
Değerli Meslektaşlarım, 

Sizleri İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygı ile 

selamlıyorum. Yönetim Kurulumuz Nisan 2018’de göreve geldiğinden bu yana 

iki yıldan fazla süre geçti.  

Göreve başladıktan sonra oda komisyonlarının daha aktif çalışmaları için çaba 

harcadık. Daha önce bulunmayan Asistan Hekimler Komisyonu, Kadın 

Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu bu 

dönemde kuruldu. Komisyonların düzenli toplanmalarını ve raporlarını yönetim 

kuruluna sunmalarını istedik. Demokratik ve katılımcı yönetim anlayışımızın 

gereği olarak komisyonlar ve Hekim Meclisi aracılığıyla her hekimin görüş ve 

önerilerini yönetime iletebilmesini sağlamaya çalıştık. Hekim Meclisi 

oluşturulan yeni tüzüğü ile Kasım 2018’de çalışmalarına başladı.  

Yönetim Kurulu olarak meslektaşlarımızın çalıştıkları kurumlarda karşılaştıkları 

sorunları birinci ağızdan öğrenebilmek ve çözümler üretebilmek amacıyla 

20’den fazla hastane ve çok sayıda Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ettik.  

Sağlıkta şiddet ne yazık ki karşılaştığımız en önemli sorunlarından biriydi. 

Yönetim Kurulumuz şiddete uğrayan meslektaşlarımızın ilk andan itibaren 

yanında oldu. Hukuk büromuz gerekli hukuksal desteği kendilerine verdi. 

Odamızın Hekimler İçin Acil Durum Hattı’nın görünür ve ulaşılabilir olması 

için çaba harcadık. Sağlıkta şiddetin kamuoyu gündeminde tutulması ve 

TBMM’de sağlıkta şiddeti önleyici bir yasanın çıkarılması için basın 

açıklamaları ve çeşitli etkinlikler düzenledik. 

Oda komisyonları ve çalışma gruplarından gelen öneriler ve sağlık alanındaki 

güncel konularla ilgili çok sayıda panel, konferans ve kurs düzenledik. Çevre ve 

halk sağlığını ilgilendiren her konuda sadece İzmir içinde değil, çevre illerdeki 

etkinliklerde de yer aldık. Diğer sağlık emek ve meslek örgütleri ile ortak eylem 



ve etkinliklere katıldık. İzmir Sağlık Platformu’nun oluşturulmasına öncülük 

ettik. 

14 Mart’ın Tıp Bayramı olarak kutlanışının 100. yılı, Ege Üniversitesi, Dokuz 

Eylül Üniversitesi, Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve 

Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlıkları, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 

ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katılımları ile İzmir Tabip Odası ev 

sahipliğinde tüm haftaya yayılan etkinliklerle kutlandı. Ne yazık ki bu yıl 14 

Mart haftası etkinliklerimizin büyük bölümünü Covid-19 pandemisi nedeniyle 

gerçekleştiremedik.  

Yönetim Kurulumuz pandemi sürecinin şeffaf, bilimsel kurallara uygun ve etkin  

izlemi için gerek ilimiz sağlık yöneticileri gerekse yerel yönetimlerle ve 

konunun bileşenleri diğer kurum ve örgütlerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu, 

özellikle sağlık çalışanlarının sağlığının korunması için tüm önlemlerin alınması 

gerektiğini en başında bildirdi.  

Odamızın temin edebildiği kişisel koruyucu donanımlar gönüllü 

meslektaşlarımız tarafından gereksinimi olan meslektaşlarımıza iletildi. Bu 

konudaki çabalarımıza destek olan, katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür 

ederiz.  

Pandemi döneminde yaşanan özlük hakları sorunları için gerek hastane 

yönetimleri gerekse İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirdik. Çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi için çalışanlarla işbirliği yapılmasını, eşit ve adaletli 

bir görev paylaşımı için çaba harcanmasını önerdik. 

Pandemi koşullarında sağlık hizmeti sunabilmek için büyük bir özveriyle çalışan 

hekimler arasında ek ödemede yaratılan adaletsizlikler sağlık ekibinin 

motivasyonunu olumsuz etkiledi. Yönetim Kurulumuz bu konuda iletilen 

yakınmalara, yaşanan adaletsizliklere müdahil oldu.  



Pandemi sürecinde çıkarılan genelge ile sağlık çalışanlarının izinleri, istifa, 

emeklilik ve görev değişiklikleri yasaklanmasına karşın, bazı özel sağlık 

kuruluşlarında çalışan hekimler ücretsiz izine çıkarıldı, bir bölümünün ise 

gelirlerinde belirgin düşme oldu. Yönetim Kurulumuz pandemi süresince  sağlık 

hizmetlerinin aksamaması,  artan sağlık çalışanı gereksiniminin karşılanması ve 

sağlık çalışanlarının  geçimlerini sağlayacak bir işte çalışabilmelerinin 

sağlanması için hazırladığı çözüm önerilerini basın ve kamuoyu ile paylaştı. 

Evlerindeki bireylere hastalık bulaştırma kaygısı taşıyan hekimler ve sağlık 

çalışanlarının kalabileceği yerler ayarlanması için İzmir Büyük Şehir Belediyesi 

(İBB) ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne çağrı yaptık. İzmir Büyük Şehir Belediyesi, 

kent merkezinde üç otelin bu amaçla sağlık çalışanlarına tahsis edilmesini 

sağladı, yine sağlık çalışanlarının ulaşımları için özel servisler oluşturuldu.  

Hekim ve sağlık çalışanları, Covid-19 pozitif olduklarında iş kazası ve meslek 

hastalığı olarak yorumlanmamakta ve bu konuda resmi bildirimlerinin 

yapıldığına dair bir bilgi verilmemektedir. Covid-19 pozitif hekim ve sağlık 

çalışanlarının çalıştıkları kurumlar ne olursa olsun hastalıklarının iş kazası / 

meslek hastalığı olarak tanımlanması için vefat eden bir meslektaşımız adına 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yaptık. 

Covid-19 nedeniyle Türkiye genelinde 23’ü hekim 43 sağlık çalışanı yaşamını 

yitirdi. İzmir’de kaybettiğimiz Dr. Muharrem İdiz, Dr. Nihat Dayanıklı, Dr. Nuri 

İdiz, Dr. Galip Berkan Dingiloğlu ve Dr. Yıldırım Can’ı sevgi ve saygı ile 

anıyoruz. Anıları mücadelemizde yaşayacak. 

Kuruluş yasalarında değişiklik yapılması planlanan Barolar ve Türk Mühendis 

ve Mimar Odaları Birliği ile birlikte ortak basın toplantısı gerçekleştirdik. 

Meslek odalarımıza ve Türk Tabipleri Birliği’ne yapılmak istenen müdahaleleri 

kabul etmeyecek, hekimlik değerlerini ve mesleki etik ilkeleri savunmaya 

devam edeceğiz. 



İktisadi işletmemiz olan İlk Yardım Eğitim Merkezi’nin Sorumlu Müdürü 

meslektaşımız Dr. Oğuz Yanık’a gerçekleştirdiği yararlı ve verimli çalışmalar 

için teşekkür ederiz. 

Özverili çalışmaları için Hukuk Büromuz sorumlusu Av. Mithat Kara’ya, Oda 

çalışanlarımız Arzu Ergünal, Özlem Sabırlar, Nazlı Akkaş, Özgür Sabırlar, 

Mesut Biçer ve Mustafa Dinçay’a da teşekkürlerimizi sunarız. 

Bizler halkın sağlık hakkını savunurken, barışın egemen olduğu, özgür, adil, 

demokratik bir ülkede yaşama isteğimiz de güçleniyor. İnsanca çalışma 

koşulları, çalışırken ve emeklilikte insanca ücret, iş ve gelir güvencesi, mesleki 

bağımsızlık, eşit, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti için mücadeleye devam 

edeceğiz. Akıldan ve bilimden yana olma tutumumuzu bugün olduğu gibi yarın 

da sürdüreceğiz. Siz meslektaşlarımızı bu mücadelede bizimle olmaya, Odamıza 

ve meslek örgütümüze sahip çıkmaya davet ediyoruz. 

İki yıldan uzun süredir birlikte çalıştığımız Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarıma 

teşekkür ediyor, yeni seçilecek meslektaşlarıma da başarılar diliyorum.  

 

Saygılarımla 

Prof. Dr. Funda Barlık Obuz 

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

 

 


