Y›l›nda Kad›köy‘de yapaca¤›m›z
mitinge kat›lmaya ve geleceklerine sahip ç›kmaya davet ediyoruz. 

‹STANBUL NÜKLEER KARfiITI PLATFORM (‹stanbul NKP)

‹STANBUL MESLEK ODALARI KOORD‹NASYONU (‹MOK)
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Sn. R. Tayyip ERDO⁄AN

Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan›

Japonya depremi sonras› nükleer santrallerde meydana gelen patlamalar felaketin boyutunu kat
be kat art›r›rken, nükleer santraller hakk›nda öngörülen tüm olumsuzluklar› bir kez daha ortaya
sermifl durumdad›r. Ancak görünen odur ki, ne 1986 Çernobil patlamas›, ne de bulundu¤u bölge
halk› ve tüm uygarl›k için bir facia olaca¤› tahmin edilen Fukiflima nükleer reaktör y›k›m› baflta siz
Say›n Baflbakan olmak üzere ülkemizi yönetenler aç›s›ndan yeterince uyar›c› olmam›fl durumdad›r.

Ne yaz›k ki Hükümetiniz tüm dünyada yap›m› durdurulan, kullan›m›ndan vazgeçilmeye çal›fl›lan
nükleer santrallerin ülkemizde kurulmas› için akla ve vicdana ayk›r› bir çaba içindedir. Oysa nük-
leer santrallerin bugün ve yar›n için getirece¤i tek fley ölümdür, ölümcül hastal›klard›r, çevre
kirlili¤idir, tüketilen zaman ve parad›r.

Öncelikle size hat›rlatmak isteriz ki tüp gaz patlamas› yafland›¤› ev ya da iflyeri için gerçek bir faci-
aya ve orada bulunan baz› insanlar›n ölümüne yol açabilen çok tehlikeli bir kaza çeflididir.

Ancak yaflanm›fl örnekler bizlere çok aç›kl›kla göstermifltir ki nükleer santral kaza ve s›z›nt›lar› bin-
lerce insan›n ölümüne, yüzbinlercesinin sakat kalmas›na ve gelecek nesillere devredilecek çok
tehlikeli ve ölümcül bir genetik mirasa yol açarak tüp gaz patlamalar› ile k›yaslanamayacak bir
y›k›m tablosu ortaya ç›karan felaketlerdir. 

Bu nedenle ne Akkuyu'da ne Sinop'ta ne de ülkemizin ya da dünyan›n hiçbir yerinde nükleer
santral istemedi¤imizin, bu konuda ›srarl› olan politikac›lar› durdurmak üzere elimizden gelen her
çabay› gösterece¤imizin bilinmesini istiyoruz..

Çevreyi daha az kirleten teknolojilerin benimsenerek enerjinin etkin ve verimli kullan›ld›¤› bir ülke
ve dünya özlemi içinde oldu¤umuzu sizin ve hükümetinizin bilgisine sunuyoruz.

‹STANBUL MESLEK ODALARI KOORD‹NASYONU

‹stanbul Tabip Odas›

TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu

‹stanbul Eczac› Odas›

‹stanbul Diflhekimleri Odas›

‹stanbul Barosu

‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müflavirler Odas›

‹stanbul Veteriner Hekimler Odas›
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Sn. Naoto KAN

Japonya Baflbakan›

Öncelikle etkileri ne yaz›k ki hala sürmekte olan deprem, tsunami ve ard›ndan ortaya ç›kan nük-
leer santral s›z›nt›s› nedeniyle sizin arac›l›¤›n›zla Japon halk› ile dayan›flma duygular›m›z ifade
etmek, ölenlere baflsa¤l›¤› ve yaralananlara acil flifa dileklerimizi iletmek istiyoruz. Topraklar›nda
binlerce yurttafl›n› depremlerde yitirmifl bir ülkenin meslek odalar› olarak, bizim gibi deprem
kufla¤›nda yaflayan ve yaflayacak olan japon halk›na elimizden gelebilecek her türlü yard›m› yap-
maya haz›r oldu¤umuzun bilinmesini isteriz.

Nükleer s›z›nt› nedeniyle Japon halk›n›n ve tüm dünyan›n yaflayaca¤› felakete neden olan nükleer
santral sevdas› ne yaz›k ki flimdi de ülkemiz yöneticilerini sarm›fl durumda. Atom bombas›n›n
dünyadaki tek ma¤dur halk› olan japon halk›n›n yöneticileri nas›l ki yaflad›klar›ndan ders ç›kar-
madan nükleer santral kurulmas›na ön ayak olduysalar, Ülkemizin flimdiki baflbakan›n›n, ne
Çernobil kazas›ndan ne de etkileri hala belirlenememifl olan Japonyadaki Fukuflima Daiçi nükleer
santral s›z›nt›s›ndan ders almad›¤›n› görüyoruz.  

Japon'ya dan bafllamak üzere tüm dünyadaki nükleer santrallerin kapat›ld›¤›, yenilerinin ülkemiz
baflta olmak üzere dünyan›n hiçbir yerinde infla edilmedi¤i, çevreyi daha az kirleten teknolojilerin
benimsenerek enerjinin etkin ve verimli kullan›ld›¤› bir dünya özlemimizi iletmek istiyoruz.

‹STANBUL MESLEK ODALARI KOORD‹NASYONU

‹stanbul Tabip Odas›

TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu

‹stanbul Eczac› Odas›

‹stanbul Diflhekimleri Odas›

‹stanbul Barosu

‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müflavirler Odas›

‹stanbul Veteriner Hekimler Odas›
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06.04.2011
YASALAR ‹ST‹SMARCILARI DE⁄‹L 
‹ST‹SMAR MA⁄DURLARINI KORUMALIDIR

Türkiye’de kad›na yönelik fliddet ve istismar›n boyutlar› her geçen gün artmakta, çocuklar ve ka-
d›nlar cinsel fliddetin giderek daha trajik sonuçlar› ile karfl› karfl›ya b›rak›lmaktad›r.fiiddet ve istis-
mar›n yaln›zca ceza ile engellenemeyece¤i, sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve hukuksal bütün-
lük içinde ele al›nmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r. Düzenlemeler ma¤durlar› korumak bir yana
güncel siyasi beklentiler ve kiflilere göre düzenlenmifl yasal mekanizmalarla fliddet ve istismar ma¤-
durlar› için travman›n yeniden yaflat›lmas› anlam›na gelecektir. Yap›lan düzenlemeler ma¤durlar›
korumak, fliddet ve istismar› önlemek yerine yaflanan travmalar›n küllenmesine yol açacakt›r. Ya-
sa yap›c›lar yüreklerinde ve beyinlerinde bu sorumlulu¤u hissetmelidir.

TBMM Adalet komisyonundan geçen ve Meclis’te görüflülmesi ertelenen 26/9/2004 tarihli ve
5237 say›l› Türk Ceza Kanunun 102, 103, 104 ve 230 ncü maddelerinin; 4/12/2004 tarihli ve
5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesi ile 13/12/2004 tarihli ve 5275 sa-
y›l› Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun 108 inci maddesi ile ilgili BAZI KANUN-
LARDA DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R KANUN TEKL‹F‹, uzmanl›k dernekleri, hukukçularla yap›-
lan de¤erlendirilmesinde; 

1. Yasa teklifi gözden geçirildi¤inde; cinsel sald›r›larda ceza yükseltiliyor izlenimi yarat›lsa da, te-
cavüz d›fl›nda kalan cinsel istismarlar suçlar›nda cezalar azalmaktad›r. Önerilen de¤ifliklikler ma¤-
duru korumay› ve suçu engellemeyi hedeflememekte; "cezay› art›rmak veya azaltmakla sorunun
çözülebilece¤i” yan›lg›s›n› bizlere de yaflatmaktad›r. Yasa teklifinde önerilen de¤ifliklikler, konu-
nun ceza sorunsal› içine hapsedildi¤ini düflündürmektedir. Bu durum fliddeti ve istismar› önleme-
de bir k›s›r döngünün oluflmas›na ve ç›kmaza girilmesine yol açacakt›r.

2. Önceki yasa maddesinde yer alan, bilimsel karfl›l›¤› olmayan ve hukuksal çerçevesi netlefltirilme-
yen kavramlar düzenlenmedi¤i gibi “sark›nt›l›k ve suçun ani ve kesik hareketlerle ifllenmesi” gibi
ne oldu¤u anlafl›lmayan ve istismara aç›k kavramlar›n cezada indirim ö¤esi olarak yasa maddesi-
ne sokulmas›, suçun ani ve kesik hareketlerle ifllenmesi hâlinde verilecek ceza üçte birine kadar
indirilebilir biçimindeki hiç bir hukuk sisteminde yer alamayacak ifadeler ile yarg›da kaotik bir du-
rum yarat›larak cinsel sald›r› san›klar› korunup kollanacakt›r.

3. Adli T›p Kurumu’ndan kaynakland›¤› ileri sürülen ve yarg›laman›n uzamas›na yol açt›¤› belirti-
len "Beden ve ruh sa¤l›¤›n›n bozulmas›" yönünden yap›lan de¤erlendirmeler yeni tasar›da kald›-
r›lmaktad›r. Cinsel sald›r›larda istismar hangi düzeyde olursa olsun bireyin ruh sa¤l›¤›nda kal›c› et-
kilere yol açmaktad›r. Var olan bilimsel veriler çerçevesinde bireyde ifllenen suçun niteli¤ine göre
bir ruhsal etkilenmenin oluflmas› ve süreç içinde bir ruhsal bozuklu¤un ortaya ç›kmas› kaç›n›lmaz-
d›r. Mevcut yasada yer alan ve ”ruhsal durumunun bozulmas›”n›n araflt›r›lmas›na yönelik bilirkifli
incelemelerinin güncel bilimsel bilgiye ayk›r› oldu¤u ve ma¤durlar› yeniden travma ile yüzyüze b›-
rakt›¤› bir gerçektir. Cinsel sald›r› olaylar›nda uygun yaklafl›m ma¤durlar› travmatik olay›n neden
oldu¤u sorunlara karfl› koruyucu ve destekleyici ad›mlar› atmak olmal›d›r. Yasa teklifi incelendi¤in-
de bu maddenin yürürlükten kald›r›lmas› ile cinsel sald›r› suçlar›n›n cezalar›n›n alt s›n›r›nda indirim
yap›lmas› dikkat çekicidir. Bu durum teklifin yasalaflma sürecinde göz önünde bulundurulmal›d›r. 

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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4. Mevcut yasada oldu¤u gibi tasar›da da ensest (aile içi cinsel fliddet) suç olarak düzenlenmemek-
te 15 yafl alt›ndaki çocuklarda a¤›rlaflt›r›c› bir eylem olarak görülmektedir. On sekiz yafl alt›ndaki
çocuklara yönelik ensest her durumda çocu¤a yönelik cinsel istismar olarak düzenlenmelidir. 

5. Tasar›da evlenmeye zorlanma suç olarak düzenlenmekte ise de; evlenme yafl›na gelmemifl bir
çocu¤un evlendirilmesi, evlenmesine arac›l›k edilmesi, dini nikah k›y›lmas› ve bu çocukla evlenme
eylemleri çocu¤un cinsel istismar› kapsam›nda suç olarak düzenlenmelidir. 

6. 18 yafl alt›ndaki çocuklar›n eriflkinlerle olan iliflkileri cinsel istismar olarak de¤erlendirilmeli, bü-
tün geliflmifl sistemler de oldu¤u gibi, reflit olmayanlar aras›nda fliddet içermeyen ve fail ile ma¤-
dur aras›nda belirgin yafl fark› bulunmayan (3 veya 5 yafl) durumlar suç olarak kabul edilmemeli-
dir. Çocuklar eriflkinlere karfl› cinsel istismardan korunmal›d›r.

7. Ayr›ca “Fiilin sark›nt›l›k düzeyinde kalmas› ya da suçun ani ve kesik hareketlerle ifllenmesi ha-
linde verilecek ceza üçte birine kadar indirilebilir” ibaresi cinsel istismar suçlar›n›n sark›nt›l›k kap-
sam›nda de¤erlendirilmesine yol açacakt›r. Ayr›ca ani ve kesik hareketlerle bir cinsel suç ifllenme-
si ifadesinin ne anlatmak istedi¤i anlafl›lamamaktad›r. Bu düzenlemeler kötüye kullan›lmaya çok
uygun, cayd›r›c›l›ktan çok teflvik edici niteliktedir. S›kl›kla tan›¤›n olmad›¤› ve fiziksel kan›tlar›n bu-
lunamad›¤› durumlar suçun ani ve kesik hareketlerle ifllenmesi olarak nitelendirilerek ma¤durlar›n
örselenmesi, adalete güvenlerinin kaybolmas› ve suçlar›n flikayet edilememesi gibi ciddi sonuçlar
do¤acakt›r. Bu düzenleme taciz eden ve istismar uygulayan kiflileri güvence alt›na almaya yaraya-
cakt›r. Bu ifadeler tamamen yasadan ç›kar›lmal›d›r. Yine ilgili maddelerde ceza alanlara iyi hal in-
dirimi sa¤layan düzenlemeler istismar› önlemekten çok istismarc›lar› koruyan bir nitelik tafl›mak-
tad›r. 

8. Kamuoyunda yo¤un biçimde tart›fl›lan kimyasal kastrasyon ile ilgili düzenleme ciddi s›k›nt›lar
içermektedir. Söz konusu ifllem ancak tedavinin bir aflamas› olarak belirlendi¤i ve kiflinin onam›-
n›n bulundu¤u koflulda gerçeklefltirilebilir. Bu maddede karar›n hekim de¤erlendirmesi olmaks›-
z›n sadece hakim karar› ile verilmesi ciddi uygulama sorunlar›na yolaçabilecektir T›bbi bir uygula-
ma bireyin onay› üzerine, sa¤l›¤›n› koruma amac›yla hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar›nca yap›lan ince-
leme ve de¤erlendirmelerin sonucu olarak gerçeklefltirilen bir ifllemdir. Kimyasal kastrasyon kara-
r› da dahil olmak üzere her türlü t›bbi giriflim, ilgili branfltaki uzman hekimlerin yapt›¤› de¤erlen-
dirme sonucunda düzenlenen sa¤l›k kurulu raporu ile ve kiflinin onam vermesi halinde uygulana-
bilir. Evrensel etik ilkeler ve Biyot›p Sözleflmesi hükümlerine göre hiç bir birey onaylamad›¤› bir t›b-
bi iflleme (muayene dahi) zorlanamaz. Bu tedavilerin etkinli¤i s›n›rl› ve sonuçlar› tart›flmal›d›r. Ay-
r›ca bu tedavilerin bir çok olumsuz etkilerinin oldu¤u, kiflinin onam› d›fl›nda uygulanmas› ile yeni
hukuksal sorunlara ve tazminat davalar›na yol açaca¤› ak›lda tutulmal›d›r. Teklifte ilgili madde;
“ayr›nt›l› hekim de¤erlendirmesi ve tedavi amaçl› olarak sa¤l›k kurulu raporu düzenlenmesi sonu-
cunda bireyin ayd›nlat›lm›fl onam› al›narak rehabilitasyon program›na al›nabilirler" fleklinde dü-
zenlenmelidir. Bu düzenlemeler ayn› zamanda cinsel suçlar konusunda ceza infaz kurumlar›nda
ve denetimli serbestlik bürolar›nda çal›flan uzmanlaflm›fl nitelikli psikolog, sosyal hizmet uzman› ve
sa¤l›k çal›flan› say›s›n›n art›r›lmas›n›, rehabilitasyon ünitelerinin alt yap› ve personel bak›m›ndan ye-
terli duruma getirilmesini gerektirmektedir. 

Uzun y›llard›r kad›na yönelik fliddeti ve çocuklara yönelik istismar› önlemek, ma¤durlar›n›n yarala-
r›n› sarmak konusunda toplumsal sorumluluk hisseden meslek örgütleri olarak, cezalar› a¤›rlaflt›-
rarak çocuklar› cinsel istismardan korumay› hedefleyen bu Yasa’n›n uygulamalar›n›n tam tersi bi-
çimde sonuçlanaca¤› kayg›s› duymaktay›z. Küçük yaflta k›z çocuklar›n›n evlendirilmedi¤i, bireyin
en güvenli hissetmesi gereken ev ortam›nda fliddet ve istismar›n yaflanmad›¤›, her geçen gün gi-
derek artan çocu¤a yönelik cinsel istismar›n gerçe¤imiz olmaktan ç›kt›¤›, kad›n cinayetlerinin bir
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kader olmad›¤› bir ülke ve dünya yaratmak için çabalar›m›z› sürdürece¤iz. Çocuklar›n› cinsel istis-
mardan korumak için buna yol açan de¤erlerle yüzleflemeyen bir toplum olarak, “ne oluyor bize”
diye sormay› sürdürece¤iz. Sesi duyulmayanlar›n sesi olmaya devam edece¤iz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI

ADL‹ TIP UZMANLARI DERNE⁄‹

SOSYAL H‹ZMET UZMANLARI DERNE⁄‹

TÜRK‹YE PS‹K‹YATR‹ DERNE⁄‹

‹ S T A N B U L  T A B ‹ P  O D A S I 2 0 1 1 Ç A L I fi M A  R A P O R U
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08.04.2011
‹STANBUL’DA SA⁄LIK GEÇ‹C‹ ÇÖZÜMLERLE YÖNET‹LMEYE
ÇALIfiILMAKTA, TAM B‹R KARMAfiA YAfiANMAKTADIR!

De¤erli Bas›n Mensuplar›, 

Bilindi¤i üzere 1 Kas›m 2010’da ‹stanbul’da Aile Hekimli¤i Uygulamas›na geçilmifl; ‹stanbul Tabip
Odas› olarak, daha bafllarken uygulamada birçok sorun oldu¤unu ve bunlara zamanla yenilerinin
eklenece¤i endiflemizi, sizler arac›l›¤›yla kamuoyuyla paylaflm›flt›k. ‹stanbul’da Aile Hekimli¤i Uy-
gulamas› alt›nc› ay›ndad›r. Dile getirdi¤imiz sorunlar yöneticiler taraf›ndan gideril(e)medi¤i gibi, ‹s-
tanbul’da sa¤l›¤›n yönetiminde tam bir karmafla yaflanmaktad›r. 

‹stanbul’da en son yap›lan 5. ek yerlefltirmede bofl kalan 88 Aile Hekimli¤i pozisyonundan 40’›na
yerlefltirme yap›lm›fl; ancak aç›¤›n en fazla oldu¤u Sultangazi ilçesinde hala 44 pozisyon dolduru-
lamam›flt›r. TUS s›nav›nda baflar›l› olan yaklafl›k 100 hekim de ayr›l›nca aç›k pozisyon say›s› yakla-
fl›k 150’ye yükselmifltir. Bu birimlerin ço¤u binas› olmayan sanal Aile Sa¤l›¤› Merkezi(ASM)’lerin-
den oluflmaktad›r. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü bu duruma geçici bir çözüm bulmufl; yasal olmayan bir bi-
çimde bu bölgede yaflayan nüfusu Emanet Aile Hekimli¤i denen bir uygulama ile yak›n ASM’ler-
de çal›flan Aile Hekimlerine zimmetlemifltir.

30 Aral›k 2010’da yay›nlanan Aile Hekimli¤i Ödeme ve Sözleflme Yönetmeli¤i ile yap›lan düzen-
lemelerle sözleflmeler iki y›l süreyle imzalanm›fl, sözleflme vergisi de iki y›ll›k peflin olarak kesilmifl-
tir. Bu yönetmelikle performans kriterleri oldukça üst s›n›rlara çekilmifl, ceza puanlar› getirilmifl, bir
dönem boyunca 100 ceza puan› alanlar›n sözleflmelerinin fesih edilece¤i belirtilmifltir. ASM s›n›f-
land›rmas›yla birlikte A ve B s›n›f› olabilmek için esnek çal›flma modeli özendirilmifl, iflletme haline
getirilen birinci basma¤a rekabet etme yetisi kazand›rmak amaçlanm›flt›r. 

Bölge tabanl› hizmetin terk edilmesiyle vatandafllar›m›z kay›tl› oldu¤u hekim d›fl›nda di¤er hekim-
lere muayene olamamakta, çocu¤unun afl›s›n› yapt›ramamaktad›r. Hekimler, ASM’lerin ihtiyaçla-
r›n› gidermek, kay›tlar› yapmaktan kalan vakitlerinde ço¤unlukla hastalar›n reçete yazd›rma ihti-
yaçlar›n› karfl›lamaktad›r. Hekimler, rapor, baflkalar›n›n reçetelerini kendi üzerine yazd›rma, teda-
visinin kendi istedi¤i flekilde yap›lmas›n› zorlayan hasta istekleri ve baflka hekime gitme tehdidi al-
t›nda çal›flmaktad›r. Sanal ASM’lerde derme çatma binalarda, hemfliresiz, tek bafl›na birinci bas-
mak sa¤l›k hizmeti vermeye çal›flan aile hekimleri mutsuz, geleceklerinden kayg›l›d›rlar. Aile he-
kimleri her türlü sorunu el yordam›yla çözmeye çal›flan, bakanl›¤a yazd›klar› dilekçelere yan›t ala-
mayan, tam anlam›yla k›st›r›lm›fl bir ortamda birinci basmak hekimli¤i yapmaya çal›flmaktad›r. Ai-
le Hekimli¤ine itibar kazand›r›ld›¤›, halk nezdinde güven gelifltirildi¤i gibi söylemler ne yaz›k ki ger-
çekleri yans›tmamaktad›r.

21 Mart 2011’de 1 Nisan 2011 tarihinde yürürlü¤e girmek üzere yay›nlanan son Yönetmelik de-
¤ifliklikleri ile boflalan ve yeni aç›lan aile hekimli¤i pozisyonlar›na yap›lacak yerlefltirmeler için tan›-
nan süre bir aydan üç aya ç›kar›lm›flt›r. Oysa ‹stanbul’da pozisyonlara aylarca yerlefltirme yap›lma-
m›fl, idare; sözleflme imzalayarak yerlefltirme yapmak yerine, kamu kurum ve kurulufllar›nda çal›-
flan hekimleri geçici görevlendirmeler ile oradan oraya adeta savurmufltur. Yine yap›lan yeni dü-
zenleme ile adli tabiplik iflleri TSM hekimlerine yüklenmifltir. 

Son olarak 31 Mart 2011 tarihinde hemen birçok ilçede Toplum Sa¤l›¤› Merkezi (TSM)’nde çal›-
flan hekimler, hastane acil servislerinde 3 ay süre ile çal›flmak üzere görevlendirilmifltir. Bu uygu-
lama nüfusu 500 binin üzerinde olan ilçelerde bir grup baflkan› ve iki hekim b›rak›lmak suretiyle
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tüm hekimleri kapsam›flt›r. Aile Hekimli¤ine geçifl döneminde Aile Hekimi olmay› seçmeyen he-
kimler her ilçede bir tane bulunan, hem topluma yönelik sa¤l›k hizmetlerini, hem de ilçelerde sa¤-
l›¤›n yönetimini üstlenen TSM’lerde görevlendirilmifllerdir. TSM’ler bulafl›c› hastal›k salg›n kontro-
lü, okul e¤itimleri, bütün sa¤l›k kurulufllar›na yönelik bebek, gebe ve lo¤usa takipleri, defin ruh-
satlar›, adli tabiplik hizmetleri, ASM’lerle ilgili s›n›fland›rma, görevlendirme, denetim iflleri, özel te-
davi kurumlar›n›n denetimleri, çevre sa¤l›¤› hizmetleri, eczane denetimleri gibi hizmetleri yürüt-
mektedir. Bu merkezlerdeki az say›da hekim, ifl yükünün çoklu¤u, yöneticilerin plans›z/program-
s›z ifl yönetmeleri nedeniyle ne ifl yapaca¤›n›, hangisine yetiflece¤ini bilemez duruma sokulmufllar-
d›r. 860 bin nüfuslu Sakarya ‘da 16 Toplum sa¤l›¤› Merkezi, 75 Aile Sa¤l›¤› Merkezi, 245 Aile He-
kimli Birimi varken 600 binin üstünde nüfusa sahip Kad›köy ‹lçesinde 1 toplum sa¤l›¤› Merkezi,
41 Aile sa¤l›¤› Merkezi, 141 Aile hekimli¤i birimi vard›r. Bu kadar kalabal›k bir ilçede bir de mev-
cut TSM hekimleri hastane acillerine görevlendirilmifllerdir. 1 Kas›m öncesinde tüm birimlerdeki
pratisyen hekimleri aile hekimli¤ine seferber eden ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü Ocak ay›nda TSM hemfli-
relerini aile sa¤l›¤› eleman› olarak ASM’lerde görevlendirmifltir. Mart sonunda hastane acillerinin
çok önemli oldu¤u düflülmüfl olacak ki flimdi de TSM’lerde kalan hekimleri hastane acil servisleri-
ne göndermektedir. Mecburi hizmetle ‹stanbul’a gelen hekimlerin büyük bir ço¤unlu¤u bu görev-
lendirmeler nedeniyle istifa etmek zorunda kalm›flt›r. 

• Bu sa¤l›¤›n günü birlik çözümlerle yönetilmesi çabas›d›r. 

• Bu aile hekimli¤ini seçmemifl hekimler için çal›flma yaflam›n›n eziyete dönüfltürülmesidir.

• Bu bilimsel, nitelikli sa¤l›k hizmeti gelifltirme anlay›fl› yerine baflta insan gücü olmak üzere kay-
naklar›n çar-çur edilmesi çabas›d›r. 

B›rak›n günlük, saatlik görevlendirmeler yap›lmakta ‹stanbul’da sa¤l›k hizmeti bu yolla yönetilme-
ye çal›fl›lmaktad›r. Deneyim, birikim ve mutlaka belli bir uyum süreci gerektiren acil servis hizme-
ti geçici görevlendirmelerle verilemez. Geçici görevlendirmeler hiç bir zaman hizmete katk› sun-
maz. Bu hem hekimler için hem de vatandafl›m›z aç›s›ndan sorunlar do¤uracakt›r. 

• Geçici görevlendirmelerle verilmeye çal›fl›lan acil servis hizmetlerinde yaflanacak sorunlar›n, son
günlerde hastane acillerinde artan fliddet olaylar› da dikkate al›nd›¤›nda, meslektafllar›m›z için tam
bir eziyete dönüflece¤inden endifleliyiz! 

• Sa¤l›k hizmetlerinde yaflanacak aksakl›klar›n baflta çocuklar›m›z olmak üzere tüm vatandafllar›-
m›z› etkileyece¤inden endifleliyiz! 

• Getirilen günü birlik çözümlerin sa¤l›k hizmetlerinde kötüye gidifli art›raca¤›ndan endifleliyiz! 

Bu “kervan ne zaman dizilecek” diye merak etmekteyiz. Bir kez daha sa¤l›k Bakanl›¤›’n› uyar›yo-
ruz. ‹stanbul gibi kalabal›k, büyük bir kentte günübirlik geçici çözümler, geçici görevlendirmeler-
le sa¤l›k hizmeti yönetilemez. Vatandafl›n sa¤l›¤›, hekimin ifl güvencesi, gelece¤i tehdit alt›ndad›r.
Bu yönetim, bu de¤er bilmez tutum devam edemez. Bizler ekip arkadafllar›m›z olan sa¤l›k çal›flan-
lar› ile birlikte bu gidifle dur demek için; 19–20 Nisan’da, ifl güvencesi, gelir güvencesi, can güven-
cesi, mesleki ba¤›ms›zl›k, herkese eflit ücretsiz sa¤l›k için bir kez daha “Çok Ses Tek Yürek” olup
SA⁄LIK H‹ZMET‹ SUNaMAYACA⁄IMIZI bildirmek istiyoruz. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n› bu hayk›r›fl› duyma-
ya, sa¤l›kta kötüye gidifle dur demeye davet ediyoruz. 

‹STANBUL TAB‹P ODASI
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14.04.2011
19-20 N‹SAN GÜNLER‹ GöREVe ÇIKIYORUZ
BÜTÜN HALKIMIZIN DESTE⁄‹N‹ BEKL‹YORUZ

Hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar› olarak y›llard›r uygulanan sa¤l›k politikalar›na itiraz ediyoruz.

Daha bundan bir ay önce, 13 Mart 2011 günü Cumhuriyet tarihinin en büyük sa¤l›kç› mitingini
gerçeklefltirdik.

Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen 30 bin sa¤l›k çal›flan› Ankara’da, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n tam
önünde “Sa¤l›kta Özellefltirmeye Karfl› Çok Ses, Tek Yürek Mitingi”nde bulufltuk.

‹stedik ki; sözümüz dinlensin, hakl› taleplerimize kulak verilsin.

Gördük ki; yüreklerin kulaklar› sa¤›r.

Anlad›k ki; dert çok, hemdert yok.

Kavrad›k ki; sorunlar›m›z›n çözümü kendi mücadelemizin eseri olacakt›r.

fiimdi; ifl, gelir, can güvencesi, mesleki ba¤›ms›zl›¤›m›za, mesleki onurumuza sayg›, herkese eflit,
ücretsiz sa¤l›k talepleriyle bütün Türkiye’de gerçeklefltirece¤imiz G(ö)REVe haz›rlan›yoruz.

Daha fazlas›n› de¤il, hakk›m›z olan› istiyoruz.

‹nsanca çal›flmak, insanca yaflamak, nitelikli sa¤l›k hizmeti sunmak istiyoruz.

19-20 N‹SAN SALI VE ÇARfiAMBA GÜNLER‹ SA⁄LIK H‹ZMET‹ SUN(a)MAYACA⁄IZ!

T›pk› hafta sonlar›nda oldu¤u gibi.

T›pk› dokuz günlük bayram tatillerinde oldu¤u gibi.

Bilinmelidir ki; 19-20 Nisan günlerindeki eylemimiz hastalar›m›za karfl› de¤il,

Sa¤l›k çal›flanlar›n› mutsuz, hastalar› ma¤dur eden,

Sa¤l›¤› ticarete, hastalar› müflteriye, hastaneleri ticarethanelere dönüfltürmeye çal›flan sa¤l›k poli-
tikalar›na karfl›d›r!

Bizleri aral›ks›z otuz üç saat çal›flt›ran,

Hastalara her bir muayene için devlet hastanelerinde 8, özel hastanelerde 15 TL “kat›l›m pay›”
ödeme zorunlulu¤u getirenlere karfl›d›r!

Sa¤l›¤›m›z› uluslararas› sermaye örgütleriyle pazarl›k konusu yapan,

IMF ve Dünya Bankas›’n›n reçetelerini “Sa¤l›k Reformu” ad›yla dayatanlara karfl›d›r!

Biz sa¤l›k çal›flanlar›, bu hakl› ve onurlu mücadelemizde;

Bütün hastalar›m›z›n, bütün halk›m›z›n deste¤ini bekliyoruz.

Birlikte mücadele edelim,

Birlikte kazanal›m!

‹stanbul Tabip Odas› / SES ‹stanbul fiubeleri / ‹stanbul Eczac› Odas› / D‹SK-Dev Sa¤l›k ‹fl
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15.06.2011 
SA⁄LIKTA DÖNÜfiÜM PROGRAMINA “B‹BER GAZI” SIKILDI

Baflta ‹stanbul olmak üzere hemen her gün ve her hastanede yaflanmaya bafllanan sözlü, fiili flid-
det olgular› art›k boyut de¤ifltirmeye bafllad›. Baflta hekimler olmak üzere sa¤l›k çal›flanlar›na, hiz-
met sunduklar› kurumlarda sald›rmak "vaka-i adiye" haline geldi. Daha önce b›çaklanan, kurflun-
lanan, s›kl›kla yumruklarla sald›r›ya maruz kalan sa¤l›k çal›flanlar› ne yaz›k ki flimdi de "biber gaz-
l›" sald›r›ya maruz kalm›fllard›r. 

‹stanbul T›p Fakültesi’nde 13 Nisan 2011 günü hekimleri ve hastalar› etkileyen bir sald›r› yaflan-
m›flt›r. Fakültenin poliklinik bölümünde; öncelik tan›narak kayd› yap›lan ve ifllemleri özel olarak ta-
kip edilen tekerlekli sandalyedeki vatandafl›m›z, kendisinden önceki hastan›n iflleminin biraz uza-
mas› ile geciktirildi¤ini bahane ederek öfkelenmifl, beklemekte olan bir kad›n hastaya çarpm›fl, ar-
d›ndan biber gaz› s›km›flt›r. Çocuk poliklini¤inde beklemekte olan bir çocu¤un gaz›n etkisiyle as-
t›m krizi tetiklenmifl, acil müdahaleye al›nm›flt›r. Hekimler ve hastalar baflta gözleri olmak üzere
biber gaz›ndan etkilenmifl ve kimyasal bir silah olan biber gaz›n›n etkisindeki poliklinik alan›ndan
ayr›lm›fl, hizmet 4 saat durmufltur. 

Hastanelerde, t›p fakültelerinde hekimlere ve sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddeti bir kez daha ka-
muoyu ile paylaflmaktan üzgünüz. Hekimlere yönelik bu sald›r›lar›n yayg›nlaflmas›ndan, bu sald›-
r›lara maruz kalmaktan, bu sald›r›lara zemin haz›rlayan Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n iflin ciddiyetini anla-
mamakta ›srar eden tutumundan dolay› kayg›l›y›z. Bir kez daha söylemek isteriz ki, hiç bir gerek-
çe hekime ve sa¤l›k çal›flanlar›na sald›r› için mazur kabul edilemez. Kald› ki sa¤l›k sisteminde ya-
flanmakta olan eksikliklerden, aksakl›klar›n sorumlusu bizler de¤iliz. Do¤rudan do¤ruya bu ülkeyi
ve sa¤l›k sistemini idare eden yöneticilerdir. Bu hastanede oldu¤u gibi biz hekimler iflimizin gere-
¤ini yap›yoruz. 

Sa¤l›k sistemini dönüfltüren iktidar ve Sa¤l›k Bakan› her f›rsatta hekimlerin, sa¤l›k çal›flanlar›n›n
mutlu oldu¤unu, halk›n da hizmetten memnun oldu¤unu vurguluyor.

‹flte mutluluk ve memnuniyet…

Sa¤l›k sistemindeki dönüflüm sa¤l›kta ve toplumda bar›fl› zedelemifltir. Sa¤l›kta eflitsiz hizmet su-
numlar›, esnaf zihniyeti; yoksullar› öfkelendirmifltir. Öfkelerinin hekimlere yönelmesine neden ol-
mufltur.

Bugün kendilerini iyilefltiren, tedavi eden hekimlere kalkan eller, yaralayan silahlar, s›k›lan gazlar
bu öfkenin habercisidir. Hekimin huzursuz, mutsuz ve kayg›l› oldu¤u bir sa¤l›k ortam›n›n hastala-
r›n yarar›na olaca¤› düflünülemez.

Sa¤l›k Bakan›n› uyar›yoruz; halk›n sa¤l›¤› ile oynuyorsunuz. Hürmetsiz ve de¤erbilmez ifadeleriniz
ile hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar› için fliddet tehlikesi yarat›yorsunuz. 

Sa¤l›k çal›flanlar›n› halkla karfl› karfl›ya b›rakt›n›z. Bugün “memnuniyetten” biber gaz› s›kanlar;
sa¤l›kta yarat›lan felaketin gerçek sorumlular›n› hekimler olmad›¤›n› elbette anlayacaklar. 

Say›n Bakan; sa¤l›k çal›flanlar›; yaralanmaktan, kayg› ile çal›flmak zorunda kalmaktan, 5 dakikada
hasta bakmak zorunda kalmaktan, onlarca nöbetlerle geçen fedakârca ve yo¤un çal›flmalar›n›n
karfl›l›¤›nda güvencesiz performans ücretlendirmesi ve gelecekteki emeklilik günlerini düflünmek-
ten mutlu de¤iller.
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Bizler;

Sa¤l›kl› ve güvenli bir ortamda çal›flmak ve yaflamak istiyoruz.

Topluma eflit, ücretsiz ve nitelikli bir sa¤l›k hizmeti sunmak istiyoruz. 

Bu nedenle; 

Biz sa¤l›k çal›flanlar›; laborant›, hizmetlisi, radyoloji teknisyeni, sa¤l›k teknisyeni, hemfliresi, difl he-
kimi, hekimi, ebesi, biyolo¤u, eczac›s›, sosyal hizmet uzman›, acil t›p teknisyeni ile 19–20 Nisan’da
sa¤l›k hizmeti sunamayaca¤›m›z› yeniden duyuruyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI
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16.04.2011
19-20 N‹SAN GÜNLER‹ SA⁄LIK H‹ZMET‹ SUNAMAYACA⁄IZ

Bizler;

Hekimler, hemflireler, difl hekimleri, ebeler, eczac›lar, laborantlar, radyoloji teknisyenleri, fizyoter-
apistler, diyetisyenler, sa¤l›k teknisyenleri, sa¤l›k memurlar›, psikologlar, biyologlar, paramedikler,
hastabak›c›lar, tafleron sa¤l›k iflçileri;

K›sacas›, bütün sa¤l›k çal›flanlar›;

19–20 Nisan günleri GöREVdeyiz.

‹nsanca çal›flmak, insanca yaflamak istiyoruz!

‹yi ve nitelikli sa¤l›k hizmeti sunmak istiyoruz!

Ve bilinmesini istiyoruz ki;

19–20 Nisan günlerindeki eylemimiz hastalar›m›za karfl› de¤il, 

Sa¤l›k çal›flanlar›n›, mutsuz, hastalar› ma¤dur eden, 

Sa¤l›¤› ticarete, hastalar› müflteriye, hastaneleri ticarethaneye dönüfltürmeye çal›flan sa¤l›k poli-
tikalar›na karfl›d›r!

Hastalara her bir muayene için devlet hastanelerinde 8, özel hastanelerde 15 TL “kat›l›m pay›”
ödeme zorunlulu¤u getirenlere karfl›d›r!

IMF ve Dünya Bankas›’n›n reçetelerini “Sa¤l›k Reformu” ad›yla dayatanlara karfl›d›r!

19–20 Nisan Sal›, Çarflamba günleri Türkiye’deki bütün sa¤l›k kurumlar›nda, 

T›pk› hafta sonlar›nda oldu¤u gibi, 

T›pk› dokuz günlük bayram tatillerinde oldu¤u gibi, 

(Yatan hastalar ve acil servisler d›fl›nda)

SA⁄LIK H‹ZMET‹ SUNaMAYACA⁄IZ!

Önlüklerimizle, dövizlerimizle, pankartlar›m›zla, sloganlar›m›zla, 

Hastane bahçelerinde toplan›p bas›n aç›klamalar›, bildiriler okuyaca¤›z.

Sonra her bir yandan gelip birleflece¤iz, 

Sokaklara, meydanlara ç›k›p yürüyüfller, mitingler yapaca¤›z.

‹fl, gelir, can güvencesi,

Mesleki ba¤›ms›zl›¤›m›za, mesleki onurumuza sayg›, 

Herkese eflit, ücretsiz, nitelikli sa¤l›k hizmeti isteyece¤iz.

Bu hakl› ve onurlu mücadelemizde bütün hastalar›m›z›, bütün halk›m›z›n deste¤ini bekliyoruz.

SES ‹STANBUL fiUBELER‹ / DEVR‹MC‹ SA⁄LIK-‹fi / ‹STANBUL TAB‹P ODASI
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19.04.2011
19-20 N‹SAN GÜNLER‹ GöREVDEY‹Z!
SA⁄LIK H‹ZMET‹ SUNaMAYACA⁄IZ

Bizler;

Hekimler, hemflireler, difl hekimleri, ebeler, eczac›lar, laborantlar, radyoloji teknisyenleri, fizyoter-
apistler, diyetisyenler, sa¤l›k teknisyenleri, sa¤l›k memurlar›, psikologlar, biyologlar, paramedikler,
hastabak›c›lar, tafleron sa¤l›k iflçileri,

K›sacas› bütün sa¤l›k çal›flanlar› y›llard›r uygulanan sa¤l›k politikalar›na itiraz ediyoruz.

Daha bundan bir ay önce, 13 Mart 2011 günü Cumhuriyet tarihinin en büyük sa¤l›kç› mitingini
gerçeklefltirdik.

Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen 30 bin sa¤l›k çal›flan› Ankara’da, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n tam
önünde “Sa¤l›kta Özellefltirmeye Karfl› Çok Ses, Tek Yürek Mitingi”nde bulufltuk.

‹stedik ki; sözümüz dinlensin, hakl› taleplerimize kulak verilsin.

Gördük ki; yüreklerin kulaklar› sa¤›r.

Anlad›k ki; dert çok, hemdert yok.

Kavrad›k ki; sorunlar›m›z›n çözümü kendi mücadelemizin eseri olacakt›r.

fiimdi, 19-20 Nisan günleri; bütün Türkiye’de GöREVdeyiz.

‹nsanca çal›flmak, insanca yaflamak istiyoruz!

‹yi ve nitelikli sa¤l›k hizmeti sunmak istiyoruz!

Daha fazlas›n› de¤il, hakk›m›z olan› istiyoruz.

Ve bilinmesini istiyoruz ki; eylemimiz hastalar›m›za karfl› de¤il,

Sa¤l›k çal›flanlar›n› mutsuz, hastalar› ma¤dur eden,

Sa¤l›¤› ticarete, hastalar› müflteriye, hastaneleri ticarethanelere dönüfltürmeye çal›flan sa¤l›k poli-
tikalar›na karfl›d›r!

Bizleri aral›ks›z otuz üç saat çal›flt›ran,

Hastalara her bir muayene için devlet hastanelerinde 8, özel hastanelerde 15 TL “kat›l›m pay›”
ödeme zorunlulu¤u getirenlere karfl›d›r!

Sa¤l›¤›m›z› uluslararas› sermaye örgütleriyle pazarl›k konusu yapan,

IMF ve Dünya Bankas›’n›n reçetelerini “Sa¤l›k Reformu” ad›yla dayatanlara karfl›d›r!

Bugün ve yar›n, 19–20 Nisan Sal› ve Çarflamba günleri, Türkiye’deki bütün sa¤l›k kurumlar›nda; 

T›pk› hafta sonlar›nda oldu¤u gibi.

T›pk› dokuz günlük bayram tatillerinde oldu¤u gibi (Yatan hastalar ve acil servisler d›fl›nda)

SA⁄LIK H‹ZMET‹ SUNaMAYACA⁄IZ!

Bugün alanlarda binlerce sa¤l›k çal›flan› olarak tepkimizi gösterecek, GöREV çad›rlar›nda kesinti-
siz GöREV nöbetlerimizi tutaca¤›z.
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Önlüklerimizle, dövizlerimizle, pankartlar›m›zla, sloganlar›m›zla

Hastane bahçelerinde toplanarak bas›n aç›klamalar yap›yoruz.

Ülkenin her yan›nda ve ‹stanbul’da sokaklara, meydanlara ç›k›p yürüyüfller, mitingler yap›yoruz.

‹fl, gelir, can güvencesi,

Mesleki ba¤›ms›zl›¤›m›za, mesleki onurumuza sayg›, 

Herkese eflit, ücretsiz, nitelikli sa¤l›k hizmeti istiyoruz.

Bu hakl› ve onurlu mücadelemizde bütün hastalar›m›z›n, bütün halk›m›z›n deste¤ini bekliyoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI

‹STANBUL ECZACI ODASI

‹STANBUL D‹fi HEK‹LER‹ ODASI

‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI

DEV SA⁄LIK ‹fi

SES ‹STANBUL fiUBELER‹
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20.04.2011
ÇOK SES TEK YÜREK BU B‹LEK BÜKÜLMEYECEK
TÜM TÜRK‹YE’DE GÖREVDEY‹Z!

Bizler;

Hekimler, hemflireler, difl hekimleri, ebeler, eczac›lar, laborantlar, radyoloji teknisyenleri, fizyoter-
apistler, diyetisyenler, sa¤l›k teknisyenleri, sa¤l›k memurlar›, psikologlar, biyologlar, paramedikler,
hastabak›c›lar, tafleron sa¤l›k iflçileri,

K›sacas› bütün sa¤l›k çal›flanlar› y›llard›r uygulanan sa¤l›k politikalar›na itiraz etmek için 19-20
Nisan 2011 tarihinde; ‹stanbul’da ve tüm Türkiye’de GöREV etkinli¤i düzenledik Üniversite has-
taneleri, e¤itim araflt›rma hastaneleri, devlet hastaneleri, aile sa¤l›¤› merkezleri ve toplum sa¤l›¤›
hizmetlerinde hizmet sunmad›k. 

‹fl, gelir, can güvencesi,

Mesleki ba¤›ms›zl›¤›m›za, mesleki onurumuza sayg›, 

Herkese eflit, ücretsiz, nitelikli sa¤l›k hizmeti için

Alanlarda binlerce sa¤l›k çal›flan› olarak tepkimizi gösterdik, GöREV çad›rlar›nda GöREV nöbetler-
imizi tuttuk, 

Önlüklerimizle, dövizlerimizle, pankartlar›m›zla, sloganlar›m›zla

Hastane bahçelerinde toplanarak bas›n aç›klamalar› yapt›k.

Ülkenin her yan›nda ve ‹stanbul’da sokaklara, meydanlara ç›k›p yürüyüfller yapt›k.

Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen 30 bin sa¤l›k çal›flan›n›n Ankara’da, “Sa¤l›kta Özellefltirmeye
Karfl› Çok Ses, Tek Yürek” olarak dile getirdi¤i taleplerimizi bir kez daha dile getirdik. 

“‹nsanca çal›flmak, insanca yaflamak,

Eflit, nitelikli, ücretsiz, eriflilebilir sa¤l›k hizmeti sunmak istiyoruz.

Daha fazlas›n› de¤il, hakk›m›z olan› istiyoruz.” Diye bir kez daha hayk›rd›k.

Bizlerin bu hakl› taleplerini ve mücadelesini destekleyen halk›m›za flükranlar›m›z› sunuyor ve bizi
duymayanlar› bir kez daha uyar›yoruz     

BU B‹LEK BÜKÜLMEYECEK

‹STANBUL TAB‹P ODASI

‹STANBUL ECZACI ODASI

‹STANBUL D‹fi HEK‹MLER‹ ODASI

‹STANBUL VETER‹NER HEK‹MLER ODASI

SES ‹STANBUL fiUBELER‹

DEV-SA⁄LIK-‹fi
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28.04.2011
SA⁄LIK ÇALIfiANLARINA YÖNEL‹K fi‹DDETE HAYIR!

Sa¤l›kta yaflanan sorunlar›n ve aksakl›klar›n sorumlusunun hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n oldu¤u
alg›s› biz sa¤l›k çal›flanlar›na hemen her gün polikliniklerde, acil servislerde, hastane koridorlar›nda
fliddet olarak geri dönmektedir. fiiddet, ülkemizin içinde bulundu¤u toplumsal süreçte her alan-
da h›zla artarken; fliddetin oluflmas›n› önleyici tedbirler ne yaz›k ki al›nmamakta, hatta baz›
durumlarda yetkili ve sorumlu olanlar bizzat fliddeti do¤uran, yayg›nsallaflmas›n› sa¤layan neden-
ler aras›nda yer almaktad›r. Gelinen süreçte mülki amirler ve kolluk güçleri bile hekimlere fiziki
fliddet uygular hale gelmifltir.

Toplumsal fliddetin art›fl›na paralel olarak sa¤l›k çal›flanlar› ve hekimler de son y›llarda çok boyut-
lu olarak fliddet ile karfl› karfl›ya kalmaktad›r.

Bugün burada olmam›z›n nedeni 22 Nisan 2011 tarihinde acil serviste çal›flan nöbetçi asistan
hekim, nöbetçi hemflire ve güvenlik görevlisine hasta ve hasta yak›nlar› taraf›ndan sözel ve fizik-
sel fliddet uygulanmas›d›r. 

Sa¤l›kta Dönüflüm Program› sonucu hekim eme¤inin de¤ersizlefltirilmesi, siyasi iktidar›n popülist
yaklafl›mlarla hekimleri ve sa¤l›k çal›flanlar›n› sa¤l›kta yaflananlar›n sorumlusu olarak göstermesi,
bu çerçevede hekimleri ve hekimlik mesle¤ini rencide edici yaklafl›mlar sergilemesi hekimlere ve
di¤er sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddete önemli bir ivme kazand›rm›flt›r.

Sa¤l›k kurumlar›nda giderek artan oranda yaflanan fliddetin, hekimleri karalay›c›, küçük düflürücü,
suçlay›c› aç›klamalardan ve yorumlardan güç ald›¤› aç›kt›r. Sa¤l›k çal›flanlar›, çal›flma ortam›n› her
geçen gün sa¤l›k çal›flanlar› aleyhine bozan Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n, ayn› çabay› sa¤l›k çal›flanlar›na
yönelik fliddete karfl› da göstermelerini beklemektedir. Hekime yönelik fliddetin sorumlusu
yaln›zca fliddeti uygulayanlar de¤il, fliddete sessiz kalan, gere¤ini yapmayan, hekimleri ve di¤er
sa¤l›k çal›flanlar›n› korumayan yetkililerdir.

Bu güne kadar fliddete u¤rayan hekim ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n yan›nda yeterince yer almayan yetk-
ililer yasal görevlerinin gere¤ini yerine getirmemektedir. fiiddete maruz kal›nmas›n›n ard›ndan,
pek çok yerde hekim karfl›t› bir yaklafl›mla, sald›r›ya u¤ram›fl hekimi flikayetinden vazgeçirme,
bar›flt›rma yolu ye¤lenmektedir. fiiddete baflvuran kiflilerin etkili bir flekilde cezaland›r›lmamas›
hekimlerin yaflad›¤› ma¤duriyeti art›rmakta ve sürekli hale getirmektedir.

Sorumlular›n bu kay›ts›zl›¤› sonucu hastalar taraf›ndan fliddet öncelikli hizmet almak için bilinçli
uygulan›r hale gelmifltir.

fiiddet olaylar›na ba¤l› olarak hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar› hasta ya da hasta yak›n› taraf›ndan
fliddete u¤rayaca¤› alg›s›n› tafl›makta ve de mesle¤ini gere¤i gibi yapamaz duruma gelmifllerdir.

Hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar›, yaflad›klar› fliddet olaylar› karfl›s›nda çal›flt›klar› kurumlar›n›n konuya
duyars›z kalmalar› sonucu kurumlar›na karfl› güvensizlik duymaktad›r.

fiiddetin toplumsal sorunlarda oldu¤u gibi sa¤l›k sorunlar›n›n çözümünde de yerinin olmad›¤›n›
düflünüyor ve karfl› ç›k›yoruz.

Sa¤l›k örgütleri ve hekimler olarak her zaman toplum sa¤l›¤›n› kendi önceliklerimizden önde tut-
tuk ve her zaman halk›n sa¤l›¤›n›n yan›nda yer ald›k ve almaya da devam edece¤iz.
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Sa¤l›k çal›flma ortam›nda fliddetin önemli bir risk faktörü haline gelmesinden dolay› buna karfl›
acilen yasal mevzuat›n oluflturulmas›n› ve önleyici tedbirlerin al›nmas›n› talep ediyor, yetkilileri
duyarl› olmaya ça¤›r›yoruz.

‹STANBUL TAB‹P ODASI 

SA⁄LIK VE SOSYAL H‹ZMET EMEKÇ‹LER‹ SEND‹KASI ( SES ) 

TÜRK TORAKS DERNE⁄‹ ‹STANBUL fiUBES‹


