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Sunuş

Değerli meslektaşlarım

Covid-19 Pandemisinin birinci yılını geride bıraktığımız şu günlerde ülke ve dünya olarak zor 
günler yaşıyoruz. Ülkemizde siyasal iktidarın demokrasiden, adaletten giderek uzaklaşan po-
litikalarının yol açtığı sağlıksız ortam pandemi sürecinde daha da belirginleşmiştir. Sağlıkta 
Dönüşüm Programı ile birlikte piyasaya teslim edilen sağlık alanında var olan sorunlar daha da 
büyümüştür. 

Pandemi yönetiminde sağlık meslek örgütlerini sürecin dışında tutmaya çalışan bir anlayışa 
karşın, halkın sağlık hakkı için mücadelemizi sürdürüyoruz.  İzmir Tabip Odası olarak her ko-
şulda toplum sağlığı ve mesleki haklarımız için doğruları savunmaya devam edeceğiz. Meslek 
örgütlerinin katılımı sağlanmadan pandemi ile mücadelenin başarılı bir şekilde yürütülemeye-
ceğini defalarca dile getirdik.  Ancak salgının ilk gününden itibaren gizlenen gerçeklerin can 
kayıplarını arttıracağını söyleyip, hakikatin peşine düştüğümüz için meslek örgütümüz itibar-
sızlaştırılmaya çalışıldı, hedef haline getirildi. İzmir Tabip Odası süreçte pandemi konusunda 
toplumu doğru bilgilendirme görevini yerine getirmiş, yaratılmaya çalışılan başarı hikayesi al-
gısına karşın pandemi gerçeklerini kamuoyu ile paylaşmıştır. Yöneticilerin açıklamalarıyla ör-
tüşmeyen bu açıklamalarımız sonuçta hep doğru çıkmış, görüş ve eleştirilerimizde haklılığımız 
görülmüştür. Şeffaf yönetilmeyen ve toplum sağlığının göz ardı edilebildiği karar süreçleri son-
rası pandemi mücadelesinde başarı sağlanamamıştır. Başarısızlığın sorumluluğu vatandaşlara, 
pandemi ile mücadelenin bütün yükü sağlık çalışanlarına yüklenmeye çalışılmıştır. Pandemi-
nin başından beri yaşamlarını riske atarak özveri ile sağlık hizmeti vermeye çalışan hekim ve 
sağlık çalışanları tükenme noktasına gelmişlerdir. Bu konudaki isyanımızı, itirazlarımızı her 
ortamda dile getirdik. 

Oda yönetimi olarak hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sağlığı, hakları, güvenliği konusunda 
yoğun çaba gösterilmiş, bu konuda yaşanan ihlalerin üzerine gidilmiştir. Konuyla ilgili ilimiz 
sağlık idarecileri ve hastane yöneticileri ile görüşmeler yapılmıştır. Hekimlerin çalışma koşul-
ları, çalışma ortamları, eşit ve adil görev paylaşımı ve diğer özlük hakları konusunda mücadele 
verilmiştir. Hekimlerin sosyal ve ekonomik talepleri değişik ortamlarda dile getirilmiş, ek öde-
melerde yaşanan haksızlıklara karşı aktif tutum izlenmiştir. 

Yeterli ve nitelikli koruyucu ekipman sağlanmasından, düzenli covid testi yapılmasına kadar 
çok konuda hekimlerin sağlığının korunması yönünde çaba sarfedilmiştir. Covid-19‘un bir 
meslek hastalığı kabul edilmesi için gerek yerelde gerçekleştirilen etkinlikler gerekse ülke çapın-
da TTB’nin gerçekleştirdiği kampanyalara destek olunarak farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. 
Buna karşın ülkeyi yönetenler Covid-19 ’dan zarar gören, ölen sağlık emekçilerine illiyet bağını 
dayatmakta, Covid-19 için meslek hastalığı yasası çıkarmamaktadırlar. Bu konudaki mücadele-
miz Covid-19 bir meslek hastalığı kabul edilene kadar sürecektir. 

İlimiz sağlık yöneticilerinin İzmir Tabip Odası’nı sürecin dışında tutma çabalarına karşın yerel 
yönetimler ve demokratik kitle örgütlerince oluşturulan “Kriz Masası”nda odamız aktif bir rol 
üstlenmiştir.  Pandemide sağlık çalışanlarına barınma, ulaşım, gibi konularda yerel yönetim 
desteği sağlanmıştır. 

 İzmir depremi sürecinde de Kriz Masası önemli görevleri yerine getirmiş, oluşturulan dayanış-
ma ağları ile her konuda depremzedelere destek sağlanmıştır.   Toplum sağlığı açısından başta 
geçici barınma merkezleri olmak üzere sahada etkin bir çalışma gösterilmiş, sürece ilişkin gö-
rüş, eleştiri ve önerilerimizi içeren raporlarlar basın ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. 
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Sunuş

Ne yazık ki pandemide sağlıkta şiddet devam etti. Bizler sağlıkta şiddete karşı etkin mücade-
lemizi sürdürdük. Karakoldan adliyeye her aşamasında meslektaşlarımızın yanında olduk, hu-
kuki destek verdik. Taleplerimizi basın açıklamaları ile dile getirdik. Toplumsal farkındalığı ar-
tırmak amacıyla medya ve sosyal medyada paylaşımlar yaptık. Saldırganların en ağır cezaları 
almaları konusunda yoğun çaba gösterdik. Meslektaşlarımızın yalnız olmadığını ve şiddetin 
cezasız kalmayacağını ortaya koyduk. 

Pandeminin getirdiği kısıtlamalara rağmen başta 65 yaş yaş üstü olmak üzere meslektaşlarımız-
la dayanışmayı yükseltmeye onlara süreçte karşılaştıkları sorunlar da destek olmaya çalıştık. 
Covid -19 hastalığına yakalanan meslektaşlarımızla dayanışma ağları oluşturarak sıkıntılı sü-
reçlerde yanlarında olduk. Aşılama süreçlerinde tüm meslektaşlarımızın ve birlikte çalıştıkları 
sağlık çalışanlarının aşılanması konusunda gerekli çalışmaları hayata geçirdik. 

Oda yönetimimiz pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen salon toplantılarını çevirimiçi ola-
rak gerçekleştirildi. Çok sayıda bilimsel, mesleki toplantıların yanı sıra kültürel ve sanatsal top-
lantılar düzenlenmiştir. 

Bu yılki 14 Mart tıp bayramı etkinliklerini pandemide kaybettiğimiz meslektaşlarımızın ve tüm 
vatandaşların acısı yüreğimizde hissederek gerçekleştirdik. Onlar için Çiğli’de oluşturduğumuz 
“Anı Ormanı”na fidanlar diktik, Karşıyaka’da “Saygı Anıtı”, Eşrefpaşa Hastanesi duvarlarında 
“Korona Kahramanları” murali açılışları yaptık, denize karanfiller bıraktık. Covid 19 nedeniyle 
kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını unutmayacağız. Anıları hekimlik mücadelemize ışık tutacak. 

Ülke yönetiminde giderek artan baskılara karşın, demokrasi, adalet, özgürlük, barış konusunda 
diğer demokratik kitle örgütleriyle dayanışma içinde mücadele verdik. Bilimin ve aklın ışığında 
cumhuriyet kazanımlarını ve laikliği savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Evrensel hekimlik değer-
lerini ve mesleki etik ilkelerimizi koruyacağız.  Kadın haklarından, çevre sorunlarına toplum 
sağlığını ilgilendiren tüm süreçlerde oda olarak aktif bir tutum izlemeye devam edeceğiz. 

Sizleri onurlu muhalafetleri nedeniyle susturulmaya, etkisizleştirilmeye, itibarsızlaştırılmaya 
hatta kapatılmaya çalışılan meslek örgütümüze sahip çıkmaya çağırıyoruz. 

Hazırladığımız çalışma raporunda oda yönetim kurulumuzun göreve geldiği tarihten bu yana 
gerçekleştirdiği etkinlikleri görüşlerinize sunuyoruz. Odamızın etkinliklerinde özverili çalış-
maları için Av. Mithat Kara’ya ve Oda çalışanlarımız Arzu Ergünal’a, Nazlı Akkaş’a, Özlem Sa-
bırlar’a, Mesut Biçer’e, Mustafa Dinçay’a,Özgür Sabırlar’a teşekkür ederiz.

Sağlıklı mutlu yıllar dileğiyle. 
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OP. DR. M. LÜTFİ ÇAMLI
Başkan

DR. NURİ SEHA YÜKSEL
Genel Sekreter

DR. ZEYNEP ALTIN
Veznedar Üye
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PROF. DR. EMEL ADA
Radyoloji Uzmanı

PROF. DR. ŞÜKRÜ BOYLU
Genel Cerrahi Uzmanı

DOÇ. DR. RAZİYE CANAN VERGİN
Pediatrik Hematoloji Uzmanı

UZM. DR. YAŞAR ZORLU
Nöroloji Uzmanı

DOÇ. DR. ŞEREF GÜLSEREN
Psikiyatri Uzmanı

PROF. Dr. FUNDA BARLIK OBUZ
DEÜTF Radyoloji AD Öğretim Üyesi

Dr. ZEHRA METE
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

DR. FATİH SÜRENKÖK
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Dr. ALİ AĞZITEMİZ
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

PROF. DR. TÜRKAN SÜREN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

PROF. DR. FERİDE AKSU TANIK
Halk Sağlığı Uzmanı

DR. NEZAKET KAYA
Psikiyatri Uzmanı

DR. MURAT ERMETE
Patoloji Uzmanı

DR. MUSTAFA VATANSEVER
Pratisyen Hekim

DR. AYŞE NUR ENGİNDENİZ
Psikiyatri Uzmanı

DOÇ. DR. NERGÜL ÇÖRDÜK
Çocuk Cerrahisi Uzmanı

DR. FİRDEVS ÇETİN UYSAL
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

DR. SİBEL UYAN
Aile Hekimi

DR. SERKAN ŞEN
Aile Hekimi
 
DR. HABİBE GÜNEŞ
Pratisyen Hekim

DR. YÜCE AYHAN
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

DR. BERNA KARAKOÇ
Psikiyatri Uzmanı

DR. FATİH SUN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
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11-12 Temmuz 2020
Genel Kurul ve Seçim

20 Temmuz 2020
İBB Kriz Yönetimi Üst Kurul toplantısı
Dr. M. Lütfi Çamlı

21 Temmuz 2020
Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın, Bursa Uludağ Üniver-
sitesi Rektörlüğü tarafından açılan soruşturma ile 
ilgili savunmasını sunması
Yer: Bursa

24 Temmuz 2020
Tören
D.E.Ü.T.F. Mezuniyet Töreni
Dr. M. Lütfi Çamlı, Dr. Süleyman Kaynak
Yer: Sabancı Kültür Sarayı 

28 Temmuz 2020
Ziyaretçi
Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri

04 Ağustos 2020
İBB Kriz Yönetimi Üst Kurul toplantısı
Dr.M. Lütfi Çamlı

11 Ağustos 2020
Ziyaret
İzmir İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Burak Öztop
Dr.M. Lütfi Çamlı, Dr. Nuri Seha Yüksel, Dr.Süley-
man Kaynak, Dr.Hakan Köse, Dr.Zeynep Altın 

11 Ağustos 2020
Toplantı
Onur Kurulu

12 Ağustos 2020
Röportaj
Karşıyaka Belediyesi Gazetesi
Dr. M. Lütfi Çamlı

12 Ağustos 2020
Güzelbahçe Go-kart eylemi
(Dr.M. Lütfi Çamlı, Dr.Nuri Seha Yüksel, 
Dr.Süleyman Kaynak, Dr.Hakan Köse)

ETKİNLİKLERİMİZ
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13 Ağustos 2020
Hekim Meclisi Seçim Kurulu toplantısı

13 Ağustos 2020
Ziyaret
İBB Başkanı Tunç Soyer

17 Ağustos 2020
İBB Kriz Yönetimi Üst Kurul toplantısı
Dr.M. Lütfi Çamlı

20 Ağustos 2020
Toplantı
Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler 
Komisyonu (zoom)

21 Ağustos 2020
Basın Açıklaması
Pandemi devam ederken sağlık çalışanlarının 
özlük hakları, çalışma koşulları ve ücretler
(Dr.M. Lütfi Çamlı, Dr.Nuri Seha Yüksel, Dr.Süley-
man Kaynak, Dr.Mübetcel İlhan)

22 Ağustos 2020
TTB Merkez Konseyi
Genel Yönetim Kurulu Toplantısı
Yer: Ankara
Dr.M.Lütfi Çamlı, Dr.Nuri Seha Yüksel

24 Ağustos 2020
Toplantı
Kültür Sanat Sosyal Faaliyetler Komisyonu (zoom)

25 Ağustos 2020
Ziyaretçi
Demokrat İskenderun Gazetesi (Ersen Korkmaz)

26 Ağustos 2020
Toplantı
Özel Hekimlik Komisyonu (zoom)

31 Ağustos 2020
İBB Kriz Yönetimi Üst Kurul toplantısı
Dr.M. Lütfi Çamlı

09 Eylül 2020
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu (zoom)

10 Eylül 2020
Panel
Pandemi Süreci Yönetimi: Neredeyiz?
Moderatör: Prof.Dr.Ali Osman Karababa, 
Konuşmacılar: Prof.Dr.Gül Ergör, Prof.Dr.Raika 
Durusoy, Uzm.Dr.Berna Karakoç 
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10 Eylül 2020
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu (zoom)

11 Eylül 2020
Toplantı
Çevre Sağlığı Komisyonu (zoom)

14 Eylül 2020
Toplantı
Emekli Hekimler Komisyonu (zoom)

15 Eylül 2020
DEÜTF İntörnlerinin ders kapsamında zoom 
toplantısı

15 Eylül 2020
İBB Basın Yayın röportaj
Mezopotamya Ajansı röportaj
(Dr.M. Lütfi Çamlı)

15 Eylül 2020
Ziyaretçi
İzmir Barosu Başkanı

15 Eylül 2020
Toplantı
Özel Hekimlik Komisyonu (zoom)

16 Eylül 2020
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu 
(zoom)

16 Eylül 2020
Toplantı
Aile Hekimliği Komisyonu (zoom)

17 Eylül 2020
Telekonferans
Pandemi ve Sağlık Çalışanları
Moderatör: Dr.Nuri Seha Yüksel
Konuşmacılar: Dr.Derya Mengücük, Dr.Yücel 
Demiral, Dr.Aslı Davas 

17 Eylül 2020
Toplantı
Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler 
Komisyonu (zoom)

17 Eylül 2020
Basın Açıklaması
“Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz”
Yer:İzmir Tabip Odası
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18 Eylül 2020
Ziyaretçi
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur

18 Eylül 2020
Toplantı
İnsan Hakları Komisyonu (zoom)

18 Eylül 2020
Basın Açıklaması
“Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz”
Yer:Türkan Saylan Kültür Merkezi

21 Eylül 2020
Toplantı
Kültür Sanat Sosyal Faaliyetler Komisyonu (zoom)

22 Eylül 2020
Ziyaretçi
DİSK Ege Bölge Temsilciliği

22 Eylül 2020
Ziyaretçi
İzmir Diş Hekimleri Odası

22 Eylül 2020
Toplantı
Sağlık Hukuku Komisyonu (zoom)

23 Eylül 2020
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu (zoom)

24 Eylül 2020
Ziyaretçi
DİSK Ege Bölge Temsilciliği ve bağlı sendikaların 
temsilcileri

24 Eylül 2020
Telekonferans
Pandemi Sürecinde Laboratuar Testleri
Moderatör: Dr.Candan Çiçek
Konuşmacılar: Dr.Yüce Ayhan, Dr.Selda Erensoy, 
Dr.Ayşın Zeytinoğlu, Dr.Arzu Sayıner 
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28 Eylül 2020
Toplantı
İnsan Hakları Komisyonu (zoom)

29 Eylül 2020
Ziyaretçi
Mülkiyeliler Birliği Derneği İzmir Şubesi

29 Eylül 2020
Ziyaretçi
Romenler Derneği 

30 Eylül 2020
Toplantı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Komisyonu (zoom)

30 Eylül 2020
“Dokuz Eylül Üniversitesi’nde çalışanların hak 
arayışı suç değildir”
DEÜ Rektörlüğü tarafından İzmir Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu
Tabip Odası yöneticileri ve sendika temsilcileri 
ifade sonrası basın açıklaması
Yer: Kantar Polis Karakolu 

01 Ekim 2020
Telekonferans
Pandemide Klinik Süreçler
Moderatör: Dr.Sema Alp Çavuş
Konuşmacılar: Dr.Abdullah Sayıner, Dr.Işıl Köse, 
Dr.Başak Bayram 

02 Ekim 2020
Ziyaretçi
İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu

06 Ekim 2020
Ziyaretçi
İzmir Büyükşehir Belediyesi

06 Ekim 2020
Toplantı
Sağlık Hukuku Komisyonu (zoom)

08 Ekim 2020
Tören
Dr.Mehmet Atilla Baran’ı uğurlama 
Yer:Alsancak Devlet Hastanesi
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09 Ekim 2020
Basın bildirisi
“Yeter Artık, Mesleğimizi İtibarsızlaştırmaktan 
Emeğimizi Değersizleştirmekten Vazgeçin”

12 Ekim 2020
Artı TV
Türkan Özilhan DH’deki şiddet hakkında telefon 
bağlantısı
Dr.M. Lütfi Çamlı

12 Ekim 2020
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu 
(zoom)

13 Ekim 2020
DEÜTF İntörnlerinin ders kapsamında zoom 
toplantısı

13 Ekim 2020
Toplantı
Onur Kurulu

13 Ekim 2020
Ziyaretçi
SES İzmir Şubesi

13 Ekim 2020
Hekim Meclisi önceki Divan’a plaket verilmesi

14 Ekim 2020
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu (zoom)

14 Ekim 2020
Telekonferans
Evrimsel Tıp
Dr.Melih Kaptanoğlu 
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15 Ekim 2020
Toplantı
Hekim Meclisi
16 Ekim 2020
Hastaneler önünde ve tüm birimlerde anma ve 
saygı duruşu
(Covid-19 nedeniyle yitirdiğimiz Aydın Tabip 
Odası Başkanı Dr.Esat Ülkü ve kaybettiğimiz tüm 
sağlık çalışanları için)

19 Ekim 2020
Toplantı
İnsan Hakları Komisyonu (zoom)

23 Ekim 2020
Ziyaretçi
Tekstilciler Odası

23-24-25 Ekim 2020
6. Siyasal Psikoloji Konferansı
“Vazgeç (me) mek” 
Dr.M.Lütfi Çamlı

24 Ekim 2020
TTB Merkez Konseyi
Genel Yönetim Kurulu Toplantısı
Yer: Ankara
Dr.M.Lütfi Çamlı, Dr.Nuri Seha Yüksel

26 Ekim 2020
Konferans
Dünyayı Etkileyen Salgınlar
Konuşmacı: Prof.Dr.Kadircan Keskinbora

27 Ekim 2020
Basın Açıklaması
“Pandemi mücadelesinde özveriyle sağlık 
hizmetleri sunan sağlık emekçilerinin sorunları ve 
talepleri”
İzmir Sağlık Platformu

27 Ekim 2020
Toplantı
Onur Kurulu
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27 Ekim 2020
Telekonferans
Covid Döneminde Bağışıklama
Moderatör:Dr.Türkan Günay
Konuşmacılar: Dr.Muzaffer Eskiocak, Dr.Oğuz 
Kılınç 

29 Ekim 2020
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Cumhuriyet Meydanı Çelenk Sunma töreni
(Dr.M.Lütfi Çamlı, Dr.Nuri Seha Yüksel, Dr.Behiye 

Munğan, Dr.Süleyman Kaynak, Dr.Hakan Köse
29 Ekim 2020
Telekonferans
Cumhuriyetin Sağlık Kazanımları Konferansı-6
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Salgın Hastalıklar: 
Trahom Mücadelesi 
Konuşmacı:Prof.Dr.Süleyman Kaynak

03 Kasım 2020
Basın Açıklaması
İTO Deprem Değerlendirme Raporu
Dr.M. Lütfi Çamlı, TTB MK 2. Başkanı Doç.
Dr.Ali İhsan Ökten, TTB Etik Kurul Başkanı Prof.
Dr.Feride Aksu

04 Kasım 2020
Basın Açıklaması
İzmir Depremi
TMMOB-İzmir Barosu-İzmir Tabip Odası
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04 Kasım 2020
Ziyaretçi
KESK Yönetimi

04 Kasım 2020
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu (zoom)

05 Kasım 2020
İzmir Depremi sonrası çadır kentte konteynırda 
Odamıza adına stant açılması
Yer: Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı

08 Kasım 2020
TTB ve Tabip Odası temsilcilerinin geçici barınma 
merkezi ziyareti
(TTB MK Başkanı Prof.Dr.Şebnem Korur, İzmir 
Tabip Odası Başkanı Dr.M.Lütfi Çamlı, Ankara-İs-
tanbul-Diyarbakır-Manisa-Şanlıurfa Tabip Odaları 
temsilcileri)

08 Kasım 2020
Çevrimiçi Eğitim
İzmir Tabip Odası Olağandışı Durumlarda Hızlı 
Değerlendirme Kursu
11-15 Kasım 2020
Tükeniyoruz Eylemlilik haftası

11 Kasım 2020
Telekonferans
Afetlerde Ruh Sağlığı ve Psikososyal Yaklaşım 
Moderatör:Dr.Aslı Davas
Konuşmacılar:Tufan Fırat Göksel, Dr.Nezaket 
Kaya, Dr.Adem Bayrakçı,Psikolog Zeynep Akyüz
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13 Kasım 2020
Basın bildirisi
Pandemi dönemi işyeri hekimlerinin çalışma 
koşulları anketi

16 Kasım 2020
Toplantı
İnsan Hakları Komisyonu (zoom)

16 Kasım 2020
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu (zoom)

17 Kasım 2020
Basın Açıklaması
“Salgın Yayılıyor, Toplumsal Hareketlilik Derhal 
En Etkin Biçimde Kısıtlanmalıdır”
Dr.M.Lütfi Çamlı, Dr.Nuri Seha Yüksel, Dr.Süley-
man Kaynak, Dr.Zeynep Altın

17 Kasım 2020
Ziyaretçi
İzmir Yaşam Alanları

17 Kasım 2020
Ziyaretçi
Çağdaş Hukukçular Derneği

19 Kasım 2020
Ziyaret
İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi 
Başhekim vekili Dr.Sinem Namdaroğlu

19 Kasım 2020
 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
Pandemide İşyeri Hekimliği
Konuşmacı: Prof.Dr.Alp Ergör

20 Kasım 2020
 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
Filyasyon Çalışmaları
Konuşmacı: Prof.Dr.Gül Ergör

26 Kasım 2020
Toplantı
Hekim Meclisi

27 Kasım 2020
Basın bildirisi
“Kamuoyundan bilgi saklayan süreci şeffaf yönete-
meyenler hesap vermelidir”

03 Aralık 2020
Ziyaret
İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi 
Başhekimi

05 Aralık 2020
Toplantı
“TTB Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitim” 
(zoom)
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05 Aralık 2020
Kurs
Çevre Sağlığı Komisyonu 
Çevresel ve Sağlık Etki Değerlendirme Kursu
Prof.Dr.Nilay Etiler, Prof.Dr.Çiğdem Çağlayan, 
Av.Deniz Bayram, Dr.Ahmet Soysal, Buket Atlı

07 Aralık 2020
Toplantı
İnsan Hakları Komisyonu (zoom)

07 Aralık 2020
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu (zoom)

07 Aralık 2020
Basın bildirisi
“Pandemi sürecinde işyeri hekimlerinin yaşadığı 
sıkıntılara çözüm getirilmelidir”
İzmir Tabip Odası-İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 
Komisyonu

08 Aralık 2020
Basın bildirisi
İzmir Depremi 1. ay değerlendirme raporu

10 Aralık 2020
Basın bildirisi
“Etkin ve güvenli olduğu onaylanmış Covid-19 aşısı 
ücretsiz olarak toplumun tüm kesimlerine eşit ve 
adil bir şekilde ulaştırılmalıdır”

10 Aralık 2020
Basın bildirisi
Sağlıkta kıymetli reçete: İnsan Hakları
İzmir Tabip Odası-İnsan Hakları Komisyonu

10 Aralık 2020
Telekonferans
Pandemide işyerinde aşılama ve covid aşıları
Moderatör: Dr.Esat Hoşgönül
Konuşmacı:Prof.Dr.Yüksel Gürüz
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11 Aralık 2020
Telekonferans
Dünya İnsan Hakları Günü
Kötülük ve İyiyi Savunma Hakkı
Konuşmacı:Prof.Dr.Cem Kaptanoğlu

12 Aralık 2020
26. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (zoom)
Prof.Dr.Selda Erensoy
Ankara Tabip Odası

14 Aralık 2020
Toplantı
Kültür Sanat Sosyal Faaliyetler Komisyonu (zoom)

14 Aralık 2020
Basın bildirisi
“İzmir Halk Sağlığı Laboratuarının kapatılması ciddi 
bir halk sağlığı sorunu yaratacaktır”
İzmir Tabip Odası-Çevre Sağlığı Komisyonu

16 Aralık 2020
Telekonferans
Pandemi Sürecinde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
Moderatör:Dr.Önder Küçük
Konuşmacı:Prof.Dr.Yankı Yazgan

17 Aralık 2020
Toplantı
Hekim Meclisi

17 Aralık 2020
Telekonferans
Medical Akademi Sağlık Hukuku oturumu-6
Pandemi sürecinde hekim hakları ve davaları
Dr.M.Lütfi Çamlı, Dr.Yakup Gökhan Doğramacı, 
Av.Mithat Kara, Av.Ümit Erdem

19 Aralık 2020
Basın bildirisi
“Covid-19’un meslek hastalığı kapsamında değer-
lendirilmesi süreçlerinde illiyet bağı tartışmaları 
yapılmamalıdır”
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21 Aralık 2020
Telekonferans
Covid aşıları hakkında merak ettiklerimiz
“Prof.Dr.Özlem Kurt Azap soruyor, Prof.Dr.Pınar 
Okyay ve Prof.Dr.Murat Akova yanıtlıyor”

22 Aralık 2020
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu (zoom)

22 Aralık 2020
Halk Sağlığı Komisyonu (zoom)

23-26-27-29 Aralık 2020
Ata Soyer XXIV. Halk Sağlığı Güz Okulu
“Nasıl Bir Birinci Basamak Sağlık Örgütlenmesi İle 
Salgınla Mücadele Mümkün?” (zoom)
(İTO Halk Sağlığı Komisyonu-TTB Halk Sağlığı 
Kolu)

24 Aralık 2020
Toplantı
Onur Kurulu

25 Aralık 2020
Telekonferans
Covidde Tüm Basamaklar Konuşuyor-2
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

28 Aralık 2020
Basın açıklaması
“TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr.Şeyhmus 
Gökalp serbest bırakılmalıdır” 

30 Aralık 2020
Ortak Basın Açıklaması
“Öfkeliyiz çünkü tükendik, çünkü ölüyoruz”
İzmir Sağlık Platformu
Yer:Konak eski Sümerbank önü
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04 Ocak 2021
Erkek Olacaksın Belgesel Film söyleşisi
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu-Uçan 
Süpürge Vakfı

06 Ocak 2021
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu (zoom)

07 Ocak 2021
Telekonferans
Olağandışı Durumlarda Yaşlı Sağlığı ve Sağlıklı 
Yaşlanma
Konuşmacılar: Prof.Dr.Reyhan Uçku, Doç.Dr.Sevnaz 
Şahin
Emekli Hekimler Komisyonu

07 Ocak 2021
Telekonferans
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde 
Muayenehane Hekimlerinin Yükümlülükleri 
Özel Hekimlik Komisyonu

08 Ocak 2021
Telekonferans
Covid-19 Sonrası İzolasyon Süreci ve İşe Dönüşlerde 
Hasta Yönetimi
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

12 Ocak 2021
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu (zoom)

13 Ocak 2021
Telekonferans
İyi, Temiz, Adil Dünya ve Gıda 
Konuşmacı: Gazeteci-Yazar Nedim Atilla 
Kültür Sanat ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu

14 Ocak 2021
Ziyaretçi
Eğitim-Sen 2 Nolu Şube
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14 Ocak 2021
Toplantı
Hekim Meclisi

18 Ocak 2021
Telekonferans
Acil Servis Hekimleri

20 Ocak 2021
Toplantı
Çevre Sağlığı Komisyonu (zoom)

23 Ocak 2021
Telekonferans
Sanatla İyileşiyor, İyileştiriyoruz: 
Sanatla Sağlık Buluşmaları
Moderatör: Dr.Pınar Üretmen
Konuşmacı: Ece Temelkuran

25 Ocak 2021
Toplantı
Emekli Hekimler Komisyonu (zoom)

26 Ocak 2021
Ziyaret
İzmir Orman Bölge Müdürü
(Dr.M. Lütfi Çamlı)

26 Ocak 2021
Toplantı
Ege Tabip Odaları Bölge toplantısı (zoom)

27 Ocak 2021
Telekonferans
Covid ve Aile İlişkileri
Moderatör:Dr.Nezaket Kaya
Konuşmacı:Prof.Dr.Hürol Fışıloğlu
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27 Ocak 2021
Toplantı
Aile Hekimleri Komisyonu (zoom)

01 Şubat 2021
Telekonferans
Yönetmenle Söyleşi: Kadınlar Ülkesi
Moderatör:Dr.Nur Engindeniz
Konuk:Şirin Bahar Demirel

02 Şubat 2021
DEÜTF İntörnlerinin ders kapsamında zoom to-
plantısı

4 Şubat 2021
Telekonferans
Covid Aşıları ve Türkiye Gerçeği
(Dr.M.Lütfi Çamlı, Dr.Fatih Sürenkök,Prof.Dr.Yük-
sel Gürüz)
İzmir Kent Konseyi

09 Şubat 2021
Basın Açıklaması
Dr. Şeyhmus Gökalp davası hakkında
Yer:Diyarbakır Tabip Odası
(Dr.M. Lütfi Çamlı, Prof.Dr.Feride Aksu Tanık)

11 Şubat 2021
Toplantı
Hekim Meclisi

11 Şubat 2021
Ziyaret
İBB Eşrefpaşa Belediye Hastanesi Başhekimi Op.Dr.
Kadir Devrim Demirel
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12 Şubat 2021
Telekonferans
İşyerinde Sağlık Hijyeni-1
Konuşmacı:Işık Şahbaz

18 Şubat 2021
Telekonferans
Sinemada Hekim İmgesi
Moderatör:Dr.Nurdan Talay
Konuşmacı:Jülide Sedef Göçmen

25 Şubat 2021
Telekonferans
Kadın Psikiyatristler Kadın Filmlerini Konuşuyor
Moderatör:Dr.Pınar Üretmen, Dr.Caner Fidaner
Konuşmacı:Dr.Şule Özden Topkaya

03 Mart 2021 
Telekonferans
Pandeminin 1.Yılında Sürecin Değerlendirilmesi
Prof.Dr. Kayıhan Pala -Doç.Dr. Osman Elbek

07 Mart 2021 
Panel
Pandemide Kadın Olmak

08 Mart 2021
Yaşamak ve yaşatmak için 8 Martta Birlikteyiz!
İzmir Sağlık Platformu

09 Mart 2021
Söyleşi
Alin Taşçıyan ile İran Sinemasında Kadın

10 Mart 2021 
Telekonferans: Ülkemizde Hekimlik ve Tıp Nereye 
Gidiyor
Prof.Dr. Süleyman Kaynak
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11 Mart 2021  
Basın Açıklaması: Toplumun Sağlığı ve Sağlık Eme-
kçilerinin Hakları İçin Susmadık Susmayacağız!
Konak Kemeraltı Girişi

11 Mart 2021  
Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni “Hekim Gözüyle Pan-
demi Günlükleri”
İzmir Tabip Odası Konferans Salonu

12 Mart 2021  
Sağlık Emekçilerine Saygı Anı Ormanı Fidan Dikme 
Etkinliği
Çiğli /İzmir

12 Mart 2021  
Belgesel Gösterimi 
“Pandemide Sağlık Emekçileri”

13 Mart 2021 
Kaybettiğimiz ve Katledilen Sağlık Emekçileri için 
Denize Karanfil Bırakma 
Cumhuriyet Meydanı

13 Mart 2021 
Pandemide kaybettiğimiz sağlık emekçileri adına 
duvar resimleri açılış töreni
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi

14 Mart 2021 
Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunma Töreni
(Cumhuriyet Meydanı)
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15 Mart 2021 
Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı Açılışı
(Bostanlı Vapur İskelesi Karşısı) 

15 Mart 2021 
Telekonferans
“Pandemide Örgütlü Olmak”
Dr. Fatih Sürenkök, Dr. Selim Ölçer, Dr. Eriş Bilaloğ-
lu, Dr. Ali Çerkezoğlu

15 Mart 2021 
Söyleşi 
“GALENOS” 
Doç.Dr. Murat Tozan ile Söyleşi

16 Mart 2021 
Telekonferans
 “AFRODISIAS” 
Nezih Aytaçlar ile Söyleşi

18 Mart 2021 
Söyleşi
Yazar Buket Uzuner ile “Gelibolu” Söyleşisi

15 Mart-26 Mart 2021
2021 yılı Meslekte 40. ve 50.Yılını dolduran 
hekimlere Plaket ve Onur Belgesi sunumu
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25 Mart 2021
Kadın Psikiyatristler Kadın Filmlerini Konuşuyor
Moderatörler:Dr.Pınar Üretmen, Dr.Caner Fidaner
Konuk:Dr.Handan Özek Erkuran

1 Nisan 2021
Pandemi nedeniyle kaybettiğimiz sağlık 
çalışanlarını anma günü etkinliği
Bostanlı Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı

01 Nisan 2021
Hekim Meclisi Toplantısı

5 Nisan 2021
“İşyeri hekimleri neden yüksekten korkar?” 
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

06 Nisan 2021
Ortak Basın Açıklaması
“Yaşamdan, İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmi-
yoruz!”
Yer: İzmir Tabip Odası

15 Nisan 2021
Basın Açıklaması
“Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz! Ölümleri 
Durdurun!”
Yer: İzmir Tabip Odası
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20 Nisan 2021
Ziyaret
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda
Dr. Lütfi Çamlı, Dr. Nuri Seha Yüksel 

26 Nisan 2021
Ortak Basın Açıklaması
“Çernobil felaketinin 35’inci yıldönümü”
İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu
Yer: Gaziemir

27 Nisan 2021
Basın Toplantısı
“Türkiye hiçbir ülkenin çöp tenekesi değildir!”
Dr. Lütfi Çamlı, Dr. Ahmet Soysal
Yer: İzmir Tabip Odası

29 Nisan 2021
Basın Açıklaması
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
DİSK, İzmir Tabip Odası, KESK, TMMOB,  ve 
İzmir Barosu
Yer: Konak Kemeraltı Girişi

29 Nisan 2021
Söyleşi
Kadın Psikiyatristler Kadın Filmlerini Konuşuyor 
Etkinlik Dizisi-3
Dr. Pınar Üretmen, Dr. Caner Fidaner, Dr. Hira 
Selma Kalkan

 
30 Nisan 2021
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Basın Açıklaması
Cumhuriyet Meydanı 
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03 Mayıs 2021
Telekonferans
“Tıp ve Mitoloji”
Doç. Dr. Ali İhsan Ökten

06 Mayıs 2021
Hekim Meclisi Toplantısı

07 Mayıs 2021
Ortak Basın Toplantısı
Efemçukuru Altın Madeni davasında son gelişmeler
İzmir Tabip Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi, TMMOB Kimya Mühendisleri 
Odası Ege Bölge Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları 
Odası İzmir Şubesi ve EGEÇEP

10 Mayıs 2021
Telekonferans
“Covid -19 pandemisinde filyasyonda ve tedavide 
ülkemizde ve dünyada yaklaşımlar”
Prof Dr. Özlem Kurt, Prof Dr. Esin Şenol Davutoğlu, 
Dr. Nuriye Ortaylı 

14 Mayıs 2021
Ortak Basın Toplantısı
“Kentsel Dönüşümde ve Hasarlı Bina Yıkımlarında 
Asbest Tehlikesi”
İzmir Tabip Odası, TMMOB İzmir İKK ve Asbest 
Söküm Uzmanları Derneği 

15 Mayıs 2021
Sunum
‘İstanbul Sözleşmesi Bizim!’
Prof.Dr. Serpil Salaçin

21 Mayıs 2021
Sunum
“Göbeklitepe Kültüründe Yeni Gelişmeler”
Arkeolog Nezih Başgelen
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22 Mayıs 2021
“Gaziemir’de radyoaktif tehdite karşı başlatılan Duran 
Adam eylemleri”
İzmir Tabip Odası, TMMOB İzmir İKK, Gaziemir 
Belediyesi

27 Mayıs 2021
İntörn Hekim Buluşmaları

27 Mayıs 2021
Söyleşi
Kadın Psikiyatristler Kadın Filmlerini Konuşuyor 
Etkinlik Dizisi-4
Dr. Pınar Üretmen, Dr. Caner Fidaner, 
Dr. Arzu Erkan Yüce

30 Mayıs 2021
Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin 
sorunları
Dr. Lütfi Çamlı, Dr. Behiye Mungan, Prof. Dr. Süley-
man Kaynak, Av. Mithat Kara
Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimler Komis-
yonu

02 Haziran 2021
Basın Açıklaması
‘Kamu Hizmeti Kamu Binalarında verilmelidir’
Yer: Basın Açıklaması
Dr. Lütfi Çamlı, Prof. Dr. Süleyman Kaynak, Dr. 
Hakan Köse, Dr. Sibel Uyan

02 Haziran 2021
“Gezi 8 Yaşında”
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’
Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi Önü Alsancak

02 Haziran 2021
Telekonferans
“Tetanoz Aşılaması ve Erişkin Tetanoz Aşılama-
sında Yaşanan Sorunlar” 
İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 
Komisyonu
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03 Haziran 2021
1.Ekoloji Buluşması
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi 
Yer: Kültürpark İzmir Sanat Bahçesi
Dr. Lütfi Çamlı

07 Haziran 2021
Ortak Basın Açıklaması
Dünya Çevre Günü 
İzmir Tabip Odası, TMMOB İzmir İKK, İzmir Baro-
su, Konak Kent Konseyi,  Ege Kent Konseyleri Birliği, 
İzmir Kent Konseyleri Birliği, EGEÇEP, İZÇEP, İzmir 
Yaşam Alanları

8 Haziran 2021
Sunum
‘Fizyoterapist Gözüyle Ergonomi’ 
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

14 Haziran 2021
Telekonferans
‘Seyahatin Resimli Tarihi’
Konuşmacı: Özcan Yurdalan
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BASIN AÇIKLAMALARI
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21 Ağustos 2020
Basın Açıklaması
Pandemi devam ederken sağlık çalışanlarının 
özlük hakları, çalışma koşulları ve ücretler
(Dr.M. Lütfi Çamlı, Dr.Nuri Seha Yüksel, 
Dr.Süleyman Kaynak, Dr.Mübetcel İlhan)

17 Eylül 2020
Basın Açıklaması
“Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz”
Yer:İzmir Tabip Odası

18 Eylül 2020
Basın Açıklaması
“Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz”
Yer:Türkan Saylan Kültür Merkezi

30 Eylül 2020
“Dokuz Eylül Üniversitesi’nde çalışanların hak 
arayışı suç değildir”
DEÜ Rektörlüğü tarafından İzmir Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu
Tabip Odası yöneticileri ve sendika temsilcileri 
ifade sonrası basın açıklaması
Yer: Kantar Polis Karakolu 

27 Ekim 2020
Basın Açıklaması
“Pandemi mücadelesinde özveriyle sağlık 
hizmetleri sunan sağlık emekçilerinin sorunları 
ve talepleri”
İzmir Sağlık Platformu
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03 Kasım 2020
Basın Açıklaması
İTO Deprem Değerlendirme Raporu
Dr.M. Lütfi Çamlı, TTB MK 2. Başkanı Doç.
Dr.Ali İhsan Ökten, TTB Etik Kurul Başkanı 
Prof.Dr.Feride Aksu

04 Kasım 2020
Basın Açıklaması
İzmir Depremi
TMMOB-İzmir Barosu-İzmir Tabip Odası

17 Kasım 2020
Basın Açıklaması
“Salgın Yayılıyor, Toplumsal Hareketlilik 
Derhal En Etkin Biçimde Kısıtlanmalıdır”
Dr.M.Lütfi Çamlı, Dr.Nuri Seha Yüksel, 
Dr.Süleyman Kaynak, Dr.Zeynep Altın

28 Aralık 2020
Basın açıklaması
“TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr.Şeyhmus 
Gökalp serbest bırakılmalıdır” 
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30 Aralık 2020
Ortak Basın Açıklaması
“Öfkeliyiz çünkü tükendik, çünkü ölüyoruz”
İzmir Sağlık Platformu
Yer:Konak eski Sümerbank önü

11 Mart 2021  
Basın Açıklaması: Toplumun Sağlığı ve Sağlık 
Emekçilerinin Hakları İçin Susmadık 
Susmayacağız!
Konak Kemeraltı Girişi

,
06 Nisan 2021
Ortak Basın Açıklaması
“Yaşamdan, İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmi-
yoruz!”
Yer: İzmir Tabip Odası

26 Nisan 2021
Ortak Basın Açıklaması
“Çernobil felaketinin 35’inci yıldönümü”
İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, TMMOB 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu
Yer: Gaziemir

27 Nisan 2021
Basın Toplantısı
“Türkiye hiçbir ülkenin çöp tenekesi değildir!”
Dr. Lütfi Çamlı, Dr. Ahmet Soysal
Yer: İzmir Tabip Odası

29 Nisan 2021
Basın Açıklaması
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
DİSK, İzmir Tabip Odası, KESK, TMMOB,  ve 
İzmir Barosu
Yer: Konak Kemeraltı Girişi
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30 Nisan 2021
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Basın Açıklaması
Cumhuriyet Meydanı

07 Mayıs 2021
Ortak Basın Toplantısı
Efemçukuru Altın Madeni davasında son gelişmeler
İzmir Tabip Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi, TMMOB Kimya Mühendisleri 
Odası Ege Bölge Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları 
Odası İzmir Şubesi ve EGEÇEP

14 Mayıs 2021
Ortak Basın Toplantısı
“Kentsel Dönüşümde ve Hasarlı Bina Yıkımlarında 
Asbest Tehlikesi”
İzmir Tabip Odası, TMMOB İzmir İKK ve Asbest 
Söküm Uzmanları Derneği 

02 Haziran 2021
Basın Açıklaması
‘Kamu Hizmeti Kamu Binalarında verilmelidir’
Yer: Basın Açıklaması
Dr. Lütfi Çamlı, Prof. Dr. Süleyman Kaynak, Dr. 
Hakan Köse, Dr. Sibel Uyan

02 Haziran 2021
“Gezi 8 Yaşında”
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’
Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi Önü Alsancak

07 Haziran 2021
Ortak Basın Açıklaması
Dünya Çevre Günü 
İzmir Tabip Odası, TMMOB İzmir İKK, İzmir Baro-
su, Konak Kent Konseyi,  Ege Kent Konseyleri Birliği, 
İzmir Kent Konseyleri Birliği, EGEÇEP, İZÇEP, İzmir 
Yaşam Alanları
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16.09.2020 tarihli İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı ile 2018-2020 
Dönemi değerlendirildi. Sibel UYAN’ın  komisyon başkanı, Aşkın KESAL’ın Raportör 
olarak görevlendirilmesine, Hekim Meclisinde Komisyonu Derya Mengücük’ün temsil 
etmesine karar verildi.

Anket Çalışması yaptık

19-22 Ekim 2020 tarihleri arasında İzmir’de çalışan aile hekimlerine İzmir Tabip Odası 
Aile Hekimliği Komisyonu olarak, pandemi nedeni ile AH lerine İl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından ne sıklıkla, ne miktarda KKM ve Dezenfektan verildiği, verilen bu malzemel-
erin niteliksel ve niceliksel olarak yeterli olup olmadığı soruldu. Sonuçlar değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce dağıtılan Kişisel Koruyucu Ekipman dışında AH lerinin kendi 
imkanlarıyla malzeme aldığı,  İzmir genelinde son 3 ayda malzeme dağıtımda eksiklikler-
in ilk döneme göre daha fazla olduğu ifade edildi.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulundan İl Sağlık Müdürlüğüne Sağlık Bakanlığı Halk 
Sağlığı Genel Müdürlüğünün 13588366/149 sayılı yazısı doğrultusunda uygun nitelikte, 
uygun sayıda KKE nin AH lerine ulaştırılmasının Pandemi döneminde sağlık çalışanları 
için hayati olduğuna dair yazı yazılması talebinde bulunuldu.

18.11.2020 tarihinde İzmir Aile Hekimleri ile geniş katılımlı toplantı zoom bağlantısı üze-
rinden gerçekleşti. 

30 Ekimde ilimizde yaşanan deprem sonrasında hasar gören Aile Sağlığı Merkezi 
(ASM)’lerinin aynı zamanda deprem mağduru sağlık kurumları olduğu unutulmadan, 
diğer mağdurlara yapılan desteğin (bina, maddi destek, malzeme vb.) bu ASM’lere de 
yapılması gereklidir. 

Gerek personel eksikliği gerekse bina yetersizliği  hizmet sunumu açısından yetersizdir ve  
bir çok ASM de bu nedenle triaj yapılamamaktadır. Hızlı bir şekilde kamu dışı personel 
alımı yapılmalıdır.

Okul kayıtlarında, işe girişlerde, ehliyet alımında vs.talep edilen raporlar ASM lerde  
yığılmalara neden olmaktadır.Keyfe keder, mecburi olmayan ehliyet değişimleri engel-
lenmeli,değişime esas yasal sürenin uzatıldığı medya arasılığı ile kamu spotları ile bildir-
ilmelidir. 

Filyasyon düzensiz yapılmaktadır. Testlerin hangi kriterlerle kimlere yapıldığı bilinmem-
ektedir. Pandemi sebebi ile FİTAS oluşturulmuş ancak FİTAS ın rapor işlevi bir çok ilçede 
işletilmediğinden ASMye rapor almak için temaslı, şüpheli temaslı hatta pozitif vakalar 
gelmektedir.

İzolasyon için gerekli evrak iş görmezlik raporu değil izolasyon belgesi olarak kişi tanım-
lanması ile eş zamanlı FİTAS üzerinden oluşturulmalıdır.

Aile Hekimliği Komisyon Raporu
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Sağlık personeline hala influenza aşısı yapılmamıştır. dedik.

26.12.2020 İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı  

Pandemi nedeniyle yapılamayan okul çocuğu aşılamalarının aile hekimliğine devri 
konusunda sorunlar mevcuttur. Pandemi döneminde hiçbir planlama yapılmadan ve 
önceden resmi bilgisi verilmeden çok sayıda çocuğun aileleri ile birlikte ASMlerde to-
planmasına neden olan bu uygulama hastalar. hekim ve sağlık çalışanları açısından artan 
bulaş riski nedeniyle amaca uygun aşılama yapmayı imkan vermeyen bir durum olmuş-
tur. 

Aşı olmak her bireyin hakkıdır. Ocak 2021 tarihi ile birlikte başlayacak olan Covid-19 
aşılamalarının uygun fiziksel koşullara sahip yerel kamu kurumlarından da yararlanılarak 
“Aşı Merkezleri” kurulması ve hastaların gerçekleştirilebilir uygun yöntemlerle planlı ve 
randevulu bir şekilde çağrılarak aşılanmasıdır. Bu şekilde hem aşı stoğu açısından düzen-
lilik ve süreklilik sağlanabilecek hem de bulaş riski azaltılmış olacak ve gereksiz izdiham-
lar engellenmiş olacaktır. 

Aile hekimi ve Aile sağlığı çalışanlarına negatif performans kesintilerinde ve buna itira-
zlarında empati ve tolerans içermeyen yaklaşımlar görülmekte, yapılmış aşılamalar için 
bile pandeminin doğal sonucu olan birkaç günlük gecikmeler için bile kesinti kararı ver-
ildiği tarafımıza iletilmiştir. salgın hastalık sebebiyle yine de oldukça nadiren oluşan ak-
samalar için daha anlayışlı bir tavır beklentisi hususunda görüş bildirilmesine; 
Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse İl Sağlık Müdürlüğüne, tüm hekim ve sağlık çalışanlarının 
tek kaynaktan, şeffaf, doğru ve yeterli bilgilendirilmesi gereği ve öneminin bildirilmesine; 
karar verilmiştir.

27.01.2021 İzmir Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyon Toplantısında
Fiziki Mekan Yetersizliği 
AH ve/veya ASÇ eksik AH birimlerimiz var.
Aşıların dağıtılmasındaki düzensizlikler
MHRS de aynı saatte aşı ve muayene randevuları
Aşıla programı kullanışsız ve pratik değil.
Okullardan istenen sporcu lisansı için sağlık raporları
Aile hekimliği kira sözleşmeleri ASM lerinde imzalanmalı
Suçiçeği aşısı hala yok.dedik.

Cari Gider Karmaşası
Aile hekimi olmayan birimlere ait giderler için,  yerine yetkilendirilen AHB lerine 
ödenecek cari gider ödemesi ile ilgili problemler yaşandığı İzmir Tabip Odası Aile Hek-
imliği komisyonumuza iletilmişti. Konu ile ilgili hukuki süreç Odamız avukatı desteği ile 
başlatıldı. 

Büyükşehir belediyesine ve İlçe belediyelerine yazı yazdık
ASM e gelen su faturalarında katı atık toplama ve katı atık bertaraf ücretlerinde farklılık 
görüldüğü Aile Hekimliği Komisyonumuza iletilmişti. Konu ile ilgili İzmir Tabip Odası 

Aile Hekimliği Komisyon Raporu
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Yönetim Kuruluna bilgi verildi ve  Yönetim Kurulu, Büyükşehir Belediyesine ve İlçe Bele-
diyelerine yazı yazdı. 

18.03.2021  İzmir Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyon Toplantısında
Pandemide Başardıklarımız
ASÇ eksik AH birimlerimiz için acilen kamu dışı alım yapılmalıdır.
Aşı olmak her bireyin hakkıdır. Aşı nerede?
Sadece kendi kayıtlılarımızı aşılamıyoruz!
Cari Gider karmaşası
Büyükşehir belediyesine ve İlçe belediyelerine yazı yazdık
Deprem sonrası ASM lerinde nasıl çalışma yapıldı?  Konuşuldu.

Geniş katılımlı İzmir AH leri toplantısı 
İl Sağlık müdürlüğüne Sunmak üzere rapor hazırlamak için Mart ayının son haftasında 
geniş katılımlı AH leri toplantısı yapılması kararı alındı. 

Aile Hekimliği Komisyon Raporu
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8 Ekim 2020

EFMA online toplantısında pandemide asistan hekim olmak başlığında Sera Şimşek su-
num yaptı. 

9 Ekim 2020

Toplantıya katılanlar: Gizem Keçeci Özgür, Enis Yiğitaslan, Kevser Durgun, Özün Al-
tınay, Ali Rıza Karabulut, Özgün Yılmaz, Coşkun Kahraman

1)Yeni katılımcılarla tanışıldı ve Dr. Gizem geçtiğimiz dönem komisyon çalışmalarını an-
lattı.

2)Önümüzdeki dönem için planlama yapıldı. Pandemide iş yükünü asistanların üstlen-
mesi, ek gelir adaletsizlikleri, özlük haklarının zarara uğraması nedeniyle asistan hekim-
lere özgün söylemlerin dikkat çekeceği konuşuldu. Sosyal medyada paylaşılmak üzere 
başlıklar belirlendi. Bu konuda Dr. Özün görev aldı. Pandemi döneminde asistan eğiti-
minde yaşanan aksaklıklar konuşuldu. Daha önceki dönem yapılması planlanmış olan tez 
yazma eğitimi tekrar gündeme geldi. Hocalarla görüşme görevini Dr. Ali Rıza aldı.

3)Komisyon başkanı Dr. Enis, hekim meclisi temsilcisi Dr. Gizem, asistan hekim kolu 
yürütmesi Dr. Özgün seçildi.

28 Ekim 2020

Tepecik Aile Hekimleri’nin pandemi sürecinde yaşadığı sorunlar ile ilgili olarak aile hek-
imliğ asistanları, İTO yönetimi ve asistan hekim komisyonu temsilcileri ile birlikte bir to-
plantı gerçekleştirildi. Görüşmede tespit edilen temel problemler şu şekilde maddelendi:
-Filyasyona katılan hekimlere N95 verilmemesi ve hekimlerin maskelerinin ücretlerini 
kendi ceplerinden karşılamak durumunda kalmaları

-Adreslerin bulunması konusunda yaşanan zorluklar (adreslerin bulunması işi doktor-
ların sorumluluğu gibi gösterilmeksi ve hastaların gidilen yerlerde bulunamaması gibi)

-Filyasyon ekiplerince hastaya favipiravir, plequenil gibi ilaçların başlanması, ilaç ve hasta-
larla ilgili yeterli zaman ve bilgiye sahip olmadan tedavi düzenlenmek zorunda kalınması

-Covid poliklinik ve filyasyon çalışmalarının tüm yükünün Tepecik Aile Hekimliği 
asistanları üzerinden  karşılanmaya çalışılıyor olmasının yarattığı zorluklar (Filyasyon 
çalışmalarını Tepecik, Katip Çelebi ve Bozyaka yürütüyor fakat Tepecik dışındaki hastan-
elerden katılan hekim sayısı oldukça az)

-Pandemi kaynaklı bu iş yükünün rotasyonları ve  dolayısıyla eğitimi ciddi şekilde aksat-
ması. Ayrıca bu sürenin eğitim süresine eklenerek uzmanlık süresinin uzatılması

-Eğitim ASM’lerde çalışan hekimlere ek ödeme yapılmaması

Asistan Hekimler Komisyon Raporu
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-Tüm bu sıkıntıların sorumlulara ve başhekime iletilmiş olmasına rağmen çözüm 
konusunda herhangi bir adım atılmamış olması

Bu konularla alakalı olarak önümüze koyabileceğimiz çalışmalar üzerine konuşuldu.  

Öneriler:

1)Filyasyon konusunda yaşanan aksaklıklara dair ‘’filyasyonda bir gün’’ veya ‘’Filyasyon 
tanıklıkları’’ başlığı altında bir yazılı metin hazırlanması planlandı. Bu metin üzerinde 
mümkün olursa belgesele dönüştürlmesi

2)Tepecik’te aile hekimliği asistanları ile odanın bir buluşma gerçekleştirmesi

3)Konuyla alakalı olarak öncelikle hastane yönetimi ve gerekirse sağlık müdürlüğü ile oda 
yönetiminin görüşmeler gerçekleştirmesi

4)Hekim Meclisinde filyasyon meselesi ve bir alt başlık olarak da Tepecik Aile Hekimliği 
asistanlarının çalışma koşullarının gündeme alınması (asistan arkadaşlarımız bu konuda 
bir sunum hazırlayabilirler)

5)Ayrıca Türkiye genelinde yaklaşık 400 asistana ulaşılarak yapılmış olan pandemi koşul-
larında asistan hekimlerin çalışma koşulları hakkındaki anketin İzmir özelinde tüm has-
tanelerde yaygın şekilde yeniden yapılması, bu anketin sonuçlarının da yine Hekim Me-
clisinde gündemimize alınarak üzerine tartışılması önerildi. 

08 Kasım 2020

TTB Asistan hekim kolu toplantısına katılım sağlandı.

13-14 Kasım 2020

European Juniour Doctors (EJD) online yapılan sonbahar genel kuruluna temsilci 
düzeyinde Sera Şimşek katıldı. 

14 Ocak 2021 

Hekim meclisi için 14 Ocak 2021 tarihli toplantıda asistan hekim komisyonu adına Dr. 
Gizem pandemi sürecinde asistan ve genç hekimlerin sorunlarını aktardı.  TTB Asistan 
Hekim Kolu tarafından yapılan pandemi başında asistan hekimlerin çalışma hakkı ile 
ilgili anket ile pandemiden 6 ay sonra yapılan benzer anketlerin sonuçları paylaşıldı. 

18 Şubat 2021

Mobbinge uğrayan intihar eden asistan hekim arkadaşımız için Ege ve Dokuz Eylül has-
taneleri için yazı yazıldı. Tepecik, Katip çelebi ve Bozyaka hastanelerinden de bu acı olay 
için bir yazı yayınlama kararı alındı. Birlikte kullanım sözleşmesi için asistan örgütlemesi 
kararı alındı. Bununla ilgili kolda pilot bölge İzmir secilmiş. Asistanlara ulaşmak için 

Asistan Hekimler Komisyon Raporu
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tabip odası ve komisyondaki arkadaşlarla görüşme kararı alındı. İz gazetesi bir röportaj 
yapmak istiyor. Sorular birlikte cevaplanıp gönderildi. 

1 Mart 2021 

UDEK Çalıştayı kapsamında Pandemide Asistan Hekimler paneline katılım sağlandı. 

13 Mart 2021

Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Aydınlanma Akademisi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Aydınlanma ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu tarafından düzenlenen Asistan Hekim-
lik ve Mobbing başlıklı etkinliğe katılım sağlandı. 

17 Mart 2021 

10-11 Nisan 2021’de yapılacak asistan hekim çalıştayının ön toplantısını yapıldı. İzmir ve 
Muğla eğitim konusunda sunum hazırlamak üzere görev aldı. 25 Mart’ta ikinci hazırlık 
toplantısını yapmak planlandı. 

17 Mart 2021

İlkses Gazetesi’ne asistan hekim sorunları ile ilgili röportaj verildi. (https://www.ilkses-
gazetesi.com/m/guncel/salginda-asistan-hekimler-cepheye-surulduk-h107782.html )

Asistan Hekimler Komisyon Raporu
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Pandemi nedeniyle  yüzyüze toplantıların yapılamadığı bir dönem geçiren komisyonu-
muz, bu dönemde 65 yaş üstündeki  meslektaşlarımızın, 21 Mart 2020 tarihinde getirilen 
sokağa çıkma yasaklarından dolayı  yaşadıkları sıkıntıları görünür hale getirmek için, bu 
yaş grubunda yer alan üyelerimizle telefonla iletişime geçme kararı almıştır.

Bu çalışma için Alper Büyükakkuş, Ayşın Zeytinoğlu, Aytuğ Balcı, Behiye Mungan,Fatih 
Sun, Fatih Sürenkök,Hülya Çamlıbel, Şükriye Kaplan Uzunoğlu, Yasemin Öz Akdöl, Zeh-
ra Mete ve Gülden Aykanat gönüllü oldu.Bir  buçuk ay süren aramalar sonucunda tabip 
odası üyesi 1396 hekimin 1196 sına ulaşıldı. Üyelerin 1116 (%80)’i  erkek, 280 (% 20) 
‘si kadın meslektaşlarımızdı. Ulaşılamayan telefonların çoğu kullanımda olmayan veya 
değişmiş numaralardı. 

Telefon görüşmelerinde meslektaşlarımız pandemi için aldıkları önlemleri görüşmecilere 
aktardı. Pek çoğu hobileri ile zaman geçirdiklerini ancak hareketsizlikten yakındıklarını 
belirtti. Aile bireyleriyle özellikle torun ve çocuklarla görüşmelerin kısıtlı olmasından 
şikayetçiydiler. Pandeminin başları olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını destekle-
diklerini ifade etseler de süre uzadıkça bu desteğin azalmaya başladığı tespit edildi.

Bu süreçte telefonla görüştüğümüz  meslektaşlarımız tabip odası tarafından aranmak-
tan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Genç meslektaşlara özverili çalışmaların-
dan dolayı destek mesajları verdiler. Çalışan hekimlerden bazıları zorunlu ücretsiz izne 
çıkarıldıklarını, bu konuda  yapılabilecekleri sordu. Bu konuda  sorun yaşayan 4 meslek-
taşımızın tabip odası hukuk bürosundan destek alması sağlandı ve Sağlık kurumlarına 
gitmek veya kişisel gereksinimleri için sokağa çıkmak zorunda kalan 28 üyemiz maske 
talebinde bulundu ve tabip odamızca bu talepleri karşılandı.

Üyelerimizle  iletişimimizi  sağlayan bu tür çalışmaların yararlı olduğunu düşünen komi-
syonumuz pandeminin uzun erimli olacağı öngörüsüyle benzer  bir çalışmanın geliştire-
rek yinelenmesi kararını aldı . Bu kararı yaşama geçirmek üzere 21 Ocak 2021 tarihinde, 
zoom üzerinden toplantı yapıldı. 65 yaş üstüne getirilen yasaklarla bu yaş grubunda or-
taya çıkabilecek hareket kısıtlılığı, sosyal ilişki kaybı ve yalnızlık sorunlarına tabip odası 
olarak  yapabileceklerimiz  neler olabilir gündemi  ile toplandık. Bu toplantıya Lütfü Çam-
lı, Münevver K. Türkmen,Leman Yurdakul, Cemile Çakmak, Mübeccel İlhan, İbrahim 
Sivrikaya, Alper Büyükakkuş, ZehraMete ve Gülden Aykanat katıldı. Toplantıda konu 
farklı boyutlarıyla konuşuldu, bu yaş grubuna uygulanan kısıtlamaların bilimsel olup ol-
madığı ve sonuçları ile ilgili yapılabilecekler, farklı sektörlerle işbirliği yapılması konuları 
tartışıldı. Evde bakım hizmetleri ve ileri yaş bakımı ile ilgili İbrahim Sivrikaya gruba bir 
sunum yaptı.Sonuç olarak bir anket çalışması ile  65 yaş üstü üyelere ulaşılarak yaşadıkları 
sorunların saptanmasına karar verildi ve  anket hazırlanarak üyelere elektronik posta ile 
ulaşması sağlandı. Anket çalışması halen devam etmektedir.

Emekli Hekimler Komisyon Raporu
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Halk Sağlığı Komisyonu ilk toplantısını 10.9.2020 tarihindeAli Osman Karababa (Başkan), 
Sera (Sekreter), Kevser Durgun, Alper Büyükakkuş, Şafak Taner, Meral Türk, Melt-
em Çiçeklioğlu, Aslı Davas, Bülent Kılıç, Ahmet Soysal, Lütfi Çamlı, Akın Kırmızı’nın 
katılımları ile pandemi koşulları nedeniyle zoom üzerinden gerçekleştirdi.

Yeni dönem çalışmalarına başlayan komisyonumuz 12 kez toplanmış ve ilk toplantısında 
komisyon başkan ve sekreterini seçerek aşağıdaki kararları almıştır.

Gündem 1. Alper Büyükakkuş yeni dönem komisyon başkanı olmasına, önceki dönem 
sekreteri Sera görevine devam etmesine karar verildi.

Gündem 2. Yeni dönemde toplantıların her ayın ikinci ve dördüncü çarşamba günleri saat 
14.00’de zoom üzerinden yapılmasına karar verildi.

Gündem 3. Yeni dönem çalışmaları:Yeni dönemde pandemi süreci yakından takip 
edilmeli. Her toplantımızda pandemi gündem yapılmalı. Halka yönelik eğitim çalışmaları 
planlamalı.  Pandemi süreci birinci basamak sağlık hizmetlerindeki sorunları ortaya koy-
du. Sağlık çalışanlarında özellikle birinci basamak çalışanlarında ciddi tükenmişlik var. 
Yeni dönemde birinci basamak örgütlenme modellerini çalışılmalı. Yurtdışı örneklerini 
değerlendirip ülkemizde ne/nasıl olması gerektiği tartışılmalı. Kasım, Aralık aylarında bu 
sorunu önce kendi aramızda sonra da ASM hekimleriyle birlikte tartışalım.

Gündem 4. Güz Okulu: Aralık 2020 ayı içinde“Ata Soyer XXIV. Halk Sağlığı Güz Oku-
lu”nun yapılmasına karar verildi. Komisyon üyeleri ve paydaşlardan, mesajla ve yazıyla 
“Ata Soyer XXIV. Halk Sağlığı Güz Okulu”için konu ve tarih önerilerini iletmeleri istendi.
23. Eylül 2020 tarihinde zoom üzerinden Alper Büyükakkuş (başkan), Sera Şimşek 
(sekreter), Ali Osman Karababa, Meral Türk, Şafak Taner, Aslı Davas, Özlem Özkan, Rey-
han Uçku’nun katılımı ile ikinci toplantımızı gerçekleştirdik. 

Gündem 1-“Ata Soyer XXIV. Halk Sağlığı Güz Okulu”mail yoluyla alınan görüşlerin ak-
tarımı yapıldı. Katılımcılardan güz okuluna dair öneriler konuşuldu. “Pandemi sürecinde 
birinci basamak sağlık hizmetleri krizi” veya “Birinci basamak sağlık hizmetlerinde pan-
demi krizi “ gibi bir başlık olabileceği, asıl konunun birinci basamağa odaklanacağı üze-
rinde duruldu. Başlık için içerik kesinleşmesi beklenecek. Bir sonraki toplantı öncesinde 
Aslı Davas, Özlem Özkan, Mehmet Zencir ve Sera Şimsek’inAlper Büyükakkuş’uniçinde 
bulunduğu ekibin ön hazırlık yapması ve taslak programı tüm grupla paylaşması önerildi. 
Bu taslak mail yoluyla paylaşılacak, komisyon üyelerinin geribildirimleri esas alınacak. 

Gündem 2- Hekim Meclisine Komisyon adına katılacak üyenin belirlenmesi: Hekim Me-
clisine Komisyonumuz adına Kevser Durgun’un katılmasına karar verildi. Bir sonraki to-
plantı tarihi 14 Ekim Çarşamba 14.00 olarak belirlendi.

“Ata Soyer XXIV. Halk Sağlığı Güz Okulu” için oluşturulan ön hazırlık grubu (Aslı Davas, 
Özlem Özkan, Mehmet Zencir, Sera Şimşekve Alper Büyükakkuş) 7 Ekim 2020 tarihin-
de toplanarak Komisyona sunulmak üzereTaslak Programı hazırladı.  Oluşturulan ön 
hazırlık grubu onlarca görüşme, yazışma ve zoom üzerinden çevirim içi görüşmeler yap-
arak programın hazırlanmasında çok fazla emek harcamıştır.

Halk Sağlığı Komisyon Raporu
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14 Ekim 2020 tarihinde yaptığımız zoom üzerinden yapılan toplantıda;
TTB Halk Sağlığı Kolunda 2020-2022 döneminde İzmir Halk Sağlığı komisyonu adına 
görev alacak temsilci seçimi yapıldı. Toplantıya yedi arkadaş katıldı. Yapılan görüşmel-
er sonunda Sera Şimşek’in temsilci olması uygun bulundu. Ancak katılımın az olması 
nedeniyle komisyonumuzdan başka görev almak isteyen arkadaşların olup olmadığının 
tekrar sorularak temsilcinin belirlenmesinin uygun olacağına karar verildi. Daha sonra 
başka aday olmaması ve komisyon üyelerinin uygun olduğunu belirtmeleri üzerine Sera 
Şimşek ‘in TTB Halk Sağlığı Kolu yürütme üyesi olmasına karar verildi.

22 Ekim 2020’de“Ata Soyer XXIV. Halk Sağlığı Güz 
Okulu” gündemli yapılan komisyon toplantısında, 
programı netleştirerek 1. Duyurunun yapılmasına 
karar verildi.

 
4, 11, 18, 24 Kasım ve 2, 23 Aralık2020 tarihlerinde 
yaptığımız 6 Komisyon toplantısında “Ata Soy-
er XXIV. Halk Sağlığı Güz Okulu” programının 
takvimlendirilmesi, konuşmacıların belirlenmesi 
vb. görüşülerek programason hali verildi.

XXIV. Güz Okulu Haftası
COVID-19 Pandemisinde Birinci Basamak Sağlık 
Hizmetleri
<Salgınla Mücadele Nasıl Bir Birinci Basamak 
Sağlık Örgütlenmesiyle Mümkün?>
Etkinlik bu yıl çevrimiçi yürütülecek olup 10 saat-

lik bir program hazırlanmıştır. 

Tarihler
23 Aralık 19:00-21:00
26 Aralık 13:00-17:30
27 Aralık 13:00-18:00
29 Aralık 19:00-21:00

Katılım sayısı sınırlıdır, tartışmaların birbirini takip etmesi nedeniyle devam zorunluluğu 
bulunmaktadır ve kayıt zorunludur. 
Son başvuru tarihi:

Tartışılacak Başlıklar
COVID-19 Pandemisi Hangi Koşullarda Ortaya Çıktı? Neden Önlenemiyor?  
COVID-19 Pandemisinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Önemi ve İşlevi
COVID-19 Pandemisinde Ülke Örnekleriyle Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
COVID-19 Pandemisinde Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
COVID-19 Pandemisinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Nasıl Olmalı? Türkiye’de Ne 
Yapılmalı?

23 Aralık Carsamba 19:00-21:00 

Halk Sağlığı Komisyon Raporu
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Açılış konuşması: Lütfi Çamlı, Alper Büyükakkuş 19.00-19.30
Güz okulları fotoğraf sergisi: Ali Osman Karababa 19.30-19.45
• Oturum-1: COVID-19 PANDEMİSİ: NEDEN? NASIL? 19.45-21.00
 Yürütücü : Sera Şimşek 
 Konuşmacı:Onur Hamzaoğlu
 COVID-19 Pandemisi Neden, Nasıl ve Nasıl Hangi Koşullarda Ortaya Çıktı? 
Neden  Önlenemiyor?  

26 Aralık Cumartesi 13:00-17:30
• Konferans-1: BULAŞICI HASTALIKLARDA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK 
HİZMETLERİNİN ÖNEMİ, İŞLEVİ 
 Yürütücü : AlperBüyükakkuş
 Konuşmacı: Meltem Çiçeklioğlu

• Oturum-2 COVID-19 PANDEMİSİNDE ÜLKE ÖRNEKLERİYLE BİRİNCİ BASA-
MAK SAĞLIK HİZMETLERİ 
 Yürütücü 1 :  Nilay Etiler 
 ABD-  Çiğdem Çağlayan
 Brezilya- Özlem Özkan
 İran-  Raziye Özdemir
 İspanya- Aslı Davas
 Yürütücü 2 : Kevser Durgun
 Almanya- Zeliha Öcek
 Küba ve sosyalist yönelimli ülkeler – Alican Bahadır

Halk Sağlığı Komisyon Raporu
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27 Aralık Pazar  13:00-18.00
• Oturum-3: COVID-19 PANDEMİSİNDE TÜRKİYE’DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK 
HİZMETLERİ
 Yürütücü: Meral Türk 
 BBSH kapsamında Bakanlıkların COVID-19 Pandemisiyle Mücadelesi- 
 Cavit Işık Yavuz
 Aile Hekimliği; Ne Yaptı? Ne Yapamadı? Ne Yapabilirdi? - Filiz Ünal 
 TSM/İlçe Sağlık Müdürlükleri; Ne Yaptı? Ne Yapamadı? Ne Yapabilirdi? - 
 Hilal Sipahi
 BBSH’ne yamanan hizmet ve uygulamalar - Özlem Özkan

• Oturum-4: 
 Yürütücü :  Şafak Taner 
 İşçi Sağlığı ve Güveliği Hizmetleri; Ne Yaptı? Ne Yapamadı? - Kevser Vatansever
 Sağlık Kurumlarında İşçi Sağlığı ve Güveliği Hizmetleri (SÇS); Ne Yaptı? 
 Ne Yapamadı? -Mehmet Zencir
 Okullarda; Ne yapıldı? Ne Yapılamadı? - Türkan Günay  
 Hapishanelerde Ne yapıldı? Ne Yapılamadı? - Zeki Gül 
 Huzurevleri/Bakımevlerinde Ne yapıldı? Ne Yapılamadı? – Reyhan Uçku

29 Aralık Salı 19:00-22:00 - COVID-19 PANDEMİSİNDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK 
HİZMETLERİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE’DE NE YAPILMALI?
 Yürütücü: Aytuğ Balcıoğlu
 Konuşmacı:Feride Aksu Tanık
 Forum:  Türkiye’de COVID-19 Pandemisiyle Mücadelede Birinci Basamak 
 Sağlık Hizmetleri kapsamında Ne Yapılmalı?

Halk Sağlığı Komisyon Raporu
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Yürütücü: Vedat Bulut
• SES – Nursel Yücesoy
• HASUDER –Muzaffer Eskiocak
• TTB Pratisyen Hekimlik Kolu – Rıdvan Yılmaz
• TTB Aile Hekimlik Kolu - Emrah Kırımlı
• TTB İşyeri hekimleri Kolu – Buket Gülhan
• Toplumcu Diş Hekimleri - Serenay Kırlı
• TTB Halk Sağlığı Kolu –Nasır Nesanır

6 Ocak 2021 komisyon toplantımızı 6 kişi ile gerçekleştirdik. Birinci gündemimiz olan 
“Ata Soyer XXIV. Halk Sağlığı Güz Okulu” değerlendirmesini kısaca değerlendirerek 
haftaya daha geniş değerlendirmeye karar verdik. 

İkinci gündem olan 2021 yılı programını görüştük. Şubat ayının başından itibaren ayda 
1 kez etkinlik yapma kararı aldık. İlk olarak Şubat ayı başında “Covid Sonrası Toplum 
Açılımları” temalı bir etkinliğin yapılmasını ve bu etkinliğin de konuşmacısının Aydın 
Çubukcu olabileceğinin uygun olduğunu düşündük.  Diğer etkinliklerin de;

1. Sağlık hizmetlerinde Teknoloji kullanımı
2. Covid sonrası Kadın emeği
3. Covid sonrası mezuniyet öncesi sağlık eğitimi  
4. Covid sonrası mezuniyet sonrası sağlık eğitimi  
5. Covid sonrası sağlık emek mücadelesi, şeklinde devam etmesi kabul gördü. 

Bu konular üzerinde ve yeni konu önerileri, etkinliklerde konuşmacı önerilerini13 Ocak 
2020 tarihinde yapacağımız komisyon toplantımıza kadar WhatsApp grubumuzda pay-
laşarak olgunlaştırılmasına karar verildi. 
13 Ocak 2021 tarihide komisyonumuzun toplantısı  “Gündem 1:  Ata Soyer XXIV. Halk 
Sağlığı Güz Okulu değerlendirmesi. Gündem 2: Komisyonun 2021 programı “ gündemi-
yle 10 üye (Meltem Çiçeklioğlu, Meral Türk, Şafak Taner, Reyhan Uçku, Türkan Günay, 
Özlem Özkan, Aslı Davas Sera Şimşek, Kevser Durgun,  Alper Büyükakkuş)katılımı ile 
zoom üzerinden yapılarak aşağıdaki değerlendirme ve kararlar alınmıştır.

Gündem 1: Ata Soyer XXIV. Halk Sağlığı Güz Okulu değerlendirmesi:Güz okulunun ülke-
mizin ve dünyanın bulunduğu pandemi ve izolasyon ortamında yapılması çok olumlu ve 
başarılı bulundu. Gerek ana tema seçiminde gerekse programın kurgulanması ve plan-
lanması çok iyi yapılandırıldığı ifade edildi. Konuşmacıların hazırlıkları ve ana temaya 
uygun sunumları birinci basamak tartışmalarına çok fazla katkı sağladığı ve bu neden-
le tüm konuşmacılara katkıları nedeniyle teşekkür edildi. Programın son günü yapılan 
formda pandemide birinci basamağın tüm taraflarının kendilerini ifade ettiği olumluydu. 
Formun gerek zoom ortamında yapılması gerekse süresinin uzun olması nedeniyle hede-
flenen tartışma ortamına tam olarak ulaşılamadığı belirtildi. Katılımcılara hazırlanan 
katılım belgesi ile birlikte geri bildirim formu da gönderilerek katılımcıların güz okulu 
ile ilgili geri bildirimlerinin alınması kararı alındı. Ata Soyer Halk Sağlığı Güz Okulunun 
aksatılmadan devam edilmesi kararı alındı.
 

Halk Sağlığı Komisyon Raporu
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Gündem 2: Komisyonun 2021 programı:TTB tarafından birinci basamağın bütün tara-
flarının bir araya getirilerek “Birinci Basamağın Örgütlenmesi, Eğitimi, Finansmanı” baş-
ta olmak üzere her yönüyle, tartışılması amacıyla TTB’nin gündemine birinci basamağın 
alınması için çaba harcanmasına karar verildi. 
2021 yılında aşağıdaki program ile her ay bir etkinlik yapılmasına karar verildi.

1- Covid Sonrası Toplum Açılımları 
2- Sağlık hizmetlerinde Teknoloji kullanımı
3- Covid sonrası Kadın emeği
4- Covid sonrası mezuniyet öncesi sağlık eğitimi  
5- Covid sonrası mezuniyet sonrası sağlık eğitimi  
6-Covid sonrası sağlık emek mücadelesi  

Ek Gündem:Milli Eğitim Bakanlığının 15 Şubatta Okullarda yüzyüze eğitimin başla-
ması açıklaması ile ilgili görüş oluşturulması:Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde 
sürdürülen eğitimin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Şubattan itibaren yüzyüze yapıl-
ması ile ilgili olarak tüm tarafların görüşleri ile oluşturulacak bir raporun hazırlanmasının 
uygun olduğu,bu raporun hazırlanması amacıyla İzmir Tabip Odası öncülüğünde Eği-
tim Sen, Öğrenci Velileri örgütü vb. eğitimle ilgili örgütlerin toplanması için İzmir Tabip 
Odası Başkanlığına talepte bulunulmasına karar verildi.

28 Ocak 2021 tarihindeOkullarda yüzyüze eğitimin başlaması açıklaması ile ilgili görüş 
oluşturulması amacıyla zoom üzerinden Eğitim Sen, Oda Başkanımız ve Aslı Davas, Tür-
kan Günay, Alper Büyükakkuş’un katılımıyla ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Ancak ge-
rekli verilerin toplanamaması ve TTB ve HASUDER’in aynı konu ile ilgili açıklama yap-
ması nedeniyle bu etkinlik gerçekleştirilemedi. 
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Komisyonumuzun göreve başladığı 07.10.2020 tarihinden bugüne yapmış olduğu 
çalışmalar tarih sırasına göre aşağıda raporlanmıştır. Planlanan ve devam eden çalışma-
lara da raporun sonunda yer verilmiştir.

07.10.2020 tarihinde komisyonumuz ilk toplantısını yapmıştır. Bu toplantıda yeni 
yürütme kurulu, TTB kol temsilcisi ve Hekim meclisi temsilcisi belirlenmiştir.

Dr. Öcal Taşer (Komisyon Başkanı)
Dr. Hülya Çamlıbel (Genel Sekreter)
Dr. Hakan Toksöz
Dr. Tuğrul Şahbaz, 
Dr. Rana Savlu  (Yürütmedeki görevinden ayrılan Dr.Celal Arabacı’nın yerine)
Dr.Hasan Ter (TTB kol temsilcisi)  Dr.Muharrem Çetin  (Hekim meclisi temsilcisi).

27.10.2020 Komisyon çalışmalarına ilk olarak oda yönetimine işyeri hekimlerinin pan-
demiye bağlı ve diğer genel problemlerinini sunarak başlamıştır. Bu bilgilendirme to-
plantısının takibinde işyeri hekimlerinin salgın dönemindeki problemlerini içeren bir 
anket çalışması planlanmıştır.

28.10.2020 Pandemide işyeri hekimlerinin sorunları anketi yapılmıştır.                
13.11.2020 Anket sonuçlarının yayınlanmış ve çözüm talepleri vurgulanmıştır.

19.11.2020 Pandemide İşyeri hekimlerinin 
problemlerinin tartışılması telekonferansı 
gerçekleştirilmiştir.

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
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24.11.2020 Covid’te tüm basamaklar konuşuyor-1 
(Dayanışma Zamanı) telekonferansı yapılmıştır. 
 

01.12.2020 Salgında hastalanan İzmir işyeri hek-
imleri bilgi toplama ve dayanışma ağı oluşturuldu.
 

07.12.2020 İşyeri hekimlerinin problemleri ve 
çözüm talebi dile getirilmiştir. İşyeri hekimlerinin 
pandemide sürecindeki problemleri toplantı rapo-
ru yayınlanmıştır.

10.12.2020 Pandemide İşyerinde Aşılama ve Covid 
Aşıları telekonferansı yapılmıştır.

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
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25.12.2020 Covid’te tüm basamaklar konuşuy-
or 2 (Aşı öncesi dayanışma) telekonferansı 
yapılmıştır.

 
28.12.2020 Depremde eşyalarını kaybetmiş 
işyeri hemşiresine dayanışma kampanyası 
yürütülmüştür.

08.01.2021 COVID-19 sonrası izolasyon süreci 
ve işe dönüşlerde hasta yönetimi telekonferansı 
yapılmıştır.

 
14.01.2021 Aşı planlamasındaki işçi sağlığı alanında çalışan hekim dışı personellerin 
sisteme dahil olup aşılanabilmesi konusunda mücadele verilmiştir.

12.02.2021 İşyerinde Sağlık Hijyeni telekonfer-
ansı yapılmıştır. 

 

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
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24.02.2021 İşçi Sağlığında Uzaktan Eğitimler ve 
Yeni Veri Setleri konulu online panel gerçekleştiril-
di.
 
Mart 2021 de Yüksekte çalışma, Nisan 2021 de 
Meslek Hastalıkları konulu eğitimlerle eski  dönem 
eğitim planı kaldığı yerden devam ettirilmektedir. 

Komisyonumuzun göreve başladığında yapmış 
olduğu işyeri hekimlerinin salgında problem-
leri konulu anketin, daha geniş kapsamlısı için 
bir çalışma grubu kurulmuştur ve DEÜTF Halk 
Sağlığı ABD den Prof. Dr. Alp Ergör ile birlikte an-
ket çalışmaları devam etmektedir.

Komisyonumuz aylık rutin toplantılarını her ay en az bir kez düzenli yapmakta ve toplantı 
raporları oda yönetimi ile paylaşılmaktadır.

Önümüzdeki aylar için;
• Salgın ortamında işyeri hekimlerinin 
mesleklerini icra etme şartlarının iyileştirilmesi 
mücadelesi, 
• Piyasalaşmış işyeri hekimliği şartlarının sebep 
olduğu problemlerle mücadele,
• İşyeri hekimlerinin problemleri anketi , 
• Yeni başlayan işyeri hekimleri için kılavuz 
hazırlanması, 
• Odaya üye olmayan işyeri hekimlerinin üyeliği 
aksiyonları 
• Rutin planlı aylık eğitim faaliyetlerimizin 
icrası planlanmaktadır.

İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hek-
imliği Komisyonu tarafından düzenlenen, 
“Tetanoz Aşılaması ve Erişkin Tetanoz Aşıla-
masında Yaşanan Sorunlar” konulu eğitim 
çevrimiçi olarak 2 Haziran 2021 Çarşamba günü 
gerçekleştirildi 

Dr. Arzu Esmez’in moderatörlüğünü yaptığı 
toplantıya konuşmacı olarak Prof.Dr. Selma 
Tosun katıldı.

İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hek-
imliği Komisyonu tarafından düzenlenen ‘Fi-
zyoterapist Gözüyle Ergonomi’ konulu toplantı çevrimiçi olarak 8 Haziran 2021 Salı günü 
gerçekleştirildi.

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
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A. KOMİSYON ÜYELERİ
• Ahmet Soysal (Komisyon başkanı)
• Tuğrul Şahbaz (Komisyon sekreteri; 06.11.2018 itibaren)
• Oya Otyıldız 
• Hüseyin Güven 
• İnci Çetin Köseoğlu
• Ali Osman Karababa
• Raika Durusoy
• Hüseyin Aydın Turan
• Ergun Demir
• Yıldıray Orhon
• Hasan Ter
• Aliye Ercan
• Özge Atacan
• Eren Gülçiçek
• Hakan Köse (Yönetim kurulu üyesi)

B.KOMİSYON TOPLANTILARI
• 11.09.2020
Katılanlar: Ahmet Soysal, Tuğrul Şahbaz, Oya Otyıldız, Aliye Ercan, Hasan Ter,   
Ali Osman Karababa, Hüseyin Aydın Turan.
• 09.10.2020
Katılanlar: Ahmet Soysal, Tuğrul Şahbaz, Oya Otyıldız, Aliye Ercan, Hasan Ter,   
Hüseyin Aydın Turan.
• 20.01.2021
Ahmet Soysal, Tuğrul Şahbaz, Oya Otyıldız, Ali Osman Karababa, Özge Atacan,   
Hüseyin Aydın Turan, Yıldıray Orhon
• 24.02.2021
Ahmet Soysal, Tuğrul Şahbaz, Oya Otyıldız, Ali Osman Karababa, Aliye Ercan,   
Hasan Ter, Hüseyin Güven, Hüseyin Aydın Turan, Eren Gülçiçek

C. 2020- 2021 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI
Yeni dönem için komisyon başkanlığımıza yeniden Ahmet Soysal, komisyon sekreter-
liğine Tuğrul Şahbaz seçilmişlerdir. Komisyonumuz hekim meclisi üyeliğine ise Hasan 
Ter seçilmiştir. Pandemi koşullarının sürdüğü bu dönemde komisyonumuz toplantılarını 
zoom üzerinden sürdürmüştür. Buna rağmen özellikle pandemi döneminde ağırlaşan 
çevre sorunlarına duyarsız kalınmamış ve bilimsel ve hukuksal mücadele zor şartlar al-
tında olunsa da sürdürülmeye devam edilmiştir. Komisyonumuza üç yeni üye olarak Ali-
ye Ercan, Özge Atacan ve Eren Gülçicek katılmıştır. Bu dönemde yapılan çalışmalar ve 
sonuçları şunlardır. 
 

Çevre Komisyonu Raporu
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5 Aralık 2020 47 meslektaşımızın katıldığı ÇED ve SED kursu

• 

Bu dönemin en önemli çalışması çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) ve sağlık etki değer-
lendirmesi (SED) konusunda komisyonumuzun yönetim kurulumuzun da desteği ile 
düzenlediği kurs olmuştur. Kurs 5 Aralık 2020 tarihinde zoom üzerinden tam gün olarak 
yapıldı. Kursa ülkemizin değişik tıp fakültelerinin halk sağlığı anabilim dallarında uz-
manlık eğitimlerini sürdüren asistan hekimler, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan halk 
sağlığı uzmanları, bazı Sağlık bilimleri Fakültelerinin öğretim görevlileri, çevre sağlığı al-
anında çalışan hekimler ve odamız çevre komisyonu üyeleri olmak üzere toplam 47 kur-
siyer katıldı. Katılımcıların kendilerini tanıtmaları ve kurstan beklentilerinin alınmasın-
dan sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Çiğdem Çağlayan’ın ‘etki değerlendirme teknikleri ve çevresel etki değerlendirmesini’ 
anlattığı sunum ile kursun sabah oturumları başladı. İkinci oturumda ise İstanbul Okan 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nilay Etil-
er kursiyerlere, Dünya Sağlık Örgütü’nün yapılması planlanan bir yatırım için çevresel 
etki değerlendirmesi ile birlikte yapılmasını önerdiği ve çok sayıda ülkede uygulanma-
ya başlayan ‘sağlık etki değerlendirmesi yöntemini’ anlattı. Sabah oturumu Greenpeace 
Türkiye koordinatörlerinden Avukat Deniz Bayram’ın çevresel etki değerlendirme yö-
netmeliği ve ulusal ve uluslararası yasal durum hakkında yaptığı sunumla tamamlandı. 
Öğleden sonraki oturumlar ise Prof. Dr. Nilay Etiler’in; ülkemizde, içinde Türk Tabipleri 
Birliği’nin de yer aldığı Temiz Hava Hakkı Platformu’nun desteği ile yapılan ve ilk kez bu 
kadar büyük kapsamlı olarak raporlanan Eskişehir Alpu Kömürlü termik Santrali Sağlık 
Etki Değerlendirme Raporunu kursiyerlere anlatmasıyla başladı. Sabah oturumların-
da sağlık etki değerlendirme yöntemini öğrenen kursiyerler bu örnek çalışma ile konu 
üzerindeki bilgilerini pekiştirdiler. Öğleden sonraki ikinci oturumda ise Avukat Deniz 
Bayram bu sefer Eskişehir Alpu Kömürlü termik Santrali Çevresel Etki Değerlendirme 
Raporunu hakkında bilgi vererek bu raporun eksik ve yanlışlarının nasıl tespit edildiği-
ni örnekleriyle kursiyerlere aktardı. Bu yanlış ve eksiklere karşı hukuksal haklarımızın 
ne olduğunu ve bu olayda meslek örgütleri tarafından bu hakkın nasıl kullanıldığını da 
anlatan Bayram; özellikle hukuksal sürecin nasıl yürütüldüğü konusundaki sorulara da 
yanıt verdi. Bir sonraki oturumda kursiyerlere Temiz Hakkı Platformu Koordinatörü 

Çevre Komisyonu Raporu
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Buket Atlı tarafından, Türk Tabipleri Birliğinin de bir bileşeni olduğu platform ve plat-
form çalışmaları hakkında bilgi verildi.  Atlı’nın sunumundan sonra günün son oturumu 
olarak bir forum yapılarak tüm katılımcılardan gün sonu değerlendirmeleri alındı. Bu 
bölümde katılımcılardan gelen sorulara tüm eğiticiler tarafından yanıtlar da verildi ve 
kurs tamamlandı.

• Foça’da kurulmak istenen biyokütle santrali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
verdiği ‘ÇED gerekli değildir’ kararına karşı odamız tarafından Foça Belediyesi’yle be-
raber açılan iptal davası kazanılmış ve Danıştay’ca da onaylanmıştır. Bu sonuç özellikle 
bölgemizde kurulmak istenen diğer biyokütle enerji santralleri açısından da önemlidir. 
Komisyonumuz bölgemizde kurulmak istenen diğer biyokütle santrali girişimlerini de 
yakından takip etmektedir. 

• İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Aliağa Çevresel Durum Tespiti ile il-
gili çalışmada üçüncü toplantı yapılmıştır. Toplantılara komisyonumuz adına komi-
syon başkanı Ahmet Soysal katılmaktadır. Çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi Ege 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve TÜBİTAK MAM Laboratuvarıyla yaptığı protokollerle 
yürütmektedir. Halen bölgede hava ve toprak kirliliği ile ilgili ölçümler yapılmakta ve 
bitki örnekleri laboratuvarda değerlendirilmek üzere toplanmaktadır. Mayıs 2021’de 
sonuçların çıkması beklenmektedir. Sonuçlar çıktıktan sonra izlenecek politikalar İzmir 
Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda baro ve meslek örgütlerinin katılımıyla belirle-
necektir.
• Güzelbahçe’de yapılmak istenen go-kart pistine karşı Güzelbahçelilerin açtığı davaya 
müdahil olunmak istenmiş, ancak mahkeme bu talebimizi odamızın projeden zarar gör-
mediği gerekçesiyle ret etmiştir. Güzelbahçe’de piste karşı Güzelbahçelilerin yaptığı nöbet 
bekleme eylemine odamız destek olmuş ve yönetim kurulu üyelerimizle, komisyon üyel-
erimiz 13.08.2020 tarihinde bölgeye giderek nöbete katılmışlardır. 
• İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılmasına karar verilen İzmir Fuar’ının pan-
demi koşullarında açılmaması için teşebbüs de bulunulmuş, ancak Belediye’nin kararında 
ısrarlı olması nedeniyle 05.09.2020’de konu ile ilgili bir basın açıklaması yapılmıştır. 
• Çevre komisyonu üyelerimiz Efemçukuru Altın Madeni kapasite artırma girişimine 
karşı odamızca açılan davanın keşfine komisyon üyelerimiz Oya Otyıldız, Ali Osman 
Karababa, Hüseyin Güven, Tuğrul Şahbaz ve Aliye Ercan katılmışlardır. 
• Kültürpark koruma amaçlı imar planı ile ilgili İzmir büyükşehir belediyesince düzen-
lenen arama konferanslarına komisyonumuz adına Ahmet Soysal katılmıştır. Ancak bu 
arama konferansları sonucu Kültürpark’ın bir kent parkı olarak değerlendirilmesi kararı 
çıkmış olmasına karşın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yoğunluğu artırıcı bir plan yap-
ması üzerine süreç yakın takibe alınmış ve başta Şehir Plancıları Odası olmak üzere diğer 
meslek odalarıyla birlikte Kültürpark’ın kent parkı olması mücadelesi sürdürülmektedir.  
Komisyon üyelerimiz çeşitli meslek odalarının da içinde yer aldığı Kültürpark Platformu 
ile birlikte 1 Numaralı Koruma Kurulu’na Büyükşehir Belediyesinin yaptığı imar planına 
itiraz dilekçeleri vermiştir.  Süreç devam etmektedir.

Çevre Komisyonu Raporu
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Kapasite artırım girişimlerine karşı açtığımız davada komisyon üyelerimiz 

Efemçukuru Altın Madeni keşfinde…

• Çeşme Turizm Projesine için Cumhurbaşkanlığı’nın aldığı acele kamulaştırma kararının 
iptali için diğer meslek odalarıyla ortak dava açılmış olup; dava bilirkişi ve keşif aşaması-
na gelmiştir. Süreç komisyonumuzca takip edilmektedir. 
• Basın ve İlan Kurumunun uyguladığı reklam yasağına karşı Cumhuriyet ve Birgün 
gazetelerine komisyonumuz adına destek ilanı verilmesi; komisyon üyelerimiz tarafından 
oybirliği ile kararlaştırılmış ve ilan her iki gazeteye de komisyon üyelerimizin adlarıyla 
verilmiştir.
• Sisam’da meydana gelen ve İzmir’de hasara neden olan deprem bahane edilerek kapa-
tılan İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı’nın kapatılmasına karşı komisyonumuzca hazırla-
nan basın bildirisi odamız tarafından 16.12.2020 tarihinde yayınlanmıştır.  
• 14 Mart etkinlikleri kapsamında Çiğli Belediyesi’nin desteği ile 13.03.2021 tarihinde 
yapılan pandemide yaşamını yitirmiş sağlık personeli anısına hatıra ormanı kurulması et-
kinliğine komisyon üyelerimiz Tuğrul Şahbaz, Hüseyin Güven ve Aliye Ercan katılmışlar 
ve pandemi döneminde görevleri başında yaşamlarını yitiren arkadaşlarımızın anısına 
alana ağaç dikmişlerdir. 
 

Komisyon üyelerimiz Çiğli Hatıra Ormanı ağaç dikiminde

Çevre Komisyonu Raporu
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İzmir Tabip Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir 
Şubesi ve EGEÇEP’in katıldığı çevrimiçi  basın toplantısı 07 Mayıs 2021 tarihinde  gerçekleştirdi. Birçok mes-
lek odası ve sivil toplum örgütü toplantıya katılarak desteklerini sundular. 

Toplantıda uzun süredir devam eden yargı sürecinde yaşananlar ve altın madeni şirketinin kapasite artırımına 
ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Dünya çevre günü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından düzenlenen 1.Ekoloji Bu-
luşması Kültürpark İzmir sanat bahçesinde meslek odaları ve çevre örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla 
03.06.2021 tarihinde gerçekleştirildi .İzmir Tabip Odası Başkanı Dr.Lütfi Çamlı’nın da katıldığı etkinliğin  açı-
lışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. 

Etkinlikte söz alan meslek odaları ve çevre örgütleri bu güne kadar yaptıkları çevre mücadelesinden örnekler 
vererek, deneyimlerini ve  kent gündemindeki çevre sorunlarıyla ilgili görüşlerini paylaştılar.

İzmir Tabip Odası adına bir sunum gerçekleştiren İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu Başkanı Dr. Ahmet 
Soysal’da İzmir Tabip Odası’nın 1988’den bu yana diğer meslek odalarıyla işbirliği içinde yürüttüğü çevre mü-
cadelelerini, bunların sonuçlarını ve halen odanın sürdürdüğü çevre davalarını katılımcılarla paylaştı.
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Dünya Çevre Günü nedeniyle 7 Haziran 2021 tarihinde Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde ortak 
basın açıklaması gerçekleştirildi. İzmir Tabip Odası, TMMOB İzmir İKK, İzmir Barosu,  Konak Kent Konseyi,  
Ege Kent Konseyleri Birliği,İzmir Kent Konseyleri Birliği, EGEÇEP, İZÇEP, İzmir Yaşam Alanları’nın katıldığı 
ortak basın açıklamasında  konuşma yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı,”Temiz bir çevrede ya-
şamak  bir haktır. Her yıl milyonlarca kişi çevresel kirliliğe bağlı sevenlerden dolayı yaşamını kaybediyor. Ka-
pitalizmin doğal yaşam alanlarına saldırısı, ekosistemi bozmakta, bizlere  pandemiler olarak geri dönmektedir.
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11 Aralık 2020 tarihinde Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu ile “Kötülük ve İyiyi Savunma Hakkı” 
Zoom ve Youtube kanalından canlı yayınlanan oturumu.

3 ve 5 Şubat 2021 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesine atanan Rektör Melih Bulu için 
yapılan itiraz eylemlerinde işkence ve kötü muamele ile gözaltına alınanların adli muay-
ene raporlarının İstanbul Protolü’ne uygun  olması için, devlet hastanelerinde çalışan 
hekimlere destek vermek.

Adli rapor düzenleyen özellikle acil servislerde çalışan hekimler için İstanbul Protokolü 
hatırlatma eğitimi önümüzdeki dönem için planlandı.

İnsan Hakları Komisyonu Raporu
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Kültür, Sanat ve Sosyal  Faaliyetler Komisyonu Raporu

İzmir Tabip Odasının 12 Temmuz 2020 tarihinde yeni seçilen yönetim döneminde ilk 
kültür sanat komisyon toplantısı Covid-19 pandemisi nedeni ile 24/08/2020 tarihinde 
Zoom üzerinden yapıldı. İlk toplantı sonrası pandemi şartlarından ötürü kültür sanat 
komisyonu etkinlikleri sosyal medya araçları kullanılarak devam ettirileceği için ayarı 
ayrı çalışma grupları vasıtası ile değil planlamaların tek grup çatısı altında yürütülme-
sinin daha iyi olacağı kararı verildi. Ağustos ayını takiben her ay düzenli yapılması 
planlanan zoom üzerindeki toplantılar ve etkinlikler 30 Ekimde yaşadığımız İzmir 
depreminde yaşadığımız büyük acılar sebebi ile etkinliklere uzun bir süre ara verildi. 
Bir yıllık süre içinde Kültür-Sanat komisyonu zoom üzerinden toplam dört toplantı 
gerçekleştirerek aşağıda belirtilen etkinliklerin gerçekleşmesinde büyük emek har-
camıştır.

Kültür Sanat Komisyon Üyeleri: Dr.BehiyeMungan,Dr.Nurdan Talay, Dr.Füsun Arda 
Özşahin, Dr.Aliye Tercan ,Dr.HasanTer,Dr.Pınar Üretmen, Dr.Nur Engindeniz, Dr. 
Gülden Aykanat, Dr.Tuğrul Şahbaz, Dr. Halil Hüseyin Çağatay, Dr.Gökan Aktaş,Dr.
Seyit Kaya,Dr.YıldırayOrhon,Dr.YüceAyhan,Dr.GaffarKaradoğan,Dr.SibelAkkol

1-Belgesel ‘KAZIM’ yönetmeni Prof.Dr.Dilek Kaya 
ile online söyleşi yapılmış olup öncesinde paylaşılan 
linkten katılımcıların belgeseli izleme imkanı sağlan-
mıştır.

2-‘Erkek Olacaksın’ adlı Film Söyleşisi 04 Ocak 2021 
tarihinde zoom üzerinden yapıldı. Öncesinde pay-
laşılan link üzerinden katılımcılar filmi izleme im-
kanı buldu.

3-İzmir Tabip Odası Kültür, Sanat ve Sosyal Faali-
yetler Komisyonunun düzenlediği, Gazeteci Yazar 
Nedim Atilla’nın konuşmacı olarak katıldığı “İyi, 
Temiz, Adil Dünya ve Gıda” konulu Söyleşi, 13 Ocak 
2021 Çarşamba günü gerçekleştirildi. 

4- Gazeteci Yazar Ece Temelkuran’ın katıldığı söyleşi 
23.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi. Söyleşi Dr. Pınar Üretmen tarafından modere 
edildi
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5-İzmir Tabip odası kültür san-
at komisyonu tarafından 18 Şu-
bat 2021 Perşembe günü ‘Sine-
mada Hekim İmgesi’ konulu 
söyleşi telekonferans yöntemi 
ile Dr.Nurdan Talay ve Dr.Jülide 
Sedef Göçmen tarafından 
gerçekleştirildi.

6-‘Kadın Psikanalistler Kadın 
Filmlerini Konuşuyor’ adlı pan-
elde ‘Alev Almış Bir Genç Kızın 
Portresi’ adlı filmin söyleşi-
si 25 Şubat 2021 Perşembe 
Dr.Pınar Üretmen ve Dr. Can-
er Fidaner moderatörlüğünde 
gerçekleştirildi. Söyleşiye 
Dr.Şule Özden Topkaya konuk 
olarak katıldı

7-Alin Taşçıyan tarafından 9 
Mart Salı günü ‘Furuğ Fer-
ruhzade’ den bugüne İran sine-
masında Kadın’ adlı söyleşi 
yapıldı. Söyleşinin moder-
atörlüğünüDr.CanerFidaner ve 
Dr.Nur Engindeniz yaptı.

Kültür, Sanat ve Sosyal  Faaliyetler Komisyonu Raporu 
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8-İzmir Tabip Odası Kültür sanat komisyonu tarafından önerilerek hayata geçirilen ‘ 
Hekimin Gözü ile Pandemi Günlükleri’ konulu fotoğraf yarışmasının kazananları jüri 
tarafından 9 Mart tarihinde belirlendi.  Yarışmaya katılan fotoğraflardan 16’sı jüri tarafın-
dan sergilenemeye değer görüldü. Yarışmanın ödül töreni 11 Mart Perşembe günü İzmir 
Tabip Odasında gerçekleştirildi.

9-İzmir Tabip Odası Sinema Kollektifi tarafından projesi yapılarak hayata geçirilen ‘ Pan-
demide Sağlık Emekçileri’ adlı belgeselin gösterimi 12 Mart Cuma günü yapıldı. Belge-
selin teknik yönetmenliği Ufuk Tambas tarafından gerçekleştirildi.

10-Nezihi Aytaçların sunduğu ‘Afrodisias’ konulu Telekonferans  16 Mart 2021 Salı günü 
gerçekleştirildi.

11. İzmir Tabip Odası Kültür 
Sanat Komisyonu tarafın-
dan düzenlenen “Kadın Psi-
kiyatristler Kadın Filmlerini 
Konuşuyor” etkinlik dizisinin 
dördüncüsü 27 Mayıs 2021’de 
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Kültür, Sanat ve Sosyal  Faaliyetler Komisyonu Raporu 
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İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu yeni dönem ilk genel toplantısı 15.09.2020 
tarihinde Zoom üzerinden yapıldı. 

Toplantıda ilk olarak e-nabız (MBYS-muayenehane bilgi yönetim sistemi) konusu ele 
alındı. Şu anda mail grubunda paylaşılanların dışında bir gelişme olmadığı,  isme bir 
tebligat yapılmadığı sürece dilekçe vermenin gerekli olmadığı, birlikte hareket etmenin 
önemli olduğu, TTB’nin açtığı dava sonuçlanana kadar beklemenin uygun olacağı, bir 
yaptırım uygulanması durumunda odanın müdahil olabileceği konuşuldu

Muayenehanelerde uygulanacak  COVİD-19  önlemleri konusunda standartların ol-
madığı, bu konuda farklı uygulamalar olduğu aktarıldı. Muayenehanelerde alınabilecek 
önlemlerle ilgili öneri kılavuzları geliştirilmesinin yararlı olacağı ifade edildi. Bir öneri 
kılavuzu hazırlanması konusunda tabip odası, TTB veya uzmanlık dernekleri ile ortak bir 
çalışma için öncülük yapılabileceği konuşuldu.

Muayenehanede çalışan hekimlere ulaşabilmek, iletişimi arttırmak için ziyaretler yapıl-
ması önerisi konuşuldu. Özellikle yeni muayenehane açan meslektaşlarımıza ulaşmanın 
önemli olduğu vurgulandı. 

Özel Hekimlik Komisyonu yürütmesi için üç kişi belirlendi. Yeterli sayı sağlanamadığı 
için yürütme kuruluna katılmak isteyecek gönüllüler için özel hekimlik grubuna çağrı 
yapılması kararlaştırıldı.

16 Aralık 2020 tarihinde yapılan TTB Özek Hekimlik Kolu toplantısına Mevhibe Tümüklü 
ve Mehmet Çolak ile katılım sağlandı.

Toplantıda;

1. Özel Hekimlerin Covid aşılama programına alınmaları konusunda yapılabilecekler 

2. Mbys ile ilgili yapılabilecekler

3. Teletıp 

4. Özel hastahanelerin muayenehane hekimlerine uyguladıkları ameliyathane kullanım 
ücretlerini fahiş oranda artırmalarına karşı yapılabilecekler

5. Özel hekimlere yönelik giderek artan mali denetlemeler

5. Reklam tanıtım ihlalleri

6. Özel hekimlikte çalışma koşulları konuları ele alındı.

Özel Hekimlik Komisyon Raporu
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7 Ocak 2021 tarihinde KVKK kapsamında oluşturulan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi 
(VERBİS) konusunda, odamız avukatı ve TTB avukatlarının katılımı ile bilgilendirme to-
plantısı düzenlendi. Bir erteleme olmadığı takdirde VERBİS’e kayıt yapılmasının zorunlu 
olduğu, VERBİS sisteminin veri kayıt sistemi olmadığı, KVKK’nın veri sorumlularına ge-
tirdiği yükümlülükler konuları konuşuldu.

Özel Hekimlik Komisyon Raporu
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İzmir Tabip Odası Tıpta Uzmanlık Komisyonu çalışmalarına ilişkin , 2020-2021 yılları ara 
raporu ekte sunulmuştur. 

Tüm dünyanın yaşadığı ağır pandemi süreci ile ilgili olarak , komisyon toplantılarının , 
sanal ortamda yapılması yönündeki ortak karar üzerine , komisyona katılmak ve devam 
etmeyi düşünen üyelerimiz ile aşağıdaki mail paylaşılarak , düşünce önerilerin alınması 
amacıyla 16.09.2020 tarihinde sanal bir paylaşım yapılmıştır. 

İzmir Tabip Odası olarak, “Tıpta Uzmanlık Eğitimi “ (İTOTUE) başlıklı bir komisyonun 
devamı yönünde karar almış bulunmaktayız. Geçtiğimiz dönem de İTOTUE komisyonu 
birçok değerli etkinlikler yapmış bulunmaktadır.

1.Bu süreçte, hem uzmanlık alanınızda ve hem de, farklı uzmanlık dallarındaki üyelerim-
izin katılımının sağlanacağı paylaşımlar yapmayı planlamaktayız. Bu konuda doğrudan 
veya dolaylı ya da öneriler şeklindeki katkılarınızı beklemekteyiz.

2.Tıpta uzmanlık süreçleri ile ilintili hem kendi aramızda ve hem de İTO yönetimi, TTB 
Merkez Konseyi ve hem de ilgili idari yönetim kadrolarına sunulabilecek öneri ve çözüm-
sel yaklaşımlarımızın da paylaşılması hedeflenmektedir.

3.129’u devlet olmak üzere toplam 206 üniversite vardır. Aşağıdaki 2016 tablosunda her 
ne kadar Türkiyede Tıp Fakültesi sayısı 79 olarak görülmekteyse de 2020 itibariyle 206 
üniversitenin 117 tanesinde 213 tane ayrı tıp eğitimi programı vardır.  Bunların %70’i 
ne ulusal ne de uluslararası akreditasyona sahiptir. Tıp fakültesi sayısı olarak dünyada 5. 
sıradayız. Bizim önümüzde Hindistan, Çin, Brezilya ve Birleşik Amerika gibi nüfusu çok 
yüksek ülkeler gelmektedir. Nüfusuna göre dünyada en çok tıp fakültesi olan ülke Türki-
yedir.  Türkiye’de 390.000 kişiye bir tıp fakültesi programı düşmektedir.

4.Türkiyede yıllık hekim mezuniyeti 16.500 leri bulmuştur. 2019 yılında tespit edile-
bildiği kadarı ile 1047 hekim, ülkemizi terk etmiştir. Bu sayı ortalama kontenjan sayıları 
bakımından 9 tıp fakültesinin kontenjanına tekabül etmektedir. Yani biz yurtdışına hek-
im göndermek için 9 tane tıp fakültesi kurmuşuz…  2020 yılı mezunlarının %10’unun 
ülkeden göç etmesi beklenmektedir. Sadece bir başka örnek olarak: Hollandada 13 tane 
tıp fakültesi vardır ve 2000 dolayında yıllık mezun verir. Bu tuhaf sorun üzerine eğilmem-
iz gerekmektedir.

5.Covit-19 Pandemi sürecinin ne kadar süreceği bilinmez iken, bir yandan da online eği-
tim düzenine geçilmiş olmasının, tıp eğitimi ve özellikle uzmanlık eğitimi açısından neler 
getireceğini olumlu ve olumsuz yanları ile ele almak ta acil bir konu olarak durmaktadır.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Komisyon Raporu
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Ağustos ayında dönemin ilk toplantısı olmak üzere 4 defa zoom üzerinden online toplantı 
yapıldı. 

Komisyon yürütme kurulu oluşturulması sonrası whatsapp grubu kurularak grup üzerin-
den bilgi alışverişi sağlandı odamızın faaliyetleri paylaşıldı.

Mail grubuna hekimleri davet etmek için bir çağrı metni hazırlandı, oda sekreteryası ile 
iletişime geçilerek çağrılara başlandı.

Pandemi sürecinde yer değişikliği yapan hekimlerin çokluğunu değerlendirdik, hastane 
yönetimlerinin gelir azlığını bahane ederek hekim maaş ödemelerinde kesinti yaptığı, 
bazı hastanelerin ciro üzerinden sadece hakediş  ödediğini değerlendirdik.

TTB merkez özel hekimlik komisyon toplantısına katılıp genel eğilim ve bilgilendirmeleri 
grubumuzla whatsapp üzerinden paylaştık.

Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin sorunlarının tartışıldığı toplantı, 30 Mayıs 
2021 tarihinde gerçekleştirildi.

30 Mayıs 2021 tarihinde İzmir Tabip Odası Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekim-
ler Komisyonunun düzenlediği özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin sorun-
larının tartışıldığı toplantı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir Tabip Odası 
Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Behiye Mungan ve Prof. Dr. Süley-
man Kaynak, Oda avukatımız Mithat Kara, İzmir Tabip Odası Özel Sağlık Kurumlarında 
Çalışan Hekimler Komisyonunun üyeleri ve yaklaşık 50 meslektaşımız katıldı.

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı yaptığı açılış konuşmasında özel sağlık ku-

Özel Sağlık Kuruluşlarında  Çalışan Hekimler Komisyon Raporu
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rumlarında çalışan hekim sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, bu alanda çalışan hekim-
lerin, sözleşme, özlük hakları ve ücretlendirme konusunda ciddi sorunları olduğuna, birlikte bu sorun-
ların üstesinden gelebilmeye ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Daha sonra söz alan Özel Sağlık 
Kurumlarında Çalışan Hekimler Komisyonu yürütmesinden Dr. Tarık Zengin geçen dönem yeni kurulan 
komisyonun çalışmalarından örnekler sundu. Bu alanda çalışan hekimler arasında iletişimin ve sorun-
ların çözümü için bir araya gelmenin önemini ifade etti. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Süleyman Kaynak hekimlerin uygulanan sağlık politikalarında köleleştirilmeye çalışıldığı, ucuz iş 
gücü olarak hizmete zorlandıklarını belirtti. Yönetim Kurulu Üyesi Dr.  Behiye Mungan ise özellikle pan-
demide bu alanda çalışan hekimlerin sorunlarının daha da arttığını ifade etti.

Daha sonra söz alan hekimler özel sağlık kuruluşunda hekimlik yapmanın zorluklarına, bir araya gel-
menin sorunların çözümünde önemine değinerek yaşanan ve çözüm gereken konuları şu başlıklarda 
topladılar. 

İşyeri sahibi tarafından hazırlanan sözleşmelerin sorgusuz imzalanması ve sonrasında yaşanan sorun-
lar: bu konuda daha önce Tabip Odamızca hazırlanmış olan sözleşme rehberini toplantı sırasında tekrar 
paylaştık. Bu sözleşme ayrıntılı olarak iş hukukumuzu, işveren karşısındaki haklarımızı tanımlamaktadır. 
Bu rehberin sözleşme imzalayacak üyelerimiz tarafından okunması ve sözleşmelerin oda hukuk bürosu 
danışmanlığında yapılmasının önemi ifade edildi.

İş hukuku yasasında yapılan bir düzenleme ile hastanelerde şirket kurularak çalışmanın önünü açan 
uygulamanın hekim açısından olumsuzlukları bu konuyla ilgili olarak toplantıya konuk olarak katılan 
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç, İstanbul’ da bu konuda yaşanan sürece ilişkin 
açıklamalarda bulundu. Konunun önemi ve yapılması gerekenler tartışıldı. Hizmet satın alma şeklinde 
fatura keserek çalışmanın hekimlere getirdiği olumsuzluklar konuşuldu. İşverenin yüklenmesi gereken 
sorumlulukları ortadan kaldırdığını vurgulandı.

Pandemide özel kurumlarda çalışan hekimlerin sağlıksız çalışma koşulları, KKE temini ve ücretsiz izin 
uygulaması, ücret kısıtlamaları nedeni ile yaşadıkları mağduriyetler ve bu konuda odanın yaptıkları, 
işverenin sorumlulukları konuşuldu.

İzmir Tabip Odası olarak, çok düşük ücretlerle hekim çalıştırılmasının önlenmesine katkı sağlaması için 
İzmir özelinde branş bazında aylık maaş alt sınırı belirlemenin gerekli olduğu konuşuldu. Bu konuda bir 
çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.

Bazı hastanelerde hekimlere yeterli dinlenme süreleri sağlanmadığı, öğlen yemek molası saatinin po-
liklinik randevusu verilerek azaltıldığı belirtildi. Ayrıca 50 yaş ve üzeri meslektaşlarımızın 20 gün olan 
yıllık izin süresinin bazı hastanelerde kullandırılmadığı bilgisi verildi. Konuyla ilgili olarak İzmir Tabip 
Odası’nın bir yazı hazırlayarak özel hastane başhekimliklerine gönderilmesine karar verildi.

Hekimlerin hukuki hakları konusunda bir bilgilendirme toplantısının gerekli olduğu, bir sonraki to-
plantının buna yönelik olması gerektiği vurgulandı. Bu grubun birlikteliğe ne kadar ihtiyacı olduğunu, 
özel hastane işverenleri karşısında daha örgütlü daha güçlü olmanın önemine değinilerek dilek ve te-
mennilerle toplantı sona erdi.
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Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı komisyon yeni dönem çalışmaları 17 Eylül 2020 günü 
online toplantıyla başlamıştır. Komisyon yürütmesi yenilenmiş; Füsun Arda, Özlem Mi-
man ve Mübeccel İlhan seçilmişlerdir.  

29 Eylül2020 ve 6Ekim 2020 yürütme toplantıları ya-
pılmıştır.
 
12 Ekim2020; 
1-Her ayın ilk pazartesi KHKS toplantı günü(online) 
olarak belirlendi.
2-Önümüzdeki iki yılın programını oluşturmak İçin 
öneriler konuşuldu.
3-25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için program netleştirildi.
4-EŞİK toplantılarına hocamız Serpil Salaçin, Münevver K.Türkmen  ve  Gözde Yeşiltepe 
düzenli olarak katılmışlar, bilgi aktarmaya devam et-
mektedirler.
 
2Kasım 2020 toplantımız deprem nedeniyle ertelen-
miştir.
 
15 Kasım2020 TTB KHKS Kol toplantısına katıldık, 
depremle ilgili bilgi verdik, kol yürütmesi seçilmiş, 
önümüzdeki çalışma döneminin programı yapılmıştır
 
 
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde;
* sağlıkta şiddetin ve kadına yönelik şiddetin kesişim 
noktasında duran meslektaşımız Aynur Dağdemir 
ölüm yıldönümü nedeniyle anılmış,
* KHKS komisyon yürütmesinde Özlem Miman oda-
mız Hekim Meclisinde 25 Kasım ile ilgili konuşma 
yapmıştır.
* Bilboardlarda İzmir Kent Konseyi, İTO ve EŞİK or-
tak imzalı “şiddetsiz evler sokaklar kentler için hep 
birlikte mücadeleye” afişi yer almıştır.
 
1 Aralık Dünya AİDS Günü twitter üzerinden bilgi-
lendirme yapılmıştır
 
7 Aralık2020 komisyon toplantısında;
1- EŞİK çalışmaları hakkında Serpil Salaçin in bilgi-
lendirmesi
2- “Covid ve….”     Panel zincirlerinin oluşturulması. 
Öneriler;
a) Covid ve aile ilişkileri
b) Covid ve sosyo ekonomik açıdan cinsiyet üzerine 
etkileri

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu
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c) Kadın hekimler Covid ve depremden nasıl etki-
lendiler, hekimlerin değişen talepleri
d) Kadınların yoğun olduğu branşlar hangileri ve 
nasıl etkilendiler. ( TTB nin pandemi ve kadın sem-
pozyumuna taşınabilecek bilgiler)
e) KKDların kadınlar İçin ergonomik olmaması, 
bulaş riskini artırması
f) Covid ve uzaktan tıp eğitimi
g) Covid ve esnek çalışma,çalışma koşullar,iş mev-
zuatı
( f ve g tüm hekimlere yönelik olması için oda yöne-
timine önerildi)
3- Film etkinlikleri yapılması
4- 8 Mart önerileri 
Görüşüldü, karara bağlanmıştır.
 
4 Ocak 2021 “Erkek Olacaksın” filmi; Serpil Salaçin 
ve Özlem Miman ın moderatörlüğünde Uçan Sü-
pürge Vakfı kurucularından Halime Güner ile söy-
leşi,geniş katılım ve sorularla değerlendirildi.
 
24 Ocak2021 de kadın cinayetleri ile ilgili videoları-
mızı twitter atılmıştır
 
27 Ocak 2021 Prof.Dr.Hürol Fışıloğlu nun konuşmacı olduğu “Covid ve Aile İlişkileri” 
telekonferansı Dr. Nezaket Kaya’nın moderatörlüğünde ufuk açıcı sohbetle gerçekleşti-
rilmiştir
 
1 Şubat 2021 “Kadınlar Ülkesi” belgeseli; konuşmacı, filmin yönetmeni Şirin Bahar De-
mirel ve sürpriz konuğumuz Bingöl Elmas ın katılımı, Dr Nur Engindeniz in moderatör-
lüğünde göç ve yurt kavramlarını yakın tanıklıklarımızla, çarpıcı metaforlarla gündeme 
getirdi.
 
3 Şubat 2021 KHKS yürütmesi olarak online üze-
rinden toplanılmıştır
 
16 Şubat 2021 TTB KHKS Kol toplantısına katılım. 
Pandemide velayet davalarında sağlık çalışanlarına 
yönelik olumsuz mahkeme kararları, kreş sorunu, 
taciz ve ifşa konuları görüşüldü.
 
21 Şubat 2021 Kadın sağlığını hedefleyen bağımsız CİSÜ platform toplantısına bilgi 
amaçlı Dr Zehra Mete katılmıştır
 
27 Şubat 2021 KHKS yürüme toplantısı yapılmış, 8 Mart programı gözden geçirilmiştir.
 

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü aktiviteleri;
 
*” Yaşamak İstiyoruz” yazılı İzmir Tabip Odası 
imzalı 1000 adet mor maskenin kurumlara da-
ğıtımı
*7Mart 2021 saat 20:00 de İTO KHKS komisyon 
önerisiyle İzmir Kent Konseyi ev sahipliğinde
      “Pandemide Kadın Olmak” paneli online 
yapılmıştır. Panel İKK Başkanı Nazik Işık mo-
deratörlüğünde İTO, TMMOB,KESK,BARO ve 
İZMİR KENT KONSEYİ neden konuşmacıların 
katılımıyla gerçekleşmiştir.  
* Işıklı tabelalarda ortak imzalı 8 Mart kutlaması
* 8Mart 2021 12:30 da İTO ev sahipliğinde Sağ-
lık Platformu ile ortak basın açıklaması
* 8Mart haftası boyunca 35 kadın hekim arka-
daşımızın seslendirdiği taleplerin her gün twit-
ter atılması
 * Hekim Meclisinde eril dil üzerine “değişime 
kendinden başla” başlıklı konuşma

İstanbul Protokolünün iptal edilmesine karşın 
protesto yürüyüşüne katıldık.

Pandemide Kadın Olmak konulu panel 7 Mart 
2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilmiş-
tir.

Yaşamdan, İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmi-
yoruz! konulu ortak basın açıklaması 6 Nisan 
2021 tarihinde yapıldı.

‘İstanbul Sözleşmesi Bizim!’ başlıklı sunum 7 
Mayıs 2021’de çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Yaşamdan, İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmi-
yoruz! konulu ortak basın açıklaması 6 Nisan 
2021 tarihinde İzmir Tabip Odası Konferans sa-
lonunda yapıldı.

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

İzmir Tabip Odası Kadın Hekimlik ve 
Kadın Sağlığı Komisyonu tarafından 
düzenlenen Prof. Dr. Serpil Salaçin’in 
konuşmacı olduğu ‘İstanbul Sözleş-
mesi Bizim!’ başlıklı sunum 7 Mayıs 
2021’de çevrimiçi olarak gerçekleşti-
rildi.
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İLKYARDIM EĞİTİM VE İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU
   
2005 yılında Odamız bünyesinde kurulan “İzmir Tabip Odası İlkyardım Eğitim Merkezimiz” ve 2010 
yılında kurulan “İzmir Tabip Odası İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezimiz” kuruluşlarından itibaren 
çalışmalarını her geçen yıl arttırarak sürdürmektedir.

Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra referans kurum olma yönünde, diğer kurumların örnek alacakları bir 
eğitim kurumu haline gelmiştir. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün ilgili birimi ile de etkili iletişim ha-
linde olan eğitim kurumlarımız  İzmir‘de yapılan tüm ilkyardım eğitimlerinde yaşanan problemlerin 
çözümünde etkin rol oynamaktadır.

İzmir Tabip Odası İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezimizde yetişen eğitmenlerimiz şu anda İzmir’de ve 
İzmir dışında bir çok eğitim kurumunun Mesul Müdürü veya Eğitmeni olarak başarı ile görev yap-
maktadır.

Yeni Corona Virüsü (Covid-19)’dan dolayı Türkiye genelinde eğitimler 16 Mart 2020 tarihinde Sağlık 
Bakanlığı tarafından geçici olarak durdurulmuştur.

12 Temmuz 2021 – 31 Mart 2021  tarihleri arasında toplam Eğitim sayılarımız;

220 kişiye Temel İlkyardım Eğitimi; 

560 kişiye Yenileme İlkyardım ve OED Eğitimi  

22 kişiye Eğitici Eğitimi verilmiştir.

İlkyardım Eğitim Merkezimiz önümüzdeki dönemlerde de çeşitli projelerle ilkyardım eğitimleri ala-
nında İzmir ve ülkemizde İlkyardım eğitimlerinin hızla gelişmesinde etkin roller üstlenmeye devam 
edecektir.

Dr. Oğuz YANIK
Mesul Müdür
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HEKİM MECLİSİ



75

2020-2022 DÖNEMİ İLK HEKİM MECLİSİ TOPLANTISI

İzmir Tabip Odası 2020-2022 Dönemi ilk Hek-
im Meclisi toplantısı, 15 Ekim 2020 Perşem-
be saat 20.00’da 47 üyenin katılımıyla online 
olarak yapıldı.

Toplantı, İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi 
Çamlı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Dr. Lüt-
fi Çamlı başarılı çalışmalarından dolayı  önce-
ki  dönem Hekim Meclisi’nde  görev alan  üyelere teşekkür etti. Yeni dönemde Hekim 
Meclisi’nin önceki dönemde olduğu gibi Oda yönetimi çalışmalarına önemli katkılar 
koyacağına, Odayı birlikte yönetme anlayışının  hayata geçirileceğine olan inancını dile 
getirdi.  

Daha sonra   geçici divanı oluşturmak üzere Hekim Meclisi Tüzüğü’ne göre en yaşlı ve en 
genç üye belirlendi. Geçici divana Dr. Ali Ağzıtemiz ve Dr. Zeynep Özün Altınay seçildi.
Dr. Ali Ağzıtemiz, hekim meclisinin öneminden ve Türkiye’de çalışan tek hekim me-
clisinde görev almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Tüzük gereğince 2020-2022 
Dönemi Hekim Meclisi Divanı’nı oluşturmak için aday taleplerini aldı. Hekim Meclisi 
temsilcilerinin aday gösterdiği Dr. Ahmet Etit divan başkanlığına, Dr. Derya Mengücük 
ve Dr. Aydan Taka Küçük divan üyeliğine seçildi.

Dr. Ahmet Etit, hekim meclisi temsilcilerine teşekkür ederek önceki dönemki hekim me-
clisinin yaptığı çalışmaların ne kadar önemli olduğunu ve bu dönemde hekim meclisinin 
de aynı şekilde çalışacağını söyledi. Divan üyeleri Dr. Derya Mengücük ve Dr. Aydan 
Taka Küçük konuşmalarında hekim meclisi temsilcilerine teşekkür etti ve hekim meclis-
inin önemine vurgu yaptılar.

Divan Başkanı Dr. Ahmet Etit, gündem oluşturularak Kasım ayının ilk perşembesi hek-
im meclisi toplantısının yapılacağını söyledi.

Hekim meclisi temsilcilerinin değişik konularda görüş paylaşımlarının ardında toplantı 
sona erdi.

26.11.2020 TARİHLİ TOPLANTI  TUTANAĞI

İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi toplantısı 
26 Kasım 2020’de Hekim Meclisi Divan 
Başkanı Dr. Ahmet Etit başkanlığında divan 
üyeleri Dr. Derya Mengücük ve Dr. Aydan 
Taka Küçük tarafından mail üzerinden 
gönderilen davet aracılığı ile saat 20.00’da, 
zoom üzerinden 36 katılımcı ile yapıldı.
Toplantının açılışını yapan Divan Başkanı 
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Dr. Ahmet Etit daha önce belirlenen tarihte hekim meclisi toplantısının İzmir’de 31.10.2020’de 
yaşanan deprem ve sonrasında oda yöneticileri, temsilciler ve aktivistlerinin yoğun gündem-
leri olması nedeni ile zorunlu bir biçimde yapılamayarak bugüne ertelendiğini belirterek söze 
başladı. Aynı zamanda pandemi nedeniyle yüz yüze görüşme ve kapalı alan toplantılarının 
salgın önlemleri kapsamında yapılamaması nedeniyle online toplantı yapma zorunluluğunu 
ifade etti. Mail grubundan iletilen gündem önerileri olan:
1. İzmir depremi
2. Pandemi sürecinde yaşanan sorunlar
3. İşyeri hekimliği alanında yaşanan sorunlar
4. 25 Kasım Kadına Şiddet İle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında 
değerlendirme
5. TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr.Şeyhmus Gökalp’in hukuksuz olarak gözaltına alınarak 
tutuklanması
6. Birimlerdeki sorunlar ve önerilerin değerlendirilmesi şeklinde belirlendi.

* Gündem maddelerinin konuşulmasına geçildi, Divan Başkanı Dr. Ahmet Etit, ilk olarak 25 
Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü’nün hikayesini 
kısaca anlatarak söze başladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi temsilcisi Dr. Özlen Gökdemir söz 
alarak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü bağlamında geçtiğimiz hafta 
bir boşanma davasında çocuğun velayetini Covid servisinde çalışması nedeniyle kendisine 
verilmeyen hemşire örneğini hatırlattı. Dr. Mübeccel İlhan ise bu örneğin toplumda kadına 
ve sağlıkçıya olan şiddeti birleştiren bir örnek olduğunu, bizler “Covid meslek hastalığı kabul 
edilmelidir”  şeklinde talebimizi ifade ederken mahkeme bir yandan Covid’i meslek hastalığı 
kabul etmiş olmaktadır şeklinde özetledi.

Kadın hekimlik komisyonu adına söz alan Dr. Özlem İman 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddeti 
Önleme Mücadele Günü ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasının gerekliliğini anlatarak 
akademik ortamda dahi kadına yönelik şiddetin devam ettiğini ifade etti.

* TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Yıldıray Orhon söz alarak TTB Yüksek Onur Kurulu 
üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in gizli tanık ifadesi ile gözaltına alınarak tutuklanması konusunu 
hukuksuzluk olarak değerlendirdi. Ardından Dr. Mübeccel İlhan bu durumun meslek 
odamızın itibarsızlaştırılması amacıyla yapıldığını ifade etti. Dr. Habibe Güneş sadece 
TTB’nin bu durumda basın açıklaması yapmasının yetersiz olduğunu, tüm tabip odalarının 
tek tek ve Ege Tabip Odalarının birlikte basın açıklaması yapması gerektiğini belirttiler.

Dr. Şehmus Gökalp ile birlikte daha evvel çalıştığını ifade eden Dr. Funda Barlık Obuz 
kendisinin insancıl ve etik çizgisini anlatarak bu saldırının asıl TTB’ye yapıldığını ve tüm 
odaların tepki vermesi gerektiğini ifade etti.

Daha sonra söz alan Dr. Sibel Uyan ve Dr. Fatih Sürenkök de aynı yönde görüşlerini ifade 
ettiler. Dr. Şehmus Gökalp’in yanında olduğumuzu ifade etmemizin gerekliliği olarak Hekim 
Meclisi Divanı’na, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu’na iletilmek üzere basın açıklaması 
yapılması kararı alınmasını önerdiler. Hatta Hekim Meclisi olarak kınama metni hazırlan-
masını YK ve TTB’ye iletilmesi, Diyarbakır’a heyet gitmesi durumunda bir temsilci gönder-
ilmesini önerdiler. Dr. Mustafa Vatansever ve Dr. Fatih Sürenkök böyle bir heyetin içinde 
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bulunmaya gönüllü olduklarını ifade ettiler. 

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı da söz alarak  “çalıştığı yer ve adresi belli bir 
hekim şu an  yalancı tanıkların iftiraları ile cezaevine konmuştur” diyerek Yönetim Ku-
rulu’nda durumun değerlendirileceğini belirtti. 

Dr. Özlem Aydınalp de kendisi ile birlikte çalıştığını anlatarak bu saldırının çoklu Baro 
gibi çoklu tabip odası projesinin zeminini hazırlamak üzere bir parçası olduğunu belirtti. 
Daha sonra Dr. Türkcan Baykal, Dr. Gaffar Karadoğan, Dr. Mustafa Vatansever de aynı 
yönde görüşlerini ifade ettiler. 

*Dr. İsmail Ümit Bal, 31 Ekim’de yaşanan İzmir depremi sonrasındaki durum ile ilgili 
konuşarak 16 tane çadır kent ve 493 adet konteynerdan oluşan kalıcı konteyner kentteki 
genel durumu ve sağlık hizmetlerinin durumunu detaylı bir şekilde anlattı. Bir yandan 
Covid pandemisi ve bir yandan depremi yaşayan İzmirli sağlıkçıların “afet içinde afet” 
yaşadığını belirterek durumu özetledi.

Dr. Mübeccel İlhan deprem bölgesi ile ilgili gözlemlerini aktararak Olağandışı Durumlar 
Komisyonu’nun yeniden canlandırılması gerektiğini ifade etti. Çadır alanlarındaki Covid 
ile ilgili önlemlerin sorulması üzerine Dr. Lütfi Çamlı durum ile ilgili bilgi verdi.

Dr. Funda Barlık Obuz söz alarak depremde ailesini yitiren genel sekreterimiz Dr. Nuri 
Seha Yüksel’e tüm meclis adına tekrar başsağlığı dileyerek acısını paylaştığımızı ifade etti. 
Dr. Sibel Uyan, depremden hasar gören 2 adet Aile Sağlığı Merkezi’nin onarımı için İl 
Sağlık Müdürlüğü’nün destek olmadığını, gerekçenin de bu merkezlerin kiralanmış yer-
ler olması olduğunu ifade ederek birinci basamakta deprem ve Covid nedeniyle yaşanan 
sorunları özetledi.

Deprem sonrasında “İzmir’de sağlık çalışanları depremzede sayılmalıydı” diyen Dr. Yak-
up Doğramacı deprem sonrasında yaşananlara değindi. Dr. Nezaket Kaya, Türk Psiki-
yatri Derneği’nin deprem sonrasında online terapi desteği sunduğunu, İzmirli hekimle-
rden böyle bir özveri beklenmediğini, bu anlamda derneğin duyarlılığını vurguladı.
Dr. Kemal Özbek, Dr. Mustafa Vatansever, Dr. Hasan Yerli de deprem sonrası yaşanan-
larla ilgili bilgi verdiler. 

* Gaziemir DH Temsilcisi Dr. Yakup Doğramacı pandemi hastanesi olmaları nedeniyle 
yaşanan zorlukları anlattı. Günlük 1000 hastanın acile başvurduğu, yoğunluktan dolayı 
112 sedyelerinin dahi bekletilmek zorunda kalındığı, acilde hastalar sedye dahi bula-
mayıp sandalyelerde beklediği, İl Sağlık Müdürlüğü’nden görevlendirmeler yapılması ve 
çalışanların hastalanması nedeniyle çalışan sayısının azaldığı dolayısıyla bu yoğunluğun 
karşılanmasının imkansız hale geldiğini anlattı.

Dr. Zeynep Altın, Tepecik EAH durumunu anlatmak üzere söz aldı. Hasta sayısı ve kötü 
çalışma koşulları nedeniyle çalışanların tükenmişlik sendromu yaşadığını, yoğun bakım 
yatağı sıkıntısının olduğu, idarenin yeni ybü (yoğun bakım ünitesi)’ler açtığı, ancak bu 
ybü yataklarının standartlara uymadığı, yeterli personel olmadığı, bu yerlerde hava-
landırma dahi olmadığı için çalışanların yüksek riske maruz kaldığını ifade etti. Sağlık 
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Bakanlığı tarafından Mart ayından itibaren 3 ay tavandan ek ödeme verileceği açıklan-
masına rağmen bu ödemelerin adaletsiz bir şekilde dağıtıldığını, sonrasında Ağustos’tan 
itibaren vaat edilen tavandan ödemenin de saat hesabıyla yapıldığını, sonuç olarak bu 
durumun motivasyon kaybına yol açarak aynı zamanda adaletsizlik nedeniyle çalışma 
barışını bozduğunu anlattı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hemen her gün yeni geçici 
görevlendirmeler yapılması nedeniyle endişe içerisinde olduklarını ifade ederek asistan 
eğitiminin de durduğunu, asistanların yoğun olarak filyasyon görevinde ve covid servis-
lerinde görevlendirildiğini söyledi.

İşyeri Hekimliği Komisyonu adına söz alan Dr. Esat Hoşgönül, işyerlerinde ekonomik 
kaygılar nedeniyle covid 19 tespitinin zorlaştığını, hem işverenin işgücü kaybına ve mali-
yet artışına engel olmak için hem de çalışanlar ücret kesintilerine sebep olacağı korkusuyla 
covid 19 testi yaptırmaktan kaçındığını anlattı. İşyeri hekimliği yapan ileri yaştaki hekim-
lerin pandemi endişesi nedeniyle sahadan çekildiğini, dolayısıyla bu alanda hekim açığı 
ortaya çıktığını söyledi.

Yeşilyurt DH temsilcisi Dr. Berna Karakoç teletıp uygulamasına geçiş konusunun değer-
lendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, özel hastanelerin de pandemi konusunda desteğini 
arttırmasının ihtiyaç olduğunu söyledi. Sağlık sisteminin çökmesi durumunda halktaki 
öfkenin sağlık çalışanlarına yönelebileceği, dolayısıyla sağlıkta şiddetin patlayabileceğini 
vurguladı. 

Dr. Funda Barlık Obuz, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde aciller ve onkoloji hastaları 
dışında tüm elektif operasyonların durdurulduğunu, covid servis sayısının artarak 7-8’e 
çıktığını söyledi. Asistan eğitimi ile ilgili sorunların büyük olduğunu, çalışanları topluca 
enfekte olan klinikler olduğunu söyledi. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile 
asistanların artık her yerde görevlendirilebileceği ve asistanlık sürelerinin uzayabileceğini 
ifade etti.

Dr. Cemal Güvercin, tıp uygulamalarında etik ilkeleri “1. Yarar sağla, 2. Zarar verme, 3. 
Adalet içerisinde, 4.özerkliğe saygı göster” şeklinde ifade ettikten sonra pandemi süre-
cinde tabip odası olarak neler yapabiliriz sorusunu gündeme getirdi.

Hastaneden acilde ve yoğun bakımda triaj ile ilgili rehber hazırlanmasını önerdi. İzmir 
Tabip Odası bünyesinde pandemi komisyonu oluşturulması bu vesile ile sağlık çalışanları-
na destek olunması gerektiğini belirtti.

Halihazırda olmasa bile ilerleyen günlerde hasta seçmek zorunda kalınabileceği, “bu du-
rumda stabil hastaların kötüsü, kötü hastaların da en iyisi seçilmelidir; yani tedaviden ve 
cihazlardan en fazla fayda görecek olan seçilmelidir” dedi. Nöbet listeleri ve çalışma plan-
larının şeffaf olması gerektiği, yükün ve cefanın eşit paylaştırılmasının önemini vurguladı. 
Dr. Nuri Seha Yüksel, Yönetim Kurulu adına birimlerdeki sorunlar ve gelişmeler ile ilgili 
haberdar olmak istediklerini, birim temsilcilerinin yaşanan sorunları günü gününe ilet-
melerinin önemli olduğunu söyledi. Divan Başkanı Dr. Ahmet Etit, bir sonraki Hekim 
Meclisi toplantısının 10 Aralık 2020 Perşembe günü yapılacağını bildirerek katılımcılara 
teşekkür etti ve toplantıyı kapattı.
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17.12.2020 TARİHLİ TOPLANTI  TUTANAĞI

İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi to-
plantısı, meclis divanının mail grubu-
na gönderdiği davet aracılığıyla zoom 
üzerinden 30 kişinin katılımı ile 17 
Aralık 2020 saat 20.00’da yapıldı.

Divan Başkanı Dr. Ahmet Etit, to-
plantıyı açarak mail grubu üzerinden 
haberleşme sağlanarak oluşturulan 

gündem başlıklarını şu şekilde sıraladı:
1. Pandemi ve birimlerdeki sorunlar
2. İşyeri hekimliği alanındaki sorunlar
Ayrıca bir önceki toplantıdaki talep üzerinde Dr. Cemal Güvercin tarafından hazırlanan 
ve hekimlerle paylaşılan pandemi de etik sorunlar ile ilgili bilgilendirme yazısından çok 
yararlanıldığını, çok iyi geri bildirimler alındığını belirterek kendisine teşekkür etti.
Gündem maddelerinin konuşulmasına geçildi:

Dr. Esat Hoşgönül,işyeri hekimlerinin sorun ve taleplerini, Yönetim Kurulu’na iletilmek 
üzere hazırladığı sunumla anlattı. Özet olarak sahadaki işyeri hekimlerinin  iletişim bil-
gilerinin toplanması, işyeri hekimlerinin tabip odası tarafından ziyaret edilmesi, İşyeri 
Hekimliği Komisyonu’nun daha aktif çalışmasının gerekliliği,  yeni çıkan ilaçlar ve tıbbi 
uygulamalar hakkında bilgi edinmek istedikleri, ZMSS konusunda ortak hareket edilmesi 
gerektiği çalışanların sağlık bilgilerine ulaşabilme, beyaz kod uygulaması, TTB’nin ücret 
politikası, üyelik aidatlarının fazla olması, işyeri hekimliğinde uzmanlaşma gerekliliği, 
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının duyurulmasının halihazırdaki güncel meseleleri old-
uğunu belirtti. 

Dr. Mustafa Vatansever ve Dr. Kemal Özbek de söz alarak aynı yönde görüş bildirdiler, 
halihazırda covid pozitif yirmi işyeri hekimi arkadaşımız olduğu bilgisini paylaştılar.
Tire ve Bayındır temsilcisi Dr. Uğur Gönenç söz alarak birim sorunları ve  artan vaka 
sayılarını vurguladı. Bu bağlamda gerçek hasta sayısının tespiti için bir çalışma yapıl-
masını önerdi, birimlerdeki hasta sayılarının tabip odaları tarafından toplanarak gerçek 
sayıya ulaşılabileceğini belirtti.

Dr. Tanzer Korkmaz,  sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ile ilgili bir tespit edilmesi ile 
ilgili bir çalışma önerdi. Dr. Kemal Özbek ise çalışma koşullarının mevcut standartlara uy-
ması ve çalışma alanlarının güvenliği ile ilgili bir heyet oluşturulması, bu konuda İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne başvurulması önerisinde bulundu.

Sağlık hukuku ile ilgili olarak Dr. Sakine Köşker, Covid 19’un meslek hastalığı sayılması 
gerektiğini vurgulayarak görüşlerini dile getirdi.  Dr. Cemal Güvercin de Avrupa ülkel-
erinde 1.5 metreden daha kısa mesafede insanla temas ederek çalışan tüm meslek gru-
plarında (kuaför, kasiyer, sağlık çalışanı) covid 19 meslek hastalığı kabul edilmiştir, bizim 
ülkemizde de bu şekilde olmalıdır şeklinde konuştu.
Dr. Kevser Durmuş, asistan hekimlerin  çalışma koşullarının zorluğu ve usulsüz görev-
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lendirmeler ile ilgili 600 asistanla görüştüklerini, bununla ilgili hazırlayacakları sunumu 
bir sonraki toplantıda yapacaklarını ifade etti.

Dr. Alper Büyükakkuş ise vazife maluliyeti ile meslek hastalığı tanımları arasındaki ayrımı 
anlatarak vazife maluliyeti kavramının hak kaybına yol açacağı, covid 19’un meslek hastalığı 
olarak kabul edilmesi ile ilgili talebimizde ısrarcı olmamız gerektiğini ifade etti.

Dr. Funda Barlık Obuz, Dokuz Eylül’de hasta sayısının arttığını ve hasta sağlık çalışan-
larının sayısının da her geçen gün arttığını belirtti.

Dr. Aydan Taka Küçük, covid-19 vaka sayıları ile ilgili olarak yaptığı açıklamalar ile TTB’nin 
sahada güvenilirliğinin arttığını ve hekimlerin aşı ile ilgili de TTB’nin söyleyeceklerini 
takip ettiğini, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki çalışma koşullarının yetersizliği 
ile ilgili sorunlar ile birlikte ifade etti.

Dr. Sibel Uyan, TTB’nin aşı ile ilgili önümüzdeki hafta açıklanacak görüşünü beklememizi 
önerdi.

Son olarak sadece yöneticilerin paylaşım yapabileceği bir whatsapp grubu kurulabileceği 
kararına varıldı.

Bir sonraki Hekim Meclisi toplantısının Ocak ayının 2. haftasında yapılması planlanarak 
iyi dilekler paylaşıldı. 

14.01.2021 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Tabip Odası Hekim Mecli-
si toplantısı, meclis divanının mail ve 
whatsapp grubuna gönderdiği davet 
aracılığıyla zoom üzerinden 50 kişi-
nin katılımı ile 14.01.2021 saat 20.00’da 
yapıldı.

Divan Başkanı Dr. Ahmet Etit toplantıyı 
açarak meclis üyeleri önerileri ile 
oluşturulan gündem başlıklarını şu şekil-

de sıraladı:

1- Asistan hekimlerin çalışma koşulları ve sorunları, buna ilişkin yapılan anketin 
sonuçlarının değerlendirilmesi
2- Güncelliği devam eden Pandeminin tüm basamaklardaki son durum ve etkilerinin 
değerlendirilmesi
3- Covid-19 Aşı planlamaları, eksiklikler ve uygulamada olası sorunların değerlendirilme-
si, halkı bilgilendirme ve yönlendirme yöntemleri seçeneklerinin araştırılması
4- Bölge temsilcilerinin gündem dışında iletilen sorun ve katkıların tartışılması
Toplantı başlangıcında İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, 14.01.2021 sağlık per-
soneli için başlayan Covid-19 aşı uygulamaları konusunda konuştu. Ülkemizde yapılmaya 
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başlanan aşı çeşidinin kısıtlı aşı çalışma verileri, farklı etkinlik sonuçları, yetersiz temini 
ve lojistiğine rağmen güvenli bir aşı ve tek seçenek olması, ayrıca ağır hastalık ve ölüm-
leri engelleme başarısı nedeniyle destek vereceklerini, devamı ve sürekliliği konusunda 
endişe yaşanmasına rağmen kamuoyu önünde gerek İzmir Tabip odası gerekse Türk Tabi-
pler Birliği’nin olumlu ve destekleyici söylemlerine devam etmesi gerekliliğini belirtti.

Dr. Ceylan Özkan, Dr. Ahmet Etit, Dr. Zehra Mete aşılama konusunda olumsuz mesaj 
verilmemesi, teşvik ve desteğe devam görüşüne katıldıklarını belirtti.

Dr. Sibel Uyan bilgilendirme ve alt yapısı yetersizliği, aşılama işlemlerinin farklı bir mo-
bil uygulama üzerinden yapılmasının sakıncalarına ve yaşanan aksaklık ve sorunlara 
rağmen aşılama desteğine katıldı.

Dr. Esat Hoşgönül iş yeri hekimliğinde aşılama sorunlarının hızlıca giderilmesi, Dr. 
Semih Rasim Güner özel hastanelerde teminin ve işleyişinin kolay ve hızlı gerçekleşme-
sinde İzmir Tabip Odası’nın katkıları için teşekkürlerini iletti.

Dr. Tanzer Korkmaz ülkemize henüz ulaşan aşı doz sayısının sadece üç milyon doz ol-
masına ve kalanının temini konusundaki şüpheye dikkat çekti.

Gündem maddelerinin konuşulmasına geçildi:
Asistan Hekim Dr. Gizem Keçeci, Mart-Haziran 2020 ve Ekim -Aralık 2020 dönemleri 
olmak üzere iki bölümde gerçekleştirdikleri Covid19 Pandemisi sürecinde Asistan hek-
imlerin durumlarının değerlendirildiği anket sunumunu yaptı.

Anketin salgın sürecinde kişisel koruyucu ekipman yeterliliği, eğitim ve çalışma koşul-
ları, güvenli ve yeterli barınma ve beslenme, esnek çalışma, maaş ve ek ödeme ve iş ka-
zası bildirimi ana başlıklarında gerçekleştirildiğini belirtti. Birinci dönemde dikkat çeken 
KKE yetersizliğinin ikinci dönemde daha az sorun olarak bildirildiğini ifade etti. Buna 
karşılık görev dağılımı, görevlendirme, beslenme, barınma, eğitim ve çalışma koşulların-
da iyileştirici bir değişiklik olmadığını, özellikle salgın süreci yönetiminde söz hakkı ver-
ilmemesi, öğretim görevlilerinin asistan hekimlere destek ve katkılarının olmaması, ek 
ödemelerin yapılmaması, filyasyon görevlendirmelerinin ağırlıklı olarak asistan hekim-
lerce yapılması, salgın yönetimi eğitim eksikliği konularında olumsuz geri bildirimlerin 
yüksek olduğunu belirtti. Ek olarak ikinci dönemde Covid-19 enfeksiyonu geçiren ve 
temaslı durumunda olanların oranının oldukça yükselmiş olduğuna dikkat çekti. Çalış-
ma koşullarının adaletsizliği, süreç yönetiminde söz verilmemesi ve ek ödeme yapılma-
ması ve maaşların yetersizliği gibi sorunların asistan hekimlerin ağırlıklı gündemi olarak 
devam ettiğini, bu konuda iş birliği ile çözüm olanaklarını birlikte bir sonuca ulaştırma 
dileğini iletti.

Asistan Hekim Dr. Ali Rıza Karabulut söz alarak çalışma koşullarının hakkaniyetli ve adil 
olmadığını, emek yükünün çoğunun asistan hekimlere yüklendiğini ayrıca idari konu-
larda söz hakkı verilmediğini, bilgi akışındaki yetersizliği, ek ödemelerdeki eşitsizliğini 
vurgulayarak pek çok yerde olduğu üzere bunun Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde de benzer yaşandığını ifade etti.
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Dr. Türkcan Baykal asistan hekimlere bu sorunlar ile ilgili nasıl yardımcı ve destek olun-
abileceğini sordu.

Dr. Gizem Keçeci asistan hekimler arasında örgütlenme eksikliğine dikkat çekerek bu 
konuda çalışmaların arttırılması, Dr. Sera Şimşek asistan hekimlerin görünürlüğünün art-
tırılması gereği ile cevap verdi.

Dr. Lütfi Çamlı asistan hekimler için yaptıkları çalışmalarda muhtemel idari baskı endişesi 
nedeniyle asistanların çekince ve korkularını gözlemlediklerini ifade etti.
Dr. Derya Mengücük asistan hekimlerin yaşadıkları sorun başlıklarının pek çok basamak-
ta benzer şekilde olduğu ve dolayısıyla bunlarla mücadelenin hep birlikte yapılmasının 
önemine değinerek asistan hekimlere desteğin birincil koşulunun iletişim halinin devam-
lılığı ve genişletilmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Dr. Yakup Gökhan Doğramacı “görünür olmak” meselesinin tüm hekimler için gerekli old-
uğunu, son yıllarda özellikle görünmez konuma düşürüldüğümüzü söyleyerek idareci hek-
imlerin etiğe uygun olmayan tavır ve davranışlarına ve giderek artan mobbing unsurunu 
da dikkate almalıyız dedi. Sorunların ana kaynağının performans sistemi olduğu gerçeğini 
ihmal etmeden yeterli ve adil tek kalem maaş ve ek ödeme konusunda özellikle mücadele 
edilmesi gerektiğini belirtti.

Asistan Hekim Dr. Dilan Gündoğan, pandemi yükünün adeta sadece asistan hekimlere 
yüklendiğini, bunun yorucu ve tüketici olduğunu, ek ödemler arasında da eşitsizlik ve ye-
tersizliğin haksız olduğunu belirtti.

Gündemin ikinci maddesine geçildiğinde; Dr. Tanzer Korkmaz pandemi sürecinde özel-
likle çalışma ortamlarının havalandırma ve teknik gereklilikleri konusunda yetersizlik ve 
özensizliğin devam ettiğini söyledi.

Dr. Yakup Gökhan Doğramacı, devam eden salgın sürecinde sağlık çalışanlarında tüken-
mişlik ve yılgınlık semptomlarının giderek artan bir sorun olduğunu ve iş sağlığı kapsamın-
da değerlendirilmesinin önemini vurguladı. “Artan anksiyete ve kaygı durumları için iş 
sağlığı girişimlerinde bulunulmalıdır” dedi.

Dr. Nejat Uysal, iş sağlığı açısından çalışma ortamının bir sorumluluk olduğunu, risk 
değerlendirme analizlerinin yapılması gereğini hatırlattı.

Dr. Lütfi Çamlı, “hastanelerde iş güvenliği birimleri oluşturulmalı, ciddiye alınarak 
bağımsız profesyonel kişilerce yürütülmesi gerekmektedir” dedi. “Çalışma ortamlarında 
yaşanan tüm aksaklıklarda başhekim dahil tüm idare yetkilileri ve hatta Sağlık Bakanlığı 
sorumluluğu mevcuttur” şeklinde ekledi. Bu konuda özellikle ikinci basamaktan geri bildi-
rimlerde eksiklik olduğunu ifade etti.

Dr. Esat Hoşgönül, iş yeri hekimliğinde çalışma ortamlarının uygunsuzluğuna salgın 
hastalık eklenince kayıpların maalesef çok olduğuna dikkat çekerek bu konudaki yetersiz 
yönetmelik ve yetersiz denetimlerin etkisinden bahsetti.
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Gündemin üçüncü maddesinin toplantı başlangıcında görüşülmüş olması nedeniyle 
bölge temsilcilerinin ileteceği sorun ve katkılara geçildi.

Dr. Habibe Güneş söz alarak cezaevlerinde Kasım ve Aralık aylarında başlayıp sürege-
len dönüşümlü açlık grevlerinden bahsetti. Burada sıkıntıların artabileceğini, pandemi 
nedeniyle iletişim ve ulaşma olanaklarının azaldığını ve Covid-19 vaka sayısının da fazla 
olduğunu, önümüzdeki aylarda önemli bir gündem konusu olabileceğini ifade etti.

Divan Başkanı Ahmet Etit, toplantıya katılanlara teşekkür etti ve toplantıyı bir sonraki 
tarihte görüşmek üzere kapattı. 

11.02.2021 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi toplantısı, meclis divanının mail ve WhatsApp gru-
buna gönderdiği davet aracılığıyla 
zoom üzerinden 47 kişinin katılımı ile 
11.02.2021 saat 20.00’da yapıldı.

Divan Başkanı Dr. Ahmet Etit to-
plantıyı açarak meclis üyeleri önerileri 
ile oluşturulan gündem başlıklarını şu 
şekilde sıraladı:
1- Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve 
öğretim üyelerine destek ve dayanışma 

ve Dr. Şeyhmus Gökalp dava süreci ile ilgili Yönetim Kurulu’ndan bilgi aktarımı, 
2- Dr. Kemal Özbek’in Pandemi sürecinde hastaneler ve sağlık kuruluşları için koşulların 
denetimine yönelik örnek önerileri 
3- Dr. Esat Hoşgönül’ün önerisi ile İzmir Tabip Odası üyelerine indirim sağlayabi-
lecek çeşitli sektördeki firmaların sayı ve kapsam açısından geliştirilmesi konusunun 
görüşülmesi,
4- Dr. Alp Ergör’ün Covid-19 süreci ve sağlık çalışanlarının korunması için çözüm öner-
ileri sunumu,
5- Acil serviste çalışan hekimlerin sorunları ve çözüm önerilerinin tartışılması,
6-  Covid-19 Pandemisi süreci ve aşılama ile ilgili bilgi paylaşımı ve geri bildirimler,
7-  Dilek ve öneriler 

Toplantı başlangıcında İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, Dr. Şeyhmus Gökalp’ın 
tutukluluk ve dava süreci ile ilgili bilgi verdi. Basın yayın yolu ile konunun sürekli kamuoyu 
gündeminde tutulması ile 80 günlük sürecin sonunda serbest kalmasının sevindirici old-
uğunu belirttti.

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci eylemlerine destek sürecinden bilgi verirken desteğin de-
vamının önemine dikkat çekti.

Dr. Habibe Güneş, öğrenci eylemlerindeki gözaltı süreçleri ile ilgili bilgi paylaşımın-
da bulunurken genel olarak gözaltı giriş muayenelerinin İstanbul Protokolü’ne uygun 
gerçekleştirildiğini fakat özellikle çıkış muayenelerinde gerek fiziksel koşulların uygun-
luğu gerekse muayene özen ve gerekleri konusunda çok eksiklikler gözlemlendiğini 
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kaydetti.

Dr. Türkcan Baykal bu konuda meslektaşlarımızın bilgi ve sayısal eksikliği bulunduğunu, 
daha sistematik organizasyonlara ihtiyaç olduğunu, genel olarak adli raporlar konusun-
da eğitimlerin yapılması gerekliliğini, belki kurulacak gönüllü ekiplerle gözaltı muayenesi 
yapmak durumunda olan hekimlere destek olunabileceğini belirterek katkıda bulundu. 
Gündeme devam edildi. Dr. Kemal Özbek Salgın hastalık durumu ile daha da önemli hale 
gelen sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve fiziksel şartlarının yeterliliği ve uygunluğu 
konusunda çalışma yapılması ve denetlenmesinin öneminden bahsetti. Bu konuda başka 
sektörlerin TSE ile olan işbirliğinin örnek alınabileceğini ve benzer bir çalışma yapılabi-
leceğini belirtti. Sağlık çalışanlarının özellikle çalışma ortamı, işe giriş çıkış süre, saat ve 
yerleri, yemek ve dinlenme vb. konularda bilimsel ve iş güvenliğine uygun standartların 
oluşturulması ve bunun denetlenmesinin önemini hatırlattı. Kalite ve akreditasyon belgel-
erine benzer şekilde belgelendirilmesinin de ayrıca yararlı olacağını söyledi.

Konunun devamlılığı açısından, sonrasında Dr. Alp Ergör söz aldı ve sağlık kuruluşlarının 
çok tehlikeli iş sınıfında yer alması nedeniyle konunun önemine dikkat çekti. Bu konudaki 
yetersizlik ve eksikliklerden dolayı Pandemi döneminde çok kayıplar yaşandığını, çalışırken 
yaşamını veya sağlığını kaybetmemenin ayrıca bir insan hakkı olduğunu vurguladı. Ülke-
miz yasalarında yer alan hakların yerine getirilmediğini, sağlık kuruluşları için iş sağlığı 
ve güvenliği kurumlarının oluşturulmadığını belirtti. İş yerlerinde ortam ve çalışanların 
izlenmesi ve korunması açısından İş sağlığı ekiplerine ihtiyaç olduğunu kaydetti. İzmir’de 
bununla ilgili ilk örnekleri Ege ve Dokuz Eylül Üniversite Hastanelerinin oluşturduğunu 
hatırlattı. 

Dr. Esat Hoşgönül, İzmir Tabip Odası’nın bazı sektörlerle olan avantaj anlaşmalarının 
kapsam ve sayısının artırılması önerisini iletirken bunun üyelik açısından da teşvik edici 
olabileceğini belirtti. Dr. Lütfi Çamlı üyelik teşviki amacı olmadan mevcut üyelerin hak ve 
menfaatlerini korumak adına Yönetim Kurulunca değerlendirileceğini söyledi. 

Gündeme Dr. Ebru Tombak’ın “Acil’de Hekim Olmak” sunumu ile devam edildi. Acil ser-
vis hekimlerinin iş yükü fazlalığının yanında bu yoğunluğun belirsiz, ölçüsüz ve zamansız 
olmasının sorunları arttırdığını, özellikle Pandemi ile birlikte ayrıca eklenen bir iş yükü ve 
riski bulunduğunu belirtti. Salgın nedeniyle çalışma şartlarının iyice zorlaşmasının yanın-
da kişisel koruyucu ekipman eksikliği, yetersiz ve düzensiz temini ve tüm bunlara haksız 
idari yaptırımların ve mobbingin eklendiğini vurguladı. Bu amaçla Acil servislerde çalışan 
pek çok hekimin sorunlarının Tabip Odalarınca ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Dr. Seha Yüksel acil servislerde çalışan hekimlerin durum ve sorunlarına ilişkin çalışma 
grubu oluşturulmasını önerdi.

Gündem sonunda Dr. Öcal Taşer ilk aşılama döneminde herhangi bir nedenle aşı olamayıp 
sıra önceliğini kaybeden sağlık çalışanlarının şu anda aşı olabildiğini hatırlattı. İkinci doz 
aşılamalarından sonra Covid-19 Antikor düzeyi bakılması açısından oda üyelerine indirim 
olması için bazı Laboratuvar merkezleri ile anlaşma yapılabileceğini ekledi. 
Başka katkı ve görüş isteği olmayınca toplantı saat 22.00’da sonlandırıldı. 
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01.04.2021 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

Hekim meclisi Divan başkanı Dr. Ahmet Etit’in açılış konuşmasıyla başladıktan sonra İzmir Tabip 
Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı’nın Pandeminin son durumu hakkında bilgilendirmesi ile devam 
edildi. Salgın hastalık yönetimindeki eksiklik ve ciddiyetsizliği vurguladı. Ekonomik kaygıların 
halkın sağılığının önüne geçtiğini belirtti. Bilim kurulunun gayrı-bilimsel tutum ve yaklaşımını 
eleştirdi. İzmir’de şu anda varyant virüsün hakim olduğunu, aşı lojistiği sorunu olduğunu ve bu 
nedenle ASM lerde ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Hemen ve tam kapanmanın gerekliliğini 
vurguladı. 

Ahmet Etit Tabip Odasının Pandemi başlangıcından beri hem toplumu bilgilendirme hem de ça-
lışmaları ve desteklerinin önemine değinerek teşekkür etti. İnsanlarda salgının ilk zamanlarına 
kıyasla gevşeme ve usanmışlık durumunun endişe verici olduğunu söyledi.

Uğur Gönenç, hastanelerde hekim ve sağlık personelinde de benzer bir durum bulunduğunu, has-
ta yoğunluğu ve ameliyatların çok arttığını, tekrar pandemi duyarlılığının kazanılması ve tedbirle-
rin arttırılması gerektiğini dile getirdi.

Zerrin Yıldız pek çok hastanede son aylarda ek ödeme verilmediğini, ekonomik sıkıntıların oluş-
tuğunu ve performans aracılığıyla bunun telafi edilmeye çalışılmasının da buna neden olduğunu 
ekledi.

Özlem Aydınalp hem MHRS randevu sayılarının arttırılması hem de MHRS dışı hasta bakılması 
yönünde idarelerin de baskı yaptığına dikkat çekti.

Aydan Taka Tepecik EAH’de son dönemde pandemi hastanelerine yönlendirme yapılmak isten-
mesine karşın vaka sayılarının artışı ile yeni servislerin açılması zorunlu oldu dedi.

Hülya Çamlıbel, Hasan Ter, Tuğrul Şahbaz ve Esat Hoşgönül tarafından işyeri hekimliğinde ve 
işyerlerinde pandeminin son durumu hakkında bilgi verildi. Yoğun iş yükü, uygunsuz fiziki ko-
şullar, hatalı işveren tutumları, yetersiz tedbirler ve artan vaka sayılarından bahsedildi. Temas ris-
kinin fazlalığı nedeniyle bu alanda kayıpların da fazla olduğuna dikkat çekildi.

Gündemin ikinci maddesine geçildi ve Ahmet Etit yoğun ve verimli geçen 14 Mart haftası et-
kinliklerine değindi. Lütfi Çamlı geçen sene hazırlanmış programın pandemi ile iptal edilmek 
zorunda kalındığını fakat bu sene salgın hastalık koşullarına uygun etkinlikleri ile kutlanabildiğini 
belirtti. Çiğli Belediyesi ile hatıra ormanı, Karşıyaka Belediyesi ile Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı 
ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile duvar panosu faaliyetlerinden bahsetti. Online toplantılar ve 
uygun tedbirlerle daha çok sokakta bir arada bulunulabildiğini ekledi.

Özlem Miman’ın İstanbul sözleşmesi sunumu ile gündeme devam edildi. Sözleşmenin yapılma 
nedeni, içeriği, tarihçesi ve Türkiye’nin sözleşmeden çekilme süreci ile ilgili bilgi verdi. Kararname 
ile çekilme kararının duyulması üzerine ilk olarak 20 Mart 2021 tarihinde olmak üzere hemen ve 
hızlıca tepkilerini dile getirdiklerini ve bu konuda çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
Nezaket Kaya çekilme başvurusunun Avrupa Birliğince kabul edildiğini ancak halen değerlen-
dirme sürecinin devam ettiğini, TTB ‘nin de ayrıca bu konuda mahkemeye başvurduğunu ekledi.
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Gündemin son maddesi Ahmet Soysal’ın Çevre Sağlığı sunumu ile tartışıldı. Çevre değerlendir-
me davasının kazanılmış olmasının önemine değindi. Çevre Sağlığı Komisyonu olarak Aliağa ‘da 
çevresel durum tespiti, Güzelbahçe’de Go-kart pisti eylemleri, Pandemi durumunda İzmir Fuarı-
nın açılmasına karşı tepki ve faaliyetlerinden bahsetti. Çeşme’de acele kamulaştırma, Bayraklı enerji 
dönüşüm sistemi, Fuar alanı betonlaştırma projelerine ilişkin bilgilendirme yaparken yapılmış ve 
yapılacak eylemsel faaliyetleri anlattı.

Uğur Gönenç Tire’de ormanlık alan kapsamında olan yerlere taş ocağı kurulması girişiminden söz 
ederek Çevre Sağlığı Komisyonunun çalışmalarına eklenmesi gerektiğini belirtti.

Toplantı saat 22.00 da iyi dilek ve temennilerle sonlandırıldı.

06.05.2021 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi Divanının daveti ile Zoom programı üzerinden online olarak 100 
kişi ile 06.05.2021 saat 20.00’da toplanıldı. Eş zamanlı olarak İzmir Tabip Odası Youtube kanalından 
yayınlanan toplantıyı buradan 154 kişi takip ettiği görüldü. Youtube kanalındaki toplantı kaydı daha 
sonra ulaşılır olabilmesi için kalıcı hale getirildi. 
 Hekim Meclisi Divan Başkanı Dr Ahmet Etit, pandemi sürecinde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını 
ve 6 mayısta kaybettiğimiz Türkiye’nin aydın insanlarını saygı ile anarak toplantıyı başlattı. Halen 
Rize İkizdere’de taş ocağına çevrilmek istenen dere ve ormanlarını savunan halkın haklı mücadelesi-
ni selamladı.
 İzmir Tabip Odası Kadın Hekimlik Komisyonu adına söz alan Dr Mübeccel İlhan ülkemizde 
yaşanan en önemli toplumsal sorunlardan biri olan kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin başlangıç 
noktasının dilimizdeki erkek egemen söylemler olduğunu, fark edilmeden kullanılan bu söylemlerin 
kadına şiddet ve kadın cinayetlerini normalize etmemizi, durumu kanıksamamızı sağladığını, bu 
nedenle farkındalık yaratılarak günlük dilin bunlardan arındırılması gerektiğini örneklerle anlattı. 
Dr Nezaket Kaya da söz alarak her Hekim Meclisi toplantısının başlangıcında bu ayrımcılığı besley-
en yanlış kullanımları önce kendi dilimizde değiştirmek amacı ile bu erkek egemen dile vurgu yapıl-
masını önerdi.
Daha sonra ÜLKEMİZDE VE İZMİR’DE PANDEMİNİN 3. ZİRVESİ YAŞANIRKEN FARKLI 
AÇILARDAN GERÇEK YAŞAM VERİLERİ başlıklı panele geçildi. 
Panelde ilk söz alan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları kliniğinden Dr 
Melda Türken öncelikle insanlık tarihinde bilinen büyük pandemiler ve vefat sayılarını verdikten 
sonra Covid 19 pandemisinin dünyada ve ülkemizdeki seyrini anlattı. Daha sonra tedavi seçenekler-
ini detaylıca anlatan Dr Türken Covid 19 aşıları, dünyada ve ülkemizdeki aşılama durumu, aşı yan 
etkileri, koruyuculuk oranları ile ilgili çalışmaları aktardı. Varyant virüsler hakkında da literatüre 
dayalı bilgi veren Dr Türken ardından Tepecik EAH kendi kliniklerinin tecrübesini paylaştı. 
Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fakültesi Acil Servisinden Dr Başak Bayram pandemi sürecinde acil po-
likliniklerde yaşanan sorunlara değindi. İzmir özelindeki durumu anlatarak Ege Üniversitesi, Dokuz 
Eylül Üniv, Tepecik, Katip Çelebi Üniversitesi, Çiğli Eğitim Araşt. Hast ve Torbalı Devlet Hastane-
sinde günlük başvuru sayıları ve yaşanan sorunları aktardı. 
Tepecik Eğitim ve Araşt. Hast. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinden Dr Işıl Köse ülkemizde 
ve İzmir özelindeki sorunları anlattı. Maxımum yoğun bakım doluluk oranının %72 olarak nisan 
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ayında gerçekleştiğini, halen %65 civarında doluluk olduğunu belirtti. Son yaşanan pikte yoğun 
bakıma yatan hasta yaş ortalamasının yeni varyant viruslar ve yaşlıların aşılanmasının etkisiyle 
düştüğünü, artık daha genç hastaların yoğun bakımda yattığını belirtti.  Yoğun bakım sonrası 
sendrom ve postcovid pulmoner fibrozis olgularına dikkat çekerek önümüzdeki dönemde covid 
sekeli olarak çok sayıda interstisyel akciğer hastası ile karşılaşabileceğimizi ve rehabilitasyon ihti-
yacının artacağını öngördüklerini belirtti. 
Aile Hekimleri adına söz alan Dr Sibel Uyan “Sağlık Reformları Sonrası 1. Basamak Sağlık 
Hizmetlerinin Pandemi ile Sınavı” başlıklı sunumunu aktardı. Kaybettiğimiz Aile Hekimleri ve Dr 
Cengiz Çil’i anarak söze başladı. Halihazırda 5 birimden birinde ebe/hemşire olmadığını, rande-
vusuz çalışma dayatması olduğunu, KKE/dezenfektan ihtiyaçlarını kendilerinin karşıladığını, fi-
lyasyon ekiplerinin eksiklerini tamamlamak zorunda kaldıklarını anlatan Dr Uyan ayrıca aşılama-
da yaşanan sorunlara da değindi.  Eylül 2020’den beri Pnömokok, grip aşısı, su çiçeği, covid ve 
okul aşılarının yapılması ile ilgili yaşanan sorunları aktardıktan sonra İzmir Tabip Odası’nın “Ana-
filaksiye yaklaşım” sunumunun aile hekimleri tarafından ilgi ile izlendiğini belirtti. 31 Ekim 2020 
İzmir depreminden sonra birçok Aile Sağlığı Merkezi binasının hasar gördüğünü ancak hala bu 
merkezlerde hizmet verilmeye çalışıldığını söyledi. 
 İşyeri Hekimliği Komisyonu adına söz alan Dr Hülya Çamlıbel de birimlerdeki sorunları aktardı. 
Halk Sağlığı Uzmanı Dr Alp Ergör özetle emeğin korunamaması, sağlık çalışanının korunama-
masına vurgu yaparak, kötü yönetilen bu pandemide sorunların tartışılabilmesi için daha geniş 
bir epidemiyoloji/halk sağlığı toplantısına ihtiyaç olduğunu belirtti. 
Dr Mustafa Vatansever söz alarak pandemi boyunca her alanda mücadele eden hekimlere ve 
sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Ülkemizdeki başarının bizlerin fedakârca her alanda çalışması 
sayesinde olduğunu vurgulayarak hekimler arası deontoloji ve iletişimin önemine dikkat çekti.
Daha sonra forum bölümünde birim temsilcileri ve yönetim kurulu adına İzmir Tabip Odası 
Başkanı Dr Lütfi Çamlı değerlendirilmelerde bulundu. 
İzmir Hekim Meclisi Divan Başkanı Dr Ahmet Etit ek gündem maddesi, öneri ve temenni olma-
ması üzerine  saat 23.10’da toplantıyı sonlandırdı.

10 Haziran 2021 TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi 10 Haziran 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. To-
plantı, 10 Haziran 2021 saat 20.00’da 35 katılımcı, yönetim kurulu ve hekim meclisi divan üyeleri 
ile birlikte gerçekleştirildi. 

Divan Başkanı Dr. Ahmet Etit’in açılış konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. 
Kadın Hekimlik Komisyonu adına Dr. Nezaket Kaya’ya LGBTİQ+ lerin toplumun daha kırılgan 
bir kesimi olması itibarıyla pandemide diğer gruplardan daha fazla etkilendiğini söyleyerek söze 
başladı. Olumsuz her toplumsal olayda sorumlu gösterilmeleri ve dışlanmaları bilinen bu grubun 
pandemi döneminde de nefret söylemleri nedeni ile linçlerin hedefi haline geldiklerini anlattı ve 
tüm dünyada üst düzey politikacı ve din adamlarının sözleri ile örneklendirdi. Pandemi sürecinde 
ev içi şiddetin arttığını belirterek, tüm hizmetlere erişimde en kolay gözden çıkarılan grup olma-
larına vurgu yaptı.

Daha sonra ikinci gündem maddesi olan Halk Sağlığı açısından Covid 19 pandemisi süreci Dr. 
Alp Ergör tarafından anlatıldı. Dr. Alp Ergör ülkemiz ve dünyada yaşananları ayrıntılı bir şekilde 
değerlendirdi. 

Dr. Mustafa Vatansever, İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi Çalışmalarının önemine vurgu yaparak 
İzmir Tabip Odası’nın demokratik işleyişinde önemli yeri olduğunu, ülkedeki tüm odalara örnek 
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olduğunu belirterek emek veren herkese teşekkür etti.   3 Temmuz 2021’de yapılacak olan TTB 
genel kuruluna faaliyet olarak sunmak gerektiğini belirtti. İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi 
Çamlı’da Hekim Meclisi üyeleri ve tüm katkı sunanlara teşekkür etti. 

İzmir Tabip Odası Çevre sağlığı komisyonu adına söz alan Dr. Ahmet Soysal, Dünya Çevre 
Günü nedeniyle yapılan etkinlikleri aktardı; Aliağa kirlilik ve gemi eylemi ( 2500 tonluk teh-
likeli atık taşıyan uçak gemisinin sökümü için Aliağa’ya gelmesinin bir çevre felaketine ned-
en olacağı ve bunun engellenmesi amacıyla ortak mücadele edilmesinin gerekliliği, buradan 
hareketle 1994’de çıkarılan hurda gemi ithal izninin iptali talebinde bulunduklarını söyledi, 
Gaziemir Duran adam eylemi ve serbest kürsü, İzmir ekoloji günleri,  İzmir Çevre meclisinin 
kurulması önerisi, 4 haziran yarımada çalıştayı, 5 haziran dünya çevre gününde TTB Oda 
Başkanları ile ortak basın açıklaması (pandemi döneminde Türkiye’de ekolojik yıkım mey-
dana gelmiştir), 8 haziran Kültür Parkıma dokunma eylemi, 8-9 haziran sera gazı azaltma 
çaıştayına aktif olarak katılım sağladıklarını anlattı, 11-12 Haziranda yapılacak EMO- yıllık 
enerji forumunda görevli olduklarını söyledi.

Gündem maddeleri bu şekilde konuşulduktan sonra görüş ve katkı olmaması üzerine Divan 
Başkanı Dr. Ahmet Etit, Hekim Meclisinin Haziran ayı toplantısını bitirerek, katılanlara teşek-
kürlerini iletti.
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14 MART TIP BAYRAMI 
HAFTASI ETKİNLİKLERİ
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03 Mart 2021 Çarşamba Saat 20.00
Telekonferans: Pandeminin 1.Yılında Sü-
recin Değerlendirilmesi
Prof.Dr. Kayıhan Pala -Doç.Dr. Osman 
Elbek

07 Mart 2021 Pazar Saat 20.00
Panel: Pandemide Kadın Olmak

09 Mart 2021 Salı Saat 20.00
Söyleşi: Alin Taşçıyan ile Dünden Bugüne 
İran Sinemasında Kadın

10 Mart 2021 Çarşamba Saat 20.00
Telekonferans: Ülkemizde Hekimlik ve Tıp 
Nereye Gidiyor
Prof.Dr. Süleyman Kaynak

11 Mart 2021 Perşembe 

Saat 12.30
Basın Açıklaması: Toplumun Sağlığı ve 
Sağlık Emekçilerinin Hakları İçin Susma-
dık Susmayacağız!
Konak Kemeraltı Girişi

Saat 17.30
Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni “Hekim 
Gözüyle Pandemi Günlükleri”
İzmir Tabip Odası Konferans Salonu

12 Mart 2021 Cuma 

Saat 17.00
Sağlık Emekçilerine Saygı Anı Ormanı 
Fidan Dikme Etkinliği
Çiğli /İzmir

Saat 20.00
Belgesel Gösterimi “Pandemide Sağlık 
Emekçileri”

13 Mart 2021 Cumartesi Saat 12.00
Kaybettiğimiz ve Katledilen Sağlık Emek-
çileri için Denize Karanfil Bırakma (Cum-
huriyet Meydanı)

13 Mart 2021 Cumartesi Saat 15.00
Pandemide Kaybettiğmiz Sağlık Emekçileri 
Adına Duvar Resimleri Açılış Töreni
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Has-
tanesi

14 Mart 2021 
Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Töreni
Cumhuriyet Meydanı

15 Mart-26 Mart 2021
Meslekte 40 ve 50.Yılını dolduran Hekimlere 
Plaket ve Onur Belgesi Sunumu
İzmir Tabip Odası Konferans Salonu

15 Mart 2021 Pazartesi Saat 17.00
Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı Açılışı
(Bostanlı Vapur İskelesi Karşısı)

Saat 19.30
Telekonferans: Pandemide Örgütlü Olmak
Dr. Fatih Sürenkök, Dr. Selim Ölçer, Dr. Eriş 
Bilaloğlu, Dr. Ali Çerkezoğlu

Saat 21.30
Söyleşi “GALENOS” 
Doç.Dr. Murat Tozan ile Söyleşi

16 Mart 2021 Salı Saat 20.00
Telekonferans: “AFRODISIAS” 
Nezih Aytaçlar ile Söyleşi

18 Mart 2021 Perşembe Saat 20.00
Söyleşi: Yazar Buket Uzuner ile “Gelibolu” 
Söyleşisi
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Telekonferans: Pandeminin 1.Yılında Sürecin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Doç. Dr. Osman El-
bek’ in konuşmacı olarak katıldığı Pandeminin 
1. Yılında Sürecin Değerlendirilmesi Paneli, 3 
Mart 2021’de  çevirimiçi olarak gerçekleştiril-
di. Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir 
Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı “Pande-
minin birinci yılında yaşadıklarımızdan dersler 
çıkarmamız gerektiğini belirterek önümüzdeki 
dönem aynı hataları tekrar etmemeliyiz” dedi.  

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr Şebnem Korur Fincancı ise paneli düzenleyenlere teşekkür 
ederek, “Pandemide görünmez kılınanlar açısından ödediğimiz bedeller çok büyük oldu. Süreçte 
TTB yoğun bir çaba gösterdi.  Sürecin şeffaf ve bilimsel sürdürülmesi konusunda ısrarcı oldular.”-
dedi.

Açılış Konuşmalarının ardından iki konuşmacının karşılıklı soru cevap şeklinde gerçekleştirdiği 
panele geçildi.  Pandeminin ortaya çıkısından, bilim kurulunun oluşmasına, şeffaflıktan, fazladan 
ölümlere pandemide yaşanan süreçler analiz edildi.  Daha sonra 2021 yılına ait beklentilerden söz 
edildi. Panelin son bölümünde izleyicilerden gelen soru ve katkılar değerlendirildi. 

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı büyük bir ilgiyle yaklaşık 2.5 saat izlenen etkinlik için 
Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Doç. Dr. Osman Elbek’ e teşekkür etti.
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Panel: Pandemide Kadın Olmak

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ve İzmir 
Kent Konseyi tarafından düzenlenen Pandemi-
de “Kadın Olmak” konulu panel 7 Mart 2021 
Pazar akşamı online olarak yapıldı.

Moderatörlüğünü, İzmir Kent Konseyinden 
Nazik Işık’ın yaptığı panele İzmir Tabip Oda-
sı’ndan Dr. Aslı Davas, TMMOB’den Güniz Ga-
caner Ermin, İzmir Barosu’undan Av. Perihan 

Çağrışım Kayadelen,  KESK’den Hülya Baran Ulaşoğlu, DİSK’den Özgür Genç ve İzmir Kent Kon-
seyi Nevin Öğütcen’in konuşmacı olarak katıldı. Panelde pandemi ile birlikte kadın için zorlaşan 
hayat, ev yaşamı, çalışma koşulları  istatistik veriler içinde tartışılmış, talepten öte  insan olmaktan 
kaynaklanan hakları dile getirilmiştir.
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Alin Taşçıyan ile Dünden Bugüne İran Sinemasında Kadın

14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri kapsamın-
da, 9 Mart 2021 Salı akşamı Alin Taşçıyan ile 
İran sinemasında kadın ve kadın yönetmenler 
konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Moderatör-
lüğünü Dr. Nur Engindeniz ile Dr. Caner Fi-
daner’in birlikte yürüttüğü söyleşi, afişin üst 
başlığında yazıldığı gibi “hekimlerin sinemayı 
sevdiğini” bir kez daha gösterdi, canlı yayına 
yüze yakın katılım oldu. 

Sinema yazılarından ve televizyon söyleşile-
rinden tanıdığımız Alin Taşçıyan, akıcı anlatımıyla İran sinemasında kadın, İran yeni dalgası film-
lerinde kadının yeri, eski ve yeni kuşaktan kadın yönetmenler gibi konularda bizi geniş biçimde 
bilgilendirdi; Furuğ Ferruhzad’dan başlayarak Shahla Riahi, Rahşan Benietemad, Tahmineh Milani, 
Marzie Meshkini Makhmalbaf, Samira Makhmalbaf, Mania Akbari, Marjan Satrapi, Shirin Neshad 
ve başka isimlerin filmlerini anlattı. İran kültürünün ne kadar zengin ve derin olduğuna da örnekler 
veren değerli konuşmacımız, kişisel olarak tanıştığı İranlı kadın yönetmenlerden çeşitli anekdotlar 
aktardı. Söyleşinin son bölümünde izleyicilerin yazılı olarak ilettiği sorular cevaplandı. İlginç, kap-
samlı ve dolu dolu geçen bu söyleşi için Alin Taşçıyan’a bir kez daha teşekkür ediyoruz.   
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Telekonferans: Ülkemizde Hekimlik ve Tıp Nereye Gidiyor

İzmir Tabip Odasının 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri arasında, 10 mart 2021 Çarşamba günü, Dr. 
Süleyman kaynak “ Küreselleşmenin  Gölgesinde Hekimlik: Dünyada ve Türkiye’de Hekimlik Nere-
ye Gidiyor “ başlıklı bir konferans verdi.  Konferansın açılış konuşmasını İzmir Tabip Odası Başkanı 
Dr. Lütfi Çamlı yaptı. Çamlı, 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri konusunda bilgi verdi. Sunumunu 
yapmak üzere sözü Prof.Dr. Süleyman Kaynak’a bıraktı.

Bu sunumda, önce pandemi sürecinde 
hayatını kaybeden meslektaşlarımızın 
anısına saygı ile sunum başladı.  Biz ki-
miz başlığı altında, bir tığ eğitiminin 
hangi aşamalardan geçtiği anlatıldı. Hala 
tıp fakültelerinin en sık tercih edilen ve 
en yüksek puanlarla öğrenci alan fakül-
teler olduğu belirtildi. Bu süreçte, aslın-
da temel eğitim ve mecburi hizmetlerin 
yapılması ile yaklaşık 35 yaşına kadar ör-

gün bir eğitimden geçilmekte olduğundan söz edildi. İyileştirilmiş sağlık politikalarının önemine 
dikkat çekildi ve bu politikaların ana unsurunun her zaman ve her şartta iyi yetişmiş ve donanımlı 
hekimler olduğu anlatıldı. Burada sağlık hizmetinin giderek elektronik etkilenme altında kalan ve, 
bir kamu hizmeti olarak devlet organlarının ciddi insiyatif ve finansal desteği ile sunulan bir hizmet 
olduğu vurgulandı. Ancak 2030 yılında 630 milyar dolarlık bir hacme ulaşacak olan sağlık endüst-
risinin içinde hekimin konumunun sürekli değişime uğradığı belirtildi. Tıp eğitiminde Türkiye son 
15 yıl içinde hızlı bir değişime uğramıştır. Buna göre, şu anda 124 adet tıp fakültesi öğrenci almak-
tadır ve yıllık kontenjan 16.448 ‘dir. Bu 124 tıp fakültesinden 2/3 ‘lük bir kısmının akreditasyonu ve 
eğitim standardı yoktur ve bunların önemli bir kısmı son 10 yılda açılmış ve öğretim üyesi yetersiz 
kurumlardır. Tıp fakültesi sayısı olarak, Çin, Hindistan, Amerika ve Brezilya sonrasında Türkiye 
gelmektedir ve tıp fakültesi başına düşen nüfus olarak ise Brezilya ile birlikte dünyada en düşük sayı 
olan 650.000 kişilik bir düzeye sahibiz. Bu Türkiye’nin tıp eğitimi açısından  yakın gelecekte önemli 
sorunlar, kalite problemleri ve hekim enflasyonu ile  işsizlik oluşacağının habercisidir. Türkiye’den 
2019 yılında 1047 hekim yurtdışına gitmiştir ki bu ortalama kontenjanlara bakarak 9 tıp fakültesi 
öğrencisine eş değerdedir. Yani Türkiye dışarıya hekim yetiştirmek için 9 adet tıp fakültesi işletmek-
tedir anlamına gelen bir durum vardır. 2017 yılı itibarı ile OECD ülkelerindeki hekimlerin %27’si 
başka ülke doğumludur ve bunlardan %16’lık kesimi hekim olduktan sonra ülke değiştirmiştir. 2022 
de, OECD ülkelerinde çalışan hekimlerin beşte biri farklı ülkeden gelmiş hekimlerden oluşacaktır. 
Bu konuda, İngilizcenin tıp diline hakim olması ile nedeni ile İngiltere ve ABD avantajlı durumda-
dır ve ABD’de çalışan hekimlerin %42’si İngiltere’de ise %13 ‘ü dış kaynaklı hekimlerdir. Bunlardan 
sonra ise Almanya gelmektedir. Hekim göçü, bazı batı ülkelerinde tıp eğitimine ilişkin politikaları 
değiştirmiştir.  Buna göre, İsveç, Norveç, Avusturya, Hollanda, Almanya ve Fransa başta olmak üze-
re, tıp eğitimi kontenjanları kısılmaya ve daha az hekim eğitme yoluna doğru bir eğilim ortaya çık-
mış ve az ama kaliteli hekim politikası benimsenmiştir. Aslında bunun en önemli nedeni, tıp eğiti-
minin çok pahalı ve maliyetli olması ve eğitilmiş hekimlerin dışardan alınmasının çok daha ucuz 
olacağı hesabının yapılmasıdır. Örneğin bir çalışmada bir hekime yapılan eğitim maliyetinin İngil-
tere’de 6 milton tl olduğu hesap edilmiştir. Avrupa ülkeleri içinde İngiltere, 1997-2016 arasında 
25.000 dolayında hekim almıştır. Bu dönemde en çok hekim veren ülke ise 10.000 e yakın rakam ile 
Romanyadır. Dolayısı ile bu dönemde Avrupaya dışardan ve kendi içinde farklı ülkeler arasında 
72.000’den fazla hekim göçü olmuştur. Bunun en önemli nedeni ücret politikaları ve çalışma koşul-
larıdır. Eşit özellik ve kıdemdeki bir uzman hekim, değişik Avrupa ülkelerinde Türkiyede’kine oran-
la 10 – 18 defa daha yüksek gelir temin etmektedir. Hekimin çağımızda bilgi ve deneyim özellikleri 
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de değişmektedir. Zira 1950 yılında tıp alanındaki bilgi katlanması 50 yıl olarak hesaplanırken 
günümüzde bu katlanma süresi 2.5 aya düşmüş görünmektedir. Bu hekimlerin bilgi akışıyla başa 
çıkmasında zorluklar yaratmaktadır. Üstelik tüm bilginin kanıt piramidine uygun olarak üretil-
mesi de önemlidir ve kanıta dayalı tıp dışına çıkılmasında, hekimi bekleyen ciddi sorunlar vardır. 
Zira çok yoğun yeni bilgi üretilmesi, akış şemaları yaratılmasını, bu akış şemalarının örneğin 
FDA gibi otoritelerce onaylanması ve bunlara hekimlerin harfiyen uyması istenmektedir.  Bu 
durum hekimlerin hekimlik yapma özgürlüklerinde sınırlanmaya, insiyatif ve bilgi beceri kulla-
nım tercihlerinde sınırlanmaya ve elbette, zaman içerisinde, band işçisine benzer süreçlerin içine 
doğru çekilmeleri ile sonuçlanmaktadır. Bunun yanısıra, hekimlerden beklenti sadece tıp alanın-
da değil aynı zamanda, araştırma, geliştirme, ekip çalışması, iletişim becerileri, kriz yönetimi, 
kritik değerlendirme başarıları gibi çok değişik alanlarda da yüksek bir düzeydedir. Bu ise hekim-
lerde temel olarak “ başa çıkma “ sorunu yaratabilmektedir. Bu akış şemalarının dışına çıkılması 
halinde “malpraktis “ meselesi ve çok orantısız cezalandırmalar ve tazminat miktarları ortaya çı-
kabilmekte bu ağır adaletsizlik te hekimlerin kaygı katsayısını artırmaktadır. Hekimlerin, bu ba-
şaçıkma sorunlarının bir başka boyutu da, hasta talepleri ve aslında “hasta merkezli” tıp anlayışı-
nın yaygınlaşmasıdır. Zira kamu otoritesi, hasta memnuniyetini ön plana çıkararak 
organizasyona gittiği taktirde, hasta beklentileri, kişilik karakteristikleri ve davranış kalıpları de-
ğişim göstermektedir. Sağlık sistemi sayısallaştırılmıştır ve 160.000 dolayındaki hekimin çok ağır 
çalışma yükü altına girmesine yol açılmıştır. Zira yılda bir milyardan fazla hasta bakılması, bu-
nunda %10’dan fazlasının sadece acil servilerde bakılması ya da, her bir vatandaşın, yaklaşık ola-
rak  her ay bir defa sağlık sistemi ile temasa geçmiş olması önemli bir talep kışkırtılması olduğunu 
anlatmaktadır. Bu sayı son 10 yılda üç kat artmış görünmektedir ve aynız amanda fazla ilaç, fazla 
tetkik, fazla ameliyat vb. gibi bir yanı ile aktif ya da pozitif defansif hekimlik denilen yöne doğru 
kayış olmuştur. Bir yandan da, hastayı uzaklaştırmak ve tedavisinin başka yerlerde olacağını, ya 
da hastaya el atmaktan uzak duran pasif ya da negatif defansif hekimliğin geliştirildiği görülmek-
tedir. Örneğin Türkiye, Avrupada en çok MR çekilen ülkedir. Tüm bu hasta odaklı diye takdime 
edilen sistemde de hasta memnuniyeti, %70’lerde çıkmaktadır. Bu memnuniyet oranı, aslında 
ortalama 4000-5000 dolar bandında kişi başı sağlık harcaması yapan ülkelerde zor elde edilirken, 
biz bunu 940 dolar yatırımla yapmış görünmekteyiz. Bu orantısızlığı bir tek izahı vardır, bu da 
Türkiye’de çok iyi yetişmiş olan sağlık alanındaki insan gücünün, ağır çalışma koşulları altında 
fedakarlıkla ürettiği olağanüstü verimli ve adeta tükenircesine çalışmasıdır. Zira hekimlerin 
memnuniyet oranı sadece %6’dır. Ortada çok aşikar bir sağlık emekçisi sömürüsü vardır. Bu sade-
ce özel değil kamu sektöründe de çok aşikardır. Birleşik Amerikada, 65 yaşına gelmiş olan hekim-
lerin, riskli branşlarda %99,daha az riskli alanlarda ise %75 oranında hayatlarında enaz bir defa 
malpraktis davaları ile suçlandıkları belirtilmektedir. Türkiye’de de bu sayı her geçen yıl artmak-
tadır ve hekimlerin kusurluluk oranları %7-30 arasında değişmektedir. Ensık şikayet Kadın Do-
ğum ce Carrahi dallarındadır. En sık şikayet konusu ise yeterince zaman ayrılmadığı ve bakımın 
iyi yapılmadığı yönündedir. Buna karşılık Sağlık Bakanlığı elektronik randevu sisteminde (MHRS) 
10 dakika aralıkla hasta randevusunu devam ettirmekte ve bir o kadar da istisnai öncelik taşıyan 
hastaları da koyduğunuzda, ortalama beş dakikada bir hasta bakımı zorunl u hale getirilmiş gö-
rünmektedir ve bu durum hekimlerin hata payını artırmakta ve kaygıya bağlı olarak  aktif ya da 
pasif defansif hekimliğe yöneltici etki yapmaktadır. Defansif hekimliğin maliyeti Birleşik Ameri-
kada sağlık bütçesinin %20’sine kadar genişleyen bir ek masraf yaratmaktadır. Bunun bir başka 
sonucu ise “hekimlerde ve sağlık personelinde tükenme sendromudur”. Hekimler baştan, bu so-
runu idealizme uyan davranışlarla aşmaya çalışırken, bir süre sonra apati ve depresyona giden 
sorunlarla yavaşlamakta ve kendi içlerine dönmektedirler. Buna tükenmişlik sendromu denil-
mektedir ve çoğu kez günlük hayatta fark edilmemektedir.  Birleşik Amerikada her yıl yaklaşık 
400 dolayında hekim intihar etmektedir ve bu Amerikanın en önemli sorunlarından birisidir. 
Zira retrospektif bakıldığında, intiharların en sık nedenleri arasında, ayrımcılık, izole etme, mob-
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bing, başedememe ve malpraktis kaygıları ile band işçilerinde görülen yabancılaşma sorunlarıdır. Bu 
ise uygkusuzluk, motivasyon kaybı, yorgunluk, bitkinlik vb. gibi belirtilerle seyreden depresyonda 
geçen bir süreçtir ve kadınlarda yaklaşık 3-4 kat daha fazla görünmektedir. Zira tükenmişlik sendro-
mu ve iş yoğunluğu, tıbbi hatalara yolaçmaktadır. Yine Birleşik Amerikada, Tıbbi hatalara bağlı ölüm-
lerin kanser ve kalp hastalıkları sonrasında 3. Sırada olduğu ileri sürülmektedir. Bu durum, hekimle-
rin tercihlerinde rol oynamaktadır ve son yıllarda riskli branşlar örneğin beyin  cerrahisi, kalp 
cerrahisi, kadın doğum vb. cerrahi dalların seçilmesinde ciddi bir azalma olmuş, dermatoloji radyas-
yon onkolojisi gibi bazı branşlar öne çıkmış görünmektedir.  Bütün bunların yanısıra, “sağlık alanın-
daki şiddet “çok can yakıcı bir tablodur ve bu hususta toplumda adeta bir alt kültür oluşmuş görün-
mektedir. Bunda günde 40 dolayında adli makamlara düşen fiziksel ya da sözel şiddet olaylarının 
artışında toplumun bu yönde beslenmesinin payı büyüktür.  Zira gelir adaletsizliği, yoksulluk ve eği-
timsizlik şiddet gelişimindeki en temek unsurladır ve Türkiye bunun önemli beslenme alanlarından 
birisidir. Türkiye’de her üç kişiden ikisi asgari ücret dolaylarında bir gelirle yaşamaya çalışmaktadır ve 
eğitim düzeyinde hızlı bir olumsuz değişim görünmektedir. Bu zeminde, ahlakın önemsenmemesi, 
adaletin gerçekleşmesindeki yetersizlikler, rolmodellerin olumsuz örnekler oluşturmaları ve siyaset-
çilerin adeta, sağlık sistemini “zor” ile yani vatandaşa devredilen zımni bir zorlama yetkisi ile çalıştır-
mayı hedeflemeleri, sağlıkta şiddeti artırmaktadır. Diper alanlara göre sağlıkta şiddet en az 16 defa 
daha sıktır. Sağlık sisteminde talep kışkırtılması ve hastanelerin yoğunluğu ve talep patlaması ile, 
sistem baş edememekte ama, hasta karşısında uzanabileceği muhatap olarak önce doktoru ve daha 
sonra da diğer sağlık personelini bulmaktadır. Vatandaş şikayete yönlendirilmiş ve muhbirleştirilmiş, 
aynı zamanda da herşeyi zor kullanarak yapabileceği duygusu impoze edilmiştir.  Sağlık alanında 
şiddeti önleyici yasalar çok yetersizdir ve bu konuda yarıntılı bir çalışma yapılması zorunludur. Sağ-
lıkta şiddet konusunda hekimler yalnız bırakılmışlardır ve hekimleri bu alanda destekleyip dayanış-
mayı sağlayan, özellikle pandemi dönemindeki dürüst ve gerçek bilgi kaynağı olarak prestiji ve güve-
nilirlikleri çok artmış olan hekim örgütleri, TTB ve Tabip Odaları da, kamu yöneticileri tarafından 
kapatılma tehditi ve düşmanlaştırma ve itibarsızlaştırma kampanyalarına maruz bırakılmışlardır. Bu 
nedenle tüm hekimlerin, kendilerini zor günde yalnız bırakmayan hekim örgütlerini, üye olarak ve 
destekleyerek yalnız bırakmamaları, tüm bu süreçlerde çok önemlidir. 

Konferansın sonunda İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, Prof.Dr. Süleyman Kaynak’a konfe-
ranstan dolayı teşekkür etti.
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Basın Açıklaması 
Toplumun Sağlığı ve Sağlık Emekçilerinin Hakları İçin Susmadık Susmayacağız!

İzmir Sağlık Platformu, 14 Mart Tıp Bayra-
mı Haftası kapsamında, “Toplum Sağlığı ve 
Sağlık Emekçilerinin Hakları İçin Susmadık! 
Susmayacağız!” basın açıklaması 11 Mart 
2021 tarihinde gerçekleştirdi. 

Konak Kemeraltı girişinde gerçekleştirilen 
basın açıklamasına İzmir Sağlık Platformu 
bileşenleri, İzmir Emek ve Demokrasi Güç-
leri, Demokratik Kitle Örgütü temsilcileri, 
üyeleri katıldı.

Pandeminin 1. Yılında gerçekleştirilen basın açıklaması öncesinde pandemide hayatını kaybeden 
sağlık emekçileri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Basın Açıklaması İzmir Tabip Odası Başkanı 
Dr. Lütfi Çamlı tarafından okundu. Dr. Lütfi 
Çamlı, “Ülkemizde siyasal iktidarın, demok-
rasiden gittikçe uzaklaşan politikalarının, 
yol açtığı haksızlık, eşitsizlik, adaletsizlik ve 
sağlıksızlık, küresel salgın ile birlikte daha da 
derinleşti. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 
birlikte, piyasaya teslim edilen sağlık alanın-
da, var olan sorunlar çığ gibi büyüdü. Pande-
mi ülkemizde ve dünyada eşitsizlikleri gözler 
önüne sermiş ve artırmış, en fazla yoksul, 

işçi, işsiz, dar gelirli kesim hastalanmış veya ölmüştür. Bugüne kadar ülkemizde 2.8 milyon kişi 
hastalanmış, ölüm sayısı ise resmi rakamlara göre 30 bine yaklaşmıştır. Küresel salgın neoliberal - 
özelleştirmeci sağlık politikalarının sonucu olarak artmış, birçok ülkede sağlık sistemi iflas etmiş 
ve koruyucu ve toplumsal sağlık hizmetlerinden uzaklaşma sonucu salgın önlenemez duruma 
gelmiştir. Pek çok ülkeyi çaresizliğe mahkûm eden bu salgın, kamucu sağlık anlayışının ve kamu 
sağlık kurumlarının yaşamsal önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Tüm yükü sağlık çalışanlarına 
yükleyen ve süreci yalnızca hastanelerde karşılayan strateji(sizlik), etkisizleştirilen birinci basa-
mak sağlık sistemi ile salgını yönetmedeki beceriksizlik sonucunda onbinlerce yurttaşımızı kay-
bettik. Sağlık çalışanları, özverili çalışmalarına karşılık, salgının başlangıcından itibaren Sağlık 
Bakanlığı tarafından yeterince korunamamaları, ve yine iktidarın salgını yönetmedeki başarısız-
lıkları sonucunda Türkiye’de 150.000’den fazla sağlık çalışanının hastalıktan etkilendiği, şimdilik 
385 sağlık çalışanının yaşamını kaybettiği bilinmektedir. 

Sağlık emek ve meslek örgütlerinin, yerel yönetimlerin, toplumun katılımı sağlanmadan küresel 
salgın ile mücadelenin başarılı bir şekilde yürütülemeyeceğini, salgının ilk gününden itibaren 
can kayıplarını artıracağını söyleyip, hakikatin peşine düştüğümüz için meslek örgütlerimiz he-
def gösterildi. Tüm baskılara, gözdağı ve kriminalize etme çabalarına rağmen şeffaflık talepleri-
mizden vazgeçmedik. Bununla birlikte ktidarın unuttuğu önemli bir nokta vardı ki; “Gerçeklerin 
er ya da geç, ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır” . Yaşadığımız süreç haklı olduğumuzu ortaya 
çıkardı. Böylesi bir küresel sağlık sorunundan yapay ve gerçek dışı başarı hikayeleri çıkarmak ha-
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yali, toplumuza çok pahalıya mal olmuştur.” 

AKP hükümetleri döneminde, özlük hakla-
rımızda önemli kayıplar yaşanmıştır. Bugün, 
kamudakiler de dahil olmak üzere sağlık 
emekçileri iş, gelir, gelecek güvencesinden 
yoksun hale getirilmişlerdir. Sağlıkta perfor-
mans sistemi en kısa zamanda kaldırılmalı-
dır. Hekim ve sağlık çalışanlarının emeği ve 
alın terinin karşılığı olan, emekliliğe yansıya-

cak yeni bir maaş ve ödeme sistemine geçilmelidir. Herkese hak ettikleri yıpranma payları veril-
melidir.

Pandemi döneminde şeffaf olmayan Sağlık Bakanlığı, aşı sürecinde de başarısız olmuş, süreci şef-
faflıkla yönetememiş, toplumu tek aşıya mahkûm bırakmıştır. Aşılamanın eşitsizliklerden uzak, 
etik ilkeler ışığında, adil koşullarda yapılması esas olmalıdır.
Dünyada ve ülkemizde varyant virüs artışı hızla devam etmektedir. Son açıklanan haritada ülke-
mizin yarısından fazlası çok yüksek risk ve yüksek riskli iken ve yeni tedbirler alınması gerekirken 
kontrolsüz bir normalleşmeye gidilmiştir.

Buradan Sağlık Bakanlığına çağrımızı yineliyoruz. Bugün yapılması gereken kamusal ve toplum-
cu bir sağlık sisteminin gerekliliğini akıldan çıkarmadan; işçilerin, işsizlerin, yoksulların, esnafın 
yaşamlarının ve sağlıklarını olumsuz etkilenmesini engelleyecek kararlar ve destekler alınmasıdır. 
Toplumsal hareketliliğe ve iller arası geçişlere, illere göre varyant virüs analizi yapılıp yeterli test ile 
uygun izolasyon önlemleri alınarak epidemiyoloji bilimi ışığında düzenleme getirilmeli, aşı doz ve 
hız oranı arttırılarak toplumsal bağışıklık hızla sağlanmalıdır.  

Sağlık emek meslek örgütleri, olarak 14 Mart Tıp Haftası’nda sağlık ortamının tüm olumsuzluk-
larına rağmen sayısız eylem ve etkinliklerle “Yitirdiklerimiz gönlümüzde, taleplerimiz dilimiz-
de” diyeceğiz. Sağlık emek meslek örgütleri, olarak 14 Mart Tıp Haftası’nda sağlık ortamının tüm 
olumsuzluklarına rağmen sayısız eylem ve etkinliklerle “Yitirdiklerimiz gönlümüzde, taleplerimiz 
dilimizde” diyeceğiz. Toplum Sağlığı ve Sağlık Emekçilerinin Hakları için susmadık! Susmayaca-
ğız!  Söyleyecek Sözümüz, Gerçekleştirecek Örgütlü Gücümüz var!                                                    

Bir kez daha pandemide kaybettiğimiz sağlık emekçilerini saygı ve özlemle anıyor; hekimlik de-
ğerlerinden aldığımız güçle Toplumsal Sağlık İçin Demokrasi ve Adalet talep ediyoruz.
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Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni 
“Hekim Gözüyle Pandemi Günlükleri”

İzmir Tabip Odası “Hekim Gözüyle Pandemi Günlükleri” fotoğraf yarışması ödül töreni 11 Mart 
2021 Perşembe günü İzmir Tabip Odası Orhan Süren konferans salonunda yapıldı. 

Törene, İzmir Tabip Odası Yönetim Adına Başkan Lütfi Çamlı, Genel Sekreter Dr. Nuri Seha Yüksel 
katıldı. 

Yarışma birincisi Dr. Selman Vefa Yıldırım ve ikinci Dr. Levent KÜEY başka şehirlerde yaşadıkları 
için online olarak törene katılım sağladılar. 

Yarışmada üçüncü olan Dr. Ayşe Öztürk, Manisyon ödülü kazanan meslektaşlarımız, Dr. Tülin Kay-
nak ve Dr. Ümit Evran’a ise ödülleri Dr. Lütfi Çamlı ve Dr. Nuri Seha Yüksel tarafından verildi.
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Sağlık Emekçilerine Saygı Anı Ormanı 
Fidan Dikme Etkinliği

14 Mart Tıp Bayramı Haftası Etkinlikleri kapsamında Çiğli Atatürk Mahallesinde Çiğli Belediyesi 
tarafından düzenlenen sağlık emekçilerine saygı anı ormanına 12 Mart 2021 tarihinde oda üyesi 
meslektaşlarımız ve çok sayıda vatandaşın katıldığı bir törenle fidan dikimi yapıldı.  Törene İzmir 
Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, Genel Sekreter Dr. Nuri Seha Yüksel, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Dr. Behiye Mungan, Dr. Zeynep Altın, Dr. Hakan Köse’de katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, pandemide özveri ile çalışan 
sağlı emekçilerine şükranlarını sundu.  Salgın sırasında hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin asla 
unutulmayacağını söyledi.  Tabip odası başkanı Dr. Lütfi Çamlı ise pandemide 150 bine yakın sağlık 
emekçisinin covid 19 hastası olduğunu ve 385 sağlık emekçisinin hayatını kaybettiğini belirterek, 
çiğli belediyesine sağlık emekçilerine saygı anı ormanı için teşekkür etti.

Sonra fidan dikimine geçildi.  385 fidan dikilmesi planlanan Sağlık Emekçilerine Saygı Anı Ormanı 
fidan dikimi etkinliğine hekim meslektaşlarımız ve çiğli halkı büyük ilgi gösterdi. Dikilen fidanlara 
salgında kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının fotoğrafları asıldı.
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“Korona Kahramanları” Duvar Resimleri Açılışı

14 mart etkinlikleri kapsamında 10 Mart 2021 tarihi itibariyle, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybe-
den 380 sağlık çalışanının isimleri ve sağlık çalışanlarını temsilen oluşturulan 3 figürün bulunduğu 
duvar resmi İzmir Tabip Odası  Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, Genel sekreter Dr. Nuri Seha Yüksel, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Dr. Behiye Mungan, Dr. Zeynep Altın, Prof. Dr. Süleyman Kaynak, Dr. Hakan 
Köse, Dr. Barış Kılıçcı, CHP Genel Başkan Kemal  Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer ve çok sayıda hekim meslektaşımızın da  katıldığı bir törenle açıldı. İzmir Tabip Odası 
Başkanı Dr. Lütfi Çamlı” Pandeminin başından beri yaşamlarını riske atarak özveri ile çalışan sağlık 
emekçilerinin unutulmayacağını belirterek, bu yönü ile Korona Kahramanları duvar resminin çok 
anlamlı olduğunu, eserin yapımında başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak 
üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
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Kaybettiğimiz ve Katledilen Sağlık Emekçileri için Denize Karanfil Bırakma 

14  Mart Tıp Haftası nedeniyle Katledilen ve görevi başında kaybettiğimiz  Hekim ve  sağlık  emek-
çisi arkadaşlarımızı her yıl olduğu gibi bu yılda  denize karanfiller bırakarak andık. Cumhuriyet 
meydanında   gerçekleştirilen basın açıklamasını, katılan sağlık emek örgütleri adına İzmir Tabip 
Odası genel sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel  okudu.

Açıklamada; sağlıkta dönüşüm projesinin, çalışanların iş yükünü arttırdığı  ve sağlıkta şiddeti kö-
rüklediği belirtildi. Hayatını uğradıkları saldırılar sonucu kaybeden sağlık emekçileri anıldı.

Covid19 pandemisiyle yeni ve vahim bir durumla karşı karşıya kalınıldığı, şeffaf yönetilmeyen bu 
süreçte  yetersiz kişisel koruyucu ekipman, ard arda alınan yanlış kararlar, sağlık emek örgütlerinin 
sürece dahil edilmeyişinin hazin sonuçlar doğurduğu, bu durumun dörtyüze yakın sağlık emekçisi-
nin ölümünü getirdiği dile getirildi. Hak mücadelesi;  idari baskılar, sürgünler ve görevden alınma-
larla engellenmeye çalışıldığı ifade edildi. Basın açıklamasını ardından hayatını kaybeden hekim ve  
sağlık  emekçileri anısına  denize karanfil bırakıldı.
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14 Mart Tıp Bayramı Resmi Töreni

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhu-
riyet meydanındaki anıtı önünde gerçekleşen törene İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İzmir 
Sağlık Müdürü Op. Dr.Burak Öztop, İzmir Tabip Odası Başkanı  Op.Dr. Lütfi  Çamlı ve İzmir’de 
bulunan Tıp Fakültelerinin Dekanları, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr.Nuri Seha Yüksel ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr Süleyman Kaynak, Uzm. Dr.Behiye Mungan, Op.Dr. Hakan Köse, 
Uzm. Dr Zeynep Altın, Uzm.Dr. Doğu Barış Kılıççıoğlu katıldılar. 

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından  kurumların sırayla anıta çelenk koyması 
ile tören sona erdi.
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Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı Açılışı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi 
ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen pandemide özve-
riyle sağlık hizmeti veren sağlık çalışanları anısına 
sağlık çalışanlarına saygı anıtı 15 mart 2021 tarihin-
de bostanlı karşı yakada törenle açıldı.

Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Ce-
mil Tugay, İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lüt-
fi Çamlı ve Yönetim Kurulu, Karşıyaka İlçe Sağlık 
Müdür Cenk Benli; Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 
Milletvekili Atila Sertel, İzmir Kent Konseyi Başka-
nı Nazik Işık, çok sayıda hekim meslektaşımız, Sivil 
Toplum Kuruluşu ve Meslek Odası temsilcileri ka-
tıldı.

Tören Karşıyaka Belediye Orkestrası Bando Takımı-
nın müziği eşliğinde başladı. Ulu Önder Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı 
duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra kürsüye gelerek 14 Mart Tıp Bayra-
mı’nın tarihsel önemini açıklayan Prof. Dr. Can 
Ceylan pandemi döneminde insanı yaşatma müca-
delesi verirken yaşamını kaybeden sağlık emekçile-
rine ithaf ettiği “Candemi” adlı kitabında yer alan 
şiirini okudu.

İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı sağ-
lık emekçilerini andığı konuşmasında şunları söyle-
di: “14 Mart Tıp Bayramı olmakla beraber bizler için 

Türkiye sağlık ortamına, sağlık emekçilerinin hak ve taleplerine yönelik söylemlerimizi, görüşle-
rimizi, eleştirilerimizi dile getirdiğimiz bir hafta. Pandeminin birinci yılında içimiz buruk olarak 
14 Mart’ı kutluyoruz. Sağlık çalışanlarımız ilk günden beri özveri ile yaşamlarını tehlikeye atarak 
mücadele ediyor. Zor koşullarda, stresli koşullarda her an Covid hastası olma riskini taşıyarak ça-
lıştılar. Günlerce ailelerini göremediler. Bu süreçte toplumun herhangi bir bireyine göre 10 kat daha 
fazla Covid geçirme riski taşıyan sağlık çalışanlarımız ne yazık ki korunamadılar. Bütün taleplerine 
rağmen bu süreçte bizzat devletin üst kademeleri tarafından yeterli, nitelikli koruyucu ekipman 
sağlanamadı. Sağlık emekçilerine düzenli test yapılmadı, 150 bine yakın sağlık çalışanı hasta oldu. 
Ama ne yazık ki bunun bir meslek hastalığı olduğunu hala anlatamıyoruz. Sağlık çalışanları anısına 
yapılan anıtı çok anlamlı buluyorum, emeği geçen herkese İzmir Tabip Odası yönetimi ve İzmirli 
hekimler adına teşekkür ederim. Sağlık emekçilerini unutturmayacağız” dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’da sağlık çalışanlarının değerine vurgu yaparak, tek talep-
leri var sadece mesleklerini daha iyi şartlarda yapmak istiyorlar. Her türlü saygıyı hak eden sağlık 
çalışanları 14 Mart’ın ötesinde bir hatırlanmayı hak ediyorlar” dedi.  

Etkinlik sonunda Heykeltraş Bahadır Çolak ve Kadriye İnal’a plaket verildi.
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Telekonferans: Pandemide Örgütlü Olmak

İzmir Tabip Odası tarafından dü-
zenlenen Pandemide Örgütlü olmak 
paneli 15 Mart 2021 tarihinde çevi-
rimiçi olarak gerçekleştirildi. Mode-
ratörlüğünü Dr. Fatih Sürenkök’ün 
yaptığı panelin açılış konuşmasını 
TTB MK Başkanı Prof.  Dr. Şebnem 
Korur Fincancı yaptı.

İlk konuşmacı Dr. Selim Ölçer TTB 
tarihine değinerek, TTB mücadele 
sürecinden örnekler verdi.

İkinci konuşmacı Dr. Ali Çerkezoğlu, salgında örgütlü olmak  başlıklı sunumunda sadece salgında 
değil, hayatın tüm zorluklarında örgütlü olmanın önemine değindi.Panelin son konuşmacısı Eriş 
Bilaloğlu ise hekimler neden örgütlenmeli?  Pandemide örgütlü olmak hangi gerçeklere dayanıyor? 
sorularına cevap veren bir sunum yaptı. 

Soru ve katkıların ardından İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı güzel sunumları için konuş-
macılara teşekkür etti.



106

Nezih Aytaçlar ile  “AFRODISIAS” Sunumu

14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri kapsamında Hekimler “Arkeolojiyi Sever: Afrodisias” konulu su-
num 16 Mart 2021 Salı günü Doç. Dr.  Nezih Aytaçlar tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmasını İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı yaptı. Dr. Lütfi Çamlı, 
14 Mart Tıp Haftasında İzmir Tabip Odası tarafından yapılan etkinliklerden  bahsetti. Doç. Dr  Ne-
zih Aytaçlar’ın arkeloloji alanında  akademisyen aynı zamanda  hekim olduğunu söyleyen Dr. Lütfi 
Çamlı, Afrodisias’ı bir hekim ve arkeologtan  dinlemekten de mutlu olacaklarını söyledi.

Nezih Aytaçlar yaptığı sunumuna Afrodisias genel tarihi ve kazı süreçlerinden söz ederek başladı. 
Daha sonra Afrodisias üzerinde bir sanal tur yaparak tetraphylon, stadyum, Afrodit tapınağı, agora, 
meclis binası, Hadrianus hamamları, tiyatro, sebastion gibi yapılar hakkında bilgi verdi. Müzedeki 
eserler ve Ara Güler fotoğrafları ile sunumunu tamamladı.

Soru ve katkıları değerlendirilmesi sonrasında İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı sunum 
için Doç. Dr. Nezih Aytaçlar’a teşekkür etti.
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Yazar Buket Uzuner ile “Gelibolu” Söyleşisi

İzmir Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı Etkin-
likleri kapsamında İzmir Tabip Odası Sanat ve 
Kültür Komisyonu tarafından hazırlanan söyle-
şide 18 Mart 2021 Perşembe günü yazar Buket 
Uzuner konuk oldu. 

Söyleşinin, moderatörlüğü Dr. Pınar Üretmen 
tarafından yapıldı. 

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan İzmir Ta-
bip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, Bu yıl 14 
Mart Tıp Bayramını küresel salgında kaybettikleri sağlık çalışanlarının acısını yüreklerinde hisse-
derek kutladıklarını onları asla unutmayacaklarını ifade etti. 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kap-
samında sağlık çalışanları adına yapılan anı ormanı, duvar boyama ve anıt açılışlarından söz etti. 
Bu anlamlı günde 18 Mart Çanakkale Şehitlerinin saygıyla andığını belirten Dr. Lütfi Çamlı, Buket 
Uzuner’e etkinliğe katılımı için teşekkürlerini iletti.

Dr. Pınar Üretmen, Buket Uzuner hakkında kısa bir bilgi verdi. Çanakkale Savaşı, barışçıl vatanse-
verlik, tarih bilinci ve roman karakterleri üzerine konuşuldu.

Buket Uzuner yaptığı söyleşide, ‘Edebiyatçılar tarihçi değildir!” diyerek “Uzun Beyaz Bulut Gelibo-
lu” kitabı hakkında bilgiler verdi. Kitabının yazılış öyküsünden bahsetti. Çanakkale Savaşı hakkında 
farklı bir anlatım yaptığını ve kitabın aldığı eleştirilerden bahseden Buket Uzuner, yurtdışında gös-
terilen ilgiyi de izleyicilerle paylaştı. 

Soru ve katkıların ardından söyleşi sona erdi.
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Meslekte 40 ve 50 yılını dolduran hekimler onur plaketi törenleri  

İzmir Tabip Odası Meslekte 40 ve 50 yılını dolduran hekimler onur plaketi töreni İzmir Tabip Odası 
konferans salonunda yapıldı. 

Pandemi nedeniyle Odamıza belli saatlerde davet edilen meslektaşlarımıza  onur plaketleri Yönetim 
Kurulu üyeleri tarafından sunuldu. 

Bilindiği üzere 2020 yılında  pandemi nedeniyle 40 ve 50 yılını doldurulan meslektaşlarımıza pla-
ketleri verilememişti. 29 Mart- 2 Nisan 2021 tarihleri arasında bu meslektaşlarımızda davet edilerek 
plaketleri kendilerine sunuldu.

BÜLENT SUYUK
KADİR ÖZALP
ARİF DÜZENLİ
BAHRİ AKTOSUN
SEMA AYTAÇLAR
MELİH SARIGÜL
EDA GÜVEN
HALİL YÜKSEL
SALİM ÇELEBİ
NURİ AYGÜN
AHMET BAŞ
CİHAN TUĞRAN
MEHMET TAYFUN METEHAN
NURETTİN KAYIŞKAN
İBRAHİM KAPLAN
ŞÜKRÜ DURSUN BOSTANCI
MEHMET YETKİN
SADİ HACIHALİL
ARSLAN MAYDA
NİHAT NERGİZ
MÜNİRE YILDIZ KARDAŞLAR
MEHMET KAMİL KIRANT
YUSUF KEMAL ESER
ŞİT ABBAS
ALİYE BERNA ATALAY
AHMET ADNAN KARAARSLAN
AHMET ALTINTIĞ
ADNAN ÜNAL
ALPER GÜMÜŞALAN
ALİ İHSAN AKKUŞ
ZERRİN ALPER
ALTAN KARAN
BALA SARICA
YAŞAR AŞIKOĞLU
ABDULLAH ATAKAN TOPUZ
RECEP SEMİH AYTAÇLAR
AYDIN PİYANCI
AYTEKİN BAŞARGAN
AZEM AKILLI
KADRİYE BAHRİYE PAYZİN
ALİ BALOĞLU
BARIŞ BAKLAN
BÜLENT DUTSAĞ
BEHİCE KÜCE
BEKİR MURAT
BÜLENT HAYRİ SAKIZLIGİL

SÜLEYMAN CANER KABASAKAL
ÇETİN AYDIN
GÜRAY ÇOKAK
MUSA DOĞANAY
HAKKI KANATLI
AKIN OKUYAN
SİNAN BORA YÜCEL
BÜLENT ŞAHİNCİ
ERTAN CAN
AYŞE SUNAY GÜNDÜZ
HAKKI SELÇUK
HÜSEYİN  KOKAL
HÜSNÜ ÇALLI
LEVENT MOLVA
MUSTAFA ALİ TUNAL
YÜKSEL TİMUR
EMİNE ECE  ÖZDOĞRU
ERDİNÇ SİVREL
EMİN ERGEN
ERTUĞRUL YILDIRIM
FERHAN DİLSİZ
AHMET FEHMİ GÜLTEKİN
FATİH DİNÇER
MEHMET GEYLANİ ÖZOK
MEHMET KANTARCI
OSMAN GÜRHAN GÜNAYDIN
HACER KARADADAŞ
HASAN HAVITÇIOĞLU
HAKAN KOZİNOĞLU
HÜDAİ GENÇ
SELMA KAŞKALOĞLU
CELAL İŞERİ
İSMAİL ÖZDEMİR
ZEHRA BİÇER
MUSTAFA BAK
KENAN EKŞİ
İSMAİL HAKKI KARDEŞLER
MEHMET BÜLENT SEMERCİ
MEHMET NİSANOĞLU
MEHMET ZİLELİ
MEMDUH BARUTOĞLU
METE GÜZELANT
METİN KAYA ALPSOY
MUSTAFA PEŞKERSOY
MÜMİN KÖSE
MURAT TOMBULOĞLU

2021 Yılında Meslekte 40 Yılını Dolduran Meslektaşlarımız

NAİL HIZLI
HÜSEYİN NAMDAR ULUŞAHİN
NURAY HANCIOĞLU
ÖMER FARUK ŞENDUR
ASIM OKTAY ERGENE
İRFAN ÖZALPUK
ÖZKAN ERTUĞRUL
ÖZTEKİN OTO
TURGUT ÖZZEYBEK
REZZAN GÜNAYDIN
RAFAEL ÖZKOHEN
AHMET REFİK KELEŞ
MEHMET REŞAT YALINAY
SADIK ÖZEN
SAİT ALMIŞ
ŞEVKET ALTINBULAK
SARENUR GÖKBEN
AYSEL YAĞIZ
ŞÜKRÜ BOYLU
SEHER AYTEN COŞKUNER
SEMA AYDOĞDU
SEVİNÇ GÜNERİ
SEZAR MURAL
SİMAVİ VAHİP
SUNA PEŞKERSOY
ÖMER SÜDEKAN
ŞÜKRAN DARCAN
MEHMET SAİT YÜCEBİLGİN
ORCAN TANYALÇIN
MUHARREM TOPRAK
TÜLİN TOSUN 
GÜRAY BOZOĞLU
ULUS SALİH AKARCA
MEHMET ULVİ ÜNAL
ÜNAL BOZ
ÜMİT YOKET
YALÇIN  HAMDİOĞLU
YAVUZ CEYLAN
ZEYNEL ABİDİN ALTINAY
ZELİHA ARIKAN
ZİYA KIRKALI
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2021 Yılında Meslekte 50 Yılını Dolduran Meslektaşlarımız

AYSEL SAYIN
OSMAN GÜNGÖR TUNCAY
GÜZİN KARAGÖZ
GÖKŞİN ÖZBAKIRCI
MEHMET ALPTUNA
TANDOĞAN KARACA
İSMAİL ÇAĞDAŞ
ZEKİ KURT
MUHAMMED MURAT
MUSTAFA ŞEVKİ ATAÇ
BAHATTİN CANBEYLİ
CENGİZ ÇANKAYA
SEMAHAT İNCİ ERAKALIN
AHMET ERTUĞRUL ÜNLÜ
MEHMET ÇUHADAR
REBİİ BUMİN KURULTAY
OSMAN CENGİZ
ÖMER KÜÇÜMEN
MEHMET SADUN GEYLANİ
GÖKHAN KÜNGERÜ
SÜLEYMAN SIRRI AYDOĞAN
GÜLSEN DERİN
DOLUNAY ÇİFTDEMİR
HAMDİ YILMAZ ASLANER
YAŞAR YÜCEL
NEDRET DENEÇLİ
ARIKAN KORKMAZ
AYHAN KAYHAN
AYŞE EMEL GÜLDEMET
ALEV MUKADDES ÖZMEHMET
ALİYE AKALIN
ALPASLAN BİLEN
SAKİNE LEYLA ASLAN
SAFER ATA ÖNVURAL
AHMET AYDIN GÜNER
MUSTAFA BAŞOĞLU
RECEP DOĞAN İŞSEVER
ALİ GALİP DENEÇLİ
CEMİLE ÖZEN
REHA KURT
NEJLA ÖZER (BAĞKESİCİ)
SERVET ECE
EROL BALIK
ESİN KARADENİZ
EROL YILDIRIM
FERİT SOYLU
FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ
GÜLŞEN KANDİLOĞLU
GÜLTEKİN TİBET
KEMAL MUAMMER GÜLTEKİN
İZZET ÖVÜL
KAMURAN ÖZTAN
KAMİL AYTAÇ GÜRSOY
KAZIM KAMİL ÖNER
AHMET KÖSE
MEHMET HİLMİ  ERGİN
MESUT KUTLU AYTİMUR
ÜMİT MUTLU
NACİ ŞENEY
TÜRKEGÜL KOCAOĞLU
NİYAZİ PİLİÇER
NÜKET BERKAN
OSMAN KARAOĞLAN
MUSTAFA ULUKÖK

ÖZLEM ÇAĞLAYAN
BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN
YURDANUR TEREK
MUSTAFA TEOMAN SÖHMEN
UĞUR ÖZİÇ
YAŞAR TURGUT YAYLIM
ZELİHA TUNCA
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2020 Yılında Meslekte 40 Yılını Dolduran Meslektaşlarımız

BÜLENT SUYUK
KADİR ÖZALP
ARİF DÜZENLİ
BAHRİ AKTOSUN
SEMA AYTAÇLAR
MELİH SARIGÜL
EDA GÜVEN
HALİL YÜKSEL
SALİM ÇELEBİ
NURİ AYGÜN
AHMET BAŞ
CİHAN TUĞRAN
MEHMET TAYFUN METEHAN
NURETTİN KAYIŞKAN
İBRAHİM KAPLAN
ŞÜKRÜ DURSUN BOSTANCI
MEHMET YETKİN
SADİ HACIHALİL
ARSLAN MAYDA
NİHAT NERGİZ
MÜNİRE YILDIZ KARDAŞLAR
MEHMET KAMİL KIRANT
YUSUF KEMAL ESER
ŞİT ABBAS
ALİYE BERNA ATALAY
AHMET ADNAN KARAARSLAN
AHMET ALTINTIĞ
ADNAN ÜNAL
ALPER GÜMÜŞALAN
ALİ İHSAN AKKUŞ
ZERRİN ALPER
ALTAN KARAN
BALA SARICA
YAŞAR AŞIKOĞLU
ABDULLAH ATAKAN TOPUZ
RECEP SEMİH AYTAÇLAR
AYDIN PİYANCI
AYTEKİN BAŞARGAN
AZEM AKILLI
KADRİYE BAHRİYE PAYZİN
ALİ BALOĞLU
BARIŞ BAKLAN
BÜLENT DUTSAĞ
BEHİCE KÜCE
BEKİR MURAT
BÜLENT HAYRİ SAKIZLIGİL
SÜLEYMAN CANER KABASAKAL
ÇETİN AYDIN
GÜRAY ÇOKAK
MUSA DOĞANAY
HAKKI KANATLI
AKIN OKUYAN
SİNAN BORA YÜCEL
BÜLENT ŞAHİNCİ
ERTAN CAN
AYŞE SUNAY GÜNDÜZ
HAKKI SELÇUK
HÜSEYİN  KOKAL
HÜSNÜ ÇALLI
LEVENT MOLVA
MUSTAFA ALİ TUNAL
YÜKSEL TİMUR
EMİNE ECE  ÖZDOĞRU

ERDİNÇ SİVREL
EMİN ERGEN
ERTUĞRUL YILDIRIM
FERHAN DİLSİZ
AHMET FEHMİ GÜLTEKİN
FATİH DİNÇER
MEHMET GEYLANİ ÖZOK
MEHMET KANTARCI
OSMAN GÜRHAN GÜNAYDIN
HACER KARADADAŞ
HASAN HAVITÇIOĞLU
HAKAN KOZİNOĞLU
HÜDAİ GENÇ
SELMA KAŞKALOĞLU
CELAL İŞERİ
İSMAİL ÖZDEMİR
ZEHRA BİÇER
MUSTAFA BAK
KENAN EKŞİ
İSMAİL HAKKI KARDEŞLER
MEHMET BÜLENT SEMERCİ
MEHMET NİSANOĞLU
MEHMET ZİLELİ
MEMDUH BARUTOĞLU
METE GÜZELANT
METİN KAYA ALPSOY
MUSTAFA PEŞKERSOY
MÜMİN KÖSE
MURAT TOMBULOĞLU
NAİL HIZLI
HÜSEYİN NAMDAR ULUŞAHİN
NURAY HANCIOĞLU
ÖMER FARUK ŞENDUR
ASIM OKTAY ERGENE
İRFAN ÖZALPUK
ÖZKAN ERTUĞRUL
ÖZTEKİN OTO
TURGUT ÖZZEYBEK
REZZAN GÜNAYDIN
RAFAEL ÖZKOHEN
AHMET REFİK KELEŞ
MEHMET REŞAT YALINAY
SADIK ÖZEN
SAİT ALMIŞ
ŞEVKET ALTINBULAK
SARENUR GÖKBEN
AYSEL YAĞIZ
ŞÜKRÜ BOYLU
SEHER AYTEN COŞKUNER
SEMA AYDOĞDU
SEVİNÇ GÜNERİ
SEZAR MURAL
SİMAVİ VAHİP
SUNA PEŞKERSOY
ÖMER SÜDEKAN
ŞÜKRAN DARCAN
MEHMET SAİT YÜCEBİLGİN
ORCAN TANYALÇIN
MUHARREM TOPRAK
TÜLİN TOSUN 
GÜRAY BOZOĞLU
ULUS SALİH AKARCA
MEHMET ULVİ ÜNAL

ÜNAL BOZ
ÜMİT YOKET
YALÇIN  HAMDİOĞLU
YAVUZ CEYLAN
ZEYNEL ABİDİN ALTINAY
ZELİHA ARIKAN
ZİYA KIRKALI
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2020 Yılında Meslekte 50 Yılını Dolduran Meslektaşlarımız

RABİA GÜZİN KARAKIR
METİN EDİSÜN
MUSTAFA DEMİR
ALİ ALPAR
MEVLÜDE NEVİN İLTER
NECDET KARTAL
İRFAN PALALI
SUAT SEMERCİ
YÜKSEL KARAKULAK
METE EREM
HÜSEYİN ÖNDER AŞIK
NADİR BACAK
ZEREN ÖZDİREKÇİ
YAŞAR RUHİYE TURGUT
ÖMER UZUNLAR
MEHMET ALİ ÖZDOĞAN
AHMET BÖLÜKBAŞI
ALİ GÜNERLİ
BETÜL PALALI
BİLTAN ERSÖZ
CİHANGİR ÖZKINAY
KEMAL PAMUKÇU
SERPİL YARDAŞ
YILMAZ PİRE
FİKRET ÖZÇELİK
HATİCE SEVİM GÜNGÖR
GÜRBÜZ DİNÇER
FETHİ İDİMAN
İLKAY ŞİMŞEK
LEON POYASTRO
MEHMET TAŞDÖĞEN
MERAL AKIN
MUSTAFA SITKI ERPINAR
MUSTAFA TİRELİ
NADİR HARANİ
NECLA OSMANOĞLU
OSMAN BÜLENT ÖZCAN
MUSTAFA SALAHATTİN SANAL
SAVCI GÜNDÜZ
HALİS MÜLAYİM
SELMAN ÖZÇOBAN
AYŞE SEVİN ÖZDENİZ
SEDEF SEZİN SÜMER
YÜCEL TANYERİ
MEHMET YALÇIN AKIN
YILMAZ BOLAT
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ONUR KURULU
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İzmir Tabip Odası 2020 Haziran-2021 Nisan dönemi Onur Kurulu, 11.08.2020 tarihinde 
ilk toplantısını yapmıştır.  Dr.Emel Ada, Dr.Canan Vergin, Dr.Şükrü Boylu, Dr.Şeref Ab-
durrahman Gülseren ve Dr.Yaşar Zorlu Onur Kurulu üyesi olarak görev almıştır.

Kurul, bu dönem içinde toplam 5 toplantı yapmıştır. Bu dönem içinde Onur Kurulu gün-
demine alınan 70 dosyadan 49’u yeni açılan dosyalardan oluşmuştur.  

Kurul çalışmaları sırasında Oda Avukatımız Mithat Kara ve Onur Kurulu sekreteri Özlem 
Sabırlar çalışmaları ile kurulun işleyişine katkıda bulunmuşlardır.  

Bu dönemde İzmir Tabip Odası Onur Kurulu’nun dosyalar konusunda verdiği kararlar 
şöyledir;

Ceza verilmesine yer olmayan: 16
Ceza işlemi gerektiren: 15
Yönetim Kurulu’nun soruşturma açılmasına gerek olmadığı kararı uygun bulunan dosya 
sayısı: 13
Yönetim Kurulu’na soruşturma açılması için iade edilen dosya sayısı:8
TTB Disiplin Yönetmeliği ilgili maddelerine göre ceza verilen dosya sayıları;
Uyarı cezası: 3
Para cezası: 12
Meslekten men cezası: -
Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu’nun dosyalarla ilgili olarak tekrar değerlendi-
rilmesi yönündeki kararı gereği 4 dosya İzmir Tabip Odası’na geri gelmiştir. 4 dosya 
Yüksek Onur Kurulu’nun bozma gerekçeleri göz önünde bulundurularak yeniden değer-
lendirilmiştir. 

5 Mart 2021 tarihi itibariyle Onur Kurulu gündeminde dosya bulunmamaktadır. 
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HUKUK BÜROSU
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İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU
2020 TEMMUZ– 2021 HAZİRAN DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu çalışmaları Av. Mithat KARA tarafından yürütülmek-
tedir.  Hukuk Bürosu çalışmaları çerçevesinde, hekimlere hukuksal danışmanlık hizmeti 
verilmekte, meslek uygulaması sırasında karşılaştığı güncel sorunlarda hekimlere çözüm 
önerileri sunulmaktadır. 

Dava dosyaları, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu adına yürütülen davalar ile Yönetim 
Kurulu’nun hukuksal destek kararı verdiği hekimler adına yürütülen davalardan oluş-
maktadır. 

Raporda, 2020 Temmuz-2021 Haziran çalışma döneminde hukuksal süreci devam eden 
dosyalar paylaşılmış olup 30.06.2020 tarihinden önce süreci tamamlanmış dosyalara yer 
verilmemiştir. 

İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu Çalışmaları Şu Şekilde Sınıflandırılmıştır.  

1-) Hukuk Bürosu Genel Çalışmaları 

2-) Hekime Yönelik Şiddet 

3-) Emekli Hekim Maaşları İlgili Girişimler

4-) Atama, Geçici Görevlendirme  

5-) Özel Hekimlik 

6-) Aile Hekimliği 

7-) İşyeri Hekimliği

8-) Döner Sermaye Ödemeleri, Nöbet Ücretleri 
  
9-) Onur Kurulu Kararlarına Karşı Açılan Davalar

10-) Çevre Davaları 

11-) Diğer Davalar 

1-) Hukuk Bürosu Genel Çalışmaları

a-)  Sözlü ve Yazılı Danışmanlık,
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Hekimlerin mesleki uygulamaları sırasında karşılaştıkları sorunlarda gereksinim duy-
dukları hukuki danışmanlık yazılı ve sözlü olarak karşılanmaktadır. 

Sağlık alanındaki güncel gelişmeler veya mevzuat değişikliklerine bağlı olarak, günlük 
ortalama 20 hekime telefonla ve yüz yüze danışmanlık yapılmaktadır.    

Bu dönemki çalışmaların ağırlığını, emekli hekim aylıkları; hekime şiddet olguları; Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu ve VERBİS kaydı kapsamında yapılması gerekli işlemler, 
güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılmayan hekimlerin hukuki süreçleri; ata-
ma-geçici görevlendirme işlemleri; döner sermaye ve nöbet ücretleri; özel sağlık kuru-
luşlarında çalışan hekimlerin yaşadıkları sorunlar; hekimlerin soruşturma süreçlerindeki 
bilgi talepleri; çevre davaları; Onur Kurulu kararlarına karşı açılan davalar oluşturmuştur.   

b-) İntörn Hekim Ziyaretleri  

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin meslek örgütünü tanıma 
etkinlikleri çerçevesinde, İzmir Tabip Odası ziyaretleri Pandemi nedeniyle gerçekleşeme-
miştir ancak online bilgilendirme toplantıları devam etmiştir. Online toplantılarda, son 
sınıf öğrencilerine, “Meslek örgütünün hukuki yapısı, devlet hizmeti yükümlülüğü, devlet 
memuriyeti, tıpta uzmanlık eğitimi, mesleki hak ve sorumluklar, hekimin hukuki sorum-
luluğu vb.” konularda bilgilendirme yapılmaktadır.

c-) Sempozyum, Konferans, Panel Sunumları

İzmir Tabip Odası, diğer meslek örgütleri, üniversiteler, uzmanlık dernekleri, hastaneler 
tarafından düzenlenen toplantılarda, sağlık ve hekimlik alanını ilgilendiren konularda su-
numlar yapılmaktadır. 

 
2-) Hekime Yönelik Şiddet

Hekime yönelik şiddet olgularında, hekimler adli ve idari süreçler konusunda bilgilendi-
rilmekte, hekimle birlikte hukuksal sürece müdahil olunmaktadır. Hekime yönelik şiddet 
olguları nedeniyle bu dönem takip edilen hukuksal süreçler aşağıda özetlenmiştir.

1. Bozyaka EAH’de görevli bir hekime yönelik hakaret eylemi nedeniyle açılan dava-
da yargılama devam etmektedir.
2. Bayraklı’da bir aile hekimine yönelik hakaret ve kamu malına zarar verme eylemi 
nedeniyle açılan davada yargılama devam etmektedir.
3. Karabağlar’da özel bir tıp merkezi acil servisinde görev yapan hekime yönelik ya-
ralama ve hakaret eylemi nedeniyle başlatılan ceza soruşturması devam etmektedir.
4. Bornova’da bir aile hekimine yönelik hakaret eylemi nedeniyle açılan davada yar-
gılama devam etmektedir. 
5. İzmir BB Eşrefpaşa Hastanesinde görevli bir hekime yönelik hakaret ve tehdit ey-
lemi nedeniyle açılan davada yargılama devam etmektedir.
6. Karşıyaka’da özel bir tıp merkezinin acil servisinde görev yapmakta olan hekime 
hasta yakını tarafından hakaret edilmesi nedeniyle açılan davada yargılama devam et-
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mektedir.  
7. Muayenehanesinde çalışan bir psikiyatri uzmanı hekimi ilaç yazılması konusunda 
tehdit eden kişiler hakkında açılan dava devam etmektedir.
8. Torbalı Devlet Hastanesinde görev yapan genel cerrahi uzmanı hekimin darp 
edilmesi nedeniyle açılan davada yargılama devam etmektedir.  
9. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniğinde görevli bir asistan 
hekimin darp edilmesi nedeniyle açılan davada yargılama devam etmektedir.  
10. DEÜ Tıp Fakültesi acil servisinde görevli asistan hekimin darp edilmesi nedeniyle 
açılan davada yargılama devam etmektedir.  
11. Yamanlar Aile Sağlığı Merkezinde bir aile hekiminin darp edilmesi nedeniyle açı-
lan dava devam etmektedir. Saldırganın yakalanması beklenmektedir.
12. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hekime yönelik şiddet eylemi 
nedeniyle açılan davada, sanığın yakalanması beklenmektedir. 
13. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi fizik tedavi kliniğinde görevli asistan heki-
min hasta tarafından jiletle boynundan yaralanması nedeniyle açılan davada, sanığın 20 
yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. İstinaf incelemesi devam etmekte-
dir.  
14. Bornova’da aile hekimi olarak görev yapan hekimlere ve sağlık çalışanlarına yö-
nelik yaralama, tehdit ve hakaret eylemi nedeniyle başlatılan adli süreç takip edilmiş, sal-
dırganlar önce serbest bırakılmış, itiraz başvurumuz üzere 4 saldırganın tutuklanmasına 
karar verilmiştir. Soruşturma sonucunda açılan davada hekimlere hukuksal destek veril-
miştir. Yargılama sonucunda, saldırganlardan birisine toplamda 7 yıl 2 ay; bir saldırgana 3 
yıl 3ay, bir diğer saldırgana 2 yıl hapis cezası verilmiştir. İstinaf incelemesi devam etmek-
tedir. 
15. Bornova Türkan Özilhan DH’de görevli hekime yönelik hakaret eylemi nedeniyle 
açılan davada sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir. 
16. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesinde görevli bir hekimin hasta ve hasta 
yakınının sözlü ve fiili saldırısına uğraması nedeniyle açılan davada, bir sanığın hakaret, 
bir sanığın yaralamaya teşebbüs suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir.   
17. Bayraklı Yamanlar’da Aile Sağlığı Merkezinde görevli iki aile hekiminin hasta ta-
rafından darp edilmesi, hekimlere hakaret edilmesi ve hekimlerin tehdit edilmesi nede-
niyle açılan davada sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir. İstinaf incelemesi devam 
etmektedir. 
18. Torbalı Devlet Hastanesinde görev yapan genel cerrahi uzmanı hekimin tehdit 
edilmesi nedeniyle açılan davada suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle sanığın be-
raatına karar verilmiştir. İstinaf başvurusu yapılmıştır.
19. Balçova’da özel bir tıp merkezinde görevli hekimin darp edilmesi nedeniyle başla-
tılan ceza soruşturmasında, hekim ile şüpheli, şüphelinin, Covid-19 nedeniyle vefat eden 
bir hekimin yakınına   bağışta bulunması koşuluyla uzlaşmıştır.  
20. DEU Tıp Fakültesi Çocuk acil servisinde görevli 3 asistan hekime yönelik, darp, 
hakaret ve tehdit eylemi nedeniyle açılan davada, 4 sanığın, hakaret, tehdit ve yaralama 
suçlarından cezalandırılmasına karar verilmiştir.  
21. Muayenehanesinde çalışan bir hekime cinsel içerikli mesajlar gönderen bir şahıs 
hakkında yapılan suç duyurusu üzerine açılan davada, görselleri gönderen kişinin kim 
olduğunun tespit edilememesi nedeniyle sanığın beraatına karar verilmiştir. İstinaf ince-
lemesi devam etmektedir. 
22. Menemen Devlet Hastanesinde görevli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak 
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görev yapan hekime yönelik darp, tehdit ve hakaret eylemi nedeniyle açılan dava sanığın 
cezalandırılmasına karar verilmiştir. İstinaf incelemesi devam etmektedir. 
23. Çeşme TSM’de geçici görevli olduğu sırada bir hasta yakını tarafından hakaret 
edilen hekimin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada öncelikle kovuşturmaya yer ol-
madığı kararı verilmiştir. Bu karara yaptığımız itiraz üzerine, dava açılması gerektiği ge-
rekçesiyle karar kaldırılmıştır. Yargılama sonucunda sanığın beraatına karar verilmiştir. 
İstinaf talebimiz reddedilmiştir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.  
24. Kemalpaşa Devlet Hastanesi acil servisinde görevli bir hekimin darp edilmesi ne-
deniyle açılan davada, sanığın 7 ay 15 hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. 
Karar ertelenmemiştir. İstinaf incelemesi devam etmektedir. 
25. Menemen DH acil servisinde görevli bir hekime yönelik hakaret eylemi nedeniyle 
açılan davada sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir. İstinaf incelemesi devam et-
mektedir.
26. Karşıyaka Bostanlı Aile Sağlığı Merkezinde görevli bir hekimin hasta yakını ta-
rafından darp ve tehdit edilmesi, hekime hakaret edilmesi üzerine açılan davada, sanığın 
darp, hakaret, tehdit ve kamu malına zarar verme suçlarından cezalandırılmasına karar 
verilmiştir. İstinaf incelemesi devam etmektedir.
27. Muayenehanesinde görevli bir hekimin silahlı saldırıya uğraması nedeniyle açılan 
davada sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir. Temyiz incelemesi sonucu kararın 
onanmasına karar verilmiştir.  
28. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli bir hekime yönelik hakaret eylemi nede-
niyle açılan davada sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir. İstinaf incelemesi sonu-
cunda, sanığın beraatına karar verilmiştir. 
29. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli bir asistan hekime 
yönelik hakaret eylemi nedeniyle açılan davada sanığın cezalandırılmasına karar veril-
miştir. 
30. DEÜ Tıp Fakültesinde görevli bir hekime yönelik hakaret eylemi nedeniyle açılan 
davada, yargılama aşamasında, uzlaşma sağlanmış, sanığın ihtiyacı olan tıp fakültesi öğ-
rencilerine bağışlanmak üzere ödeme yapması koşuluyla taraflar uzlaşmıştır. 
31. Konak’ta aile hekimi olarak görev yapan bir hekime yönelik hakaret eylemi nede-
niyle açılan davada, sanığın yargılama aşamasında vefat etmesi nedeniyle davanın düş-
mesine karar verilmiştir.

3-) Emekli Hekim Maaşları İle İlgili Girişimler

7146 sayılı Kanun’da yapılan düzenleme ile, Emekli Sandığından emekli olan, makam taz-
minatı almayan ve sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilebilecek çalışması olmayan 
hekimlerin emekli aylıklarında artış yapılmıştır. Bu düzenleme 01.01.2019 tarihinde yü-
rürlüğe girmiştir. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi üzerine, uygulamada çok sayıda so-
run yaşanmış, kanun ile getirilen düzenlemeden yararlanması gerektiği halde yararlandı-
rılmayan hekimler veya eksik ilave ödeme yatırılan hekimler olmuştur. Ayrıca düzenleme 
ile birçok emekli hekim kapsam dışı bırakılmıştır.  

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi üzerine emekli hekimleri bilgilendirmek ve yönlendir-
mek amacıyla hazırlanan bilgi notları hekimlerle paylaşılmıştır. Dilekçeler hazırlanarak 
hekimlerin SGK’na iletmeleri sağlanmış, emekli hekimlerin uygulamadan kaynaklanan 
sorunlarının çözümüne katkı sunulmuştur. Bu süreçte, yaklaşık 1000 hekime yazılı-sözlü 
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danışmanlık ve yönlendirme yapılmıştır.  

Kapsam dışı bırakılan emekli hekimlerle ilgili hukuki süreç planlanarak örnek dava aç-
mak isteyen hekimlerin dava süreçleri başlatılmıştır. 

1-) Emekli Sandığı emeklisi olmasına rağmen emekli olduğu sırada kamu görevinde ça-
lışmayan, hizmet birleştirme yaparak Emekli Sandığından emekli olan hekimlere, en son 
kamu görevinde çalışmadığı gerekçesiyle ilave ödeme yapılmamıştır. 

Bu durumda olduğu için ilave ödemesi yapılmayan hekimler  adına davalar açılmıştır. 
Davalarda, kanunda yer verilmeyen bir kısıtlamanın alt düzenlemelerle getirilemeyeceği 
tartışılmıştır. Yargılama sonucunda, taleplerimizin kabulüne, hizmet birleştirme yaparak 
Emekli Sandığından emekli olan hekimlerin ilave ödemeden yararlandırılması gerektiği-
ne karar verilmiştir.   

2-) Tıp kökenli olmayan ancak tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman ünvanına sahip 
olan bir hekime 7146 sayılı yasa ile getirilen ilave ödeme ödenmemiştir. Bu işlemin iptali 
istemiyle açılan dava devam etmektedir. 

3-) Sağlık Bakanlığı’na bağlı görev yapmakta iken döner sermaye ödemelerinden kesinti 
yapılarak emekli maaşlarına yansıtılması gereken miktar,  emsali hekimlere göre daha az 
yatırılan bir hekim adına açılan davada, SGK hatalı uygulamasını düzeltmiş ve hekimin 
emekli maaşındaki eksikliği tamamlamıştır. Mahkeme, hatalı uygulamadan dönülmesi 
nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı kararı vermiştir. 

4-) Vefat eden hekim eşinden dul aylığı alan bir hekim, 7146 sayılı Kanun ile getirilen 
ilave ödemeden yararlandırılmamıştır. Bu işlemin iptali istemiyle açılan davada, hekimin 
vefat eden hekim eşinden kalan dul aylığına eklenen ilave ödemeden yararlandırılması 
gerektiği kararı verilmiştir. İstinaf incelemesi devam etmektedir.    

5-) Emekli Sandığı emeklisi olan ve halen işyeri hekimliği yaptığı için ilave ödemeden 
yararlandırılmayan bir işyeri hekimi adına açılan davada, halen çalışmaya devam eden 
emekli hekimlerin kapsam dışı bırakılmasına yönelik düzenlemenin Anayasa’ya aykırı-
lığı tartışılmıştır. Mahkeme, Anayasa’ya aykırılık iddiamızı kabul etmemiş, dava konusu 
kesintinin kanuna uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Hekimin 
talimatı üzerine karar temyiz edilmemiştir. 

6-) Emekli Sandığı emeklisi olan ve bir tıp merkezinde çalıştığı için ilave ödemeden yarar-
landırılmayan bir hekim adına açılan davada, halen çalışmaya devam eden emekli hekim-
lerin kapsam dışı bırakılmasına yönelik düzenlemenin Anayasa’ya aykırılığı tartışılmıştır. 
Mahkeme, Anayasa’ya aykırılık iddiamızı kabul etmemiş, dava konusu kesintinin kanuna 
uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Karara karşı istinaf başvuru-
su yapılmış olup istinaf incelemesi devam etmektedir.  

7-) Bağ-Kur emeklisi olduğu için ilave ödemeden yararlandırılmayan bir hekim adına 
açılan davada, eksik düzenleme yapılması nedeniyle kanunun Anayasaya aykırılığı tar-
tışması yapılmıştır.  Mahkeme, Anayasa’ya aykırılık iddiamızı kabul etmemiş, dava konu-
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su kesintinin kanuna uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Karara 
karşı istinaf başvurusu yapılmış olup istinaf incelemesi devam etmektedir.

8-) SSK emeklisi olduğu için ilave ödemeden yararlandırılmayan bir hekim adına açılan 
davada, eksik düzenleme yapılması nedeniyle kanunun Anayasaya aykırılığı tartışması 
yapılmıştır.  Mahkeme,  Anayasa’ya aykırılık iddiamızı kabul etmemiş, dava konusu ke-
sintinin kanuna uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Karara karşı 
istinaf başvurusu yapılmış olup istinaf incelemesi devam etmektedir

4-) Atama, Geçici Görevlendirme

1-) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmakta iken Ege Ordu Komu-
tanlığı bünyesinde bir birime geçici görevlendirilen hekime, görevlendirildiği süre içinde 
mahsup yapılmadığı için fazla ödeme yapıldığından bahisle Milli Savunma Bakanlığı ta-
rafından alacak davası açılmıştır. Hekimin hak kaybına ve mağduriyetine neden olan bu 
davada hekim adına savunma dilekçesi sunulmuştur. Yargılama devam etmektedir.

2-) Bornova Devlet Hastanesinde görev yapmakta iken Ege Ordu Komutanlığı bünyesin-
de bir birime geçici görevlendirilen hekime, görevlendirildiği süre içinde mahsup yapıl-
madığı için fazla ödeme yapıldığından bahisle Milli Savunma Bakanlığı tarafından alacak 
davası açılmıştır. Hekimin hak kaybına ve mağduriyetine neden olan bu davada hekim 
adına savunma dilekçesi sunulmuştur. Yargılama sonunda, mahsup yapılması gerektiği 
gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Karara karşı istinaf başvurusu yapılmış-
tır, istinaf incelemesi devam etmektedir.

3-) TUS yerleştirmesi ile DEÜ Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan bir 
hekimin ataması, güvenlik soruşturması raporu gerekçe gösterilerek yapılmamıştır. Bu iş-
lemin iptali istemiyle açılan davada, güvenlik soruşturmasına yönelik gerekçenin atama-
ya engel olmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline ve hekimin parasal haklarının tazminine 
karar verilmiştir. Karara davalı idare tarafından yapılan istinaf başvurusu reddedilmiştir.  

4-) Uzmanlık eğitimi sonrası, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında Manisa Şehir 
Hastanesine atanan   hekimin atama işlemi, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı 
gerekçesiyle yapılmamıştır.  Bu işlemin iptali istemiyle açılan davada, güvenlik soruştur-
masına yönelik gerekçenin atamaya engel olmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline ve heki-
min parasal haklarının tazminine karar verilmiştir. Karara davalı idare tarafından yapılan 
istinaf başvurusu reddedilmiştir.  

5-) Açıktan atama kurası ile Aliağa Devlet Hastanesine atanan hekimin atama işlemi, 
güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle yapılmamıştır. Atamama işle-
minin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, AYM’nin güvenlik soruşturmasına ilişkin 
yasal düzenlemeyi iptal ettiği gerekçesiyle dava konusu işlemin dayanaksız kaldığı gerek-
çesine yer verilmiş, işlemin iptaline karar verilmiştir. İptal kararı birlikte parasal hakların 
tazmini kararı verilmediği için istinaf başvurusu yapılmıştır. reddedilmiştir. 

6-) Açıktan atama kurası ile Torbalı Devlet Hastanesine atanan uzman hekimin atama iş-
lemi, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle yapılmamıştır. Bu işlemin 
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iptali istemiyle açılan davada, güvenlik soruşturmasına yönelik gerekçenin atamaya engel 
olmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline ve hekimin parasal haklarının tazminine karar ve-
rilmiştir. İstinaf incelemesi devam etmektedir. 

7-) Açıktan atama kurası ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan uz-
man hekimin atama işlemi, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle ya-
pılmamıştır. Bu işlemin iptali istemiyle açılan davada, güvenlik soruşturmasına yönelik 
gerekçenin atamaya engel olmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline ve hekimin parasal hak-
larının tazminine karar verilmiştir. İstinaf incelemesi devam etmektedir. 

8-) Açıktan atama kurası ile Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine atanan uzman he-
kimin atama işlemi, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle yapılma-
mıştır. Bu işlemin iptali istemiyle açılan davada, güvenlik soruşturmasına yönelik gerek-
çenin atamaya engel olmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline ve hekimin parasal haklarının 
tazminine karar verilmiştir. İstinaf incelemesi sonucunda, işlemin iptaline yönelik kısmın 
onanmasına, parasal hakların tazminine yönelik kararın kaldırılmasına karar verilmiştir. 
Parasal hakların tazmini talebinin reddedilmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesine birey-
sel başvuru yapılmıştır.

9-) Güvenlik soruşturması nedeniyle atama talebi reddedilen hekim tarafından açılan 
dava sonucu işlemin iptali ve parasal hakların tazmini kararı verilmiştir. Mahkeme kararı 
sonucu hekimin ataması yapılmış olmasına rağmen hekim görevine başlamamıştır. He-
kimin görevine başlamadığı gerekçesiyle geçmişe dönük parasal hakları ödenmemiştir. 
Parasal hakların tazmini için açılan davada, Mahkeme, hekimin göreve başlamaması ne-
deniyle memuriyet ile ilişiğinin kurulmadığı, bu nedenle parasal haklarını talep edemeye-
ceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. İstinaf incelemesi devam etmektedir.  

10-) TUS sonucunda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimi 
almaya hak kazanan hekimin ataması güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı ge-
rekçesiyle yapılmamıştır. Atamama işleminin iptali istemiyle açılan davada işlemin ipta-
line ve parasal hakların tazminine karar verilmiştir. Davalı idare karara itiraz etmemiştir. 

11-) Eş durumu mazeret talebiyle İzmir’e, asistan hekim olan eşinin yanına atanma tale-
binde bulunan bir hekimin ataması Kınık Devlet Hastanesine yapılmıştır. Aile birliğini 
sağlama amacına hizmet etmeyen, İzmir merkezde boş kadrolar varken merkeze atama 
yapılmaması işleminin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, İzmir İdare Mahkemesi ta-
rafından, İzmir merkezde çok sayıda boş kadro varken uzak bir ilçeye atama yapılmasının 
eş durumu atama uygulamasının amacına hizmet etmediği gerekçesiyle işlemin iptaline 
karar verilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan istinaf başvurusu reddedilmiştir. 

12-) Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesinde doçent ün-
vanı ile görev yapan hekimin yasal süreye uyarak verdiği istifa dilekçesi kabul edilmemiş 
ve istifası kabul edilmeden görevinden ayrıldığı gerekçesiyle müstafiliğine karar verilmiş-
tir. Bu işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, üniversitenin müstafi sayılma işle-
minin iptaline karar verilmiştir. Davalı idarenin istinaf başvurusu reddedilmiştir. 
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5-) Özel Hekimlik

1-) Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandıktan sonra özel bir tıp merkezinin acil 
servisinde çalışmaya başlayan hekimin çalışma izni, devlet hizmeti yükümlülüğünü ta-
mamlamadan hekimlik mesleğini icra edemeyeceği gerekçesiyle iptal edilmiştir. Bu işle-
min iptali istemiyle açılan davada,  kanunda yer almayan bir kısıtlamanın genel yazı ile 
getirilemeyeceği, çalışma hakkının engellenemeyeceği gerekçesiyle işlemin iptaline karar 
verilmiştir. Davalı idare tarafından yapılan istinaf başvurusu reddedilmiştir. 

2-) Muayenehanesinde görev yapan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bir hekim, mua-
yenehaneye getirilen çocukta malnutrisyon bulguları tespit etmesi ve çocuk ihmali düşün-
mesi nedeniyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne bildirimde bulunmuştur. Bildirim sonucu, 
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yapılan 
değerlendirme üzerine çocuk hakkında Mahkemece tedbir kararı alınmıştır. Hekimin 
yaptığı bu bildirim nedeniyle, aile tarafından hekime manevi tazminat davası açılmıştır. 
İzmir 8. Tüketici Mahkemesinde açılan davada yargılama devam etmektedir. 

3-) Üniversitede görev yapan, serbest meslek hakkı kapsamında muayenehanesinde çalı-
şan öğretim üyelerine 2014-2016 yılları arasında üniversite ödeneği ve döner sermaye ek 
ödemesi yapılmamıştır. Düzenlemenin AYM tarafından iptali üzerine, geriye dönük üni-
versite ödeneği ve döner sermaye ek ödemesinin tahsili için öğretim üyeleri adına dava 
açılmıştır. Bir kısım davada, davaların kabulüne, bir kısım davada davanın reddine karar 
verilmiştir. İstinaf incelemeleri sürecinde, Danıştay İdari Dava Daireleri, farklı bölge idare 
mahkemeleri arasındaki içtihat farklılıklarının davaların reddi yönünde giderilmesi kara-
rı vermiştir. Bu nedenle, davaların reddine karar verilmiştir.  

4-) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan bir hekimin mu-
ayenehane açma talebinin reddi üzerine, ret işlemin iptali için dava açılmıştır. Yargılama 
sonucunda, Anayasa Mahkemesi kararlarına atıf yapılarak, üniversite öğretim üyesinin 
muayenehane açma talebinin kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne ka-
rar verilmiştir. Bu karara Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan itiraz üzerine İzmir Bölge 
İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi tarafından davanın reddine karar verilmiştir. Ka-
rar temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi devam etmektedir. 

5-) Özel bir tıp merkezinde görev yapan hekimin ücretlerinin ödenmemesi üzerine, he-
kim, iş akdini haklı nedenle feshetmiştir. Hekimin kıdem tazminatı, ücret ve yıllık izin 
alacaklarının tahsili istemiyle açılan davada, hekime kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti 
ile ücret alacağının ödenmesine karar verilmiştir. Davalı işverenin yaptığı istinaf başvu-
rusu reddedilmiştir.  

6-) Aile Hekimliği

1-) Urla’da bir Aile Sağlığı Merkezi’nin kapatılarak başka bir ASM’ye taşınması kararı alın-
mıştır. Hastaların hizmete erişim hakkını zorlaştırması ve aile hekimliği uygulamalarına 
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aykırı olması nedeniyle bu işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Yargılama devam et-
mektedir.

2-) Aliağa’da boş olan bir aile hekimliği birimine ait cari giderlerin, karar defteri sunul-
masına rağmen ödenmemesi işlemine karşı dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir. 

7-)  İşyeri Hekimliği

1-) İşyeri hekimi olarak görev yapmakta iken Covid-19 tanısı alan ve bu hastalık nedeniyle 
vefat eden bir işyeri hekiminin yakınları adına SGK’na başvuru yapılarak vefatın meslek 
hastalığına bağlı olduğunun tespiti ile yakınlarına gelir bağlanması talep edilmiştir. İnce-
leme sonucunda, hekimin ölümünün meslek hastalığına bağlı olduğu tespiti yapılarak eşi 
ve kızına ölüm aylığı bağlanmıştır.  

2-) Bir iş kazası nedeniyle çalışan tarafından işveren hakkında yapılan savcılık suç du-
yurusu üzerine başlatılan soruşturmada, bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, işyeri 
hekiminin de kusurlu olduğu tespiti yapılmıştır. Raporun işyeri hekimliği uygulaması ile 
ilgisi olmayan bir kişi tarafından hazırlanması, işyeri hekimliğine ilişkin teknik ve özel 
bilgi içermemesi nedeniyle rapora itiraz edilmiştir. Savcılık soruşturması sonucunda iş-
yeri hekimi hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.  

3-) İş akdi feshedilen bir işyeri hekimine kıdem tazminatının yasal düzenlemede belirti-
len kriterlere aykırı şekilde eksik ödenmesi üzerine açılan davada, yargılama devam et-
mektedir.

4-) İş akdinin feshi üzerine yıllık izin ücretleri ödenmeyen bir hekim adına açılan davada, 
hekimin yıllık izin ücretlerinin kısmen tahsiline karar verilmiştir. Taraflarca istinaf baş-
vurusu yapılan dosyada, istinaf incelemesi sonucu beklenmektedir.  

5-) İş akitleri haksız ve geçersiz nedenlerle feshedilen ve işe iade davalarını kazanan 2 iş-
yeri hekiminin işe iade başvurusu kabul edilmemiş, mahkemece öngörülen tazminatları 
ödenmiş ancak kıdem, ihbar, yıllık izin ve ikramiye alacakları ödenmemiştir. Alacakları 
ödenmeyen hekimler adına açılan davalarda alacakların tahsiline karar verilmiştir. 

Yargıtay, mahkeme kararının ikramiye alacağına yönelik kısmını bozmuştur. İkramiye 
alacağına yönelik bozma kararı üzerine yapılan yargılamada, ikramiye alacaklarının Yar-
gıtay kararı doğrultusunda hesaplanarak ödenmesine karar verilmiştir.  

8-) Döner Sermaye, Nöbet Ücretleri
 
1-) Anayasa Mahkemesi’nin nöbet ücretlerinin ödenmemesinin hak ihlali olduğu kararı 
sonrası, DEÜ Tıp Fakültesinde görevli 2 uzman hekim, nöbet ücreti ödenmesi istemiyle 
Başhekimliğe başvuru yapmış ve bu başvurular reddedilmiştir. Nöbet ücretlerinin öden-
mesi istemiyle iki hekim adına açılan davada, nöbet ücretlerinin ödenmesi gerektiği kara-
rı verilmiştir. İstinaf incelemeleri devam etmektedir.
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2-) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde doçent ünvanlı, 657 sayılı Kanun’a tabi bir hekimin, 
hastanede mesai dışı hasta muayenesi uygulamasından yararlandırılması istemiyle yap-
tığı başvuru hastane tarafından reddedilmiştir. Bu işlemin reddi üzerine açılan davada, 
Mahkeme, mesai dışı hasta muayenesi uygulamasından 2547 sayılı kanun’a tabi olmasa 
dahi doçent ünvanlı davacının da yararlandırılması gerektiği, bu uygulamanın sağlık hiz-
metine erişim ve hasta hakkı ile de ilgili olduğu gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermiş-
tir. Davalı idarenin istinaf başvuru üzerine istinaf incelemesi devam etmektedir. 

3-) DEÜ Tıp Fakültesinde ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2547 sayılı Kanuna tabi uz-
man hekim kadrosunda görev yapan hekimlere nöbet ücretlerinin ödenmemesi üzerine, 
nöbet ücretlerinin tahsili istemiyle davalar açılmıştır. Davaların bir kısmının kabulüne, 
bir kısmının reddine karar verilmiştir.  İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Danıştay kararına 
atıf yaparak, kanunda bu konuda açık düzenleme olmadığı gerekçesiyle davaların reddine 
karar vermiştir. Hukuki süreci tamamlanan dosyalarda, Anayasa Mahkemesine bireysel 
başvuru yapılmıştır. AYM inceleme süreci devam etmektedir. 

4-) Muayenehanesi olan öğretim üyelerinin muayenehanesini kapatmaması halinde üni-
versite ödeneği ve döner sermayelerinin ödenmeyeceğini düzenleyen yasa hükmünün 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptali üzerine, muayenehanesi olan öğretim üyeleri adı-
na, kesintilerin tahsili istemiyle davalar açılmıştır. Davaların önemli kısmında davaların 
kabulüne karar verilmiş, bir kısmı reddedilmiştir. İzmir BİM’e yapılan itirazın reddi üze-
rine, farklı BİM kararları arasındaki içtihat farklılığının giderilmesi amacıyla Başkanlar 
Kuruluna başvuru yapılmıştır. İzmir BİM Başkanlar Kurulu, içtihat farklılığının davacı 
hekimler lehine giderilmesi istemiyle Danıştay’a başvurmuştur. Danıştay İdari Dava Dai-
releri Kurulu, davaların reddi yönünde aykırılığın giderilmesi kararı vermiştir.   

5-) Kadrosu Sağlık Bakanlığı’nda olup Sağlık Bakanlığı adına DEÜ Tıp Fakültesi’nde uz-
manlık eğitimi alan asistanların döner sermaye ek ödemesine esas katsayılarının emsali 
üniversite kadrosundaki asistanlar yerine devlet memuru statüsündeki diğer yardımcı 
sağlık personeli katsayısı üzerinden hesaplanması işlemine karşı asistan hekimler adına 
davalar açılmıştır.  

Bir kısım davada davaların kabulüne karar verilmiş, bir kısmında davaların reddine ka-
rar verilmiştir. Ret kararları tarafımızca, kabul kararları davalı idarece temyiz edilmiştir. 
Temyiz sonucunda, Danıştay, döner sermaye ek ödemelerinin görev yaptıkları üniversite 
tarafından üniversite kadrosundaki asistan hekimler gibi ödenmesi gerektiğine karar ver-
miştir.   

6-) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ana dal ve yan dal olmak üzere iki ayrı 
uzmanlık sahip olan hekimlere, yan dal uzmanlığı kapsamında görev verilmesine rağmen 
ek ödemeleri yan dal kadrosuna atamaları yapılmadığı için ana dal üzerinden yapılmıştır. 

Eksik ödeme işlemi ile birlikte Bakanlık yazısının iptali istemiyle açılan davalarda, idare 
mahkemeleri, hekimin fiilen görev yaptığı ünvanın esas alınması gerektiği gerekçesiyle 
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yan dal ünvanı üzerinden ek ödeme yapılması gerektiği kararı vermiştir.

Temyiz incelemesi yapan Danıştay, yönetmelikte düzenleme olmadığı gerekçesiyle ana 
dal üzerinden ek ödeme yapılması gerektiği gerekçesiyle kararların bozulmasına karar 
vermiştir.  

9-) Onur Kurulu Kararlarına Karşı Açılan Davalar

1-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezasının iptali için hekim 
tarafından İzmir 4.  Mahkemesi 2020/1048 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, yargılama 
devam etmektedir.

2-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezasının iptali için şika-
yetçi tarafından Ankara 10. İdare Mahkemesi 2020/1468 E. Sayılı dosyası ile açılan dava-
da, yargılama devam etmektedir.

3-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezasının iptali için hekim 
tarafından Ankara 11. İdare Mahkemesi 2020/1569 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, 
davanın reddine karar verilmiştir. İstinaf incelemesi devam etmektedir.  

4-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezasının iptali için hekim 
tarafından Ankara 13. İdare Mahkemesi 2020/698 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, yar-
gılama devam etmektedir.

5-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezasının iptali için hekim 
tarafından Ankara 14. İdare Mahkemesi 2019/2059 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, 
yargılama devam etmektedir.

6-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezasının iptali için hekim 
tarafından Ankara 6. İdare Mahkemesi 2020/83 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, yargı-
lama devam etmektedir.

7-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezasının iptali için hekim 
tarafından Ankara 6. İdare Mahkemesi 2019/1938 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, da-
vanın reddine karar verilmiştir. İstinaf başvurusu reddedilmiştir.  

8-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezasının iptali için hekim 
tarafından Ankara 2. İdare Mahkemesi 2019/2225 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, da-
vanın reddine karar verilmiştir. İstinaf başvurusu reddedilmiştir.  

9-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen soruşturma açılmasına gerek olma-
dığı yönündeki karara karşı şikayetçi tarafından Ankara 14. İdare Mahkemesi 2018/1887 
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E. Sayılı dosyası ile açılan davada, yargılama devam etmektedir.

10-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezasının iptali için An-
kara 11. İdare Mahkemesi 2019/1625 E. Sayılı dosyası ile hekim tarafından açılan davada, 
davanın reddine karar verilmiştir. İstinaf incelemesi sonucu hekimin başvurusu reddedil-
miştir.   

10-) Çevre Davaları

1-) Çeşme Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi sınırlarının yeniden belirlenmesine iliş-
kin Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için açılan dava Danıştay’da devam etmektedir. 
Keşif günü verilmesi beklenmektedir.

2-) Çeşme Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi için alınan acele kamulaştırma kararı-
nın iptali için açılan davada Danıştay, davacıların dava açma ehliyeti olmadığı gerekçesiy-
le davanın reddine karar vermiştir.  

3-) İzmir Güzelbahçe’de Go-Kart Pisti yapılmasına olanak tanıyan işlemlere karşı bölge 
halkı tarafından açılan iki davaya müdahil olmak üzere dilekçe verilmiştir. Müdahale ta-
leplerimiz reddedilmiştir.  

4-) İzmir Foça sınırları içinde yapılması planlanan Biyokütle Enerji Santrali Projesi için 
verilen ÇED gerekli değildir kararının iptali istemiyle İzmir 6. İdare Mahkemesi 2019/967 
E. sayılı dosyası ile açılan davada işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı idarenin temyiz 
başvurusu reddedilmiştir.    

5-) İzmir Foça Horozgediği sınırları içinde bulunan İzdemir Enerji Santrali-II projesi için 
verilen ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için bir kısım kurum 
ve kişilerle birlikte açılan dava, İzmir 2. İdare Mahkemesi 2019/135 E. Sayılı dosyası ile 
açılmıştır. İzmir 5. İdare Mahkemesindeki aynı nitelikteki dava ile bağlantı nedeniyle da-
vanın esası kapatılarak dosyanın İzmir 5. İdare Mahkemesine gönderilmesine karar veril-
miştir. İzmir 5. İdare Mahkemesi 2019/378 E. Sayılı dosyası ile görülen davada, davanın 
reddine karar verilmiştir. Temyiz başvurusu reddedilmiştir.   

6-) Bergama Kapıkaya mevkinde yapılması planlanan altın-gümüş-bakır madeni açık 
ocak işletmesi için verilen 28.12.2018 tarihli ÇED olumlu kararının iptali için meslek 
örgütleri, dernekler ve vatandaşlar tarafından açılan davada, İzmir 4. İdare Mahkemesi 
2018/1204 E. Sayılı dosyası ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı ida-
renin temyiz başvurusu reddedilmiştir.  

7-) Bergama Ovacık Altın Madeni 3. Atık Depolama Tesisi Projesi CED olumlu kararına 
karşı meslek örgütleri ve dernekler tarafından İzmir 3. İdare Mahkemesi 2017-1432 E. 
Sayılı dosyası ile açılan davada davanın reddine karar verilmiştir. Temyiz başvurusu red-
dedilmiştir.  

8-) Efemçukuru Altın Madeni Kapatise Artışı için verilen ÇED olumlu kararının ipta-
li için meslek örgütleri ve derneklerle birlikte açılan davada, İzmir 1.İdare Mahkeme-
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si 2013-801 E. sayılı dosyası ile, 31.12.2012 tarihli ÇED olumlu kararının iptaline karar 
verilmiştir. Temyiz sonucu karar bozulmuştur. Bozma kararı uyarınca yeniden bilirki-
şi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir. Bilirkişi incelemesi sonucu davanın reddine 
karar verilmiştir. Karara davacılar tarafından yapılan itiraz üzerine Danıştay tarafından 
bozma kararı verilmiştir. Bozma kararı sonrası, İzmir 1. İdare Mahkemesi 2016/560 E. 
Sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir. Karar davacılar tarafından temyiz edil-
miştir. Temyiz üzerine, karar davacılar lehine bozulmuştur. Bozma kararı uyarınca, İzmir 
1. İdare Mahkemesi 2018/1054 E. Sayılı dosyası ile yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi so-
nucunda davanın reddine karar verilmiştir. Temyiz incelemesi sonucu aynı konuda daha 
sonra yeni bir ÇED raporu hazırlandığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığı kararı 
verilmiştir.   

9-) Efemçukuru Altın Madeni için verilen 17.11.2015 tarihli ÇED olumluluk raporunun 
iptali istemiyle meslek örgütleri ve derneklerle birlikte açılan davada, İzmir 6. İdare Mah-
kemesi 2015/730 E. Sayılı dosyası ile işlemin iptaline karar verilmiştir. Temyiz sonucu 
kararın bozulmasına karar verilmiştir. Bozma kararı üzerine yeniden yapılan incelemede, 
İzmir 6. İdare Mahkemesi 2017/1127 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir. 
Kararın temyizi üzerine Danıştay tarafından kararın davacılar lehine bozulmasına karar 
verilmiştir.  İzmir 6. İdare Mahkemesi’nin 2018/1401 E. Sayılı dosyası ile yapılan yargıla-
ma sonucunda davanın reddine karar verilmiştir. Temyiz incelemesi sonucunda bozma 
kararı verilmiş, bozma kararı doğrultusunda, İzmir 6. İdare Mahkemesi 2020/581 E. Sa-
yılı dosyasında yapılacak bilirkişi incelemesi sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.    

11-) Diğer Davalar

1-) DEÜ Hastanesi bahçesinde sağlık meslek örgütleri, sendika ve dernekler tarafından 
yapılan basın açıklaması sonrası DEÜ Rektörlüğü tarafından Pandemi kuralları ihlal 
edildiği iddiasıyla yöneticiler hakkında suç duyurusu yapılmıştır. İzmir Cumhuriyet Baş-
savcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda İzmir Tabip Odası Başkanı ve Genel 
Sekreteri’nin içinde bulunduğu yöneticiler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı 
verilmiştir.

2-) DEÜ Hastanesi bahçesinde sağlık meslek örgütleri, sendika ve dernekler tarafından 
yapılan basın açıklaması sırasında sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle İzmir 
Tabip Odası Başkanı hakkında verilen idari para cezasının iptali için yapılan başvuru so-
nucunda, idari para cezasının iptaline karar verilmiştir. 

3-) İzmir’de bir eğitim ve araştırma hastanesinde eğitim sorumlusu olarak görev yapan 
hekimin eğitim yetkisine ve klinik içi uygulamalarına Başhekimlik tarafından usulsüz 
müdahaleler yapılmıştır. Hekim hakkında, disiplin soruşturması yapılarak yazılı dikkat 
çekme cezası verilmiştir. Bu cezanın iptali istemiyle açılan davada, Mahkeme, disiplin 
hukukunda yazılı dikkat çekme şeklinde bir disiplin cezası olmadığı gerekçesiyle işlemin 
iptaline karar vermiştir. Davalı idare tarafından yapılan istinaf başvurusu reddedilmiştir. 

4-) KHK ile ihraç edilmesi sonucu yurtdışı çıkış yasağı konulan bir hekimin, savcılık so-
ruşturması sonucu kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Hekimin yurtdışına çı-
kış yasağının kaldırılması talebi reddedilmiştir. Ret işleminin iptali için açılan dava süre-
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cinde, hekimin pasaportu iade edilmiştir. Yargılama sonucunda, hekimin pasaportu iade 
edildiği için karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir. 

5-) Covid-19 salgını sırasında İzmir Tabip Odası ismini ve logosu kullanarak, halkı panik 
ve endişeye sevk edecek şekilde gerçek dışı görseller paylaşan kişi veya kişilerin tespit 
edilerek cezalandırılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapılmıştır. 
Soruşturma devam etmektedir. 

6-) Hekime şiddet olgusu sonrasında, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hekime şid-
deti öven ve suç işlemeye tahrik eden kişi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusu yapılmıştır. Soruşturma sonucunda twitter paylaşımını yapan kişinin tespit edi-
lememesi nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.  

7-) Hekim olmadığı halde hekimlik yetki alanına giren işlemler yapan bir kişi hakkında 
yaptığımız suç duyurusu üzerine açılan davada, sanığın cezalandırılmasına karar veril-
miştir. İstinaf incelemesi devam etmektedir. 

8-) Hekim olmadığı halde hekimlik yetki alanına giren işlemler yapan bir kişi hakkında 
yapılan suç duyurusu üzerine açılan davada, sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir

 
İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU
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İZMİR TABİP ODASI
01.07.2020 - 31.03.2021 DÖNEMİNE AİT

DENETLEME KURULU RAPORU

01.07.2020 - 31.03.2021 tarihleri arasındaki Oda’mız faaliyetlerinin evrak üzerinde yapılan inceleme-
leri sonucunda hazırlanan Denetleme Kurulu raporumuz aşağıdadır.

1-) Tutulması zorunlu olan defterler zamanında ve düzenli olarak tutulmuş, noter onayları zamanın-
da yapılmıştır. 

2-) Yönetim Kurulu toplantıları zamanında yapılmış, faaliyet ve harcamalarla ilgili kararlar alınmış 
ve karar defterine yazılmıştır. 

3-) Oda gelir ve giderleri zamanında ve eksiksiz olarak, usulüne uygun bir şekilde muhasebeleştiril-
miştir. 

4-) 31.03.2021 tarihi itibarıyla, İzmir Tabip Odası kasasında 4,423,00 TL; İş Bankası Vadesiz hesabın-
da 51.979,31 TL; İş Bankası Vadeli hesabında 809.119,66 TL; TC.Ziraat Bankası Vadesiz Hesabında 
1.617,52 TL; Denizbank Vadesiz Hesabında 5.050,57 TL; olmak üzere toplam 867.767,06 TL olduğu 
tespit edilmiştir.

Ayrıca kredi kartı tahsilatlarından vadesi gelmemiş 570.309,34  TL alacağımız olduğu görülmüştür.

5-) İzmir Tabip Odası İlkyardım Eğitim Merkezi çalışmaları ve gelir-gider kalemleri ile ilgili yapılan 
incelemede; 
01.07.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin net karının 1.931,01 TL,
01.01.2021 – 31.03.2021 dönemine ilişkin net karının  34.226,20 TL olduğu görülmüştür.  

31.03.2021 tarihi itibarıyla İzmir Tabip Odası İlkyardım Eğitim Merkezinin Kasasında, 322,36 TL; 
bankalarda 9.599,24 TL nakit mevcudunun olduğu görülmüştür. 

6-) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne geçmiş döneme ait borçların ödendiği, cari dönemde 
borç olmadığı görülmüştür.

7-) Temmuz 2020- Mart 2021 dönemine ilişkin 527.803,73 TL gelir fazlası olduğu görülmüştür.
 
Genel Kurula arz ederiz.

Dr. F. Yüce AYHAN    Dr.Fatih SUN   Dr.Berna KARAKOÇ
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BASINDA

İzmir Tabip Odası yazılı basında 
son bir yılda yaklaşık 1400 haberde yeralmıştır.
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İzmir Tabip Odası
Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No:5 Alsancak
Tel: (232) 463 11 33 Faks: (232) 421 70 51

www.izmirtabip.org.tr - info@izmirtabip.org.tr


