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De¤erli Üyelerimiz,

Elinizdeki çal›flma raporu, yaln›zca kongre sürecinde bir yasal yükümlülü¤ün yerine
getirilmesi de¤il, ayn› zamanda geçti¤imiz bir y›ll›k Oda faaliyetlerinin bir de¤erlendirmesi-
ni yapabilmek amac›yla kaleme al›nm›flt›r. Bu anlamda rapor, bir yan›yla geçen y›l gerçek-
lefltirilen etkinliklerimizin bir özeti, bir yan›yla da faaliyetlerimizin bir özde¤erlendirmesidir.

Çal›flma Raporu’nun ilk bölümünde de görülebilece¤i gibi, geçti¤imiz y›l içinde Oda
etkinliklerinin aslan pay› hekimlerin ekonomik ve özlük haklar› alan›ndaki çal›flmalara
ayr›lm›flt›r. Bu alanda önemli baflar›lar elde edilmifl ve hekimler için hem bireysel, hem de
meslek grubu olarak önemli kazan›mlar elde edilmifltir. Bunlardan baz› bafll›klar› s›ralamak
gerekirse;

• Yan Dal E¤itimi S›nav Yönetmeli¤i’nde de¤ifliklik yap›lmas› sa¤lanm›flt›r.

• Belediyelerde çal›flan hekimlerin kurum d›fl› hasta bakabilmelerine olanak sa¤lanm›flt›r.

• 65 yafl üzeri hekimlerin özel kurumlarda çal›flmalar›n› engellemeye yönelik giriflimler
durdurulmufltur.

• ‹flyeri Hekimli¤i yetkilendirmelerinde hekimler lehine yeni düzenlemeler yap›lm›flt›r.

• Radyoloji çal›flanlar›n›n haftal›k çal›flma sürelerini 45 saate ç›kartmaya yönelik uygula-
ma durdurulmufltur.

Geçti¤imiz y›lda mesaimizin büyük bir k›sm›n›, AKP Hükümeti’nin, IMF ve Dünya
Bankas› direktifleri do¤rultusunda yasalaflt›rmaya çabalad›¤› Sosyal Güvensizlik ve Genel
Sa¤l›ks›zl›k yasa tasar›lar›n›n ve bunlar› tamamlayacak olan Tam Süre Çal›flma ve Aile
Hekimli¤i uygulamalar›n›n durdurulabilmesi için çaba sarfetmeye ay›rd›k. Bu alandaki
çal›flmalar›m›z›, di¤er sendika, meslek kuruluflu ve demokratik kitle örgütleri ile birlikte
yürütmeye özen gösterdik. Bu çabalar›m›z semeresini 2008 bafl›ndan itibaren vermeye
bafllam›flt›r. Özellikle 14 Mart 2008 ile bafllayan y›¤›nsal protestolar karfl›s›nda Hükümet,
IMF ve Dünya Bankas› dayatmalar›n›, hekimlere ve halka ra¤men Meclis’ten geçirebil-
menin sand›¤› kadar kolay olmayaca¤›n› görmüfltür. Bu süreçte ‹stanbul Tabip Odas› üzer-
ine düflen görevi lay›k›yla yerine getirmifltir.

Dr. A. Özdemir AKTAN
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Son olarak, ‹stanbul Tabip Odas›’n›n kurumsallaflmas› alan›nda bu dönemde önemli
ad›mlar at›lm›flt›r. Bunlar›n bafl›nda, gelece¤in hekimleriyle daha güçlü ba¤lar›n kurula-
bilmesi ve Tabip Odalar›’na gereksinim duyduklar› taze kan›n sa¤lanabilmesi amac›yla t›p
ö¤rencileri ile s›cak iliflkiler kurulmas› ve bunlar›n gelifltirilmesi gelmektedir. Rapor’da t›p
ö¤rencilerinin etkinliklerine verilen yerin, di¤erlerine oranla geniflli¤i bunun en somut
kan›t›d›r. Yine kurumsallaflma alan›nda at›lan ikinci bir büyük ad›m, Anadolu Yakas›’ndaki
yeni büromuzun hizmete aç›lmas›d›r. Bu büro ve lokalimizin Anadolu Yakas›’ndaki üyeler-
imizin Oda ile daha s›cak iliflkiler kurmas›nda bir araç olaca¤›na inan›yoruz.

‹stanbul Tabip Odas›

Yönetim Kurulu 

Dr. Hüseyin DEM‹RD‹ZEN Dr. Nergis ERDO⁄AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR

Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ayflegül B‹LEN Dr. Ali KÜÇÜK
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Hekimlik mesleki de¤erleri bize; 

• Yaflam›m›z› insanl›¤›n hizmetine adamay›, 

• T›bbi bilgilerimizi insanl›k yarar›na kullanmay›, 

• Hastalar›m›z›n sa¤l›¤›n›n bizim için en önde gelmesini, 

• Mesle¤imizi vicdan ve a¤›rbafll›l›kla yürütmeyi, 

• Tehdit alt›nda olsa bile insan yaflam›na bafllang›c›ndan itibaren gösterece¤imiz sayg›y›
sürdürmeyi, 

• Din, ulus, ›rk, parti politikalar› ya da toplumsal durumla ilgili de¤erlendirmelerin göre-
vimizle hastalar›m›z›n aras›na girmesine izin vermemeyi, 

• Sa¤l›k hizmetlerinin sunumunda ve gelifltirilmesinde insan› temel almay›, 

• Sa¤l›k hakk›n›n tüm yurttafllar için do¤ufltan kazan›lm›fl bir insan hakk› oldu¤unu, 

• Sa¤l›k hizmetlerinin piyasada al›n›p sat›lan ticari bir meta olamayaca¤›n› ö¤retiyor. 

Ülkemizde befl buçuk y›ld›r uygulanan Sa¤l›kta "Dönüflüm" Program› ise mesleki
de¤erlerimizin tam tersine bir sa¤l›k ve hekimlik ortam› oluflturmaya çal›fl›yor. Uygulanan
program esas olarak kamu sa¤l›k hizmetlerinin bütünüyle tasfiyesini ve sa¤l›¤›n ticarileflti-
rilmesi/özellefltirilmesini hedeflemektedir. Bu program›n hekimler için anlam›n›n ifl
güvencesinin ortadan kald›r›lmas›, hekim eme¤inin ucuzlat›lmas›, iflsizlik tehdidi ve mesle-
ki-etik de¤erlerin erozyonu nedeniyle sayg›nl›k ve itibar kayb› oldu¤u art›k çok daha aç›k
olarak görülüyor. 

Dünyan›n hiçbir ülkesinde mevcut olmayan bir "sevk zincirsiz aile hekimli¤i" modeli ile
toplum sa¤l›¤›n›n temel tafllar›, elli y›ll›k birikimimiz sa¤l›k ocaklar›m›z kapat›lmak isteni-

14 MART 2008 HEK‹ML‹K B‹LD‹RGES‹ 
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yor. Aile hekimi olmak istemeyen meslektafllar›m›z ise idari bask›larla susturulmaya
çal›fl›l›yor. 

TBMM'ye sevk edilen "Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulamas› Hakk›nda Kanun
Tasar›s›" ile kamu hastaneleri kazanç easas›na göre çal›flan kurumlar haline getirilmek
isteniyor. Tasar›n›n gerekçe bölümünde Sa¤l›k Bakanl›¤›'n› "yüklerinden ar›nd›rmak"
niyeti aç›k olarak ifade ediliyor. Yeniden yap›land›r›lacak olan Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n görev-
leri aras›nda sa¤l›k hizmeti sunumu bulunmuyor. 

K›sacas›; befl buçuk y›ld›r hayata geçirilen politikalar sa¤l›k sisteminin hiçbir sorununu
çözemedi¤i gibi daha da içinden ç›k›lmaz hale getirdi. ‹flletme ve piyasa koflullar›nda
hizmet sunmak durumuyla bafl bafla b›rak›lan üniversite ve e¤itim hastaneleri çökme nok-
tas›na getirilmifltir. Buna ra¤men Sa¤l›kta "Dönüflüm" Program›'n› kendi siyasi gelecek-
lerinin bekas› u¤runa uygulamakta ›srar edenler her yönüyle aç›k ve berrak olan bu
gerçe¤i görmek istemiyorlar. 

Biz hekimler ise mesleki de¤erlerimize taban tabana ayk›r› bu politikalara karfl› "Art›k
Yeter" diyor ve sa¤l›k hakk›na, özlük haklar›m›za, ifl güvencemize, mesleki onurumuza
sahip ç›k›yoruz. 

Herkese eflit, nitelikli, ulafl›labilir sa¤l›k hizmetini, esas olarak genel bütçeden finanse
edilen kamu sa¤l›k kurumlar›nda vermek istiyoruz.

Özel sa¤l›k alan›ndaki tekelleflmeye karfl› hekim ba¤›ms›zl›¤›n› korumak için, muayene-
haneler ve ayaktan teflhis ve tedavi merkezlerine yaflam hakk› tan›mayan politikalar› red-
dediyoruz.

Kamu sa¤l›k kurumlar›n› flirketlere dönüfltürecek “Kamu Hastane Birlikleri Yasas›”n›n
geri çekilmesini istiyoruz.

Bakanl›¤›n iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤ini tehlikeye sokan, iflyeri hekimli¤ini tehdit eden
uygulamalar›n› reddediyoruz.

Haftada 40 saat “ifl güvenceli” çal›flma ve bu çal›flma karfl›l›¤›nda y›llar›n eme¤ini hesa-
ba katacak, emeklili¤e yans›yacak yeterli bir ücret istiyoruz.

Aile hekimli¤i uygulamalar›n›n durdurulmas›n›, sa¤l›k ocaklar›m›z›n gelifltirilmesini isti-
yoruz.

Hekimleri sendikal haklardan yoksun b›rakarak, sözleflmeli, güvencesiz bir gelirle “Tam
Gün” köleli¤e mahkum edecek çal›flma düzenini reddediyoruz.

Siyasi yetkilileri akl›n, hukukun, hekimlerin ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n sesine kulak vermeye
davet eder; hakl› taleplerimiz kabul edilinceye kadar mücadelemize devam edece¤imizi
bildiririz. Vatandafllar›m›za 14 Mart T›p Bayram›nda bizlerle birlikte olarak sa¤l›k hakk›na
sahip ç›kt›klar› için teflekkür ediyoruz. Umuyoruz bir sonraki 14 Mart'› herkese eflit,
ulafl›labilir, paras›z sa¤l›k hizmetinin sunulabildi¤i bir ortamda bayram çoflkusu ile kutla-
yaca¤›z. Kamuoyuna sayg›lar›m›zla duyururuz.

‹stanbul  Tabip Odas›
Yönetim Kurulu
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ODA
FAAL‹YETLER‹
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Nisan ay›nda yay›nlanan Yan Dal E¤itimi S›nav Yönetmeli¤i’ndeki “bir
kereye mahsus kurumlara s›nav hakk›” maddesinin liyakat› esas alma-

yan kadrolaflmaya yol açaca¤› endiflesiyle Sa¤l›k Bakanl›¤›’na yap›lan iti-
razlar sonucu, Bakanl›k 15 May›s tarihinde yönetmelikte bir de¤i-

fliklik yaparak bu maddeyi kald›rd›. Buna göre s›nav merkezi sistem-
le YÖK taraf›ndan yap›lacak. Konuya iliflkin itiraz dayanaklar›n›n olufltu-
rulmas› için ‹stanbul’da e¤itim hastanelerinin temsilcileriyle yap›lan top-

lant›da belirlenen e¤ilimler bakanl›kla görüflme öncesi TTB’ye iletildi. 

DÖRDÜNCÜ MURAT’A ÖZENT‹

KADROLAfiMA ÇABALARINA KARfiI TOPLANTI

Kad›köy Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan ölüm raporu düzenlemekte belediye hekimine
ulaflabilmek için Kad›köy Belediyesi’ne yap›lan yaz›l› baflvuruda belediye hekimlerinin adres
ve telefon bilgileri istenerek kendilerine do¤rudan ulaflma talepleri iletilmiflti. Bunun üzer-
ine Kad›köy Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, belediye tabiplerinin görev ve yetkilerinin belediyel-
erce veya sa¤l›k kurumlar›nca tespit edilebilece¤i konusunda bilgilendirildi. 

14 Haziran’da Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi’nde bir
meslektafl›m›za yönelik yap›lan sald›r›y› k›namak için Hastane önünde

bas›n aç›klamas› yap›ld›. Aç›klamada hekimlerin ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n
güvenlik içinde çal›flma hakk›na vurgu yap›ld›. 

BELED‹YE TAB‹PLER‹N‹N GÖREV VE YETK‹LER‹NE DA‹R B‹LG‹LEND‹RME

Hastanelerin “Hasta Haklar› Birimlerinden” hekimlere yöneltilen mesnetsiz iddialar›n
veya kurumsal iflleyiflin aksakl›¤›ndan kaynaklanan sorunlar›n hekime yans›t›lmadan
önce gözden geçirilmesi gerekti¤i bir yaz› ile ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne bildirildi. 

SORUNLARIN KAYNA⁄I HEK‹MLER DE⁄‹LD‹R

MESLEKTAfiIMIZA SALDIRIYI PROTESTO ETT‹K

13 Nisan’da Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde yap›lan “teftifl”le
ilgili olarak bas›n aç›klamas› yap›ld› ve ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün dikkati çekil-
di. Okmeydan› EAH’ne “tebdili k›yafet” giden bakanl›k müfettiflleri denetim
ad› alt›nda baflta hekimler olmak üzere sa¤l›k çal›flanlar›n› taciz etmifl ve
çeflitli tutanaklarla soruflturma aç›lmas›na neden olmufllard›. 

N‹SAN 2007

MAYIS 2007

HAZ‹RAN 2007

HAZ‹RAN 2007

HAZ‹RAN 2007

Ö Z L Ü K  H A K L A R I

Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyelerde çal›flan kurum hekimlerinin kurum per-
soneli d›fl›nda hasta bakmas›n› engelleyen bir tebli¤ yay›nlam›flt›. Sosyal Güven-
lik Kurumu’yla yap›lan görüflmeler sonucunda bu uygulama iptal edildi. 

KURUM HEK‹MLER‹NE YÖNEL‹K KISITLAMA ‹PTAL ETT‹R‹LD‹

HAZ‹RAN 2007



Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde çal›flan asistanlara baflhekim taraf›ndan
t›bbi sekreterlik ifllerinin yapt›r›lmas› üzerine Tabip Odas› yönetim kurulundan bir heyet,
beraberindeki asistan temsilcileri baflhekimle görüfltü. Hekimlere hekimlik d›fl› ifllerin
yapt›r›lmas›n›n mesleki etik ve mevzuat aç›s›ndan sak›ncalar› baflhekime anlat›ld›. 

TIBB‹ SEKRETER DE⁄‹L HEK‹M‹Z

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 65 yafl üzeri hekimlerin özel sa¤l›k
kurulufllar›nda çal›flmas›n› yasaklay›c› bir sözleflmeyi özel hastanelere

dayatmas› karfl›s›nda çok say›da meslektafl›m›z Oda’ya baflvurdu.
SGK’dan konuyla ilgili aç›klama istendi. 3 Eylül Pazartesi günü 60 yafl

üzeri meslektafllar›m›z›n davet edildi¤i bir toplant› yap›ld›. 

25 Eylül 2007 Sal› günü 65 yafl çal›flma yasa¤›yla ilgili düflünceleri-
mizin ve Ankara’da SGK yöneticileriyle yapt›¤›m›z görüflmenin bil-

gisinin aktar›ld›¤› bir bas›n toplant›s› düzenlendi.

65 YAfi YASA⁄INA KARfiI ‹LK TOPLANTI

24 Eylül 2007 Pazartesi günü, TTB yöneticileri ve ‹stanbul Tabip Odas› temsilcilerinden
oluflan bir heyet, Sosyal Güvenlik Kurumu yöneticileriyle “65 yafl çal›flma yasa¤›” gün-
demiyle görüfltü. Görüflmede karfl› ç›k›fl gerekçelerimiz, düflüncelerimiz ortaya konuldu.

SGK YÖNET‹C‹LER‹YLE GÖRÜfiÜLDÜ

65 YAfi YASA⁄INA KARfiI BASIN AÇIKLAMASI
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TEMMUZ 2007

EYLÜL 2007

EYLÜL 2007

EYLÜL 2007

ÖZEL SA⁄LIK KURUMLARINA B‹LG‹LEND‹RME
27 Eylül 2007 Perflembe günü ‹stanbul’daki özel sa¤l›k kurulufllar›na, Özel
Sa¤l›k Kurulufllar› Derne¤i’ne 65 yafl s›n›rlamas›na dair bilgilendirme yaz›s› ve
bas›n aç›klamam›z gönderildi ve tüm sa¤l›k ortam›n› olumsuz etkileyecek,
hekimlerin özlük haklar›n›n, çal›flma haklar›n›n gasp› yönündeki bu uygula-
maya ortak olmamalar› ça¤r›s› yap›ld›.

EYLÜL 2007

‹stanbul Tabip Odas›’nda 26 Eylül 2007 Perflembe günü, “Laboratuvar
Branfllar›nda Güncel Düzenlemeler ve Sorunlar” gündemli bir toplant›
gerçeklefltirildi. Toplant›ya ilgili branfl hekimleri, ilgili uzmanl›k dernek-

lerinin yöneticileri, TTB yöneticileri kat›ld›. Konunun bütün yönleriyle
de¤erlendirilmesi ve sürecin takip edilmesi için bir komisyon oluflturuldu.

EYLÜL 2007

SORUNLAR BÜYÜYOR HEK‹MLER ‹fiS‹Z
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MESLEKTAfiIMIZA SALDIRI

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun özel sa¤l›k kurumlar›yla yapaca¤›
sözleflme hükmünde de¤iflikli¤e giderek 65 yafl›n› dolduran hekim-
lere çal›flma yasa¤› getirmesine karfl› TTB eliyle, bir ay süren ve 30
Ekim’de sona eren bir imza kampanyas› bafllat›ld›.

Süleymaniye Do¤umevi’nde asistan meslektafl›m›z›n hasta yak›n› taraf›ndan darp
edilmesi üzerine ilgili hastane baflhekimli¤ine hastane güvenli¤i konusunda etkin

tedbir almas› gerekti¤i hat›rlat›ld›. 

65 YAfi YASA⁄INA KARfiI ‹MZA KAMPANYASI

Meslektafllar›m›z›n sa¤l›k hizmeti sunumu s›ras›nda hasta ya da hasta yak›nlar› taraf›ndan
taciz edilme vakalar›n›n artmas› karfl›s›nda “hekim haklar›” konusuna vurgu yap›lmas›
amac›yla “Hekim Haklar› Bildirgesi” haz›rland›.

HEK‹M HAKLARI B‹LD‹RGES‹ HAZIRLANDI

EYLÜL 2007

EYLÜL 2007

EYLÜL 2007

Tüberkülozlu Hastalar Dayan›flma Derne¤i baflkan› Dr. Cenk Deliküçük’e
Heybeliada Hastanesi’nin kapat›lmas›na iliflkin yapt›¤› bas›n aç›klamas› nedeniyle ‹l

Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan verilen cezay› protesto etmek amac›yla bir bas›n
aç›klamas› yap›ld›. 

MESLEKTAfiIMIZA CEZAYI PROTESTO ETT‹K

EYLÜL 2007

Ordu Tabip Odas› üyesi bir meslektafl›m›z›n vefat› nedeniyle ma¤dur durumda kalan
ailesi için aç›lan yard›m kampanyas› hesab›na 1000 YTL yat›r›ld› ve üyelerin kat›l›m›n›n
sa¤lanmas› için duyuru yap›ld›.

MESLEKTAfiIMIZIN A‹LES‹YLE DAYANIfiMA
EYLÜL 2007

Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Dermatoloji Klini¤i’nde flef ve flef
yard›mc›s›n›n bulunmamas›ndan dolay› aksayan e¤itim faaliyetlerinin giderilmesi için

al›nacak tedbirler konusunda baflhekimlikle görüflme yap›ld›.

AKSAYAN E⁄‹T‹M FAAL‹YETLER‹NE DA‹R BAfiHEK‹MLE GÖRÜfiTÜK

EYLÜL 2007

Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas›’n›n baflvurusu dikkate al›narak
Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Baflhekimi’nin çal›flma koflullar›na iliflkin
verdikleri dilekçe nedeniyle asistan hekimlere soruflturma açmas› hakk›nda ilgili
Baflhekimden aç›klama istendi.

SORUfiTURMAYA KARfiI AS‹STAN HEK‹MLER‹N HAKLARI SAVUNULDU

EYLÜL 2007



“Tam Gün” yasas›yla ilgili olarak odam›z baflkan› Prof. Dr. Özdemir Aktan’›n konuyla
ilgili de¤erlendirmesini içeren mektup tüm üyelerimize gönderildi.

“TAM GÜN” HAKKINDA ÜYELERE B‹LG‹
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EYLÜL 2007

‹L SA⁄LIK MÜDÜRLÜ⁄Ü’NDEN ENGELLEME
Sa¤l›k Bakan›’n›n yapt›¤› aç›klama ile hekim kitlesinde tart›flma konusu olan “tam
gün” konusuyla ilgili olarak bilgilendirme toplant›lar› yap›lmas›na karar verildi. “Tam
gün” tasar›s› ile ilgili olarak hastane-lerde meslektafllar›m›z› bilgilendirmek üzere
yapmak istedi¤imiz toplant›lara baflhekimlerin ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nü gerekçe
göstererek izin vermemesi üzerine Valilik nezdinde giriflimde bulunuldu.

EYLÜL 2007

18 Eylül 2007 Sal› günü 12.30-13.30 saatleri aras›nda Haseki E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi’nde “Tam Gün” uygulamas›n›n de¤erlendirildi¤i bir toplant›

gerçeklefltirildi. Baflhekimli¤in toplant›y› engelleme çabas› bir tutanakla belgelendi. 

HASEK‹’DE “TAM GÜN” TOPLANTISI

EYLÜL 2007

19 Eylül 2007 Çarflamba günü Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi’nde “Tam Gün” uygulamas›n›n de¤erlendirildi¤i bir toplant› gerçeklefltirildi.

HAYDARPAfiA’DA “TAM GÜN” TOPLANTISI

EYLÜL 2007

KOfiUYOLU’NDA “TAM GÜN” TOPLANTISI

20 Eylül 2007 Perflembe günü Kartal Kofluyolu E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde “Tam
Gün” uygulamas›n›n de¤erlendirildi¤i bir toplant› gerçeklefltirildi.

EYLÜL 2007

20 Eylül 2007 Perflembe günü, “Tam Gün” yasas›n›n bütün
boyutlar›yla de¤erlendirildi¤i tüm üyelere aç›k bir toplant› gerçeklefltir-
ildi. Toplant›n›n tutana¤›, kat›lamayan üyelerin de tart›flmalara dahil
edilmesi amac›yla internet sitemize konuldu, tüm üyelere e-posta
yoluyla ulaflt›r›ld›.

“TAM GÜN” TASARISINI MESLEKTAfiLARIMIZLA TARTIfiTIK

EYLÜL 2007

21 Eylül 2007’de ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi 14 Mart Amfisi’nde
“Tam Gün” uygulamas›n›n de¤erlendirildi¤i bir toplant› gerçeklefltirildi.

‹STANBUL TIP’TA “TAM GÜN” TOPLANTISI

EYLÜL 2007
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22 Eylül 2007 tarihinde gerçeklefltirilen, tam gün yasas›yla ilgili geliflmelerin de de¤er-
lendirildi¤i TTB GYK toplant›s›na odam›z baflkan› Prof. Dr. Özdemir Aktan ve Genel
Sekreter Dr. Hüseyin Demirdizen kat›ld›. 

“TAM GÜN“ YASASI’NA DA‹R TTB GYK TOPLANTISI

EYLÜL 2007

27 Eylül 2007 Perflembe günü, ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi
Cem’i Demiro¤lu Amfisi’nde “Tam Gün” uygulamas›n›n de¤erlendirildi¤i bir

toplant› gerçeklefltirildi.

CERRAHPAfiA TIP’TA “TAM GÜN” TOPLANTISI

EYLÜL 2007

‹flyeri Hekimli¤i yetkisi vermede kullan›lan kriterlerde de¤ifliklik yap›lmas›na yönelik ‹flçi
Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i Komisyonumuzdan gelen öneri kabul edildi. Buna göre; 
1)  Kamuda çal›flan hekimlere 2 (50 iflçinin üzerinde toplamda 240 iflçiyi geçmemek
flart›yla) iflyeri için hekimli¤i yetkisi verilmesine, 
2) Kamu görevi yan›nda özel bir hekimlik çal›flmas› olan hekimlere 100 iflçiye kadar en
fazla 1 iflyeri için yetki verilmesi fleklinde de¤ifliklik yap›lmas›na karar verildi.

‹fiYER‹ HEK‹ML‹⁄‹ YETK‹ KR‹TERLER‹NDE DE⁄‹fi‹KL‹K

EYLÜL 2007

Futbolcular›n askerlik yafl›n› uzatma s›n›r›n› geniflleten bir yasal düzenleme haz›r-
l›¤›na iliflkin bas›nda ç›kan haberler de¤erlendirilerek ayn› hakk›n asistan hekim-
ler için de tan›nmas› konusunda gerekli giriflimlerde bulunulmas›na karar verildi.

AS‹STAN HEK‹MLER‹N ASKERL‹K YAfiI ‹Ç‹N DÜZENLEME TALEB‹

EYLÜL 2007

“TAM GÜN” KONULU HASTANE TOPLANTILARINA DEVAM

“Tam Gün” yasas›n›n de¤iflik boyutlar›yla de¤erlendirilmesi ve meslek-
tafllar›m›z›n görüfllerini alabilmek amac›yla hastane toplant›lar› düzen-
lenmesine devam edildi.
10 Ekim 2007 tarihinde Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde, 17
Ekim 2007 tarihinde Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde,
30 Ekim 2007 tarihinde Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar›
Hastanesi’nde “Tam Gün” yasas›n› meslektafllar›m›zla de¤erlendirme
amaçl› hastane toplant›lar› gerçeklefltirildi.

EK‹M 2007

Faaliyetlerimizin ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan engellenmesi konusunda ‹stanbul Vali
Yard›mc›s› Abdullah Selim Parlar ile görüflüldü. Farkl› konular üzerinden karfl›laflt›¤›m›z

engellemeleri ifade eden belge ve yaz›flmalar› içeren bir dosya iletildi. Yap›lan
görüflmede ‹stanbul Tabip Odas›’n›n kamu kurumu niteli¤inde bir meslek örgütü

oldu¤u hat›rlat›ld› ve bu ba¤lamda sahip oldu¤u hak ve yetkilere s›n›rlama getirile-
meyece¤i dile getirildi.

ODA FAAL‹YETLER‹N‹ ENGELLETMEMEKTE KARARLIYIZ

EK‹M 2007
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24 Ekim 2007 Çarflamba günü, radyasyon kaynaklar› ile çal›flan sa¤l›k
personelinin çal›flma sürelerinin 45 saate ç›kar›lmas›na karfl›, SES ve
Türk Radyoloji Derne¤i ile birlikte Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi önünde bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirildi. Radyoloji
çal›flanlar›n›n haftal›k çal›flma sürelerinin 45 saate ç›kar›lmas›na iliflkin
genelge hükümlerine karfl› aç›lan davalarda, Dan›fltay 12. ve 5.
Daireleri taraf›ndan yürütmeyi durdurma karar› verildi.

ÇALIfiMA SAATLER‹N‹N ARTIRILMASINI ENGELLED‹K

EK‹M 2007

Ayaktan Teflhis ve Tedavi Yapan Kurumlar Hakk›nda Yönetmelik’te yap›lan de¤ifliklik-
lerin meslektafllar›m›z› ma¤dur etti¤i, ruhsatland›rma sürecini ç›kmaza soktu¤u gözle-

minden hareketle konuyu TTB’ye ilettik.

EK‹M 2007

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 65 yafl üzerindeki hekimlerin
özel sa¤l›k kurumlar›nda çal›flmas›na k›s›tlama getiren uygula-
mas›na yönelik olarak TTB taraf›ndan bafllat›lan imza kampan-
yas›n›n sonuçlar›n› kamuoyuyla paylaflmak amac›yla 15 Kas›m
2007’de Taksim Tramvay dura¤›nda bir bas›n aç›klamas› yap›l-
d›. Dan›fltay 10. Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun
65 yafl s›n›rlamas›n› hukuka ayk›r› bularak yürütmenin
durdurulmas›na karar verdi. Karar›n gerekçesinde söz ko-
nusu s›n›rlaman›n “Anayasa ile güvence alt›na al›nm›fl çal›flma
hak ve özgürlüklerini s›n›rlad›¤› gibi yasal dayana¤›n›n bulun-
mad›¤›” belirtildi.

65 YAfi SINIRLAMASINI DURDURDUK

KASIM 2007

Asistan hekimlerin yaflad›¤› sorunlar›n ortaya konmas› amac›yla,
Asistan Hekim Komisyonu’nca özel bir çal›flma yap›lmas›na, konuyla

ilgili “Asistan Hekimler Haklar›n› Ar›yor” bafll›kl› afifl ve broflür
üretilmesine karar verildi. 16 Kas›m 2007 Cuma günü, asistan hekim-

lerin yaflad›¤› sorunlar›n ortaya konup çözüm önerileri ve çal›flma
hatt›n›n de¤erlendirildi¤i “Asistan Hekimler Haklar›n› Ar›yor” bafll›kl›
bir toplant› odam›z konferans salonunda gerçeklefltirildi.  Toplant›ya

ve ard›ndan düzenlenen kokteyle çok say›da hekim kat›ld›.

AS‹STAN HEK‹MLER HAKLARINI ARIYOR

KASIM 2007

SGK’n›n eksik-hatal› belge düzenlenmesi sebebiyle yapt›¤› kesintilerin hekimlere
yans›t›lmas›ndan hareketle, meslektafllar›m›z›n ma¤duriyetini önlem için tüm
üyelere ve özel hastanelerin baflhekimliklerine bilgilendirme amaçl› yaz› gönderildi.

FATURA KES‹NT‹LER‹ HEK‹MLER‹ MA⁄DUR ED‹YOR

KASIM 2007

AYAKTAN TEfiH‹S TEDAV‹ KURUMLARINA YÖNETMEL‹K KISKACI
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9 Aral›k 2007’de ‹stanbul Tabip Odas›’n›n da aralar›nda oldu¤u 10 emek ve
meslek örgütünün ça¤r›s›yla Mecidiyeköy Kültür Merkezi’nde “Herkese
Sa¤l›k, Güvenli Gelecek” toplant›s› gerçeklefltirildi. Çok say›da emek ve
meslek örgütünün, siyasi parti, demokratik kitle örgütü ve sivil toplum 

kuruluflu temsilcisinin kat›ld›¤› toplant›ya ilgi büyük oldu. Kolaylaflt›r›c›l›¤›n›
odam›z genel sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen’in yapt›¤› toplant›da 

söz alan, çeflitli kurumlardan temsilciler sürece ve 
yap›labileceklere dair görüfllerini aç›klad›.

“HERKESE SA⁄LIK, GÜVENL‹ GELECEK” ‹Ç‹N MÜCADELE ÇA⁄RISI

ARALIK 2007

‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Difl Hekimleri Odas›, ‹stanbul Ecza-
c›lar Odas›, ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas›, TMMOB ‹l Koordi-
nasyon Kurulu, KESK fiubeler Platformu, ‹stanbul Barosu, ‹stan-
bul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas›, Türk-‹fl ‹stanbul
fiubeleri ve D‹SK ‹stanbul Bölge Temsilcili¤i’nin ça¤r›c›l›¤› ile “Her-
kese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Hakk› ‹çin Hep Birlikte Mücadele”
yürüyüflü gerçeklefltirildi. Saat 12:30’ da Galatasaray Lisesi önün-
den bafllayan yürüyüfl Taksim Meydan›’nda okunan bas›n aç›kla-
mas› ile devam etti. Yürüyüfl s›ras›nda Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› tasar›s›na karfl› haz›rlanan bildiriler da¤›t›ld›.

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU

ARALIK 2007

17 Aral›k 2007’de Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Platformu’nca bir
yürüyüfl ve bas›n aç›klamas› gerçeklefltirildi. Çeflitli sendika, meslek örgütü,

sivil toplum kurulufluna üye yaklafl›k 2000 kiflinin kat›ld›¤› yürüyüfl
Aksaray’dan bafllay›p Unkapan›’nda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu

önüne dek sürdü. Yürüyüflte “Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek ‹çin Birleflik
Mücadele” ça¤r›s› yap›ld›. Karfl› ç›k›fl gerekçelerimizin kamuoyuyla

paylafl›lmas› amac›yla haz›rlanan ilanlar 10 gün süresince gazete ve rad-
yolarda yay›nland›. 

EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLER‹ ALANLARDA

ARALIK 2007

SA⁄LIKTAK‹ SORUNLARIN SORUMLUSU B‹Z DE⁄‹L‹Z
Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 3. Dahiliye Klinik fiefi Doç.
Dr. Necati Yenice 27 Aral›k tarihinde hastanede u¤rad›¤› silahl› sald›r›
sonucu a¤›r yaraland›. Ayn› gün Okmeydan› Hastanesi’nde gerçeklefl-
tirilen bas›n aç›klamas›nda “Sa¤l›ktaki sorunlar›n sorumlusu he-
kimler de¤ildir, hedef tahtas› olmak istemiyoruz” denildi.

ARALIK 2007

28 Aral›k Cuma günü Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi’nde hekimlere ve sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddet,

gerçeklefltirilen bir yürüyüflle protesto edildi. Yürüyüflün ard›ndan
yap›lan bas›n aç›klamas›yla hain sald›r› k›nand›.

HEK‹MLERE YÖNEL‹K fi‹DDETE DUR DED‹K

ARALIK 2007
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3 Ocak Perflembe günü, TTB’nin alm›fl oldu¤u karar gere¤i tüm
Türkiye’de oldu¤u gibi ‹stanbul’da da, hekimlere yönelik fliddete karfl›
yakalara siyah kurdeleler tak›ld› ve iflyerleri önünde sessiz protesto
eylemi gerçeklefltirildi.

HEK‹MLERE YÖNEL‹K fi‹DDETE SESS‹Z PROTESTO

OCAK 2008

E⁄‹T‹M HASTANELER‹NDE KADROLAfiMA
E¤itim araflt›rma hastanelerinde gerçekleflen flef ve flef yard›m-
c›s› atamalar› konusunda 8 Ocak 2008’de ‹stanbul Tabip Oda-
s›’nda bir toplant› gerçeklefltirildi. Sa¤l›k Bakanl›¤›'na ba¤l› e¤i-

tim ve araflt›rma hastanelerindeki klinik flef ve flef yard›mc›s›
kadrolar›na yap›lacak atamalarla ilgili olarak haz›rlanan yeni ya-
sa teklifi, flef ve flef yard›mc›lar›n›n atanma süreçlerine dair ya-

flanan sorunlar odam›zda gerçeklefltirilen bir toplant›da ele al›n-
d›. ‹stanbul e¤itim hastanelerinde görev yapan e¤itim kadrola-
r›nda görevli doktorlar›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen toplant›da

bir dizi çözüm önerisi TTB’ye iletilmek üzere gündeme getirildi. 

OCAK 2008

Yeni Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i’nin yaratt›¤› sorunlara iliflkin olarak 8
Ocak 2008’de TTB ve ‹TO imzalar›yla Odam›zda ve ayr›ca ‹stanbul
Eczac› Odas›’yla birlikte ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi’nde bas›n aç›kla-
malar› yap›ld›. Yeni Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i’nin kamu ve üniversite
hastanelerinde yaratt›¤› kaosa iliflkin bas›n aç›klamalar›nda, yatan
hasta ilaçlar›n›n hastanelerden karfl›lanmas› uygulamas›n›n yaratt›¤›
sorunlar dile getirildi ve  uygulaman›n bafllad›¤› 1 Ocak’tan itibaren
yaflanan karmaflan›n hasta ma¤duriyetlerine yol açt›¤› belirtilerek
uygulaman›n sa¤l›kta özellefltirme politikalar›n›n bir parças› oldu¤u
vurguland›.

ÜN‹VERS‹TE HASTANELER‹NDE KAOS

OCAK 2008

13 Ocak Pazar günü Kad›köy’de kitlesel bas›n aç›kla-
mas› yap›ld›. Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek

Platformu’nca gerçeklefltirilen bas›n aç›klamas›na
yaklafl›k 3000 kifli kat›ld›. Kad›köy ‹skele Meydan›’nda

toplanan binlerce kifli “Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas›” Yasa Tasar›s›n›n getirdi¤i olumsuz sonuçlara

dikkat çekti. Platform ad›na okunan bas›n
aç›klamas›nda, “AKP Hükümeti geçen yasama döne-

minde veto edilen kanundan daha da kötü bir tasar›y›
meclisten geçirmeye çal›fl›yor. IMF emrediyor AKP

meclisten geçiriyor” denildi.

IMF EMRED‹YOR, AKP MECL‹STEN GEÇ‹R‹YOR

OCAK 2008



Hekimlerin döner sermaye ödemelerinde, haber verilmeksizin kesinti yap›ld›¤› bil-
gisinden hareketle baflhekimliklere yaz› yaz›ld› ve hukuksuz, gayri nizami uygula-

malara gidilmemesi, hekimlerin ma¤dur edilmemesi konusunda uyar› yap›ld›.

Hekimlere yönelik fliddet konusunda çal›flma yap›lmas›na, konuyla
ilgili afifl bast›r›lmas›na ve çeflitli hastane toplant›lar› gerçeklefltirilme-
sine karar verildi.

DÖNER SERMAYE KES‹NT‹LER‹NE KARfiI G‹R‹fi‹M

6 fiubat 2008 tarihinde t›p merkezlerinde, dal ve yan dal merkezlerinde, poliklinikler
ve laboratuarlarda görev yapan hekimlerin kat›ld›¤›, “Özel Sa¤l›k Kurumlar› Mevzuat›

ve Güncel Geliflmeler” gündemli bir toplant› yap›ld›.

ÖZEL SA⁄LIK KURUMLARI KISKAÇTA

HEDEF TAHTASI OLMAK ‹STEM‹YORUZ
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OCAK 2008

fiUBAT 2008

OCAK 2008

15 Ocak 2008 Sal› günü ‘SSGSS’ ye karfl› Ankara’ya yüründü.
SSGSS Yasa Tasar›s›’n› protesto için Türkiye’nin dört bir yan›n-
dan bafllat›lan Ankara yürüyüflü, ‹stanbul’da Haydarpafla Tren ‹s-
tasyonu önünde bafllad›. Onlarca emek ve meslek örgütünden
yüzlerce kiflinin kat›ld›¤› bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan, Ankara’ya
gidecek temsilciler u¤urland›. Farkl› illerden yola ç›kan "Herkese
Sa¤l›k ve Güvenli Gelecek Platformu" üyeleri 17 Ocak Perflembe
günü Ankara'da bir araya geldi. Kurtulufl Park›'nda buluflan mü-
cadele platformu üyeleri buradan beraberce Meclis'e yürüdüler.

D‹KKAT SA⁄LI⁄IMIZ TEHL‹KEDE

OCAK 2008

SSGSS TASARISI HAKKINDA E⁄‹T‹M TOPLANTISI
SSGSS tasar›s›n›n do¤uraca¤› sonuçlar ve yarataca¤› y›k›m üzerine 6 fiubat Çarflamba
akflam› Metalurji Mühendisleri Odas›’nda, 10 fiubat Pazar günü de odam›z konferans
salonunda “E¤itimcilerin E¤itimi” toplant›s› gerçeklefltirildi. Toplant›ya çeflitli emek ve
meslek örgütlerinden, sivil toplum kuruluflundan çok say›da kifli kat›ld›.

fiUBAT 2008

“TAM GÜN” ÜCRETL‹ KÖLEL‹⁄E HAYIR

Hekimlerin tam gün çal›flmas›n› öngören yasa tasar›s›na
yönelik görüfllerimizin ifade edilmesi konusunda broflür ve

afifller üretilmesine karar verildi.

fiUBAT 2008
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Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca e¤itim ve araflt›rma hastanelerinde gerçeklefltirilen
s›navs›z klinik flef ve flef yard›mc›l›¤› atamalar›na karfl› TTB ve SES
taraf›ndan aç›lan davalar sonuçland›. Usulsüz yap›lan atamalar
iptal edildi. 12 fiubat günü SES ve TTB konuyla ilgili ortak bir bas›n
aç›klamas› gerçeklefltirdi. Yap›lan aç›klamada e¤itim ve araflt›rma has-
tanelerinde siyasi kadrolaflma çabalar›na son verilmesi ça¤r›s› yap›ld›.

USULSÜZ YAPILAN ATAMALAR ‹PTAL ETT‹R‹LD‹
fiUBAT 2008

HERKESE SA⁄LIK PLATFORMU KARTAL’DA TOPLANDI

‹çinde yer ald›¤›m›z Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Platformu,
SSGSS tasar›s›na yönelik kamuoyu oluflturmak amac›yla, 22 fiubat

Cuma akflam› Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde bir toplant› gerçek-
lefltirdi. Yaklafl›k 600 kiflinin kat›ld›¤› toplant›da ‹stanbul Tabip Odas›

olarak bir sunum yap›ld›.

fiUBAT 2008

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›’na karfl› görüflle-
rimizi kamuoyuyla paylaflmak amac›yla, di¤er emek ve meslek örgütleriy-
le birlikte 28 fiubat 2008’de Haydarpafla Numune Hastanesi önünde bir
bas›n aç›klamas› gerçeklefltirildi ve Kad›köy ‹skele Meydan›’nayüründü.

HERKESE SA⁄LIK HAKKI ‹Ç‹N YÜRÜDÜK

fiUBAT 2008

Sosyal Güvenlik ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›’na yönelik görüfllerimizi ifade eden
metni imzaya açmak üzere, Anadolu Yakas›nda: Üsküdar ‹skelesi önü, Kad›köy ‹skelesi
önü, Haydarpafla Gar, Ümraniye son durak, ‹MES A ve E kap›s›, Maltepe Yimpafl önü,
Maltepe Güven Pasaj› önü, Kartal Meydan›, Kartal ‹stasyon Caddesi, Pendik eski Belediye
önü (‹stasyon Cad.), Tuzla ‹çmeler ‹stasyonu, Tuzla Ayd›ntepe ‹stasyonu, Tuzla gemi tersa-
nesi önünde, Paflabahçe Meydan› ve Kanl›ca ‹skele önünde, Avrupa Yakas›’nda  Mecidi-
yeköy Metro ç›k›fl, Okmeydan› fiarkkahvesi, Okmeydan› Anadolu Kahvesi, 4. Levent Met-
ro Emniyetevler Ç›k›fl›, Gaziosmanpafla Belediye Meydan›, Ça¤layan Girifl Oyakbank önü,
Befliktafl Meydan› Sinanpafla Pasaj› Önü, Büyükdere Çelik Gülersoy Park›, Avc›lar Marmara
Caddesi, Esenyurt Köyiçi, Taksim Metro ç›k›fl›, Bak›rköy Özgürlük Meydan›, Ba¤c›lar Mey-
dan›, Sefaköy Meydan›, Esenler Dörtyol ve fiirinevler Meydan›’nda imza standlar› kurul-
mas›na karar verildi.

‹STANBUL’UN DÖRT B‹R YANINDA ‹MZA KAMPANYASI

MART 2008

Hekimlerin tam gün çal›flma koflullar›n› düzenleyen yasa tasar›s›na
yönelik görüfllerimizi ifade etmek amac›yla bir imza kampanyas›

bafllat›lmas›na, üretilecek imza metninin, afifl ve broflürlerin
meslektafllar›m›za ulaflt›r›lmas›na, konuyla ilgili olarak hastane ziyaret-

leri gerçeklefltirilmesine karar verildi.

“TAM GÜN”E KARfiI ‹MZA KAMPANYASI

fiUBAT 2008
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Tam Gün Yasas›’n› ve karfl›s›nda yap›labilecekleri de¤erlendirmek
üzere, 15 fiubat’ta Kad›köy’de, 19 fiubat’ta ‹stanbul Tabip Odas›’nda

genifl kat›l›ml› toplant›lar düzenlendi.
Konuyla ilgili olarak ‹stanbul Tabip Odas›’nca “Tam Gün Köleli¤e

Hay›r! Hekimler Karfl› Ç›k›yor!” bafll›kl› bir imza kampanyas›
bafllat›ld›. Karfl› ç›k›fl gerekçelerimizi içeren broflür ve afifl çal›flmalar›

yap›l›p hastanelere da¤›t›ld›.

HEK‹MLER KARfiI ÇIKIYOR!

fiUBAT 2008

HEK‹ME YÖNEL‹K fi‹DDET CEZASIZ KALMADI

12 Haziran 2007’de Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde gö-
revli Dr. Meltem ‹lter’e hastane bahçesinde b›çakla sald›r›p yüzde kal›c› iz b›rakacak flekilde
yaralanmas›na neden olan B.Ü. isimli flah›s hakk›nda sürdürülen dava takip edildi. Ceza dava-
s› 18.02.2008 tarihinde sonuçland›. Mahkeme, san›¤› 9 y›l hapis cezas› ile cezaland›rd›.

fiUBAT 2008

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›’na karfl› onlar-
ca emek ve meslek örgütünün bir araya gelmesiyle oluflturulan Herke-

se Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu 28 fiubat Perflembe günü Kad›-
köy’de büyük bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. Haydarpafla Numune Hasta-

nesi Acil Servisi önünde buluflup, Kad›köy ‹skele Meydan›’na dek yürü-
yen yaklafl›k 5000 kifli, “Sa¤l›¤›n ticarilefltirilmesine, hastanelerin
özellefltirilmesine, çal›flanlar›n kölelefltirilmesine karfl› Herkese

Sa¤l›k, Güvenli Gelecek” pankart› arkas›nda topland›. Yürüyüfl, ‹ske-
le Meydan›’nda okunan bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan sona erdi.

SSGSSS’YE KARfiI BÜYÜK KADIKÖY BULUfiMASI

fiUBAT 2008

Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n uzun bir süredir gündemde tuttu¤u tam gün
çal›flma zorunlulu¤una iliflkin yasa tasar›s›n›n, biz hekimleri özel ya da
kamu flirketlerinin ucuz iflgücü haline getirmenin, eme¤imizi ucuzlat-
man›n, mesleki de¤erlerimizi erozyona u¤ratman›n bir arac› oldu¤u
de¤erlendirmesinden hareketle “Tam Gün Ücretli Köleli¤e Hay›r”
bafll›kl› bir imza kampanyas› bafllat›ld›. Bir ay› aflk›n süre devam eden
kampanyaya binlerce meslektafl›m›z imza vererek destek oldu. 
Yine Tam Gün Ücretli Köleli¤e Hay›r bafll›kl› bir broflür ve afifl
bast›r›larak hastanelere da¤›t›m› yap›ld›. Görüfllerimiz kamuoyuyla
paylafl›ld›.

‹MZA KAMPANYASINA B‹NLERCE DESTEK

MART 2008

KARANLI⁄A KARfiI BEYAZ DURUfi

TTB eliyle ülke çap›nda bafllat›lan, “Demokratik, Laik, Tam Ba¤›ms›z
Bir Ülkede Sa¤l›¤›m›zdan, ‹flgüvencemizden, Mesleki Gelece¤imizden
Vazgeçmeyece¤iz” bafll›kl› imza kampanyas› ilimizde de sürdürüldü.

MART 2008
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Acil sa¤l›k hizmetlerinde yaflanan sorunlara dikkat çekmek ve çözüm
önerilerimizi kamuoyuyla paylaflmak üzere, Türkiye Acil T›p
Derne¤i’yle ortak bir bas›n toplant›s› gerçeklefltirildi. Aç›klamada son
y›llarda getirilmek istenen yeni sa¤l›k sistemi uygulamalar› sebebiyle
acil servislerin “can çekiflmekte” oldu¤u vurguland›.

AC‹L SERV‹SLER KADER‹NE TERK ED‹LEMEZ

MART 2008

Sözlü, fiziksel, psikolojik, ekonomik her türden fliddete maruz kalan
hekimlerin baflvurabilece¤i merkezi bir haberleflme a¤› kurma hede-
fiyle odam›z bünyesinde “Hekime Yönelik fiiddet Hatt›” kuruldu. Bu

yolla hekimlerimizin gerek telefon, gerek e-posta yoluyla, gerekse biz-
zat baflvurarak maruz kald›klar› fliddet olaylar›n› iletmesi ve ‹stanbul

Tabip Odas›’n›n bütün olanaklar›yla fliddete u¤rayan hekimlere destek
verebilmesi hedeflendi. 

HEK‹MLERE YÖNEL‹K fi‹DDET HATTI KURULDU

MART 2008

Asistan hekimlerin yaflad›klar› sorunlar› görünür k›lmak, çözüm öneri-
lerini ve hak taleplerini ortaya koymak amac›yla Asistan Hekim
Komisyonumuzca bafllat›lan çal›flma düzenlenen imza kampanyas›yla
ivme kazand›.

AS‹STAN HEK‹MLERDEN ‹MZA KAMPANYASI

MART 2008

SSGSS Yasa Tasar›s›’na karfl› “Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Hakk›” talebiyle yürütülen ortak mücadele h›z kazand›. 

13 Mart 2008 Perflembe günü Emek Platformu bileflenlerinden
oluflan yaklafl›k 5 bin kifli Taksim’e yürüdü.

14 Mart Cuma günü Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu
ça¤r›s›yla Cerrahpafla T›p Fakültesi önünde toplanan 10 bin kifli

Saraçhane’ye dek yürüdü. Çocuklar›m›z›n gelece¤ini IMF vekiller-
ine teslim etmeyece¤iz diyen binlerce iflçi, kamu çal›flan›,

ö¤renci, iflsiz sa¤l›kl› yaflam, güvenli gelecek hakk›na sahip ç›kt›.

GÜVENL‹ GELECEK ‹Ç‹N YÜRÜDÜK

MART 2008

‹stanbul Tabip Odas› seçimlerine yaklafl›k bir ay kala, ‹stanbul Tabip Odas›
Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen’e yönelik sürgün niteli¤indeki yer
de¤ifltirme karar› geri ald›r›ld›. Tabip Odas› seçimleri öncesi hekimlerin
mücadelesine ve iradesine müdahale olarak alg›lanan “görevlendirme”,
‹stanbul’da Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek hakk› için ortak mücadele
yürüten emek-meslek örgütleri yöneticilerince de ortak mücadeleye bir
müdahale olarak alg›land› ve genifl bir tepkiyle karfl›land›. Konuyla ilgili
olarak yap›lacak ortak aç›klama ve yürüyüfle yar›m saat kala ‹l Sa¤l›k
Müdürü “Görev yeri de¤iflikli¤i karar›n›n sehven yap›ld›¤›n› (!)” ifade
ederek yanl›fll›¤›n düzeltilece¤i bilgisini odam›za iletti.

GENEL SEKRETER‹M‹ZE YÖNEL‹K SÜRGÜN DURDURULDU

MART 2008
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Hükümetin SSGSS Yasa Tasar›s›’nda k›smi iyilefltirmelere
giderek gün geçtikçe büyüyen muhaletefeti susturma gayret-

leri bofla ç›kart›ld›. Sözde iyilefltirmeler, göz boyama niteli¤inde
rötufllar de¤il, çal›flanlardan yana, gerçek bir Sosyal Güvenlik
Reformu’nun hayata geçirilmesi talebiyle 1 Nisan Sal› günü

‹stanbul’un her köflesinde ifl b›rakma eylemleri gerçeklefltirildi.
Haydarpafla Numune ve Okmeydan› E¤itim Araflt›rma

Hastaneleri’nde bas›n aç›klamalar› ve yürüyüfller gerçeklefltiril-
di. 6 Nisan’da yap›lacak mitingin ça¤r›s› yap›ld›.

SÖZDE ‹Y‹LEfiT‹RMELERE KANMAYACA⁄IZ

N‹SAN 2008

Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Platformu bileflenlerince
düzenlenen “Mutab›k De¤iliz, SSGSS Tasar›s› Geri Çekilsin”

bafll›kl› miting 6 Nisan Pazar günü Kad›köy’de yap›ld›. Onlarca
emek ve meslek örgütünden, sivil toplum kuruluflundan

yaklafl›k 30 bin kiflinin kat›ld›¤› mitinge hekimler olarak
Eme¤imiz, Mesle¤imiz ve Gelece¤imizden Vazgeçmeyece¤iz”

pankart› alt›nda, beyaz önlüklerimizle kat›ld›k.

ONB‹NLER 6 N‹SAN M‹T‹NG‹NDE BULUfiTU

N‹SAN 2008

Maliye Bakanl›¤›’n›n tebli¤i üzerine çal›flanlar›n yemeklerinin
ücretli hale getirilmesi, hekimlerin fazla nöbet ücretlerinin öden-
memesi Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi’nde ‹stanbul Tabip
Odas› ve SES Anadolu Yakas› fiubesi’nin 4 Nisan günü
gerçeklefltirdi¤i ortak bas›n aç›klamas›yla protesto edildi. Bas›n
aç›klamas›nda  e¤itim-araflt›rma olanaklar›n›n art›r›lmas› talebi de
dile getirildi.

SADAKA DE⁄‹L HAKLARIMIZI ‹ST‹YORUZ

N‹SAN 2008
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Etik Kurul standart bir “Ayd›nlat›lm›fl Onam Formu” haz›rlayarak hekimlerin kul-
lan›m›na sundu. Çal›flma internet sitemizde yer buldu.

AYDINLATILMIfi ONAM ÇALIfiMASI YAPILDI

H E K ‹ M L ‹ K  U Y G U L A M A L A R I
N‹SAN 2007

HASTA VE HASTA YAKINLARI HAKLARI
15 Nisan’da Türkiye Hemofili Derne¤i’nin hasta ve hasta yak›nlar› haklar›na iliflkin olarak
düzenledi¤i e¤itim toplant›s›na ‹stanbul Tabip Odas›’n›n temsilen Etik Kurul Baflkan› Dr.

Kadircan Keskinbora kat›ld›. 

N‹SAN 2007

25 Nisan’da Özel Hekimlik Komisyonu özel sa¤l›k kurulufllar›nda çal›flan hekimlerin
birbirleriyle iliflkilerinde etik boyut ve bu kurulufllara baflvuran hekim ve hekim
yak›nlar›yla kurulan iliflkiyi tart›flt›. 

HEK‹MLER ARASI ‹L‹fiK‹DE ET‹K TARTIfiILDI

N‹SAN 2007

22 May›s’ta Fizik Tedavi Rehabilitasyon Derne¤i ve Klinik Nörofizyoloji ve EMG-EEG Derne¤i
yetkilileri ile ortak toplant› yap›ld›. EEG ve EMG iflleminin ve raporlanmas›n›n hangi uzmanl›k
alan›na girdi¤ine iliflkin bir karmaflan›n yafland›¤› fleklindeki bir baflvuru üzerine düzenlenen
bu toplant›da esas olarak bu konunun bir yan dal e¤itimi olarak planlanmas› gerekti¤i an-

cak bu tedbir al›nana kadar sertifikasyon yoluna gidilmesi ve/veya EMG ve EEG birimleri
olan hastanelerde bu ifllemi yapan uzmanlar›n yetkili k›l›nmas›n›n uygun oldu¤u sonucu ç›k-

t›. Konuyla ilgili uzmanl›k derneklerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’n› bilgilendirmesine karar verildi. 

EEG VE EMG’DE SERT‹F‹KASYON ÇABASI

MAYIS 2007

Son zamanlarda bas›n yay›n organlar›nda Wernicke Korsakoff tan›s›yla tutuklulu¤u
sona erdirilen kiflilerin tekrar suç ifllediklerinin tespit edildi¤ine iliflkin haberlerin bu
kiflilere verilen hekim raporlar›n›n güvenilirli¤inin tart›fl›ld›¤› haberlerle birlikte yer
almas› üzerine 22 May›s’ta konuyu ayd›nlatan bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. 

ÇARPITILMIfi HABERLERE DÜZELTME

MAYIS 2007

Nükleer t›p tekniklerinin baz› hastal›klar›n teflhisinde kullan›m›na iliflkin çeflitli
uzmanl›k dallar› aras›ndaki yetki ve sorumluluk karmaflas›n›n giderilmesi için ilgili

uzmanl›k derneklerinin temsilcileriyle ortak toplant› yap›ld›. 

NÜKLEER TIP TEKN‹KLER‹NE ‹NCELEME

EYLÜL 2007
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27-28 Nisan’da TUB‹TAK’a ba¤l› TÜSS‹DE’den Tabip Odas›’n›n faaliyetlerinin daha pro-
fesyonel yönetimi konusunda e¤itim al›nd›. E¤itime seçilmifl kurul üyelerimiz kat›ld›. 

YÖNET‹C‹LERE E⁄‹T‹M

K U R U M S A L  E T K ‹ N L ‹ K L E R

N‹SAN 2007

ARA GENEL KURUL YAPILDI

6 May›s’ta ‹stanbul Tabip Odas› Ara Genel Kurulu yap›ld›.
Genel Kurulda son bir y›l›n Oda faaliyetleri de¤erlendirildi ve

kurul raporlar› akland›. 

MAYIS 2007

12 May›s’ta TTB GYK yap›ld›. ‹stanbul Tabip Odas› temsilcilerinin de kat›ld›¤› GYK’da
ülkemizin sa¤l›k gündemi, TTB Genel Kurul haz›rl›klar› ve önümüzdeki dönem izlenecek
faaliyetlerin genel çerçevesi tart›fl›ld›. 

TTB GYK’DA ÜLKEN‹N SA⁄LIK GÜNDEM‹ TARTIfiILDI

MAYIS 2007

19-20 May›s’ta TTB T›p Ö¤rencileri Kolu Bal›kesir Gönen’de yaz okulu etkinli¤i düzenle-
di. ‹stanbul Tabip Odas› TÖK üyesi ö¤rencilerin de kat›ld›¤› 2 günlük e¤itim

toplant›lar›nda sa¤l›k e¤itimi ve politikalar› alanlar›nda çeflitli konular ele al›nd›. 

TIP Ö⁄RENC‹LER‹NE YAZ OKULU

MAYIS 2007

Edirne Tabip Odas›’n›n 15-20 May›s tarihleri aras›nda düzenledi¤i Yunanistan Sa¤l›k Sistemi
gezisine ‹stanbul Tabip Odas› bir temsilciyle (Dr. Ali KÜÇÜK) kat›ld›. 

YUNAN‹STAN’A SA⁄LIK S‹STEM‹ GEZ‹S‹

MAYIS 2007

AC‹L SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ KOM‹SYONU KURULDU

‹stanbul Tabip Odas› bünyesinde faaliyet gösteren Ola¤and›fl› Durumlarda Sa¤l›k
Hizmetleri ve Acil Sa¤l›k Hizmetleri Komisyonunda yeni bir düzenlemeye gidilerek Acil
Sa¤l›k Hizmetleri Komisyonu’nun ayr› bir komisyon olarak çal›flmas›na karar verildi.

N‹SAN 2007

TIP Ö⁄RENC‹LER‹N‹N ÇALIfiMALARINA DESTEK

‹stanbul T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Ana Bilim Dal›’n›n gençlere yönelik düzenledi¤i
e¤itim program›na her türlü deste¤in sa¤lanmas›na, ‹stanbul T›p Fakültesi ö¤renci-

lerinin düzenledi¤i ö¤renci flenli¤i için, Cerrahpafla T›p Fakültesi ö¤rencilerinin düzen-
ledi¤i uluslararas› kat›l›ml› sempozyum için ve Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi

ö¤rencilerinin y›ll›k çal›flmalar› için destekte bulunulmas›na karar verildi.

N‹SAN 2007
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S›n›r Tan›mayan Doktorlar grubunun Türkiye temsilcisi ve Avrupa Baflkan› yönetim kurulu-
muzu ziyaret etti. Türkiye’de daha etkin çal›flma isteklerini ve temsilcilik açmak istediklerini
beyan eden heyet ‹stanbul Tabip Odas›’ndan bu süreçte destek beklediklerini dile getirdi. 

SINIR TANIMAYAN DOKTORLARIN Z‹YARET‹

MAYIS 2007

Türk Toraks Derne¤i ile birlikte 31 May›s Dünya Sigaras›z Günü etkinli¤i ve ortak bas›n
aç›klamas› yap›ld›. 

DÜNYA S‹GARASIZ GÜNÜ

MAYIS 2007

16 Haziran’da Marmara Bölgesi Tabip Odalar› toplant›s› yap›ld›. 9 ilden 7 ilin temsilci-
lerinin kat›ld›¤› toplant›da. TTB Genel Kurulunun ön de¤erlendirmesi ve Oda seçim-
lerinin yap›lmas›ndan bu yana olan genel durum de¤erlendirilmesi yap›larak önümüzde-
ki bir y›la iliflkin genel faaliyet program› konufluldu. 

MARMARA BÖLGE TOPLANTISI

HAZ‹RAN 2007

20 Haziran’da TTB Genel Kurul öncesi ‹stanbul Tabip Odas› TTB Delegeleri ile ön
de¤erlendirme toplant›s› yap›ld›. 

TTB GENEL KURULU’NA HAZIRLIK

TTB GENEL KURULU YAPILDI

23-24 Haziran’da Ankara’da yap›lan TTB Genel Kurulu’na 16 delegeyle kat›l›nd›.
Genel Kurulda ülkemizde uygulanan sa¤l›k politikalar› de¤erlendirildi ve TTB’nin
ilkeleri do¤rultusunda önümüzdeki bir y›la iliflkin neler yap›labilece¤i konufluldu. 

HAZ‹RAN 2007

HAZ‹RAN 2007

‹stanbul T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Ana Bilim Dal›’n›n “Akran E¤itimi” çal›flmalar›na
destek verildi.

AKRAN E⁄‹T‹M‹ ÇALIfiMASI

MAYIS 2007

Personelle yap›lan toplu sözleflme görüflmelerine Yönetim Kurulunu temsilen Dr.
Nazmi Algan ve Dr. Güray K›l›ç kat›ld›.

TOPLU SÖZLEfiME GÖRÜfiMELER‹ BAfiLADI

TEMMUZ 2007
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7-8 Eylül tarihlerinde T›p Fakültesini kazanan ö¤rencilere Tabip
Odas› bask›l› önlük ve kalemin yan› s›ra Odam›z Baflkan› Prof.

Dr. Özdemir Aktan imzal› “Hoflgeldiniz” mektubu verildi. 

HEK‹M ADAYLARIYLA BULUfiMA

AVUSTRALYALI MESLEKTAfiLARIMIZLA B‹RARAYA GELD‹K

Avustralya Tabipler Birli¤i’nce ‹stanbul’da düzenlenen kongreye odam›z baflkan› Prof.
Dr. Özdemir Aktan kat›ld› ve bir konuflma yapt›.

EYLÜL 2007

12 Eylül 2007 günü Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde düzenlenen ‹l Kanser
Dan›flma Kurulu toplant›s›na Dr. Güray K›l›ç odam›z› temsilen kat›ld›.

‹L KANSER DANIfiMA KURULU TOPLANTISINDAYDIK

12 Eylül 2007 günü fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde ilki gerçeklefltirilen, ‹l
Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nce düzenlenen “‹l Acil Sa¤l›k Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu”
toplant›s›na odam›z› temsilen Dr. Serkan Emre Ero¤lu kat›ld›.

AC‹L SA⁄LIK H‹ZMETLER‹N‹ TAK‹BE ALDIK

EYLÜL 2007

EYLÜL 2007

EYLÜL 2007

KÖRLER VAKFI’NIN YANINDAYDIK

Körler Vakf›n›n kulland›¤› okulun, Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan vakf›n elinden
al›nmak istenmesine karfl› yap›lan kampanya desteklendi.

EYLÜL 2007

Elektrik Mühendisleri Odas›’n›n “Elektromanyetik Alanlar›n Canl›lar Üzerindeki Etkileri”
konulu çal›flma program›na sa¤l›k boyutuyla ilgi gösterilmesi ve kat›l›nmas›na karar verildi.

ELEKTR‹K MÜHEND‹SLER‹ ODASI’YLA ORTAK ÇALIfiMA

EYLÜL 2007

Engelli vatandafllar›m›z›n haklar›n›n ihmal edildi¤ine iliflkin Engelliler Federasyonu
taraf›ndan meslek kuruluflu ve sendikalara yönelik yap›lan brifinge kat›l›nd›. Engellilerin
haklar› için yap›lacak etkinliklerde etkin yer alma konusunda karar al›nd›. 

ENGELL‹LER‹N HAK MÜCADELES‹NE DESTEK

EYLÜL 2007
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24 Eylül 2007’de ‹stanbul Barosu’nca düzenlenen “Çocuklar›n ‹hmal ve ‹stismardan
Korunmas› ‹çin Önleyici Sistem” toplant›lar›n›n beflincisi gerçeklefltirildi. Toplant›ya

odam›z› temsilen odam›z Çocuk Haklar› Komisyonu üyesi Uzm. Dr. Coflkun
Yorulmaz kat›ld›.

ÇOCUK ‹ST‹SMARINA KARfiI TOPLANTI

EYLÜL 2007

Ayazma bölgesinde yaflanan gecekondu y›k›mlar› s›ras›nda bafl gösteren sa¤l›k problem-
lerine dikkat çekmek ve bölgedeki çocuklar›n afl›lanmas› konusunda gerekli ad›mlar›n
at›lmas›n› talep etmek üzere ilgili Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤›’na bir yaz› yaz›ld›.

HALK SA⁄LI⁄I KONUSUNDA G‹R‹fi‹M

ARALIK 2007

KL‹N‹K GEL‹fi‹M’‹N 20. YILINI KUTLADIK

Klinik Geliflim Dergisi’nin yay›n hayat›na bafllamas›n›n 20.y›l›
nedeniyle, bafllang›c›ndan bugüne eme¤i geçenlerin davet edildi¤i bir
kutlama etkinli¤i yap›ld›.

EK‹M 2007

‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü nezdinde oluflturulan “‹l Tütün  Kontrol Kurulu”na Oda’y› temsilen
Prof. Dr. Elif Da¤l› kat›ld›.

‹L TÜTÜN KONTROL KURULU’NDA YER ALDIK

EK‹M 2007

TOPLUM SA⁄LI⁄I KURULTAYI GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹

10-11 Kas›m 2007 tarihlerinde kamuoyuna aç›k “Toplum Sa¤l›¤›
Kurultay›” düzenlendi. Dört sa¤l›k meslek odas›ndan, konusunda
uzman kiflilerce, gündemdeki halk sa¤l›¤› sorunlar› ve çözüm önerileri
ele al›nd›.

KASIM 2007

30 Kas›m-2 Aral›k 2007 tarihlerinde 13. T›pta Uzmanl›k E¤itimi
Kurultay› gerçeklefltirildi. Kurultaya 15 ilden toplam 322 uzman,

asistan hekim ve 40 uzmanl›k derne¤i kat›ld›. Kurultay›n ilk
gününde ‹stanbul Tabip Odas›’nda alt› çal›flma grubunun top-

land›¤› Çal›flma Gruplar› Genel Kurulu yap›ld›. Kurultay kap-
sam›nda Avrupa T›p Uzmanlar› Birli¤i temsilcileri ile ortak bir

toplant› gerçeklefltirildi. Avrupa T›p Uzmanlar› Derne¤i Baflkan›
Dr. Zlatko Fras ve Avrupa T›p Uzmanlar› Derne¤i Genel

Sekreteri Bernard Maillet de kurultaya konuflmac› olarak
kat›ld›lar. Ayr›ca kurultay›n son günü bir Asistan Çal›fltay› yap›ld›.

13. TUEK’E EV SAH‹PL‹⁄‹ YAPTIK

KASIM 2007
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18-20 Ocak 2008 tarihlerinde Yalova Çaml›k Termal Otel’de
üyelerimizin sa¤l›k alan›ndaki güncel konularda istiflarede
bulunmas›, e¤itim almas› amac›yla bir K›fl Okulu düzenlendi.
Ülkemizde yaflanan güncel geliflmelerden, sa¤l›k hakk›
mücadelesine, hekim eme¤i ve çal›flma koflullar›ndan, asistan
hekimlerin çal›flma koflullar›na dek pek çok konuda sunum
ve de¤erlendirmelerin yap›ld›¤› toplant›ya 60’›n üzerinde
hekim kat›ld›.

"Befleri T›bbi Ürünlerin Klinik Araflt›rmalar› Hakk›nda Yönetmelik"
tasla¤› hakk›nda bas›n aç›klamas› yap›ld›. T›p Eti¤i ve T›p Hukuku
Derne¤i ile ortak gerçeklefltirilen bas›n toplant›s›nda taslakla ilgili

kayg›lar ve elefltiriler kamuoyuyla paylafl›ld›. Bas›n toplant›s›nda, insan
varl›¤›n›n istismar› tehlikesini içinde bar›nd›rd›¤›ndan insan üzerinde

deney  konusunda ilgili yasalarda yap›lmas› planlanan her de¤iflikli¤e
titizlikle karar verilmesi gerekti¤i vurguland›. Söz konusu “Befleri T›bbi

Ürünlerin Klinik Araflt›rmalar› Hakk›nda Yönetmelik"e ait taslakta
sorunlu bulunan noktalar kamuoyuyla paylafl›ld› ve yetkililer t›p eti¤i
ve t›p hukuku uzmanlar›n›n itirazlar›na kulak vermeye davet edildi.

TIP ET‹⁄‹-TIP HUKUKU DERNE⁄‹’YLE ORTAK AÇIKLAMA

2008 KIfi OKULU YALOVA’DA YAPILDI

OCAK 2008

‹STANBUL’U BEKLEYEN TEHL‹KELER‹ TARTIfiTIK

‹stanbul Tabip Odas› Ola¤an D›fl› Durumlarda Sa¤l›k Sorunlar› Ko-
misyonu’nca iklim de¤iflikliklerine ba¤l› olarak yaflanan sel ve/ya
kurakl›k sorunlar›na dair çözüm önerilerini de¤erlendirmek üzere
odam›zda bir panel gerçeklefltirildi. Konusunda uzman akademis-
yenler ve hekimlerin yan› s›ra Büyükflehir Belediyesi, ‹SK‹, K›z›lay
temsilcilerinin de kat›ld›¤› panelde, iklim de¤ifliklikleri ba¤lam›nda
‹stanbul’u bekleyen tehlikeler ve yap›labilecekler ele al›nd›.

OCAK 2008

Kad›köy irtibat büromuz, di¤er sa¤l›k meslek odalar›yla (Diflhekim-
leri Odas›, Eczac›lar Odas›, Veteriner Hekimler Odas›) ortak kul-
lanaca¤›m›z yeni adresine -R›ht›m Cad. Misak-› Milli Sk. ‹dil Han

4/3 Kad›köy- tafl›nd›.

KADIKÖY BÜROMUZ YEN‹ ADRES‹NDE H‹ZMETTE

OCAK 2008

MART 2008

Sa¤l›k alan›nda Odam›zca yap›lan çal›flmalara ve yaflanan sorunlara dair, 14 Aral›k
2007 tarihinde, bilgilendirme amaçl›, bas›n men-suplar›n›n davet edildi¤i bir yemekli

toplant› gerçeklefltirildi.

BASINLA YEMEKL‹ TOPLANTI

ARALIK 2007
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DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KOKTEYL‹

8 Mart Dünya Kad›nlar Günü kutlamas› kapsam›nda Kad›n Komisyonumuzca 7
Mart akflam› odam›zda bir kokteyl gerçeklefltirildi.

‹NSAN HAKLARI ‹L KURULU

‹stanbul Valili¤i’nce oluflturulan ‹nsan Haklar› ‹l Kurulu’na ‹stanbul Tabip Odas›’n›
temsilen Genel Sekreter Dr. Hüseyin Demirdizen kat›ld›. Ayl›k yap›lan toplant›larda
genel hak ihlalleriyle ilgili gelen flikayetlerin sonuçland›r›lmas›n›n yan› s›ra sa¤l›k ça-
l›flanlar›yla ilgili: 
• Kimi kurumlarda bafllat›lan, parmak iziyle mesai girifl ç›k›fl› uygulamas›,
• Kesintisiz randevulu hasta bak›m›,
• Yemek saatlerini kald›rarak dönüflümlü poliklinik hizmeti gibi uygulamalar›n dü-
zeltilmesi için ‹nsan Haklar› ‹l Kurulu’nda karar al›nmas› ve uygulamalar›n düzeltil-
mesi sa¤lanm›flt›r.

HERKESE SA⁄LIK, GÜVENL‹ GELECEK PLATFORMU
‹stanbul’da emek ve meslek örgütlerinin yerel örgütlerinin yan› s›ra 70’in üzerinde
demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluflu, siyasi partiden oluflan kurumlar›n
kat›l›m›yla oluflturulan platform bu dönemde SSGSS Tasar›s›’n›n yarataca¤› hak
ihlallerine karfl› “Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek” talebiyle etkin bir mücadele
yürüttü. Odam›z gerek Platform’un oluflturulmas›nda, gerekse çal›flmalar›n
yürütülmesinde etkin bir sorumluluk üstlendi. Giderek kitleselleflen ve etki gücü
artan Platform’un çal›flmalar› halen devam etmektedir.

MART 2008

Sa¤l›k Meslek Odalar› Koordinasyonu (SMOK) ayl›k ola¤an toplant›lar›n› bir y›l boyunca da
aral›ks›z sürdürdü. Toplant›larda emek-meslek örgütlerinin gündemi yan› s›ra sa¤l›k meslek-

lerini ve toplum sa¤l›¤›n› ilgilendiren konular de¤erlendirilerek ortak etkinlikler gerçeklefltirildi.

SA⁄LIK MESLEK ODALARI KOORD‹NASYONU 

‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyonu (‹MOK) olarak TMMOB ‹KK’s›, Sa¤l›k Meslek Odalar›,
Baro, Serbest Muhasebeci ve Mali Müflavirler Odas› olarak da, baflta 1 May›s kutlamalar›,

savafl karfl›t› çal›flmalar›n örgütlenmesi, Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek mücadelesi
çal›flmalar› ve toplumsal bar›fl, demokrasi ve insan haklar›n›n gelifltirilmesine dönük ortak pro-

gramlar›n hayata geçirilmesi için y›l boyunca dayan›flma ve iflbirli¤i içinde olunuldu.

‹STANBUL MESLEK ODALARI KOORD‹NASYONU
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12 Nisan’da eski Oda baflkanlar›m›zdan Prof. Dr. Ferruh Korkut için
bir anma etkinli¤i yap›ld›. Etkinli¤e kaybetti¤imiz baflkan›m›z›n birlik-
te görev yapt›¤› arkadafllar› ve aile yak›nlar› kat›ld›. 

PROF. DR. FERRUH KORKUT ANILDI

A N M A  E T K ‹ N L ‹ K L E R ‹  v e  Ö D Ü L L E R
N‹SAN 2007

SEV‹NÇ ÖZGÜNER ÖDÜLÜ RAKEL D‹NK’E VER‹LD‹

TTB eski Genel Sekreteri Difl Hekimi Sevinç Özgüner ölüm
y›ldönümü olan 23 May›s’ta an›ld›. Ad›na düzenlenen “Sevinç
Özgüner Bar›fl Demokrasi ve ‹nsan Haklar› Ödülü” bu y›l Rakel

Dink’e verildi. Rakel Dink bu ödüle Hrant Dink’in cenaze
töreninde yapt›¤› konuflmada toplumsal bar›fla ve kardeflli¤e

yapt›¤› vurgu nedeniyle lay›k görüldü. 

MAYIS 2007

Eski Oda baflkanlar›m›zdan Dr. Nejat Yaz›c›o¤lu ölümünün 13. y›l›nda,
17 Kas›m’da, Zincirlikuyu’daki mezar› bafl›nda an›ld›.

DR. NEJAT YAZICIO⁄LU’NU UNUTMADIK

KASIM 2007

‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi ö¤rencisi, genç hekim aday› arkadafl›m›z
Ayfle Özmen’i fakültesinde u¤rad›¤› bir silahl› sald›r› sonucu 22 fiubat

günü yitirdik. Genç arkadafl›m›z için 25 fiubat Pazartesi günü saat
12.00’de ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi Cem’i Demiro¤lu

Oditoryumu’nda bir tören düzenlendi.

GENÇ ARKADAfiIMIZA HÜZÜNLÜ VEDA

fiUBAT 2008
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Seçim sonras›nda oluflan yeni hükümetin sa¤l›k alan›nda yapaca¤› icraatlar konusunda
beklentilerimizin belirlenmesi için bir toplant› yap›ld›. Görüfllerimiz TTB’ye iletildi. TTB
konuyla ilgili bir bas›n aç›klamas› yaparak görüfllerimizi kamuoyuna duyurdu. 

SA⁄LIK ALANINDA TEHL‹KE ÇANLARI ÇALIYOR

S A ⁄ L I K  P O L ‹ T ‹ K A L A R I
N‹SAN 2007

SMOK’TAN ORTAK SA⁄LIK HAKKI MÜCADELES‹

Sa¤l›k Meslek Odalar› ola¤an toplant›s› yap›ld›. Toplant›da
seçim sonras› Sa¤l›k Hakk› Mücadelesi gündemi ele al›nd›. 

N‹SAN 2007

Hükümetin seçim öncesinde sa¤l›k ocaklar›nda ücretsiz tedavi hizmetini bafllatmas›n›n
“ücretsiz sa¤l›k hizmeti” anlam›na gelmeyece¤ini, tahsilatç› olarak eczanelerin
kullan›ld›¤› ifade eden bas›n aç›klamas› yap›ld›. 

SA⁄LIK OCAKLARINDA ÜCRETS‹Z H‹ZMET ALDATMACASI

TEMMUZ 2007

Siyasi partilerin sa¤l›kla ilgili programlar›n› ö¤renmek amac›yla bir toplant› düzenlen-
mesi karar› al›nd›. Sa¤l›k Meslek Odalar› Koordinasyonu olarak planlanan bu etkinlik
21 Haziran’da yap›ld›. 

S‹YAS‹ PART‹LER‹N SA⁄LIK POL‹T‹KALARI MASAYA YATIRILDI

HAZ‹RAN 2007

14 Haziran’da “AKP Neyin Peflinde” bafll›kl› bir bas›n aç›klamas› yap›larak 15
Haziran’dan itibaren yürürlü¤e giren yeni sa¤l›k uygulamalar› elefltirildi. 

AKP NEY‹N PEfi‹NDE?

HAZ‹RAN 2007
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“Demokratik, laik, ba¤›ms›z bir ülkede bar›fl içerisinde bir arada yaflamak istiyoruz” talebiyle
29 Nisan’da yap›lan “Cumhuriyet Mitingi”ne yüzbinlerle birlikte kat›ld›k. 

CUMHUR‹YET M‹T‹NG‹’NDEYD‹K

T O P L U M S A L  E T K ‹ N L ‹ K L E R
N‹SAN 2007

NE fiER‹AT NE DARBE

Cumhurbaflkanl›¤› seçiminin ülkede yaratt›¤› gerginlik nedeniyle ‹stanbul Tabip
Odas› “Ne fieriat Ne Darbe” bafll›kl› bir aç›klama yapt›.

MAYIS 2007

1 May›s ‹flçi Bayram›’na kat›l›nd›. ‹stanbul Valili¤i’nin kaba kuvvete dayal›
uygulamalar› meslek kuruluflu ve sendikalarla birlikte k›nand›. Valilik ve
Emniyet Müdürlü¤ü hakk›nda suç duyurusunda bulunuldu. 

1 MAYIS’TA TAKS‹M’DEYD‹K

MAYIS 2007

19 May›s’ta Malatya’da h›ristiyan vatandafllar›m›za yönelik ac›mas›z sald›r›y› k›namak
için “‹htiyac›m›z olan fley bar›fl ve kardeflliktir” bafll›kl› aç›klama yap›ld›. 

BARIfi VE KARDEfiL‹⁄E ‹HT‹YACIMIZ VAR

MAYIS 2007

23 May›s’ta Ankara’da meydana gelen bombal› sald›r› üzerine “Terör Bir ‹nsanl›k
Suçudur” bafll›kl› bas›n aç›klamas› yap›ld›. 

TERÖR ‹NSANLIK SUÇUDUR

MAYIS 2007

‹stanbul T›p Fakültesi ve Cerrahpafla T›p Fakültesi’nde tafleron firma arac›l›¤›yla
çal›flan temizlik ve sa¤l›k iflçilerinin sendika üyelikleri konusunda ç›kart›lan zorluklar›n

engellenmesi konusunda bir yaz› fakülte dekanl›klar›na gönderilerek tafleron fir-
man›n bu tür yasa d›fl› tutumlar›na göz yumulmamas› istendi. 

ÇALIfiANLARIN SEND‹KA HAKKINI SAVUNDUK

MAYIS 2007
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Sivas katliam›yla ilgili yap›lacak anma etkinliklerinin haz›rl›k
toplant›lar›na kat›l›nd›. 2 Temmuz günü yap›lan mitinge destek
verildi. 

Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili davaya taraf olarak kat›lmak için
çeflitli demokratik kitle örgütlerinin yapt›¤› haz›rl›k çal›flmalar›na

kat›l›nd›. 2 Temmuz Pazartesi günü mahkeme önünde bas›n aç›kla-
mas› yap›ld›. 

HRANT ‹Ç‹N, ADALET ‹Ç‹N

S‹VAS KATL‹AMINI UNUTMADIK

TEMMUZ 2007

‹fiTEN ATILAN SANOVEL ‹fiÇ‹LER‹N‹N YANINDAYDIK

Sanovel ‹laç Fabrikas›nda sendikaya üye olan 191 iflçinin iflten
at›lmas›n› k›namak ve iflçilerin örgütlenme hakk›n›n demokrasinin
gere¤i oldu¤u düflüncesiyle, Çorlu yak›nlar›ndaki fabrika önünde
bulunan iflçilere destek ziyaretinde bulunuldu. 

TEMMUZ 2007

‹nsan Haklar› Komisyonumuzun da içinde oldu¤u bir çal›flmayla savafl karfl›t› imza
kampanyas› bafllat›ld›. ‹mza metni gazete ilan›yla duyuruldu. 

SAVAfiA KARfiI ‹MZA KAMPANYASI

BAfiBAKAN’IN AYRIMCI AÇIKLAMALARINA TEPK‹

Baflbakan’›n gazeteci Bekir Coflkun hakk›nda ve Türk Tarih Kurumu
Baflkan›’n›n ülkemizde yaflayan Türk olmayan etnik kökenli
vatandafllar›m›z hakk›nda yapt›¤› d›fllay›c› aç›klamalar Sa¤l›k Meslek
Odalar›n›n ortak bas›n aç›klamas›yla k›nand›.

A⁄USTOS 2007

Tuzla tersaneler bölgesinde ifl kazas›ndan kaynakl› ölümlerin
dikkati çekici boyutlara varmas› üzerine Limter ‹fl Sendikas›’n›n

önerisiyle oluflturulan ve  iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i konular›n› ele
alan çal›flma grubuna destek verildi.

TUZLA TERSANELER‹NDEK‹ ‹fiÇ‹ KIYIMI

TEMUZ 2007

TEMMUZ 2007

EK‹M 2007
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Devrimci Sa¤l›k-‹fl Sendikas› genel merkezince sa¤l›k alan›nda
tafleronlaflmaya yönelik olarak bafllat›lan imza kampanyas› ve
konuyla ilgili olarak 17 Kas›m 2007’de Ankara’da gerçekleflti-
rilen bas›n aç›klamas›na destek verildi.

Grevdeki Türk Telekom iflçilerine bir destek ziyareti gerçeklefltirildi.

GREVDEK‹ TELEKOM ‹fiÇ‹LER‹NE DESTEK

SA⁄LIKTA TAfiERON OLMAZ

KASIM 2007

DAVUTPAfiA’DA KAZA DE⁄‹L KATL‹AM

Davutpafla’da bir atölyede yaflanan ve onlarca iflçinin ölümüyle
sonuçlanan patlamaya dair ‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyonu’nca

düzenlenen bas›n aç›klamas›na destek verildi.

OCAK 2008

8 Aral›k Cumartesi günü Küresel Eylem Grubu’nun ça¤r›s›yla gerçeklefltir-
ilen “Kyoto’yu ‹mzala” mitingine ‹stanbul Tabip Odas› olarak kat›l›nd›.

KYOTO’YU ‹MZALA

IRAK’TA ABD ‹fiGAL‹NE SON

‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyonu’nca 15 Mart 2008’de düzenle-
nen “Irak’ta 5 Y›ll›k ‹flgale Son” mitingine destek verildi.

MART 2008

D‹SK Baflkanlar Kurulu’nun Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde yaflanan
ifl kazalar›na ba¤l› iflçi ölümlerine dair, 27 fiubat’ta gerçeklefltirdi¤i
bas›n aç›klamas›na destek verildi.

TERSANE ‹fiÇ‹LER‹N‹N TEPK‹LER‹NE ORTAK OLDUK

KASIM 2007

ARALIK 2007

fiUBAT 2008
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KOM‹SYON 
ÇALIfiMALARI
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14 Mart T›p Haftas› etkinlikleri 10 – 15 Mart 2008 tarihleri aras›nda gerçeklefltirildi. Komisyon haftan›n
daha etkin ve kapsay›c› olmas› aç›s›ndan çal›flmalar›na Eylül 2007’de bafllad›. Etkinliklerin ilk ad›m›n›
ödüllü yar›flmalar oluflturdu. 

Bu y›l, T›p Bilim ve Hizmet, Prof. Dr. Nusret Fiflek Halk Sa¤l›¤› Hizmet ve Teflvik, Dr. Nejat Yaz›c›o¤lu ‹flçi
Sa¤l›¤› Hizmet ve Araflt›rma, Diflhekimi Sevinç Özgüner Bar›fl ve Demokrasi, As. Dr. Cengiz Çetin Tez,
Bas›nda Sa¤l›k, Foto¤raf Yar›flmas› ve “Doktorlar ve Sa¤l›k” ödülleri verildi.

Bu y›l T›p Haftas›na iki yeni etkinlik daha eklendi. Bunlardan birincisi, ‹.Ü. Spor Birli¤i ile ortaklafla
yürütülen 5 daldaki (futbol, tenis, masa tenisi, basketbol, satranç) spor turnuvalar›yd›. Yaklafl›k 400
sporcunun kat›ld›¤› bu etkinlikler bundan sonraki T›p Haftalar›nda da sürdürülecek. Di¤er etkinlik ise,
hekimlerin ve t›p ö¤rencilerinin oluflturdu¤u müzik gruplar›n›n konserleriydi. T›p fakültesi ö¤rencilerinin
dört grubunun ve bir hekim grubunun verdi¤i konserlere büyük kat›l›m oldu. 

Bu etkinliklerin yan› s›ra gerçeklefltirilen befl panelde t›p ortam›nda yaflanan sorunlar ve hekimlerin
özlük haklar›na yönelik k›s›tlamalar konufluldu.

Birim ziyaretleri, hekimlerin sanatsal çal›flmalar›n›n sergilendi¤i “Hekimlerden Resim, Heykel, Foto¤raf
Sergisi”, Zeynep Kamil Hastanesi Klasik Türk Müzi¤i Konseri ilgi gören etkinliklerdi. Bu y›l ayr›ca
“Anadolu Atefli” dans gösterisi önemli etkinlikler aras›nda yerini ald›. Bu etkinli¤e yaklafl›k 4.200 kifli
kat›ld›.

14 Mart T›p Bayram› töreni ‹stanbul T›p fakültesinde gerçekleflti. Fatih Belediye Baflkan›, Yeditepe T›p,
Cerrahpafla T›p, ‹stanbul T›p Fakültesi Dekanlar›, ‹stanbul Üniversitesi Rektörü, Türk Tabipleri Birli¤i
Baflkan› ve di¤er konuklar›n kat›l›m› ile gerçekleflen törenin ard›ndan yine gelenekselleflen “Taksim

14 Mart T›p Haftas› Komisyonu
Çal›flma Raporu
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Yürüyüflü” ve “14 Mart Bildirgesi”nin okunmas› gerçeklefltirildi.

14 Mart T›p Haftas›n›n di¤er bir önemli etkinli¤i ise “Hizmet Plaket Töreni” idi. Cerrahpafla
Oditoryumunda gerçeklefltirilen törende, hizmette 70, 60, 50, 40 ve 25. y›llar›n› tamamlayan hekim-
lere plaketleri verildi ve bu tören s›ras›nda geleneksel 14 Mart T›p Kokteyli de gerçeklefltirildi.

Komisyon çal›flmalar›na kat›lan hekimler: 
Dr. Hasan O¤an, Dr. Ayflegül Bilen, Dr. Zeynep Solako¤lu, Dr. Bülent Bayraktar, Dr. Özlem Sar›kaya,
Dr. fiükrü Güner, Dr. Erdinç Köksal, Dr. Erhan Emel, Dr. Serkan Emre Ero¤lu, Dr. Gürsu K›yan, Dr.
Nazmi Algan, Dr. Süleyman Özyalç›n, Dr. Mustafa Sülkü, Dr. Hayri Davas, Dr. Ali Özyurt, Dr. Mustafa
Tamyürek, Dr. Fethi Bozçal›, Dr. Yeflim Ifl›l Ulman, Biyolog Funda Onar, Stj. Dr. Ça¤r› Özcan, Stj. Dr.
Sedat Ruhi, Stj. Dr. Hatice Kuruca
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TIP B‹L‹M ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Hasan Yaz›c›

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Semra Çalangu, Prof. Dr. Vedat Hamuryudan, Prof. Dr. Lütfi Telci, Prof. Dr. Berrak Ye¤en,
Prof. Dr. Metin Çakmakc›, Doç. Dr. Acar Aren, Prof.Dr. Süleyman Özyalç›n

TIP H‹ZMET ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Türkan Saylan

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Semra Çalangu, Prof. Dr. Vedat Hamuryudan, Prof. Dr. Lütfi Telci, Prof. Dr. Berrak Ye¤en,
Prof. Dr. Metin Çakmakc›, Doç. Dr. Acar Aren, Prof.Dr. Süleyman Özyalç›n

PROF. DR. NUSRET H. F‹fiEK HALK SA⁄LI⁄I H‹ZMET/ TEfiV‹K ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Elif Da¤l›

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. Halim ‹flsever, Dr. Günay Can, Yrd. Doç. Ahmet Topuzo¤lu, Dr. Saime Bat›rel, Prof. Dr.
Kamil Bostan, Difl Hekimi Hediye Sözer, Ecz. Zafer Kaplan, Dr. Naciye Demirel, Saadet Pehlivan, Veysel Öztürk,
Dr. Mustafa Sülkü

DR. NEJAT YAZICIO⁄LU ‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I H‹ZMET VE ARAfiTIRMA ÖDÜLÜ 

ARAfiTIRMA ÖDÜLÜ

Doç. Dr. Peri Meram Arbak

H‹ZMET ÖDÜLÜ

Dr. Celal Özer Emiro¤lu

Jüri Üyeleri: Dr. Haldun Sirer, Dr. Nazif Yeflilleten, Prof. Dr. Zeki K›l›çarslan, Yrd. Doç. Dr. Nadi Bak›rc›, Dr.
Cengiz Fatih Çelikkalkan, Dr. Nazmi Algan, Dr. Mustafa Tamyürek

AS. DR. CENG‹Z ÇET‹N TEZ YARIfiMASI

1. Dr. Özgür Kas›may, 2. Dr. Feyza Ünlü Özkan, 3. Dr. Gülden Tunal›

“BASINDA SA⁄LIK” ÖDÜLLER‹

Yaz›l› Bas›n Haber Ödülü: fiükran Özaçmak, Yaz›l› Bas›n Araflt›rma Ödülü: fiule Köktürk, TV Haber Ödülü:
Sibel Günefl, TV Program Ödülü: “Emin misiniz?” Program›, Güncel Yaz›lar: Yalç›n Bayer, Dergi
Haber/Araflt›rma Ödülü: Asl› Ortakmaç, Karikatür Ödülü: Musa Kart, ‹nternet Gazetecili¤i Ödülü: www.sagli-

‹stanbul Tabip Odas› Ödülleri
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ginsesi.com.tr, Jüri Özel Ödülü: “Hayata Ba¤›fl” Kampanyas›

Jüri Üyeleri: Gülseren Güver (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, NTV), Ziyneti Kocab›y›k (ESAM), Mehmet Sucu
(Cumhuriyet Gazetesi), Esra Kazanc›bafl› (Haber Türk), Doç. Dr. Atilla Özsever (Maltepe Üniversitesi Ö¤retim
Görevlisi), Dr. Nergis Erdo¤an (‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu), Dr. Mazhar Çelikoyar (Hekim Forumu Yay›n
Kurulu)

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

Perihan Anne/Peyruzhan Alto¤ ve Tuzla Tersane ‹flçileri

Jüri Üyeleri: Tayfun Görgün, Leyla Koç, Tores Dinçöz , Fatma Balpetek, Gülseren Yoleri, Dr. Servet Çolak, Dr.
Ali Küçük, Dr. Canel Bingöl

14 MART TIP HAFTASI FOTO⁄RAF YARIfiMASI

Yar›flma Konusu: “Vizörün Ard›ndan Sa¤l›kç›lar”

RENKL‹ BASKI

1. Yasin Ceylan, 2. Yasin Ceylan, 3. Atilla Uzman

D‹J‹TAL BASKI

1. Özmen Öztürk, 2. Burak Giray, 3. Ça¤r› Çalc›

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Orhan Ar›o¤ul, Prof. Dr. Ahmet Erözenci, Prof. Dr. Lütfiye Ero¤lu, Prof. Dr. Orhan Arseven,
Prof. Dr.  Ali Öner, Prof. Dr. Ömer Türel, Dr. Orhan Yayla, ‹nt. Dr. Tülay Kelefl

“DOKTORLAR VE SA⁄LIK” RES‹M YARIfiMASI ÖDÜLLER‹

1. ve 2. S›n›flar 

1. Abdurrahman Akkoyun, 2. Suzet Benezra, 3. Ömer Balc›

3. ve 4. S›n›flar

1. Alp Yalay, 2. Emel Turgay, 3. Rabia San 

5. ve 6. S›n›flar 

1. Mualla Macarc›ko¤lu, 2. Sedai Sezer, 3. Ayça Aydo¤du

7. ve 8. S›n›flar

1. Büflra Özdemir, 2. Tuba Aras, 3.‹rem F›rt›na

Jüri Üyeleri: Dr. Hayri Davas, Yard. Doç. Murat Mete A¤yar, Coflkun Karg›l›, Sevda ‹pek, Dr. Canan Alk›m, Dr.
Zeynep Solako¤lu
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Temsilciler Kurulu,   Istanbul Tabip Odas›’ n›n Genel Kuruldan sonra ki yetkili karar organ› olarak 15 y›l›
aflk›n bir süreklilik ve deneyim ile var olma gerekçeleri ve ilkeleri do¤rultusunda çal›flmalar›na devam
etmektedir. Temsilciler Kurulu etkin, kat›l›mc›, mücadeleci,kap›lar› ve olanaklar› tüm hekimlere aç›k bir
Tabip Odas›’nda birlikte karar almak, birlikte yönetmek iddias›n› hayata geçirme, birlikte var olma
anlay›fl›n›n ifadesi ve kararl›l›¤›d›r.Temsilciler kurulu çal›flmalar›yla  merkezde ve sa¤l›k birimlerinde hekim-
lerle tabip odas›n› buluflturmaya   her geçen gün daha da yetkinleflerek ve geniflleyerek devam etmek-
tedir. 

195 üyesi bulunan Temsilciler Kurulu (T.K.) geçti¤imiz y›l May›s ay›nda yap›lan Ara Genel Kurul son-
ras›ndaki dönemde  her ay›n ilk Sal› günü saat 18-21 aras› topland›. Bu dönemde 7 toplant›
gerçeklefltirdi. Sa¤l›k politikalar›ndan, getirilmeye çal›fl›lan yasal düzenlemelere, hekimlerimize yönelik
fliddetten, özlük haklar›m›zdaki eksikliklere, sosyal faaliyetlerimizden ülkemiz meselelerine kadar,
birçok gündem maddesi tart›fl›ld›.

1. ‹stanbul Tabip odas›nca, TTB Merkez Konseyi 23-24 Haziran 2007 Genel Kurulu’na götürülecek
karar önerileri tart›fl›ld›.

2. Genel seçimlere kat›lan siyasi partilerin programlar›ndaki “Sa¤l›k Politikalar›” gözden  geçirildi. ‹stan-
bul Tabip Odas›’n›n bu partilere gönderece¤i talep listesi tart›fl›ld›. 

3. “Genel Sa¤l›k Sigortas›”, "Kamu Hastaneleri Birlikleri" ve “Tam Gün” yasas› tüm yönleriyle tart›fl›ld›,
eylem planlamas› yap›ld›.

4. E¤itim-Araflt›rma hastanelerinin gelece¤i, “S›navs›z flef ve flef yard›mc›s› atanmas› süreci” ve ortaya
ç›kabilecek sorunlar tart›fl›ld›.

5. Üniversite hastanelerinin sorunlar› ortaya konuldu, “Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i”  tart›fl›ld›.
6. Asistan hekimlerin sorunlar› araflt›r›ld›, çözüm yollar› tart›fl›ld›.

Ayr›nt›lar›yla tart›fl›lan bu gündem maddelerinin yan› s›ra, yap›lan tüm toplant›larda Oda ve Yönetim
Kurulu faaliyetleri de¤erlendirildi.

TK Divan›’nda görev alan hekimler: 
Dr. Süheyla A¤koç, Dr. Gürcan Bahad›r, Dr. Kemal Behzato¤lu, Dr. Serkan Emre Ero¤lu, 
Dr. Muzaffer Kaflar, Dr. Güray K›l›ç, Dr. Metin Yan›k 

Temsilciler Kurulu
Çal›flma Raporu
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Nisan 2007’de “muayenehanelerin gelece¤i”, May›s 2007’de “mesleki dayan›flma ve etik”, Ekim
2007’de “TTB asgari ücret tarifesi”, Kas›m 2007’de “Hekim eme¤inin de¤eri”, Ocak 2008’de “Özel
hekimlikte tan›t›m”, fiubat 2008’de “Ayakta teflhis ve tedavi merkezleri hakk›ndaki yönetmelik”
bafll›klar› ile her ay›n son  Çarflamba günü saat 19:00’da ‹stanbul  Tabip odas›nda  toplan›ld›.
Toplant›lar›n tutanaklar› internet sayfas›nda yay›nland›.

Bir anketle “hekim eme¤inin birim eme¤e göre ya da mesai saatine göre de¤erlendirilmesi” araflt›r›ld›.
Hekim Forumu fiubat say›s› dosya konusu “Özel hekimlik” oldu. Komiyonumuz bu dosyan›n oluflturul-
mas›nda katk›da bulundu. 

Özel hastanelerde çal›flan hekimler için sözleflme örnekleri haz›rlanarak, internet sayfas› arac›¤› ile
meslektafllar›m›z›n kullan›m›na sunuldu. Özel Hekimlik Komisyonu ad›na bir e-posta adresi oluflturuldu:
ohk@istabip.org.tr

1. Hekim eme¤inin de¤erinin belirlenmesi, korunmas›, anlat›lmas› hakk›nda giriflimlerde bulunuldu.
2. Özel hekimlikte tan›t›m›n güncel tan›mlar›n›n gelifltirilmesi çabas›nda bulunuldu.
3. Ayaktan teflhis-tedavi merkezleri hakk›ndaki yönetmeli¤in oluflturdu¤u rahats›zl›¤› örgütlü flekilde

çözme giriflimi bafllat›ld›.
4. Özel hekimli¤i tan›tmak, duyurmak, meslek örgütümüzün nezdindeki yerini pekifltirmek

çabalar›nda bulunuldu.
5. Özel hastanelerde çal›flan hekimler için sözleflme örne¤i haz›rland›.

Komisyon çal›flmalar›na kat›lan hekimler: 
Dr. Mazhar Çelikoyar (Baflkan), Dr. Özgür Kasapçopur, Dr. Ali fieker, Dr. fiükrü Güner, Dr. Hale Önür,
Dr. As›m Sevil, Dr. Kaz›m H. Or

Özel Hekimlik Komisyonu
Çal›flma Raporu
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BÜRO FAAL‹YETLER‹  

VER‹LEN ‹fiYER‹ HEK‹ML‹⁄‹ YETK‹S‹ VE FES‹HLER

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

AYLIK DÖNEM YETK‹ SAYISI FES‹H SAYISI
Nisan 2007 30 37
May›s 2007 38 37

Haziran 2007 31 39
Temmuz 2007 22 28
A¤ustos 2007 21 32

Eylül 2007 22 25
Ekim 2007 25 35

Kas›m 2007 21 34
Aral›k 2007 24 52
Ocak 2008 28 45
fiubat 2008 24 21
Mart 2008 13 5

TOPLAM  299 390

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

2007 y›l›ndan itibaren iflyeri hekimli¤i kurslar› internet üzerinden ön e¤itim ve kat›l›mc› e¤itim olarak iki
aflamal› yap›lmaya bafllanm›fl ve bu içerikteki ilk kurs Haziran 2007 döneminde ‹stanbul’da
gerçeklefltirilmifltir.

Yaklafl›k 170 hekim Türk Tabipleri Birli¤i web sitesinden ön e¤itim almaya bafllam›fl, bu e¤itim sonras›
Tabip Odas›’nda yap›lan ölçme ve de¤erlendirme s›nav› sonras› 100 hekim  2-9 Haziran 2007 tarihleri
aras›nda 8 tam günlük Türk Tabipleri Birli¤i ‹flyeri Hekimli¤i Temel E¤itim Sertifikas› kat›l›mc› e¤itimine
al›nm›fllard›r. 

KURS BAfiVURULARI 

01.04.2007 - 17.03.2008 döneminde Odaya yap›lan kurs baflvuru say›lar› ve toplam baflvuru adetleri
afla¤›daki gibidir.

KURS 01.04.2007 - 17.03.2008 TOPLAM 
BAfiVURULARI DÖNEM‹ BAfiVURU ADED‹ BAfiVURU ADED‹

‹flyeri Hekimli¤i 304 1738

Turizm Hekimli¤i 33 421

Spor Hekimli¤i 13 253

‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i
Komisyonu ve Bürosu Çal›flma Raporu
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YAZIfiMALAR

An›lan dönemde; 

• 26 adet mahkeme ve resmi kurum yaz›flmas› cevaplanm›flt›r.
• 23 adet hekimleri bilgilendirici yada bilgi talep edilen yaz› yaz›lm›flt›r.
• 20 firmadan yaz›l› olarak ücret bordrosu ve hekimin ücret düzeltmesi talep edilmifl ve hekimlerle

ilgili olarak firmalarla 39 yaz›flma yap›lm›flt›r. 
• ‹flyeri hekimi talep eden 28 iflyerine hekim önerilmifl ve 16 hekim göreve bafllam›flt›r. 
• 5 adet firmaya iflyeri hekimi bulundurmas› için uyar› yaz›s› yaz›lm›flt›r. 
• Hekimlerin ve büronun ifllemleri gere¤i TTB ile 57 adet yaz›flma gerçeklefltirilmifltir. ‹flyeri hekimli¤i

sözleflmesi feshedilen birçok meslektafl›m›za hukuk büromuz taraf›ndan dan›flmanl›k hizmeti sunul-
mufltur.

• SSK ‹stanbul Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü taraf›ndan iflyeri hekimli¤i yetkilerinin güncellefltirilmesi
çerçevesinde birçok iflyerinin unvan de¤iflikli¤i ve yetki yenileme ifllemleri yap›lm›flt›r.

E⁄‹T‹M VE B‹LG‹LEND‹RME TOPLANTILARI

BELED‹YE VE KURUM HEK‹MLER‹YLE TOPLANTILAR

‹fl Kanunu’nun 81. maddesinde, 01.07.2006 tarihinde yap›lan de¤ifliklik ile “kamu kurumlar›nda
çal›flan hekimlere, iflyeri hekimli¤i ek görev kapsam›nda ve ücret ödenmeksizin yapt›r›lmas›n›n” yasal
olmad›¤› gerekçesiyle Büyükflehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde görevli iflyeri hekimleriyle geçen
dönemde yap›lan toplant›lar çerçevesinde oluflturulan Koordinasyon Kurulu çal›flmalar› ve Hukuk
Büromuzun giriflimleri devam etmektedir.

“SA⁄LIKTA TAM GÜN YASA TASARISI’NIN ‹fiYER‹ HEK‹ML‹⁄‹NE OLASI ETK‹LER‹”
KONULU TOPLANTI (13 fiubat 2008)

Sa¤l›kta Dönüflüm Projesi çerçevesinde ç›kar›lmas› düflünülen Tamgün Yasa Tasar›s› tasla¤›nda iflyeri
hekimli¤i hizmetlerinin Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan verilmesi öngörülmektedir. Konu ile ilgili olarak 13
fiubat 2008 tarihinde iflyeri hekimlerinin genifl kat›l›m›yla toplant› yap›lm›fl olup, konunun hukuki
boyutu Komisyonumuzca yak›ndan izlenmektedir.

TUZLA TERSANES‹NDE MEYDANA GELEN ‹fiÇ‹ ÖLÜMLER‹ HAKKINDA RAPOR ÇALIfiMASI

2007 y›l›n›n A¤ustos ve Eylül aylar›nda Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde 12 günde ard› ard›na 5, 2007
y›l›n›n bafl›ndan 2008 y›l›n›n bafl›na kadar yine yaln›zca Tuzla’da 12 iflçinin ifl kazalar›nda ölmesi üzerine
konu TBMM, Çal›flma Bakanl›¤›, sendikalar, di¤er meslek odalar›, üniversiteler ve bas›nda genifl yer
alm›flt›r. 

‹stanbul Tabip Odas› olarak konunun tüm taraflar›n›n incelemelerinde aktif rol ald›k. Ayr›ca
D‹SK/Limter-‹fl, TMMOB-‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu ve ‹stanbul ‹flçi Sa¤l›¤› Enstitüsü ile birlikte
“Tuzla Tersaneler Bölgesindeki Çal›flma Koflullar› ve Önlenebilir Seri ‹fl Kazalar› Hakk›nda Rapor”
haz›rlanarak kitapç›k ve CD olarak da¤›t›m›n› sa¤lad›k.

DESAM Tersanelerinin ça¤r›s› üzerine, tersane koflullar›n›n denetlenmesi ve kendilerine rapor edilmesi
konusunda çal›flan heyet içerisinde ‹stanbul Tabip Odas› ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i Komisyonu
olarak  yer al›nm›fl olup, çal›flmalar› devam etmektedir.
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DAVUTPAfiA’DA MEYDANA GELEN PATLAMA VE BASIN AÇIKLAMASI

Davutpafla – Terazidere havzas›nda 31.01.2008 tarihinde yaflanan ve 23 çal›flan›n yaflam›n› yitirmesi ile
sonuçlanan olay›n sadece bir ifl kazas› de¤il, cinayet oldu¤u bas›n aç›klamas›yla belirtilmifl olup ayr›ca
hükümetin iflçi sa¤l›¤› alan›nda yaflanan bunca olumsuzluklara ra¤men, iflyeri hekimli¤ini tamamen
ortadan kald›racak yeni düzenlemelerle ilgili çal›flmalar›na dikkat çekilmifltir. 

Ayr›ca Tekstil-Sen taraf›ndan kurulan “‹fl Cinayetlerine Karfl› Terazidere Havzas› ‹çin Çal›flma Yaflam›n›
‹zleme Komisyonu”na kat›l›m sa¤lad›k. 

D‹⁄ER ÇALIfiMA GRUPLARI

• Türk Tabipleri ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i Kolu çal›flmalar›na kat›l›nm›fl ve ‹stanbul Tabip Odas›
temsilcileri kol yürütme kuruluna girmifltir. 

• Elektrik Mühendisleri Odas›’n›n oluflturdu¤u “Elektromanyetik Alanlar ve Canl›lar Üzerine Etkileri”
konulu çal›flma grubuna kat›l›m sa¤lad›k. 

• Türk Tabipleri Birli¤i ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹flyeri Hekimli¤i Kolu ile birlikte, ‹stanbul’daki tüm iflyeri hekim-
lerinin elektronik ortamda kat›ld›¤› ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i anketi düzenledik.

• Bu y›l sonunda ‹stanbul’da düzenlenmesi planlanan ‹flçi Sa¤l›¤› Günleri ile ilgili çal›flmalar›m›z devam
etmektedir.

PERfiEMBE TOPLANTILARI

‹flyeri hekimli¤i alan›nda çeflitli konular›n ele al›nd›¤› Perflembe toplant›lar› ‹stanbul Tabip Odas› ‹flçi
Sa¤l›¤›  ‹flyeri Hekimli¤i Komisyonu ve Pratisyen Hekimlik Derne¤i iflbirli¤i ile yeniden yap›lmaya
bafllanm›flt›r. Yap›lan Perflembe toplant›lar› ve konu bafll›klar› afla¤›da belirtilmifltir.

19 Nisan 2007 Mesleki Dermatozlar
7  Temmuz 2007 Gö¤üs Radyolojisi
29 Kas›m 2007 Ak›lc› Analjezik Kullan›m›
24 Ocak 2008 Hipertansiyon 

Komisyon çal›flmalar›na kat›lan hekimler: 
Dr. ‹nci Köseo¤lu, Dr. Do¤an fiahin, Dr. Erol Karakoç, Dr. Seçkin Özdo¤an, Dr. Berrin Çalak, Dr.
Mustafa Sülkü, Dr. Reyhan O¤an, Dr. Mehmet Eyüp O¤an, Dr. Ayça Tanyeli Çito¤lu, Dr. Mustafa
Tamyürek, Dr. M. Turabi Yerli, Dr. Metin Günay, Dr. ‹brahim Savafl Y›ld›r›m, Dr. Lale T›rt›l, Dr. M.
Nazmi Algan, Dr. Cengiz Sepkin, Dr. Mehmet Tok, Dr. H. Beyza Çelenligil Kutay, Dr. Göksu Remzi
Giray, Dr. Burak Bulat, Dr. Ekim Nehir, Dr. Bahar Ayarc› Can
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Komisyonumuz, 03 Nisan 2007 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas› bünyesinde faaliyetlerine bafllam›fl olup,
yaz dönemi haricindeki di¤er aylarda düzenli olarak toplanm›flt›r. Befl üye ile kurulan komisyonun üye
say›s› 2008 Nisan ay› itibariyle ondur. 
Bu döneme kadar kurulufl gerekçesinde yer verilen amaçlar› baflar›yla uygulayan A.S.K’nun geçti¤imiz
dönemdeki faaliyetleri;

1. Acil sa¤l›k hizmeti sa¤layan sa¤l›k personelinin sorunlar›n› araflt›rmak ve çözüm önerilerinde bulun-
mak üzere bir anket çal›flmas› yap›ld›. 

2. Acil T›p sistemi içinde bulunan konularda proje üretmek, bu sistemin geliflmesine katk›da bulun-
mak üzere uzmanl›k dernekleri ve T›p fakülteleriyle görüflmelerde bulunuldu.

3. “ Acil servisler nas›l olmal›? ” sorusuna cevap bulmak üzere acil servis standardizasyon çal›flmas›na
baflland›. Bu kapsamda ilk taslak metin oluflturuldu. Uzmanl›k derneklerinden görüfl istendi.

4. Gerek hekimlerimiz, gerekse t›p ö¤rencilerinin, acil müdahaleler konusunda güncel bilgileri edin-
melerine yard›m amac›yla haz›rlanan “Resusitasyon ve Güncel Yaklafl›mlar” isimli kitap, fiubat 2008
de ç›kart›ld›. Ayn› amaca hizmet edecek olan “Algoritma Rehberi” nin çal›flmalar› ise devam etmek-
tedir.

5. Odam›z› temsil etmek üzere, ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nce düzenlenen ve her ay yap›lmas› planlanan
“Acil Sa¤l›k Hizmetleri Koordinasyon Kurulu” toplant›lar›na, bir üye ile kat›l›nd›.

6. Acil servislerde yaflanan s›k›nt›lar› vurgulamak üzere, 04/03/2008 tarihinde bas›n aç›klamas›  yap›ld›.   

Komisyon çal›flmalar›na kat›lan hekimler: 
Dr. Serkan Emre Ero¤lu (Baflkan), Dr. Hasan Demir (Sekreter), Dr. Kurtulufl Aç›ksar›, 
Dr. Arzu Denizbafl›, Dr. Kerem Ali Kabaro¤lu, Dr. Hakan Güven, Dr. Murat Sar›temur, 
Dr. ‹. Necati Mustafa, Dr. Aykut Akseli, Dr. Mehmet Yi¤it, Dr. S›la fiad›ll›o¤lu, Dr. Emel Erkufl

Acil Sa¤l›k Hizmetleri Komisyonu
Çal›flma Raporu
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Emekli hekimler komisyonu olarak bu y›l en önemli etkinlik hekimlere yönelik 65 yafl s›n›rlamas›na
karfl› yap›lan mücadele oldu. 

Sosyal Güvenlik Kurulunun 65 yafl sonras› çal›flan hekimlere yönelik çal›flma s›n›rlamas›na getirmesi
yaln›z emekli hekimlerin de¤il tüm hekimleri ilgilendiren bir özlük hakk› sorunu idi.

Bugün ülkemizde emekli hekimler ortalama olarak Emekli Sand›¤›ndan 900-1000, SSK’dan 600-650
ve BA⁄KUR’dan 350-450 YTL maafl almaktad›r. Bu rakamlar›n çeflitli kurumlarca ilan edilen açl›k
s›n›rlar›n›n da alt›nda oldu¤u ise ac› bir gerçektir.

Hekimlik mesle¤inin, bilgi ve becerisinin yaflla s›n›rland›r›lamayaca¤›, bunun bilimsel bir gerekçesinin
olamayaca¤› gerçe¤i yan› s›ra kiflisel ve mesleki olarak hak ve özgürlükleri k›s›tlamak, pratik olarak
ortadan kald›rmak her yönüyle Anayasa’ya ayk›r› bir davran›fl olarak de¤erlendirilmifl ve bu konuda
sorunun çözümü için SGK müdürü ile görüflme yap›lm›flt›r.

Görüflmelerin bir sonuca varmamas›n›n arkas›ndan emekli hekimlerin kat›l›m› ile Taksim de bir yürüyüfl
düzenlenmifltir.

Hukuksal mücadele yönünden de aç›lan dava sonucu mahkeme yürütmeyi durdurma karar› vermifltir.

Halen konu komisyonumuzca takip edilmektedir.

Ayr›ca komisyonumuzun y›llard›r sürdürdü¤ü “Huzur Evi” projesi çerçevesinde çal›flmalar sürdürülmek-
tedir.

Komisyon üyemiz Dr. Erdinç Köksal’›n özel çabas› ile Yakac›kta yap›lmakta olan ve Haziran ay›nda
bitmesi planlanan bir huzurevi ile irtibata geçilmifltir.  Darülaceze Vakf›n›n da içinde bulundu¤u
huzurevi yönetimi hekimlere hizmet vermekle mutlu olacaklar›n› belirtmifllerdir. 

‹htiyaç sahibi hekimlerimiz aç›s›ndan huzurevi yönetimi ile iliflkiler sürdürülecektir.

Komisyon üyeleri: 
Dr. Hayri Davas, Dr. Erdinç Köksal, Dr. Mürüvvet Türkili, Dr. Hasan Ogan, Dr. Hikmet Yurtsever

Emekli Hekimler Komisyonu 
Çal›flma Raporu
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‹TO Pratisyen Hekimler Komisyonu yeni  dönemde her ay›n üç Pazartesi günü toplanm›fl ve her ay
Temsilciler Kurulu’nda yer alm›flt›r.

‹TO ola¤an genel kurulundan sonraki bir y›ll›k dönemde gündemimizdeki konular, önceki y›l oldu¤u
gibi birinci basamak sa¤l›k hizmetlerini ve pratisyen hekimlerin koflullar›n› olumsuz etkileyen sa¤l›k poli-
tikalar›na iliflkindi. Ülkemizin sa¤l›k ortam›na ve pratisyen hekimlerin çal›flma alanlar›na yap›lan
sald›r›lar›n giderek artt›¤› bu dönemde komisyonumuzun çeflitli çal›flmalar› ve etkinlikleri olmufltur. Bu
etkinlikler Türk Tabipleri Birli¤i Pratisyen Hekimler Kolu ve Pratisyen Hekimlik Derne¤i ile birlikte ‹stan-
bul’da ve di¤er illerde yürütülmüfltür. 

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

Nisan 2007’den bu yana 4 kez yap›lan TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplant›lar›na komisyonumuzu
temsilen 3-4 hekimle kat›l›m sa¤lanm›flt›r. Kolun yürütme kurulu’na komisyonumuzu temsilen
Dr. Naciye Demirel kat›lm›flt›r. 

Odam›z›n 14 Mart T›p Haftas›’ndaki çeflitli etkinliklerine pratisyen hekimlerin kat›l›mlar› sa¤lanm›flt›r. 14
Mart T›p Haftas› Haz›rl›k Komisyonunda  üyemiz  Dr.Mustafa Sülkü görev alm›flt›r.

‹stanbul Tabip Odas›’n›n genel etkinliklerine  komisyonumuzdaki hekimler birinci basamaktan katk› ve
kat›l›m sa¤lam›fllard›r. Birinci basamakta ve di¤er kurumlarda çal›flan pratisyen hekimler de¤iflik zaman-
larda birim ziyaretleri yap›larak, sorunlar› yerinde paylafl›lm›fl, 14 Mart 2008’de yap›lan Görev Eylemi
öncesinde de ziyaretler yap›larak eyleme kat›l›mlar› sa¤lanm›flt›r. 15 Mart 2008’de Irak iflgalinin 5.y›l›
dolay›s›yla düzenlenen savafl karfl›t› mitinge komisyonumuz üyeleri odam›z› temsilen kat›lm›fllard›r.

A‹LE HEK‹ML‹⁄‹ VE SA⁄LIKTA DÖNÜfiÜM

Hekim Forumu dergisinin Haziran- Temmuz 2007 say›s›nda yer alan “ Aile Hekimli¤i “ dosyas›  komis-
yonumuzca haz›rlanm›flt›r.

Hükümetin aile hekimli¤ini illerde yayg›nlaflt›rmaya devam etti¤i s›rada sa¤l›k ocaklar›m›za sahip
ç›k›lmas›,sa¤l›k ocaklar›n›n ülkenin sa¤l›k ortam› için gereklili¤inin ve vazgeçilemezli¤inin ortaya konul-
mas›, toplum kesimlerinin de buna destek vermesi amac›yla  “ Sa¤l›k Ocaklar› Kurultay› “ düzenlenme-
sine karar verilmifltir. Kurultay önerimiz TTB Genel Kurulu’na sunulmufl ve Genel Kurul’da kabul edil-
mifltir. 24 May›s 2008’de Ankara’da TTB Merkez Konseyinin sahipli¤inde TTB Pratisyen Hekimler Kolu
ve TTB Halk Sa¤l›¤› Kolu’nun düzenleyece¤i  Sa¤l›k Ocaklar› Kurultay›, Sosyallefltirme Genel Kurulu ile
birlikte yap›lacakt›r. Komisyonumuzdan Dr.Naciye Demirel ve Dr.‹smet Sayman Sa¤l›k Ocaklar›
Kurultay› düzenleme kurulunda yer almaktad›r. 

Odam›z›n  “ Hekimler Karfl› Ç›k›yor “ bafll›kl›, taleplerimizi 7 madde ile ifade eden imza kampanyas›
için, birinci basamakta ve di¤er kurumlarda çal›flan pratisyen hekimler bölgeler paylafl›larak ziyaret edil-
mifl ve imza toplanm›flt›r.

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

ÖZLÜK HAKLARIMIZ

2. Basamakta özellikle hastane acil servislerinde çal›flan pratisyen hekimlerin özlük haklar› sorunuyla
ilgili olarak bir imza kampanyas› bafllat›larak odalarda yürütülmesi ve bas›n aç›klamas› yap›lmas›,
toplanan imzalar›n Bakanl›¤a iletilmesi, TTB Merkez Konseyi taraf›ndan dava aç›lmas› TTB Pratisyen
Hekimler Kolu toplant›s›nda kararlaflt›r›lm›flt›r. ‹mza metninde döner sermaye ücretlerinde
pratisyen/uzman hekimler aras›nda uygulanan katsay› adaletsizli¤i ve döner sermayenin güvencesizli¤i
dile getirilecektir.

Komisyonumuz acilde çal›flan pratisyen hekimlerle bir çal›flma grubu oluflturarak bu sorunlar yan›nda
acil nöbetlerinin koflullar›,çal›flma saatleri ve ücretlendirilmesi, hekimler yönelik fliddet konular›nda
çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

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

17-21 Ekim 2007’de Antalya’da yap›lan 12.Pratisyen Hekimlik Kongre’sinde komisyon üyelerimiz
Düzenleme Kurulu, Bilim Kurulu ve Sosyal Komite üyesi, oturum baflkan›, konuflmac›, kurs sorumlusu
olarak yer alm›fllard›r. Komisyon üyelerimizin serbest bildiri ve posterleri sunulmufltur. 29 Ekim – 2
Kas›m 2008’de Antalya’da yap›lacak olan 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi için çal›flmalar sürdürülmek-
tedir.

TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Genel Pratisyenlik Geçifl Dönemi Mesleki E¤itimlerine devam
edilmifltir. ‹stanbul Tabip Odas›’nda hafta içi ve hafta sonu 2 grup halinde merkezi kurslar biçiminde
temel modül e¤itimleri sürdürülmektedir. ‹lçelerde Kad›köy grubu temel modüllere, Maltepe grubu
klinik modüllere devam etmektedir.
‹stanbul Bölgesi E¤itim Koordinatörleri Kurulu toplant›lar› yap›lm›fl, TTB GPE Yönetim Kurulu, E¤itim
Koordinatörleri Kurulu ve Bilim Kurulu toplant›lar›na kat›l›m olmufltur.

Komisyonumuz üyesi Dr. Akif Akal›n’›n haz›rlad›¤› ve e¤iticili¤ini yapt›¤› Birinci Basamakta Araflt›rma ve
‹statistik kursu, 22 Ocak 2008 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas›’nda bafllam›flt›r. Komisyonumuzun 8
üyesinin kat›l›m›yla haftada bir gün  3’er saat olmak üzere 3 e¤itim toplant›s› yap›lm›fl, 2 e¤itim
toplant›s› sonra bitirilmesi hedeflenmifltir. Komisyonumuz birinci basamakta araflt›rma yapmak ve
yap›lan araflt›rmalar› de¤erlendirmek için son derece pratik ve yararl› bilgilerin toplumcu bak›fl aç›s›yla
verildi¤i kursun pratisyen hekimlere yayg›n hale getirilmesini hedeflemektedir.

Pratisyen Hekimlik Derne¤i’nin 26 May›s 2007’de yap›lan Genel Kurulu’na ve Pratisyen Hekimlik
Derne¤i ‹stanbul flubesinin düzenledi¤i sürekti t›p e¤itimi etkinliklerine komisyonumuzdan kat›l›m
sa¤lanm›flt›r.

Komisyonda görev alan hekimler:
Dr. Selma Okkao¤lu (Baflkan), Dr. Sevinç Özgen (Sekreter), Dr. Naciye Demirel, Dr. Mustafa  Sülkü, 
Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. Erkan Kapakl›, Dr. ‹smet Sayman, Dr. Erdo¤an Mazmano¤lu, 
Dr. ‹fakat Kutlu¤, Dr.Yeliz Mutlu, Dr. Fethi Bozçal›, Dr. Canan Özel, Dr. Ali Demircan, 
Dr. Filiz Kurto¤lu, Dr. Gürcan Bahad›r, Dr. Kübra Süer Öztürk, Dr. Mustafa Tafl, Dr. Y›ld›z Çay, 
Dr. Banu Eryaman, Dr. R›dvan Y›lmaz, Dr. Ferda Ereren, Dr. Turabi Yerli, Dr. Veli Hekimo¤lu, 
Dr. Y›lmaz fiahin, Dr. Mustafa Tamyürek, Dr. Çi¤dem Kesimer, Dr. ‹rfan Alemdar, Dr. Akif Akal›n, 
Dr. Nihat fiahbaz, Dr. Kenan Karaman, Dr. Beyza Kutay, Dr. Mutlugül Yahyao¤lu, 
Dr. Hulusi Orhangazili.
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1. Uzmanl›k E¤itimi Çal›flma Grubu, her ay›n ikinci Sal› günü yapmakta oldu¤u ayl›k toplant›lar›n›
sürdürerek toplam 11 toplant› yapt› ve bu dönem için daha önceden planlanm›fl olan etkinlikler-
ine devam etti.

2. Uzmanl›k E¤itimi Çal›flma Grubu'nun kuruluflunun 11. y›l›, 13 Kas›m 2007 tarihinde ‹stanbul
Tabip Odas›’nda düzenlenen kokteyl ile kutland›.

3. 13.T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›’n›n düzenlenmesinde ve program›n›n oluflturulmas›nda yer
ald›. Kurultaya panelist, oturum baflkan› ve poster sunumu düzeyinde aktif olarak kat›ld›.

4. 2004 y›l›nda bafllam›fl oldu¤umuz “T›pta Uzmanl›k E¤itiminde Afiliasyon” Projesi giderek
genifllemiflti. “Uzmanl›k E¤itiminde Afiliasyon” isimli kalitatif araflt›rma ve bunu tamamlayan,
“Uzmanl›k E¤itimi Veren Birimlerde E¤itim Altyap›s› Anketi” ile “Asistan E¤itimi De¤erlendirme
Anketi” tamamlanarak kitap halinde bas›ld›. Raflit Tükel'in editörlü¤ünde Arzu Uzuner, Ali Özyurt,
Pemra Ünalan, P›nar Topsever ve Sema Anak taraf›ndan haz›rlanan kitap 13.T›pta Uzmanl›k
E¤itimi Kurultay›’nda kat›l›mc›lara da¤›t›ld›.

5. Önceki dönemde planlanlanarak çal›flmas› bafllat›lan “Sürekli Mesleki Geliflim” projemiz kitap
haline getirilerek Klinik Geliflim dergisinin 20.y›l özel say›s› olarak yay›nland›. Raflit Tükel, Sema
Anak, Ali özyurt ve Ahmet Topuzo¤lu'nun editörlü¤ünü üstlendikleri; Pemra Ünalan, P›nar
Topsever, ‹skender Sayek ve editörlerimizinde katk›lar›yla haz›rlanan özel say› 13.TUEK’de
kat›l›mc›lara da¤›t›ld›.   Ayn› zamanda posta ile ilgili kurumlara gönderildi ve da¤›t›m› Tabip
Odas›ndan sürdürülmektedir.

6. SMG konusunda hekimlerin fark›ndal›¤›n› ölçmek amac›yla Ahmet Topuzo¤lu taraf›ndan web
sitesi üzerinden yap›lan anket çal›flmas›n›n sonuçlar› da 13.T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›’nda
sunuldu.

7. Geçti¤imiz y›l Uzmanl›k E¤itimi Çal›flma Grubu kuruluflunun 10. y›l› nedeniyle bugüne kadarki
UEÇG çal›flmalar›n›n bir kitapta toplanarak bas›lmas› için çal›flma yap›lmas›na karar verilmiflti.
Ancak bu y›l yay›nlanan kitaplar›n ard›ndan kitap yerine çal›flmalar›n web sitemiz üzerinde
yay›nlanmas›na karar verildi ve çal›flma bafllat›ld›.

8. 2008 çal›flma döneminde afiliasyon projesinin eksik kalan yanlar› ve STE/SMG konusunda
çal›flmalar›na devam etti. Bu konularda yeni proje haz›rl›klar›na bafllad›.

9. Uzmanl›k E¤itimi alan› ile ilgili yönetim kuruluna gelen baflvurular› de¤erlendirilerek sonuçlar›
rapor halinde ilgili kiflilere ve yönetim kuruluna sunuldu.

10. 14 Mart 2008 t›p haftas› kapsam›nda etkinliklere kat›l›m sa¤land› ve hastane ziyaretlerine efllik
edildi. Bu kapsamda Yeditepe T›p Fakültesi ziyaret edilerek e¤itim-ö¤retim olanaklar› yerinde
gözlendi.

Uzmanl›k E¤itimi Çal›flma Grupu 
Çal›flma Raporu
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Hekim Forumu
1990 y›l›ndan beri yay›n hayat›nda olan odam›z›n süreli yay›n› hekim forumu yüzlerce meslektafl›m›z›n
çabas›,üretimi ve kat›l›m› ile bu günlere tafl›nm›flt›r.
Geçen y›l on say› ç›kar›lmas› hedeflenmifl olmas›na karfl›n yedi say› ç›kart›labildi. Umar›z ve dileriz,
güçlenen Yay›n Kurulumuz’un eflgüdümlü çabas›yla hedefimize önümüzdeki dönemde ulaflabiliriz.
2007 bafl›ndan beri bir uzman deste¤imiz oldu. Gazeteci-yay›mc› dostumuz Adnan Genç’in haber-yaz›
takibi kadar, iletiflim eflgüdümüyle dergimiz daha kolay okunabilen bir dergi oldu. Bunu destekleyen
bir di¤er yön de gelifltirdi¤imiz yarat›c› çizgimizdir. Grafikerimiz Alaattin Timur’a teflekkürler ediyoruz.

Say›lar›m›z› Dosya konular›m›z›n bafll›klar›yla anal›m. 2007’nin hemen bafl›nda fiubat-Mart say›m›zda
14 MART TIP HAFTASI konusunu iflledik. Nisan-May›s’ta BEYAZ GöREV, Haziran-Temmuz’da A‹LE
HEK‹ML‹⁄‹, A¤ustos-Eylül’de SA⁄LIKTA DÖNÜfiÜM PROGRAMI, Ekim-Kas›m’da AKP’N‹N TAM GÜN
ALDATMACASI, Aral›k-Ocak’ta AS‹STAN HEK‹M HAKLARI, fiubat-Mart say›m›zda ise ÖZEL HEK‹ML‹K
konular›n› iflledik. Bas›lan son say›m›z olan Nisan-May›s’ta ise SSGSS konusundaki mücadelemizi her
yönüyle anlatan bir say› yapt›k.

Politikam›z, ‘görünür k›lmak’ yönünde bir çaba göstermekti. Bu nedenle ‘söz uçar, yaz› kal›r’
medyameseline ba¤l› kalarak, olabildi¤ince her yere kofluflturduk, her haberi hekimlere ulaflt›rmaya
çal›flt›k. ‘Forum’ özelli¤imize yönelik zaman zaman elefltiriler de ald›k; ama, ortaklafla sürdürülen ve
olabildi¤ince gönüllü say›m›z›n çoklu¤una, iflbirli¤ine ve eflgüdümüne ba¤l› bir tutumdu. 

Her say›m›zda Dosya konumuzu destekleyen di¤er haber/yaz›lar ve makaleler ile yeni say›m›za iliflkin
rezerv ifllerimizi temin konusunda hiçbir s›k›nt›m›z olmad›. Hükümet ve Sa¤l›k Müdürlü¤ü bu konuda
bize hayli veri sundular! Bizler de hem ülkemiz genelini ilgilendiren, hem de sa¤l›k ortam› ve hekimler-

Hekim Forumu ve Klinik Geliflim
Çal›flma Raporu
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imizi ilgilendiren konulara Yay›n Kurulumuz’un yönlendirici ve Yönetim Kurulumuz’la eflgüdüm
sa¤lamaya çal›flan- giriflimleriyle, elinize ulaflt›rmaya çal›flt›¤›m›z dergimizi yapt›k. 

Dergide, kültür-sanat ortam›na iliflkin haberlere de her zamankinden daha fazla yer vermeye çal›flt›k.
Yo¤un ve sürekli mücadele ortam› insanlar›m›z› y›prat›rken hayat›m›z› biraz olsun olumlu-›l›ml› k›lan bu
tür etkinlerden haber vermeyi de ilkesel tutum sayd›k. Hekim forumu dergisinin bugünlere
tafl›nmas›nda eme¤i geçen önceki dönem yay›n kurulu üyelerine teflekkür ediyoruz.

Çabalar›m›z› birlikte sürdürdü¤ümüz Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. Mazhar Çelikoyar, Dr. Nergis
Erdo¤an, Dr. Ali Küçük, Dr. Serkan Emre Ero¤lu, Dr. Mehmet Sofu, Dr. Ebru Tafltan, Dr. Kadircan
Keskinbora, Dr. Mustafa Sülkü, Dr. Ahmet Topuzo¤lu, Dr. Süheyla A¤koç ve baflka görevleri nedeniyle
ayr›lmalar›na kadar bizlerle beraber olan Dr. Sevinç Özgen ve Dr. Nazmi Tümerdem’e aram›za son
dönemde kat›lan D. Akif Akal›n’a çok teflekkür ediyoruz. Komisyonlar›m›za ve meslektafllar›m›za hem
dosya konular›n›n haz›rlanmas›nda hemde çal›flmalar›n›n hekim forumuna tafl›nmas› sürecinde göster-
dikleri katk›,destek ve elefltirel yaklafl›mlar› için teflekkür ediyoruz.

Son olarak birlikte mesai yapmaktan hoflnutluk duydu¤umuzu belirtmeyi istedi¤imiz birkaç kifli daha
var: Odam›z›n yeni Koordinatörü Füsun Tafl ve Halkla ‹liflkiler sorumlumuz P›nar Bayhan. En sona
b›rakt›¤›m›z ve çok emekleri geçen bütün Oda personeline de binlerce teflekkür.

Klinik Geliflim

‹stanbul Tabip Odas›’n›n Bilimsel Yay›n Organ› olan Klinik Geliflim 2007 y›l›nda yay›n yaflam›nda 20.
y›l›n› kutlad›. 2007 y›l›nda düzenli olarak yay›nlanan dört say›n›n yan› s›ra 20. Y›l özel say›s› olan
“Sürekli Mesleki Geliflim“ say›s› da yay›nland›. Bu özel say›da derginin eski editörlerine olan flükran
duygular› dile getirildi. 

2007 y›l›nda Tüberküloz, Pediatrik Onkoloji, A¤r› ve Klinik Mikrobiyoloji say›lar› üçer ayl›k düzenli
aral›klar ile ülkemiz hekimlerinin bilimsel kullan›m›na sunuldu. 2008 y›l›n›n ilk say›s› olan Gebelikte
2008 fiubat ay›nda hekimlerimizin hizmetinde idi.

Klinik Geliflimin yay›n kurulunda 32 hekim karfl›l›ks›z ve ortak (kolektif) emeklerini harcad›. Haz›rlanan
özel say›larda 147 hekim arkadafl›m›z bilimsel yaz›lar› ile karfl›l›ks›z ve eflsiz katk›lar›n› sundu. Derginin
internet adresi olan www.klinikgelisim.org düzenli olarak ifllevini sürdürdü.  Önümüzdeki dönemde de
Klinik Geliflim dergisi özel say›lar ba¤lam›nda yay›n yaflam›n› sürdürmeye kararl›d›r. 
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‹stanbul Tabip Odas› (‹TO) Etik Kurulu her ay›n ilk Perflembesi saat 18.30’da toplanmaktad›r. Yeniden
yap›land›r›lan Etik Kurulun halen, Baflkanl›¤›n› Dr. ‹mdat Elmas, Sekreterli¤ini Dr. Ali Demircan
sürdürmektedir.  Kurulumuz toplant›lar›n› ortalama 10-12 üye ile gerçeklefltirmektedir.

‹TO Etik Kurulu afla¤›daki çal›flmalar› hedeflemifltir

1. Hekimlik prati¤inde ortaya ç›kan ve yönetimin önerdi¤i olgular hakk›nda görüfl oluflturmak, 
2. Sa¤l›k ortamlar›na hekimlik prati¤i ve uygulamalar› ile ilgili olarak etik ve bilimsel davran›fla yönelik

politikalar oluflturmak ve bunu duyurmak, 
3. Konu ile ilgili tüm taraflarla iletiflim kurarak Hekimlik uygulamalar›nda Etik davran›fl modelleri

gelifltirerek hekimlerde fark›ndal›klar yaratmak ve konular hakk›nda k›lavuzlar haz›rlamak 
4. Günlük mesleki uygulamalar s›ras›nda ortaya ç›kan usule ve bilime uygun olmayan ifllemler

hakk›nda çal›flmalar yapmak, görüfl oluflturmak ve öneriler oluflturmak
5. T›p eti¤i konulu e¤itimler planlayarak, seminer ve paneller düzenleyerek, hekimlerin mesleki

geliflimlerine katk›da bulunmak,

Yap›lan Çal›flmalar

1. Ayd›nlat›lm›fl Onam Formu tasla¤› haz›rlanm›fl ‹TO yönetim kurulunun onay› ile ‹TO web sayfas›nda
tüm hekimlerin ve sa¤l›k kurumlar›n›n kullan›m›na haz›r bir flekilde yay›nlanm›flt›r.

2. "Acil Hekimlik Uyguklamalar›nda Etik Kurallar"  konulu bir alt çal›flma grubu oluflturulmufl olup,
halen son de¤erlendirmeleri devam etmektedir.

3. Türk Tabibleri Birli¤i Etik Kurul’u taraf›ndan 24 Mart 2007 tarihinde TTB’de düzenlenen toplant›ya
‹TO Etik Kurul’unu temsilen Dr. Ali Demircan kat›lm›flt›r.

4. Prof. Dr. ‹mdat Elmas taraf›ndan "Sa¤l›k Çal›flanlar›n›n Bildirim Yükümlülü¤ü" konusu üzerine
haz›rlanm›fl olan “Sa¤l›k Mesle¤i Mensuplar›n›n Suçu Bildirmemesi, ‹hbar Yükümlülü¤ü; T›bbi, Etik
ve Hukuki Sorunlar” isimli rapor Etik Kurul taraf›ndan tart›fl›l›p de¤erlendirildikten sonra, ‹TO Hekim
Formu dergisinde yay›nlanm›flt›r.

5. Dr. Y›ld›z Ertu¤ Ünder taraf›ndan  ‹TO YK taraf›ndan gönderilen inceleme dosyalar› de¤erlendirildik-
ten sonra, kurulda tart›fl›ld› ve oluflan görüfller ‹TO YK’ na sunuldu. 

6. ‹TO Yönetim Kurulunun haz›rlad›¤› “Mesleki Etik Bildirge” tart›fl›larak de¤erlendirildi konu hakk›nda
‹TO YK’na görüfl bildirildi.

7. Etik Kurullarda din adam› bulundurulmas› konusunda Etik Kurul olarak yap›lan de¤erlendirme
sonucunda oluflturulan görüfl, Prof. Dr. fiefik Görkey taraf›ndan yaz›l› hale getirilerek  ‹TO YK’na
sunulmufltur.

8. 14 Mart Haftas› içerisinde yapmak üzere planlanan ve Doç. Dr. Yeflim Ifl›l Ülman’›n
koordinatörlü¤ünde yap›lan “Organ Aktar›m› ve T›p Eti¤i” konulu sempozyum baflar› ile
gerçeklefltirildi

9. 14 Mart Haftas› içerisinde yapmak üzere planlanan ve Dr. Gürsu K›yan’›n koordinatörlü¤ünde
yap›lan “T›p Eti¤i Çal›fltay›” baflar› ile gerçeklefltirildi.

10.‹TO Hekim Formu dergisinde Etik Kurul için ayr›lan sayfada T›p Eti¤i ve T›p Tarihi ile ilgili konularda
Doç. Dr. Yeflim Ifl›l Ülman editörlü¤ünde yaz›lar yay›nlamaktad›r.

Etik Kurul
Çal›flma Raporu
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Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi T›p Ö¤rencileri Kolu

Okulumuzda süren TÖK çal›flmas› yeni kat›l›mlarla ve komisyonun tan›nmas›yla sürdü. Bu çerçevede
üst dönemlerden arkadafllar›m›zla haftal›k sohbetler yap›larak, okulumuzdaki t›p ö¤renci lokalinde
de¤erlendirmeler yap›lmaya baflland›. De¤erlendirme ve tart›flmalar›m›z, ülkemizin sa¤l›k sisteminde
yaflanan s›k›nt›lar› içeriyordu. Bu süreçte alt dönemlerden genifl kat›l›mlar gerçekleflti. 14 Mart T›p
Bayram› etkinliklerinde yer al›nmaya çal›fl›ld›. 

2007-2008 döneminde geçen seneden edinilen deneyimlerle çal›flmalara büyük bir hevesle baflland›.
‹lk olarak okulda Tan›flma Toplant›s› gerçeklefltirildi. Bu toplant›da okulumuzda süren çal›flma masaya
yat›r›ld›. Yanl›fllar›m›z, eksiklerimiz gözden geçirildi. Her hafta bir gün  düzenli olarak ö¤renci lokalinde
toplanma karar› al›nd›. Lokalde süren toplant›larda alt çal›flma gruplar› belirlendi. Sinema, felsefe,
müzik, bilim ve araflt›rma, gezi, spor, edebiyat çal›flma alanlar›nda görev da¤›l›m›nda bulunuldu. Tabip
odas›yla iliflkilerimizi ve okuldaki çal›flmalar›m›z› koordineli bir flekilde devam ettirebilmek için temsilciler
belirlendi. Daha etkin haberleflebilmek için Marmara yerelinde bir mail grubu oluflturuldu.

Tabip odas›nda gerçeklefltirilen tan›flma kokteylinin okulumuzda genifl duyurusu yap›ld›. Dönem
bafl›nda okulda gerçeklefltirdi¤imiz tan›flma toplant›s›na dönemleri geç bafllayan birinci s›n›ftan arka-
dafllar›m›z kat›lamad›¤› için tabip odas›ndaki bu kokteylle onlara ulaflmam›z düflünüldü. Di¤er seneler-
den farkl› olarak Göztepe kampusünde yer alan haz›rl›k s›n›f› t›p ö¤rencilerine de duyurular iletildi,
iletiflim sa¤land›. Üst dönemden hastane yo¤unlu¤u nedeniyle çal›flmalarda yer alamayan
arkadafllar›m›z›n yerini alt dönemden arkadafllar doldurdu. Oluflturulan çal›flma gruplar›nda kokteyl
sonras› beraber çal›flmalara baflland›.

Sinema çal›flma grubumuz  belli bir gösterim çizelgesi belirleyerek düzenli film gösterimlerine bafllad›.
S›ras›yla “Amistad”, “‹çimdeki Deniz” “Küçük Gün Ifl›¤›m” “Sicko” adl› filmleri izlendi.

Felsefe çal›flma grubumuz düzenledikleri bafll›klarda okuma program› belirledi. “Bilim Felsefesi” olarak
belirlenen bafll›k için genel okumalar›n gerekli oldu¤u düflünüldü. Yap›lan çal›flmaya okuldan
arkadafllar davet edildi. Genel okumalar için “Felsefeye girifl”,”Felsefenin temel disiplinleri” ve “Felsefe
tarihi” konular› belirlendi. Bu okuma bafll›klar›n›n yan›nda genel felsefi sorunlar üzerine de¤inildi ve
toplu tart›flma ortamlar› oluflturuldu. ‹lerleyen süreçte çal›flmam›z “Bilim Felsefesi” ve “T›p ve Felsefe”
bafll›klar›na kayd›r›lmak isteniyor. Bu nedenle topluluk olarak çevremizde süregiden felsefe panelleri
takip ediliyor. Okuldaki hocalar›m›zdan da yard›m almay› düflünüyoruz.

Gezi çal›flma kolumuz bahar›n da gelmesiyle beraber birlikteli¤imizin paylafl›mlara dönüflmesi için flehre
yak›n yerlere geziler düzenlemekte.

Bir müzik grubu oluflturma yönünde önemli ad›mlar at›ld›.

Çal›flma gruplar› d›fl›nda düzenli olarak lokalde toplant›lara devam edildi. Küresel Is›nma bafll›kl› bir
panel düzenlendi. Etkinlikte gelecekte dünyam›z› bekleyen s›k›nt›lar üzerine tart›fl›ld›. Küresel ›s›nman›n
sebepleri ele al›nd›.

T›p Ö¤rencileri Kollar›
Çal›flma Raporu
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Bu süreç içinde Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› yasa tasar›s›na karfl› yap›lan eylemlerde Mar-
mara TÖK olarak yer al›nd›. Kad›köy’de yap›lan eylem öncesi okulumuzun R salonunda “Sa¤l›kta Dö-
nüflüm ve SSGSS” bafll›kl› bir panel düzenlendi. Kat›l›m›n oldukça fazla oldu¤u panelde kampüsümüz-
deki ö¤rencilerin bir araya gelmesi ve yasay› tart›flmas› sa¤land›. Panele okulumuzdan ö¤retim görevli-
leri de davet edildi. Panel sonras› “Biz karfl› ç›karsak yapamazlar!” iradesiyle Kad›köy’deki eyleme daha
genifl kat›l›m için ça¤r›lar yap›ld›. Kad›köy’deki eylem sonras› yasan›n görüflüldü¤ü gün Ankara’da yap›-
lacak eylem için haz›rl›klara baflland›. Haydarpafla tren gar›ndan Ankara’ya varmas› düflünülen eylemler
dizisinin ilk aya¤› Haydarpafla’da at›ld›. Temsilcilerimizi Ankara’ya yollarken bizler de oradayd›k.

12 mart günü gerçekleflen Etik Çal›fltay’›nda Marmara TÖK görev bafl›ndayd›.  

Okulumuzdan hocam›z›n sa¤lad›¤› biletlerle “Dalga” adl› tiyatro oyununa topluca gidildi.

Türkiye genelinde haz›rlanan TÖK dergisinin yan› s›ra Marmara yerelinde bir dergi ç›karmak için son
zamanlarda yo¤un bir çaba harcand›. 

Toplumda genel sa¤l›k sigortas›na karfl› oluflturulmak istenen muhalefetin Marmara üniversitesi aya¤›
her zaman dopdoluydu. Yasa hep gündemimizde yer ald›. Gerçekleri insanlara ulaflt›rmak ad›na yeni
yöntemler denendi. Bildiriler daha çok insana ulaflt›r›lmaya çal›fl›ld›. Bu sürede heyecan›m›z ve umudu-
muz güçlenerek 14 Mart’taki genel grevle ve Cerrahpafla’dan Saraçhaneye uzayan yürüyüflle doruk
noktaya ulaflt›. 14 Mart geleneksel Taksim yürüyüflüne ve ard›ndan “Anadolu Atefli” gösterisine
Marmara TÖK olarak genifl kat›l›m sa¤land›.

Cerrahpafla T›p Fakültesi T›p Ö¤rencileri Kolu

2006 Kas›m ay›nda yap›lan ‹stanbul'da T›p Ö¤rencileri Bulufluyor bafll›kl› tan›flma toplant›s›yla
Cerrahpafla T›p Ö¤rencileri Komisyonu'nun yeniden yap›lanmas›  bafllad›. O günkü toplant›dan itibaren
h›zl› bir flekilde ‹stanbul’daki di¤er t›p fakülteleriyle iliflkiler gelifltirildi ve kurulan mail grubuyla ‹stanbul
TÖK olarak ortak yap›lacak faaliyetler için iletiflim zemini oluflturuldu.

2007 y›l›n›n Mart ay›nda yap›lan Sa¤l›k Hakk› Beyaz Eylemler sürecinde ‹stanbul ilinde yap›lan bas›n
aç›klamalar›nda ve referandum çal›flmalar›nda bulunup, 11 Martta Ankara'da yap›lan Beyaz Mitingine
genifl bir kat›l›m sa¤lad›k. 1 May›sta, 1 May›s alan›ndayd›k.

19-20 May›s 2007'de Bal›kesir/Gönen Kemal Türkler E¤itim ve Tatil Sitesi'nde bir çok ilden gelen
TÖK'lü arkadafllarla Bahar Okulu çal›flmas›n› düzenledik. Yap›lan atölye çal›flmalar› TÖK'ün yerellerde
örgütlenmesi, merkezi TÖK faaliyetlerinin oluflturulmas› aç›s›ndan  kafa aç›c› oldu. ‹kinci gün yapt›¤›m›z
Erdo¤an Ayd›n'›n kat›ld›¤› panel oldukça etkiliydi.

14-17 May›s günleri aras›nda gerçeklefltirdi¤imiz Bahar fienlikleri kapsam›nda sergi, paneller, konserler,
film gösterimleri yapt›k. fienli¤imizin ana konular›  olan "Kad›n Sorunu" ve "Türkiye'de yaflanan savafl"
kapsam›nda etkinliklerimizi gerçeklefltirdik.

Haziran ay›nda dönemin kapan›fl›n› Çapa TÖK'lü arkadafllarla birlikte düzenledi¤imiz Büyük Ada
pikni¤iyle yapt›k.

2007-2008 dönemi bafllamas›yla birlikte ülke genelinde esen olumsuz havaya bir nebze oksijen vere-
bilmek için 3 Kas›m'da gerçeklefltirilen Özgür Demokratik Eflitlikçi ve Tam Ba¤›ms›z bir Türkiye mitingi
için çal›flmalar yürüttük ve genifl bir kat›l›mla Ankara olduk.
Telekom iflçilerinin grevine destek amaçl› Çapa’l› arkadafllarla birlikte ziyarette bulunduk. 
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‹stanbul Küçükçekmece'de bulunan Ayazma Mahallesinde gerçeklefltirilen y›k›m›n ard›ndan(kentsel
dönüflüm projesi) çad›rda yaflamak zorunda kalan ailelerin çocuklar›na sa¤l›k taramas› yapt›k ve gerekli
ilaçlar› temin etmeye çal›flt›k. 

12 Mart 2008'de T›p Bayram› haftas› kapsam›nda düzenlenen T›p Eti¤i Çal›fltay›nda yer ald›k. Yap›lan
atölye çal›flmalar› sonucu t›p sanat›nda eti¤in önemini fark etmifl olduk. 

14 Mart 2008 günü ülke çap›nda ssgss'ye karfl› yap›lan eylemlikler çerçevesinde Cerrahpafla'dan
Saraçhaneye yürüdük. 14 Mart'›n t›p bayram› olmas› vesilesiyle geleneksel olarak Taksim'de düzenle-
nen etkinlikte yerimizi ald›k.

Çal›flmalar›m›z›n ana hedefi olan sa¤l›kl› bir toplum için her türlü hastal›kla mücadelemiz önümüzdeki
dönemlerde de devam edecektir.

‹stanbul T›p Fakültesi T›p Ö¤rencileri Kolu

2007-2008 y›l› T›p Ö¤rencileri Komisyonu için yeniden bir yap›lanma, ülkemizdeki di¤er t›p fakülteleri
ile ortaklaflma ve bu ortaklaflma sonucu hareketimizin dinamizm kazand›¤› bir y›l oldu. 

14 Mart Haftas›ndan sonra hareketlenmeye bafllayan çal›flmalar›m›z, 1 May›s’ta iflçi ve emekçilerle bir-
likte Taksim’de yer almam›zla ivme kazand›. Hekimlerin gün geçtikçe emek sömürüsüne ve hak
gasp›na daha fazla  u¤ramalar›, gün geçtikçe iflçilefltirilmeleri aç›s›ndan üreten kesimle birlikte saf tut-
man›n enerjisi May›s ay›ndaki çal›flmalar›m›za da yans›d›.

19-20 May›sta Bal›kesir Gönen’de di¤er illerdeki t›p fakültelerinden gelen t›p ö¤rencilerinin kat›l›m›yla
2 günlük bir “Bahar Okulu” düzenledik. Her ö¤rencinin atölye çal›flmalar›nda aktif yer ald›¤›, yapt›klar›
sunumlarla fikirlerini anlatt›¤› ve tart›flt›¤›, bir sonraki y›l yap›lacak çal›flmalar›n ana hatt›n›n çizildi¤i ala-
bildi¤ine verimli ve e¤lenceli bu bahar okuluyla 2007 y›l› çal›flmalar›m›z› taçland›rd›k. 

Fakültemize döndü¤ümüzde ise çok yo¤un bir Bahar fienli¤i çal›flmas›n›n içerisinde bulduk kendimizi.
Grup Araf, Grup Vardiya, Erkan Çanakç› ve Cevdet Ba¤ca’n›n kat›l›m›yla gerçeklefltirdi¤imiz konserde
yaklafl›k 300 ö¤renci e¤lenip halaylar çektiler. Bahar flenli¤i kapsam›nda tiyatro gösterimi ve film gös-
terimleri yapt›k. Y›l›n son yorgunlu¤unu da haziran ay› bafl›nda yapm›fl oldu¤umuz Büyük Ada Pikni¤i
ile üzerimizden atm›fl olduk.

Yeni dönemin bafllamas› ile birlikte eylül ve ekim aylar›nda yapt›¤›m›z afifl ve toplant›larla TÖK’ü
tan›tmaya çal›flt›k ve yeni arkadafllar›m›z› bizlerle birlikte çal›flma yapmaya davet ettik. Yeni
arkadafllar›m›z›n da kat›l›m›yla birlikte di¤er illerden t›p ö¤rencileri ile 3 Kas›mda Ankara’daki “Özgür,
Demokratik ve Eflitlikçi bir Türkiye” mitinginde yerimizi ald›k.

6 Kas›m’da e¤itimimizin ve ö¤renci örgütlememizin önündeki en büyük engellerden birisi olan ve
üniversitelerdeki durumun bafl sorumlusu YÖK’ü protesto etmek için Beyaz›t’tayd›k.
Bir yandan kol içi e¤itim faaliyetleri ile SSGSS konusunda kendimizi gelifltirirken di¤er yandan tüm
Türkiye genelinde bast›rd›¤›m›z afifller ile bu konuda dikkat çekmeyi denedik ve bast›rd›¤›m›z bildirileri
hastanemizde ö¤renci ve hastalara da¤›tarak onlara SSGSS’yi anlatmaya çal›flt›k. Ayn› çal›flman›n bir
aya¤› olarak bildirilerimizin bir k›sm›n› da Taksim ‹stiklal Caddesinde da¤›tt›k.

Okulda kantinde elde etti¤imiz pano vas›tas›yla yapt›¤›m›z çal›flmalar› ve gündeme yönelik fikirlerimizi
duyurmaya çal›flt›k.
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Telekom grevine destek ziyaretinde bulunduk.

Ayazma bölgesinde kentsel dönüflüm projesi ad› alt›nda insanlar›n k›fl günü sokakta kalmas›na flahit
olduk. Bölgede gönüllü doktorlar ile birlikte sa¤l›k taramas› yapt›k. Okuldaki hocalar›m›zdan temin
etti¤imiz ilaçlar› ve tan›d›klar›m›zdan temin etti¤imiz giysileri bölgedeki ihtiyac› olan çocuklara da¤›tt›k.

Kamu Hastane Birlikleri yasas›n› gelecekte ö¤rencilere neler getirece¤i üzerinden inceleyip çeflitli yön-
temlerle ö¤rencilere duyurmaya çal›flt›k.

8 Mart Dünya Kad›nlar Gününde kad›n arkadafllar›m›z kampüs içerisinde film gösterimleri ve dans
gösterisi yapt›lar.

14 Mart haftas› etkinliklerini duyurmaya çal›flt›k ve 14 Mart’ta önce Emek Platformunun SSGSS’ye
karfl› yapt›¤› eylem ça¤r›s›na kat›ld›k. Yine ayn› gün ö¤leden sonra Galatasaray Meydan›ndan Taksime
Geleneksel Hekimlik Bildirgesini okumak üzere çoflkulu bir flekilde yürüyüflümüzü gerçeklefltirdik.

Çal›flmalar›m›z dönemin kalan zaman›nda bu y›l da yo¤unlaflarak devam edecek.
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‹stanbul Tabip Odas› Silivri Temsilcili¤i (‹TOST) 04.01.2005 tarihinde al›nan Yönetim Kurulu karar›yla
Alibey Mah. Gülsor ‹fl Merkezi Kat:2 No:51 Silivri adresinde Dr.Fethi Bozçal›’n›n temsilcili¤inde kurul-
mufl olup, hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

1. Silivri de bulunan Sanovel ilaç Fabrikas›nda çal›flan iflçilerin, 2007 yaz›nda bafllatt›klar› greve destek
vermek amac›yla Türk Tabipleri Birli¤i (TTB) YK üyesi Dr.Ali Çerkezo¤lu ve SES üyeleriyle birlikte
grev alan›na ziyarette bulunulmufl,destek mesajlar› iletilmifltir. 

2. Silivri Devlet Hastanesi Yönetimince, Hekimlere ödenen Döner Sermaye gelirinden yap›lan kesintiler
nedeniyle Baflhekimle görüflülmüfl, yap›lan kesintilerin yasal olmad›¤›, kesinti yap›lanlara bilgi ver-
ilmesi,yap›lan ödentilerin ilan edilmesi gerekti¤i belirtilmifl, ayr›ca kesinti yap›lan hekimlere hukuki
destek verilmifltir. 

3. Okmeydan Hastanesi Klinik fiefi Dr. Necati Yenice ye yönelik silahl› sald›r›y› protesto etmek için gün
boyunca Silivri bölgesinde bulunan kamu ve özel sa¤l›k kurumlar›nda afifller as›lm›fl, TTB’nin
haz›rlad›¤› bildiriler okunmufltur.

4. 8 Mart 'Dünya Emekçi Kad›nlar Günü' nedeniyle 2008 Cumartesi günü Silivri Devlet Hastanesi Acil
Servisinde nöbetçi olan Dr. Hatice Ifl›r ve di¤er Sa¤l›k Emekçisi hemflirelere gül sunulmufl, günün
hat›rlanmas›  amac›yla sembolik tören yap›lm›flt›r.

5. 14 Mart T›p Haftas› nedeniyle Silivri temsilcilik binas›nda Dr. Hatice Ifl›r’›n kiflisel resim, Dr.H›z›r
Ayd›n’›n kiflisel foto¤raf sergisi, iki hafta boyunca devam etmifl, bölge hekimleri ve sa¤l›k çal›flanlar›
taraf›ndan ilgiyle ziyaret edilmifltir.

6. 14 Mart 2008 tarihinde Silivri Temsilcili¤imiz '14 Mart Sa¤l›k Haftas›' için bir bas›n aç›klamas›
yapm›fl, bir çok yerel bas›n organlar›nda yer bulmufltur. Yine 14 Mart günü ‹TOST nin organize
etti¤i An›tsal Tören, Silivri Atatürk an›t› önünde yap›lm›fl, T›p Bildirgesi Dr.Fethi Bozçal› taraf›ndan
okunmufltur. 

7. 14 Mart 2008 tarihinde T›p  Gecesi  düzenlenmifltir. Geceye ço¤u hekim yaklafl›k 120  davetli
kat›lm›flt›r. Gecede Dr. Fethi Bozçal›, ‹TOST’nin son bir y›l içinde yapm›fl oldu¤u etkinlikleri görsel
olarak sunmufl, ‹TO YK üyesi Dr.Özgür Kasapçopur’da bir konuflma yapm›flt›r. Türk Tabipleri Birli¤i
Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB-GPE) Silivri Bölgesinin organize etti¤i, 6 temel modül saha e¤itim-
lerine kat›l›p, sertifika almay› hakkeden kat›l›mc›lara sertifikalar›, TTB-GPE Baflkan› Dr. Mustafa
Sülkü taraf›ndan verilmifltir.

8. Temsilcili¤imiz, üye aidat›, üyelik ifllemleri, defter sat›m›, yay›nlar›n da¤›t›lmas›, eylemlerin duyurul-
mas› için etkinlik yürütmüfl, Bölge hekimlerinin özlük haklar› için dan›flmanl›k hizmetleri verilmifltir.

Silivri Temsilcili¤i
Çal›flma Raporu
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• “‹klim De¤iflikliklerine ba¤l› Ola¤and›fl› Durumlarda Halk Sa¤l›¤› Sorunlar› ve ODD Yönetimi” sem-
pozyum /paneli  26 Ocak 2008 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu’nun organizasy-
onunda ve Kurumlar aras› iflbirli¤i ile ‹stanbul Tabip Odas›nda yap›lm›flt›r. 

• Komisyon baflkan› Dr. Özlem Sar›kaya, ayn› zamanda TTB- ODSH Kol Yürütme Kurulu üyeli¤i ve
yine ayn› kol faaliyetlerinden biri olan e¤itim çal›flmalar› kapsam›nda 8-9 Aral›k 2007’de Ankara’da
düzenlenen “TTB- Ola¤and›fl› Durumlarda H›zl› De¤erlendirme ve Müdahale E¤itiminde” e¤itici
olarak yer alm›flt›r.  

• Komisyonun hedefledi¤i çal›flmalar;  
- Ola¤and›fl› durumlara yönelik kamu kurum kurulufllar›nda fark›ndal›¤› sürekli k›lmak amac›yla

odak konularda toplant›/sempozyum dizileri organize etmek  
- Marmara Bölgesi tabip odalar› ile eflgüdüm ve iflbirli¤i çal›flmalar› yürütmek 
- ‹st. Valili¤i Afet Koordinasyon Birimi ve ‹st. Büyükflehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ile

kurumsal iletiflim kapsam›nda çal›flmalar›n›n izlem ve de¤erlendirilmesi.
- TTB-ODSH Kol çal›flmalar›na kat›l›m
- Ola¤and›fl› durumlara yönelik olarak ‹stanbul’da ilçeler düzeyinde projeler üretmek veya yerel

çal›flmalarla entegrasyon   

Komisyon çal›flmalar›na kat›lan hekimler:
Dr. Nilüfer Aykaç, Dr. Ahmet Tamer Aker, Dr. Verda Tunal›gil, Dr. Mürüvet Yener, 
Dr. Gülbanu Horzum, Dr. Güliz Ataç, Dr. fiadiye Çetintafl, Dr. ‹lkay Onur, Dr. Sema Büyükçelebi, 
Dr. Hale Önür, Dr. Deniz Tamtekin, Dr. Erkut Terdo¤an, Dr. Erdo¤an Çokçeken, Dr. Kerem Derya, 
Dr. Hilal Çakmak, Dr. Zerrin Kurflun, Dr. Leyla Bak›rc›, Dr. Turabi Yerli, Dr. Murat F›rat, Dr. Nadi Bak›rc›

Ola¤and›fl› Durumlar ve Sa¤l›k
Hizmetleri Komisyonu Çal›flma Raporu
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Sa¤l›k Politikalar› Komisyonu kuruldu¤u günden beri çal›flmalar›n› ülkemizde uygulanan neo-liberal
politikalara ve sa¤l›k alan›nda yaflanan y›k›ma karfl› mücadele perspektifiyle yürütmektedir.       
Uygulanan neo-liberal politikalar, hekimleri tafleron/ sözleflmeli çal›flmaya, tam gün kölelik koflullar›na,
performans ve döner sermayeye mahkum ederken bir yandan da halk›n sa¤l›k hakk›na ciddi bir sald›r›
yaflanmaktad›r. Sa¤l›k Politikalar› Komisyonu, sa¤l›k alan›nda yaflanan y›k›m› hem hekimlerin çal›flma
koflullar› ve hak kay›plar›, hem de sa¤l›k hakk› ilkesi üzerinden ele almakta; eflit, eriflilebilir, ücretsiz
sa¤l›k hakk› hedefiyle mücadele çizgisini sürdürmektedir.  

Geçen çal›flma döneminde oldu¤u gibi bu dönemde de öncelikli faaliyet alan› AKP Hükümeti’nin
IMF’nin emriyle gerçeklefltirmeye çal›flt›¤› Sosyal Güven(siz)lik ve Genel Sa¤l›k(s›zl›k) Sigortas› giriflimi
olmufltur.

TBMM’ye gönderilen “5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nda De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›” Komisyonumuz taraf›ndan h›zla de¤erlendirilmifl ve izlenecek
mücadele tarz› ve yol haritas› oluflturulmufltur.

Bu de¤erlendirmede öncelikli olarak bütün emek, meslek örgütleri ile emekten yana örgütlerin
kat›l›m›na aç›k bir “Herkese Sa¤l›k/Güvenli Gelecek (HSGG) Platformu”nun kurulmas›n›n gerekli
oldu¤u tespiti yap›lm›flt›r. Konu ‹TO Yönetim Kurulu’yla paylafl›larak ilgili örgütlere sunulmufl ve ilk
olarak ‹stanbul’da merkezi bir HSGG Platformu oluflturulmufltur. Daha sonra ‹stanbul’un de¤iflik böl-
gelerinde ve Türkiye’nin de¤iflik il ve ilçelerinde benzer platformlar kurulmufl, Komisyonumuz bu
Platformlar›n kurulmas› ve faaliyetlerini sürdürebilmesi için kendisinden istenen destek taleplerini yerine
getirmifltir.  

Hükümetin topluma “Reform” olarak kabul ettirmeye çal›flt›¤› yeni Tasar›’n›n getirdi¤i hak kay›plar›,
Komisyonumuz taraf›ndan ayr›nt›l› olarak saptanm›flt›r.  Bu saptamalar ›fl›¤›nda emekçilerin sosyal
güvenlik ve sa¤l›k hakk›na yönelik bu sald›r›n›n teflhir edilmesi için haz›rlanan rapor, bildiri, sunum,
gazete ve radyo spotlar› ve sticker taslaklar› ‹stanbul ve di¤er illerdeki HSGG Platformu ve Emek
Platformu ile bu alanda çal›flan tüm emek ve kitle örgütlerinin kullan›m›na sunulmufltur. 

Bu çerçevede meslek odalar›, sendikalar, üniversiteler, mahalle ve yöre derneklerinden gelen bil-
gilendirme toplant›s› talepleri komisyonumuz taraf›ndan de¤erlendirilmifl; ‹stanbul, Ankara, ‹zmir,
Eskiflehir, Kocaeli, Zonguldak, Band›rma, Çaycuma ve Denizli’de çok say›da toplant›ya kat›larak
sunumlar yap›lm›flt›r. Bu taleplerin yo¤un olmas› ve daha fazla kifliye ulaflabilme ihtiyac›, e¤itimci
say›s›n› art›rma gereklili¤ini do¤urmufl; bu amaçla, sözü geçen örgütlere yönelik e¤itici e¤itimleri
düzenlenmifl, çeflitli platformlarda tasar› hakk›nda e¤itim yapabilecek kifliler yetifltirilmifltir.  

Gerek HSGG Platformu, gerekse Emek Platformu taraf›ndan düzenlenen de¤erlendirme toplant›lar›,
paneller, bas›n toplant›lar›, bas›n aç›klamalar›, yürüyüfller, imza kampanyalar› ve ‹stanbul-Ankara
yürüyüflünün planlanmas› ve organizasyonunda Komisyon üyelerimiz aktif görev alm›fllard›r. 

Komisyonumuzun konuyla ilgili di¤er faaliyetleri aras›nda radyo ve televizyon programlar›na kat›lmak,
bas›ndan gelen röportaj taleplerini cevapland›rmak ve de¤iflik yay›n organlar›na makaleler yazmak vb.
etkinlikler yer alm›flt›r.

Sa¤l›k Politikalar› Komisyonu
Çal›flma Raporu
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Komisyonumuz, Türkiye sa¤l›k ve hekimlik ortam›ndaki di¤er geliflmeleri de yak›ndan takip ederek
politikalar gelifltirilmesine katk› sa¤lam›flt›r.

Bu çerçevede, 2006 y›l› ortalar›nda haz›rlan›p 2007 y›l› bafl›nda TBMM’den geçirilmeye çal›fl›lan ve
baflta “‹thal Hekim” olmak üzere bir dizi olumsuz düzenlemeyi içeren “Torba Yasa”ya karfl› yürütülen
mücadeleye aktif olarak kat›l›nm›fl ve Yasa Tasar›s›’n›n birçok maddesinin geri çekilmesi sa¤lanm›flt›r.

Bu dönemin önemli gündemlerinde biri de halen TBMM’nin gündeminde olan ve kamu hastanelerim-
izi flirketlere çevirmeyi hedefleyen “Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulama Kanun Tasar›s›” olmufltur.
Komisyonumuz konuyla ilgili oluflturdu¤u görüflleri ‹TO Yönetim Kurulu’yla ve haz›rlad›¤› yaz›l›
materyaller, sunumlar ve birim toplant›lar›yla hekimlerle paylaflm›flt›r. 

Komisyonumuzun bu dönem ele ald›¤› bir di¤er öncelikli konu Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n “Tam Gün Kölelik
Düzeni” giriflimi olmufltur. Konuyla ilgili olarak bas›n aç›klamalar›, bildiri ve sunumlar›n haz›rlanmas›,
‹TO’nun politikalar›n›n belirlenmesinde katk›da bulunulmufl; hastane toplant›lar›nda sunumlar
yap›lm›flt›r.

AKP’nin sa¤l›ktaki partizanca kadrolaflma/iflgal politikalar›n›n önemli bir ad›m› olan e¤itim has-
tanelerinde s›navs›z ve keyfi klinik flefi/flef yard›mc›s› atamalar› da Komisyonumuz taraf›ndan yak›ndan
takip edilmifltir.

Son üç dönemdir organizasyonu Sa¤l›k Politikalar› Komisyonu taraf›ndan yap›lan ve giderek geleneksel
hale gelen TTB/ ‹stanbul Tabip Odas› K›fl Okulu’nun dördüncüsü 18-20 Ocak 2008 tarihlerinde
Yalova’da düzenlenmifltir. Sa¤l›k politikalar› konusundaki birikimimizi bütün meslektafllar›m›zla
paylaflmay› ve hep birlikte üretmeyi hedefledi¤imiz K›fl Okulu’na, ço¤unlu¤u asistan hekimler olmak
üzere ‹TO çal›flmalar›nda yer alan meslektafllar›m›z, T›p Fakültesi ö¤rencileri, TTB Merkez Konsey ve ‹TO
Yönetim Kurulu üyeleri kat›lm›flt›r. ‹ki gün süren oturumlarda, Türkiye’nin siyasi gündemi, devletin
yeniden yap›lanmas› sürecinde kamusal alan›n tasfiyesi, sa¤l›kta dönüflüm, Demokratik Kitle Örgütleri
ve sa¤l›k hakk› mücadelesi, hekim eme¤i, çal›flma ve yaflam koflullar› tart›fl›lm›fl, hekim hareketi ve
örgütlenme bafll›¤›nda TTB ve T›p Ö¤rencileri Kolu örgütlenme ve mücadele anlay›fl› ele al›nm›flt›r.
Hekim eme¤inin de¤iflen yap›s›, gelecek endiflesi, özlük haklar›nda gerilemeler, hekimlerin hedef gös-
terilmesi, sa¤l›kta yaflanan y›k›m ve buna karfl› yürütülecek mücadele anlay›fl› ve biçimi tart›fl›lm›flt›r.

Komisyonumuz çok düzenli olamasa da Hekim Forumu’na katk› sunmufltur. 

Komisyon çal›flmalar›na kat›lan hekimler:
Dr. Süheyla A¤koç (Baflkan), Dr. Ali Küçük, Dr. Fatma Aysun Erbahçeci, Dr. Deniz Tural, 
Dr. Ali Çerkezo¤lu, Dr. Aydan Taka Küçük,  Dr. Ayflegül Yeliz Mutlu Kavak,  Dr. Eylem fiengül,  
Dr. Mahir Dönmezer, Dr. Mehmet Güdük,  Dr. Muzaffer Kaflar,  Dr. Osman Öztürk,  Dr. Saffet Ercan,
Dr. Serkan Emre Ero¤lu, Dr. Güray K›l›ç
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Sa¤l›k ortam›nda kad›n sa¤l›k çal›flanlar›n›n yo¤unlu¤una ra¤men hala bu grubun kendine özgü
sorunlar›n›n çözümlenmesi gereken bir sorun olarak görünürlük kazanmam›fl olmas›, kad›nlar›n biyolo-
jik anatomik ve toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤›ndan kaynakl› farkl› sa¤l›k sorunlar›n›n hem bilimsel
aç›dan hem de günlük t›bbi pratikte klasik üreme sa¤l›¤› yaklafl›m›na ek olarak derinlefltirilerek
katk›lara ihtiyac› olmas› ve neoiberal ekonomik politikalar›n sonucu olarak tüm emek cephesine dönük
sald›r›larla beraber kad›nlar›n ciddi hak gasplar›na u¤ramas› komisyonumuzun kurulmas›n›n temel
gerekçeleridir. Buradan hareketle 2006 y›l›nda pratisyen hekim ,kad›n-do¤um,adli t›p,t›bbi etik alan-
lar›ndan bir bileflen taraf›ndan komisyonumuz kurulmufltur.Ankara’da 2006 haziran›nda TTB genel
kurulunda kad›na yönelik cinsiyet ayr›mc›l›¤› ve fliddet, pozitif ayr›mc›l›kla ilgili karar önerilerinin verilmifl
olmas› ve 2006 sonbahar›nda yap›lan ara genel kurulda bu önrilerin karar haline dönüflmesi sürece
ivme katm›flt›r.

Kad›na yönelik fliddete karfl› hekim tutumunun inecelenmesi ilk çal›flma olarak ele al›nm›fl, bu amaçla
bir anket haz›rlanm›fl ve randomize örnekleme yöntemiyle bir anket çal›flmas› yap›lm›flt›r. Anketin ilk
sonuçlar› merkezi kol faaliyeti olarak 1.Kad›n Sa¤l›¤› Kongresinde sunulmufltur.

16-17 kas›m 2007 tarihinde Denizli’de gerçeklefltirilen kad›n hekim örgüt okulu çal›flmalar›nda iki ana
bafll›¤›n e¤itsel çal›flmas› komisyonumuzca gerçeklefltirilmifltir.

Kad›na yönelik fliddet karfl›s›nda hekimleri bilgilendirmeye dönük kitapç›k çal›flmas› sürdürülmüfl ve
taslak 1.Kad›n Sa¤l›¤› Kongresinde sunulmufltur.

8 martta acil servis hekimlerine da¤›t›lmak üzere broflür çal›flmas› komisyonumuzca yap›lm›fl ve
da¤›t›lm›flt›r.

8 martta kad›n hekimlere dönük k›sa film gösterimi ve kokteyl gerçeklefltirilmifltir.
Kad›na Yönelik fiiddet’in bütünsel bir yaklafl›mla disiplinler aras› aç›mlanmas› amac›yla planlanan 1.
Kad›n Sa¤l›¤› Kongresinin 20-22 Mart 2008 tarihlerinde gerçeklefltirilmifl, komisyonumuz kongre
haz›rlanma sürecinde düzenleme kurulunda yer alm›fl ve kongrede kad›na yönelik fliddetin Adli T›p
boyutu,  klinik  yüzü ve Sa¤l›k Bakanl›¤› uygulamalar›nda model önerisi ile katk› sunulmufltur.

Kad›n Komisyonu
Çal›flma Raporu
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Onbefl günde bir Pazartesi günleri toplanan ‹nsan Haklar› Komisyonu, bu süreçte afla¤›daki konularda
faaliyet göstermifltir:

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

2. Toplumda son dönemde geliflen linç giriflimleri ile ilgili olarak, bir “Linç” dosyas›n›n haz›rlanmas›
için çal›fl›ld›. Bu konuda genifl bir arfliv çal›flmas› yap›ld›. Hekim Forumu’nun bir say›s›nda genifl bir
flekilde yer verilmesi için çaba gösterildi ve bu say›da yaz›lar yay›nland›. Ayr›ca, bu konuda, ‹stan-
bul Tabip Odas›’n›n web sayfas›nda yay›nlanan bir metin haz›rland›. 

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

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

5. ‹HD’nin 4 Mart tarihinde, ateflkes karar› ile ilgili düzenleyece¤i bas›n aç›klamas› metni görüflülerek
kabul edildi. Bu bas›n aç›klamas›na Yönetim Kurulu’nun da onay› ile kurumsal kat›l›m sa¤land›.

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

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

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

9. Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan Oda’ya gönderilen yaz›ya istinaden Kartal H Tipi ve Üsküdar

‹nsan Haklar› Komisyonu
Çal›flma Raporu
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Cezaevleri için oluflturulan ‹zleme Kurulu üyeliklerine kat›l›mna›n uygun olaca¤›na ve bu amaçla
Kurul’da yer almas› için isim bildirilmesine karar verildi.

10. “Ceza ‹nfaz Sisteminde Sivil Toplum Örgütü” taraf›ndan 21-23 Mart tarihlerinde düzenlenen sem-
pozyuma gözlemci olarak kat›l›nd›. Sempozyum sonuç bildirgesi ve toplant›ya kat›lan arkadafllar›n
gözlemleri sonucunda elde edilen verilerin de¤erlendirilerek, bu konuda nihai karar›n verilmesi
uygun görüldü.

11. ‹stanbul Tabip Odas›’n›n her y›l düzenli olarak 14 Mart’ta verdi¤i “14 Mart Bar›fl, Demokrasi ve
‹nsan Haklar› Ödülü” için ödül yönetmeli¤i haz›rland›. Ayr›ca, ödül jürisinde yer al›narak, bu
konudaki çal›flmalara destek verildi. Jüri ödülün 2007 y›l›nda Rakel Dink’e, 2008 y›l›nda ise Tuzla
Tersanesinde ölen iflçiler ad›na mücadele veren Limter-‹fl ile cezaevinde bulunan bar›fl annesine
verilmesine karar verdi.

12. Hrant Dink cinayeti ve olay›n ayd›nlat›lmas› ile ilgili kitlesel eylemlere (cenaze töreni, 100. gün
etkinli¤i, 1. y›l mitingi) kurumsal kat›l›m sa¤land›. Konuyla ilgili yaz›lar web sayfas›nda yay›nland›.  

13. Çocuk pornografisi ile ilgili olarak ortaya ç›kan olaylar ve bas›nda ç›kan haberler hakk›nda
Yönetim Kurulu’nun bas›n aç›klamas› yapmas› için öneri sunuldu. Öneri kabul edilerek bir bas›n
aç›klamas› yay›nland›.

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

15. Wernicke-Korsakoff hastal›¤› ile ilgili olarak bas›nda ç›kan ve kurumlar› zor duruma düflürebilecek
yanl›fl ve yan›lt›c› yay›nlarla ilgili bas›n aç›klamas› yap›ld› ve yaz› web sayfas›nda yay›nland›.

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

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

18. TTB Ara Genel Kurulu’nda stand aç›larak savafla ve militarizme karfl› imza topland›. Toplanan
imzalar daha sonra 1 Eylül Dünya Bar›fl Günü’nde bir metin eflli¤inde bas›nda yay›nland›.

19. Son dönemde ard› ard›na kapat›lan hastanelerle ilgili olarak, Beykoz Devlet Hastanesi’nin önünde,
sa¤l›¤a yönelik kayg›lar›n iletildi¤i bir bas›n aç›klamas› yap›ld›.

20. Toplumsal Olaylar› Araflt›rma ve Yüzleflme Derne¤i’nin kurulufl tasla¤› görüflüldü ve insan haklar›
konular›nda ortak çal›flmalar yap›labilece¤ine karar verildi.

21. Aral›k 2007 tarihinde milletvekilleri, akademisyenler, insan haklar› savunucular› ve TTB baflkan›n›n
da kat›ld›¤› “Savafl, Tecrit ve ‹nsan Haklar›” bafll›kl› genifl kat›l›ml› bir sempozyum düzenlendi. 

22. Tuzla Tersanelerinde meydana gelen ölümlerin incelenmesi ve önlenmesine yönelik yap›lan
giriflimlere aktif destek sunuldu.

Komisyon çal›flmalar›na kat›lan hekimler:
Dr. Ali Küçük, Dr. Hüseyin Yaman, Dr. Nazmi Tümerdem, Dr. Süheyla A¤koç, Dr. Nilgün Bahçetepe,
Dr. Figen Alkan, Dr. Veysi Ülgen, Dr. Canel Bingöl, Dr. Gülfidan Aras, Dr. Metin Günay, 
Dr. Belda Kerimgiller, Dr. Egemen Ayhan, Dr. Mehmet Bayrak
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Son y›llarda asistan hekimlerin soru ve sorunlar› artm›fl, Odam›za asistanlar taraf›ndan daha çok
baflvuru olmaya bafllam›flt›r. Uzmanl›k e¤itimi sürelerinin artmas›, ‹stanbul’da Üniversite ve E¤itim-
Araflt›rma hastanelerinin say›ca fazla oluflu, uygulanan sa¤l›k politikalar› nedeniyle üçüncü basamakta
yeralan e¤itim hastanelerinin yo¤un iflyükü alt›nda oluflu, çal›flma koflullar›n›n a¤›rl›¤›, E¤itim-Araflt›rma
hastanelerinde baz› kliniklerin e¤itici kadrolar› olmamas› nedeniyle kapanma noktas›na gelmesi gibi
nedenlerle Asistan Hekim Komisyonu’nun oluflturulmas› ve çal›flt›r›lmas› zorunluluk halini alm›flt›r.
2003 y›l›nda bir süre toplanan Komisyon, o günden bugüne çal›flma yürütmemekteydi. Ancak; baflta
Temsilciler Kurulu olmak üzere, di¤er komisyon ve kurullar›m›zda çok say›da asistan hekim
arkadafl›m›z görev almakta, Oda çal›flmalar›na güç vermekte idi.
Ekim ay›nda Yönetim Kurulu ve Sa¤l›k Politikalar› Komisyonu’nun yürüttü¤ü bir çal›flma bafllatt›k.
‘AS‹STAN HEK‹MLER HAKLARINI ARIYOR’ bafll›¤›yla yürütülen bu çal›flma çerçevesinde bir broflür ve
afifl ç›kart›larak, tüm Üniversite ve E¤itim-Araflt›rma hastanelerine afifller as›larak, tüm asistan odalar›na
broflürler ulaflt›r›ld›. 
16 Kas›m 2007 tarihinde yine ayn› bafll›kla genifl kat›l›ml› bir toplant› ve kokteyl ‹stanbul Tabip Odas›
toplant› salonunda düzenlendi. Odam›z Avukat› Meriç Eyübo¤lu’-
nunda konuflmac› olarak kat›ld›¤› toplant›, Komisyon çal›flmalar›
aç›s›ndan iyi bir bafllang›ç oldu. 
Toplant› sonucunda; asistan hekimler daha genifl kat›l›ml› bir toplant›
organizasyonu, asistan hekim komisyonunu aktiflefltirme, ayl›k peri-
yodik toplant›lar yapma, asistanlardan haberleri-haber yorumlar›  içe-
ren ayl›k yaz›l› materyal ç›karma kararlar›n› alarak toplant›y› bitirdiler. 
‹kinci toplant›n›n nöbet yükü, çal›flma saatleri ve nöbet ücretleri gün-
demli yap›lmas› ve bundan sonra yapaca¤›m›z her toplant›n›n gün-
demli yap›lmas› kararlar› al›nd›. Ayl›k yaz›l› bülten için Aytaç
Yaman(‹stanbul T›p) ve Serkan Ero¤lu (Marmara T›p) sorumlu olmak
üzere Aysun Erbahçeci(Göztepe), Mehmet Güdük (Bak›rköy ), Ali
Küçük (Haseki), Özlem Y›ld›z ve Muzaffer Kaflar (Bak›rköy Ruh Sinir)
sorumluluk ald›lar. Ayr›ca, bir mail grubunun oluflturulmas›
kararlaflt›r›ld›. Asistanlar› ilgilendiren tüm haberlerin mail grubunda
paylafl›lmas› önerildi.

‹kinci toplant› Aral›k ay›nda yap›ld›. 
• Nöbetler, çal›flma koflullar›, nöbet ücretleri,
• Hekimlere yönelik fliddet ve acil çal›flma koflullar›,
• Periyodik bülten, mail grubu,
• ‹TO k›fl okulu,
• Bilgilendirme AHEK, TUEK,
gündemleriyle toplanan komisyon, gündemleri tart›flt›ktan sonra
Asistanlara yönelik bir imza kampanyas› yap›lmas› ve hekim forumu-
nun dosya konusu nedeni ile asistanlara da¤›t›lmas› karar› ald›. 
Hekim Forumu Dergisi Aral›k-Ocak say›s›n›n dosya konusu ‘Asistan
Dosyas›’ olarak belirlendi ve ‹stanbul’da tüm hekimlere ulaflt›r›lan bu
dergimiz ile yine gündem ve fark›ndal›k yarat›lamaya çal›fl›ld›. Dosya
editörlü¤ünü Asistan Dr. Ali Küçük ve Asistan Dr. Serkan Ero¤lu
üstlendi.

Asistan Hekim Komisyonu
Çal›flma Raporu
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Hekim Forumu’nda yay›nlanmak üzere Üniversite ve E¤itim-Araflt›rma hastanelerinden asistan temsilci-
lerimizden telefon ile görüfl al›nd›.

Ocak ay› toplant›s›;
• Asistan hekimlere yönelik imza kampanyas›,
• Asistanlar›n rotasyonlar›na iliflkin

Bakanl›k Genelgesinin
de¤erlendirilmesi,

• K›fl Okulu’na asistanlar›n kat›l›m›,
Gündemleriyle topland›.

18-20 Ocak tarihlerinde Yalova’da
yaklafl›k otuz asistan hekimin kat›l›m›yla,
‘Sa¤l›k Politikalar› ve Hekim Örgütlenmesi’
ana konulu K›fl Okulu gerçeklefltirildi.
Termal tesislerinde, program içeri¤i ve
sosyal aç›dan baflar›l› bir organizasyon
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oldu ve kat›l›mc›lar iyi dilek ve duygularla toplant›dan ayr›ld›.
fiubat ay› toplant›s›;
• Asistan Hekimlere yönelik imza kampanyas›n›n (ekte) bafllat›lmas› ve tüm ‹stanbul genelinde

yayg›nlaflt›r›lmas›,
• ‹mza kampanyas› ile birlikte Asistanlar›n Tabip Odas›ndan beklentilerinin ve nas›l bir oda istedik-

lerinin araflt›r›lmas›,
• 14 Mart T›p Haftas›'nda 11 Mart Sal› günü 'Uzmanl›k E¤itiminin Temel Sorunlar›' paneli düzen-

leniyor (14 mart program› WEB sitesinde),
• 14 Mart haftas›nda bilimsel ve kültürel faaliyetlere kat›l›m sa¤lanmas› (14 Mart Cuma-Anadolu

Atefli vs.)
• Asistanlara yönelik BÜLTEN konusunda son durumun de¤erlendirilmesi,
Bilgilendirme;
• Bir asistan arkadafl›m›za yönelik sald›r› '9 y›l hapis' cezas› ile sonuçland›.
• ‹stanbul Tabip Odas›'n›n büyük oranda haz›rlam›fl oldu¤u 'AS‹STAN HEK‹MLER HAKLARINI ARIY-

OR' adl› çal›flma TTB taraf›ndan broflür haline getiriliyor.
• Özdemir Hoca taraf›ndan kaleme al›nan yaz›, gündemleriyle gerçeklefltirildi.

Mart ay› toplant›s›n›n 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde düzen-
lenecek olan ‘UZMANLIK E⁄‹T‹M‹N‹N TEMEL SORUNLARI’ paneliyle
birlikte yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. 

‹mza kampanyas› tüm e¤itim hastanelerinde yürütüldü.

Uzmanl›k e¤itimi sürecinde olan biz asistanlar, e¤itimin ikinci plana itildi¤i, hizmet sunumu-
nun baflat hale getirildi¤i Üniversite ve E¤itim Araflt›rma hastanelerinde, birikmifl a¤›r sorunlar
ile birlikte e¤itimimizi tamamlamaya çal›fl›yoruz. Mesleki gelece¤imizin belirsiz oldu¤u bir
dönemden geçiyoruz. Sa¤l›k hizmetlerinin piyasalaflt›r›lmas›, hekim eme¤inin de¤ersizlefltir-
ilmesine ve bir maliyet unsuru olarak görülmesine yol aç›yor. Hastalara birer müflteri gözüyle
bak›ld›¤› koflullarda mesle¤imiz her geçen gün sayg›nl›¤›n› ve güvenilirli¤ini yitiriyor. Hekimlere
yönelik fliddet bunun en somut ve yak›c› göstergesi.
Bizler hastalar›m›z ile karfl› karfl›ya getirilmedi¤imiz, onlara nitelikli ve adaletli bir sa¤l›k hizmeti
sunabildi¤imiz bir sa¤l›k sistemi içerisinde insanca yaflabilece¤imiz, eme¤imizin karfl›l›¤› olan
bir ücret ile çal›flmak, gelece¤imize güvenle bakabilmek  istiyoruz. 
Bu çerçevede;
Sa¤l›k politikalar›n›n hekimlerin, di¤er sa¤l›k çal›flanlar›n›n ve toplumun talepleri gözetilerek
yeniden düzenlenmesini,
T›pta uzmanl›k e¤itiminin yönetmelikle de¤il,  bilimsel ölçütleri esas alan, ça¤das bir  anlay›flla
oluflturulmufl Tüzükle  düzenlenmesini, yeni bir T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ünün bu özelliklerle
nitelikli bir uzmanl›k e¤itimi hedeflenerek acilen ç›kar›lmas›n›, Uzmanl›k E¤itiminin standard-
izasyonunu ve Uzmanl›k E¤itimi sürecinde asistanlara daha çok söz hakk› verilmesini,
Asistan hekimlerin yaklafl›k 1150 YTL olan maafllar›n›n emekliliklerine yans›yacak flekilde, en az, yoksulluk  s›n›r› olan 2 bin 329 YTL ye
ç›kar›lmas›n›,
80 saat üzeri nöbet ücretlerinin ödenmemesi uygulamas›na son verilmesini ve çok düflük düzeyde olan nöbet ücretlerinin artt›r›lmas›n›,
Toplam çal›flma süresinin Uluslar aras› Çal›flma Örgütü (ILO) ve Avrupa Birli¤i Mahkemesi kararlar› ›fl›¤›nda yeniden düzenlenmesini,
Kongre, kurs, bilimsel araflt›rmalar, tez çal›flmas› vs. için mali kaynak gösterilmesini,
Zorunlu hizmet ve Sa¤l›k Bakanl›¤› kurum içi atamalar› konusunda hekimleri ma¤dur eden ve gelece¤imizi tamamen belirsizlefltiren uygula-
malara son verilerek yaklafl›k 20 bin asistan›n gelece¤ini ilgilendiren sorunlara bütünlüklü çözümler bulunmas›n›,
Talep Ediyoruz.

Toplanan imzalar›n May›s ay›nda TTB-Asistan Hekimler Eflgüdüm Kurulu taraf›ndan Ankara’da düzen-
lenmesi planlanan Kurultay çerçevesinde Sa¤l›k Bakanl›¤›’na iletilmesi planland›.

Komisyon çal›flmalar›na kat›lan hekimler:
Dr. Sayime Baflak Koç, Dr. Hakan Karafl, Dr. Serap Karabulut, Dr. Vahap Karabulut, Dr. Deniz Günefl, 
Dr. Tuncay Tafl, Dr. Soner Ozaner, Dr. Halide Kaya Aktoprak, Dr. ‹lksen Dönmez, Dr. ‹smail Gönen, 
Dr. Özgür Altun, Dr. Murat Avc›, Dr. Nilgün Çelik, Dr. Murat Ekmez, Dr. Esin Gürkan, Dr. ‹lhan Beyo¤lu, 
Dr. P›nar Doyar, Dr. Serap Sertkaya, Dr. Aysun Erbahçeci, Dr. Özdem Ertürk, Dr. ‹lker Kemal Yücel, 
Dr. Ayça Aslan, Dr. Meltem K›v›lc›m, Dr. Emel Bardakç›, Dr. Betül Günefl, Dr. Mustafa Eren, Dr. Meltem Temiz,
Dr. Günefl Orman, Dr. Pelin Demirtürk, Dr. Alev Cihan Bozdereli, Dr. A.Ömer Atsal, Dr. Mithat Bedir, 
Dr. fiahinan Karl›, Dr. Dicle S›rma, Dr. Aytaç Yaman, Dr. Güleda Erensoy, Dr. Hayriye Külbay, 
Dr. Mehmet Güzelgül, Dr. Sena ‹ster, Dr. Özgür Deniz De¤er, Dr. Mehmet Güdük, Dr. Can Pamukçu, 
Dr. Aydan Taka, Dr. Eylem fiengül, Dr. Nilgün Bahçetepe, Dr. Özlem Y›ld›z, Dr. Seçil Özdemir, Dr. Muzaffer Kaflar
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Sosyal Etkinlikler Komisyonumuz’un da epeyce ifl planlamas› oldu ama yo¤un mücadele içinde geçen
hayat›m›z; bir k›sm›n› ertelemeyi, bir k›sm›n› ise hiç yapamamay› getirdi. Gene de çok say›da etkinlik
yapabildik… 

Önceleri her hafta için planlad›¤›m›z Kültür-Sanat a¤›rl›kl› etkinlikleri; biraz da her ay›n ilk Sal› günü
yap›lan Temsilciler Meclisi toplant›lar›m›z›n hazirun say›s›na güvenerek bu etkinli¤in ertesinde yapt›k.
Gerçi bu etkinlikler için gelen hekim arkadafllar›m›z zorlu gündemlerinin ötesinde; bir de günün
yorgunlu¤uyla ‘faaliyet’ izlemeye kalamayabiliyorlard›. Kalanlar ise hayli memnun oldular. Dileriz, ‘ayak
al›flkanl›¤›’ kaynakl› gelifllerinizi; yeni y›lda yeni lokal açt›¤›m›z Kad›köy’de de etkinlik yapt›¤›m›z s›rada
ço¤alt›r›z…

‹lk etkinli¤imizi foto¤raf tarihçisi ve sanatç› Alberto Modiano ”Osmanl› ve Cumhuriyet Türkiye’sinde
Foto¤raf” konusunda yapt›. ‹kinci söyleflili etkinlik yazar Ahmet Ümit’le oldu. “Polisiye Romanlardaki
Kriminolojinin Gerçekli¤i” konusunda yapt›¤›m›z sohbete 30 kadar hekim dostumuz kat›ld›… Üçüncü
ay etkinli¤i olarak Aral›k ay›nda bu kez hepinizin bildi¤i, tan›d›k bir müzisyeni ve grubunu a¤›rlad›k. Dr.
Ferda Ereren ve Üç Deniz Toplulu¤u genifllettikleri ve gelifltirdikleri repertuvarlar›yla bizleri mest etti.
Hemen arkas›ndan bu kez gene bir müzikal etkinlik yapt›k. Ocak etkinli¤imiz, Nes Korosu ile oldu.
Seferad flark›lar›ndan baz›lar›na kat›ld›k bile… fiubat ay›n›n ilk sal›s› ise toplant›m›z ertesinde bir Küba
filmi izledik… Hekimler ve sa¤l›k ortam› hakk›nda görgümüzü gelifltirdi¤imiz bir yar›-belgesel; “Ifl›k
Da¤›”… Küçücük ama sorunlar› saptamada ve çözmede köklü önerileri olan Küba’daki geliflmeleri
ö¤rendik... Mart bafl›nda ise bu kez flarap konusunda bilgi edindik. Kavlar, ba¤lar ve çeflitleri ile ilgili
bilgileri YÜ ve GSÜ’de sertifika programlar›na hoca olarak kat›lan Deniz Ak›nc›lar verdi. Kaliteli flara-
plar›n eflli¤inde… Geziler planlam›flt›k. Ya¤murlu havan›n azizli¤ine u¤rad›k ve Feza Kürkçüo¤lu
rehberli¤inde yapaca¤›m›z Galata gezisini iptal etmek zorunda kald›k. Hepsini yeniden ve
çeflitlendirerek yapaca¤›z. Galata, Pera, Sultanahmet, Yelde¤irmeni-Moda, Fener-Balat ve Adala ile
-muhtemelen- Bo¤az gezisi yapaca¤›z. Bu arada Surp Purgiç Hastanesi’ne T›p Tarihi Gezileri yapt›k.
Bunlar› da yeni dönemde ço¤altmay› düflünüyoruz. Bilgimizi art›rd›¤›m›z ve tazeleleyerek hat›rlad›¤›m›z
bilgi toplam›yla; bir gezi ortam›nda yeniden karfl›laflmak gayet hofl oldu. Etkinliklerimizde buluflmak
üzere…

Sosyal Etkinlikler Komisyonu
Çal›flma Raporu
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Sanatç› ve sanatsever hekimleri tan›mak, tan›tmak eserleri ve etkinlikleri hakk›nda sa¤l›k çal›flanlar›n›
bilgilendirmeyi görev edinen komisyon sanatla ilgili tüm alanlarda eser üreten, birikimi olan veya
sanatsever hekimlerin sesi olmay› ve haberleflmelerini sa¤lamay› amaçlamaktad›r ve bu konuda plat-
form görevi üstlenmifltir.

Ayr›ca Oda olanaklar› çerçevesinde sanatla ilgili alanlarda hekimler ve sa¤l›k çal›flanlar› aras›nda bilgi
aktar›m›, teknik destek ve di¤er dayan›flma olanaklar›n› sa¤lamaya yönelik çal›flmalar yapmaktad›r.

“Sanat Komisyonu” ile ilgili olarak afifl ve internet mesajlar› haz›rlanm›fl, ilgili kurumlara da (hastane,
fakülte vd.) yaz› yaz›larak komisyonun duyurusu yap›lm›flt›r. Böylece sanatla ilgilenen hekimlerin
komisyona kat›l›m› sa¤lanm›flt›r.

Komisyon üyelerinin h›zl›, etkin ve sürekli haberleflmelerini sa¤lamak amac›yla
istabipsanat@yahoogroups.com adresli mail grubu oluflturulmufltur.

Gelecek y›llarda özellikle t›p flenliklerinde sanatsal etkinlikler düzenleyerek sanatç› duyarl›l›¤›n› ‹stanbul
hekimleriyle paylaflmay› amaçlamaktad›r.

Sanatç› Hekimler Komisyonu
Çal›flma Raporu
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Çocuk Haklar› komisyonu 2007/2008 döneminde Hekim forumuna Çocuk ve Pornografi adl› bir yaz›
haz›rlayarak hekimleri bu konuda bilgilendirmeye çal›flm›flt›r.

Ayr›ca, Doç Dr Coflkun Yorulmaz, ‹stanbul Tabip Odas› ad›na ‹stanbul Çocuk Platformu'nun
toplant›lar›na kat›lmakta ve aktif olarak platform içerisinde yer almaktad›r.

Odam›z platformun kurucu üyesi konumundad›r. Platformda yürütülen çal›flmalar: genel olarak önle-
meye yönelik lokal say›labilecek seminer, bas›n duyurular›, e¤itim çal›flmalar› d›fl›nda 22 23 flubatta
afla¤›daki bafll›kta genifl kat›l›ml› bir çal›flma gerçekleflmifltir.

Çocuk ‹hmal Ve ‹stismar›n› Önleme Odakl› Bir Sistemin Unsurlar› Ve Mesleki Rol Ve Sorumluluklar
Çal›fltay› düzenlenmifl, bu çal›fltayda sa¤l›k atölyesi moderasyonu ve sunumlar› taraf›m›zdan
gerçeklefltirilmifltir.

Komisyon çal›flmalar›na kat›lan hekimler:
Dr. Müjgan Alikaflifo¤lu, Dr. Abdi Özaslan, Dr. Abdullah Coflkun Yorulmaz, Dr. Ayça Aslan, 
Dr. Süheyla Ekemen Gültekin, Dr. Ömür fianyüz, Dr. Murat Y›ld›r›m, Dr. Onur Ba¤c›, Dr. Ayflegül Bilen    

Çocuk Haklar› Komisyonu
Çal›flma Raporu
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BÜRO
ÇALIfiMALARI

‹STANBUL TAB‹P ODASI PERSONEL‹ VE BÜROLARI

Füsun Tafl Yönetici Sekreter

Gülsen Özdemir Baflvuru Bürosu

Nuray Ero¤lu Üyelik ‹flleri Bürosu
Gülseren Nak Üyelik ‹flleri Bürosu
fiüheda Aslan Üyelik ‹flleri Bürosu

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

Dr. Celalettin Cengiz Hekimlik Uygulamalar› Bürosu 
Dr. ‹lhan Do¤an Hekimlik Uygulamalar› Bürosu
Dr. Ümit Ünüvar At›lm›fl Hekimlik Uygulamalar› Bürosu
Cevdet Albayrak Hekimlik Uygulamalar› Bürosu

Kütüphane, Arfliv Bürosu

Serap fienyuva (Mali Müflavir) Muhasebe Bürosu
fiule fiimflek Muhasebe Bürosu

P›nar Bayhan Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Bürosu

Alaattin Timur Masaüstü Yay›nc›l›k

Adnan Genç Hekim Forumu

S›rma Do¤ru Kad›köy ‹rtibat Bürosu 

Av. O. Meriç Eyübo¤lu Hukuk Bürosu 
Av. Oya Öznur Hukuk Bürosu 

Dr. Serhad Kangöz WEB Yay›nc›l›k

Ümran Harman Yard›mc› Personel
Süleyman Kopar Yard›mc› Personel
Adil Kartal Yard›mc› Personel
Osman Karaca Yard›mc› Personel
Ali R›za Karl› Yard›mc› Personel
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‹stanbul Tabip Odas› Üyelik ‹flleri Bürosu hekimlerin odayla olan iletiflimlerinde ilk baflvurulan bürodur.
Büroda yap›lan ifllemler afla¤›da maddeler halinde belirtilmifltir:

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

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

• Hekimlerin çeflitli nedenlerle (ifle bafllang›ç, Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤› kayd›, iflyeri de¤iflikli¤i, muayene-
hane nakli, vize vb.) nedenlerle ihtiyaç duydu¤u Odaya üye olduklar›na dair yaz›lar Büromuzda ver-
ilir. 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-mail gönderimleri gerçeklefltirilir.
• Serbest çal›flan hekimlerimizin Ba¤-Kur ile ilgili ifllemlerinde kullan›lan formlar bu büroda doldurulur.
• Çeflitli nedenlerle mahkeme, icra daireleri vb. resmi kurumlardan gelen üyelerle ilgili haz›rlanan ce-

vabi yaz›lar Yönetim Kurulu gündemine sunulur.
• Kad›köy Büromuzdan gerçeklefltirilen yeni kay›t, kimlik talebi, nakil, aidat tahsilat› vb. ifllemlere

iliflkin evrak kontrolü ve tasnifi yap›l›r.
• Üyelerimizle ilgili üniversitelerden ve hastanelerden gelen tez sunufl yaz›lar› ve özlük bilgileri ile ilgili

de¤ifliklikler bilgisayar kay›tlar›na ve dosyalar›na ifllenir.
• ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nden periyodik olarak gelen ve serbest çal›flan hekimlerin muayenehane açma-

kapama kay›tlar›na iliflkin raporlar ve hekimlerin çal›flma yeri de¤ifltirdiklerinde Sa¤l›k Grup
Baflkanl›klar›ndan münferiden gelen kay›t kapama ifllemleri bilgisayar kay›tlar›na ve dosyalar›na
ifllenir. (Nisan 2007 - Mart 2008 tarihleri aras›nda 2514 üyenin muayenehane kapan›fllar› ve/veya
özel sa¤l›k kurulufllar›ndan ayr›l›fl›, 3547 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›. 

Aktif üye say›s›n›n 23.594 oldu¤u Odam›z›n Üyelik ‹flleri Bürosu’nda 01.04.2007 -19.03.2008 döne-
minde yap›lan ifllemler ve bunlara iliflkin yaz›flma adetleri afla¤›da belirtilmifltir. Kay›tlar›m›za göre ayn›
dönemde 20 hekim vefat etmifl, 65 hekim üyelikten istifa etmifl, 36 hekim ise üyelik kayd›n› dondur-
mufl olup 325 hekim di¤er tabip odalar›na nakil gitmifltir. Ayr›ca büromuzda üyelerimize 1625 adet
kimlik kart› haz›rlanm›flt›r. 
‹stanbul Tabip Odas› Üyelik ‹flleri Bürosu’nda haz›rlanan belgelerin say›lar› afla¤›da ç›kart›lm›flt›r. 

YEN‹ KAYIT NAK‹L GELEN NAK‹L G‹DEN RESM‹ YAZILAR FAAL‹YET BELGES‹ TTB D‹⁄ER
1049 508 383 354 8859 61 281

Üyelik ‹flleri Bürosu
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I- DAVALAR
Nisan 2008 tarihi itibar›yla hukuk büromuz taraf›ndan, vekil olarak (vekaletname sunulmak suretiyle)
takip edilmeye devam edilen dava say›s› 215’dir. Bu davalar›n yaklafl›k 75 tanesi son iki y›ll›k dönemde
aç›lm›flt›r.

Yarg›lama konular› çeflitlilik göstermektedir. 

1- ‹stanbul Tabip Odas› ad›na aç›lan davalar;
Meslek örgütünün; halk sa¤l›¤›, hekimlik mesle¤i ve hekimlerin korunmas›na yönelik çal›flmalar›n›n
do¤al bir sonucu olarak aç›lan davalard›r. Örne¤in 

• Haydarpafla Numune Hastanesi’ni ortadan ikiye ay›ran köprülü kavflak yap›m inflaat›n›n durdurul-
mas› ve ilgili 1/1000 ölçekli plan›n iptali. 

Bilindi¤i gibi kamuoyunda s›kça tart›fl›lan ve davalara konu olan “Haydarpafla Port” projesi; Harem
otogar›, Haydarpafla Tren ‹stasyonu’nu, Selimiye K›fllas› ile Haydarpafla Numune Hastanesi’nin tam
karfl›s›nda bulunan Marmara Üniversitesi’nin tarihi binas›n› kapsayacak bir alanda Haydarpafla Port
ad›yla turizm ve ticaret merkezi yap›lmas›n› amaçlamaktad›r. Bunun içinde Hastanenin, Üniversitenin,
Gar›n, yani hepsinin bölgeden tafl›nmas› gerekmektedir. Nitekim dava konusu kavflak inflaat› ve imar
plan›, Hastanenin ortas›ndan geçerek, Hastaneyi ortadan ikiye bölmekte ve böylece tüm haz›rl›klar›
tamamlanan 400 yatakl› yeni hastane alan›n› da iflgal ederek, hastane personeli ve hastalar› depremde
hasar görmüfl binalara mahkum etmekte, k›sacas› Hastaneyi at›l hale getirmekte/ tafl›nmak zorunda
b›rak›r hale getirmektedir. 

• ‹stanbul Tabip Odas›na evrak vermeme

Bilindi¤i gibi meslek örgütlerinin üyelerine yönelik disiplin hukukundan kaynaklanan yetki ve görevleri
bulunmaktad›r. ‹stanbul Tabip Odas›na yap›lan hekimlere yönelik flikayetlerde; bir de¤erlendirme
yap›labilmesi ve ihlalin tespiti halinde disiplin soruflturmas› aç›labilmesi için, ço¤unlukla hasta
dosyalar›na gerek duyulmaktad›r. ‹lgili dosya ve belgeler, Hekimlik Uygulama Bürosu taraf›ndan, has-
tan›n tedavi gördü¤ü Hastaneden istenmektedir. Ancak ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, kamu hastanelerinin
meslek örgütüne evrak ve bilgi aktar›m›n›, bir süredir engellemektedir. Sorun yarg›ya tafl›nm›flt›r. 

• Kamu sa¤l›k kurulufllar›nda asli ve sürekli hizmetlerden olan, hekim ve di¤er sa¤l›k personeli
taraf›ndan görülen hizmetlerinin, sat›n alma yolu ile gördürülmesi 

Bilindi¤i gibi; "Sa¤l›kta Dönüflüm Program›" çerçevesinde 2004 May›s ay›nda yeni bir uygulamaya
bafllam›fl, sa¤l›k ve yard›mc› sa¤l›k personeli taraf›ndan yerine getirilen hizmetler sat›n al›nmaya
(tafleron kanal›yla gördürülmeye)  bafllanm›flt›r. Uygulamada a¤›rl›kla radyoloji ve laboratuvar hizmet-
lerine yönelik karfl›m›za ç›kan bu ihalelerin iptaline yönelik davalar aç›lm›flt›r.

Ayr›ca hekim olmad›¤› için Onur Kurulu taraf›ndan ifllem yap›lamayan ve/veya hekim olmakla birlikte
suçun niteli¤i nedeniyle ayr›ca ilgili savc›l›¤a da flikayetçi olunmas› kaç›n›lmaz olan baflvurular› (bu
nedenle aç›lan davalar›) atlamamak gerekir. Örne¤in;
• Sadece hekimler taraf›ndan yap›labilecek tedavileri sunmak için sa¤l›k merkezi kuranlar-iflletenler, 
• T›p e¤itimi almad›¤› ve yetkisi olmad›¤› halde, kendisini hekim olarak tan›t›p, t›p merkezi mesul

müdürlü¤ü yapanlar, 

Hukuk Bürosu
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• ‹nternet yolu ile arac›l›k yap›p, mevzuatta yasakland›¤› flekilde hekimlere ifl temin eden flirketler,
• Yabanc› uyruklu oldu¤u ve/veya çal›flma izni bulunmad›¤› için, kaçak olarak çal›flan/çal›flt›r›lan t›p

fakültesi mezunlar›.   
aleyhinde davalar takip edilmektedir.

2- ‹stanbul Tabip Odas›’na karfl›/ aleyhinde aç›lan davalar:
Tabip Odas›’n›n ‘daval›’ hanesinde yer ald›¤› davalar›n neredeyse tamam›n›, Onur Kurulu taraf›ndan
verilen disiplin cezalar›n›n iptali için, ilgili hekim taraf›ndan aç›lm›fl davalar oluflturmaktad›r. Bu davalar
aras›nda en a¤›rl›kl› bölümü ise, reklam yasa¤›n›n ihlali nedeniyle Onur Kurullar› taraf›ndan verilen disi-
plin cezalar›n›n iptali konulu davalar oluflturmaktad›r.

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

• ‹stanbul Tabip Odas› yönetim kurulu üyelerinin faaliyet ve çal›flmalar› nedeniyle karfl› karfl›ya kald›¤›
soruflturmalar ve davalar,

• Yine ayn› faaliyetler esnas›nda yönetim kurulu baflkan ve üyelerine yönelik hak ihlalleri nedeniyle
taraf›m›zdan aç›lan davalar,

• Hastane temsilcisi veya aktivist olup; çal›flt›¤› kurumda yürüttü¤ü faaliyetler ve/veya ald›¤› tutumlar
nedeniyle hakk›nda ifllem yap›lan/ceza verilen/dava aç›lan hekimlerin davalar› 

bu bafll›k alt›nda s›ralanabilir. Bu davalar aras›nda disiplin cezalar› ile cezaland›rma /sürgün niteli¤indeki
geçici görevlendirme ifllemlerine karfl› aç›lan davalar ço¤unluktad›r. Ayr›ca bas›n yay›n organlar›nda yer
alan gerçe¤e ayk›r› haberler ile hakaret vb. yay›nlara karfl› da ceza ve hukuk davalar› takip edilmekte-
dir.

4- Ayn› konumdaki hekimleri ve mesle¤i etkileyen emsal nitelikteki davalar:
Bu kategorideki davalar, bir hekim ad›na üstlenilmifl olsa da, içeri¤i ve sonuçlar› itibar›yla ayn› konum-
da bulunan çok say›da hekimi ve mesle¤i etkileyen davalard›r. Örne¤in;

• Askerlik yafl s›n›r› nedeniyle asistanl›kla ilifli¤i kesilen hekimler ad›na aç›lan davalar,
• Kadrolar› baflka kurumda oldu¤u gerekçesiyle döner sermaye pay› ödenmeyen asistan ve yandal

uzmanlar› ad›na aç›lan davalar, 
• “Performansa dayal› ödeme” sisteminin mesle¤ini serbest olarak icra eden hekimlere iliflkin getirdi¤i

katsay› ve hesaplama sistemine,
• Y›ll›k izin ve/veya flua izni sürelerinde döner sermaye paylar›n›n ödenmemesine, 
• Baflhekim ve döner sermaye komisyonu kararlar›yla, döner sermayeden yap›lan kesintilere, 
• ‹l içi ve il d›fl›na yönelik geçici görevlendirmelere,
• Branfl nöbetlerine,
• Mecburi hizmete, 
• “stratejik personel” ve efl durumu atama-ma-lar›na karfl› aç›lan davalar ile, 
• ‹fl Kanunu’nun 81. madde de¤iflikli¤i sonras›nda iflyeri hekimleri için aç›lan ifle iade ve iptal davalar›,
• T›pta uzmanl›k e¤itimi ve e¤itici kadrolara yönelik düzenleme ve ifllemlere karfl› aç›lan davalar

(E¤itim ve araflt›rma hastanelerine, usulsüz olarak, toplam 176 flef ve flef yard›mc›s› atamas› baflta
olmak üzere, geçici görevle fleflik atamas›ndan, haftan›n belli günleri klinik flefli¤i yapmak üzere
yani part-time flef olarak görevlendirilmeye de¤in, çok say›da dava takip edilmektedir.) 

• Muayenehanelerde pos cihaz› bulundurma zorunlulu¤una, hekim tabelalar›na yönelik müda-
halelere, iflyeri harc› istenmesine karfl› aç›lan davalar s›ralanabilir. 

Hekimler ad›na üstlenilmifl davalar aras›nda, giderek artan hasta ve/veya hasta yak›nlar› taraf›ndan
sald›r›ya u¤rayan hekimlerin davalar› ile 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 özel bir a¤›rl›k tafl›maktad›r. 
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Oda bünyesinde, yak›n tarihte, fliddete maruz kalan hekimlerin baflvurabilece¤i bir ça¤r› merkezi /
merkezi haberleflme a¤› oluflturulmufltur.

II-  HEK‹M BAfiVURULARI VE HUKUK‹ DANIfiMANLIK
Hekimlere hukuki dan›flmanl›k hizmeti sürdürülmüfl, iki y›ll›k dönemde 1252 hekimle yüz yüze ya da
telefon ile görüflülerek, hukuki yard›mda bulunulmufltur.  Hukuki dan›flmanl›k hizmeti Oda
merkezinde yap›lan görüflmelerle s›n›rl› kalmamakta; haftan›n di¤er gün ve saatlerinde de, telefonla
dan›flmanl›k hizmeti verilmektedir.

Görev s›n›r› her ne kadar, “hekim olmaktan ve mesle¤in uygulanmas›ndan kaynaklanan hukuki sorun-
lara dan›flmanl›k yapmak” olarak tariflenmifl 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› ise, sa¤l›k alan›n›n bütün sorunlar›n› karfl›layacak çeflitlilikte ve farkl›l›kta olmaktad›r.
Son iki y›ll›k dönem için; iflyeri hekimli¤i, hasta flikayetleri, mecburi hizmet, stratejik personel, efl duru-
mu atamalar› nedeniyle yap›lan baflvurular›n özel bir a¤›rl›k tafl›d›¤› söylenebilir. 

III- TOPLANTILAR, SUNULAR, MÜTALAA VE DE⁄ERLEND‹RME YAZILARI
Yönetim Kurulu ve Hukuk Bürosu iliflkilerinde koordinasyon ve bilgi ak›fl›n›n düzenli hale getirilmesi ve
Yönetim Kurulu kararlar›n›n oluflturulmas›nda ihtiyaç halinde hukuki destek sunulabilmesi amac›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 mütaalalar haz›rlamak, keza Yönetim Kurulu ve/veya büro ve komisyonlarca
düzenlenen toplant›larda sunular yapmak, hukuk bürosunun yerine getirdi¤i görevler aras›ndad›r. Bu
çerçevede  hastane, üniversite ve Uzmanl›k Derne¤i bünyesinde yap›lan toplant›lara da kat›l›nmaktad›r.
Keza Oda’n›n hekimlik uygulamalar› ve iflyeri hekimli¤i bürolar› baflta olmak üzere, bürolar›n ihtiyaç ve
talepleri do¤rultusunda, kimi zaman hukuki görüfl sunulmakta, kimi zamansa özellik arzeden baflvuru
dilekçeler cevaplanmaktad›r. 

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.

IV- 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.  

V- ‹CRA TAK‹PLER‹
Onur Kurulu Kararlar› nedeniyle para cezas› ve/veya yarg›lama giderine mahkum edilen, ancak gerekli
ödemeyi yapmam›fl olan hekimlere yönelik, uyar› ve ihtarlardan çözüm al›namamas› halinde icra takibi
yap›lmaktad›r. 
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Kapsad›¤› Doktor Say›s› Dosya Say›s›
Dosya Aç›lm›fl Baflvuru 498 331
‹ncelemede Olan Dosya 334 217
Soruflturmada Olan Dosya 154 93
Onur Kurulu’na Sevk Edilen 261 130
Onur Kurulu’nda Olan Dosya 342 138
O.K. ‹tiraz Süresi ‹çinde Olan Dosya 21 18
Verilen Onur Kurulu Karar› 76 69
Yüksek Onur Kurulu’na Sevk Edilen Dosya 30 22
Yüksek Onur Kurulu’nda 20 11
Sonuçlanan Dosya 348 281
Dönem ‹çinde Baflvurulan-Sonuçlanan 95 86

SONUÇLANAN DOSYALAR

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

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

Acil Hastaya Bakmamak YK. ‹flleme Gerek Yok 5

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinsel Taciz YK. ‹flleme Gerek Yok 3

Cinsel Taciz YK. Yaz›l› Uyar› 1

Cinsel Taciz YOK. ‹flleme Gerek Yok 1

Çal›flma ‹zni Olmayan Yabanc› Uyruklu Hekim Çal›flt›rmak YK. ‹flleme Gerek Yok 3

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

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

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

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

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

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

Gerçek D›fl› Rapor Ve /Veya Belge Düzenlemek YK. Soruflturma Sonucunun Di¤er Tabip Odas›na ‹letilmesine 9

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

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

Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek HUB Bilgi Verildi 13

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

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

Hekimlik Uygulamalar› Bürosu
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Hasta Haklar›na Sayg› Göstermemek YK. fiikayetçinin Vazgeçmesi Üzerine ‹fllemden Kald›r›lmas›na 1

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

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

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

Hasta Yönlendirmek HUB Bilgi Verildi 1

Hasta Yönlendirmek YK. ‹flleme Gerek Yok 1

Hasta Yönlendirmek YK. Yaz›l› Uyar› 2

Hastadaki Etkisini T›p D›fl› Amaçla Kullanmak YK. fiikayet Sahibinin ‹stenen Belgeleri Göndermemesi Üzerine 1

‹fllemden Kald›r›lmas›na

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

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

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

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

Hastalar› Yanl›fl Yönlendirmek HUB Bilgi Verildi 2

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

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

Hekimli¤e Yak›flmayan Davran›fl YK. Hekime Ulafl›lamad›¤›ndan ‹fllemden Kald›r›lmas›na 1

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

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

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

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

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

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

Reklam HUB Bilgi Verildi 1

Reklam YK. ‹flleme Gerek Yok 7

Reklam YK. Yaz›l› Uyar› 5

Reklam OK. ‹flleme Gerek Yok 2

Reklam OK. Para Cezas› 3

Reklam YOK. ‹flleme Gerek Yok 1

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

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

Tabela Yönetmeli¤ine Uymamak YOK. Para Cezas› 2

T›bbi Etik ‹hlali Yapmak HUB Bilgi Verildi 3

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

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

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

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

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

T›bbi ‹hmal Ve/Veya Hata YK. fiikayet Geri Al›nd›¤›ndan ‹fllemden Kald›r›lmas›na 3

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

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

T›bbi ‹hmal Ve/Veya Hata YK. Soruflturma Sonucunun Di¤er Tabip Odas›na ‹letilmesine 2

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

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

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

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

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

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

Ticaret Yapmak YK. ‹flleme Gerek Yok 1

Usulsüz Adli Rapor YK. Zaman Afl›m› 1

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

Usulsüz Belge Düzenlemek HUB Bilgi Verildi 1

Usulsüz Belge Düzenlemek YK. ‹flleme Gerek Yok 1

Usulsüz Belge Düzenlemek YK. Yaz›l› Uyar› 1
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Usulsüz ‹flyeri Hekimli¤i Yapmak HUB Bilgi Verildi 1

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

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

Usulsüz Reçete Ve Rapor Yazmak YK. Bilgi Olarak Arflive 1

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

Usulsüz Reçete Ve Rapor Yazmak OK. Uyarma Cezas› 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yaflam Ve Sa¤l›¤a Sayg› Ve/Veya Özen Göstermemek YK. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü'ne Bildirilmesine 1
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• Günlük yo¤un telefon trafi¤i yürütülerek, çeflitli yaz›flmalar ve faks gönderimleri 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 da¤›t›m›
yap›l›r. (01.04.2007/ 17.03.2008  tarihleri aras›nda toplam gelen evrak say›s› 13.994  adettir.)

• Oda avukatlar›n›n üyelerle randevular›n›n takibi yap›l›r. (01.04.2007 / 17.03.2008  tarihleri aras›nda
avukatlar›n 1252 hekim ile görüflmesi gerçeklefltirilmifltir.)

• Gerekli telefon bilgilerinin sürekli güncel tutulmas› (bas›n, dergi, radyo vs.)

Dan›flma Bürosu
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• ‹stanbul Tabip Odas› Kütüphanesi’nde yaklafl›k 2000 kitap 5500 adet yay›mlanm›fl tez bulunmakla
beraber Kütüphane’nin tez kütüphanesi olmas› karar› al›nd›ktan sonra 1206 adet kitap branfllara
ayr›lm›fl ve kay›tlar› yap›larak kitap listesinden ç›kar›lm›flt›r.

• Kütüphane’de bulunmas›na karar verilen kitaplar : Sa¤l›k Politikalar›yla ilgili yay›nlar, T.T.B ve
‹.T.O’nun  eski ve yeni yay›nlar› yeni düzenlemeye göre kay›tlar› yap›lmaya bafllanm›flt›r.

• 5500 adet tez kay›t alt›na al›narak hizmete sunulmufltur..

Bürolarda birikmifl ve arflive kald›r›lmas› gereken evraklar  barkodlanarak bilgisayar ortam›nda  kay›t
alt›na al›nmaktad›r.

Kütüphane
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Masaüstü Yay›nc›l›k Bürosu ‹stanbul Tabip Odas›’n›n mesleki, bilimsel ve sosyal etkinlikleriyle ilgili kitap,
dergi, afifl, broflür, ilan gibi yay›nlar› üretir. 2007-2008 çal›flma döneminde; Baflta odan›n periyodik
yay›n› Hekim Forumu Dergisi olmak üzere, 14 Mart T›p Haftas› Etkinlikleri, T›pta Uzmanl›k E¤itimi
Kurultaylar›, çeflitli mesleki ve e¤itim toplant›lar›, çeflitli sosyal-kültürel ve bilimsel etkinliklerle birlikte
“Asistan Hekimler Haklar›n› Ar›yor”, “Tam Gün Yasas›’na Hekimler Karfl› Ç›k›yor” gibi hekimlerin özlük
haklar›yla ilgili eylemlere dair yay›nlar üretilmifltir. Bu dönemde 6 say› Hekim Forumu dergisi, 8 adet
kitap, onlarca broflür ve yüzlerce afifl üretilmifltir.

www.istabip.org.tr adresinde yay›mlanan Oda’m›z›n web sitesi, yenilenen biçim ve içeri¤iyle, hekim-
lerin ve sa¤l›k ortam›yla ilgilenen herkesin ihtiyaçlar›n› karfl›layacak bir biçimde faaliyetini sürdürmeye
devam etmektedir. Sitemiz, gün içerisinde sürekli güncelenmektedir.

Masaüstü Yay›nc›l›k ve Web
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13.4.2007 

Yeni Bir 4. Murat Vakas›, Tebdili K›yafet Hastane Teftifli

‹l Sa¤l›k Müdür vekili Mehmet Bakar’›n bizzat içinde bulundu¤u 70 kifliye ulaflan bir
"denetleme-teftifl heyeti" ile 26 Mart gecesi ve 27 Mart tarihinde Okmeydan› E¤itim Araflt›rma
Hastanesinde bir gün boyunca ve gece acilde yapt›¤› teftifl (bask›n demek daha do¤ru olabilir.)
s›ras›nda hastanede kufl uçurtulmam›flt›r. Tepeden t›rna¤a teftifl edilen hastanede (suç
yuvas›nda!) hangi sorunlar›n tespit edildi¤i, örgütlü yada örgütsüz suçlara rastlan›p
rastlan›lmad›¤›, hangi tür suçlar›n münferiden hangi suçlar›n yayg›n olarak ifllendi¤i ve suçlular
hakk›nda hangi ifllemlerin yap›ld›¤› merak konusu olmufltur. 

Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde yap›lan denetimlerde, hekimlerin mesailerinin
bafl›nda olup olmad›klar› gibi idari takibat›n (say›n baflhekimin mesai denetimlerinde yetersiz
kald›¤›na karar verilmifl olmal›) yan› s›ra o an hangi ifllemleri yapt›¤›, hasta muayene edip-etme-
di¤i, teçhizatlar›n›n yeterli olup olmad›¤› (beyin cerrah›n›n stetoskop tafl›mad›¤› görülerek
uyar›lm›flt›r) gibi mesleki faaliyetleri ile mesle¤imiz aç›s›ndan baflat önemdeki ilkeleri ihlal etme
kayg›s›n› tafl›madan poliklinik odalar›na girilerek hekimler sorguya çekilmifltir. Hasta haklar›n› ve
mahremiyeti aç›kça ihlal eden bu tutumun, bizzat ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü görevlilerince yap›lmas›
da oldukça kayg› vericidir. 

Ayn› flekilde, hekimlere ve ilgili personele, deontolojiye aç›kça ayk›r› flekilde davran›ld›¤›,
hekimleri azarlamaya kadar varan bir üslubun benimsendi¤i de aktar›lan bilgiler aras›ndad›r. 

‹l Sa¤l›k Müdürü’nün de "hastaneleri denetlemek" kavram›ndan anlad›¤›n›n da sa¤l›k bakan›
ve baflbakan gibi “hekimleri denetlemek” ve popülist bir flekilde hekimleri rencide etmek oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Bu rencide edici, insanlar› örseleyici tutumun hakim ve yayg›n üslup olarak
yöneticilerde giderek art›yor olmas› da düflündürücüdür. Çünkü öyle görünmektedir ki, bu
denetim Hastane iflleyifli, eksilik ve noksanl›klar›n tespiti, gerekli önlemlerin de¤erlendirilmesi vb.
amaçlarla de¤il, “gövde gösterisi” amac›yla yap›lm›flt›r. Aksi halde e¤itim hastanesinde e¤itim-
lerin mesai saati d›fl›nda yap›lmas›n›n istenmesi, hastalara 5-7 dakika gibi dertlerini dinleme
olana¤› bile sa¤lamayan poliklinik düzenlemesi yap›lmas› ve arkas›ndan hastalara dönüp hekim-
ler sizinle ilgileniyor mu, yeterince zaman ay›r›p ay›rmad›¤› sorgulan›r m›? ya da her türlü hukuk
kural›n› ve temel haklar›, hasta haklar›n› hiçe sayarak hekimlerden aral›ks›z, öyle yeme¤i molas›
vermeden dönüflümlü olarak 8-9 saat poliklinik hizmeti vermelerini zorunlu k›lan idari düzen-
lemeler yap›l›r m›? 

‹yi ve nitelikli hekimlik, sa¤l›k hizmet sunumunun olanaklar›n›n sa¤lanmas›, mesle¤imizin
deontolojik, etik kurallar›n korunmas›, ,hastalar›n haklar›n›n gözetilmesi için vazgeçilmez bir
öneme sahip olan mesleki ba¤›ms›zl›k ve etki alt›nda kalmadan hekimlik yapma kurallar› ile
aç›kça çeliflen uygulamalar› kabul etmemiz söz konusu olamayaca¤› gibi müdürlü¤ün bu tutu-
munu fliddetle k›nayarak bu konularda sa¤l›k Müdürlü¤ünün de asgari özen ve ihtimam›
tafl›yaca¤›n› ummak istiyoruz. 

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu
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19.4.2007 

‹htiyac›m›z Olan fiey Bar›fl ve Kardeflliktir

Malatya’da meydana gelen olay bir kez daha fliddeti besleyen kaynaklar›n toplumsal
hayat›m›zdan temizlenmesi gerekti¤ini ortaya ç›kard›. Farkl› dini görüflteki insanlar› yok etmeyi
dini bir eylem olarak kabul eden zihniyetin bar›fl ve kardefllik üzerine kurulmas› gereken
gelece¤imizde yeri olmamal›d›r. Ülkemizde herhangi bir dinin veya mezhebin mensubu vatan-
dafl›m›z kendi inançlar›n› yaflama ve anlatma özgürlü¤üne sahip olabilmelidir. 

Bu katliam›n t›pk› Hrant Dink cinayetinde oldu¤u gibi vatandafllar›m›z›n dinsel ve/veya milli
duyarl›l›klar›n› kendi karanl›k emellerine alet edilmesinin sonucu olup olmad›¤›n› bilemiyoruz. 

Cumhurbaflkanl›¤› seçimlerinin arifesinde toplumu bölmeye, korkutmaya ve iradesini kilitlem-
eye yönelik giriflimleri fliddetle k›n›yoruz. Demokrasi ve fikir özgürlü¤ü herkesin bulufltu¤u bir
zemin olabilmelidir. Buna fliddetle ihtiyac›m›z var. Kaosa davetiye ç›karmak, insanlara kamplara
bölmek ve buradan siyasi ç›kar beklentisi içine girmek teröre hizmet etmektedir. 

Tabip Odas› olarak bir kez daha terörü lanetliyoruz. Bütün yurttafllar›m›z›n olaylar› titiz bir
duyarl›kla izlemesini ve bu tür kaotik ortamlar›n yaflanmamas› için kat›l›mc› olmas›n› bekliyoruz.

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu



22.5.2007 

Wernicke - Korsakoff Sendromu

Ülkemizde son y›llarda, özellikle uzun süreli açl›k grevleri ve ölüm oruçlar› ile gündeme gelen
Wernicke-Korsakoff Sendromu ve bu rahats›zl›ktan ma¤dur kiflilerle ilgili yaz›lanlar ve yeni uygulamalar
böyle bir bas›n aç›klamas›n›n yap›lmas›n› gerekli hale getirmifltir. 

Wernicke-Korsakoff Sendromu, genellikle tiamin yani B1 vitamini eksikli¤i ile iliflkili olarak ortaya
ç›kmaktad›r. Bu vitaminin eksikli¤i, uzun süreli alkol kullan›m›, anoreksiya nervosa gibi baz› psikiyatrik
rahats›zl›klar, zorunlu veya gönüllü uzun süreli açl›k, uzun süreli açl›k sonras› yap›lan yanl›fl beslenme veya
uzun süreli damardan beslenme s›ras›nda yeterli vitamin deste¤i verilmemesi gibi durumlarda görülebilir. 

Genel olarak beyin, beyincik ve göz dokular›na zarar verir. Tiamin al›nmayan dönemin süresine ve
yaflam koflullar›na ba¤l› olarak, hafiften çok fliddetli flekillere kadar çeflitli tablolarla karfl›m›za ç›kabilir.
Özellikle, tiamin takviyesi unutulmadan devam eden uzun süreli açl›k durumlar›nda veya ortaya
ç›kt›ktan hemen sonra erken dönemde acilen yap›lan tiamin müdahalesi ile tablo neredeyse tam flifa
ile sonuçlanabilir. Ancak, tiamin deste¤i olmadan veya geç dönemde yap›lan müdahalelerde, tablo,
yürüme ve oturma güçlükleri, konuflma bozukluklar›, fliddetli el titremeleri, istemsiz göz hareketleri ve
destek almadan yaflam› sürdürememek gibi çok fliddetli bulgulara yol açabilir. Ayr›ca, baflta yak›n
bellek kusuru olmak üzere, birkaç ay ile birkaç on y›l kadar geriye gidebilen bellek yitimlerine yol aça-
bilir. Bunun yan› s›ra, gelece¤e dair düflüncelere hakim olunamaz. Bu yüzden, günlük yaflamda ve
gelece¤e dair tasar›mlarda çok ciddi problemler yaflanabilir. 

Görüldü¤ü üzere, hastal›k çok çeflitli flekillerde seyredebilece¤i gibi, bireysel özellikler, beslenme
deste¤i, yaflam koflullar›, erken müdahale imkânlar› gibi çok çeflitli faktörlere ba¤l› olarak, çok farkl›
flekillerde de sonlanabilmektedir. 

Bildi¤iniz üzere, Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu’nun 399/1’inci maddesi gere¤i, cezaevlerinde bu
hastal›ktan flikâyetçi yaklafl›k 600 mahkûm serbest b›rak›lm›fl, 6 Ocak 2005 tarihinde ç›kan TCK’n›n 57.
maddesi nedeniyle, yeniden tutuklanmaya ve "yüksek güvenlikli hastanelere" konulmaya
bafllanm›fllard›r. Ama ülkemizde bu türden hastaneler bulunmad›¤› için, bas›nda da ç›kan Ali K›l›nç
örne¤inde oldu¤u gibi, bu insanlar Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanelerine yat›r›lmaya bafllanm›fllard›r.
Ancak, bu insanlar›n büyük k›sm›n›n rahats›zl›klar›n›n psikiyatrik kökenli olmad›¤› bilindi¤inden ve
"yüksek güvenlikli hastanemiz yok" gibi söylemlerin sa¤l›kla bir ba¤lant›s› görülemedi¤inden, bu insan-
lar›n Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanelerine yat›r›lmalar› kabul edilemez. Bunun yan› s›ra, bu insanlar›n
büyük k›sm›n›n, hem önceden yaflam›fl olduklar› travmalar hem de hastal›klar›na ba¤l› olarak, destek
olmadan yaflamlar›n› sürdürmeleri çok zor oldu¤undan, yeniden al›konulmalar›n›n kabul edilmesi de
söz konusu olamaz. Yetkili birimlerin, durum daha vahim noktalara varmadan, bu konuda acil düzen-
lemelere gitmesini beklemekteyiz. 

Son olarak, bu tan›y› alm›fl insanlar›n, bir süre sonra yap›lan kontrollerinde, çeflitli nedenlerle,
iyilefltikleri fleklinde ald›klar› raporlara ba¤l› olarak, kendi alanlar›nda söz sahibi de¤erli hekim
arkadafllar›m›za yönelik, “Bu hastal›kta düzelme olmuyorsa, bu insanlara nas›l sa¤lam raporlar› verili-
yor? ‹lk raporlar m› yanl›flt›?” gibisinden yanl›fl bilgilerle, sorgulay›c› ve zan alt›nda b›rakan yaklafl›mlar›n
hiçbir bilimsel yan› olmad›¤›n›, bu anlamda, bu raporlar›n alt›nda imzalar› bulunan hekim
arkadafllar›m›z›, Oda’m›z› ve Türk Tabipler Birli¤ini zorlamaya çal›flan yaklafl›mlar›n da kabul edile-
meyece¤ini ve bu konuda siz bas›n emekçisi arkadafllar›n titiz yaklafl›mlarda bulunaca¤›na olan
inanc›m›z› bildirir, hepinize teflekkür ederiz. 

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu
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14.6.2007 

AKP Hükümeti Sa¤l›kta Neyin Peflinde? 

AKP Hükümeti, dört buçuk y›ld›r ›srarla uygulamaya çal›flt›¤›, sa¤l›k hizmetini özellefltirme ve
ticarilefltirme uygulamas› olan ve sa¤l›k ortam›n› kaosa sürükleyen, “Sa¤l›kta Dönüflüm
Program›”na giderayak h›z verdi. 

15 Haziran’da yürürlü¤e girecek olan, Maliye Bakanl›¤›’n›n haz›rlad›¤› “Tedavi Yard›m›na
‹liflkin Uygulama Tebli¤i” ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nca haz›rlanan “Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i”
ile, sa¤l›k yönetimi ve biliminin en temel kurallar›n› hiçe sayarak sevk sistemini basamaklar
aras›nda ve kamu özel ayr›m›na gerek kalmaks›z›n ortadan kald›rd›¤›n›, uygulamayaca¤›n› iddia
ederek vatandafl› ve hekimleri piyasan›n vahfli kurallar› ile bafl bafla b›rakmaktad›r. 

Sosyal güvenlik hakk›n›n devam etti¤ini ispatla, karneni al, istedi¤in kap›y› çal, ben paketi
karfl›lar›m, üstüne kar›flmam. 

Bu genelgelerinin getirdiklerine bakacak olursak: 

• Sevk zinciri ortadan kalk›yor. Vatandafl birinci, ikinci ve üçüncü basamak sa¤l›k hizmetlerine
do¤rudan ulaflabilecek. sosyal güvenlik kurulufllar› ‹lk muayene için kamuya ait birinci
basamakta 11 YTL, ikinci basamakta 35-50 YTL, üçüncü basamakta ise 35-65 YTL ödeye-
cekken ayn› hizmet için özel sektöre %20 daha fazla ödeme yapacakt›r. 

• 1 Temmuz 2006 tarihinde yürürlü¤e konulan “paket hizmet sistemi” yeniden getiriliyor.
Hizmeti istedi¤in yerden al Paketi öderim, üstüne kar›flmam. 

• Ancak bu seferki düzenlemede temel laboratuar hizmetleri d›fl›ndaki laboratuar tetkikleri,
tomografi, MR, endoskopik inceleme gibi ifllemler paket d›fl›nda tutulmufltur. Bunun anlam›
fludur: Birinci ve ikinci basamak özel sa¤l›k kurulufllar›nda t›bbi teknoloji teflviki artarak süre-
cek, yat›r›m yapamayan kamu ve özel kurulufllar› ise çökecektir. 

• Hizmetin niteli¤ini, paketin fiyat› ve iflletmenin durumu belirleyecektir. Bu da t›pk› 1 Temmuz
2006 y›l›nda oldu¤u gibi farkl› davran›fllara ve istismara yol açacakt›r. 

• Tebli¤in yay›nland›¤› 01.06.2007’de kabul edilen “Laboratuar ve Görüntüleme
Merkezleri”nin sa¤l›k kurulufllar›nca hizmet sat›n alma yoluyla gerçeklefltirilmesini düzenleyen
yasa maddesi, daha önce Dan›fltay ve Anayasa Mahkemesi taraf›ndan ret edilmiflti.
Uygulama, “Laboratuar ve Görüntüleme Merkezleri” zincirlerinin kurulmas›na yol aç›yor.
Düzenleme, hastalar›n laboratuar ve görüntüleme ünitelerine do¤rudan baflvurmas›n› ve
sa¤l›k kurulufllar›n›n bu merkezlere yönlendirmesini engelliyor. 

Bu durum, son y›llarda afl›r› teflvikle fliflirilmifl, laboratuar ve görüntüleme merkezlerinin
kapanaca¤› ya da el de¤ifltirece¤i, bu sektörde istihdam edilen hekim ve di¤er çal›flanlar›n
ma¤dur olaca¤› anlam›na gelmektedir. Ayr›ca vatandafl›n birçok hizmete ulaflmas›n›
engelleyece¤i bir uygulamad›r. 

• MEDULA (SSK-BA⁄KUR-EMEKL‹ SANDI⁄I) ile, elektronik faturalama yoluyla, primi ödenme-
mifl ya da evrak eksi¤i olan vatandafllar›n sa¤l›k hizmetinden faydalanamayaca¤› bir sistem
oluflturuluyor. 

• Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tebli¤ine göre, kronik hastal›klar için al›nan ilaç raporlar› ile bir
hekim kontrolü olmaks›z›n 2 y›l boyunca hastalar›m›z eczanelerden ilaç alabileceklerdir. Bu
durum, hekime ulaflmakta zorluk çeken hastalar›n, hastal›¤a yada tedaviye ba¤l› komplikas-



yonlar›n zaman›nda fark edilememesi nedeniyle, sa¤l›k sorunlar›n›n artmas›na neden ola-
cakt›r. 

• Koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin ifllevsiz hale gelmesinden dolay› sa¤l›k masraflar›n›n daha da
artmas›na ve kamu sa¤l›¤›n›n tehlikeye girmesine neden olacakt›r. 

• Bilimsel kriterler ortaya konulmadan reçete s›n›rlamas› geri getirilmifltir. Halbuki paket fiyat
uygulamas› ve reçete s›n›rland›rmalar›n› içeren düzenlemeler hekimlik mesle¤inin özerkli¤ine
ve yetkisine müdahale olarak de¤erlendirilmifl, ayn› zamanda hasta haklar›n›n s›n›rland›r›ld›¤›
belirtilerek TTB taraf›ndan dava aç›lm›fl ve uygulamay› durdurma karar› al›nm›flt›. Yeniden
gündeme gelen vaka bafl› ödeme sistemi ve reçete s›n›rland›r›lmas›, hastalar›n tedaviye
ulaflmalar›n› zorlaflt›racakt›r. 

Sonuç olarak, görülen o ki, bu uygulamalar, son y›llarda sa¤l›k hizmetlerini pahal›laflt›rma,
hasta hekim iliflkisini zedeleme, hastalar›n hekimlere ve sa¤l›k kurumlar›na olan güvenlerini
azaltma ve hekimler üzerinde piyasa bask›s› yaratma d›fl›nda bir ifle yaramam›flt›r. Tasarruf ad›
alt›nda getirilen her düzenleme, hizmetleri daha da pahal›laflt›rmaktad›r. 

Toplam sa¤l›k harcamalar› art›r›l›rken, kaynaklar koruyucu sa¤l›k hizmetlerine de¤il ilaca ve
t›bbi teknolojiye aktar›lmaktad›r. Ayr›ca tüm bu uygulamalar, hekimlerin özgür, ba¤›ms›z, her
türlü etkiden uzak olarak hastalar› için verece¤i bilimsel mesleki kararlar› üzerinde bask›ya yol
açmaktad›r. Ve bu durum mesleki de¤erleri tahrip etmektedir. 

Toplumun ve bireylerin, sa¤l›k düzeylerinin gelifltirilmesinde, sa¤l›k ortamlar›n›n iyilefltir-
ilmesinde ve hekimlerin çal›flma koflullar› ve özlük haklar›n›n iyileflmesinde adaletli ve kal›c›
çözümler sa¤lanamam›fl tersine hem sosyal güvenlik kurulufllar›n›n, hem de vatandafl›n
cebinden daha fazla para ç›km›flt›r. 

Bu durumda kazanan bellidir: Kazananlar; vatandafl, sa¤l›k kuruluflu ve ülke de¤il, ulus-
lararas› ilaç, t›bbi teknoloji ve sa¤l›¤a yat›r›m yapan yerli ve yabanc› sermaye gruplar›d›r. Bir
gerçek: 2003 y›l›nda 8-9 milyar dolar iken, 2006 y›l›nda 23-24 milyar dolara ç›kar›lan sa¤l›k har-
camalar›n›n %46’s› (yaklafl›k 10 milyar dolar) ilaca gitmifltir. 

Ayr›ca Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n ve hükümetin, sa¤l›k hizmetlerini piyasalaflt›rma ve özellefltirme
do¤rultusundaki gayreti bu düzenleme ile de s›n›rl› de¤il. 

Sa¤l›k Bakanl›¤›, bunda 10 gün önce “Kamu Özel Ortakl›¤› Daire Baflkanl›¤›” kurmaya iliflkin
yasal düzenlemeyi Cumhurbaflkanl›¤›’n›n onay›ndan da geçirterek uygulama aflamas›na getir-
mifltir. Bu yasa ile, kamu hizmetinin; kamu güvencesine sahip kamu görevlilerince ve kâr aran-
maks›z›n sunulmas› anlay›fl› ortadan kald›r›lm›flt›r. 

Yine meclis gündemine getirilen “Kamu Hastaneleri Birli¤i” ile ilgili yasa tasar›s› ile de has-
taneleri tam bir iflletme haline getirerek, iflletme yöneticilerine, iflletmenin üzerine kay›tl› her
türlü tafl›nmaz›n sat›lmas›n›, kiralanmas›n›, iflletme birlikleri ile özel yada kamuda hastane zincir-
lerinin oluflturulmas›n› olanakl› k›lm›flt›r. 

Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bu uygulamalarla, sa¤l›k hizmetlerinin sorumlulu¤unu üzerinden atmak
istedi¤inin ve bu hizmetlerin sunumunu tamamen özel sektöre devretmek istedi¤inin aç›k bir
göstergesidir. 

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu
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28.6.2007 

‹stanbul Valili¤i’ni Göreve Davet Ediyoruz

‹stanbul Anadolu yakas›n›n en kapsaml› hastanelerinden biri olan ve E-5 üzerinde olmas›
vesilesiyle trafik kazalar›nda kritik öneme haiz olan Kartal E¤itim Araflt›rma Hastanesi ciddi
tehdit alt›ndad›r. Çok yak›n›nda yap›lan Adliye Saray› inflaat›n›n temelini açmak için kullan›lan
patlay›c›lar 1999 depreminden hasarl› olarak ç›km›fl hastanemiz için risk oluflturmaktad›r. 

Yeni bir depreme haz›rl›kl› olmak için tadilat çal›flmas› gereken hastanemizle ilgilenmek bir
yana Hastane Baflhekimli¤imizin konuyla ilgili bütün baflvurular› cevaps›z kalm›flt›r. Patlama
esnas›nda hastane bahçesine düflen parçalar›n yan› s›ra hassas baz› müdahalelerde, sars›nt›
nedeniyle, hekimin ve/veya hastan›n dengesi bozularak t›bbi uygulama aç›dan da endifleye yol
açmaktad›r. Nitekim hastanenin difl ünitesi güvenlik nedeniyle boflalt›lm›fl baflka baz› bölümler
de boflalt›lma riski tafl›maktad›r. 

‹limiz yetkililerini hastanemiz kullan›lamaz hale gelmeden veya üzücü bir olay yaflanmadan
tedbir almaya ça¤›r›yoruz. Eminiz ki, dinamit patlatman›n d›fl›nda baflka yöntemlerle de bu
çal›flma yap›labilir. Ucuz bir yol oldu¤u için patlay›c› kullanarak hastane binas›n› gözden ç›kartan
bir anlay›fl karfl›s›nda çaresiz kalmak hepimizi derin üzüntü içinde b›rakmaktad›r. 

Bütün bunlar›n yan›nda çal›flmay› yapan firman›n sahibinin AKP milletvekili aday› olmas› da
soruna ayr› bir boyut kat›yor. AKP hükümetinin flimdiye kadar sergiledi¤i kendi yandafllar›na
kaynak aktarma tutumunun bu kadar riskli bir inflaat çal›flmas›na göz yumacak boyuta gelmesi
hepimizi dehflete düflürmektedir. 

‹limizdeki yetkili mercilerin bu konudaki duyars›z tutumlar› AKP hükümeti’nin kamu sa¤l›k
kurumlar›n› kaynaks›z b›rakarak çökertme plan›n›n do¤al uzant›s› gibi görülüyor. Kendi haline
b›rak›larak nitelikli hizmet veremez hale gelen kamu sa¤l›k kurumlar›n›n gözden ç›kart›ld›¤›, bu
örnekte oldu¤u gibi hastanemizin kullan›lamaz hale gelmesi riskine ra¤men inflaat çal›flmas›na
izin verilmesiyle bir kez daha tescillenmifl oluyor. 

‹stanbul Valili¤i bir an önce konuyla ilgilenmeli ve patlay›c› kullanarak temel açma yönte-
minden vazgeçilmesini sa¤lamal›d›r. ‹stanbul halk›, ‹stanbul Valili¤inin ilimizin en gözde has-
tanelerinden birinin bina güvenli¤inin bir inflaat firmas›n›n ç›karlar›na heba edilmesine seyirci
kalmayaca¤›n› görmek istiyor. 

Hükümeti bir kez daha uyar›yoruz: Sa¤l›k çal›flanlar› her an çökme riski tafl›yan binalarda
de¤il güvenle hizmet verece¤i ortamlarda hizmet vermek istiyor. Bizler de gerek ‹stanbul Tabip
Odas› gerekse de bölgemizdeki di¤er sivil toplum kurulufllar› olarak konunun takipçisi
olaca¤›m›z› ilan ediyor, yetkilileri kamu hizmetinin üstünlü¤ünü korumak için göreve
ça¤›r›yoruz. 

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu



19.7.2007 

Beykoz Devlet Hastanesi de Kapat›ld›

Hükümet Halk›n Sa¤l›k Hakk›na ve

Sa¤l›k Çal›flanlar›na Sayg›s›zca Davranmaya Devam Ediyor! 

Anadolu yakas›n›n bo¤az hatt›nda Kad›köy’e kadar olan bölümde 3 önemli hastanenin 2’si
kapanm›fl durumda. Türkiye’nin tek Çocuk Gö¤üs Hastal›klar› Hastanesi geçti¤imiz y›l
kapat›larak hastalar› Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› Hastanesi’ne gönderilmiflti. Ne tesadüftür
ki, bu sefer de Beykoz Devlet Hastanesi tadilat nedeniyle kapat›ld›. 

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu 18 Temmuz 2007 tarihinde hastane yetkililerini ziyaret
ederek konu hakk›nda bilgi alm›flt›r. 

Hastanenin kendi yönetiminin ve hastalar›n›n ihtiyaçlar› gözetilmeden ani bir kararla
boflalt›lmas› istenmifl ve çal›flanlar yak›n hastanelerde görevlendirilmifltir. Depreme karfl› tadilat
gerekçesiyle kapat›lan hastanenin bölgenin rant elde etmek amac›yla yeniden yap›land›r›lmas›
çerçevesinde uygulanan bir plana dahil olup olmad›¤› konusunda ciddi endiflelerimiz mevcuttur. 

Ayr›ca hastane çal›flanlar›na ne zaman geri dönecekleri konusunda hiçbir bilgi verilmemesi
çal›flanlar› tedirgin etmektedir. Bölge halk›n›n sa¤l›k hizmeti almada yaflayaca¤› s›k›nt›lar› ve has-
tane çal›flanlar›n›n güvenli bir çal›flma düzeni konusundaki haklar›n› hiçe sayan bu uygulaman›n
takipçisi olaca¤›m›z›n bilinmesini istiyoruz. 

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu
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31.7.2007 

Dr. Mehmet Cenk Deliküçük’e Verilen Ceza Kabul Edilemez!

Tüberküloz Dan›flma ve Dayan›flma Derne¤i Baflkan› Dr.Mehmet Cenk Deliküçük’e
Heybeliada Sanatoryumu’nun kapat›lmas›na karfl› düzenledi¤i imza kampanyas› nedeniyle ‹l
Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan "devlet memuru vakar›na uygun olmayan hareket ve davran›fl"
suçlamas› ile uyar› cezas› verildi. 

Tüberküloz hastal›¤›n›n tedavisinde özgün bir yeri olan Heybeliada Sanatoryumu y›llard›r
çürümeye b›rak›lm›fl ve nihayetinde, mali yük oldu¤u gerekçesiyle, kapat›lm›flt›. 

Esas soruflturulmas› ve k›nanmas› gereken sa¤l›k hizmetini mali yük olarak gören Sa¤l›k
Bakanl›¤› ve ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün zihniyeti olmas› gerekirken Hastaneye sahip ç›kan bir
meslektafl›m›z, üstelik bir sivil toplum kuruluflunun baflkan› s›fat›yla bunu yapmas›na ra¤men,
"devlet memuru vakar›na uygun olmayan hareket ve davran›fl" suçlamas›yla cezaland›r›lm›flt›r. 

‹stanbul Tabip Odas› olarak ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün bu ak›l almaz tutumunu k›n›yor, bir kez
daha Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n esas görevinin kamu sa¤l›k kurumlar›n› kapatmak de¤il korumak ve
gelifltirmek oldu¤unu hat›rlat›yoruz. 

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu



8.10.2007 

fi›rnak’ta 15 Askerimizin Ölümüyle Sonuçlanan Sald›r›lar› K›n›yoruz

Geçti¤imiz iki gün içinde, fi›rnak ve Lice’de gerçekleflen ve 15 askerin ölümüne yol açan
terör sald›r›lar›n› k›n›yoruz. Sald›r›da yaflam›n› yitirenlerin yak›nlar›n›n ac›lar›n› paylafl›yoruz. 

Bugüne dek yaflanan fliddet eylemlerinin ülkeyi kutuplaflt›rmaktan, insanlar› ac›ya bo¤maktan
öte bir sonuç do¤urmad›¤›, toplumsal gerilimleri art›rd›¤› ortadad›r. En yüce de¤er olarak kabul
etti¤imiz yaflam hakk›n›n ortadan kald›r›lmas›n›n hakl› hiçbir gerekçesi olamaz. 

‹stanbul Tabip Odas› olarak, her bir bireyin, toplumun her kesiminin demokratik hak ve
özgürlüklerin korunup gelifltirilmesi için fliddeti reddetmesinin büyük önem tafl›d›¤›na
inan›yoruz. 

Bar›fl›n ve demokrasinin egemen k›l›nd›¤› bir Türkiye’ye olan umudumuzu korudu¤umuzu bir
kez daha vurguluyoruz.   

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu
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15.11.2007 

Hekimlik Mesle¤ini Engellemek Toplum Sa¤l›¤›n› Engellemektir

Türkiye’de insan ve toplum sa¤l›¤›n› olumsuz bir flekilde etkileyecek ve insan haklar›n›n
ayr›mc›l›k yaparak çi¤nenmesine, geriye dönüflü mümkün olmayan olumsuzluklara yol açacak
kötü bir geliflme 15 Aral›k 2007 tarihinde yürürlü¤e girecek. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun özel sa¤l›k kurumlar›yla yapaca¤› sözleflme hükmü gere¤ince
65 yafl›n› dolduran hekimler art›k çal›flamayacak. Devlet bir flekilde özel sa¤l›k kurumlar›n› kulla-
narak pratik olarak “65 yafl üzeri hekim mesle¤ini ifa edemez” hükmünü yürürlü¤e sokmufl ola-
cakt›r. 

Genelde branfl›nda tek uzman hekimle çal›flan sa¤l›k kurumlar›n›n, bu hükmün yürürlü¤e
girmesiyle birlikte ülkemizde sa¤l›k alan›nda önemli bir aç›¤› dolduran hekimlerin çal›flmalar›na
son verece¤i görülmektedir. 

Sözü edilen kurumlar›n esas olarak ruhsatland›r›lmas› ve çal›flma izinlerinin verilmesi ile ilgili
yasa ve yönetmeliklerde yaflla ilgili bir k›s›tlay›c› hüküm bulunmamas›na ra¤men SGK’nun bu
tavr› yasal aç›dan önemli bir çeliflki yaratacakt›r. Ayr›ca bu tutumun gerçekleflmesi halinde olay
yaln›z SGK ile s›n›rl› kalmay›p sa¤l›k alan›n›n di¤er çal›flma alanlar›na da olumsuz yönde
yans›yacakt›r. 

65 yafl s›n›rlamas›, her ne kadar flu anda 65 yafl›n› doldurmufl ya da dolduracak olan hekim-
leri ilgilendiriyor gibi gözükse de esas olarak ülke sa¤l›k politikas› ve tüm hekimleri do¤rudan
ilgilendiren, tüm hekimlerin gelece¤ini olumsuz yönde etkileyecek bir durumdur. 

SGK’nun 65 yaflla ilgili tutumu bilimsel gerçekler ve sa¤duyu ile çeliflmektedir. 

Sa¤l›k Bakanl›¤› ve hükümet yetkilileri sürekli olarak Türkiye’de hekim say›s›n›n yetersiz(!)
oldu¤unu ileri sürerek yeni t›p fakültelerinin aç›lmas› ve yabanc› hekim ithal edilmesi için
giriflimlerde bulunmaktad›r. 

Sa¤l›k Bakan› Akda¤ Yalova gezisi s›ras›nda “Her y›l t›p fakültelerine al›nan ö¤renci say›s› ge-
rilemektedir. Oysa ülkemizin hekime ihtiyac› vard›r. ..YÖK üstüne düflen görevi yerine getirmeli,
Türkiye’de hekim say›s›n› art›rmak için gerekli giriflimlere bafllamal›d›r” demifltir. 

Yine Say›n Akda¤, “Türkiye’de hekim aç›¤›n›n 50.000” oldu¤unu, “sa¤l›k yat›r›m› yapacak
olanlar›n hekimini, hemfliresini, ebesini beraber getirmek istedi¤ini” ve “yasalar›n buna olanak
sa¤layacak flekilde de¤ifltirilerek, yabanc›lara bu olana¤›n sa¤lanaca¤›n›” belirtmifltir. (27 fiubat
2006 Bas›n) 

Hekim aç›¤› iddialar›nda bulunan, üniversiteleri daha fazla hekim yetifltirmek için zorlayan ve
yabanc› hekim ithaline yol açacak yasalar haz›rlayan bu görüflün ileri sürdü¤ü  hekim aç›¤›n›n
daha da artmas›na yol açacak böylesi bir giriflimde bulunulmas› sa¤duyu ile ba¤daflmamaktad›r 

Oysa hekim aç›¤›n›n geçerli oldu¤u ya da yak›n bir gelecekte böylesi bir eksikli¤in
gerçekleflece¤i düflüncesinde olan ülkelerde tutulan yol bunun tamamen tersidir. 

Örnekler çoktur; bir kaç›n›n sunulmas› yeterlidir: 

Hindistan Kerala Eyalet Hükümeti ve Merkezi Hükümet sa¤l›k hizmetlerinin daha da yayg›n
ve etkin olabilmesi için hekimlerin emekli olma yafl›n› yükseltme karar› vermifltir. (12.05.2004
The Hindu, Gazetesi) 



Norveç’te emekli hekimler, çal›flma yafl s›n›r› olan 75 yafl›n› yetersiz bulmakta, yafl s›n›r›n›n
yükseltilmesi yönünde aç›klamalar yapmaktad›r. (Tidsskr Nor Laegeforen, 1994 Oct. 30)  

‹skoç hükümeti gelecekteki hekim say›s›n›n ihtiyac› karfl›lamayacak kadar azalmamas› için
hekim emeklilik yafl›n›n yükseltilmesi ve hekimleri görev bafl›nda tutabilmek için onlara cazip
gelecek koflullar›n sa¤lanmas›n› planlamaktad›r. (www.scotlan.gov.uk/puplications/2002) 

ABD’de en önemli cerrahi giriflimleri yapmakta olan hekimler için bile yafl s›n›r› yoktur. 

ABD, CBS televizyonu Eylül 2007’de yapm›fl oldu¤u bir yay›nda “1975’te 65 yafl üstü hekim-
lerin %13’ü çal›fl›rken, 2004’te bu oran›n %18’lere yükseldi¤ini ve bu rakam›n zamanla daha
da artaca¤›n›n anlafl›ld›¤›” yönünde haber yapm›flt›r. 

Sa¤l›¤a önem veren ve sa¤l›k hizmetlerini ak›lc› bir flekilde planlayanlar 65 yafl üstü grubunda
yer alan ve yetene¤ini sürdüren hekimlerden yararlanma yollar›n› ararken Türkiye’de bunun tersi
yap›lmak istenmektedir. 

Kendi tarihimize de bakt›¤›m›zda Mimar Sinan’›n Süleymaniye Camisini bitirdi¤inde 70,
Selimiye Camisini bitirdi¤inde ise 86 yafl›nda oldu¤u gerçe¤ini görmemiz mümkün olur.  

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu
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15.11.2007 

Gazi Üniversitesi Hemotoloji Bölümü Ö¤retim Görevlisi Prof. Dr. Rauf Haznedar’a
Yap›lan Sald›r›y› K›n›yoruz!

Prof. Dr. Haznedar’›n dün, tedavisini üstlendi¤i hastan›n yak›nlar› taraf›ndan yap›lan sald›r›y›
kayg› ve üzüntü ile ö¤renmifl bulunuyoruz. 

Son zamanlarda hasta yak›nlar› taraf›ndan hekimlere ve sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik fliddet
unsurlar›n› da içeren tacizler ve sald›r›lar artmaktad›r. 

AKP hükümeti döneminde ticarilefltirilen, vatandafl› ve sa¤l›k çal›flanlar›n› her gün ma¤dur
eden sa¤l›k hizmeti ortam›nda, yetkililer her türlü sorunun ve yoksunlu¤un sorumlusu olarak
sa¤l›k çal›flanlar›n› göstermektedir. Baflta baflbakan ve sa¤l›k bakan› olmak üzere vatandafl›
flikayet ve sald›r›ya yönelten söylemleri nedeniyle, hekimler mesleklerinin gere¤ini yerine getirme
konusunda zorlanmakta ve motivasyonlar› da her gün biraz daha k›r›lmaktad›r. 

Olanaklar›n iyilefltirilmesi konusunda sorumlu olan hükümetin, katk› paylar›, yasal hale getir-
ilen fark ücretleri, ödeme kapsam› d›fl›na ç›kar›lan yüzlerce ilaç nedeniyle hizmetlere ulafl›m› her
gün zorlaflan vatandafl›, sa¤l›k çal›flanlar›n›n üzerine yönlendirmek yerine, üzerine düflen sorum-
luluklar› yerine getirmeye davet ediyoruz. 

Vatandafllar›m›z›n zaman zaman yaflad›klar› üzüntü ve kay›plar› nedeniyle öfkelerini ve
k›zg›nl›klar›n› anl›yoruz. Ancak, pek çok yoklu¤a ve zor koflullara ra¤men kendilerine hizmet
veren hekim ve sa¤l›k çal›flanlar›na karfl› hoflgörülü olmaya ve çat›flan de¤il ayn› sonuç için ortak
çaba harcayan, dayan›flan ve birbirine güven duyan bir iliflkinin gelifltirilmesi için çaba harca-
maya davet ediyoruz. 

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu



3.1.2008 

Yeter! Sa¤l›ktaki Olumsuzluklar›n Sorumlusu Hekimler De¤ildir

Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 3. Dahiliye Klinik fiefi Doç. Dr. Necati Yenice 27
Aral›k tarihinde görevli oldu¤u s›rada silahl› sald›r›ya u¤rad› ve hala yo¤un bak›mda ölüm kal›m
mücadelesi veriyor. Meslektafl›m›za yap›lan sald›r›y› bir kez daha k›narken, kendisini bir an önce
mesle¤inin bafl›nda, ailesinin ve dostlar›n›n aras›nda görmek istiyoruz. 

Dr. Yenice'ye yap›lan sald›r› ilk de¤ildir, son olmas› ise temennimizdir. Sa¤l›k alan›nda
yaflanan olumsuzluklar›n faturas› ne yaz›k ki biz hekimlere ç›kar›lmaktad›r. 

1998-2001 y›llar› aras›nda odam›za bildirilen fliddet olaylar› 16 iken, 2005-2007 y›llar›
aras›nda ise 50’nin üzerinde vaka bildirilmifltir. Buradan da aç›kça görülmektedir ki, AKP
hükümetinin Sa¤l›k hizmetlerini ticarilefltiren, piyasalaflt›ran Sa¤l›kta Dönüflüm Program›’n›n
kademeli olarak uygulanmaya çal›fl›ld›¤› bu 3 y›lda hekimlere yönelik fliddet %300’ün üzerinde
art›fl göstermifltir. 

Bu durumdan sald›rganlar kadar sa¤l›k ortam›n› ve hekimlik de¤erlerini tahrip eden sa¤l›k
hizmetinin bu ülkede ne zor flartlar alt›nda sunuldu¤unu görmeyen ve vatandafllar› hekimlere
karfl› k›flk›rtan, yapt›¤› uygulamalarla hekimlik mesle¤inin toplum içerisindeki sayg›nl›¤›n›
düflüren yetkililerdir. Neredeyse her gün vatandafllara hekimleri hedef gösteren, kameralar›n
önünde hekimleri rencide edici davran›fllarda bulunan, alo flikayet hatlar› kurarak hekimlik
mesleki prati¤ini popülist beklentilerine alet eden yetkililer, umar›z bu kez yapt›klar› yanl›fl› göre-
ceklerdir. 

Sorunlar›n çözümünde fliddetin bir araç kullan›m› toplumumuzda son y›llarda giderek art›fl
göstermektedir. Malatya'da yaflanan vahflet, linç giriflimleri, çocuklara ve kad›na yönelik fliddet
olgular›, düflüncelerinden dolay› suikasta kurban giden ayd›nlar halen akl›m›zdad›r. Yaflanan
ekonomik krizler, yoksulluk, iflsizlik fliddet ortam›n› beslemektedir. Bu duruma politika
yap›c›lar›n, yöneticilerin toplumsal sorunlar›n çözümünde tercih etti¤i fliddet eklendi¤inde ortaya
fliddetin bütün bir toplumu sarmal› alt›na almas› durumu ç›kmaktad›r. fiiddetin bu gün ulaflt›¤›
boyut göz önüne al›narak bu ortam›n de¤ifltirilmesine yönelikte çaba gösterilmelidir. Görevini
yapmaya çal›fl›rken fliddete u¤rayan, yaralanan, kaybetti¤imiz meslektafllar›m›z›n ac›s› yüre¤imizi
yakmaktad›r, ancak yaflananlardan hepimiz sorumluyuz, hiç birimiz kendisini d›fl›nda tutarak
sorunu çözemeyiz. 

Hekimler olarak mesle¤imizi uygularken karfl›laflt›¤›m›z fliddete ve genel olarak toplumda
yükselen fliddet, linç ve ötekilefltirme ortam›na karfl› sesimizi duyurmak, toplumsal duyarl›l›k
yaratmak istiyoruz. Bu nedenle bugün burada ve Türkiye’nin tüm sa¤l›k kurulufllar›nda, ayn›
saatte meslektafl›m›za ve mesle¤imize sahip ç›k›yoruz. Siyah kurdelelerimizi takarak, bu son
sald›r›y› k›n›yor, meslektafl›m›z›n yaflam mücadelesinden galip ayr›laca¤›na inan›yor, herkesi
konu hakk›nda "düflünmeye" ve “sorumlu davranmaya” davet ediyoruz. 

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu
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8.1.2008 

Tedavi Yard›m›na ‹liflkin Uygulama Tebli¤i

Son günlerde kamu hastanelerinde yatan hastalar›n yaflad›¤› ma¤duriyetler ne yaz›k ki
kamuoyunca tam olarak fark edilemedi¤i gibi, yetkililer taraf›ndan da olay›n ciddiyetine uygun
giriflimlerinde bulunulmad›¤› görülmektedir. Tedavi Yard›m›na ‹liflkin Uygulama Tebli¤i ve Sosyal
Güvenlik Kurumu Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i ile Devlet Hastaneleri ve Üniversite hastanelerinde
yatarak tedavi gören sosyal güvenlik kurumu hastalar›n›n ilaç ve t›bbi malzemelerinin karfl›lan-
mas›nda bir düzenleme yap›lm›fl, dönemsel ertelemeler sonras›nda bu düzenlemenin 01 Ocak
2008 tarihinden itibaren yürürlü¤e girece¤i belirtilmiflti.

Sa¤l›k hizmetinin niteli¤i bütüncül bir yaklafl›m› zorunlu k›lar. Bu nedenle sa¤l›k hizmetini
sunan ekibin bütünlü¤ünün korunmas›, hizmet verirken yar›flma ve rekabet duygular›n›
körükleyen “performans” ücretlendirmesi gibi uygulamalar yerine, dayan›flma ve uyumu
sa¤layan bir çal›flma ortam›n›n yarat›lmas› önemlidir. Ayn› biçimde sa¤l›k hizmetinde birinci
basamaktan (sa¤l›k ocaklar›) bafllanarak sevk zinciri uygulanmas› ve hastalar›n ihtiyaçlar›n›n t›p
biliminin gereklerine uygun olarak yönlendirilmeleri gerekmektedir. Bu yaklafl›mla hastanelerde
yatarak tedavi görme ihtiyac› olan hastalar›n ilaç ve t›bbi malzemelerinin yatt›klar› kurumca (has-
tanelerce) karfl›lanmas› en do¤al ve do¤ru yöntemdir. Ülkemizde de y›llarca tüm tahrip ve çö-
kertme giriflimlerine ra¤men SSK hastaneleri bu hizmetin verilebilece¤ini göstermiflti. Eczaneleri,
eczac› ve ekipman olarak gelifltirilmifl, yatan hastalara kamusal bir hizmeti bütünsel olarak ver-
meyi planlayan hastanelerin bu hizmeti organize etmesinden daha do¤al bir fley olamaz. Ancak
ne yaz›k ki flu anda bu sorunla karfl› karfl›ya b›rak›lan devlet ve üniversite hastanelerinin kamusal
niteli¤i özü itibariyle ortadan kald›r›lm›fl durumdad›r. Tüm gereksinimlerini tafleronlar arac›¤›yla
d›flar›dan hizmet sat›n alma yöntemiyle gidermeye çal›flan bu hastanelerin neredeyse tüm iflleyifli
döner sermaye gelirlerine ba¤lanm›fl, hastanelerin mali yap›s› esas olarak Sosyal Güvenlik
Kurumu ve yeflil kart ödemelerine ba¤›ml› k›l›nm›flt›r. Pek çok hastanede yeterli eczac› bulunma-
makta ve yeterli etkinlikte çal›flmamaktad›r. Bu gün uygulanmaya çal›fl›lan tebli¤e göre
neredeyse tüm ilaçlar› bulundurma gibi yükümlülü¤ü fiilen karfl›lamas› imkans›z olan hastane
eczanelerinin bu gün ve gelecekte aksakl›klara yol açmas› kaç›n›lmazd›r. 

Hastanelerin birço¤unun kendi aç›klamalar›yla Milyonlarca YTL alacaklar›n› alamad›klar› ya da
ilaç ve t›bbi malzeme depolar›na yönelik önceki ödemelerindeki aksakl›klar ve borçlar yüzünden
ihale açamad›klar›n› ifade etmeleri sorunun en önemli boyutunu oluflturmaktad›r. Özellikle
üniversite hastaneleri bu süreçte tam bir t›kanma ve k›s›r döngü ile karfl› karfl›yad›r. Bakanl›kça
“hastanemizde ilaç yoktur” kaflesi bas›lmas› sonras›nda faturaland›r›lm›fl harcamalar›n daha
sonra hastalara geri ödenece¤i içerikli tebli¤in pratik hiçbir karfl›l›¤› ne yaz›k ki görülmemekte-
dir. Tebli¤ler üzerinde teknik olarak sorunu çözdü¤ünü ve herkese çare önerdi¤ini varsayan
Kurumun, sa¤l›k hizmet sunumunun özel niteli¤ini bilmedi¤i ya da hesaba katmad›¤› görülmek-
tedir. Sa¤l›k hizmeti di¤er hiçbir hizmet ile karfl›laflt›r›lmayacak baz› özellikler tafl›r. Ertelenemez
ve vazgeçilmezdir. Aciliyet tafl›r. Sa¤l›k hizmetine ulaflmaya çal›flan hasta ile ona bu hizmeti
sunacak olan hekim, sa¤l›k personeli ve hastane idaresi aras›nda eflitsiz bir iliflki bulunur. Tüm
bu nedenlerle tahrip edilmifl sa¤l›k altyap›s›nda bu acil sorunlar›n tebli¤ler yoluyla çözülemedi¤i
ve her durumda hasta ma¤duriyetlerinin devam etti¤i bilinmelidir. 

Hasta ve yak›nlar›n› maddi ve manevi yönden çaresiz b›rakan t›kan›kl›k durumlar›nda hasta-
larla hekimlerin karfl› karfl›ya geliyor olmas› ise bir baflka endifle kayna¤›m›z› oluflturmaktad›r.
Hekimlerin sorumlusu olmad›klar› ve çözemeyecekleri süreçlerin do¤rudan muhatab› olarak gö-



rülmesi önlenmelidir. 

Halen onlarca hastanede baflta beyin cerrahisi ve ortopedi olmak üzere ameliyatlar durma
noktas›nda oldu¤u görülmektedir. Yatan hastalar›n “bekleme hali” ve yak›nlar›n›n ilaç ve t›bbi
malzeme temininde yaflad›klar› s›k›nt›lar›n manevi tahribat› önemsenmelidir. Sosyal Güvencesi
oldu¤u halde ve bir kamu kurumunda tedavi olma çabas›ndaki hastalar›n ilaç ve t›bbi
malzemelerini ayr›ca ceplerinden karfl›lamalar› nas›l bir sa¤l›k sisteminin bizlere öngörüldü¤ünü
göstermeye yeterlidir. Kar- zarar eksenli ve piyasa merkezli sa¤l›k sisteminin, ister Bakanl›k ister
hastane yöneticilerinden kaynakl› her finansal t›kan›kl›¤› hasta ma¤duriyeti ile sonuçlanacakt›r.
Yap›sal olarak devlet ve üniversite hastanelerimiz kamusal bir iflleyifl ve finans yap›s›na yeniden
kavuflturulmad›klar› sürece, her ihale döneminde ve SGK’n›n geri ödemelerinde yaflanacak tüm
aksamalarda hastalar›n maddi ve manevi olarak zarar görece¤i sonuçlar ortaya ç›karacakt›r. 

Bugün yaflanmakta olan t›kan›kl›k örne¤inde görüldü¤ü gibi hastalar bu kaosla u¤raflmak
yerine en de¤erli varl›klar› olan sa¤l›klar›n› korumak amac›yla özel sa¤l›k kurumlar›na yönelmek-
te, kendi bafllar›n›n çaresine bakmaktad›r. Paras› olanlar y›llarca prim ödedikleri ve ödeyecekleri
sosyal güvenlik kurumundan vazgeçip harcamalar›n› cepten karfl›lamaya çal›flmakta, bu ölçekte
paras› olmayan kaderiyle bafl bafla kalmaktad›r. 

Buradan bu sorunun muhatab› olan tüm kurumlara; Sa¤l›k Bakanl›¤›, Çal›flma Bakanl›¤›,
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hastane baflhekimlerine seslenmek ve bu seslenme üzerinden
kamuoyunun sa¤l›k hizmetinin içeri¤i ve sunumu konusunda daha duyarl› olmas›n› sa¤lamak
istiyoruz. Öncelikle kurumlar aras›nda organizasyon eksikli¤i gibi gerekçelerin hiçbir biçimde
kabul edilemeyece¤i bilinmelidir. Halen tedavi bekleyen hastalar›n ma¤duriyetleri ivedilikle
giderilmelidir. 

Hükümetin mevcut sorumlulu¤undan kaçamayaca¤›n› bilmesini istiyoruz. Hükümeti, sa¤l›k
ortam›nda karmafla ve kargaflaya yol açan uygulamalardan bir an önce vazgeçerek sorunun
çözümü için tüm taraflarla samimi bir ifl birli¤ine davet ediyoruz. Güncel t›kan›kl›¤›n gide-
rilmesinin yan› s›ra yap›sal olarak bu sorunlara hiçbir zaman yol açmayacak bir sa¤l›k sistemi
tesis edilmesi zorunluluktur. Türk Tabipleri Birli¤i ve ba¤l› Tabip odalar› olarak bu konuda
ülkemizde hizmet sunmakta olan tüm hekimlerle birlikte her türlü katk› ve deste¤i
verece¤imizin bilinmesini isteriz. 

Türk Tabipleri Birli¤i Merkez Konseyi

‹stanbul Tabip Odas›
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23.1.2008 

Befleri T›bbi Ürünlerin Klinik Araflt›rmalar› Hakk›nda Yönetmelik Elefltirilerimiz

Sa¤l›k Bakanl›¤›, insan üzerinde yap›lan t›bbi denemeleri düzenleyen yasa ve yönetmeliklerde
baz› de¤ifliklikler yapmak üzere çal›flmalar yapmaktad›r. Bilindi¤i üzere insan üzerinde deney
(klinik araflt›rma), ruhsatl› ya da ruhsats›z, izinli ya da izinsiz çeflitli ilaçlar›n insan üzerinde
denenmesi anlam›na geldi¤i için, denek bak›m›ndan daima belirli bir risk tafl›r. Öte yandan bil-
imsel t›p bilgisinin, ancak insan üzerinde deneyle elde edilebilece¤i ve gelifltirilebilece¤i aç›kt›r.
Bugün için tedavi edilemeyen hastal›klar›n tedavi edilebilmesi umudu, yürütülecek araflt›rma ve
deneylerden elde edilecek baflar›lara ba¤l›d›r. 

Bu derin ikilemi çözmede dayanaca¤›m›z tek güç, insan üzerindeki ilaç araflt›rmalar›nda
evrensel etik ilkeleri tavizsiz savunmakt›r. Çünkü ilaç araflt›rmalar› konusunda evrensel etik ilkel-
er, insan›n zarara u¤rat›lmas›n›, araçlaflt›r›lmas›n› önleyecek çok kesin s›n›rlar çizmifltir.
Unutmayal›m ki yasalar, politik güçlerle yanl›fl yönde flekillendirilip evrensel etik ilkeleri hiç
dikkate almayan bir hale getirilebilirler. Dünyan›n her yerinde t›p eti¤i uzmanlar› ve hukukun
eti¤i çi¤nememesi gerekti¤ine inanan hukukçular, yeni hukuki düzenlemelerin eti¤e
uygunlu¤unu dikkatle gözden geçirirler. Biz de bugün bu sorumlulukla karfl›n›zda bulunuyoruz.
Çünkü insan üzerinde yürütülecek ilaç araflt›rmalar›n›n Yurdumuzda belli etik kurallar içinde
yap›lmas›n› sa¤lamal›y›z. 

1- "Befleri T›bbi Ürünlerin Klinik Araflt›rmalar› Hakk›nda Yönetmelik" Tasla¤›nda en temel
yanl›fll›k, toplum yarar›n›n birey yarar›ndan üstün tutuldu¤unu belirten 5. maddedir. Bu
madde, bireyin toplum yarar› hedefinde araçlaflt›r›lmas›n›n, evrensel etik ilkelerle belirlenmifl
s›n›rlar›n çok ötesinde a¤›r riskleri almak zorunda b›rak›lmas›n›n yolunu açmaktad›r. Tasla¤›n
bu maddesinde dene¤in üstlenece¤i risk ile elde edilecek yarar oran› hakk›ndaki ifadenin
mu¤lak b›rak›lmas›, araflt›rmac›ya yüksek riskli araflt›rmalar yürütmek konusunda cesaret
afl›layacakt›r. Çocuklar ve k›s›tl› kifliler (zihinsel özürlü, komada, demans hastas› vb.) üzerinde
yürütülecek araflt›rmalar ile ilgili taslak maddesinde de, yine bu 5. maddeye at›fta bulunul-
makta, üzerinde t›bbi denemelerde bulunulacak çocu¤un ya da k›s›tl› kiflilerin yarar›,
toplumun yarar›n›n gerisinde konumland›r›lmaktad›r. Bu noktada tekrar vurgular›z ki, insan
denekler üzerinde yürütülen t›bbi araflt›rmalarda, dene¤in sa¤l›¤› ve ç›karlar›, bilimin ve
toplumun ç›karlar›n›n gerisine itilemez. 

2- Sözkonusu madde içerisinde dene¤in istedi¤i zaman araflt›rmadan çekilebilme hakk› da baz›
ifadelerle s›n›rland›r›lmaya çal›fl›lm›fl, bu konuda araflt›rmay› yürütenin otoritesi güçlendiril-
meye çal›fl›lm›flt›r, ki bu da ilaç araflt›rmalar› ile ilgili evrensel etik ilkelere ayk›r›d›r. 

3- Sözkonusu maddede hamile, lo¤usa ya da emzikli kad›nlar üzerinde, sa¤l›klar› bak›m›ndan
ciddi, tahmin edilebilir bir risk içermiyorsa t›bbi denemelerde bulunulabilecegi belirtilmekte-
dir. Burada da ciddi risk sözcü¤ünden ne anlafl›ld›¤› net olarak tan›mlanmal›d›r. Bu gurubun
rutin tedavisi olmad›¤› durumlarda yeni ilaçlar›n denenmesi do¤al olarak aç›kt›r. Fakat rutin
tedavisi ve denenmifl ilaçlar varken bu guruplar üzerinde araflt›rma yapmak çok tehlikeli ola-
bilir. Ayr›ca gebe, lo¤usa ve emzikliler üzerinde yürütülecek t›bbi denemelerde, bafllang›çta
eflten de onam al›narak, ileride davac› olma hakk› elinden al›nm›fl olmaktad›r. Bu da
araflt›rmac›y›, olumsuz yönde rahatlatabilecek bir yasal düzenlemedir. 

Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n yeni bir niyetinin, üniversite hastanelerinde kurulmufl olan yerel etik
kurullar›n, ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü bünyesine kayd›r›lmalar› ve bundan böyle klinik araflt›rmalar›n



özel hastanelerde de yürütülmesine izin verilmesi oldu¤unu ö¤renmifl bulunuyoruz. Böyle bir
düzenlemeye gidilmesinin önemli sak›ncalar› olaca¤› kanaatindeyiz. Üniversiteler, siyasi ata-
malar›n d›fl›nda olmak durumunda olan özerk kurumlard›r. ‹nsan üzerinde t›bbi araflt›rmalar›n,
insan›n onuruna ve bedenine zarar vermeyece¤i flekilde yürütülmesiniz gözetmek üzere
oluflturulan Etik Kurullar›n özerk yap›s›n› korumas› son derece önemlidir. 

Araflt›rma etik kurullar›na yeni mesleklerden üyeler al›nmas›n›n tasarlanmas›na yönelik olarak
da flu sözümüz var: Yerel ve merkezi etik kurullarda esas önemli temsil, k›s›tl› kifliler üzerinde
yürütülecek araflt›rmalar›n projelerini inceleyen araflt›rma etik kurullar›nda bu kesimlerin temsil-
cisi niteli¤i tafl›yan sivil kiflilerin bir an önce yer almalar›d›r! 

‹nsan varl›¤›n›n istismar› tehlikesini içinde bar›nd›rd›¤›ndan insan üzerinde deney (klinik
araflt›rma), ilgili yasalarda yap›lmas› planlanan her de¤iflikli¤in en titiz flekilde takibi, hem t›p
etikçileri, hem de hukukçular›n en do¤al görevidir. Bu sorumluluk bilinci içerisinde, uygulamaya
konulmas› düflünülen "Befleri T›bbi Ürünlerin Klinik Araflt›rmalar› Hakk›nda Yönetmelik"e ait
taslakta sorunlu buldu¤umuz hususlar› kamuoyuna aç›kl›yor, yetkilileri t›p eti¤i ve t›p hukuku
uzmanlar›n›n itirazlar›na kulak vermeye davet ediyoruz. 

‹stanbul Tabip Odas›

T›p Eti¤i ve T›p Hukuku Derne¤i
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19.2.2008 

Hekimlere Yönelik fiiddetle ‹lgili Ceza Davas› Sonuçland›

12 Haziran 2007 tarihinde Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi’nde görevli Dr. Meltem ‹lter’e hastane bahçesinde b›çakla sald›r›p yüzde kal›c› iz
b›rakacak flekilde yaralanmas›na neden olan B.Ü. isimli flah›s hakk›nda Bak›rköy 8. Sulh Ceza
Mahkemesi’nde sürdürülen ceza davas› 18.02.2008 tarihinde sonuçlanm›flt›r. Mahkeme, san›¤›
9 y›l hapis cezas› ile cezaland›rm›flt›r. fiimdiye dek hekimlere yönelik fliddet olaylar›nda
mahkemelerin verdikleri cezalar›n yetersizli¤i ve para cezas›na çevrilmesi gibi durumlar göz
önüne al›nd›¤›nda karar›n önemli oldu¤unu düflünüyor ve bu duyarl›l›¤›n sürmesini diliyoruz. 

Son y›llarda hekimlere yönelik fliddet olaylar›n›n h›zl› bir art›fl gösterdi¤i aflikârd›r. TTB ve TPD
olarak daha önce de çeflitli flekillerde dile getirdi¤imiz ve tepkimizi gösterdi¤imiz bu ve benzeri
fliddet olaylar›n›n cezas›z kalmamas› ve en a¤›r flekilde cezaland›r›lmas› için davalar›n takipçisi
olaca¤›m›z› bildiririz. Ancak sa¤l›k politikalar›ndaki h›zl› ve fütursuz de¤iflimlerle tüm hekimlerin
çok a¤›r çal›flma flartlar›nda çal›flmaya zorland›¤›, verilen hizmetin niteli¤inin de¤il niceli¤in
önemsendi¤i, sa¤l›k alan›ndaki tüm sorunlardan hekimlerin sorumlu olarak gösterildi¤i bir
dönemde hekimlere yönelik fliddet olaylar›n›n devam edece¤i yönündeki endiflemiz sürmektedir. 

Sayg›lar›m›zla, 

‹stanbul Tabip Odas›

Türkiye Psikiyatri Derne¤i



22.2.2008 

Yap›lanlar Hekimlik Yetkisinin, Hekim Eme¤inin, Mesleki De¤erlerimizin ve
Sa¤l›k Hakk›n›n Gasp›d›r

Hükümet 5 y›ld›r uygulad›¤› sa¤l›kta dönüflüm program› ile sa¤l›¤› hak olmaktan ç›kar›p
bedeli ödenerek sat›n al›nabilecek bir meta haline getirirken, sa¤l›k sektörünü ve ortam›n› da
uluslar aras› sermayenin istekleri ve beklentileri do¤rultusunda yeniden düzenlemektedir. Bir
taraftan sa¤l›k ortam›n› hastal›klardan para kazand›r›lmas› sürecinde “Kaz gelecek yerden tavuk
esirgenmez” yaklafl›m› ile sa¤l›k tüketimini art›rmaya ve sa¤l›k pazar›n› geniflletmeye yönelik
davran›fllar› ve uygulamalar› yayg›nlaflt›rarak desteklemekte, di¤er taraftan sa¤l›k ortam›n›
kurals›zlaflt›rmakta ve özel sa¤l›k piyasas›n› gelifltirecek politikalar uygulamaktad›r. Sevk zincirini
ortadan kald›rarak isteyenin istedi¤i yere gitmesi, yeflil kart›n yayg›nlaflt›r›lmas›, katk› pay›n›n
al›nmamas›, vatandafllar›n aile doktorlar›na 7 gün 24 saat baflvurabilecekleri, flikâyet hatlar› ile
sa¤l›k çal›flanlar›n›n hükümete flikayet edilmesi gibi popüler söylem ve eylemler -ki baz›lar›n›n
banker ve bankac›l›k sektöründe bir dönem uygulanan yüksek faiz da¤›t›m›nda oldu¤u gibi
uygulansa bile sürdürülme flans› yoktur- ile sa¤l›¤›n piyasalaflt›r›lmas›, sa¤l›k kültürünün de¤ifltir-
ilmesi ve özel sa¤l›k sektörüne yat›r›m yap›lmas› için çaba harcanm›flt›r. Beklenildi¤i gibi sa¤l›k
pazar› büyümüfl, isteyen istedi¤i yere ve istedi¤i nitelikte sa¤l›k kuruluflu açm›fl, sa¤l›k harcamas›
artm›flt›r. Büyüyen pasta daha büyüklerin ifltah›n› kabartmaktad›r.  Piyasa kurallar›n›n etkin
k›l›nmas› sa¤l›k sektöründe; hizmet sunumu, yat›r›m ve insan gücündeki eflitsizlikleri
derinlefltirmifltir. Bu tablonun sa¤l›k alan›nda tekelleflmeyi h›zland›racak düzenlemelere gerekçe
oluflturulmas› için kullan›lmas› bir “kara mizah” örne¤idir. Uluslar aras› sermayenin düzenleyici
kurulufllar›ndan olan IMF ve Dünya Bankas› “reçeteleri” do¤rultusunda kamunun küçültülmesi,
sosyal fonksiyonlar›n›n azalt›lmas›, sa¤l›k ortam›n›n piyasalaflt›r›lmas› ve özellefltirilmesi talebi ile
yürütülen sa¤l›kta dönüflüm program›nda “balay› dönemi ve reklâmlar bitmifltir”. Bir taraftan
uluslar aras› sermayenin önündeki engelleri temizleyen –SSK’n›n tasfiyesi, SSK ilaç fabrikas›n›n
kapat›lmas›, aile hekimli¤i ile sa¤l›k ocaklar›n›n kapat›lmas›, ifl güvencesinin ortadan kald›r›lmas›
vb.- hükümet di¤er taraftan sermayenin sa¤l›k yat›r›mlar›n› teflvik edecek düzenlemelere devam
etmektedir. Yat›r›mlar›n teflvik edilmesi s›ras›nda sektörün ihtiyaç duydu¤u insan gücü her
zaman oldu¤u gibi kamunun yetiflmifl ve nitelikli personeli ile karfl›lanmaktad›r.  Bu durum bir
taraftan özel sektörün görece yüksek ücret politikas› di¤er taraftan iktidarlar›n kamudan uzak-
laflt›ran kötü-keyfi yönetimleri, izlenen ücret ve istihdam politikalar›, çal›flma koflullar›n›n olum-
suzlu¤u ile h›zland›r›lm›flt›r. Son 3 y›l içerisinde özel hastane t›p merkezi ve poliklinik say›s›
%100 artarken tam zamanl› özel sektörde çal›flan hekim say›s› %400 art›flla yaklafl›k 15.000’e
ç›km›flt›r.  Büyüyen pastadan pay kapmak isteyen “giriflimciler” yat›r›mlar›n› özellikle al›m gücü
yüksek bölgelerde, illerde ve illerin merkezi yerlerinde de¤erlendirmifllerdir. Bu durum bir
taraftan kaynaklar›n israf›na di¤er taraftan y›k›c›, tahrip edici rekabet koflullar›yla sa¤l›k hizme-
tinin nitelik ve niceli¤inin sorgulan›r olmas›nda sorumluluk sahibi olmufllard›r.  AKP hükümeti
pek çok durumda oldu¤u gibi kendi yaratt›¤› yada büyüttü¤ü sorunlar› gerekçe göstererek yada
bir f›rsat olarak kullanarak sermayenin karl›l›¤›n› ve tekelleflmeyi artt›racak yeni düzenlemeler
gündeme getirmektedir.  Bu dönem gündeme getirilen “kamu hastaneleri birlikleri pilot yasas›”,
“tam gün yasas›” ile özel hastaneler ve ayaktan teflhis tedavi merkezleri ilgili yönetmelik
de¤ifliklikleri bu anlay›fl› ve çabay› oldukça aç›k bir flekilde ortaya koymaktad›r. AKP iktidar› birin-
ci döneminde baflta kamu fonlar› (sosyal güvenlik ve bütçe) olmak üzere sa¤l›k sektörüne kay-
nak aktarm›fl piyasay›, pastay› büyütmüfl bu alana yat›r›m› ve hizmet tüketimini teflvik etmifltir.
Kendisine fliar edindi¤i devleti mal ve hizmet sektöründen çekerek özel sektörün önünü açan
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neo liberal piyasac› özellefltirmeci politikalar› siyasi anlay›fl› ve say›sal ço¤unlu¤un/despotizminin
olanaklar› ile birlefltirerek sa¤l›k ortam›n› yeniden düzenlemek, iktidar eliyle yandafl zenginler
yaratmak yada petro dolar sermayesine alan açmak için kullanmaktad›r.  AKP iktidar› ikinci
döneminde en az›ndan sa¤l›k alan›nda liberalizm, serbest piyasa, giriflimcilik rekabet gibi laflar›
bir tarafa b›rakt›¤›n› ve sa¤l›k sektörünü siyasi kararlarla tek tarafl› düzenleyece¤ini ilan etmek-
tedir. Bir taraftan eflitsiz güçler aras›ndaki haks›z rekabet nedeni ile küçükler yutulurken di¤er
taraftan siyasi onam/izin olmaks›z›n yeni bir sa¤l›k kuruluflunun aç›lamayaca¤›n›, var olanlar›n
ortadan kald›r›laca¤› ilan etmektedir.  Tam gün düzenlemesi ve sosyal güvenlik kurumu uygula-
malar› ve özel hastane ve ayaktan teflhis ve tedavi yönetmeliklerdeki düzenlemelerde Hekimler
muayenehanelerine hapsedilirken muayene yapma d›fl›ndaki yetki ve olanaklar› ellerinden al›n›p,
t›p merkezleri ve poliklinikler de basit t›bbi müdahaleler d›fl›nda cerrahi ve giriflimsel ifllem
yapma olana¤› ortadan kald›r›l›rken, ayn› düzenlemelerde hekimlerin özel holding ve tekellerin
hastanelerinde veya kamu flirket hastanelerinde güvencesiz, ücretli ve tek ifl ve zaman s›n›rla-
mas› olmaks›z›n çal›flmaya teflvik edilmektedir. Örne¤in hekimler mesai saati d›fl›nda daha yük-
sek ücretle hizmet vermeye devam edebilecekler yada hekimler özel sektörde birden çok has-
tanede çal›flabileceklerdir. Kural aç›kt›r: Eme¤ini iflverene satmak kofluluyla çal›flmada s›n›r yok-
tur ama muayenehanende yada kendi iflletmende kalarak pastaya ortak olamazs›n.  Bu poli-
tikalar ve düzenlemelerle var›lmak istenen yer, hem program› uygulayanlar hem de yaflanan
deneyimler dikkate al›nd›¤›nda bizim taraf›m›zdan oldukça net ve yal›n olarak bilinmektedir.  

Program nihai olarak; 

• Çal›flanlar yönünden ifl güvencesinin ortadan kald›r›lmas›, eme¤inin ucuzlat›lmas›, çal›flma
süresinin uzat›lmas›, 

• Vatandafl aç›s›ndan, bedelini ödeyemedikleri hizmetlerden ve sa¤l›k hakk›ndan mahrum
b›rak›lmas›, yoksun b›rak›lmas›, 

• Sa¤l›k ortam› aç›s›ndan, muayenehane, t›p merkezleri ve polikliniklerin kapanarak sermaye
sahiplerine hastane zincirleri, görüntüleme ve laboratuar zincirleri, eczane zincirleri yarat-
malar› için f›rsat ve olanak yarat›lmas›d›r, tekelleflmedir.  

Bu durumun fark›nda olarak mesle¤imize ve mesleki ba¤›ms›zl›¤›m›za, eme¤imize,
gelece¤imize ve sa¤l›k hakk›na sahip ç›kmaya devam edece¤iz.

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu



28.2.2008 

Meslektafl›m›z Doç. Dr. Necati Yenice’ye Yap›lan Sald›r›y› K›n›yor,
Art›k Yeter Diyoruz

Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 3. Dahiliye Klinik fiefi Doç.Dr. Necati Yenice 27
Aral›k tarihinde hastanede u¤rad›¤› silahl› sald›r› sonucu a¤›r yaralanm›flt›r. 

Görevli oldu¤u s›rada, bir hasta yak›n›n›n üç el atefl etmesi sonucu a¤›r yaralanan meslek-
tafl›m›z halen ölüm kal›m savafl› vermektedir. 

Meslektafl›m›z› hedef alan bu vahfli, bu çirkin sald›r›y› k›n›yor, art›k yeter diyoruz. De¤erli
meslektafl›m›z›n girmifl oldu¤u yaflam savafl›ndan galip ç›kmas›n› bütün yüre¤imizle umut ediyor,
yetkilileri biz hekimleri hedef gösteren uygulamalar yerine önlem almaya ça¤›r›yoruz. 

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu
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27.2.2008 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›na Karfl› Sesimizi Duyurmak
‹çin 28 fiubat’ta Kad›köy’deyiz

De¤erli Bas›n Emekçileri, 

Yasalaflmas› halinde çal›flan ya da iflsiz olan, genç yafll›, kad›n erkek tüm kesimlerin
gelece¤ini karartacak bir tasar›; Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s› Meclis
gündeminde görüflülmeyi bekliyor. 

Söz konusu tasar›yla, sa¤l›k hizmetinin her aflamas›nda s›n›rlama, katk› pay› ve prim sistemi
getirilip herkese ek sa¤l›k vergisi konuluyor. 

AKP Hükümeti vatandaflla alay edercesine 146 YTL’nin üzerinde geliri olanlar› GSS primi
ödeyebilir ilan ediyor. 

Emeklilik hakk›m›z, gelecek düfllerimiz yok ediliyor. Bu tasar›yla bebeklerimizin anne sütüne,
emeklinin maafl›na, hatta ölüm ayl›¤›na bile göz dikiliyor. 

AKP Hükümeti sa¤l›k alan›nda att›¤› ad›mlarla, sa¤l›k hizmetini ticarilefltirmenin, hastaneleri
özellefltirmenin, çal›flanlar› kölelefltirmenin yolunu aç›yor, vatandafl için sa¤l›kl› yaflama ve güven-
li bir gelecek hakk› imkâns›z hale getiriliyor. 

Onlarca emek ve meslek örgütü, sivil toplum kuruluflu aylard›r bu yasan›n sahiplerine,
hükümete sesleniyoruz. Eflitsizlikleri art›ran, kamusal bir anlay›fl yerine herkesin paras› kadar
emeklilik ve sa¤l›k hakk›na sahip olmas› anlay›fl›n› getiren bu tasar›n›n geri çekilmesini talep
ediyoruz. Ancak görünen o ki hükümet vatandafl›n gelece¤ini düflünmek yerine IMF, Dünya
Bankas› ve sa¤l›k tekellerinin ç›karlar›n›, taleplerini dikkate almay› tercih ediyor. Oysa biz bili-
yoruz ki; yoksulluk da, yoksunluk da, sa¤l›ks›zl›k da, sosyal güvensizlik de kader de¤ildir.
Kendimiz için, çocuklar›m›z için, kardefllerimiz için sa¤l›k ve sosyal güvenlik hakk›m›za sahip
ç›kaca¤›m›z› bir kez daha duyuruyoruz. 

Aylard›r sokaklara dökülen, taleplerini, karfl› ç›k›fllar›n› dillendiren binlerce emekçiye, çal›flana
kulaklar›n› t›kayan yetkililere sesleniyoruz: Bizler de kararl›y›z. Gelece¤imizin karart›lmas›na izin
vermeyece¤iz. 

Bu kararl›l›¤›m›z› bir kez daha ifade etmek için 28 fiubat Perflembe günü 12.15’te
Haydarpafla Numune Hastanesi Acil Servisi önünde bir araya gelece¤iz. ‹flçisi, kamu çal›flan›,
esnaf›, ö¤rencisi, sa¤l›k çal›flan›, iflsizi, emeklisi “Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek” talebiyle
buluflaca¤›z. Tüm halk›m›z› bu gayr› insan›, gayr› ahlaki, gayr› vicdani sald›r›ya karfl› mücadele
etmeye ça¤›r›yoruz. 

Biz Karfl› Ç›karsak Yapamazlar! 

TÜRK-‹fi ‹stanbul Bölge Temsilcili¤i, D‹SK ‹stanbul Bölge Temsilcili¤i, 

KESK ‹stanbul fiubeler Platformu, TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu, 

‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Eczac› Odas›, ‹stanbul Diflhekimleri Odas›, 

‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müflavirler Odas› 



28.2.2008 

Biz Karfl› Ç›karsak Yapamazlar! 

GSS çocuklar›m›z›n gelece¤ini karart›yor. 

AKP Hükümeti döneminde sa¤l›k harcamalar› h›zla artmas›na ra¤men sorunlar çözülmedi.
Devlet hastanelerindeki kuyruklar hâlâ devam ediyor. Özel hastanelere giden vatandafllar ise
binlerce lira "ek ücret" ödemek zorunda kal›yorlar. Kârl› ç›kanlar sadece ilaç tekelleri ve özel
sa¤l›k sektörü oluyor. Son 5 y›lda en h›zl› büyüyen hastane patronunun ayn› zamanda iktidar
partisi mensubu bir politikac› olmas› bu iflten kimlerin nemaland›¤›n› aç›k olarak gösteriyor. 

Sa¤l›k hizmetinin her aflamas›nda s›n›rlama, katk› pay› ve prim sistemi getirilip herkese ek
sa¤l›k vergisi konuyor. Genel bütçe faize, ranta harcan›rken, Devletin tüm yurttafllar›na sunmak-
la yükümlü oldu¤u sosyal haklar bütçeye yük olarak yans›t›l›yor. Oysa bu bütçenin %83'ü bizler-
den toplanan vergilerle oluflturuluyor.Savafla ,askeri operasyonlara yap›lan dev harcamalar göz-
den kaç›r›lmaya çal›fl›l›yor.Kuzey Irak operasyonunun maliyeti sa¤l›k,sosyal güvenlik alan›na daha
az  pay ayr›lmas› olacakt›r. 

Emeklili¤imiz gasp ediliyor. 

1999 y›l›na kadar emeklili¤e hak kazanabilmek için asgari 5.000 gün prim ödemek yetiyor-
du. 1999 y›l›nda s›n›r 7 bine ç›kt›. AKP ise bununla da yetinmiyor, daha da artt›rmak istiyor.
Bundan sonra 9 bin gün prim ödeyemeyenler emekli olamayacak. Turizm, inflaat, tar›m gibi
sezonluk sektörlerde y›lda 90 gün ifl bulabilen bir geçici iflçinin tam ayl›¤a hak edebilmesi için
ise 120 y›l yaflamas› gerekecek. 

AKP, emekli ayl›klar›n› %23 ile %33 düflürmekle yetinmiyor. Kanun Meclis'ten geçerse
kazan›lm›fl hak niteli¤indeki fiili hizmet süresi zamm› t›rpanlanacak. Gazeteciler, veterinerler,
havayollar› personeli, lokomotif makinistleri, posta da¤›t›c›lar›, zab›talar, itfaiye çal›flanlar› gibi bir
dizi meslekte y›pranma pay› verilmeyecek. Emniyet, M‹T ve TSK d›fl›ndakilerin fiili hizmet süresi
zamm› 5 y›lla s›n›rland›r›lacak. 

Hükümet SSGSS yasas› ile kazan›lm›fl haklar›m›za sald›rd›¤› gibi “‹flverenler üstündeki istih-
dam yükünü azaltmak” amac›yla emekçi s›n›flar›n k›dem tazminat› hakk›n› da ortadan
kald›rmaya çal›fl›yor. 

Yoksulluk s›n›r›:146 ytl 

AKP Hükümeti, "Genel $a¤l›k $igortas› primini ödeyemeyen yoksul vatandafllar›n primlerini
devlet ödeyecek" demiflti. Oysa Kanun'a göre ancak bütün ay boyunca eline geçen para 145
YTL'den az olanlar yoksul kabul edilecek. Asgari ücretli 76 YTL prim öderken en büyük holding-
lerin patronlar› ise sadece 494 YTL prim ödeyecekler. ‹flverenlerin s›rt›ndaki yükün a¤›r
oldu¤unu her f›rsatta söyleyenler, asgari ücretin 1/3 geliri olan›n s›rt›na birde GSS primini yük-
lüyorlar. 

Bundan sonra sa¤l›k hizmeti alabilmek için bu ülkenin vatandafl› olmak, üstelik vergi öde-
mek, dahas› Genel $a¤l›k $igortas› primi yat›rmak, hatta bir de "kat›l›m pay›" ödemek yetmeye-
cek. fiimdi bir de "ilâve ücret" ad› alt›nda özel hastanelere "haraç" ödemek gerekecek. Miktar›
flimdilik al›nan hizmetin %20'si olacak. Baz› durumlarda ise bu oran %300'e kadar ç›kacak. 
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AKP Sa¤l›¤a Zararl›d›r 

AKP Hükümeti'nin sa¤l›k alan›ndaki yapt›klar› bunlardan ibaret de¤il. fiu ana kadar yaklafl›k
700 sa¤l›k oca¤›n›n kap›s›na kilit vurdu; "aile hekimli¤ine geçiyoruz" gerekçesiyle özellefltirdi.
Meclis'in gündeminde olan bir baflka Kanun Tasar›s›'yla da devlet hastanelerinin Yönetim
Kurullar›'na Ticaret Odas›'n›n temsilcileri giriyor. Bu Yönetim Kurullar› devlet hastanelerini sat-
mak, kiraya vermek, devir ve takas etmek, iflletmek ve ifllettirmek yetkisine sahip olacaklar. 

Mevcut tasar› kad›nlar›n ev içi emeklerini yok say›yor ve baz› koruyucu önlemleri
kald›r›yor.Dolay›s› ile kad›nlar› aileye,erken evlili¤e, koca eline bakmaya mahkum ediyor. 

Hükümet bütün bu düzenlemeleri bizlere "Reform" diye kabul ettirmeye çal›fl›yor. Oysa geti-
rilen de¤iflikliklerin hiçbiri bizlerin haklar›n› hiçbir flekilde iyilefltirmiyor. Tersine daha da
daralt›yor. Bütün bu düzenlemeler bizlerin iyili¤i için de¤il, yerli ve yabanc› sermaye istedi¤i için
yap›l›yor. Kâbesi IMF, secdesi yerli patronlar olanlar sa¤l›k ve sosyal güvenlik haklar›m›z›
tamam›yla yok etmek istiyorlar.Bu vahfli kapitalist düzende Tuzla tersanelerindeki ifl cinayetleri
gibi , çal›flanlar›n yaflam hakk› dahi tehdit alt›ndad›r. 

Oysa bu ülkenin tüm zenginliklerini biz yarat›yoruz. Yolsuzluk, suistimaller ve sömürü
ortadan kald›r›ld›¤›nda bu kaynaklar herkese emeklilik ve sa¤l›k hakk›n› da içeren insanca bir
yaflam sunmaya yeterlidir. 

Biz karfl› ç›karsak yapamazlar 

Biz biliyoruz ki; yoksulluk da, yoksunluk da, sa¤l›ks›zl›k da, sosyal güvensizlik de kader
de¤ildir. Kendimiz için, çocuklar›m›z için, kardefllerimiz için sa¤l›k ve sosyal güvenlik hakk›m›za
sahip ç›kal›m. 

‹flçisi, kamu çal›flan›, esnaf›, çiftçisi, emeklisi, yafll›s›, genci hep birlikte bu gayri vicdani, gayri
ahlaki, gayri insani sald›r›y› durdural›m. 

Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Platformu
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Acil Servisler Kaderine Terk Edilemez

Sa¤l›k Bakanl›¤› verilerine göre tüm sa¤l›k hizmetlerinin yaklafl›k dörtte birinin acil servislerde
karfl›land›¤› ülkemizde, acil sa¤l›k hizmetlerinin sorunlar› katlanarak artmaktad›r. Adeta, “can
çekiflmekte” olan acil servisleri bu noktaya getiren en önemli neden, son y›llarda getirilmek istenen
yeni sa¤l›k sistemidir.

Sa¤l›k sistemini her yönüyle dönüfltürmeyi hedefleyen bu sistem ile acil servislerimizde ifl yo¤unlu¤u
artm›fl, hekimlerimize “angarya ifl” yüklenmifl, çok laf az ifl politikas› neticesinde sistemin sorunlar›
hekimlerimize yönlendirilerek, sözlü ya da fiili sald›r›lara u¤ramalar›na zemin oluflturulmufltur. Yine, acil
servislerin standardizasyonunun sa¤lanmamas› nedeniyle, hasta bak›m ve tedavisinde uluslararas› stan-
dartlara ulafl›lamam›fl, fiziki yetersizliklerin giderilememesi sebebiyle yat›fl gereken hastalar ve onlar için
yer aramak zorunda kalan hekimlerimiz zor durumda b›rak›lm›flt›r.

24 E¤itim-Araflt›rma Hastanesi (EAH) bulunan ‹stanbul’da, sadece befl Acil T›p Uzman› (ATU)
görevlendirmesi yap›lm›fl olup, görevlendirme yap›lmayan birimlerdeki acil t›p asistanlar›
yaln›zlaflt›r›lm›flt›r. Her ne kadar, bu hastanelerdeki asistan hekimler di¤er EAH’larda bulunan ATU’larca
e¤itime tabi tutulmaya çal›fl›lsa da bunun yeterli olamayaca¤› aç›kt›r. 

Acil sa¤l›k hizmeti sunan birimlerde, tedavi yaklafl›mlar› ile ilgili kaynak rehberlerin yetersizli¤i bir
di¤er sorun olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Acil hastalar›na yaklafl›mda, ilgili makamlara öncü ve
yard›mc› olmak amac›yla, bafllatt›¤›m›z e¤itim standardizasyonu kapsam›nda, konular›nda uzman bir
ekip taraf›ndan yaz›lm›fl “Resusitasyon ve Güncel Yaklafl›mlar” kitab›n› haz›rlad›k. Bu ve di¤er konular-
da, acil sa¤l›k hizmetlerinin gelifltirilmesi yönünde ‹TO olarak üzerimize düflen görevi her zaman yap-
maya ve önerilerimizi de yetkili mercilere iletmeye devam edecek olmakla birlikte, flu ana kadar geliflti-
rilen projelerde sivil toplum kurulufllar›n›n önerilerinin dikkate al›nmad›¤›n› görmekteyiz. Bu yaklafl›m,
sorunlar›n çözümünün aksine daha da büyümesine yol açmaktad›r. 

Bu nedenle, tehlike çanlar› çok önceleri çalmaya bafllayan, art›k “can çekiflme” durumuna gelen acil
servisler için, sorumlu pozisyonlardaki bürokrat ve siyasilerce;

1. Acil öncesi temel ve önleyici sa¤l›k hizmetleri gelifltirilmelidir.

2. Acil t›p uzmanl›k e¤itimi verilen E¤itim-Araflt›rma hastanelerinde, yeterli ve kaliteli e¤itim için Acil
T›p Uzmanlar›na ihtiyaç oldu¤u unutulmamal›d›r.

3. Gerek e¤itim, gerekse fiziki standardizasyon bir an önce sa¤lanmal›d›r.

4. Baflta yo¤un bak›m ve yan›k merkezi olmak üzere tüm birimlerdeki yatak kapasitesi, derhal
art›r›lmal›d›r.

5. Acil servis güvenli¤i etkin ve noksans›z olarak sa¤lanmal›d›r.

6. Acil servis hekimlerinin özlük haklar› gelifltirilmelidir.

7. “Sistemin sorumlusu de¤il, uygulay›c›s›” oldu¤u unutulmamas› gereken hekimlerimiz, mevcut
olumsuzluklar nedeniyle hedef gösterilmemelidir.

Bizler bugüne kadar takipçisi oldu¤umuz acil sa¤l›k hizmetlerinin sorunlar›n›, bundan sonra da
takip edece¤imizi kamuoyuna bildiririz. 

‹stanbul Tabip Odas›

Türkiye Acil T›p Derne¤i
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21.3.2008

Yaflanan Gözalt›lar Soru ‹flaretleri Do¤urmufltur

Cumhuriyet Gazetesi yazar› ‹lhan Selçuk ve Eski ‹stanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal
Alemdaro¤lu’nun sabaha karfl› 4 sular›nda evlerine bask›n yap›larak gözalt›na al›nd›klar› haberini
büyük bir flaflk›nl›kla ö¤renmifl bulunuyoruz.

‹lhan Selçuk, Cumhuriyet Gazetesi’nin baflyazar›d›r, 85 yafl›ndad›r. Prof. Dr. Kemal Alemdaro¤lu
eski ‹stanbul Üniversitesi rektörüdür, 69 yafl›ndad›r. Adresleri, faaliyetleri belli, bilinen kurumlar›n tem-
silcisi olan tüm gözalt›na al›nan isimlerin kaçma ya da delil karartma ihtimalleri yoktur. Bu aç›k duruma
karfl›n kaçak av›na ç›k›l›rcas›na gerçeklefltirilen gözalt› ifllemi, gerekçe ne olursa olsun kabul edilemez.
Söz konusu gözalt›lar hukuka ve demokratik geleneklere uygunluk aç›s›ndan flüphe uyand›r›c› ve kayg›
vericidir.

Ülkemiz yarg› ba¤›ms›zl›¤›, hukukun üstünlü¤ü gibi kavramlar›n içinin boflald›¤› tehlikeli bir yola
girmektedir.

Yetkililerden, söz konusu bu gözalt›lara dair tatmin edici bir aç›klama yapmalar›n› bekliyor, bu anti
demokratik uygulaman›n yaratt›¤› soru iflaretlerinin giderilmesini talep ediyoruz.

‹stanbul Tabip Odas› olarak ba¤›ms›z, ça¤dafl, laik, sosyal bir hukuk devleti istiyoruz. Her türlü geri-
cili¤e, demokrasi düflman› çetelere karfl› mücadelemizden vazgeçmeyece¤imizi karanl›¤a karfl› beyaz
duruflumuzu sürdürece¤imizi bildiriyoruz.

‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu
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Emek Örgütleri Halk›n Taleplerini Esas Almal›, Yanl›fla Ortak Olmamal›d›r!

“Tadilat” Hiçbir Sorunu Çözmez; Sosyal Güven(siz)lik ve Genel Sa¤l›k(s›zl›k) Sigortas›
Girifliminin Temel Parametreleri De¤ifltirilmelidir!

AKP Hükümeti’nin Sosyal Güvenlik “Reformu” ad› alt›nda hayata geçirmeye çal›flt›¤› düzen-
lemelerin toplumun eme¤iyle geçinen bütün kesimlerinin sa¤l›k ve sosyal güvenlik haklar›na bir sald›r›
oldu¤unu defalarca ifade ettik.

‹fade etmekle yetinmedik; aylard›r toplant›larla, panellerle, bas›n aç›klamalar›yla, yürüyüfllerle, bildiri-
lerimizle, pankartlar›m›zla, dövizlerimizle, sloganlar›m›zla milyonlarca vatandafl›m›za anlatt›k.

Nitekim Emek Platformu’nun ça¤r›s›yla 13–14 Mart 2008 günlerinde ülkemizin dört bir yan›nda
Türkiye emek hareketinin uzun y›llardan sonraki en kitlesel eylemleri hayata geçirildi. 

Mahallelerde, fabrikalarda, hastanelerde, meydanlarda, sokaklarda, otobanlarda gerçeklefltirilen
protestolara toplumsal kat›l›m ve destek muazzam oldu. Bu muazzam tepki Sosyal Güven(siz)lik ve
Genel Sa¤l›k(s›zl›k) Sigortas› girifliminin toplumumuzun vicdan›nda müebbeten mahkûm oldu¤unu
herkese gösterdi. Bu ülkenin yaln›zca örgütlü çal›flanlar› de¤il, emeklileri, gençleri ve kad›nlar› talepleri
için ortaya ç›kt›, mahallelerde esnaf tepkileri kepenk kapatmaya kadar vard›.

AKP Hükümeti; milyonlarca emekçinin gösterdi¤i tepki karfl›s›nda Sosyal Güven(siz)lik ve Genel
Sa¤l›k(s›zl›k) Sigortas› giriflimini emek örgütleriyle birlikte tekrar gözden geçirme karar› ald›. Ancak bu
gözden geçirmenin çerçevesinin sadece küçük düzeltmelerle s›n›rl› kalaca¤›n›, temel parametrelerde
ise hiçbir de¤iflikli¤e gitmeyece¤ini aç›klad›.

Bu temel parametreler ki;

* Emeklilik yafl›n› ve prim gün say›s›n› emeklili¤i imkâns›z hale getirecek ölçüde yükseltecek,

* Emekli maafllar›n› %23 ile % 33’e varan oranlarda düflürecek,

* Gazeteciler, posta da¤›t›c›lar›, zab›talar, havayollar› çal›flanlar› gibi bir dizi meslekte y›pranma
pay›n› ortadan kald›racak kadar gayri insani;

* Malullük ve ölüm ayl›¤›n› hak etmek için gerekli hizmet süresini 10 y›la, prim gün say›s›n› 1.800’e
ç›karacak,

* Sigortal›lar›n çocuklar›na verilecek emzirme ödene¤ini alt› aydan bir aya indirecek,

* Sigortal›lar›n dul efllerinin maafllar›n› %75’ten %50’ye düflürecek kadar gayri vicdani;

* Ayl›k geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olan bütün vatandafllar›n Genel $a¤l›k $igortas›
primi ödemesini zorunlu k›lacak,

* Özel sa¤l›k sigortas› yapt›racak paras› olmayan vatandafllara ancak asgari/s›n›rl› sa¤l›k sigortas›
hizmeti sunacak,

* Primlerini ya da kendisinden istenecek ilave ücretleri ödeyemeyecek vatandafllar› sa¤l›k
hizmetinden mahrum b›rakacak kadar gayri ahlâki hükümleri içermektedir.

Oysa temel sorun tam da bu temel parametrelerin de¤ifltirilmesidir.

Türkiye’nin gerçek bir sa¤l›k ve sosyal güvenlik reformuna ihtiyac› oldu¤u aç›kt›r. Ancak bu refor-
mun temel parametreleri; 

* Çal›flanlar›n emeklilik hakk›n›n geniflletilmesi için mevcut emeklilik yafl›n›n ve prim gün say›s›n›n
düflürülmesi, 
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* Emekli maafllar›n›n insanca yaflanabilecek düzeye ç›kar›lmas›,

* Nüfus cüzdan›na sahip olan bütün vatandafllara, prim ödeme gücü olsun olmas›n,
eflit/ücretsiz/nitelikli sa¤l›k hizmeti sunulmas›,

* Baflta çocuklar, yafll›lar, kad›nlar ve engelliler olmak üzere toplumun bütün dezavantajl›
gruplar›na ilave kolaylaflt›r›c› imkânlar›n sa¤lanmas›,

K›sacas›; “Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Hakk›” olmal›d›r.

‹flçisi, kamu çal›flan›, esnaf›, çiftçisi, emeklisi, yafll›s›, genci, ev kad›n›, ö¤rencisi ile bu ülkenin çal›flan
ve üreten bütün insanlar› ve onlar›n çocuklar›n›n siyasi iktidardan talebi bu do¤rultuda yap›lacak bir
reform, Emek Platformu’ndan beklentisi böyle bir reform için mücadeledir.

Hâlbuki Sosyal Güven(siz)lik ve Genel Sa¤l›k(s›zl›k) Sigortas› girifliminin temel parametrelerini
de¤ifltirmeden yap›lacak bir tâdilat›n bu talepleri karfl›lamas› mümkün de¤ildir. Bu nedenle öncelikle
mevcut SSGSS Kanun Tasar›s›’nda tadilât yapma çal›flmalar›ndan vazgeçilmeli, Tasar› tamamen geri
çekilmelidir. 

Öte yandan, özellikle 13–14 Mart 2008 günü gerçeklefltirilen eylemler toplumun genifl kesimlerinin
gönlünün kazanm›fl; Emek Platformu’na ve onu oluflturan örgütlere olan deste¤ini fevkalâde
artt›rm›flt›r. Bu koflullarda, Emek Platformu’nun SSGSS Kanun Tasar›s›’nda s›n›rl› bir tadilât› her ne
gerekçeyle olursa olsun kabul etmesi ise baflta kendisini oluflturan örgütlerin üyeleri olmak üzere
çal›flan kesimleri hayal k›r›kl›¤›na u¤ratacak ve bu süreçte oluflan güveni yok edecektir. 

Oysa, Sosyal Güven(siz)lik ve Genel Sa¤l›k(s›zl›k) Sigortas› düzenlemesini bir kenara at›p toplumun
eme¤iyle geçinen kesimlerine sa¤l›kl› bir yaflam ve güvenli bir gelecek sa¤layacak gerçek bir reform
için mücadele etme imkân› bugün her zamankinden daha fazlad›r. Bugün, sa¤l›k ve sosyal güvenlik
haklar›m›z için en büyük güvencemiz kendi gücüne güvenen ve iradesini ortaya koymaktan çekin-
meyen bir emek hareketidir. 

Son olarak, befl buçuk y›ld›r iktidarda bulunan AKP’ye bir uyar›da bulunuyor ve uyar›m›z›n sa¤duyu
ile de¤erlendirilece¤ini umuyoruz:

Cumhuriyet tarihinin bu en gayri insani, bu en gayri vicdani, bu en gayri ahlâki Sosyal Güven(siz)lik
ve Genel Sa¤l›k(s›zl›k) Sigortas› giriflimini IMF’nin dayatmas›na boyun e¤erek TBMM’den geçiren bir
siyasi partinin sonraki günlerde bu icraat›n›n ma¤durlar›na ülkemizde yaflanan son geliflmeler bahane-
siyle kendisinin “ma¤dur” oldu¤unu anlatmaya çal›flmas› beyhude bir çaba olacakt›r.

Kamuoyuna sayg›lar›m›zla duyururuz.

Biz Karfl› Ç›karsak Yapamazlar! 

Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek Platformu


