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İZMİR TABİP ODASI E-BÜLTEN
‘Gez�’ anma etk�nl�ğ� 31 Mayıs 2022 tar�h�nde 
Gündoğdu Meydanı’nda yapıldı.
İzm�r Tab�p Odası’nında b�leşenler�nden olduğu İzm�r Emek ve Demokras� Güçler�
tarafından düzenlenen ‘Gez�’ anma etk�nl�ğ� 31 Mayıs 2022 tar�h�nde Gündoğdu
Meydanı’nda yapıldı.

İzm�r Tab�p Odası adına Yönet�m Kurulu Üyeler� Uzm. Dr. Beh�ye Munğan, Uzm.
Dr. F.Yüce Ayhan ve Dr. Serkan Şen katıldı. 

İzm�r Emek ve Demokras� Güçler� Türkan Saylan Kültür Merkez� önünde
toplanarak Gündoğdu Meydanı’na doğru yürüdü.

Gündoğdu Meydanı'ndak� açıklamayı İzm�r Emek ve Demokras� Güçler� adına
KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nec�p Vardal okudu. Vardar, “Gez�'n�n
ülke tar�h�n�n en onurlu ve haklı halk hareketler�nden b�r�d�r. Yıllardır süren
ant�demokrat�k ve baskıcı ortamda kaç çocuk sah�b� olacaklarından, çocuklarını
hang� okullara gönderecekler�ne, nasıl g�y�n�p ne y�y�p �çecekler�ne, hang� müz�ğ�
d�nley�p, hang� fest�vale g�decekler�ne kadar yaşamlarının her hücres�ne
müdahale ed�len, en temel send�kal hakları tek tek eller�nden alınmasına
rağmen kölece çalışmaları beklenen m�lyonlar 'yeter artık' d�yerek omuz omuza
verd�ler. Demokras�ye, adalete, özgürlüğe susamış her yaştan, her k�ml�kten, her
düşünceden, her �nançtan, her meslekten m�lyonlar dayanışmayı, karşılıklı saygı
ve sevg�y�, kardeşl�ğ� temel alan b�r toplumsal d�ren�şe, Gez�'ye �mza attılar.
Gez�'n�n ekoloj�, hak, emek, kadın, la�kl�k, barış mücadeles� olduğunu bel�rt�rken,
haklarında hap�s cezaları ver�len Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Atalay,
Ç�ğdem Mater, Hakan Altınay, M�ne Özerden, Tayfun Kahraman ve Y�ğ�t Al�
Ekmekç� �le dayanışma �ç�nde olmaya devam edecekt�r. Gez� değerler�n� kend�
değerler� olarak gören emek demokras� güçler� olarak, her geçen gün daha
yakıcı hale gelen bu �ht�yaca cevap vermek �ç�n, eş�tl�ğ�n, özgürlüğün, barışın,
la�kl�ğ�n, dayanışmanın, �nsanca yaşamın hak�m olduğu b�r ülke �ç�n
mücadelem�z� kararlılıkla sürdüreceğ�z. Buradan, Gez� sürec�nde hayatını
kaybeden Berk�n Elvan, Ethem Sarısülük, Al� İsma�l Korkmaz, Abdullah Cömert,
Meden� Yıldırım, Hasan Fer�t, Ahmet Atakan ve Mehmet Ayvalıtaş’ı da anıyoruz. 

Basın açıklamasının ardından meydanda Praks�s müz�k grubu b�r konser verd�.



‘Alsancak Devlet Hastanes�'nde yaşanan ş�ddet olayına 
karşına basın açıklaması yapıldı.
İzm�r Tab�p Odası, SES İzm�r Şube, Genel Sağlık �ş İzm�r Şube, TÜMRAD DER, B�rl�k
Sağlık Sen, Dev-Sağlık Sen, Türk�ye Sağlık İşç�ler� Send�kası 31 Mayıs 2022 tar�h�nde
Alsancak Nevvar Sal�h İşgören Hastanes�'nde görevl� Radyoloj� Uzmanı Dr. Zerr�n Yıldız
ve B�lg� İşlem çalışanı Naz�k Koçer'�n yaşadığı ş�ddet karşı 1 Haz�ran 2022 tar�h�nde
hastane bahçes�nde açıklama yaptı.

Basın açıklamasına İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, Yönet�m
Kurulu Üyes� Dr. Serkan Şen katıldı.  

Açıklamada söz alan Dr. Zerr�n Yıldız, "B�r hasta ve eş� tarafından çalışma arkadaşım
uzun sürel� hakarete maruz kaldı. Dayanamayıp dışarı çıktım ve bunları yapmaya
hakkınız yok ded�ğ�mde aynı ş�ddet bana yöneld�. Orada bekleyen çalışma arkadaşlarım
olmasaydı darp ed�lmeye ramak kalmıştı. K�ş�, karakol pol�sler� gel�nce ancak
uzaklaşırken bahçede terör�ze etmeye devam ett�. Bu sadece bana değ�l tüm
sağlıkçılara yapıldı. B�z� b�zden başka koruyan yok, hukuksal süreç �ç�n başvuru yaptık.”
ded�

Ardından konuşan İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak,
meslektaşımıza ve sağlık çalışanımıza geçm�ş olsun d�lekler�m�z� �let�yoruz. Artık
sağlıkta dönüşüm adı altında yapılan uygulamalarla sağlık s�stem� tümüyle tıkanmış ve
çalışmaz hale gelm�şt�r. Bu sorunun sorumlusu sağlık çalışanları değ�ld�r… Sağlık
alanındak� ş�ddet bu tıkanıklıktan beslenmekted�r. Sağlık s�stem�ndek� aksaklıklar ve
çözüm üret�lememes� neden�yle , ş�ddet her geçen aratarak devam etmekte ve Sağlık
Bakanlığı ve kamu yönet�m� de buna sey�rc� kalarak adeta desteklemekted�r. Sağlık
s�stem�n�n tümüyle elden geç�r�lmes� gerek�r ve çözümler b�r an önce üret�lmel�d�r."
ded�. 

Ortak basın açıklaması İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulu üyes� Dr. Serkan Şen �se, "Son
günlerde çok büyük boyutlara varan sağlıkta ş�ddet vakaları, alınmayan tedb�rler ve
çözümsüzlük �le beraber çığ g�b� büyümüştür. Çalışma alanlarımızın güvenl�k açıklarını
ısrarla bel�rtmem�ze, sağlık emekç�ler�n�n can güvenl�ğ�n� sağlanması konusunda
gerekl� önlemler�n alınması �ç�n her türlü g�r�ş�mler�m�ze rağmen h�çb�r adım atmayan
tüm yetk�l�ler bu ş�ddete ortaktırlar. Sağlık emekç�ler�n�n haklarını ve halkın sağlık
hakkını koruyup gel�şt�recek başka b�r sağlık s�stem� mümkündür. Bu s�stem� �nşa
ed�nceye kadar mücadeleye devam edeceğ�z. Ş�ddetle yüz yüze kalan tüm sağlık
emekç�ler�ne sah�p çıkmaktan vazgeçmeyeceğ�z" d�ye bel�rtt�. 

SES İzm�r Şubes� Eşbaşkan Erkan Batmaz, "Sağlıkta ş�ddet olduğu sürece b�z onun
karşısında d�md�k şek�lde mücadele edeceğ�z. Yönetem�yorsanız b�z �ş yerler�m�z�
yönet�r�z. Bu ş�ddet� yan yana b�t�receğ�z" ded�.
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‘İSG Kat�p Kullanımı’ toplantısı 1 Haz�ran 2022 tar�h�nde onl�ne olarak 
gerçekleşt�r�ld�.

İzm�r Tab�p Odası İşç� Sağlığı ve İşyer� Hek�ml�ğ� Kom�syonu tarafından
düzenlenen ve Dr. Esat Hoşgönül'ün konuşmacı olduğu İşyer� Hek�ml�ğ� Prat�ğ�
20 Dak�ka Eğ�t�mler Ser�s�’n�n �lk toplantısı ‘İSG Kat�p Kullanımı’ onl�ne olarak
1 Haz�ran 2022 tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�. 

İşyer� Hek�mler�n�n katılmıyla başlayan toplantıda Dr. Esat Hoşgönül, yaptığı
sunumla �lk olarak İSG Kat�p ned�r, Nasıl Ulaşılır, İSG Kat�p’de neler yapılab�l�r,
İşyer� Hek�mler�ne Öner�ler konularında b�lg�ler verd�. Sunumunun sonunda
canlı uygulama �le İSG Kat�p’�n nasıl kullanıldığını gösterd�.

Konu �le �lg�l� olarak gelen soruları yanıtlayan Dr. Esat Hoşgönül, bu tarz
eğ�t�mler�n her ay yapılacağını bel�rtt�.

Eğ�t�m v�deoları, İzm�r Tab�p Odası Youtube kanalından yayınlanacaktır.
 

youtube/c/izmirtabip

Dünya Çevre Günü etk�nl�kler� kapsamında “Kent�n Ekoloj�k Yıkımı ve Talanına 
Karşı Nöbettey�z” d�yerek İzm�r'�n suyu �ç�n nöbet eylem� gerçekleşt�r�ld�.

İzm�r Tab�p Odası, İzm�r Gıda Mühend�sler� Odası, ve Çevre
Mühend�sler� Odası Dünya Çevre Günü etk�nl�kler� kapsamında
M�marlar Odası İzm�r Şubes� önünde “Kent�n Ekoloj�k Yıkımı ve
Talanına Karşı Nöbettey�z!” d�yerek İzm�r'�n suyu �ç�n nöbet eylem�
gerçekleşt�rd�.

Nöbet eylem�ne, İzm�r Tab�p Odası Genel Sekreter� Uzm. Dr. Ceylan
Özkan, Yönet�m Kurulu Üyes� Uzm. Dr. Beh�ye Munğan, Uzm. Dr.
Haldün Ön�z, Uzm. Dr. F. Yüce Ayhan ve İzm�r Tab�p Odası Çevre
Kom�syonu üyeler� katıldı. 
 
Forumun açılış konuşması Çevre Mühend�sler� Odası Başkanı Hel�l
İnay Kınay, yaptı. Kınay, “Yeraltı sularının yüzde 40 k�rlenmem�ş ve
yarıya yakını azalmış durumda. Akarsuları, su havzaları, ormanlar
betonlaşmış durumda. B�z� yönetenler de bunu hızlandırıyor” ded�. 
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İzm�r Tab�p Odası adına Genel Sekreter Uzm. Dr. Ceylan Özkan yaptığı
konuşmaya TTB Halk Sağlığı Kolu’nun 22.03.2021 raporunda yer alan
b�lg�lerden söz ederek başladı. “Dünyadak� suların yalnızca %2,5-3 kadarı
tatlı sudur ve %1’�nden daha azı kullanılab�l�r n�tel�kted�r. Tatlı suların �se
büyük bölümü buzullardadır. Kap�tal�st s�stem�n neden olduğu fos�l yakıt
tüket�m� , endüstr�yel k�rl�l�k, doğaya kontrolsüz bırakılan k�myasal ve
tehl�kel� atıklar karbon salınımındak� artışa neden olmakta bu durum da
sıcaklıkları artırmakta, tatlı su depomuz olan buzullar er�mekte d�ğer
yandan da mevcut tatlı su kaynakları g�tg�de k�rlenmekte ve
tükenmekted�r. 
Her yıl m�lyonlarca ton plast�k atıklar, su kaynaklarını k�rletmekted�r. Önümüzdek� 30-40 yıl �çer�s�nde, bu atıkların
ağırlığının, balıkların ağırlığından daha fazla olacağı öngörülmekted�r.Karbonu ve suyu tutacak yeş�l alanların ve toprağın
yer�nde �se asfalt ve beton yapılar mevcuttur. Artan sıcaklıklar, tatlı su kaynaklarında ölümcül patojenlere yol açarak suyu
�nsanların �çmes� �ç�n tehl�kel� hale get�reb�l�r. Her gün 5 yaşın altındak� 700'den fazla çocuk yeters�z su, san�tasyon ve
h�jyene bağlı �shalden ölmekted�r. D�ğer yandan �k� yılı aşkın zamandan ber� sürmekte olan pandem�de gördüğümüz g�b�
ormansızlaşma ve hayvanların üzer�nde kurulan tahakküm COVID-19 g�b� zoonozların artışına neden olmaktadır. İkl�m
değ�ş�kl�ğ�, su kaynaklarının son derece sınırlı olduğu bölgelerdek� su stres�n� ş�ddetlend�rmekted�r ve bu da su �ç�n artan
rekabete, hatta çatışmalara yol açmaktadır. Suyun özelleşt�r�lmes� ve t�car�leşt�r�lmes� tüm canlılar �ç�n en temel hak olan
sağlıklı suya ulaşımda eş�ts�zl�ğ� körüklemekted�r. BM’n�n 2018’de yayımladığı raporunda; su kıtlığından ve k�rl�l�ğ�nden en
fazla yoksullar, kadınlar ve çocukların etk�lend�ğ� ve yaşam mücadeles�nde ger�de kaldıkları bel�rt�lm�şt�r.” Daha sonra
ülkeler�n k�ş� başına düşen kullanılab�l�r su m�ktarına göre yapılan sınıflandırmaya ve ülkem�zdek� duruma değ�nerek; “Tüm
canlılar �ç�n en temel yaşam kaynağı olan su varlığına göre ülkeler sınıflandırıldığında; yılda k�ş� başına düşen ortalama
kullanılab�l�r su m�ktarı 1.000 m3'ten az olan ülkeler "su fak�r�", 2.000 m3'den az olan ülkeler "su azlığı", 8.000 - 10.000
m3'ten fazla olan ülkeler �se "su zeng�n�" olarak kabul ed�lmekted�r. Ülkem�z yeters�z su kaynakları neden�yle “su azlığı”
çeken ülkeler grubunun �ç�nded�r. 2021 yılı ver�ler�ne göre k�ş� başına yıllık tüket�leb�l�r su potans�yel�m�z yaklaşık 1.500
metreküp.Küresel �kl�m kr�z�n� de göz önüne alarak yapılan, geleceğe dönük tahm�nlerde �se 2030 yılında, k�ş� başına yıllık
tüket�leb�l�r su potans�yel�m�z�n 1000 m3 c�varına düşeceğ� ve “su fak�r�” ülkeler sınıfında yer alacağımız ortaya
konmaktadır. Buna karşın, ülkem�z�n zaten yeters�z olan �çme suyu kaynakları gerekt�ğ� g�b� korunmamakta; madenc�l�ğe,
endüstr�leşmeye ve çarpık kentleşmeye feda ed�lmekted�r. Çok sayıda bölgem�zde �çme suyu havzalarının üzer�nde maden
ruhsatları ver�lm�ş, endüstr�yel tes�sler�n kurulmasına göz yumulmuş, hatta �çme suyu havzaları �mara b�le açılmıştır.
Ülkem�zde yaşayan her b�rey�n güven�l�r ve tem�z suya kolay ve parasız ulaşım hakkı olmalıdır. “ded�. Dr. Ceylan Özkan ; “Su
kaynaklarının bütün canlılar �ç�n korunması, �nsanların güvenl� ve parasız suya er�ş�m�; ancak küresel çapta b�r “su hakkı
mücadeles�” �le mümkün olab�lecekt�r. Tüm dünyada su savaşçılarının annes� olarak tanınan ve örgütled�ğ� eylemlerle,
hazırladığı raporlarla su hakkının önde gelen savunucularından b�r� olarak dünya halklarına umut saçan Kanadalı yazar ve
akt�v�st ,Maude Barlow’un ded�ğ� g�b�; “Su t�caret� aslında su hakkının t�caret� anlamına gel�yor.”“Asıl mesele, suya k�m�n
er�ş�p k�m�n er�şemeyeceğ�ne k�m�n karar vereceğ�” d�r. B�zler de İzm�r Tab�p Odası olarak, önceden olduğu g�b� bundan
sonra da İzm�r’dek� tüm çevre örgütler�yle b�rl�kte su hakkı mücadelem�z� sürdüreceğ�z.” d�yerek konuşmasını tamamladı.

İzm�r Tab�p Odası Çevre Kom�syonundan Tuğrul Şahbaz �se yer üstü kaynaklarının c�dd� anlamda azaldığını söyled�. Şahbaz,
“B�z genell�kle yeraltına odaklandıkça suyumuz aşağıya �n�yor. Su kaynaklarının �steyen�n �sted�ğ� yerden çıkarması söz
konusu. Bu denet�m konusunu yerel yönet�mler c�dd�ye almalı” ded�.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ahmet Soysal, Halk sağlığı Uzmanı Al� Osman Karababa, Gıda Mühend�sler� Odası İzm�r Şubes�
Başkanı Uğur Toprak söz alarak görüşler�n� paylaştı. 

Son olarak söz alan İzm�r Tab�p Odası Avukatı M�that Kara, Efemçukuru sürec�nden bahsederek, “S�yaset�n ve sermayen�n
yargı üzer�ndek� etk�s�n� göstermes� açısından b�r örnek Efemçukuru. B�zler mücadelem�z� artırarak sürdürmel�y�z” ded�.
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İzm�r Tab�p Odası 'Kent�n Ekoloj�k Yıkımı ve Talanına Karşı Nöbettey�z!' sloganıyla 
düzenlenen 6 Haz�ran etk�nl�kler�ne katıldı.

“Kent�n Ekoloj�k Yıkımı ve Talanına Karşı Nöbettey�z!” sloganıyla 1-6 haz�ran tar�hler� arasında M�marlar Odası İzm�r
Şubes� önünde yürütülen nöbet etk�nl�kler�n�n ardından 6 Haz�ran 2022 tar�h�nde TMMOB �l Koord�nasyon Kurulu, İzm�r
Barosu, İzm�r Tab�p Odası, Konak Kent Konsey�, Ege Kent Konseyler� B�rl�ğ�, İzm�r Kent Konseyler� B�rl�ğ�, EGEÇEP İzm�r
Yaşam Alanları’nın ortak basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.
Düzenley�c�ler� arasında odamızın da yer aldığı etk�nl�klere İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, Yönet�m
Kurulu Üyeler� Uzm. Dr. Beh�ye Munğan ve Uzm. Dr. F. Yüce Ayhan �le İzm�r Tab�p Odası Çevre Kom�syonu üyeler�m�z
katıldı. 
Basın açıklaması sonrasında Kıbrıs Şeh�tler� Caddes�nde b�r yürüyüş gerçekleşt�r�lerek Alsancak Vapur �skeles� önünde
toplanılarak ‘Kent�n Ekoloj�k Meseleler� ve Kent Suçları Forumu’ konulu açık kürsü etk�nl�ğ�nde buluşuldu.
Açık Kürsüde odamız adına b�r konuşma yapan Yönet�m Kurulu Üyes� Uzm. Dr. F. Yüce Ayhan, toplumsal mücadelelerde
sıkça kullanılan “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya h�çb�r�m�z” sloganının sağlıklı b�r yaşam hakkı �ç�n de geçerl�
olduğunu bel�rterek “Tek Sağlık” kavramına vurgu yaptı. İzm�r Tab�p Odası’nın koruyucu hek�ml�k anlayışına verd�ğ� önem�
�fade eden Dr. F. Yüce Ayhan odamızın çevreyle �lg�l� hukuksal süreçlere geçm�şte olduğu g�b� bundan sonra da müdah�l
olacağını bel�rtt�. 
Düzenley�c� kuruluş tems�lc�ler�n�n konuşmalarının ardından alanda bulunanlar açık kürsüden düşünceler�n� deney�mler�n�
aktardılar. Odamız çevre kom�syonu yürütme kurulu başkanı Uzm. Dr. Tuğrul Şahbaz’ında söz aldığı forum çevre
mühend�sler� odasının raporunun okunmasını ardından sona erd�.
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Prof. Dr. Güngör N�şl� Parkı Açılış Tören� 7 Haz�ran 2022 tar�h�nde yapıldı.

Karşıyaka Beled�yes� tarafından, b�nlerce çocuğun sağlığına kavuşmasını
sağlayan çocuk doktoru Prof. Dr. Güngör N�şl�'n�n adıyla İnönü Mahalles�'nde
6732/4 Sokak'ta düzenlenen çocuk oyun alanı, futbol sahası, yürüyüş yolu ve
bol ağaçlı yeş�l alanlardan oluşan park açılışı 7 Haz�ran 2022 tar�h�nde
yapıldı. 

Açılışa, İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, Karşıyaka
Beled�ye Başkanı Dr. Cem�l Tugay, Prof. Dr. Güngör N�şl�’n�n eş� Prof. Dr.
Necla N�şl� ve a�les� katıldı. 

Açılışta b�r konuşma yapan İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman
Kaynak, “Topluma emek verm�ş �nsanların �s�mler�n�n yaşatılması o toplumun
dayanışmasını göster�r, a�d�yet h�ss�n�, gücünü göster�r. Sevg�l� hocamız
Güngör N�şl�, çocuklar başta olmak üzere çevres�ndek� �nsanlara çok büyük
emekler verd�. Çevres�ne �y�l�k, güzell�k, sağlık dağıttı. O nedenle sevg�l�
hocamızın �sm�n�n burada yaşatılması çok büyük b�r vefadır” ded�.

Prof. Dr. Necla N�şl� �se yaptığı konuşmada, “15 Aralık 2020 tar�h�nde
kaybett�ğ�m�z değerl� eş�m Güngör N�şl� adına bu parkın açılması kararını
alan Sayın Başkanımıza ve mecl�s üyeler�ne, bu g�r�ş�m�n öncülüğünü yapan
İzm�r Karşıyaka L�ses� Eğ�t�m Vakfı yönet�c�ler�ne, Pınar Yurdun’a, Yücel
İzm�rl�’ye, emeğ� geçen tüm beled�ye çalışanlarına en �çten duygularımla
şükranlarımı sunuyorum. Bu parkta ç�çekler açtığında, ağaçlar büyüyüp gölge
verd�ğ�nde, çocuklar koşup oynadığında ve gençler spor yaptığında,
�nanıyorum k� o bu güzell�kler� h�ssedecekt�r. İç�mde b�r ukde vardı. Vefat
ett�ğ� zaman pandem� dönem�yd�, yasaklar vardı ve b�z onu layıkıyla
uğurlayamamıştık. Bugün burada uğurluyoruz. Işıklar �ç�nde yatsın.” ded�.

Karşıyaka Beled�ye Başkanı Dr. Cem�l Tugay da “Arkadan gelen şu çocuk
sesler� oldukça b�z amacımıza ulaşmışız demekt�r, her şeyden önce em�n�m
Güngör N�şl� hocam mutlu oluyordur, mekanı cennet olsun. Güngör Hocam b�r
�nsanın mesleğ�n� büyük saygı ve sevg�yle bağlı b�r şek�lde yapab�leceğ�n�n en
güzel örnekler�nden b�r�yd�. Dünya onlarla güzeld�, onların b�ze bıraktıklarıyla
güzel olmaya devam ed�yor. Tab�� k� b�z�m görev�m�z bu güzell�kler� yaşatmak,
mümkünse çoğaltmak, onların b�ze yaptıklarını b�z�m de başka �nsanlara
yapmamız. Güngör hocam, güzel b�r yerde bence, cennette olduğuna em�n�m.
Kend�s�n� kaybett�ğ�m�zde çok üzülmüştüm. Böyle b�r olaya ves�le olmak,
beled�ye başkanı ve onun öğrenc�s� olarak ben�m �ç�n düşünemeyeceğ�m
kadar büyük b�r onur. Onun kaybına üzülsem de bu onuru yaşadığım �ç�n
mutluyum. Bu park ve �nşallah s�zlerle beraber açacağımız onlarca park,
mahallem�ze, Karşıyaka'mıza hayırlı olsun” ded�. 

Açılışın ardından tören sona erd�.

İZMİR TABİP ODASI E-BÜLTEN



Dağ Y�ne Fare Doğurdu: Hek�mler�n Talepler�n� Karşılamaktan Uzak Yasa Tekl�f� Kabul 
Ed�leb�l�r Değ�ld�r

Hek�mler�n maaşlarında �y�leşt�rme yapıyoruz söylem� �le ortaya atılan yasa tekl�fler� �le hek�m kamuoyu yıllardır
oyalanmaktadır.
 
Hek�mler�n emekl�l�ğe yansıyan güvencel� ücret talepler�n� karşılamaktan uzak yen� yasa tekl�f� �le kamuoyunun �lg�s� y�ne
farklı noktalara çek�lmekted�r.
 
Hek�mler�n emekl�l�kler�ne yansıyan temel maaşlarında �y�leşt�rme yapılmak yer�ne yan ödeme kalemler�nde yapılan
değ�ş�kl�klerle hek�mler y�ne performansa bağlı çalışmaya muhtaç bırakılmaktadır.
 
07.06.2022 tar�h�nde TBMM’ye sunulan yasa tekl�f� b�r bütün olarak değerlend�r�ld�ğ�nde, bazı ödeme kalemler�nde kısm�
�y�leşt�rme yapıldığı görülmekle b�rl�kte hek�mler�n temel maaşlarına esas ek göstergeler�nde b�r değ�ş�kl�k yoktur.
Hek�mler�n 3600 olan ek göstergeler�n�n 7200’e çıkarılması talepler�m�z karşılık bulmamıştır. Hek�mler tek ödeme s�stem�
yer�ne yan ödeme kalemler� �le güvences�z ücretle karşı karşıya bırakılmaktadır.
 
Emekl� hek�mler�n maaşlarındak� ayrımcılık devam etmekted�r. Emekl� maaşı �le geç�nemed�ğ� �ç�n çalışmak zorunda olan
emekl� hek�mler �lave ödemelerden y�ne yararlanamamıştır. SSK ve Bağ-Kur emekl�s� hek�mler, yoksulluk sınırı altında
emekl� maaşı �le geç�nmek zorunda bırakılmaktadır. Yasa tekl�f�nde, SSK ve Bağkur emekl�s� hek�mler�n maaşlarında h�çb�r
�y�leşt�rmeye yer ver�lmem�şt�r.
 
Yasa tekl�f�n�n talepler�m�z� karşılayacak şek�lde yen�den ele alınması ve hek�mler� tatm�n edecek b�r düzenleme yapılması
�ç�n TBMM, s�yas� part�ler ve m�lletvek�ller� nezd�nde g�r�ş�mler�m�z devam etmekted�r.
 
Konuyla �lg�l� TTB tarafından yapılan açıklamayı ve b�lg� notunu meslektaşlarımızın b�lg�s�ne sunuyoruz.
 
TTB Açıklaması �ç�n tıklayınız
 
İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulu İZMİR TABİP ODASI E-BÜLTEN

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=265ce132-e725-11ec-9b74-f17e9fa661f3


İZAHED Yönet�m Kurulu İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulunu z�yaret ett�.

İzm�r A�le Hek�mler� Derneğ� (İZAHED) Yönet�m Kurulu 7 Haz�ran 2022
tar�h�nde z�yaret ederek yen� dönemde İzm�r Tab�p Odası Yönet�m
Kuruluna başarı d�lekler�n� �lett�. 

İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak,
Genel Sekreter Uzm. Dr. Ceylan Özkan, Yönet�m Kurulu Üyeler� Uzm. Dr.
Haldün Ön�z, Uzm. Dr. Beh�ye Munğan, Prof. Dr. Hakan Kültürsay, Uzm. Dr.
F. Yüce Ayhan, Dr. Serkan Şen bulundu. Z�yarete İZAHED adına Başkan Dr.
Muhteber Çolak, Genel Sekreter Dr. Nur� Şalk, Yönet�m Kurulu üyeler� Dr.
Volkan Altan, Dr. Mehmet Uğur Baran katıldı. 

Z�yarette a�le hek�mler�n�n pek çok alanda yaşadığı sorunların g�derek
arttığı d�le get�r�ld�. Hek�mler�n �ç�nde bulundukları zor çalışma
koşullarının �y�leşt�r�lmes� �ç�n �şb�rl�ğ� yapılması konusunda görüş b�rl�ğ�
sağlandı.

Özel Med�calpark İzm�r Hastanes� Yönet�m Kurulu İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulunu 
z�yaret ett�.

İZMİR TABİP ODASI E-BÜLTEN

Özel Med�calpark İzm�r Hastanes� Yönet�m Kurulu, İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kuruluna 7 Haz�ran 2022 tar�h�nde b�r nezaket
z�yaret� gerçekleşt�rd�. 

Z�yarete, Özel Med�calpark İzm�r Hastanes� Yönet�m Kurulu adına Hastane Yönet�m Kurulu Üyes� Op. Dr. Zafer Beken,
Başhek�m Dr. Orhan Satılmaz, Prof. Dr. Şükrü Boylu katıldı. 

İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, Yönet�m Kurulu Üyeler� Uzm. Dr. Haldün Ön�z, Prof. Dr.
Hakan Kültürsay, Uzm. Dr. F. Yüce Ayhan ve Av. M�that Kara bulundu. 

Z�yarette özel hastanede çalışan hek�mler�n�n sorunları ve çözüm öner�ler� paylaşıldı.



15 Haz�ran GöREV basın açıklaması İzm�r İl Sağlık Müdürlüğü 
önünde 15.06.2022 tar�h�nde yapıldı.
“Emeğ�m�z�n Hakkını Aldığımız Sağlıklı B�r Gelecek İç�n G(ö)REV Başındayız” konulu basın
açıklaması 15 Haz�ran 2022 tar�h�nde İzm�r İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapıldı.

İzm�r Tab�p Odası, B�r�nc� Basamak Sağlık Çalışanları B�rl�k Dayanışma Send�kası, Dev-Sağlık
İş Send�kası, Genel Sağlık İş Send�kası, Hek�m B�rl�ğ� Send�kası, Hek�msen, İzm�r A�le
Hek�mler� Derneğ� İzm�r D�ş Hek�mler� Odası, SES, TÜMRAD-DER, TAHUD’dan oluşan İzm�r
Sağlık Platformu b�r basın açıklaması düzenleyerek TBMM Genel Kurulu'na tekl�f olarak
sunulan haklarımızı gasp eden düzenlemey� Kabul Etm�yoruz! ded�.

Basın açıklamasının açılış konuşmasını yapan İzm�r Tab�p Odası Genel Sekreter� Uzm. Dr.
Ceylan Özkan, “aylardır d�le get�rd�ğ�m�z ancak duyulmayan, görülmeyen talepler�m�z� tekrar
d�le get�rmek muhtemelen bugün mecl�ste oylanacak olan yasa tasarısına �t�raz etmek �ç�n
buradayız. Duymayanlara görmeyenlere b�r kez daha seslen�yoruz. Emek B�z�m Söz B�z�m. Pek�
ne �st�yoruz ş�ddets�z b�r çalışma ortamı �st�yoruz, ne �st�yoruz emeğ�m�z�n hakkını almak
�st�yoruz, ne �st�yoruz tükenmeden hasta bakmayı �st�yoruz, ne �st�yoruz performans değ�l
sab�t gel�r güvences� �st�yoruz.” ded�. 

Basın açıklaması İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak tarafından okundu.
Kaynak, B�z, “Başka Kam�l Furtun’lar Ers�n Arslan’lar olmasın, yaşatmak �ç�n yaşamak
�st�yoruz” d�yenler. B�z, geces� gündüzü olmayanlar, B�z, hastalandıran bu sağlık s�stem�ne göz
yumamayanlar, toplum sağlıksızken nefes alamayanlar, B�z, bu gördüğünüz b�nalarda s�stem�n
tüm başarısızlığının altında bırakılanlar; B�z, aylardır b�r kurgu �le oyalama takt�kler� �le yok
sayılan, emeğ� h�çleşt�r�len, mesleğ� değers�zleşt�r�lenler… B�z, Atatürk'ün başlattığı ulusal,
kamucu, halkçı sağlık pol�t�kalarını savunanlar… B�z, sağlığı p�yasalaştıran küresel sermaye
el�tler�ne ve emperyal�st güçlere karşı olanlar… B�z, KHK ve güvenl�k soruşturmalarıyla, a�le
hek�ml�ğ� ceza yönetmel�ğ�yle baskı altına alınmaya çalışanlar… Tüm bu olumsuzluklara
rağmen; B�z “g�derlerse g�ts�nler”e boyun eğmeyenler; mesleğ�n�n beyazını karanlığa ışık
yapanlar; emek b�z�m, söz b�z�m d�yoruz. Uzun mesa�lerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız
sağlık talepler�ne yanıt vermeye çalışan emeğ�n sah�b� olanlar BİZLER, m�lyonlar; Yoksulluk
sınırı altı ödemelere, B�zler� ölümüne çalıştıranlara, Sağlıkta ş�ddet� üretenlere karşı sözümüz
var d�yoruz. Hakkımız olanı alana kadar hep b�rl�kte, sağlıksız pol�t�kalarınızın ve emek
gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğ�z. Tüm Türk�ye’de hakları �ç�n,
mesleğ�n�n onuru �ç�n b�r araya gelen m�lyonlar olarak b�l�yoruz k� emeğ�m�z�n hakkını
aldığımız, sağlıklı b�r geleceğ� b�rl�kte �nşa edeceğ�z. Emek B�z�m Söz B�z�m…. "Emeğ�m�zle
yen�den alay ett�n�z. B�zler emekl�l�ğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, n�tel�kl�
şek�lde çalışab�lmem�z �ç�n yeterl� süre ve olanaklar, sağlıkta ş�ddetten arındırılmış çalışma
alanları, toplumun daha az hastalanması �ç�n koruyucu sağlık h�zmetler�n�n güçlend�r�lmes�n�
�sterken; s�zler�n b�ze reva gördüğü, performansa dayalı ödeme s�stem�n� dayatmak, emeğ�m�z
�ç�n ayrılması gereken bütçey� şeh�r hastaneler�ne k�ra ve h�zmet bedel� olarak gömmek oldu."
ded�.



15 Haz�ran GöREV basın açıklaması İzm�r İl Sağlık Müdürlüğü 
önünde 15.06.2022 tar�h�nde yapıldı.

“Emeğ�m�z�n Hakkını Aldığımız Sağlıklı B�r Gelecek İç�n G(ö)REV Başındayız” konulu
basın açıklaması 15 Haz�ran 2022 tar�h�nde İzm�r İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapıldı.

İzm�r Tab�p Odası, B�r�nc� Basamak Sağlık Çalışanları B�rl�k Dayanışma Send�kası,
Dev-Sağlık İş Send�kası, Genel Sağlık İş Send�kası, Hek�m B�rl�ğ� Send�kası,
Hek�msen, İzm�r A�le Hek�mler� Derneğ� İzm�r D�ş Hek�mler� Odası, SES, TÜMRAD-
DER, TAHUD’dan oluşan İzm�r Sağlık Platformu b�r basın açıklaması düzenleyerek
TBMM Genel Kurulu'na tekl�f olarak sunulan haklarımızı gasp eden düzenlemey�
Kabul Etm�yoruz! ded�.

Basın açıklamasının açılış konuşmasını yapan İzm�r Tab�p Odası Genel Sekreter� Uzm.
Dr. Ceylan Özkan, “aylardır d�le get�rd�ğ�m�z ancak duyulmayan, görülmeyen
talepler�m�z� tekrar d�le get�rmek muhtemelen bugün mecl�ste oylanacak olan yasa
tasarısına �t�raz etmek �ç�n buradayız. Duymayanlara görmeyenlere b�r kez daha
seslen�yoruz. Emek B�z�m Söz B�z�m. Pek� ne �st�yoruz ş�ddets�z b�r çalışma ortamı
�st�yoruz, ne �st�yoruz emeğ�m�z�n hakkını almak �st�yoruz, ne �st�yoruz tükenmeden
hasta bakmayı �st�yoruz, ne �st�yoruz performans değ�l sab�t gel�r güvences�
�st�yoruz.” ded�. 

Basın açıklaması İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak tarafından
okundu. Kaynak, B�z, “Başka Kam�l Furtun’lar Ers�n Arslan’lar olmasın, yaşatmak �ç�n
yaşamak �st�yoruz” d�yenler. B�z, geces� gündüzü olmayanlar, B�z, hastalandıran bu
sağlık s�stem�ne göz yumamayanlar, toplum sağlıksızken nefes alamayanlar, B�z, bu
gördüğünüz b�nalarda s�stem�n tüm başarısızlığının altında bırakılanlar; B�z, aylardır
b�r kurgu �le oyalama takt�kler� �le yok sayılan, emeğ� h�çleşt�r�len, mesleğ�
değers�zleşt�r�lenler… B�z, Atatürk'ün başlattığı ulusal, kamucu, halkçı sağlık
pol�t�kalarını savunanlar… B�z, sağlığı p�yasalaştıran küresel sermaye el�tler�ne ve
emperyal�st güçlere karşı olanlar… B�z, KHK ve güvenl�k soruşturmalarıyla, a�le
hek�ml�ğ� ceza yönetmel�ğ�yle baskı altına alınmaya çalışanlar… Tüm bu
olumsuzluklara rağmen; B�z “g�derlerse g�ts�nler”e boyun eğmeyenler; mesleğ�n�n
beyazını karanlığa ışık yapanlar; emek b�z�m, söz b�z�m d�yoruz. Uzun mesa�lerde,
yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık talepler�ne yanıt vermeye çalışan emeğ�n
sah�b� olanlar BİZLER, m�lyonlar; Yoksulluk sınırı altı ödemelere, B�zler� ölümüne
çalıştıranlara, Sağlıkta ş�ddet� üretenlere karşı sözümüz var d�yoruz. Hakkımız olanı
alana kadar hep b�rl�kte, sağlıksız pol�t�kalarınızın ve emek gaspınızın karşısında
olmaya tüm gücümüzle devam edeceğ�z. Tüm Türk�ye’de hakları �ç�n, mesleğ�n�n
onuru �ç�n b�r araya gelen m�lyonlar olarak b�l�yoruz k� emeğ�m�z�n hakkını aldığımız,
sağlıklı b�r geleceğ� b�rl�kte �nşa edeceğ�z. Emek B�z�m Söz B�z�m…. "Emeğ�m�zle
yen�den alay ett�n�z. B�zler emekl�l�ğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken,
n�tel�kl� şek�lde çalışab�lmem�z �ç�n yeterl� süre ve olanaklar, sağlıkta ş�ddetten
arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması �ç�n koruyucu sağlık
h�zmetler�n�n güçlend�r�lmes�n� �sterken; s�zler�n b�ze reva gördüğü, performansa
dayalı ödeme s�stem�n� dayatmak, emeğ�m�z �ç�n ayrılması gereken bütçey� şeh�r
hastaneler�ne k�ra ve h�zmet bedel� olarak gömmek oldu." ded�.



İzm�r Yaşam Alanları Mecl�s� ve Kültürpark Platformu İzm�r Tab�p 
Odası'nı z�yaret ett�.

İzm�r Yaşam Alanları Mecl�s� ve Kültürpark Platformu İzm�r Tab�p Odası'nı z�yaret
ederek yönet�m kurulumuz �le görüştü.
Her �k� platformun da etk�nl�kler� hakkında b�lg� aktarımı yapılan görüşmede
kent�m�zde sağlık sorunlarına yol açan konularda görüş alışver�ş�nde bulunuldu.

İzm�r Tab�p Odası, gazetec� örgütler� �le b�rl�kte dezenformasyon yasasına karşı yapılan basın 
açıklamasına destek verd�.

İzm�r'de gazetec� örgütler� yarın TBMM'de görüşülecek dezenformasyon yasasına karşı Konak Hasan Tahs�n anıtı önünde 21
haz�ran 2022 tar�h�nde basın açıklaması yaptı. Açıkmaya İzm�r Tab�p Odası, İzm�r Barosu, KESK, DİSK s�yas� part�ler ve b�rçok
gazetec� de katıldı.



Prof. Dr. Orhan Süren anma toplantısı ve portre açılışı, 27 Haz�ran 2022 tar�h�nde yapıldı.
Prof. Dr. Orhan Süren anma toplantısı ve portre açılışı, 27 Haz�ran 2022 tar�h�nde
kend� adını taşıyan İzm�r Tab�p Odası Prof. Dr. Orhan Süren Konferans Salonunda
yapıldı.

Prof. Dr. Orhan Süren’�n ölümünün 1 yılında saygı ve özlemle anıldı. Anma toplantısı
İzm�r Tab�p Odası konferans salonunda eş� Prof. Dr. Türkan Süren, yakın arkadaşı
Prof. Dr.Vel� Lök, İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulu Üyeler�, öğrenc�ler� ve
meslektaşlarının katılımıyla yapıldı. 

Anma tören�n�n açılış konuşması İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman
Kaynak tarafından yapıldı. Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “hocamız Orhan Süren’�
saygıyla anıyoruz, mesleğ�m�ze ve odamıza katkılarını �y� b�l�yoruz ve her zaman
karanlık dönemdek� d�k duruşu yolumuzu aydınlatmaya devam edecekt�r” ded� ve
sözü öğrenc�s� Prof. Dr. Sa�t Ada’ya bıraktı. Prof. Dr. Sa�t Ada, Orhan Süren �le �lg�l�
b�r sunum yaparak çocukluğundan vefatına kadar olan yaşamı hakkında b�lg�ler
verd�. 

Daha sonra söz alan eş� Prof. Dr. Türkan Süren hocamız, “Ben kend�ne m�n�k dev
adam derd�m” sözler�yle başladığı konuşmasında yaşadıklarından, başlarından geçen
olaylardan bahsederek, Orhan Süren’�n çalışkanlığından, başarılarından, İzm�r Tab�p
Odası’nda yaptığı görevlerle odaya sağladığı katkılardan bahsett�.

Yakın arkadaşı ve çalışma arkadaşı Prof. Dr. Vel� Lök, Orhan Süren’�n, az�ml� ve
kararlı çalışmalarından bahsederek İstanbul Protokolü’nün hayata geç�r�lmes�nde
olan katkılarını anlatarak kend�s�n� saygıyla ve özlemle andığını �fade ett�. 

Açılış sonrasında katılanlar kısaca Orhan Süren �le �lg�l� anılarını paylaştı, Orhan
Süren’� andı.

Anma tören� kokteyl �le sonra erd�.

26 Haz�ran 'İşkence Görenlerle Dayanışma ve İşkenceyle Mücadele Günü' dolayısıyla basın 
açıklaması yapıldı.
26 Haz�ran 'İşkence Görenlerle Dayanışma ve İşkenceyle Mücadele Günü' dolayısıyla
27 Haz�ran 2022 tar�h�nde Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkez� önünde basın
açıklaması yapıldı. 

İzm�r Tab�p Odası, İzm�r Barosu, Sağlık ve Sosyal H�zmet Emekç�ler� Send�kası İzm�r
Şubes� İnsan Hakları Gündem� Derneğ�, İnsan Hakları Derneğ� İzm�r Şubes�, Özgürlük
�ç�n Hukukçular Derneğ� İzm�r Şubes�, Çağdaş Hukukçular Derneğ� İzm�r Şubes�, Hak
İn�s�yat�f� Derneğ�, İmece Der, Halkların Köprüsü Derneğ�, Türk�ye İnsan Hakları Vakfı
İzm�r Tems�lc�l�ğ� tarafından düzenlenen basın açıklamasına, İzm�r Tab�p Odası adına
Yönet�m Kurulu Üyes� Dr. Serkan Şen ve oda üyeler� katıldı.



Cov�d-19'da son durum, sağlık h�zmetler�nde katılım paylarının arttırılması ve �ş bırakma 
eylemler� basın açıklaması yapıldı.
Cov�d-19'da son durum; sağlık h�zmetler�nde katılım paylarının arttırılması ve 30
Haz�ran �le 1 Temmuz tar�hler�nde sağlık emekç�ler�n�n hakları �ç�n 2 gün �ş bırakma
kararlarına �l�şk�n basın açıklaması 29 Haz�ran 2022 tar�h�nde yapıldı.

Basın açıklamasına İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, Yönet�m
Kurulu Üyeler� Uzm. Dr. Haldün Ön�z, Uzm. Dr. F. Yüce Ayhan, Dr. Serkan Şen katıldı.

İzm�r Tab�p Odası konferans salonunda yapılan açıklamayı İzm�r Tab�p Odası Başkanı
Prof. Dr. Süleyman Kaynak okudu. Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “Ülkem�zde, 5-11 yaş
grubu aşılanmış değ�ld�r. Bu nedenle yaş grubunun okul tat�l� �ç�nde bell� b�r
programla aşılanması c�dd� b�r önlem olacaktır. Bunun yanı sıra r�skl� grupların
yen�den değerlend�r�lmes� gerek�r. Ayrıca mRNA aşılarının yen� varyantlara karşı
daha fazla koruyucu olması ve özell�kle önümüzdek� dönemde olası yen� varyantlara
karşı, mevcut ya da yen� gel�şt�r�len mRNA aşılarının, yeterl� ısmarlama ve stok
çalışmalarının planlanması uygun olacaktır. Masken�n �se mesafen�n korunamadığı,
ulaşım, sağlık kuruluşları, kalabalık devlet da�reler� ve AVM g�b� �nsanların yakın
mesafede bulunmak zorunda kaldıkları alanlarda yen�den takılması gerek�yor. Günlük
poz�t�f olgu sayısı olarak bel�rt�len rakamların çok çok üzer�nde poz�t�f olgu olduğu
hem gözlemsel ve hem de �stat�st�ksel olarak b�r gerçekt�r. Dolayısı �le bu konuda da,
PCR testler�ne ulaşımın kolaylaştırılması poz�t�f olguların sıklığı �le �lg�l� daha net ve
sağlıklı b�lg�ler elde ed�lmes�n� sağlayacaktır" ded�. 

6331 Sayılı Yasa, Kamusal B�r Anlayışla Yen�den Ele Alınarak Değ�şt�r�lmel�d�r! konulu basın 
açıklaması yapıldı.
6331 Sayılı Yasa, Kamusal B�r Anlayışla Yen�den Ele Alınarak Değ�şt�r�lmel�d�r! konulu
basın açıklaması Türk Tab�pler� B�rl�ğ�, DİSK, KESK, TMMOB, Türk D�şhek�mler� B�rl�ğ�,
İzm�r Tab�p Odası katılımıyla 30 Haz�ran 2022 tar�h�nde İzm�r Tab�p Odası Konferans
Salonunda basın açıklaması yapıldı.  

Basın açıklamasına İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, İzm�r Tab�p
Odası Genel Sekreter� Uzm. Dr. Ceylan Özkan, DİSK Ege Bölge Tems�lc�s� Mem�ş Sarı,
KESK- BES Şube Başkanı Mustafa Güven, TMOBB İKK Aykut Akdem�r, TÜMRAD-Der
İzm�r Şube tems�lc�s� Ertuğrul Özaslan katıldı. 

İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak’ın yaptığı açılış konuşmasının
ardından ortak basın açıklaması İzm�r Tab�p Odası Genel Sekreter� Uzm. Dr. Ceylan
Özkan okudu. Dr. Ceylan Özkan, 6331 sayılı Yasa’yı �ş sağlığı güvenl�ğ� yasası d�ye
tanımlamak yer�ne, İşç� Sağlığı ve Güvenl�ğ�n� Taşeronlaştırma Yasası olarak
tanımlamanın daha doğru olacaktır. Yasa �le �şç� sağlığı ve güvenl�ğ� alanı,
taşeronlaştırılmış, p�yasa koşullarına terk ed�lm�ş, �şç� c�nayetler� artarak devam
etm�ş, meslek hastalıkları görünmez b�r kader olmaya devam etm�şt�r. 6331 Sayılı
Yasa �le �şç� sağlığı ve güvenl�ğ� alanı, Ortak Sağlık Güvenl�k B�r�mler� (OSGB) adıyla
pıtrak g�b� kurulmuş �r�l� ufaklı ş�rketlere bırakılmıştır.


