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İZMİR TABİP ODASI E-BÜLTEN
Ceza Yönetmel�ğ�’n�n uygulanmasının 1 yılında ‘Ceza 
yönetmel�ğ�n� kabul etm�yoruz!’ basın açıklaması İl 
Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleşt�r�ld�.
Ceza Yönetmel�ğ�’n�n uygulanmasının 1 yılında ‘Ceza yönetmel�ğ�n� kabul
etm�yoruz!’ basın açıklaması 1 Temmuz 2022 tar�h�nde İl Sağlık Müdürlüğü
önünde gerçekleşt�r�ld�.

İzm�r Tab�p Odası, İzm�r A�le Hek�ml�ğ� Derneğ�, A�le Hek�mler� Send�kası, B�r�nc�
Basamak B�rl�k Ve Dayanışma Send�kası, Genel Sağlık-İş Send�kası, İzm�r A�le
Sağlığı Çalışanları Derneğ�, Sağlık Ve Sosyal H�zmet Çalışanları Send�kası ve
Hek�m B�rl�ğ� Send�kası İzm�r Şubes� tarafından düzenlenen basın açıklamasına
Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, Genel Sekreter Uzm. Dr. Ceylan
Özkan, Yönet�m Kurulu Üyeler� Uzm. Dr. Haldün Ön�z ve Dr. Serkan Şen katıldı.

Basın metn�n� İzm�r A�le Hek�mler� Derneğ� Başkanı Muhteber Çolak okudu.
Çolak “Ceza yönetmel�ğ� �le söz hakkımız kısıtlandı. Hastalık yönet�m platformu
d�ye yapılması mümkün olmayan uygulamalarla negat�f performans �le tehd�t
ed�ld�k. Keyf� sözleşme fes�hler� �le �ş güvencem�z ortadan kalktı. İnfaz
kom�syonları �le �şten atıldık. Yıllık �z�nler�m�z� kullanırken maaşımızdan kes�ld�.
Hastalandık amel�yat olduk, �st�rahatl� �ken maaşımızdan kes�ld�. Ücretler�m�z
yoksulluk sınırının altında kaldı. ASM g�derler�n� karşılamamız �mkânsız hale
geld�. İzm�r'de b�le her 5 A�le hek�m�nden b�r� tek başına hemş�res�z çalıştı,
çalışıyor. Hastanelerde hek�mler 5 dak�kada b�r hasta bakmaya zorlanıyor. Yen�
yapılan yasal düzenleme h�çb�r soruna çözüm olmadı. B�r yıldır ceza
yönetmel�ğ�n� kabul etm�yoruz d�ye mücadele ed�yoruz. Bu yönetmel�k �ptal
ed�lene kadar da mücadeleye devam edeceğ�z. Keyf� sözleşme fes�hler� yaşamak
�stem�yoruz. Söz hakkımızı �st�yoruz. Etk�n b�r ş�ddet yasasının çıkmasını
�st�yoruz. Bu h�perenflasyon ortamında car� g�der ödemeler�ne yapılacak artışın
çözüm olmayacağını b�l�yoruz. A�le hek�mler�n�n ve hastanede çalışan hek�m
arkadaşlarımızın, as�stan hek�mler�n hemş�reler�n, laborantların, radyoloj�
tekn�kerler� ve sayamadığımız 39 branş emekç�ler� olmak üzere bütün sağlık
emekç�ler�n�n emeğ�n�n karşılığını almasını �st�yoruz” ded�.

“Sağlıkta t�caret ölüm demekt�r”, “Yeter Fahrett�n sağlığı mahvett�n”, “Gün
gelecek devran dönecek ş�ddete göz yuman hesap verecek” sloganlarından
sonra basın açıklaması sona erd�.



Lost Daughter (Karanlık Kız) f�lm anal�z� 21 Haz�ran 
2022 tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�.
İzm�r Tab�p Odası Kadın Hek�ml�k ve Kadın Sağlığı Kom�syonu tarafından düzenlenen Lost Daughter (Karanlık Kız) f�lm�n�n anal�z� 21
Haz�ran 2022 tar�h�nde yapıldı.

Dr. Özlem M�man’ın moderatörlüğünde, çevr�m�ç� 60 kadın meslektaşımız katıldığı, Yönetmenl�ğ�n� Magg��e Gyllenhaal’�n yaptığı E.
Ferrante’n�n aynı �s�ml� romanından uyarlanan Lost Daughter (Karanlık Kız) f�lm�n�n anal�z�nde Leda’yı Anlamaya çalıştık.

F�lm�n edeb� anal�z� Kadın Yazarlar, Çağdaş Kadın Edeb�yatı üzer�ne çalışmaları bulunan Ege Ün�vers�tes� Edeb�yat Fakültes� öğret�m
üyes� Prof. Dr. D�lek D�renç tarafından yapıldı. 

Ege Ün�vers�tes� Kadın Çalışmalarında yüksek l�sans yapmış, halen Osmangaz� Ün�vers�tes� Öğret�m Üyes� Kadın Ruh Sağlığı
çalışmaları bulunan Ps�k�yatr�st Gökçen Yılmaz Kahraman �se f�lm�n Ps�kanal�t�k değerlend�rmeler yaparak �zley�c�lerle görüşler�n�
paylaştı. 

F�lm�n anal�z�nde; “Toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n�n get�rd�ğ� m�tler�, kalıpları kıran b�r anneye, toplum tarafından kabul ed�lemez,
bağışlanamaz b�r anneye, aslında hayatı değ�şt�rmeye dönük b�r yaşama tanıklık ed�yoruz.  Edeb�yatın her da�m baş konusu olan
“anne”y� dışardan b�r anlatımla değ�l, �çerden görüyoruz. F�lm d�ğer yandan kısırlık ve kutsanan doğumu da tartıştırıyor. Leda’nın b�r
melek değ�l, anne, kutsal değ�l b�r kadın ve hayatın �ç�nden b�r �nsan, b�r can olduğunu görüyoruz. Annel�ğ�n sarıp sarmalayan, mutlu
eden olduğu g�b�, aynı zamanda yaralayıcı, yıkıcı olduğunu görüyoruz. Tıpkı doğa g�b�. B�r annen�n kızı olmak, b�r kızın annes�
olmanın �ç �çe geçm�ş hal�n� görüyoruz. Doğmasaydım, doğurmasaydım b�r kadının nasıl b�r hayatı olurdu sorusunu görüyoruz.
F�lmdek� metaforlar, s�mgesel objeler, yaşanan her kare yen� b�r f�lm kadar tartıştırıyor; Leda’nın oyuncak bebeğ� çalması, dolaba
k�l�tlemes�, çöpe atıp alması, koparmadan soyulan portakal kabuğu (koparılamayan göbek bağı), sırta düşen yaralayan kozalak
(s�stem tarafından daha da yaralanacağının �fade ed�lmes�), şapka �ğnes�n�n karına batırılması. F�lm� seyrederken duygularımız
z�kzak ç�zse de, göğsümüzün orta yer�ne koca b�r ağırlık çökse de, parmağı yaralanan kızın annes�nden öpmes�n� �sterken b�zler� de
ayağa kaldırıp “lütfen, ne olur ne olur öp” ded�rtse de.. Leda ‘ya ne hayran kalıyoruz ne de acıyoruz! Sevg� ve nefret�n çatışması
g�b�…Doğa g�b�.. Yargılamadan, sorgulamayı ve anlamayı hedefleyen b�r f�lm…” görüşler� paylaşıldı.

Son olarak moderatör Dr. Özlem M�man, �zley�clerden gelen soruları paylaştı. Tartışmaların ardından f�lm anal�z� sona erd�.
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“Üzgünüz, Öfkel�y�z! Sorumlulardan Hesap Soracağız” basın açıklaması 7 Temmuz 
2022 tar�h�nde yapıldı
Konya’da görevl� meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya’nın uğradığı s�lahlı saldırı sonucu yaşamını
y�t�rmes� üzer�ne sağlıkta ş�ddete karşı “Üzgünüz, Öfkel�y�z! Sorumlulardan Hesap Soracağız”
d�yerek 7-8 Temmuz 2022 tar�hler�nde G(ö)REV’de etk�nl�ğ� kararı alındı.

GöREV etk�nl�ğ� kapsamında 6 Temmuz’da İzm�r’de tüm sağlık kuruluşlarında ve özel
hastanelerde �ş bırakıldı. Sabah saatler�nde hastanelerde yapılan etk�nl�klerde açıklamalar, saygı
duruşları yapılarak yaşanan olay protesto ed�ld�.

Saat 11.30’da İzm�r İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık meslek örgütler�, sağlık
çalışanları, hek�mler b�r basın açıklaması yaptı. Dr. Ekrem Karakaya’nın anıldı. Yaşanan olayın
sorumlularından hesap sorulması �stend�.

Basın açıklaması İzm�r Tab�p Odası Genel Sekreter� Uzm. Dr. Ceylan Özkan tarafından okundu. Dr.
Ceylan Özkan, “6 Temmuz 2022 tar�h�nde Konya Şeh�r Hastanes�’nde, görev yaptığı esnada hasta
yakını tarafından uğradığı s�lahlı saldırı sonucunda katled�len Dr. Ekrem Karakaya’yı kaybetmen�n
der�n üzüntüsü ve aynı zamanda öfkes� �ç�ndey�z. B�z sağlık emek ve meslek örgütler� olarak; bu
ş�ddet sarmalının gen�şlemes� karşısında s�yas� �kt�darı defalarca uyardık. Sağlıkta ş�ddet�n
münfer�t b�r olgu olmadığını, bunun toplumsal ve pol�t�k b�r sorun olduğunu, gerekçeler�yle
b�rl�kte tekrar tekrar �fade ett�k. Sağlık kurumlarında meydana gelen s�lahlı saldırıların artışı
neden�yle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değ�ş�kl�k yapılmasına �l�şk�n
yasa tekl�fler� önerd�k. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gel�nd�, b�l�nçl� b�r yaklaşımla ş�ddet�n
kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun b�reylere �nd�rgend�. Sorumlular bu durumu
arada b�r kınamak dışında b�r adım atmadı. Kınamanın b�r �şe yaramadığı ve sağlıkta ş�ddet
olgusunun çığırından çıktığının bakanlık da farkında olacak k�; sağlıkta ş�ddet �stat�st�kler�n�n yer
aldığı “Beyaz Kod” ver�ler� tüm ısrarlarımıza ve konuya da�r dava açmamıza rağmen toplumla
paylaşılmamaktadır. Sorumluların bu yaklaşımı bugün yen�den b�r c�nayetle sonuçlandı. Ülkede
artan ş�ddet �kl�m�, b�zler�n sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenl�ğ�m�z� de
ortadan kaldırmıştır. Her anlamıyla tıkanan sağlık s�stem�n�n tüm sorumluluğu hek�mler�n ve
sağlık emekç�ler�n�n omuzlarına yıkılmakta, bu durum b�zler� hedef hal�ne get�rmekte, sağlık
alanında yürütülen pol�t�kalar b�zlere, ş�ddet, ölüm, çares�zl�k ve umutsuzluk olarak ger�
dönmekted�r. Bugün yen�den ve daha güçlü b�r şek�lde söylüyoruz: Sağlık emekç�ler�ne en ufak
b�r zarar gelmes�ne tahammülümüz yoktur. Ş�ddet daha önce de defalarca bel�rtt�ğ�m�z g�b�,
öngörüleb�l�r ve önleneb�l�r toplumsal b�r sorundur ve sorun çözmeye n�yetl� bütünlüklü
pol�t�kalarla aşılab�lecekt�r. Güvenl� çalışma alanı sağlamak s�yasal �kt�darın sorumluluğundadır.
Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yer�ne get�rmeyen yetk�l�ler derhal �st�fa
etmel�d�r. B�zler bu konuda, yaşam hakkımız ve güvenl� çalışma koşulları �ç�n, gücümüzü; her
yerde, her koşulda, hep b�rl�kte göstermeye hazır olduğumuzu b�r kere daha bel�rt�yoruz. Bu
çerçevede bugün ve yarın ülke genel�nde �ş bırakıyoruz! Dr. Ekrem Karakaya’nın a�les�ne ve tüm
sevenler�ne taz�yeler�m�z� �let�yoruz. Ş�ddet karşısındak� talepler�m�ze kulak tıkayanlardan,
söylemler� ve pol�t�kalarıyla ş�ddet� teşv�k edenlerden mücadelem�z� yükselterek hesap
soracağımızı b�r kez daha �fade ed�yoruz.” ded�. 

Açıklama sonrası sağlık çalışanları “Ş�ddet varsa b�z yokuz”, “Bakan �st�fa”, “Ş�ddet varsa h�zmet
yok” sloganları eşl�ğ�nde İzm�r Val�l�ğ� önüne doğru yürüdü. Val�l�k önünde oturma eylem�n�n
ardında Görev etk�nl�ğ� sona erd�.
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“Üzgünüz, Öfkel�y�z! Sorumlulardan Hesap Soracağız” Oturma Eylem� ve Forum 8 Temmuz 
2022 tar�h�nde yapıldı.

Konya’da görevl� meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya’nın uğradığı s�lahlı saldırı sonucu yaşamını y�t�rmes� üzer�ne sağlıkta
ş�ddete karşı “Üzgünüz, Öfkel�y�z! Sorumlulardan Hesap Soracağız” d�yerek 7-8 Temmuz 2022 tar�hler�nde G(ö)REV’de
etk�nl�ğ� kararı alındı.
 
GöREV Eylem�n �k�nc� gününde, İzm�r İl Sağlık Müdürlüğü önünde oturma eylem� ve forum gerçekleşt�r�ld�.
 
Etk�nl�ğe Sağlık Meslek Örgütler�, Send�kalar ve Dernekler�n tems�lc�ler� ve üyeler� katıldı.
 
Odamız adına İzm�r Tab�p Odası Genel Sekreter� Uzm. Dr. Ceylan Özkan, Yönet�m Kurulu Üyes� Dr. Serkan Şen katıldı.
 
Forumun moderatörlüğünü Dr. Serkan Şen yaptı. Dr. Serkan Şen yaptığı konuşmada, “Dr. Ekrem Karakaya’yı kaybetmen�n
üzüntüsü �çer�s�ndey�z, sorumlularından hesap soracağız”. ded�.
 
İzm�r Tab�p Odası Genel Sekreter� Uzm. Dr. Ceylan Özkan’da b�r konuşma yaparak, “Yaşadığımız tüm olumsuzluklar her
geçen gün mesleğ�m�zden b�z� b�raz daha uzaklaştırıyor. B�z sağlık h�zmet� vermek �st�yoruz. Sağlıkta ş�ddet�n artık önüne
geç�lmes� gerek�yor. Daha kaç sağlık çalışanın ölmes� gerek�yor. Kaygı taşımadan �ş�m�z� yapmak �st�yoruz. Üzgünüz,
Öfkel�y�z ve sorumlularını b�l�yoruz.” ded�.
 
Katılımcılarının konuşmalarının ardından forum sona erd�.
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Çevre Kom�syonu �le Olağan Dışı Durumlarda Sağlık H�zmet� Kom�syonu tarafından 
hazırlanan orman yangınlarına yönel�k b�lg� notu

İzm�r Tab�p Odası’nın Çevre Kom�syonu �le Olağan Dışı Durumlarda Sağlık H�zmet� Kom�syonu tarafından hazırlanan b�lg� notları çerçeves�nde son
günlerde yaşanan orman yangınlarına yönel�k olarak odamızın görüş ve değerlend�rmes� aşağıda yer almaktadır:

21 Haz�ran 2022 de Marmar�s Bördübet mevk� �le başlayıp Armutalan bölges�ne yayılan,13 Temmuz’da Datça Mesud�ye Mahalles�, aynı gün
Çeşme’de Alaçatı ve Ovacık Mahalles�, ardından Bergama D�k�l� arasında çıkan yangınlar; yangın mevs�m�n�n en r�skl� dönem�ne g�rd�ğ�m�z�n acı
haberc�s� oldu. Yangınlarla �lg�l� resmî kurum tems�lc�ler�n�n, yerel yönet�mler�n basına verd�ğ� b�lg�ler �le başhek�ml�kler, �lg�l� tab�p odaları ve
meslektaşlarımızdan ed�nd�ğ�m�z b�lg�lere göre:

• Marmar�s yangınında 4800 hektar alan yanmıştır. Can kaybı yoktur; dumandan haf�f etk�lenenler yanı sıra b�r çalışanda kaval kem�ğ� (t�b�a) kırığı
olmuştur. Yangında zarar gören ev olmamakla b�rl�kte 115 hane boşaltılmış 30 hane otellere, d�ğerler� akraba yanına yerleşt�r�lm�şt�r

• Datça yangınında 300 hektar orman araz�s�, 400 hektar tarım alanı yanmıştır. Can kaybı yoktur; yangından etk�lenen 22 k�ş� hastaneye
başvurmuştur,13 k�ş� muayene ve tedav�ler�n�n ardından taburcu ed�lm�ş,3.derece yanık olan b�r hasta sevk ed�lm�şt�r. Dördü ağır 13 ev hasar
görmüş, 3520 k�ş� tahl�ye ed�lm�şt�r.

• Çeşme yangınında 120 hektar alan yanmıştır. B�r süre İzm�r Çeşme otoyolu traf�ğe kapatılmış ancak yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır.
Can kaybı yoktur; yangından etk�lenme neden�yle hastaneye başvuran olmamıştır. İk� s�tede oturanlar tahl�ye ed�lm�şt�r.

• Bergama yangınında can kaybı yoktur. Yakında bulunan süt �şleme tes�s�nde bulunan hayvanlar kurtarılmıştır. Ancak madd� hasar mevcuttur.

Dünyayı sadece �nsan merkezl� algılayan bugünkü ekonom�k s�stem, �nsan yerleş�mler�n�n doğal alanları g�derek daha fazla tahr�p etmes�, fos�l
yakıtlara dayalı enerj� kaynaklarından vazgeç�lmemes� neden�yle yaşanan felaketler�n asıl sorumlusudur. İkl�m değ�ş�kl�ğ�n�n etk�s�yle oluşan büyük
ısı kütleler�, ormanlarda dallar, yapraklar ve otlar g�b� doğal yanıcıların hızla kurumasına ve küçük b�r kıvılcımla tutuşmasına yol açab�lmekted�r.
Bu nedenle orman yangınlarına karşı ver�lecek savaşta aslolan "Orman Yangınlarının Önlenmes�d�r" . Türk�ye’n�n öneml� ekologlarından Prof. Dr.
Tuncay Ney�şç� “Büyük yangınların yüzde 90’ı hel�kopterle, uçakla, �nsanla sönmez. Orman �ç�nde �nce dallar veya d�ğer yanıcı maddeler� önceden
tem�zlemek gerek�r” d�yerek uyarmaktadır b�zler�.  

Orman Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan r�sk har�tasına göre ülkem�z ormanlarının 13 m�lyon hektarı (%57’s�) yangın r�sk� altındadır.
TMMOB Orman Mühend�sler� Odası Ormancılık ve Pol�t�kalar B�l�m Kurulu 2021 raporuna göre ülkem�zdek� orman yangınlarının %85-90’ı �nsan
kaynaklı yangınlardır.

Çıkan yangınları erken fark etmey� sağlayacak uyarı s�stemler� kurmak, yangınlara büyümeden müdahale edecek donanım (uçaklar, hel�kopterler,
�nsansız hava araçları) yanı sıra araz�de görev yapacak eğ�t�ml� gönüllüler ve deney�ml� görevl�lerden oluşan ek�pler gel�şt�r�lmel�, bu ek�pler�n görev
yapmalarına yönel�k �dar� ve hukuk� altyapı oluşturulmalı, ek�pler�n donanımları eks�ks�z sağlanmalıdır. Akt�f yangın alanlarına bu ek�pler dışında
üçüncü k�ş�ler�n g�rmes� önlenmel�d�r.

Orman Genel Müdürlüğü bütçe yönünden desteklenmel�, tümüyle kamusal b�r h�zmet anlayışıyla yapılandırılarak s�yas� ve �dar� baskıdan uzak,
bağımsız ve özerk b�r yapıya kavuşturulmalıdır.

Yangın alanlarında hava kal�te ölçümler�n�n yapılması; yangın esnasındak� duman, part�küller �le sonrasında ger�de kalan atıkların zararlı etk�ler�ne
karşı toplumun uyarılması; çalışanların sağlık ve güvenl�ğ� açısından r�skler�n azaltılmasına yönel�k çalışmaların yapılması; yangından olumsuz
etk�lenen k�ş�lere ps�kososyal destek sağlanması; madd� kayıplarda resm� destek sunulması, toplanacak yardımların gereks�n�mler doğrultusunda
b�l�nçl� şek�lde toplanması, dağıtımında şeffaf davranılması ve etk�l� kullanımı öneml�d�r. Bu yangınlarda doğal yaşam alanlarında bulunan canlılar
kurtarılamamıştır ve zarar gören sayısı b�l�nmemekted�r. Başta arıcılık olmak üzere geç�m�n� orman bölges�nden sağlayan yurttaşların zararları
büyüktür.

Ayrıca COVID-19 olgularının artışa geçt�ğ� b�r dönemde yangın bölges�nde artan �nsan hareketl�l�ğ� ve yığılmanın olmasının da olası etk�ler�
beklenmel�d�r.

Yangından zarar gören alanların �mara, tur�zme veya madenc�l�k faal�yetler�ne açılmasına �z�n ver�lmemel�d�r. Doğanın tahr�b�n� �nsan sağlığını
tehd�t eden en öneml� unsurlardan b�r olarak gören İzm�r Tab�p Odası bu alanda mücadeles�n� sürdürecekt�r.



‘Pandem� b�tmed�! Sürüyor…’ konulu basın açıklaması 20 Temmuz 2022 tar�h�nde
gerçekleşt�r�ld�.
‘Pandem� b�tmed�! Sürüyor…’ konulu basın açıklaması 20 Temmuz 2022 tar�h�nde İzm�r Tab�p Odası
Konferans salonunda gerçekleşt�r�ld�. 
Basın açıklamasına İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, Genel Sekreter Uzm. Dr.
Ceylan Özkan, Yönet�m Kurulu Üyeler� Prof. Dr. Hakan Kültürsay ve Uzm. Dr. Yüce Ayhan katıldı.
Basın açıklamasının açılış konuşması İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak tarafından
yapıldı. Prof. Dr. Kaynak, hac z�yaretler�nden dönenler �le yurdışından g�r�ş yapanların y�ne �zolasyon
altında tutulmasına ve çocukların aşılanmasına d�kkat çekt�. 
Basın açıklamasını İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulu Üyes� Uzm. Dr. Yüce Ayhan okudu. Açıklamada,
DSÖ Genel D�rektörü Tedros Abraham Geneyesus’un, 6 Temmuz 2022 tar�h�nde gerçekleşt�rd�ğ� basın
toplantısı sırasındak� konuşmasında son �k� haftada dünya genel�nde COVID-19 olgularında %30 artış
yaşandığına d�kkat çekm�şt�r.
Ülkem�zde de Sağlık Bakanlığı ver�ler� Haz�ran ortasında 11 b�n dolayında olan COVID-19 olgu
sayısının b�r ay �çer�s�nde kırk kattan fazla artarak 118 b�ne yaklaştığını göstermekted�r. Hafta
başında Sağlık Bakanı Fahrett�n Koca ülkem�zde olgu sayısında 40 kart artış olduğuna d�kkat
çekm�şt�r.
Olgu sayısındak� artış COVID-19 salgınının b�tmed�ğ�n�n başlıca gösterges�d�r. Olguların çoğunda
-ş�md�l�k- ağır kl�n�k tablolar görülmemes� k�msey� rehavete sokmamalıdır. Olgu sayısında patlama
olması hal�nde hasta yığılmaları, yoğun bakım yatağı sıkıntıları g�b� durumlarla karşılaşmak olasıdır.
Artan olgu sayısı �le dolaşımdak� v�rüs yükü de artmakta ve yen� varyantların ortaya çıkmasını
kolaylaştırmaktadır. Ülkem�zdek� olgulardan soyutlanan v�rüs kökenler�nde varyant �ncelemes� �ç�n
gereken genom�k anal�zler�n yapılması öneml� ve gerekl�d�r. Bu testler� yapab�lecek altyapıya sah�p
merkezler donanım ve �nsan gücü açısından desteklenmel�, varyant �ncelemeler� yapılmalıdır.
Atık sulardan alınan örneklerde koronav�rüse yönel�k �ncelemelerle toplumda yayılması olası
varyantların kl�n�k tablolara yansımadan çok önce saptanab�ld�ğ� b�l�nmekted�r. Ülkem�zde de atık
sularda v�rüs anal�z�ne yönel�k b�r çalışma başlatılmalıdır.
COVID-19 �le mücadelede en öneml� araçlardan olan aşılamanın yaygınlaştırılması, anımsatma dozu
�ht�yacı olan toplulukların bağışıklanması �ç�n yeterl� m�ktar ve dozda aşı tedar�k� sağlanmalıdır.
Önümüzdek� günlerde kullanıma g�recek yen� aşıların yurdumuzda kullanımı �ç�n planlama ve
g�r�ş�mler yapılmalıdır.
Eğ�t�m dönem� başlamadan önce çocukluk yaş grubunda aşılamaya yönel�k planlama yapılmalıdır. 05-
11 yaş grubu çocuklar aşılama programına alınmalıdır. Okullarda aşısız ya da eks�k aşılı çalışan
kalmaması sağlanmalıdır. Bu önlemler eğ�t�mde kes�nt�ler yaşanmaması açısından öneml�d�r.
B�reyler arası f�z�ksel mesafen�n sağlanamadığı toplu taşım araçlarında, alışver�ş merkezler�nde,
kapalı pazaryerler�nde maske kullanımı özend�r�lmel� ve zorunlu hale get�r�lmel�d�r. HES kodu yen�den
�şlevsel hale get�r�lmel� ve toplu alanlara enfekte k�ş�ler�n g�r�ş� sınırlandırılmalıdır.
Hac neden�yle artan toplumsal etk�nl�ğ�n de v�rüs yayılımına yol açab�leceğ� öngörülerek hacı
kaf�leler�n�n denet�m� ve enfeks�yon yönünden kontrolü sağlanmalıdır.
Pandem�n�n �lk dönem�nde olgu sayılarındak� anlamlı azalma neden�yle sorun oluşturmayan �nfluenza
(gr�p) v�rüsler�n�n önümüzdek� dönemde COVID-19 �le b�rl�kte c�dd� b�r sorun oluşturab�lme olasılığı
d�kkate alınmalıdır. 
COVID-19 benzer� kl�n�k tablolar oluşturan d�ğer enfeks�yon etkenler�n�n SARS-CoV-2 �le aynı anda
saptanab�ld�ğ� testler�n yapılab�lmes�ne yönel�k test stratej�ler� oluşturulmalıdır. Tıbb�
laboratuvarların altyapı ve donanımları güçlend�r�lmel�, �nsan gücü desteklenmel�d�r.
Pandem�n�n �lk günler�nden bu yana yoğun b�r emek sarf eden meslektaşlarımızın ve d�ğer sağlık
çalışanlarının moral ve mot�vasyonları arttırılmalıdır. 
Hek�mler ve sağlık çalışanları �ç�n COVID-19 meslek hastalığı statüsüne alınmalıdır.
Tüm sağlık kuruluşlarında koruyucu donanım sağlanmalı, gelecek günlerde koruyucu donanım
sıkıntısı çek�lmemel�d�r.
Salgın yönet�m�nde başarıya ulaşmanın yolunun b�l�msel �lkeler temel�nde çalışma yürütülmes� ve
sürece yönel�k b�lg�ler�n şeffaf b�ç�mde paylaşılması olduğunu b�r kez daha anımsatmak �ster�z.” ded�.
Soru cevapların ardından basın açıklaması sona erd�.

İZMİR TABİP ODASI E-BÜLTEN



‘Ne Nae Sao Paulo Ne Başkası’ konulu basın açıklaması 26 Temmuz 2022 tar�h�nde yapıldı.
Al�ağa'da sökümü �ç�n get�r�lmek �stenen asbestl� ‘NAe Sao Paulo’ �s�ml� uçak gem�s�ne �l�şk�n tepk�ler sürüyor. İzm�r
Tab�p Odası, KESK İzm�r Şubeler Platformu, İzm�r Barosu ve TMMOB konuyla �lg�l� basın açıklaması yaparak ortak
mücadeley� büyütme çağrısı yaptı.
 
TMMOB M�marlar Odası İzm�r Şubes�nde yapılan açıklamaya İzm�r Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Tunç Soyer ve çevre
örgütler� de katıldı.
 
Basın açıklamasına, İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, Genel Sekreter Uzm. Dr. Ceylan Özkan,
Yönet�m Kurulu Üyes� Uzm. Dr. Yüce Ayhan ve odamız üyeler� de katıldı.
 
Basın açıklaması TMMOB İKK sözcüsü Aykut Akdem�r tarafından okundu. Akdem�r, “Sao Paolo Gem�s� yaşanan �lk
örnek olmadığını �fade ederek Al�ağa Gem� Söküm Tes�sler�nde 1974 yılından ber� sökülen gem�lerden çıkarılan her
türden tehl�kel� zararlı k�myasal sınıfından olan b�leşenler�n m�ktarı, nerede ve nasıl bertaraf ed�ld�ğ�ne da�r b�lg�
belgeler bulunmamaktadır. Gem� özel�nde bugün yaşadığımız süreç �le ülkem�z�n atık �thalatı sürec�nde Avrupa’nın
ürett�ğ� ancak kend� topraklarında bertaraf etmed�ğ�, başka ülkeler�n kabul etmed�ğ� atıkların gönder�ld�ğ� b�r çöplük
hal�ne get�r�lmes�n� kabul etm�yoruz. Gem� hakkındak� �dd�alar �le �lg�l� olarak sorularımıza �lg�l� kurum, kuruluş ve
k�ş�ler tarafından belgelerle b�rl�kte cevap ver�lmeden, kamuoyu b�lg�lend�r�lmeden gem�n�n ülkem�z karasularına
g�r�ş�ne �z�n ver�lmemel�, söküm �şlem� gerçekleşt�r�lmemel�d�r.
 
Basın açıklaması �ç�n tıklayınız…
 
Daha sonra söz alan İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, "Bu konu sadece get�r�lmekte olan gem�ye
özel b�r konu değ�ld�r. Gem�n�n taşıdığı asbest ve radyoakt�v�te taşıyan yük �le b�rl�kte ağır metallere kadar b�rçok
sağlığa zararlı ve kanserojen maddeler�n denetlenmeden gelmes� söz konusudur. Bu konudak� denetlemeler�n yeterl�
ve saydam olmadığı kuşkusu gayet yaygındır. Bu gem�n�n gelmes� ves�les�yle uzun yıllardır Al�ağa’dak� gem� söküm
sanay��n�n de ulusal ve uluslararası standartlara göre denet�m�n�n sağlanması gerekl�l�ğ� de ortaya çıkmaktadır.
Aslında, ülkem�ze �thal ed�lmekte olan ve başka ülkelerde üret�lm�ş olan atıkların ve çöpler�n �thalatına �l�şk�n
mevcut mevzuatın ele alınması, �y�leşt�r�lmes� ve uygulamaya konulması öneml�d�r. Ülkem�zde atık �thalatı
pol�t�kasının bu gem� ves�les� �le yen�den ele alınması ve değerlend�r�lmes� gerekmekted�r. İnsan sağlığı �ç�n  çok
zararlı olduğu b�l�nen radyoakt�f kalıntılar ve asbest ya da ağır metaller�n bu bölgede ve �ş dalında çalışmakta olan
�nsanlarımızın ve bu coğrafyada yaşayan toplumun sağlığına olumsuz etk�ler� olduğu muhakkaktır. Bu ve benzer�
gem�lerle b�rçok sağlığa zararlı madden�n ülkem�ze g�rmekte olduğunu görmektey�z. Bu gem� sadece b�r gem� değ�l,
çevre pol�t�kalarının düzenlenmes� �ç�n b�r ves�led�r. Al�ağa gem� söküm endüstr�s�n�n denet�m� �ç�n yen� adımlar
atılmasına da �mkan sağlayacaktır. Özell�kle İng�ltere, İspanya ve Fas çevre otor�teler�ne ve örgütler�ne gem�n�n
Cebel�tarık boğazından geçmemes� yönünde b�r mektup göndermey� düşünüyoruz. ded�.
 
İzm�r Baro Başkanı Av. Özkan Yücel �se, "Her yen� gelen gem�de aynı kaygıları paylaşıyoruz. Davalar açıyoruz.
Yürütmey� durdurma kararları aldığımızda oldu. Ama b�r yandan yaşanacak felaketler yaşanıyor. Bu kez başka b�r
görev düşüyor. L�mana yanaşan gem� sökülür. Bunu �stem�yorsak daha kocaman mücadeleye �ht�yaç var. B�r s�v�l
�taats�zl�ğe �ht�yaç var. Gaz�em�r'dek� k�myasal atıklar hala tem�zlenm�ş değ�l, �kt�dar önemsem�yor. Kurumlara,
�nsanlara görev düşüyor. B�z üzer�m�ze düşen� yapacağız. O ölüm gem�s�n�n Al�ağa'ya yanaşmaması gerek�r, bu s�v�l
�taats�zl�k çağrısıdır" ded�.
 
İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� Tunç Soyer, "İk� başlığı var bu h�kayen�n, b�r�nc�s� gem�n�n kend�s�, �k�nc�s� Al�ağa Gem�
söküm tes�sler�. Gem�yle �lg�l� olarak Çevre Bakanlığının açıklamaları h�ç güven verm�yor. B�z gez�p ney� göreceğ�z?
H�nd�stan'ın kabul etmed�ğ� gem�y� b�z neden alıyoruz, nasıl alıyoruz? Son derece şa�bel� b�r şek�lde duruyor. Öbür
yandan Al�ağa'da 22 �şletme var, 8'� sadece Avrupa normlarına uygun. Yan� 3'te 2's�n�n neye göre �şlem yaptığı
bel�rs�z. Her �k� başlıkta da mücadeley� sürdüreceğ�z. Kr�zler fırsata nasıl çevr�l�r, Al�ağa �le �lg�l� yen� düzenlemeler�n
önünü açacak bu mücadelem�z. Çevrey�, Çevre Şeh�rc�l�k Bakanlığından korumak çok üzücü b�r tablo. Sağduyuya
davet ed�yoruz. Bunlar,bu memleket �ç�n kabul ed�lemez. B�z şeffaf, İzm�r'�n �ç�ne s�neceğ�, k�msen�n şa�beyle başbaşa
bırakılmayacak b�r süreç �slenmes�n� �st�yoruz. Bu gem� dolayısıyla oluşan çevre duyarlılığına tüm s�v�l toplum
örgütler�n� ve tüm vatandaşlarımızı tek tek destek olmaya davet ed�yorum ve bu konuda Beled�ye olarak tüm
yetk�ler�m�z� kullanacağımızı, ve ben b�zzat vatandaş Tunç Soyer olarak dava açacağımı da b�ld�r�yorum.”ded�.
 
Soruların ardından basın açıklaması sona erd�.
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