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İzm�r Tab�p Odası’nında b�leşenler�nden olduğu İzm�r Emek ve Demokras� Güçler� tarafından düzenlenen Türk Tab�pler� B�rl�ğ�’ne Yönel�k Baskılara ve TTB
Merkez Konsey� Başkanı’na Yönel�k Hukuksuz Uygulamalara Son Ver�lmel�d�r! basın açıklaması 03 Kasım 2022 tar�h�nde İzm�r Barosu önünde yapıldı.

İzm�r Barosu, TMMOB İl Koord�nasyon Kurulu, KESK İzm�r Şubeler Platformu ve D�sk Ege Tems�lc�l�ğ�n�n tems�lc�ler�n�n katıldığı basın açıklaması İzm�r Tab�p
Odası Genel Sekreter� Uzm. Dr. Ceylan Özkan tarafından yapıldı. Uzm. Dr. Ceylan Özkan yaptığı açıklamada, “B�ld�ğ�n�z g�b� geçt�ğ�m�z hafta anayasal b�r
kurum olan meslek örgütümüzün, TTB’n�n k�ml�ğ�ne ve saygınlığına yönel�k saldırıların yükseld�ğ�ne, TTB MK Başkanımız Şebnem Korur F�ncancı’nın hukuksuz
b�r şek�lde tutuklandığına tanık olduk.

Basın açıklamamızı demokras� ve toplumun sağlık hakkı mücadeles�nde her zaman dayanışma �ç�nde olduğumuz İzm�r Baro’muz, TMMOB İl Koord�nasyon
Kurulu, KESK İzm�r Şubeler Platformu ve D�sk Ege Tems�lc�l�ğ�n�n değerl� yönet�c�ler� �le b�rl�kte yapıyoruz. S�zlerle TTB MK ve İzm�r Tab�p Odası olarak b�z�m
de �mzacı olduğumuz, Türk�ye genel�nden 33 Tab�p Odası’nın ortak basın b�ld�r�s�n� paylaşmak �st�yoruz.

TTB Merkez Konsey� ve metn� �mzalayan tab�p odalarının açıklaması şöyle: 

Türk Tab�pler� B�rl�ğ�’ne Yönel�k Baskılara ve TTB Merkez Konsey� Başkanı’na Yönel�k Hukuksuz Uygulamalara Son Ver�lmel�d�r!

Türk Tab�pler� B�rl�ğ� (TTB) ve tab�p odaları geçm�ş�nden bugüne hek�ml�k değerler�n�n ve toplumun sağlık hakkının savunucusu olmuştur.

Meslek örgütümüz ve yönet�c�ler� bu değerler�n korunması ve gel�şt�r�lmes� �ç�n büyük mücadeleler verm�ş, bu nedenle Erdal Atabek ve Nusret F�şek’lerden
bugüne dek b�rçok baskıya maruz kalmıştır. Tüm bu zorlu süreçlerde da�ma haklı çıkan ve kazanan meslek örgütümüz ve hek�ml�k değerler� olmuştur.

Bu çerçevede TTB’y� denet�m altına alma �steğ� doğrultusunda TTB Merkez Konsey� Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur F�ncancı, demokrat�k hukuk devlet�
�lkeler� h�çe sayılarak hukuksuz b�r şek�lde tutuklanmıştır. Aynı zamanda �kt�darın söylem ve eylemler�nden anlaşıldığı kadarıyla bu uygulama üzer�nden
meslek örgütümüze yönel�k ant�demokrat�k müdahaleler gerekçelend�r�lmeye çalışılmaktadır.

Türk Tab�pler� B�rl�ğ� ve tab�p odaları olarak, bu uygulamaları kabul etmed�ğ�m�z�, hek�ml�k değerler� ve toplumun sağlık hakkı �ç�n mücadelem�ze kararlılıkla
devam edeceğ�m�z� b�r kez daha vurguluyoruz. TTB Merkez Konsey� Başkanı’nın hukuka aykırı b�r şek�lde tutuklanmasının ve meslek örgütümüze yönel�k
baskıların b�r an önce sonlandırılmasını talep ed�yoruz.” ded�.

İzm�r Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz, Prof. Dr. Şebnem Korur F�ncancı’nın tutuklamasının yürürlüktek� mevzuata ve teamüllere aykırı olduğunu, hakkında
soruşturma açıldığı b�lg�s�n� aldıktan sonra yurtdışından döndüğünü, avukatları aracılığıyla �fade vermeye hazır olduğu b�lg�s�n�n �lg�l� Savcılığa b�ld�r�ld�ğ�n�,
kaçma şüphes� olmadığını, �fade vermek üzere davet ed�ld�ğ�nde g�deb�leceğ�n�, sabaha karşı ev�nde gözaltına alınmasının hukuka aykırı olduğunu, bu
uygulamaların meslek örgütler�ne yönel�k baskının b�r unsuru olarak kullanıldığını, kabul ed�lemez olduğunu, haksız uygulamalara karşı her türlü hukuk� ve
meslek� mücadelen�n yürütüleceğ�n� �fade ett�.

TMMOB İzm�r İKK adına söz alan Uğur Toprak yaptığı konuşmada “B�z TMMOB olarak her zaman olduğu g�b� tab�p odamızla, baromuzla omuz omuza faş�zme
karşı mücadele etmeye devam edeceğ�z” ded�.

KESK İzm�r Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve BES İzm�r Şube Başkanı Mustafa Güven �se, “Şebnem Korur F�ncancı’nın tutuklanması emek, demokras� ve
özgürlüklere saldırıdır. Şebnem Korur F�ncancı, düşünce �fade özgürlüğünün tems�l� olarak ona yapılan saldırının aynı zamanda özgürlüklerden yana olan
b�zlere olduğunu b�l�yoruz. Bu b�l�nçle ona sah�p çıkmanın özgürlükler�m�ze sah�p çıkmak olduğunu düşünüyoruz. Ortada b�r saray yargısı var. Bu saray
yargısını tanımıyoruz. Şebnem Korur F�ncancı serbest bırakılana kadar mücadelem�z� sürdüreceğ�z” ded�.

İzm�r Emek ve Demokras� Güçler�: Türk Tab�pler� B�rl�ğ�’ne Yönel�k Baskılara 
ve TTB Merkez Konsey� Başkanı’na Yönel�k Hukuksuz Uygulamalara Son 
Ver�lmel�d�r!
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Necdet Özkaya K�tap Söyleş�s�, 03 Kasım 2022 tar�h�nde İzm�r Tab�p Odası’nda 
yapıldı.
İzm�r Tab�p Odası tarafından düzenlenen ve meslektaşımız Yazar Necdet Özkaya’nın k�tap söyleş�s� 03 Kasım 2022 tar�h�nde Prof.Dr. Orhan
Süren konferans salonunda yapıldı. Kokteyle başlayan söyleş�, Necdet Özkaya’nın yaptığı sunumla devam ett�. Necdet Özkaya, yaptığı
sunumda eserler�n�n nasıl ortaya çıktığını ve yazım tekn�kler�nden bahsett�. Edeb�yatsever hek�mler�n büyük b�r �lg�yle katılım sağladıkları
söyleş�n�n sonunda Dr. Necdet Özkaya eserler�n� �mzaladı. İzm�r Tab�p Odası Genel Sekreter� Uzm. Dr. Ceylan Özkan, Necdet Özkaya’ya
söyleş�s�nden dolayı İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulu adına teşekkürler�n� �lett�.
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8 Kasım Dünya Radyoloj� Günü dolayısıyla İzm�r Sağlık Platformu, 
‘Sağlığımızdan, haklarımızdan vazgeçmeyeceğ�z!’ konulu basın açıklaması yaptı.
İzm�r Sağlık Platformu 8 Kasım Dünya Radyoloj� Günü dolayısıyla, Radyoloj� çalışanlarının sorunlarını ve talepler�n� d�le get�rmek �ç�n basın
açıklaması yaptı. İKÇÜ Atatürk Eğ�t�m ve Araştırma Hastanes� AMATEM b�nası önünde b�r araya gelen İzm�r Sağlık Platformu radyoloj�
çalışanlarının sorunlarını ve talepler�n� d�le get�rd�. 
Açıklamaya İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulu adına Yönet�m Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak katıldı. İzm�r Sağlık Platformu adına
açıklamayı TÜMRAD-DER İzm�r Tems�lc�s� Ertuğrul Özarslan okudu. Özarslan, "B�z radyasyon çalışanlarının ortalama �nsan ömründen 16 yıl
daha az ömür sürdürdüğümüz b�l�msel b�r gerçek �ken, sağlıkta �nt�har eğ�l�m� en yüksek 3 meslek gurubundan b�r�n�n de b�z radyasyon
çalışanları olduğunu b�le b�le haklarımızı hâlâ gasp-etmeye devam ed�yorsunuz. Gerekçen�z� AB normlarına uyumla açıklıyorsunuz. Tekn�ker
başına düşen hasta yoğunluğuna gel�nce AB normu tanımıyorsunuz. N�tel�kl�, ulaşılab�l�r, eş�t ve ücrets�z sağlık hakkının, herkes�n olduğu g�b�
radyasyon çalışanlarının da en temel en �nsan� hakkı olduğunu söyleyen Özarslan, "H�çb�r zaman sağlığımızdan, haklarımızdan
vazgeçmeyeceğ�z. Şua �zn�m�z�n budanmasına da kaldırılmasına da hayır d�yoruz. Ama'sız, fakatsız, b�zden aldığınız tüm haklarımızı da ger�
�st�yoruz" ded�. 
Daha sonra b�r konuşma yapan İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, "Buraya gel�ş�m�z 8 Kasım Dünya Radyoloj� Günü �ç�n
b�r kutlama değ�l, radyasyona maruz kalarak hayatını kaybeden meslektaşlarımız �ç�n buradayız. Radyasyon ölümcül b�r enerj� kaynağıdır. Bu
kaynakla yüz yüze kalan tüm radyasyon çalışanlarının, b�r yandan çalışma şartları kötüleşt�r�l�rken b�r yandan da şua �z�nler�ne dokunululuyor
olması kabul ed�lemez. İzm�r Tab�p Odası olarak tüm radyoloj� çalışanlarının arkasındayız." ded�.
 “Radyasyon v�tam�n değ�ld�r", "Sağlıkta t�caret ölüm demekt�r", "Çalışırken ölmek �stem�yoruz" sloganları �le basın açıklaması sonaerd�.



Çınarlardan F�danlara Stetoskop Bağışı Çağrısı

"Yaralanıp düşen b�r �nsana sadece yardımcı olmak amacıyla el uzatan �lk �nsan" olarak tanımlanmak hek�ml�ğ�n hep koruduğu en
temel özell�ğ�n�n en güzel �fades�d�r.

Son yıllarda yaşadığımız ekonom�k kr�z ve durgunluk, toplumun gen�ş kes�mler�n� olumsuz etk�lemekted�r. En öneml� değ�ş�kl�k hane
halklarının gel�r�nde azalma, g�der�nde artış olarak gerçekleşt�ğ� �ç�n; yurttaşlar g�derler�n� azaltmak uğraşı �çer�s�ne g�rerek
harcamalarını kısmaktadırlar. 

Tıp öğrenc�ler� eğ�t�m kurumlarında, meslekler�n�n temel enstrümanı olan stetoskop ed�nemed�kler�nden yakınmaktadırlar.

Hek�m, hak�m �le aynı kel�me köken�nden gel�r; her şey� ölçüp değerlend�ren, rasyonel düşünmey� �lke ed�nen k�ş� demekt�r.
Türk�ye'de var olan 180 b�n hek�m�n durduğu anda hayatın duracağına h�ç şüphe yoktur. Bu gücü sağlamak ve daha da arttırmak
�ç�n meslektaşlarımızla, onların sorunlarıyla �ç �çe olmak gerekt�ğ�ne, t�p öğrenc�s�nden emekl�s�ne kadar bütün hek�mler�n her türlü
sorunlarını ele alıp, onları yanımıza alarak, örgütlenerek, hep b�r araya gelerek başarılı olab�leceğ�m�ze �nanıyoruz.

Hek�ml�ğ�n gücünü göstermek, tıp öğrenc�ler�m�ze yalnız olmadıklarını, beraber f�k�r üretmen�n ve mücadele etmen�n, dayanışmanın,
ortak hareket etmen�n, örgütlü mücadelen�n önem�n� göstermek üzere kullanılmayan stetoskoplarınızı bağışlamaya davet ed�yoruz.

İht�yaç sah�b� tıp fakültes� öğrenc�ler�ne steteskop bağışlamak �steyen meslektaşlarımız, steteskopları öğrenc�lere tesl�m ed�lmek
üzere İzm�r Tab�p Odası’na ulaştırab�l�rler. Steteskoplar tesl�m tutanağı �le Odamızda tesl�m alınacak ve tesl�m tutanağı �le tıp
fakültes� öğrenc�ler�ne tesl�m ed�lecekt�r.
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Pandem� Serv�s�nde görev yaparken Cov�d-19'a yakalanarak hayatını kaybeden meslektaşımız Dr. Mehmet At�lla Baran'ın
adı, Ç�ğl� Beled�yes� tarafından İnönü Mahalles�nde yapılan parka ver�ld�.

Dr. Mehmet At�lla Baran Parkı açılış tören� 9 Kasım 2022 yapıldı. Açılışa, İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman
Kaynak, Genel Sekreter Uzm. Dr. Ceylan Özkan, Ç�ğl� Beled�ye Başkanı Utku Gümrükçü ve İzm�r Tab�p Odası akt�v�stler�
katıldı.

İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak yaptığı konuşmada, Cov�d-19 neden�yle kaybed�len sağlık
çalışanlarını ve vatandaşları saygıyla andıklarını söyled�. Ç�ğl� Beled�ye Başkanı Utku Gümrükçü’ye pandem� sürec�ndek�
İzm�r Tab�p Odası �le olan �şb�rl�ğ� ve Dr. Mehmet At�lla Baran Parkı �ç�n teşekkürler�n� �lett� 

Dr. Mehmet At�lla Baran’ın çalışma arkadaşı Dr. Aytuğ Kavasoğlu b�r konuşma yaparak, Dr. Mehmet At�lla Baran’ın çok
yönlü k�ş�l�ğ�nden, mesleğ�ne olan sevg�s�nden ve başarısından bahsett�.

Dr. Mehmet At�lla Baran Parkı açılış tören� 9 Kasım 2022 tar�h�nde yapıldı.



Sempozyum kapsamındak� 33 konuşmacının yer aldığı 12 oturumda, özell�kle kamu �le yerel yönet�mlerde �ş sağlığı ve
güvenl�ğ� uygulamaları, mevzuat ve standartlar, prat�kte yaşanan sorunlar, çözüm öner�ler�, �y� uygulama örnekler�
konuşuldu.

Kapanış tören�ne İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� Başkanvek�l� Mustafa Özuslu, İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman
Kaynak, beled�ye bürokratları, kamu ve özel sektör tems�lc�ler� katıldı.

Üç günlük sempozyum çalışan sağlığı ve �ş güvenl�ğ� alanındak� tüm aktörler� b�r araya get�rd�. Sempozyumda, çalışan
sağlığı ve �ş güvenl�ğ� alanında yaşanan sorunlar, kamu, çalışanlar ve �şveren açısından bu sorunların çözümü �ç�n
yapılanlar tartışıldı. Etk�nl�k kapsamında kamu ve yerel yönet�m tems�lc�ler�n�n yanı sıra akadem�syenler, oda ve s�v�l
toplum kuruluşlarından �s�mler�n de konuşmacı olduğu 12 oturum �le tekn�k gez�ler düzenlend�.

Sempozyuma katkılarından dolayı İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak’a, İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes�
Başkanvek�l� Mustafa Özuslu tarafından, ESBAŞ İşyer� Hek�m� Dr. Esat Hoşgönül’e �se İzm�r Büyükşeh�r Beled�s� İş Sağlığı
ve Güvenl�ğ� Şube Müdürü Hat�ce Şağın tarafından plaket ver�ld�.

Yerel Yönet�mlerde İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Sempozyumu gerçekleşt�r�ld�.
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İzm�r Şeh�r Hastanes� Çalıştay’ı 19-20 Kasım 2022 tar�hler�nde 
gerçekleşt�r�ld�.
İzm�r Tab�p Odası tarafından düzenlenen İzm�r Şeh�r hastanes� Çalıştayı, 19-20 Kasım 2022 tar�h�nde İzm�r M�marlar Odası toplantı salonunda gerçekleşt�r�ld�. 

Saygı duruşu ve İst�klal Marşının ardından b�r konuşma yapan İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof.Dr. Süleyman Kaynak, “Nasıl b�r ülkede yaşıyoruz, nasıl b�r Şeh�r
Hastaneler� sürec� yapılmakta, asgar� ücretl� çalışan sayının g�rerek çoğalmakta. En öneml� sorun ekonom�k kr�z. 25 yıllık geleceğ�m�z �potek altına alındı. Ana
sorun şudur, Şeh�r Hastaneler� projeler�nde en büyük sorunu açlık olan b�r toplumda sağlık sorunun çözümü �ç�n ne yapılmıştır? Bu sempozyumda sorularımıza
yanıt aranacak b�r çalıştay yapacağız” ded�.

TMMOB İzm�r İKK adına söz alan M�marlar Odası İzm�r Şube Başkanı İlker Kahraman, “Var olanları düzeltmek yer�ne neden daha büyüğünü yapıyoruz bunu anlamış
değ�l�z. Anlamamamızın neden� de n�tel�k ve n�cel�k meseles�. Toplumda n�tel�k değ�l n�cel�k üzer�nden b�r tartışma var. Büyüklük, daha büyüklük sadece sağlık
alanında değ�l her aralan yansımış durumda. B�zler n�tel�ğ�n önem�n� anlatmalıyız, bu önem� anlatmak �ç�nde b�r arada olmak gerek�yor” ded�. 

İzm�r Barosu Başkanı Sefa Yılmaz �se, “V�ctor Hugo’nun yüz yıl önce söyled�ğ� b�r sözü var, ‘Her yerde pol�s var h�çb�r yerde adalet yok’. Yüz yıl önce söylenen sözü
bugün ülkem�zde yaşıyoruz. Adalet�n olduğu h�çb�r alan kalmadı. Yen� b�r sorun değ�l. Yasal düzenlemeler� bu �şler �ç�n değ�şt�ren yasa tanımaz, kural tanımaz b�r
s�yas� �kt�dardan söz ed�yoruz. Yargının bu kadar taraflı, bağımlı olduğu süreçte tab� k� mücadele çok daha öneml�d�r. Bu yüzden geçm�şte olduğu g�b� omuz omuza,
yana yana bu mücadeley� devam ett�receğ�z” d�ye konuştu. 

Türk Tab�pler B�rl�ğ� (TTB) Merkez Konsey� Üyes� Nursel Şah�n de “Sağlıkta b�r çöküş var k�mse sağlığa ulaşamıyor. Kamu yararı gözet�lmeyen b�r proje olarak
karşımızdadır. Halkın sağlığı gözet�lmeyen ama b�r�ler�n�n kasalarının doldurulduğunu ne yazık k� söylemel�y�z. Şeh�r hastanes�n�n b�rkaç yıllık k�rasıyla şöyle
hastane yapılab�l�r d�ye b�r şey söylemek �stem�yorum. Türk�ye der�n b�r yoksulluk varken, 1 m�lyonun üzer�nden aç çocuk varken, okuluna aç g�den çocuklar
varken, çocuk �ş c�nayetler� artık �ş c�nayetler�nde b�r oran oluştururken, asgar� ücret�n açlık sınırının yoksulluk sınırının altında kaldığı b�r ülkede yen� b�r hastane
yen� b�r sağlık h�zmet� önerm�yorum” ded�. Şah�n ayrıca konuşmasında TTB’ye yönel�k saldırıları kınadı. 

İzm�r Kent Konsey� Başkanı N�lay Kökkılınç �se, Şeh�r Hastanes�n�n temel atmadan �t�baren 36 ayda tamamlanacağı öngörüldüğü halde 9 yıldır tamamlanmadığını
hatırlatarak, �nşa ed�ld�ğ� yer�nde yanıl olduğunu söyled�. Kent hakkındak� kararların yerel yönet�mlerce ver�lmes�n�n önem�ne değ�nen Kökkılınç, “Umarız merkez�
�dare hastalıkların önüne geçeb�lecek b�l�msel çalışmalara bütçe ayırır, teşh�s, tedav� ve �y�leşt�rme yönünde h�zmet üreten tam teşekküllü hastaneler�n
kapatılmaması yönünde pol�t�kalar üret�r” ded�. 

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay oturumlarına geç�ld�.
İlk olarak, “Şeh�r Hastaneler�: Genel Değerlend�rme” başlıklı oturumun başkanlığını Dr. Taha Karaman ve Dr. Nur� Seha Yüksel yaptı. 
Oturumda, Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Sağlık pol�t�kası açısından Şeh�r Hastaneler�”, Şeh�r Plancıları Odası İzm�r Yönet�m Kurulu Üyes� Yusuf Ek�c� “Şeh�r planlaması
ve Şeh�r Hastaneler�”, M�marlar Odası İzm�r Şube Başkanı İlker Kahraman “M�mar� açıdan Şeh�r Hastaneler�”, İzm�r Tab�p Odası Avukatı M�that Kara �se, Yasal
süreç ve kanunlara �l�şk�n b�lg�ler sunumları yapıldı. 

İk�nc� olarak “Şeh�r Hastaneler� ne get�rd� ne götürüyor?” başlıklı oturumun başkanlığını Dr. Nerm�n Karahan ve Prof. Dr. Al� Ers�n Zümrütbaş yaptı. 

Oturumda, Dr. Bayazıt İlhan “Tedav� ed�c� sağlık h�zmetler�ne er�ş�m sorunları”, Prof. Dr. Uğur Emek “Şeh�r Hastaneler�n�n Mal�yet� ve Sağlık Bakanlığına Bütçes�ne
Etk�s�”, Dr. Fat�h Sürenkök “Şeh�r Hastaneler� İhale Süreçler� ve Şeffaflık”, Dr. Nerm�n Karahan “Burdur Isparta Şeh�r Hastaneler� Örneğ�” sunumları yapıldı.

Genel tartışmaların yapıldığı son bölümde �lk gün tamamlandı.
20 Kasım 2022 Çalıştayın �k�nc� gününde �lk oturuma Av. N�lay Kökkılınç, Dr. Cafer Şah�n başkanlık yaptı. 

İzm�r Büyükşeh�r Eşrefpaşa Beled�ye Hastanes� Başhek�m� Dr. Devr�m Dem�rel söz alarak, “Şeh�r Hastaneler�n�n yapılmasında ulaşım ve er�ş�m planlamaları
yapılmadan hayata geç�r�l�yor. Beled�ler h�zmet götürmekte zorlanıyor ve aksaklıklar yaşanıyor. Şeh�r hastaneler� sank� hastane g�b� değ�l, fabr�ka g�b� planlanmış
durumda. Her b�r�m� b�rer fabr�ka g�b� örneğ�n yemekhanes�, ster�l�zasyonu ayrı b�rer fabr�ka g�b� değerlend�r�leb�l�r." ded�.

İk�nc� günün �lk oturumu “Şeh�r Hastaneler�n�n Hayatımıza Etk�s�” oldu. Oturuma, Dr. Necdet Uçan ve Dr. Ayşe Güneş oldu. 

Oturumda, Dr. Candan Coşkun “Hek�mler Açısından Şeh�r Hastanes� ve Bursa Şeh�r Hastanes� Örneğ�”, Dr. Sem�h B�lg�n “Şeh�r Hastanes�n�n Sağlık H�zmetler�
Açısından Değerlend�r�lmes�”, Av. N�lay Kökkılınç “Kent Konseyler�n�n Şeh�r Hastanes�ne Bakışı”, Prof. Dr. Süleyman Kaynak “İzm�r Sağlık Platformunun Şeh�r
Hastaneler� Raporu”, Fatma Akay �se “Şeh�r Hastanes�n�n Hastalar Açısından Değerlend�r�lmes�” sunumları yapıldı.

Şeh�r Hastaneler�: Ne Yapmalı? Forumu Dr. Yılmaz Başer’�n oturum başkanlığında yapıldı. Katılımcıların soru ve katkılarının ardından forum tamamlandı.

Son olarak İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, konuşmacılara ve katılanlara teşekkür ett� ve sonuç b�ld�rges�n� paylaştı. 

İZMİR TABİP ODASI E-BÜLTEN



Prof. Dr. Barış Baklan “Uyku ve S�nema” sunumu 23 Kasım 2022 tar�h�nde yapıldı.

İzm�r Tab�p Odası Kültür Sanat Kom�syonu tarafından düzenlenen Prof. Dr. Barış Baklan “Uyku ve S�nema” sunumu 23 Kasım 
2022 tar�h�nde İzm�r Tab�p Odası Prof.Dr. Orhan Süren Konferans Salonunda gerçekleşt�r�ld�. 

İzm�r Tab�p Odası Kültür Sanat Kom�syonu Başkanı Dr. Nurdan Talay’ın açılışını yaptığı sunumda Prof. Dr. Barış Baklan b�r 
sunum yaparak �nsan rüyaları hakkında nöroloj�k b�lg�ler verd�. Rüya çeş�tler�ne değ�nen Prof. Dr. Barış Baklan, rüyaların 
s�nemadak� karşılıklarını örneklerle anlattı.

Yoğun �lg� �le �zlenen sunum sonunda Dr. Nurdan Talay, sunumundan dolayı Prof. Dr. Barış Baklan’a teşekkür ett�.

İZMİR TABİP ODASI E-BÜLTEN


