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Sunuş

Değerli Meslektaşlarım,

Yönetim Kurulumuz Nisan 2018’de göreve geldiğinden bu yana iki yıldan fazla süre geçti. Bu 
çalışma raporunda Nisan 2018’deki Genel Kurul sonrası gerçekleştirilen etkinlikleri bulacaksınız.
Yönetim Kurulu olarak meslektaşlarımızın çalıştıkları kurumlarda karşılaştıkları sorunları birinci 
ağızdan öğrenebilmek ve çözümler üretebilmek amacıyla 20’den fazla hastane ve çok sayıda 
Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ettik. 

Sağlıkta şiddet ne yazık ki karşılaştığımız en önemli sorunlarından biriydi. Yönetim Kurulumuz 
şiddete uğrayan meslektaşlarımızın ilk andan itibaren yanında oldu. Hukuk büromuz gerekli hu-
kuksal desteği kendilerine verdi. Odamızın Hekimler İçin Acil Durum Hattı’nın görünür ve ulaşı-
labilir olması için çaba harcadık. Sağlıkta şiddetin kamuoyu gündeminde tutulması ve TBMM’de 
sağlıkta şiddeti önleyici bir yasanın çıkarılması için basın açıklamaları ve çeşitli etkinlikler düzen-
ledik.

Oda komisyonları ve çalışma gruplarından gelen öneriler ve sağlık alanındaki güncel konularla 
ilgili çok sayıda panel, konferans ve kurs düzenledik. Çevre ve halk sağlığını ilgilendiren her ko-
nuda sadece İzmir içinde değil, çevre illerdeki etkinliklerde de yer aldık. Diğer sağlık ve emek 
meslek örgütleri ile ortak eylem ve etkinliklere katıldık.

Bu yıl 14 Mart haftası etkinliklerimizin büyük bölümünü Covid-19 pandemisi nedeniyle gerçek-
leştiremedik. Yönetim Kurulumuz pandemi sürecinin şeffaf, bilimsel kurallara uygun ve etkin  iz-
lemi için gerek ilimiz sağlık yöneticileri gerekse yerel yönetimlerle ve konunun bileşenleri diğer 
kurum ve örgütlerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu, özellikle sağlık çalışanlarının sağlığının 
korunması için tüm önlemlerin alınması gerektiğini en başında bildirdi. 

Odamızın temin edebildiği kişisel koruyucu donanımlar gönüllü meslektaşlarımız tarafından ge-
reksinimi olan meslektaşlarımıza iletildi. Bu konudaki çabalarımıza destek olan, katkı sağlayan 
kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz. 

Pandemi döneminde yaşanan özlük hakları sorunları için gerek hastane yönetimleri gerekse İl 
Sağlık Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirdik. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışan-
larla işbirliği yapılmasını, eşit ve adaletli bir görev paylaşımı için çaba harcanmasını önerdik.
Pandemi koşullarında sağlık hizmeti sunabilmek için büyük bir özveriyle çalışan hekimler arasın-
da ek ödemede yaratılan adaletsizlikler sağlık ekibinin motivasyonunu olumsuz etkiledi. Yönetim 
Kurulumuz bu konuda iletilen yakınmalara, yaşanan adaletsizliklere müdahil oldu. 

Pandemi sürecinde çıkarılan genelge ile sağlık çalışanlarının izinleri, istifa, emeklilik ve görev 
değişiklikleri yasaklanmasına karşın, bazı özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler ücretsiz izi-
ne çıkarıldı, bir bölümünün ise gelirlerinde belirgin düşme oldu. Yönetim Kurulumuz pandemi 
süresince  sağlık hizmetlerinin aksamaması,  artan sağlık çalışanı gereksiniminin karşılanması ve 
sağlık çalışanlarının  geçimlerini sağlayacak bir işte çalışabilmelerinin sağlanması için hazırladığı 
çözüm önerilerini basın ve kamuoyu ile paylaştı.

Evlerindeki bireylere hastalık bulaştırma kaygısı taşıyan hekimler ve sağlık çalışanlarının kalabi-
leceği yerler ayarlanması için İzmir Büyük Şehir Belediyesi (İBB) ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne çağrı 
yaptık. İzmir Büyük Şehir Belediyesi, kent merkezinde üç otelin bu amaçla sağlık çalışanlarına 
tahsis edilmesini sağladı. 
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Sunuş

Hekim ve sağlık çalışanları, Covid-19 pozitif olduklarında iş kazası ve meslek hastalığı olarak yo-
rumlanmamakta ve bu konuda resmi bildirimlerinin yapıldığına dair bir bilgi verilmemektedir. 
Covid-19 pozitif hekim ve sağlık çalışanlarının çalıştıkları kurumlar ne olursa olsun hastalıklarının 
iş kazası / meslek hastalığı olarak tanımlanması için vefat eden bir meslektaşımız adına Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na başvuru yaptık.

Kuruluş yasalarında değişiklik yapılması planlanan Barolar ve Türk Mühendis ve Mimar Odala-
rı Birliği ile birlikte ortak basın toplantısı gerçekleştirdik. Meslek odalarımıza ve Türk Tabipleri 
Birliği’ne yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmeyecek, hekimlik değerlerini ve mesleki etik 
ilkeleri savunmaya devam edeceğiz.

İktisadi işletmemiz olan İlk Yardım Eğitim Merkezi’nin Sorumlu Müdürü meslektaşımız Dr. Oğuz 
Yanık’a geçtiğimiz dönem boyunca gerçekleştirdiği yararlı ve verimli çalışmalar için teşekkür 
ederiz.

Özverili çalışmaları için Hukuk Büromuz sorumlusu Av. Mithat Kara’ya, Oda çalışanlarımız Arzu 
Ergünal, Özlem Sabırlar, Nazlı Akkaş Özgür Sabırlar, Mesut Biçer ve Mustafa Dinçay’a da teşek-
kürlerimizi sunarız.

Bizler halkın sağlık hakkını savunurken, barışın egemen olduğu, özgür, adil, demokratik bir ülke-
de yaşama isteğimiz de güçleniyor. Akıldan ve bilimden yana olma tutumumuzu bugün olduğu 
gibi yarın da sürdüreceğiz. İnsanca çalışma koşulları, çalışırken ve emeklilikte insanca ücret, iş ve 
gelir güvencesi, mesleki bağımsızlık, eşit, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti için mücadeleye 
devam edeceğiz. Siz meslektaşlarımızı da bu mücadelede bizimle olmaya ve çalışmaya davet 
ediyoruz.

Saygılarımla

Prof. Dr. Funda Barlık Obuz
İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı
      



İzmir Tabip Odası 2018-2020 Genel Kurul Çalışma Raporu

-6-

Yönetim Kurulu

PROF. DR. FUNDA BARLIK OBUZ
Başkan

OP. DR. M.LÜTFİ ÇAMLI
Genel Sekreter

DOÇ. DR. NERGÜL ÇÖRDÜK
Veznedar Üye

OP. DR. HAKAN KÖSE
Muhasip Üye

OP. DR. FATİH SÜRENKÖK
Yönetim Kurulu Üyesi

UZM. DR. FİRDEVS ÇETİN UYSAL
Yönetim Kurulu Üyesi
  
DR. NURİ SEHA YÜKSEL
Yönetim Kurulu Üyesi



-7-

İzmir Tabip Odası 2018-2020 Genel Kurul Çalışma Raporu

Onur Kurulu

PROF. DR. EMEL ADA
DEÜT Fakültesi Radyoloji AD Öğretim Üyesi

PROF. DR. ŞÜKRÜ BOYLU
Genel Cerrahi Uzmanı

DOÇ. DR. RAZİYE CANAN VERGİN
Pediatrik Hematoloji Uzmanı

UZM. DR. YAŞAR ZORLU
Nöroloji Uzmanı

PROF. Dr. SERAP AKSOYLAR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Denetleme Kurulu

PROF.DR. İZGE H. GÜNAL
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

UZM.DR. F.YÜCE AYHAN
Tıbbi Mükrobiyoloji Uzmanı

UZM.DR. SABRİ DERELİ
İç Hastalıkları Uzmanı
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TTB Büyük Kongre Delegeleri

PROF. DR. SERHAT BOR
EÜTF Gastroenteroloji BD Öğretim Üyesi

DR. ALİ AĞZITEMİZ
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

DR.ZEHRA METE
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

PROF. DR. AHMET ÖMER ÖZÜTEMİZ
EÜTF Gastroenteroloji BD Öğretim Üyesi

DR. MURAT ERMETE
Patoloji Uzmanı

PROF. DR. SÜLEYMAN KAYNAK
DEÜTF Göz Hastalıkları AD Öğretim Üyesi

PROF. DR. TÜRKAN SÜREN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

OP.DR. HÜRRİYET DEREBAŞI
KBB Hastalıkları Uzmanı

Dr. MUSTAFA VATANSEVER
Pratisyen Hekim, İşyeri Hekimi

UZM.DR. BEHİYE MUNGAN
Nöroloji Uzmanı

UZM.DR. NEZAKET KAYA
Psikiyatri Uzmanı

PROF. DR. AYŞIN ZEYTİNOĞLU
EÜTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Öğretim Üyesi 

OP. DR. SUAT KAPTANER
KBB Uzmanı

PROF. DR. SAİT EĞRİLMEZ
EÜTF Hastanesi Göz Hastalıkları AD Öğretim Üyesi

PROF. DR. SUAT BÜKET
Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı
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14 Nisan 2018
Genel Kurul ve Seçim

20 Nisan 2018 
1 Mayıs organizasyonu kurum temsilcileri 
toplantısı

23 Nisan 2018
Cumhuriyet Meydanı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı töreni 
Dr.Nuri Seha Yüksel

23 Nisan 2018
Ziyaretçi
TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi Yayın 
Kurulu

25 Nisan 2018
Karşıyaka 2 Nolu ASM’de görev yapan 
Dr.Bülent Öner’in saldırıya uğraması hakkın-
da duruşma
Yer: Karşıyaka Adliyesi

25 Nisan 2018
Ziyaretçi
Hemşireler Derneği

25 Nisan 2018
Ziyaretçi
SES İzmir Şubesi

25 Nisan 2018
Ziyaretçi
Hekim Meclisi Divanı

25 Nisan 2018
Ziyaretçi
Çevre Sağlığı Komisyonu

25 Nisan 2018
Ziyaretçi
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

26 Nisan 2018
Ziyaretimiz
Kemalpaşa Devlet Hastanesi’nde saldırıya 
uğrayan Dr.Özlem Başak Demirel
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01 Mayıs 2018
Emek ve Dayanışma Bayramı
Gündoğdu Meydanı

01 Mayıs 2018
Toplantı
İnsan Hakları Komisyonu

02 Mayıs 2018
Toplantı
Onur Kurulu

02 Mayıs 2018
Ziyaretçi
Sağlık Hukuku Komisyonu

02 Mayıs 2018
Ziyaretçi
Tamamlayıcı Sağlık Uygulamaları Çalışma 
Grubu

03 Mayıs 2018
Sunum
Tazelenme Üniversitesi (Av.Mithat Kara)

03 Mayıs 2018
Sunum
İYEM Mesul Müdürü Dr.Oğuz Yanık’ın 
Yönetim Kurulu’na sunumu

04 Mayıs 2018
Meslek Tanıtım Günleri
Karşıyaka Emlakbank Süleyman Demirel 
Anadolu Lisesi
Odamız adına Dr. Mübetcel İlhan katılmıştır.

07 Mayıs 2018
Ziyaretçi
CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok

07 Mayıs 2018
Cumhuriyet Gazetesi İzmir Bürosu’nun açılışı
Dr.M.Lütfi Çamlı, Dr.Fatih Sürenkök, Dr.Hakan 
Köse

08 Mayıs 2018
Basın Açıklaması
“Sağlıkta Şiddet Son Bulmuyor”
Yer: DEÜTF Hastanesi

08 Mayıs 2018
Toplantı
Asistan Hekimler Komisyonu

08 Mayıs 2018
Toplantı
Aile Hekimliği Komisyonu

09 Mayıs 2018
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

09 Mayıs 2018
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

10 Mayıs 2018
Toplantı
Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler 
Komisyonu
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10 Mayıs 2018
Toplantı
Çevre Sağlığı Komisyonu

11 Mayıs 2018
“Sıfır Atık Semineri” 
Dr.Hakan Köse
Yer: İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüğü

11 Mayıs 2018
“12 Mayıs Hemşireler Günü Etkinliği”
“Küresel Sağlık, Küresel Hekimlik ve Sağlıkta 
Eşitlik” konulu konuşma
Dr.M.Lütfi Çamlı
Yer: Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi

13 Mayıs 2018
Toplantı
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu 
Yer: TTB
Odamız adına Dr. Şahin Budak katılmıştır.

14 Mayıs 2018
Toplantı
Emekli Hekimler Komisyonu

14 Mayıs 2018
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

14 Mayıs 2018
Ziyaretçimiz
İzmir Meslek Odaları Platformu

15 Mayıs 2018
Toplantı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

15 Mayıs 2018
Toplantı
İnsan Hakları Komisyonu

16 Mayıs 2018
Konferans – İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 
Komisyonu
“Sanayi İşyerinde Çalışan İşçilerin Tetanoz 
Aşılamaları Daha Etkin ve Daha Verimli Yapı-
labilir mi?” 
Konuşmacılar : Dr.Hülya Özkan Özdemir, 
Dr.Selma Tosun

16 Mayıs 2018
Toplantı
Onur Kurulu
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17 Mayıs 2018
Birim Toplantısı
Yer: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi

17 Mayıs 2018
Toplantı
Tamamlayıcı Sağlık Uygulamaları Çalışma Gru-
bu

20 Mayıs 2018
Toplantı
“TTB Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitim”
Yer: Kahya Otel/Ankara
Dr.Funda Barlık Obuz, Dr.M.Lütfi Çamlı, Dr.Şükrü 
Boylu 

21 Mayıs 2018
Ziyaretçi
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla

21 Mayıs 2018
Toplantı
İzmir Meslek Odaları Platformu

22 Mayıs 2018
Toplantı
Onur Kurulu

 22 Mayıs 2018
Toplantı
Özel Hekimlik Komisyonu

23 Mayıs 2018
Ziyaretimiz
İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimi Dr.Nurettin Ünal

23 Mayıs 2018
Birim Toplantısı
Yer: İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi 

23 Mayıs 2018
Hukuk
Hekime Yönelik Şiddet Duruşması
Dr.Bülent Öner’in Duruşması

23 Mayıs 2018
Toplantı
Asistan Hekimler Komisyonu

23 Mayıs 2018
Toplantı
Kültür Sanat Sosyal Faaliyetler Komisyonu

24 Mayıs 2018
Ziyaretçi
Eğit-Der

24 Mayıs 2018
TTB Büyük Kongre Delegasyonu toplantısı 

28 Mayıs 2018
“Mesleki Gölge Etkinliği”
TED Aliağa Koleji
Odamız adına Dr.Behiye Mungan katılmıştır.

28 Mayıs 2018
Toplantı
Sağlık Hukuku Komisyonu
29 Mayıs 2018
Toplantı
Hekim Meclisi

30 Mayıs 2018
Toplantı
İnsan Hakları Komisyonu
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30 Mayıs 2018
Konferans – İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 
Komisyonu
“İşyerinde Gürültü Kontrol Programının 
Uygulanması”
Konuşmacı : Dr.Ayşe Öztürk

31 Mayıs 2018
Ziyaretimiz
DEÜ Rektörü Prof.Dr.Erdal Çelik’i ziyaret

31 Mayıs 2018
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

31 Mayıs 2018
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri “Gezi’nin 5. 
Yılı basın açıklaması”

01 Haziran 2018
Ziyaretçi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn-
lerinin ders kapsamında ziyareti

04 Haziran 2018
Ziyaretimiz
DEÜ Dekanı Prof.Dr.Oğuz Dicle’yi ziyaret

04 Haziran 2018
Birim Toplantısı
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi 

05 Haziran 2018
Ziyaretçi
Halkların Köprüsü Derneği

05 Haziran 2018
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

05 Haziran 2018
Açıklama
“Dünya Çevre Gününde Gerçek Çevre Müca-
delesinin İçinde ve Toplumun Yanındayız!”
İzmir Tabip Odası-Çevre Sağlığı Komisyonu

06 Haziran 2018
Ziyaretçi
Saadet Patisi Milletvekili adayları

06 Haziran 2018
Toplantı
Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler 
Komisyonu

06 Haziran 2018
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

07 Haziran 2018
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
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07 Haziran 2018
Basın Açıklaması
“ARTIK YETER! Yağma düzenine karşı çıkıyor, 
TAMAM diyoruz.”
İzmir Tabip Odası-DİSK Ege Bölge 
Temsilciliği-KESK İzmir Şubeler Platformu-
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu

08-09-10 Haziran 2018
TTB 69. Büyük Kongresi (Seçimli)
Ankara

08 Haziran 2018
Toplantı
Onur Kurulu

08 Haziran 2018
Toplantı
Tamamlayıcı Sağlık Uygulamaları Çalışma 
Grubu

11 Haziran 2018
Panel-Çevre Sağlığı Komisyonu
“İzmir’in Çevre Sorunları”
Konuşmacılar : Dr.Ali Osman Karababa, 
Dr.Ahmet Soysal

12 Haziran 2018
Toplantı
İnsan Hakları Komisyonu

12 Haziran 2018
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

13 Haziran 2018
Basın Açıklaması
“Geleceğimize, Sağlığımıza ve Oyumuza 
Sahip Çıkalım”
(İzmir Tabip Odası-SES İzmir Şubesi)

13 Haziran 2018
Tiyatro Çalışma Grubu, tanıtım ve söyleşisi
Mahir Özel

18 Haziran 2018
Basın Açıklaması
“Sağlıkta Şiddete Alışmak İstemiyoruz”
Yer: EÜTF Acil Servis Önü

19 Haziran 2018
CHP Genel Başkanlı Kemal Kılıçdaroğlu, 
İzmir’in sivil toplum kuruluşları, meslek birlik-
leri, sendikaları, hemşeri ve inanç dernekleri-
nin temsilcileri ile toplantı
Yer: Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi
Dr.Firdevs Çetin Uysal, Dr.Nuri Seha Yüksel
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19 Haziran 2018
Toplantı
Özel Hekimlik Komisyonu

19 Haziran 2018
Sinema Atölyesi Çalışma Grubu
Ufuk Tambaş

20 Haziran 2018
Ziyaretçi
CHP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayları

20 Haziran 2018
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

20 Haziran 2018
Ayaküstü İzmir Söyleşisi
Nejat Yentürk

21 Haziran 2018
Ziyaretimiz
Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Başhekimi 
Op.Dr.İlker Kızıloğlu

21 Haziran 2018
Birim Toplantısı
Yer: Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi 

21 Haziran 2018
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

22 Haziran 2018
Sağlıkta Şiddete Karşı Görev Etkinliği
Yer: EÜTF Hastanesi

23 Haziran 2018
Toplantı
Asistan Hekimler Komisyonu
Konu: İstanbul Protokolü

25 Haziran 2018
Toplantı
Sağlık Hukuku Komisyonu

25 Haziran 2018
Tören
D.E.Ü.T.F. Mezuniyet Töreni
Prof.Dr.Funda Barlık Obuz
Yer: DEÜ Buca Tınaztepe Yerleşkesi Amfi 
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26 Haziran 2018
Toplantı
Hekim Meclisi

26 Haziran 2018
Toplantı
Asistan Hekimler Komisyonu

27 Haziran 2018
Toplantı
Onur Kurulu

27 Haziran 2018
Toplantı
Özel Hekimlik Komisyonu

27 Haziran 2018
Tören
E.Ü.T.F. Mezuniyet Töreni
Prof. Dr.Funda Barlık Obuz
Yer: İzmir Arena/Bayraklı

28 Haziran 2018
Rehberli Sergi Ziyareti
“Renk Işık Titreşim Türk İzlenimcileri”
ARKAS Sanat Merkezi

28 Haziran 2018
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

03 Temmuz 2018
Toplantı
İnsan Hakları Komisyonu

04 Temmuz 2018
Ziyaretimiz
İzmir İl Sağlık Müdürü Dr.Bediha Salnur

04 Temmuz 2018
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

05 Temmuz 2018
Toplantı
Hekime Şiddet Çalışma Grubu

06 Temmuz 2018
Ziyaretimiz
İzmir Valisi Erol Ayyıldız

10 Temmuz 2018
Basın Açıklaması
“Hukuksuz Şekilde İhraç Edilen Meslektaşla-
rımızın Yanındayız!”
İzmir Tabip Odası-TTB-TMMOB-KESK
Yer: DEÜ Rektörlüğü önü

11 Temmuz 2018
Toplantı
Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler 
Komisyonu

11 Temmuz 2018
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

12 Temmuz 2018
Hukuk
Sağlık Hukuku Eğitimi
Yer: İrenbe Tüp Bebek Merkezi

12 Temmuz 2018
Ziyaretimiz
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Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş
12 Temmuz 2018
Rehberli Sergi Ziyareti
“Renk Işık Titreşim Türk İzlenimcileri”
ARKAS Sanat Merkezi

13 Temmuz 2018
Ziyaretimiz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Başhekimi 
Dr.Enver İlhan

13 Temmuz 2018
Birim Toplantısı
Yer: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

17 Temmuz 2018
Ziyaretimiz
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Has-
tanesi Başhekim Yardımcısı Dr.Özlem Özde-
mir Yılmaz

17 Temmuz 2018
Birim Toplantısı
Yer: İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa 
Hastanesi  

17 Temmuz 2018
Toplantı
İnsan Hakları Komisyonu

18 Temmuz 2018
Ziyaretimiz
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu

18 Temmuz 2018
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

19 Temmuz 2018
Toplantı
Onur Kurulu

20 Temmuz 2018
Sağlıkta Şiddete Karşı Ortak Basın 
Açıklaması
Yer: DEÜTF Hastanesi

25 Temmuz 2018
Ziyaretimiz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.Behçet Uz Ço-
cuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Başhekimi Dr.Tanju Çelik

25 Temmuz 2018
Birim Toplantısı
Yer: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.Behçet 
Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi   
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28 Temmuz 2018
Toplantı
“TTB Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans Buluş-
ması”
Yer: Urfa Tabip Odası
Dr.Nuri Seha Yüksel

30 Temmuz 2018
Ziyaretimiz
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Konu: Aile Hekimliği Uygulamasında Yaşa-
nan Sorunlar

31 Temmuz 2018
Toplantı
İnsan Hakları Komisyonu

31 Temmuz 2018
Toplantı
Sağlık Hukuku Komisyonu

01 Ağustos 2018
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

04-05 Ağustos 2018
İstanbul Protokolü Eğitimi
İzmir Tabip Odası-Türkiye İnsan Hakları Vakfı

07 Ağustos 2018
Basın toplantısı
“Medyada Sağlıkta Şiddetin Ele Alınışı”
İzmir Tabip Odası-TTB-EBTO

8 Ağustos 2018
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

15 Ağustos 2018
Ziyaretçi
Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Saadet 
Çağlın

28 Ağustos 2018
Ziyaretçi
Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu

28 Ağustos 2018
Toplantı
Onur Kurulu

04 Eylül 2018
Toplantı
İnsan Hakları Komisyonu

07 Eylül 2018
Toplantı
Halk Sağlığı İzleme ve Değerlendirme
Yer: Halk Sağlığı Hizm.Başk.
Dr.Nuri Seha Yüksel

10 Eylül 2018
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşme
Konu: E-nabız, E-reçete

11 Eylül 2018
Toplantı
Özel Hekimlik Komisyonu

11 Eylül 2018
Konferans
“Şarbon Hakkında Neler Biliyoruz”
Prof.Dr.Hüsnü Pullukçu
12 Eylül 2018
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

13 Eylül 2018
Ziyaretçi 
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko
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16 Eylül 2018
Dünya Sepsis Günü Etkinliği: Bisiklet Gezisi
“Yaşamı Değil Sepsis’i Frenliyoruz!”
Bisikletliler Derneği İzmir Temsilciliği-Türk 
Yoğun Bakım Derneği

18 Eylül 2018
Konferans
“Hekimlikte Beden Dili”
Dr.Nezaket Kaya

20 Eylül 2018
Basın Açıklaması
“Yıpranma Payı ve Ücret Farkımızı İstiyoruz”
Yer: İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi Başhekimlik önü

20 Eylül 2018
Türk Halk Müziği Koro Çalışması

20 Eylül 2018
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 

20 Eylül 2018
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

22 Eylül 2018
“TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu 
 toplantısı”
Konu: Kriz; Sağlık Ortamı ve Şehir Hastanele-
rine Etkisi
Yer:TTB
Dr.Fatih Sürenkök

25 Eylül 2018
Tören
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-
2019 Öğretim Dönemi açılış töreni
Prof. Dr.Funda Barlık Obuz
Yer: DEÜTF Kurucu Öğretim Üyeleri 
Konferans Salonu

25 Eylül 2018
Söyleşi ve Fotoğraf Sunumu
“Teknolojik Gelişim ve Toplumsal Değişim 
Çağında Fotoğraf Sanatı”
Doç.Dr.A.Beyhan Özdemir

26 Eylül 2018
Ziyaretimiz
İzmir İl Emniyet Müdürü 
Hüseyin Aşkın’ı ziyaret
Konu: Hekime Yönelik Şiddet Olguları

26 Eylül 2018
Toplantı
Kültür Sanat Sosyal Faaliyetler Komisyonu

27-28 Eylül 2018
Toplantı
“Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri ve 
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Sağlıkçı Tutumu”
Yer: Mardin Tabip Odası
Dr.M.Lütfi Çamlı

27-28-29-30 Eylül 2018
Bilirkişilik temel Eğitimi

27 Eylül 2018
Türk Halk Müziği Koro Çalışması

01 Ekim 2018
“Dr.Emre Kapkın’ı Anma Etkinliği”
İzmir Tabip Odası-Türkiye İnsan Hakları Vakfı 
İzmir Temsilciliği-Türkiye Psikiyatri Derneği 
İzmir Şubesi, İzmir Psikodrama Derneği 

01 Ekim 2018
Toplantı
Tiyatro Topluluğu

02 Ekim 2018
Toplantı
Onur Kurulu

02 Ekim 2018
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

03 Ekim 2018
Toplantı
Aile Hekimliği Komisyonu

03 Ekim 2018
Basın Açıklaması
“Yetkilileri Harekete Geçirmek İçin Daha Kaç 
Can Vermemiz Beklenmektedir?”
Yer: Cumhuriyet Meydanı

03 Ekim 2018
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

03 Ekim 2018
TMMOB EMO İzmir Şubesi
“50. Yıl Söyleşileri: Şehir Hastaneleri Gerçeği”
Yer: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
Prof.Dr.Funda Barlık Obuz

04 Ekim 2018
Toplantı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

04 Ekim 2018
Türk Halk Müziği Koro Çalışması

04 Ekim 2018
Sunum
“Sunum Teknikleri: Uyutmadan Dinletme”
Prof.Dr.Serhat Bor
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05-12-19-26 Ekim 2018
Film Atölyesi Çalışması

06 Ekim 2018
TTB Aile Hekimliği Kol toplantısı
Yer: TTB
Dr.Nuri Seha Yüksel

08 Ekim 2018
Toplantı
Hastane temsilcisi hekimler ile
Konu: Şiddete Karşı Eylem Takvimi

08 Ekim 2018
Türk Sanat Müziği Koro Çalışması

09 Ekim 2018
Basın Açıklaması
“Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyoruz! Hemen 
Şimdi!”
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İKÇÜ 
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medi-
calpark İzmir Hastanesi

09 Ekim 2018
Toplantı
Tiyatro Topluluğu

09-16-23-30-31 Ekim 2018
Fotoğraf Eğitimi

10 Ekim 2018
Birim Toplantısı
Yer: Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdür-
lüğü
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10 Ekim 2018
Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum Nöbet 
etkinliği
Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi önü

10 Ekim 2018
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

11 Ekim 2018
Türk Halk Müziği Koro Çalışması

11 Ekim 2018
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

11 Ekim 2018
İkimiz Müzik Dinletisi
Dr.Hulusi Sam, Mahsum Sızlanan

12 Ekim 2018
“TTB Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Gru-
bu” toplantısı
Yer: TTB
Dr.Ali Ağzıtemiz

13 Ekim 2018
“İşyeri Hekimliği Yol Haritası Çalıştayı”

13 Ekim 2018
Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum Karşıyaka 
Nöbet etkinliği
Yer: Karşıyaka Çarşı girişi

15 Ekim 2018
Ziyaretçi
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu 
Akpınar

16 Ekim 2018
Ziyaretçi
DEÜTF İntörnlerinin ders kapsamında 
ziyareti

16 Ekim 2018
Toplantı
Tiyatro Topluluğu

16 Ekim 2018
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

16 Ekim 2018
Toplantı
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile
Konu: E-Nabız 

17 Ekim 2018
“Türk Tabipleri Birliği’nin Sağlıkta Şiddete 
Karşı Bildirgesi”ni kamuoyuyla paylaşmak; 
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Türkiye Büyük Millet Başkanı ve Sağlık Baka-
nı ile görüşme”
Prof.Dr.Funda Barlık Obuz

17 Ekim 2018
Sunum-Halk Sağlığı Komisyonu
“Gezegen Sağlığı”
Konuşmacı : Prof.Dr.Hakan Abacıoğlu

18 Ekim 2018
Türk Halk Müziği Koro Çalışması

20 Ekim 2018
Toplantı
Ege Bölgesi Tabip Odaları
İzmir Tabip Odası ev sahipliğinde

22 Ekim 2018
Birim Toplantısı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

22 Ekim 2018
Konferans
“Krizde Sağlık”
Dr.Eriş Bilaloğlu

23 Ekim 2018
Basın Açıklaması
“İzmir’ e Sahip Çık Platformundan, Türkiye 
Barolar Birliği’ne açık çağrı!”

25 Ekim 2018
Toplantı
Onur Kurulu

25 Ekim 2018
Türk Halk Müziği Koro Çalışması

25 Ekim 2018
“Kelebekler” Film Gösterimi
Yer: Karaca Sineması

27 Ekim 2018
“Kriz, Krizin Sağlık Üzerine Etkileri ve önü-
müzdeki sürecin planlanması değerlendir-
me” toplantısı
Yer: İstanbul Tabip Odası
Prof.Dr.Funda Barlık Obuz, Dr.M.Lütfi Çamlı

30 Ekim 2018
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

31 Ekim 2018
Ziyaretimiz
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk 
Aydıner
Konu: Cezaevlerindeki hekimlerin çalışma 
koşulları, cezaevlerindeki sağlık hizmetleri
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01 Kasım 2018
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

01 Kasım 2018
Rehberli Sergi Ziyareti
“1001 Gece”
ARKAS Sanat Merkezi

02 Kasım 2018
“Baroların ve avukatların Avrupa İnsan Hak-
ları standartları konusunda kapasitelerinin 
arttırılması projesi” kapsamında toplantı
Yer: İzmir Barosu
Op.Dr.Fatih Sürenkök

02 Kasım 2018
Sunum
“Malpraktis ve Anestezi”
Yer: DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Av.Mithat Kara
02 Kasım 2018
Basın Açıklaması
“Hekimler Kandırmaca Değil Haklarını İstiyor! 
Nöbet Etkinliği”
Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi önü
02-09-16-23-30 Kasım 2018
Film Atölyesi Çalışması

05 Kasım 2018
Türk Sanat Müziği Koro çalışması

06 Kasım 2018
Toplantı
Aile Hekimliği Komisyonu

06 Kasım 2018
Toplantı
Çevre Sağlığı Komisyonu
06 Kasım 2018
Panel-Sağlık Hukuku Komisyonu
“Sağlıkta Şiddet”
Moderatör: Dr.Yakup Gökhan Doğramacı
Doç.Dr.Başak Bayram, Dr. Öğretim Görevlisi 
Pınar Bacaksız, Av.Dr.Rayhan Bozabalı

07 Kasım 2018
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

07 Kasım 2018
Türk Halk Müziği Koro çalışması

08-11 Kasım 2018
21. Pratisyen Hekimlik Kongresi
Yer: Hatay
Dr.Hilal Tıpırdamaz Sipahi, Dr.Mustafa Vatan-
sever

9 Kasım 2018
Basın Açıklaması
Aile Hekimlerine uygulanan baskı ve mob-
bing protesto edildi.
İl Sağlık Müdürlüğü Önü
İzmir Tabip Odas- SES- Birlik Dayanışma 
Sendikası
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12 Kasım 2018
Toplantı
Hekim Meclisi-Kokteyli

13 Kasım 2018
Sağlık Hukuku Eğitim toplantısı
Yer: Özel Egepol Hastanesi
Av.Mithat Kara

13 Kasım 2018
Türk Sanat Müziği Koro çalışması

13 Kasım 2018
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

14 Kasım 2018
Torbaya, Zorbaya, Kandırmacaya Hayır!
İl Sağlık Müdürlüğü Konak

14 Kasım 2018
Ziyaretçi
Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı 
Dr.Murat Bolat

14 Kasım 2018
Toplantı
Tiyatro Topluluğu

15 Kasım 2018
Ziyaretimiz
İzmir Barosu Başkanı Av.Özkan Yücel

17 Kasım 2018
Sempozyum
“Sağlıkta Mobbing Mobbingde Sağlık”
Yer: AÜTF Hasan Ali Yücel Konferans Salonu
Dr.Nuri Seha Yüksel

19 Kasım 2018
Sunum
“Göbeklitepe”
Doç.Dr.Nezih Aytaçlar

20 Kasım 2018
Ziyaretçi
Konak Belediye Başkanı
Sema Pekdaş

20 Kasım 2018
Ziyaretçi
İzmir İnsan Hakları Derneği 

20 Kasım 2018
Toplantı
Tiyatro Topluluğu

20 Kasım 2018
Sunum-Tamamlayıcı Sağlık Uygulamaları 
Çalışma Grubu
“GETAT Yönetmeliği ve Ülkemizdeki 
Gelişmeler”
Dr.Deniz Aracı

21 Kasım 2018
Türk Sanat Müziği Koro Çalışması
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21 Kasım 2018
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

22 Kasım 2018
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

22 Kasım 2018
Sunum- Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı 
Komisyonu
“Ayrımcılık, Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet”
Prof.Dr.Nilgün Toker

24 Kasım 2018
TTB Merkez Konseyi
Genel Yönetim Kurulu Toplantısı
Yer: Ankara
Op.Dr.Fatih Sürenkök

25 Kasım 2018
TTB Merkez Konseyi
Toplum ve Hekim Dergisi 40. Yıl Etkinlikleri
Yer: Ankara
Op.Dr.Fatih Sürenkök

26 Kasım 2018
Ziyaretimiz
İzmir Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü 
Dr.Gökay Gök

26 Kasım 2018
Basın Açıklaması
“Kök Hücre Bağışı Geleceği Kurtarır”
İzmir Tabip Odası-SES İzmir Şubesi

26 Kasım 2018
Seminer
“Modern Düşüncenin Üç Delisi: Marx-Freud-
Nietzche”
Dr.Doğan Emrah Zıraman

27 Kasım 2018
Ziyaretçi
Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi

27 Kasım 2018
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

27 Kasım 2018
Konferans-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Komisyonu
“Hukuki Boyutuyla Sağlık Alanında Mobbing”
Moderatör: Prof.Dr.Süleyman Kaynak
Dr.Öğr.Üyesi Mine Kasapoğlu Turhan, Doç.
Dr.Alp Limoncuoğlu 

28 Kasım 2018
Ziyaret
Çevre Sağlığı Komisyonu Başkanı Dr.Ahmet 
Soysal
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28 Kasım 2018
Türk Halk Müziği Koro çalışması

28 Kasım 2018
Türk Sanat Müziği Koro çalışması

28 Kasım 2018
Toplantı

Tiyatro Topluluğu

29 Kasım 2018
Panel
“Aile Hekimliğinde Güncel Durum”
Moderatör: Doç.Dr.Tolga Günvar
Dr.Nuri Seha Yüksel, Dr.Kürşat Akkaya, Dr. 
Murat Bolat, Av.Mithat Kara 

30 Kasım/01-02 Aralık 2018
Ata Soyer XXII. Halk Sağlığı Güz Okulu
“Krizde Sağlık”
Yer: Alsancak Havagazı Fabrikası

30 Kasım 2018
Ziyaretimiz
İl Sağlık Müdürlüğü-Dr.Birol Durukan, 
Dr.Anıl Esen
Konu: Adli muayene ve adli raporların İstan-
bul Protokolüne uygunluğu konusunda ortak 
çalışmalar yapmak

Dr.Fatih Sürenkök, Dr.Nuri Seha Yüksel
30 Kasım 2018
Ata Soyer XXII. Halk Sağlığı Güz Okulu müzik 
dinletisi ve kokteyli

03 Aralık 2018
Toplantı
Asistan Hekimler Komisyonu

03 Aralık 2018
“Herşeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı Ol-
sun” fotoğraf sergisi açılış ve kokteyli

Dr.Mürşide Tuncel Başoğlu
04 Aralık 2018
Türk Sanat Müziği Koro çalışması

05 Aralık 2018
Toplantı
Çevre Sağlığı Komisyonu

05 Aralık 2018
Türk Halk Müziği Koro çalışması

06-14-21-27 Aralık 2018
Fotoğraf Eğitimi

07 Aralık 2018
Birim toplantısı
Özel Medicalpark İzmir Hastanesi
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07 Aralık 2018
Dr.Ali Özyurt “Söz Uçar Yazı Kalır”  kitap tanı-
tımı ve söyleşisi

07-08 Aralık 2018
TTB Merkez Konseyi
LGBTİ Kursu
Dr.Zeynep Sedef Varol

08 Aralık 2018
TTB Merkez Konseyi
İnsan Hakları Kol toplantısı
Dr.Zeynep Sedef Varol

08 Aralık 2018
“XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı”
Yer: DEÜ Eski Derslikler Grubu Konferans 
Salonu

10 Aralık 2018
Ziyaret
Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur’un 
ziyareti

10 Aralık 2018
Toplantı
Hekim Meclisi

11 Aralık 2018
Toplantı
Onur Kurulu

11 Aralık 2018
Ziyaretçi
D.E.Ü.T.F. İntörnlerinin ders kapsamında 
ziyareti

11 Aralık 2018
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

11 Aralık 2018
Türk Sanat Müziği Koro çalışması

12 Aralık 2018
Toplantı
Tiyatro Topluluğu

13 Aralık 2018
Basın Açıklaması
“TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Yanındayız!”

14 Aralık 2018
Türk Halk Müziği Koro çalışması

15-16 Aralık 2018
TTB Merkez Konseyi
Etik Bildirgeler Çalıştayı
Dr.Hüseyin Cemal Güvercin
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17 Aralık 2018
Toplantı
Tiyatro Topluluğu

17 Aralık 2018
Türk Sanat Müziği Koro çalışması

18 Aralık 2018
Toplantı
İnsan Hakları Komisyonu

18 Aralık 2018
Sunum:Halk Sağlığı Komisyonu
“Kamusalın Değişimi”
Prof.Dr.Atilla Göktürk

20 Aralık 2018
Toplantı
Tiyatro topluluğu
20 Aralık 2018
Fotoğraf Slayt Sunumu
“Macahel’de Sonbahar”
Dr.Nail Uygur

21 Aralık 2018
Toplantı
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu
22 Aralık 2018
Film Gösterimi-Asistan Hekimler 
Komisyonu
Ekümenopolis-Ucu Olmayan Şehir

24 Aralık 2018
DEÜTF Dahiliye ABD Eğitim Semineri

Av.Mithat Kara
24 Aralık 2018
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 
Komisyonu
24 Aralık 2018
Sunum
“Tıbbi Malpraktiste Güncel Durum ve Ko-
runma Yolları”
Prof.Dr.Erdem Özkara

25 Aralık 2018
Yeni Yıla Merhaba Opera Dinletisi
Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları

26 Aralık 2018
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

26 Aralık 2018
Türk Sanat Müziği Koro çalışması

27 Aralık 2018/03-10-17 Ocak 2019
Modern Düşüncenin Üç Delisi Semineri

04 Ocak 2019
Film Gösterimi-Çevre Sağlığı Komisyonu
“Külkent”

07 Ocak 2019
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 
kokteyli

08 Ocak 2019
Toplantı
Sağlıkta Şiddet Çalışma Grubu
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08 Ocak 2019
Toplantı
Onur Kurulu

08 Ocak 2019
Panel
“Dr.Engin Tonguç’u Anarken Türkiye’de Eğitim ve 
Sağlık”
Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, Prof. Dr. Kemal Koca-
baş, Dr. Ali Ağzıtemiz, Dr. Semiha Özalp Günal

09 Ocak 2019
Türk Sanat Müziği Koro çalışması
10 Ocak 2019
Toplantı
Tamamlayıcı Sağlık Uygulamaları Çalışma Grubu

10 Ocak 2019
Toplantı
Hekim Meclisi

11 Ocak 2019
Ziyaretçi
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk 
Sağlığı Hemşireliği Doktora Öğrencileri
Ders uygulaması
Dr. M. Lütfi Çamlı, Dr.Tuğrul Şahbaz

11 Ocak 2019
Türk Halk Müziği Koro çalışması

14 Ocak 2019
Türk Sanat Müziği Koro çalışması

15 Ocak 2019
“Nazım Hikmet’in Doğum Günü Anısına Şiir 
Gecesi”
Oğuz Tümbaş, Dr.Can Ceylan, Dr.Coşkun 
Şimşekli, Dr.Önder Çolakoğlu, Dr.Yusuf Al-
per

16 Ocak 2019
Meslek Tanıtım Günleri
Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi
Dr.M.Lütfi Çamlı

16 Ocak 2019
Toplantı
Tiyatro Topluluğu

17 Ocak 2019
Sempozyum
“Nöroşirürji Hemşireliğinde Güncel 
Yaklaşımlar”
Av.Mithat Kara
Yer:İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi
17 Ocak 2019
Toplantı
Çevre Sağlığı Komisyonu

17 Ocak 2019
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

18 Ocak 2019
Türk Halk Müziği Koro çalışması
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18 Ocak 2019
Konferans
“Hasta Hekim İletişiminde Sorunlar”
Prof.Dr.Özen Önen Sertöz

21 Ocak 2019
Türk Sanat Müziği Koro çalışması

21 Ocak 2019
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

22 Ocak 2019
Toplantı
İnsan Hakları Komisyonu

23 Ocak 2019
Toplantı
Tiyatro Topluluğu

23 Ocak 2019
Toplantı
Şiddet Çalışma Grubu

24 Ocak 2019
Toplantı
Özel Hekimlik Komisyonu

26 Ocak 2019
TTB Edebiyat Matineleri-3 
Söyleşi:Edebiyat... Şart mıdır?
Konuk Yazar:Şükrü Erbaş

28 Ocak 2019
Türk Sanat Müziği Koro çalışması

29 Ocak 2019
Forum:Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komis-
yonu
“Kadın Hekim Olmak” 

30 Ocak 2019
Toplantı
Kültür Sanat Sosyal Faaliyetler Komisyonu

31 Ocak 2019
Toplantı
Özel Hekimlik Komisyonu

04 Şubat 2019
Türk Sanat Müziği Koro çalışması

05 Şubat 2019
Toplantı
Tiyatro Topluluğu
05 Şubat 2019
Türk Halk Müziği Koro çalışması

05-14-19-26 Şubat/05 Mart 2019
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Photoshop Kursu
06 Şubat 2019
Toplantı
Aile Hekimliği Komisyonu

06 Şubat 2019
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

07 Şubat 2019
Toplantı
Hekim Meclisi

08 Şubat 2019
Ziyaretçi
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı 
Tunç Soyer

11 Şubat 2019
“Felsefenin Tesellisi Seminerleri”nin Tanıtımı

Prof.Dr.Solmaz Zelyüt

11 Şubat 2019
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

12 Şubat 2019
Sunum
“Tıbbi Bilgi Kaynaklarına Erişim”
Prof.Dr.Osman Açıkgöz

13 Şubat 2019
Türk Sanat Müziği Koro çalışması

14 Şubat 2019
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

15 Şubat 2019
Türk Halk Müziği Koro çalışması

18 Şubat 2019
Türk Sanat Müziği Koro çalışması

20 Şubat 2019
Ziyaretçi
CHP Karşıyaka Belediye Başkan aday adayı 
Dr.Cemil Tugay

20 Şubat 2019
Toplantı
Tamamlayıcı Sağlık Uygulamaları Çalışma 
Grubu

20 Şubat 2019
Türk Halk Müziği Koro çalışması

21 Şubat 2019
Toplantı
Asistan Hekimler Komisyonu

21 Şubat 2019
Toplantı
Tiyatro Topluluğu

21 Şubat 2019
Sunum
“Başka 1 Yer İzlanda”
Dr.Şakir Güler, Dr.Yüce Ayhan
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22-23-24 Şubat 2019
TTB II.Aile Hekimleri Buluşması
Yer:Antalya
Dr.Nuri Seha Yüksel, Dr.Sibel Uyan, Dr.Zafer 
Becerik

22 Şubat 2019
Yitik Ozanlar Belgesel Sunumu ve İzmir Tabip 
Odası Halk Müziği Topluluğu Dinletisi
Yönetmen:Ahmet Gülümser  / Sunum:Hüseyin 
Koçak 

25 Şubat 2019
Türk Sanat Müziği Koro çalışması

25 Şubat 2019
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

26 Şubat 2019
Toplantı
Sağlıkta Şiddet Çalışma Grubu 

26 Şubat 2019
Toplantı
Tiyatro Topluluğu

27 Şubat 2019
Türk Halk Müziği Koro çalışması

27 Şubat 2019
Konferans
“İnsan Sağlığında Mikrobiyatanın Önemi”
Prof.Dr.Serhan Sakarya, Moderatör:Dr.Mustafa 
Torun, 

28 Şubat 2019
Fotoğraf Sunumu
Dr.İsmail Ertin

28 Şubat 2019
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

28 Şubat 2019
Konser
İzmir Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korosu
Yer:İsmet İnönü Sanat Merkezi

01 Mart 2019
Tören
D.E.Ü.T.F.’nin Kuruluşunun 41. Yılı 
Prof.Dr.Funda Barlık Obuz
Yer: DEÜTF Derslikler Grubu Binası Kurucu 
Öğretim Üyeleri Konferans Salonu

 01 Mart 2019
Toplantı
Tiyatro topluluğu

01 Mart 2019
Türk Halk Müziği Koro çalışması

01 Mart 2019
Sunum
“Yakın İlişkiler” Dr.Gizem Sürenkök
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04 Mart 2019
Türk Sanat Müziği Koro çalışması

04 Mart 2019
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

05 Mart 2019
Toplantı
Özel Hekimlik Komisyonu

06 Mart 2019
Toplantı
Asistan Hekim Komisyonu

06 Mart 2019
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

06 Mart 2019
Toplantı
Aile Hekimliği Komisyonu

06 Mart 2019
Film Gösterimi:Asistan Hekim Komisyonu
“Kapitalizm:Bir Aşk Hikayesi”

07 Mart 2019
Toplantı
Hekim Meclisi

08 Mart 2019
Konferans:Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı 
Komisyonu
8 Mart Dünya Kadınlar Günü “Kadın Emeği ve 
Sağlık” Doç.Dr.Aslı Davas             
8 Mart Kadın Yürüyüşü      
 
09 Mart 2019
Basın Açıklaması
14 Mart’ın 100. Yılında Türkiye’de Sağlık 
(İzmir Tabip Odası, İzmir Eczacı Odası, İzmir 
Veteriner Hekimler Odası, İzmir Aile Hekimleri 
Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası (SES) İzmir Şubesi, Birinci Basamak 
Birlik ve Dayanışma Sendikası)

11 Mart 2019
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

11 Mart 2019
Tıp Haftası Etkinlikleri
Takım Satranç Turnuvası 
Yer:İKÇÜ Personel Yemekhanesi 
2. Kat-Çiğli Kampüsü 
Sanatçı Hekimler Sergisi açılış ve kokteyli 

(11-13 Mart 2019)
Söyleşi: “Edebi/ebedi değişim 80’lerden bugü-
ne Latife Tekin romanlarında Türkiye ve dünya” 
 (Konuşmacı:Latife Tekin, Moderatör:Mustafa 
Sütlaş)

12 Mart 2019
Toplantı
Onur Kurulu

12 Mart 2019
Tıp Haftası Etkinlikleri
Masa Tenisi Finalleri 
Yer:DEÜTF Dekanlık Binası 4.Kat Fuaye Alanı
Konser:”İKÇÜ Özgün Halk Dansları Türk Halk 
Müziği Korosu” Şef:Murat Atmaca
Yer:İKÇÜ Merkez Konferans Salonu, Çiğli Kam-
püsü
Sunum: Klasik Yunan Mitolojisi ve Tıp (Dr.Meh-
met Mustafa Açıl)



İzmir Tabip Odası 2018-2020 Genel Kurul Çalışma Raporu

-36-

13 Mart 2019
Tıp Haftası Etkinlikleri
Panel:Hekimin Yolculuğu (Prof.Dr.Ayşen 
Baykara,Öğr.Gör.Dr.Ahu Pakdemirli,Araş.
Gör.Dr.Ayşe Pelin Avcı,Dönem 6 Öğrencisi 
Sercan Çetin, Dönem 1 Öğrencisi İpek Kılıç) 
Moderatör:Doç.Dr.Başak Baykara
Yer:DEÜTF Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans 
Salonu
Kısa Film Gösterimi “Hekimlik Serüveni”

14 Mart 2019
Tıp Haftası Etkinlikleri
Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Töreni 
Yer:İzmir Cumhuriyet Meydanı
Tıp Bayramı Resmi Töreni, Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşı,Açılış Konuşmaları,
Meslekte 40. yılını Dolduran Hekimler Plaket 
Töreni
Spor Karşılaşmaları Ödül Töreni,Kokteyl
Yer:Atatürk Kültür Merkezi-Konak
Konferans:Klasik Müzik ve Tıp (Prof.Dr.Mete 
Neptün)
Yer:EÜTF Muhittin Erel Amfisi
Sunum:Tarihsel Süreçte İzmir’de Tıp (Dr.Eren 
Akçiçek)
Yer:EÜTF Muhittin Erel Amfisi
Panel:Şiddetin Gölgesinde Sağlık (Doç.
Dr.Başak Bayram, Dr.Murat Bolat,Dr.Gizem 
Keçeci) Moderatör:Dr.Mübetcel İlhan
Yer:Atatürk Kültür Merkezi-Konak
Fotoğraf Sergisi:”Hekim Gözüyle Yaşama Dair” 
Açılış ve kokteyli
Konser: İzmir Tabip Odası Halk Müziği 
Topluluğu
Yer:Atatürk Kültür Merkezi-Konak

15 Mart 2019
Tıp Haftası Etkinlikleri
Sunum:”Kamu Özel Ortaklığı Şehir Hastaneleri 
Ne Getiriyor? Ne Götürüyor?” (Op.Dr.Bayazıt 
İlhan, Dr.Yıldız Tur Biçer) Moderatör:Dr.Fatih 
Sürenkök
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Tiyatro:Cephede Piknik İzmir Tabip Odası Ti-
yatro Grubu
Yer:İsmet İnönü Sanat Merkezi

16 Mart 2019
Konferans:Gıda Güvenliğinde Güncel Mesele-
ler (Konuşmacı:Bülent Şık)

16 Mart 2019
Tıp Haftası Etkinlikleri
Tıp Balosu    
Yer:Nevizade

17 Mart 2019
Tıp Haftası Etkinlikleri
Bergama Gezisi
18-25 Mart/01-08-15 Nisan 2019
Felsefe Eğitimi

20 Mart 2019
Ziyaretçi
DSP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk 
Karakülçe ve 
Konak Belediye başkan adayı Av.Ali Sami Er

22 Mart 2019
Söyleşi:Roman ve Ekoloji
Dr.Necdet Özkaya (Mistik Göl Dörtlüsü)
Dr.Ahmet Soysal (Bir Ekolojistin Not Defteri)

23 Mart 2019
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Sü-
rekli Eğitim Programı
“İşçi Sağlığı İzlem Ölçüt ve Göstergeleri”

25 Mart 2019
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 
Komisyonu

25 Mart 2019
Toplantı
Aile Hekimliği Komisyonu

27 Mart 2019
Toplantı
Kültür Sanat Sosyal Faaliyetler Komisyonu

28 Mart 2019
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

01 Nisan 2019
Basın Açıklaması
“Sağlıkta Şiddete Alışmayacağız” 

02 Nisan 2019
Ziyaretçi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn-
lerinin ders kapsamında ziyareti

02 Nisan 2019
Toplantı
Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler 
Komisyonu

03 Nisan 2019
Toplantı
Emekli Hekimler Komisyonu
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3 Nisan 2019
Basın Açıklaması
“Şiddet Varsa Biz Yokuz”
Yer: Konak Meydanı

03-10-17-24 Nisan/08-15 Mayıs 2019
Kısa Film Atölyesi
“Senaryo-Kamera-Yönetmenlik ve Kurgu 
Dersleri”

04 Nisan 2019
Toplantı
Hekim Meclisi

08 Nisan 2019
“Barış ve Umut Söyleşisi ve İmza Günü” 
Dr.A.Özdemir Aktan, Dr.Ali Özyurt

11 Nisan 2019
Cinselliğin farklı yüzleri panel dizisi
1.Panel: Cinselliği Konuşmak

17 Nisan 2019
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 
Sürekli Eğitim Programı
“İşyerinde Yedi Adımda Dünya Standartların-
da Sağlık Organizasyonu (WCM-WCH)”
Konuşmacılar: Dr.Bülent Aslanhan-Dr.Serap 
Erkula

17 Nisan 2019
Sağlıkta Şiddet Günü
Saygı Duruşları

17 Nisan 2019
BASIN AÇIKLAMASI
İzmir Sağlık Platformu
Sağlkta Şiddet Günü 
Yer: Konak Meydanı

20 Nisan 2019
Ara Genel Kurul

22 Nisan 2019
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
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25 Nisan 2019
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

26 Nisan 2019
Kitlesel Basın Açıklaması
“Çernobil Felaketinin Yıldönümünde 
Gaziemirde’yiz, Eski Kurşun Fabrikası Radyo-
aktif Kirlilik Yaymaya Devam Ediyor” Nükleer 
Karşıtı Platform İzmir Bileşenleri, TMMOB 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Barosu, 
İzmir Tabip Odası, EGE-ÇEP, Gaziemir Çevre 
Platformu, İzmir Yaşam Alanları Girişimi
(Dr.M. Lütfi Çamlı)

26 Nisan 2019
Toplantı
TTB-HUV Danışma Kurulu 
Yer: Ankara
Odamız adına Dr.Gürkan Ertuğrul katılmıştır.
 
27 Nisan 2019
İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları-Proje 
Şenliği
Odamız adına Dr.Aygül Çiftçi katılmıştır.

27 Nisan 2019
Toplantı
TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler kol 
toplantısı
Yer: Ankara Tabip Odası
Odamız adına Dr.Kevser Durmuş katılmıştır.
29 Nisan 2019
Yaşlı Dostu Hastane Farkındalık Eğitimi
“Yaşlı Dostu Hastanede Yaşlılara Hukuki 
Açıdan Yaklaşım”
Yer: Narlıdere
Av.Mithat Kara

29 Nisan 2019
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

30 Nisan 2019
Toplantı
İnsan Hakları Komisyonu

01 Mayıs 2019
Emek ve Dayanışma Bayramı
“Emeğimiz, Haklarımız ve Geleceğimiz için 1 
Mayıs’ta Alanlardayız”
Yer:Cumhuriyet Meydanı-Gündoğdu Meydanı

02 Mayıs 2019
Meslek Tanıtım Günleri
Cihat Kora Anadolu Lisesi
Odamız adına Dr. Gülden Aykanat Göktay katıl-
mıştır.

02 Mayıs 2019
Toplantı
Çocuk İstismarı Çalışma Grubu

04 Mayıs 2019
Eğitim
“Kimyasal Maddelerle Çalışmak”
Figen Önder, Dr.Ayşe Öztürk, Dr.H. Yıldıray Or-
hon
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04-05 Mayıs 2019
TTB Aile Hekimliği Kol toplantısı
Yer:Ankara
Odamız adına Dr.Sibel Uyan katılmıştır.

04-05 Mayıs 2019
TTB Emekli Hekimler Kol toplantısı
Yer:Gaziantep
Odamız adına Dr.Firdevs Çetin Uysal katılmıştır.

06 Mayıs 2019
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri,
“İdamlarının 47. yılında Deniz Gezmiş, Hüseyin 
İnan ve Yusuf Aslan’ı anma”
Yer:Türkan Saylan Kültür Merkezi önü

7 Mayıs 2019
Toplantı
Onur Kurulu

7 Mayıs 2019
Toplantı
Özel Hekimlik Komisyonu

7 Mayıs 2019
Toplantı
Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Önleme Çalışma 
Grubu

08 Mayıs 2019
Basın Açıklaması
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri,
“İstanbul Seçimleri”
Yer:Türkan Saylan Kültür Merkezi önü

09 Mayıs 2019
Toplantı
Hekim Meclisi

10 Mayıs 2019
Resim Yarışması Ödül Töreni

11-12 Mayıs 2019
Göç ve Göçmen Sağlığı Kursu
Yer:Ankara
Odamız adına Dr.Kevser Durmuş katılmıştır.

13 Mayıs 2019
Meslek Söyleşisi
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel İzmir Ana-
dolu Lisesi
Odamız adına Dr. Mübetcel İlhan katılmıştır.

13 Mayıs 2019
Basın Açıklaması
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri,
“Soma Katliamı Yıldönümü”
Yer:Türkan Saylan Kültür Merkezi önü

13 Mayıs 2019
Farkındalık Eğitimi: Çocuğa Yönelik Cinsel 
İstismar
Konuşmacı:Seher Dere Ülgen
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14 Mayıs 2019
Tabip Odaları Başkanlar toplantısı
Yer:Ankara
Dr.Funda Barlık Obuz 

14 Mayıs 2019
“Köprüden Önceki Son Çıkış”  “Mezuniyet 
Sonrası Dönemde Hekimin Yasal Yükümlü-
lükleri”
DEÜTF Mezuniyet öncesi etkinlik
Av.Mithat Kara

14 Mayıs 2019
Toplantı
Onur Kurulu

14 Mayıs 2019
Toplantı
Aile Hekimliği Komisyonu

15 Mayıs 2019
Toplantı
TÖK Grubu

16 Mayıs 2019
Basın Açıklaması
“Sağlıkta Şiddet Durmuyor”
Yer:Özel İlke Tıp Merkezi

16 Mayıs 2019
Cinselliğin Farklı Yüzleri Panel Dizisi-2
“Çocuğun Cinsel Gelişimi, Çocukluk Çağı Trav-
maları ve Yetişkinlikteki İzdüşümleri”
Dr.Şükrüye Kaplan Uzunoğlu, Dr.Adil Zorlu, 
Dr.Nur Engindeniz, Dr.Nurdan Tekgül

18 Mayıs 2019
Eğitim
“Kimyasal Maddelerle Çalışmak”-2
Dr.Meral Türk,  Dr.Ayşe Öztürk, Dr.Hasan Hüse-
yin Tokgöz

20 Mayıs 2019
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

21 Mayıs 2019
Ziyaretçi
DEÜTF İntörnlerinin ders kapsamında ziyareti

22 Mayıs 2019
Ziyaretçi
TEV’in Yönetim Kurulu’nu ziyareti

23 Mayıs 2019
Türk Halk Müziği Koro Çalışması
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23 Mayıs 2019
Konferans
“Adem ve Havva’dan Bilişime Elma Hakkında 
Bilmek İstediğimiz Herşey”
Dr.Ahmet Uhri

24 Mayıs 2019
Türk Halk Müziği Koro Çalışması

27 Mayıs 2019
Türk Halk Müziği Koro Çalışması

29 Mayıs 2019
Ziyaretçi
Plastik Cerrahi Derneği adına Dr.Ruhi Çankayalı

29 Mayıs 2019
Cinselliğin Farklı Yüzleri Panel Dizisi-3
“Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimlikleri”
Dr.Füsun Arda Özşahin, Dr.Nezaket Kaya, Dr.Elif 
Onur Aysevener

30 Mayıs 2019
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

30 Mayıs 2019
Panel
Cumhuriyetin Sağlık Kazanımları-2
“Hıfzısıhha, Bağışıklama Hizmetleri”
Dr.Muzaffer Eskiocak

31 Mayıs 2019
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri
“Adalet ve Demokrasi Nöbeti”

Yer:Gündoğdu Meydanı
13 Haziran 2019
Toplantı
Hekim Meclisi

14 Haziran 2019
“Adalet ve Demokrasi Nöbeti”
Yer:Aliağa Demokrasi Meydanı

17 Haziran 2019
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
19 Haziran 2019
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

20 Haziran 2019
Toplantı
İSİG Meclisi

20 Haziran 2019
Tören
E.Ü.T.F. Mezuniyet Töreni
Prof. Dr.Funda Barlık Obuz
Yer: Aşık Veysel Rekreasyon Alanı-Bornova

21 Haziran 2019
Tören
D.E.Ü.T.F. Mezuniyet Töreni
Prof. Dr.Funda Barlık Obuz
Yer: Tınaztepe Amfi

22 Haziran 2019
TTB 70. Büyük Kongresi (Seçimsiz)
Ankara
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01 Temmuz 2019
Toplantı
İSİG Meclisi

01 Temmuz 2019
Tören
İKÇÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni
Dr.Nuri Seha Yüksel
Yer: Aşık Veysel Rekreasyon Alanı-Bornova

02 Temmuz 2019
Toplantı
Aile Hekimliği Komisyonu
04 Temmuz 2019
Toplantı
Onur Kurulu

08 Temmuz 2019
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

09 Temmuz 2019
Toplantı
Onur Kurulu

09 Temmuz 2019
Toplantı
Asistan Hekimler Komisyonu

11 Temmuz 2019
Toplantı
İzmir’e Sahip Çık Platformu

22 Temmuz 2019
Ziyaret
İzmir İl Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Burak Öztop

23 Temmuz 2019
Toplantı
Sağlık Platformu

30 Temmuz 2019
Toplantı
İl Hıfzıssıhha Kurulu
Dr.Nuri Seha Yüksel

30 Temmuz 2019
Dr.Funda Barlık Obuz’un “Öykü Arin’e Umut Ol” 
kampanyası ile ilgili görüşmesi

31 Temmuz 2019
Birim toplantısı
Özel Central Hospital Hastanesi

31 Temmuz 2019
Toplantı
İklim Değişikliği
Dr.Ali Osman Karababa

06 Ağustos 2019
Ziyaret
Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre
(Dr.Funda Barlık Obuz, Dr.M. Lütfi Çamlı)

07 Ağustos 2019
Toplantı
İlan Reklam Çalışma Grubu

09 Ağustos 2019
Ziyaret
İl Milli Eğitim Müdürü Dr.Ömer Yahşi
(Dr.M. Lütfi Çamlı, Dr.Nuri Seha Yüksel, Dr.Aşkın 
Kesal)

20 Ağustos 2019
Toplantı
Aile Hekimliği Komisyonu
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21 Ağustos 2019
Ziyaret
Gençlik Spor İl Müdürü Muammer Uslu 
Dr.Nuri Seha Yüksel, Dr.Sibel Uyan

21 Ağustos 2019
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

22 Ağustos 2019
Ziyaret
İBB Başkanı Tunç Soyer

22 Ağustos 2019
Toplantı
İBB Harmandalı Katı Atık Depolama alanına 
yapılacak biyogaz tesisi hk. bilgilendirme 
(Yönetim Kurulu-Çevre Sağlığı Komisyonu-İBB 
yetkilileri)

25 Ağustos 2019
“Kaz Dağları, TTB Su Ve Vicdan Nöbeti”

26 Ağustos 2019
Ziyaretçi
DEÜTF İntörnlerinin ders kapsamında ziya-
reti     

28 Ağustos 2019
Ziyaretçi
Herkes İçin Acil Sağlık Derneği

04 Eylül 2019
Ziyaretçi
CHP Milletvekili Bedri Serter

05 Eylül 2019
Ziyaret
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur

05 Eylül 2019
Toplantı
Hekim Meclisi

05 Eylül 2019
Toplantı
İBB’nin yeni dönem hedefleri ve stratejik 
planını değerlendirme
Dr.Funda Barlık Obuz

10 Eylül 2019
Toplantı
Geçici Görevlendirmeler

11 Eylül 2019
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

12 Eylül 2019
Toplantı
Onur Kurulu

 14 Eylül 2019
Aile Sağlığı Merkezinde Acil Kardiyoloji ve 
Resusitasyon Semineri 
Dr.Gaffar Karadoğan, Dr.Başak Bayram
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17 Eylül 2019
Birim toplantısı
Özel Tınaztepe Hastanesi

19 Eylül 2019
Ziyaretçi
DEÜTF İntörnlerinin ders kapsamında ziyareti

19 Eylül 2019
Toplantı
Kültür Sanat Sosyal Faaliyetler Komisyonu

19 Eylül 2019

Toplantı
Reklam Çalışma Grubu
23 Eylül 2019
Konferans
“Doğru İlişki Nedir”
Dr.Hürol Fışıloğlu

24 Eylül/01-08-15 Ekim 2019
Fotoğrafçılık Kursu

25 Eylül 2019
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

26 Eylül 2019
Rehberli Sergi Ziyareti
“Picasso Gösteri Sanatı Sergisi”
ARKAS Sanat Merkezi

26 Eylül 2019
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

26 Eylül 2019
Video sunumu ve söyleşi
“Kuşlar ve Doğal Yaşam”
Dr.Mehmet Ali Öktem

27 Eylül 2019
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

30 Eylül 2019
Konak Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu
Dr.Firdevs Çetin Uysal

01 Ekim 2019
Toplantı
Aile Hekimliği Komisyonu

01 Ekim 2019
Toplantı
Onur Kurulu
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02 Ekim 2019
Valilik İl Koordinasyon Kurulu 
Dr.Funda Barlık Obuz

02 Ekim 2019
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

03 Ekim 2019
Toplantı
Hekim Meclisi

04 Ekim 2019
Türk Halk Müziği Koro Çalışması

05 Ekim 2019
Toplantı
Ege Bölgesi Tabip Odaları
İzmir Tabip Odası ev sahipliğinde

08 Ekim 2019
Toplantı
Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler 
Komisyonu

09 Ekim 2019
Toplantı
Özel Hekimlik Komisyonu
10 Ekim 2019
Sunum
“İçinden İzmir Geçen Filmler”
Dr. Semih Aytaçlar 

11 Ekim 2019
Türk Sanat Müziği Koro Çalışması
12 Ekim 2019
Özel Hastane Başhekimleri ile kahvaltılı top-
lantı

14 Ekim 2019
Sunum
“Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonrasında Tür-
kiye Sağlıkta Çağ Atladı Mı?”
Dr.İlker Belek
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15 Ekim 2019
Ziyaretçi
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü

16 Ekim 2019
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

17-18-19-20 Ekim 2019
Bilirkişilik Kursu
21 Ekim 2019
Gezi Sunumu
“Galipler ve Mağluplar”
Dr.Yüce Ayhan

22 Ekim 2019
Sunum
“Araştırma Planlarken Bilinmesi Gerekenler ve 
Sık Yapılan Hatalar” 
Dr.Gül Ergör 

23 Ekim 2019
Film Gösterimi ve Söyleşi
“Ah Bir Ataş Ver”
Gökhan Kaya, Oğuz Han Kaya

24 Ekim 2019
Birim toplantısı
Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

24 Ekim 2019
Toplantı
Tiyatro Topluluğu

24 Ekim 2019
Konferans
“Numune Hastanelerinden 
Şehir Hastanelerine”
Dr.Kayıhan Pala

30 Ekim 2019
Ziyaretçi
Çağdaş Hukukçular Derneği

30 Ekim 2019
Toplantı
Sağlık Hukuku Komisyonu

30 Ekim 2019
Panel
“Cinsel Saldırı, Sağlık Çalışanlarının Sorumlu-
lukları”
Dr.Neşe Direk, Psikolog Dünya Polat, Dr.Gözde 
Yeşiltepe, Av.Nazan Sakallı 

01 Kasım 2019
Fotoğraf yarışması Jürisi

02 Kasım 2019
Psikososyal Riskler Kursu
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04 Kasım 2019
Türk Sanat Müziği Koro Çalışması

05 Kasım 2019
Toplantı
Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler 
Komisyonu

05 Kasım 2019
İmza günü ve söyleşi
Dr. Cumhur Ertekin “Tıbbın Öyküsü”

06 Kasım 2019
Toplantı
Özel Hekimlik Komisyonu

07 Kasım 2019
Toplantı
Hekim Meclisi

09 Kasım 2019
Sempozyum
“Şehir Hastaneleri Yalanlar ve Gerçekler”
Yer: İstanbul Tabip Odası
Dr.Fatih Sürenkök

11 Kasım 2019
Toplantı
İnsan Hakları Komisyonu

11 Kasım 2019
Türk Sanat Müziği Koro Çalışması

12 Kasım 2019
Sunum
“Sağlıkta Kalite Standartları, Hasta ve Çalışan 
Güvenliği”
Dr.Hüseyin Baskın

14 Kasım 2019
Ziyaretçi
DEÜTF İntörnlerinin ders kapsamında ziyareti

14 Kasım 2019
Birim Toplantısı
Özel İzmir Can Hastanesi

14 Kasım 2019
Toplantı
Tiyatro Topluluğu

15-16-17 Kasım 2019
Ata Soyer XXIII. Halk Sağlığı Güz Okulu
“Küresel Gıda Krizi ve Halk Sağlığı” 
Yer: Alsancak Havagazı Fabrikası

15 Kasım 2019
Sunum
“Arkeolojik Arkeometrik Bilgiler Eşliğinde 
Beslenme Sağlık İlişkisi”
Dr.Ahmet Uhri

17 Kasım 2019
Sempozyum
“Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri-Sınırlar”
Yer: İstanbul Tabip Odası
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Dr.M. Lütfi Çamlı
18 Kasım 2019
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

18 Kasım 2019
Türk Sanat Müziği Koro Çalışması

20 Kasım 2019
Ziyaretçi
Konak Belediyesi Meclis Üyesi ve Sağlık 
Komisyonu Başkanı Barış Özgen, Sağlık Şube 
Müdürü Dr.Ahmet Soner Emre ve Sağlık Ko-

misyonu üyeleri

20 Kasım 2019
Eğitim toplantısı
”Aile Hekimlerine Yönelik KOAH Tanı ve Teda-
visine Güncel Yaklaşım”
Dr.Ali Kadri Çırak, Dr.Funda Elmas Uysal, 
Dr.Alev Gürgün, Fizyoterapist Tolga Çapanoğ-
lu, Dr.Gökben Yaslı 

21 Kasım 2019
Toplantı
Onur Kurulu

21 Kasım 2019
Rehberli Sergi Ziyareti
“Picasso Gösteri Sanatı Sergisi”
ARKAS Sanat Merkezi

24 Kasım 2019
TTB 71. Olağanüstü Büyük Kongresi 
Ankara

25 Kasım 2019
Türk Sanat Müziği Koro Çalışması
27 Kasım 2019
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

28 Kasım 2019
Konferans
“Kazdağları Gerçeği ve Ormancılığımız”
Salih Sönmezışık

28  Kasım 2019
Toplantı
Tiyatro Topluluğu

02 Aralık 2019
Meslek Tanıtım Günleri
Bayraklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 
-Odamız adına Dr. Gülden Aykanat Göktay 
katılmıştır

02 Aralık 2019
Türk Sanat Müziği Koro Çalışması

03 Aralık 2019
Toplantı

Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler 
Komisyonu

03 Aralık 2019
Sunum
“Tıpta Yapay Zeka ve Etik”
Dr.Cemal Hüseyin Güvercin

04 Aralık 2019
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu
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04-11-18-25 Aralık 2019
“SİN 101 Film İzlemeye Giriş kursu”
Dr.Caner Fidaner

05 Aralık 2019
Toplantı
Hekim Meclisi

06-13-20-27 Aralık 2019
Fotoğrafçılık Kursu

06 Aralık 2019
Toplantı
Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler 
Komisyonu

07 Aralık 2019
XXV. Tıpta Uzmanlık Kurultayı
İzmir Tabip Odası’nı Temsilen 
Dr. Selda Erensoy

09 Aralık 2019
Birim toplantısı
Özel Kent Hastanesi

09 Aralık 2019
Türk Sanat Müziği Koro Çalışması

12 Aralık 2019
Basın Açıklaması
İzmir Uzundere’de Asbest Tehlikesi

12 Aralık 2019
Toplantı
Tiyatro Topluluğu

12 Aralık 2019
Sunum
“Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018 ve 
Türkiye’de Doğurganlıkta Değişim”
Mümtaz Peker

16 Aralık 2019
Birim toplantısı
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

17 Aralık 2019
Toplantı
EGEÇEP, Balya Kurşun Bakır film gösterimi

18 Aralık 2019
Ziyaret
Çiğli Belediye Başkanı
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19 Aralık 2019
Özel Hekimlere Yönelik Temel Yaşam Des-
teği Güncelleme Eğitimi 
Dr.Mevhibe Nuray Tümüklü, Dr.Oğuz Yanık

20 Aralık 2019
Birim toplantısı
Özel Medifema Hastanesi

21 Aralık 2019
Eğitim Semineri
“Aile Hekimliğinde, Çocuk Ortopedisinde 
Güncel Yaklaşımlar”
Dr.Fatih Sürenkök

23 Aralık 2019
Türk Sanat Müziği Koro Çalışması

24 Aralık 2019
Konferans
Kötülüğün Sıradanlaşması
Dr.Nilgün Toker

25 Aralık 2019
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyonu

26 Aralık 2019
Toplantı
Tiyatro Topluluğu

26 Aralık 2019
Özel Hekimlik Komisyonu dayanışma kokteyli

27 Aralık 2019
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

27 Aralık 2019
Türk Halk Müziği Koro Çalışması

02 Ocak 2020
Ziyaret
İzmir İl Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Burak Öztop

02 Ocak 2020
Toplantı
Hekim Meclisi

03 Ocak 2020
Türk Halk Müziği Koro Çalışması

04 Ocak 2020
Bursa’da yapılacak 1. Basamak Sağlık Hizmet-
leri Sempozyumu ön hazırlık toplantısı
Yer:Ankara
Dr.Funda Barlık Obuz

05 Ocak 2020
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol toplantısı
Yer: Ankara
Dr.Funda Barlık Obuz

07 Ocak 2020
Toplantı
Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler 
Komisyonu

08 Ocak 2020
Ziyaretçi
DEÜTF İntörnlerinin ders kapsamında ziyareti
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08 Ocak 2020
Konser
Türk Sanat Müziği Korosu Yeni Yıl Konseri
Yer: Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi

09 Ocak 2020
Birim toplantısı
Özel Sada Hastanesi

09 Ocak 2020
Toplantı
“Etik ve Hukuki Yönleriyle Aydınlatılmış Onam”
Dr.Cemal Hüseyin Güvercin, Dr.Yakup Gökhan  
Doğramacı, Av.Mithat Kara

09 Ocak 2020
Toplantı
Tiyatro Topluluğu

11-12 Ocak 2020
“Aile Hekimliğinde Anne/Bebek Ölümleri Ve 
Bağışıklama Çalıştayı” 
Yer:Şanlıurfa
Odamız adına Dr.Sibel Uyan katılmıştır

14 Ocak 2020
Toplantı
Onur Kurulu

14 Ocak 2020
Fotoğraf Sunumu
“Renklerin ve Kültürlerin Armonisi Fas”
Dr.Seyit Kaya, Dr.Gökhan Ünal,  Kıvanç Şen 

15 Ocak 2020
Ziyaretçi
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk 
Sağlığı Hemşireliği Doktora Öğrencileri 
Ders uygulaması
Dr.Ahmet Sosyal

15 Ocak 2020
Cumhuriyetin Sağlık Kazanımları Konferans 
Dizisi-4
“İlaç Serüveni”
Dr.Ersin Yarış

16 Ocak 2020
Toplantı
“Yapı Cephelerindeki Led Ekranlar”
İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı
Dr.Nergül Çördük

16 Ocak 2020
Birim toplantısı
Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi

18 Ocak 2020
Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı
Manisa Tabip Odası ve Sahipliğinde
Dr. Lütfi Çamlı, Dr. Nuri Seha Yüksel, Dr. 
Nergül Çördük 
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20 Ocak 2020
Ziyaret
İBB Başkanı Tunç Soyer

20 Ocak 2020
Türk Sanat Müziği Koro Çalışması

23 Ocak 2020
Ziyaret 
İzmir İl Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Burak Öztop

27 Ocak 2020
Toplantı
Çocuk İstismarı Çalışma Grubu

27 Ocak 2020
Türk Sanat Müziği Koro Çalışması

30 Ocak 2020
Toplantı
Çevre Sağlığı Komisyonu

31 Ocak 2020
Birim toplantısı

Başkent Üniversitesi Hastanesi

04 Şubat 2020
Gezi Sunumu
“İnkaların büyüleyici dünyası Peru”
Dr.Ömer Özütemiz 

05 Şubat 2020
Ziyaret
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr.Cemil Tugay

05 Şubat 2020
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

05-12-19-26 Şubat 2020
“SİN102- Severim Sinemayı-On Bir Ülke, On 
Bir Yönetmen”
Dr.Caner Fidaner

06 Şubat 2020
Toplantı
Hekim Meclisi

07 Şubat 2020
Cumhuriyetin Sağlık Kazanımları Konferans 
Dizisi-5
“Nairobi Zirvesi Hedefleri Doğrultusunda 
Türkiye’de Üreme Sağlığı”
Dr.Ayşe Akın
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10 Şubat 2020
Basın Açıklaması
“Sağlıkta Şiddet SonaERS!N” 
 Yer: İzmir Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi

11 Şubat 2020
Birim toplantısı
Nevvar Salih İşgören Alsancak Devlet 
Hastanesi

11 Şubat 2020
Türk Sanat Müziği Koro Çalışması

13 Şubat 2020
Panel
“Malpraktis ve Hukuki Süreçlerde Dikkat Edil-
mesi Gerekli Noktalar”
Dr.Süleyman Kaynak, Dr.İsmail Özgür Can, 
Dr.Erdem Özkara, Av.Mithat Kara

15 Şubat 2020
Eğitim
“İşyerinde Kas İskelet Sistemi Sorunlarından 
Korunma”
Dr.Arif Müezzinoğlu, Dr.Bülent Aslanhan

17 Şubat 2020
Basın Bildirisi
“Hekimlik Yapmak İstiyoruz”

17 Şubat 2020
Türk Sanat Müziği Koro Çalışması

18 Şubat 2020
Basın Açıklaması
VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi

18 Şubat 2020
Toplantı
“Muayenehane Hekimleri İle Uzmanına 
Sorun”
Moderatör: Dr.Mevhibe Nuray Tümüklü
Mali müşavir Nurettin Akbaş, Av.Mithat Kara

20 Şubat 2020
Basın Açıklaması
“Sağlık Haktır, Hastaneler Halkındır! Şehir 
Hastanelerine Hayır!”

20 Şubat 2020
Panel
“Yeniden Koronavirüs 2019 Paneli”
Moderatör: Dr.Ayşın Zeytinoğlu
Dr.Arzu Sayıner, Dr.Mehmet Sezai Taşbakan, 
Dr.Sema Alp Çavuş 
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21-22-23 Şubat 2020
VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi
“Kadın Emeği ve Sağlık”
Yer:İzmir Sanat Merkezi

24 Şubat 2020
Birim toplantısı
Urla Devlet Hastanesi

25 Şubat 2020
Konferans
“Adalet Arayışı ve Yüzleşme”
Dr.Melek Göregenli

27 Şubat 2020
Türk Sanat Müziği Koro Çalışması

28 Şubat 2020
Birim toplantısı
Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi

28 Şubat 2020
Üniversiteli Kadınlar Derneği’ne İYEM Sunumu
Dr.Oğuz Yanık

02 Mart 2020
Ziyaret
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup 
Başkanlığı
Dr.M. Lütfi Çamlı, Dr.Hakan Köse, Av. Mithat 
Kara

03 Mart 2020
Toplantı
Onur Kurulu

05 Mart 2020
Ziyaretçi
DEÜTF İntörnlerinin ders kapsamında 
ziyareti

05 Mart 2020
Toplantı
Hekim Meclisi

05 Mart 2020
Genç Hekimler Kokteyli
06 Mart 2020
Malpraktis Semineri
DEÜTF Göz Kliniği
Av.Mithat Kara

06 Mart 2020
Söyleşi
“Mimarlıktan sinemaya 8 Mart”
Feride Çiçekoğlu
Yer: İzmir Tabip Odası
9 Mart 2020 
İzmir Tabip Odası Fotoğrafçılık Klubü
Fotoğraf Sergisi

9 Mart 2020 
İzmir Tabip Odası Kadın Sağlığı ve Kadın 
Hekimlik Komisyonu
Anket Analiz Sunumu
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9 Mart 2020
KONSER 
İzmir Tabip Odası TSM Korosu Konseri
Yer: Adnan Saygun Kültür Merkezi

10 Mart 2020 
İzmir Tabip Odası Galenos Tiyatro Topluluğu
Tiyatro Gösterisi
İsmet İnönü Sanat Merkezi

14.03.2020
ZİYARET
Oda Aktivisleri tarafından Acil Servislerde çalı-
şan hekimler ziyaret edildi. 14 Mart Tıp Bayram-
ları kutlandı. 

14 Mart 2020
Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanları Anma 
Denize Karanfil Atma
Yer: Cumhuriyet Meydanı

19.03.2020
BASIN BİLDİRİSİ
Hekimler ve sağlık çalışanlarının sağlığının 
korunması için hastane başhekimliklerine 
gönderilen yazı

30.03.2020
BASIN BİLDİRİSİ
İzmir Tabip Odası Koronavirüs Raporu

31.03.2020
BASIN BİLDİRİSİ
Müge Anlı’yı RTÜRK’e Şikayet

01.04.2020
ZİYARET
İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu İl Sağlık 
Müdürü Dr. Mehmet Burak Öztop’u ziyaret 
etti
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03.04.2020
BASIN BİLDİRİSİ
İlk kez bir İşyeri Hekimi arkadaşımızı Covid-19 
nedeniyle meslek hastalığından kaybettik

07.04.2020
BASIN BİLDİRİSİ
Sağlık Çalışanlarına Rutin Covid-19 Testi Yapıl-
malıdır

17.04.2020
17 NİSAN SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI MÜCADE-
LE GÜNÜ ANMA  ETKİNLİĞİ
17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü’nde 
Şiddet ve Covid-19 Salgını Nedeniyle Kaybetti-
ğimiz Meslektaşlarımızı Saygıyla Anıyoruz

30.04.2020
INSTAGRAM CANLI YAYIN
Pandemi Sürecinde Hekim Mesleki Sorumluluk 

Sigortası
30.04.2020
BASIN AÇIKLAMASI
PANDEMİ İLE MÜCADELEDE AYRIMCILIK 
YAPILAMAZ!
YAŞASIN 1 MAYIS HASTANE ETKİNLİKLERİ 

07.05.2020
BASIN BİLDİRİSİ
İzmir’de Özel Sağlık Kuruluşlarındaki He-
kimlerin Covid-19 Salgını Sonrası Çalışma 
Durumu

07.05.2020
BASIN BİLDİRİSİ
Dr. Muharrem İdiz’in Meslek Hastalığı Sonu-
cu Öldüğünün Tespiti İçin SGK’ya Başvuru 
Yaptı

07.05.2020
INSTAGRAM CANLI YAYIN
Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının 
Hizmetten Çekilme Hakkı
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07.05.2020
TOPLANTI
Hekim Meclisi Telekonferans Toplantısı 

11.05.2020
TOPLANTI
İntörn Hekimler Telekonferans Toplantısı

14.05.2020
INSTAGRAM CANLI YAYIN
Afet Hukukunda Triyaj Uygulamaları ve So-
runlar

20 Mayıs 2020
ZİYARET
İzmir Tabip Odası olarak pandemi sürecinde en 
ön saflarda sağlık hizmeti veren sağlık çalışan-
larıyla dayanışma. Üniversite ve Eğitim- Araştır-
ma Hastanelerinde zor koşullarda çalışan sağlık 
çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için kişisel 
koruyucu ekipman desteği

 21.05.2020
INSTAGRAM CANLI YAYIN
Sağlık Çalışanlarınına Yönelik Şiddet Beyaz Kod 
ve Hukuki Yardım

21.05.2020
BASIN AÇIKLAMASI
Sağlık Çalışanları Arasında Ek Ödeme Adalet-
sizliğine Son Verilsin!
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Has-
tanesi



-59-

İzmir Tabip Odası 2018-2020 Genel Kurul Çalışma Raporu

23.05.2020
ZİYARET
İzmir Tabip Odası olarak Pandemi sürecinde 
yaşamlarını riske atarak sağlık hizmeti veren 
birinci basamak sağlık çalışanları ile dayanışma.

27 Mayıs 2020 
Ziyaretçi
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç

28.05.2020
INSTAGRAM CANLI YAYIN
Covid-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanları-
nın Hasta Hakları

02.06.2020
BASIN AÇIKLAMASI
Gezi, dayanışmanın yeryüzüne çizilmiş en güzel 
resmidir
Yer: Cumhuriyet Meydanı

02.06.2020
BASIN BİLDİRİSİ
Aktif Sigortalı Çalışan İşçilerin Kronik Hasta-
lıkları Unutuldu mu ? İşyeri Hekimleri, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk’a Soruyor!

04.06.2020
BASIN BİLDİRİSİ
E- Nabız Sistemininden alınamayan “Kronik 
Hastalık Durum Belgesi” için, Aile Hekimlerin-
den olmayan ICD kodu ile rapor düzenleme-
leri kabul edilemez!
05.06.2020
İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ
Covid-19 Sürecinde İşyeri Hekimliğinde 
Kronik Hasta Yönetimi Toplantısı-1

11.06.2020
INSTAGRAM CANLI YAYIN
Malpraktis Davalarında Bilirkişi Raporlar

15-17-18-19-20.06.2020
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI ve FORUM 
ETKİNLİKLERİ
Dokuz Eylül Hastanesi sağlık çalışanlarının 
sabit ek ödemelerinde yapılacak kesintiler
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi

18.06.2020
INSTAGRAM CANLI YAYIN
Tıp Hukukunda Hasta Yakını Kimdir? Haklar ve 
Sorumluluklar



İzmir Tabip Odası 2018-2020 Genel Kurul Çalışma Raporu

-60-

23 Haziran 2020
İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ
Covid-19 Sürecinde işyeri hekimliğinde Kronik 
Hasta Yönetimi-2

25.06.2020
INSTAGRAM CANLI YAYIN
Yargı Kararlarında Enjeksiyon ve Aydınlatılmış 
Onam

25 HAZİRAN 2020
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
Ağır Çalışma Koşulları Nedeniyle
Sağlık çalışanı intiharları
KÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir Tabip Odası ve Sağlık-İş Sendikası İzmir 
Şubesi ve SES

01.07.2020
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
Karabağlar ASM’ de Şiddete Uğrayan Aile 
Hekimleri
İzmir Tabip Odası, İzmir Eczası Odası, İzmir 
Aile Hekimleri Derneği ( İZAHED), Türk 
Hemşireler Derneği, İzmir Aile Çalışanları 
Derneği( İZASED), Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri Sendikası (SES), Birinci Basa-
mak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanış-
ma Sendikası ( BDS) Genel Sağlık-İş, Türk 
Psikologlar Derneği, Sağlık HizmetUzman-
lar Derneği ( (SHUDER) ve Türkiye Sağlık 
İşçileri Sendikası

02.07.2020
ZİYARET
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a 
Pandemi sürecinde destek ve işbirliğinden 
dolayı teşekkür plaketi
Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, Dr. Lütfi Çamlı, 
Dr. Nuri Seha Yüksel
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02.07.2020
ZİYARET
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a 
Pandemi sürecinde destek ve işbirliğinden do-
layı teşekkür plaketi
Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, Dr. Lütfi Çamlı, Dr. 
Fatih Sürenkök, Dr. Nergül Çördük
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BASIN AÇIKLAMALARI
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08.05.2018
BASIN AÇIKLAMASI
Sağlıkta Şiddet Son Bulmuyor!
Ye: DEÜTF Çocuk Acil Servis Önü

05.06.2018
BASIN AÇIKLAMASI
Dünya Çevre Gününde Gerçek Çevre Mücadelesi-
nin İçinde ve Toplumun Yanındayız!
İzmir Tabip Odası – Çevre Sağlığı Komisyonu

07.06.2018
BASIN BİLDİRİSİ
ARTIK YETER! Yağma Düzenine Karşı Çıkıyor, TA-
MAM diyoruz!
DİSK Ege Bölge Temsilciliği - KESK İzmir Şubeler 
Platformu –  TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu – 
İzmir Tabip Odası

13.06.2018
BASIN TOPLANTISI
Geleceğimize Sağlığımıza ve Oyumuza Sahip 
Çıkalım
İzmir Tabip Odası – SES İzmir Şubesi

18.06.2018
BASIN AÇIKLAMASI
Sağlıkta Şiddete Alışmak İstemiyoruz!
Yer: E.Ü.T.F. Acil Servis Önü
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19.06.2018
BASIN AÇIKLAMASI
Ege Üniversitesi’ni Güvenlik Önlemlerini Yeterli Hale 
Getirmeye, Yasa Yapıcıları Sağlıkta Şiddet Yasası Öne-
rimizi  Yasalaştırmaya Çağırıyoruz!
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi - İzmir Tabip 
Odası Yönetim Kurulu

10.07.2018
BASIN AÇIKLAMASI
Hukuksuz Şekilde İhraç Edilen Meslektaşlarımızın 
Yanındayız!
İzmir Tabip Odası – TTB – TMMOB – KESK 
Yer: DEÜ Rektörlüğü önü

20.07.2018
BASIN AÇIKLAMASI
Sağlıkta Şiddete Karşı Ortak Basın Açıklaması
İzmir Tabip Odası – Türk Tabipleri Birliği 
Yer: DEÜTF Hastanesi

31.07.2018
BASIN BİLDİRİSİ
Görevini yapmaktan başka bir eylemi olmayan mes-
lektaşımız 
Dr. Özlem Yağdıran derhal görevine iade edilmelidir!

 

07.08.2018
BASIN TOPLANTISI
Medyada Sağlıkta Şiddetin Ele Alınışı
Afyon Tabip Odası -Antalya Tabip Odası - Aydın Tabip 
Odası - Balıkesir Tabip Odası - Çanakkale Tabip Odası 
- Denizli Tabip Odası - Isparta-Burdur Tabip Odası - 
İzmir Tabip Odası - Manisa Tabip Odası - Muğla Tabip 
Odası - Uşak Tabip Odası
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20.09.2018
BASIN AÇIKLAMASI
Yıpranma Payı ve Ücret Farkımızı İstiyoruz! 
İzmir Tabip Odası - Sağlık Emekçileri Sendikası 
(SES) izmir Şubesi  - Türk Psikologlar Derneği  
İzmir Şubesi - Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği  
İzmir Şubesi - Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve 
Teknikerleri Derneği
Yer: İzmir KÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Başhekimlik önü

03.10.2018
BASIN AÇIKLAMASI
Yetkilileri Harekete Geçirmek İçin Daha Kaç Can 
Vermemiz Beklenmektedir?
Yer: Cumhuriyet Meydanı

09.10.018
BASIN AÇIKLAMASI
Sağlıkta Şiddeti Durdurmak İçin Herkesi Sorum-
luluk Almaya Davet Ediyoruz!
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Has-
tanesi – İzmir SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi – İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi - Özel Medicalpark İzmir Hastanesi

23.10.2018
BASIN AÇIKLAMASI
İzmir’e Sahip Çık Platformundan, Türkiye Barolar 
Birliği’ne açık çağrı! 

02.11.2018
BASIN AÇIKLAMASI
Hekimler Kandırmaca Değil Haklarını İstiyor!
Nöbet Etkinliği
Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi Önü
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09.11.2018
BASIN AÇIKLAMASI 
Aile Hekimleri Baskılara ve Mobbinge Karşı Ses 
veriyor!
Yer: İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önü

14.11.2018
BASIN AÇIKLAMASI 
Şiddeti Değil Çalışma Hakkını Engelleyen Yasayı 
Kabul Etmiyoruz!
Yer: İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önü

26.11.2018
BASIN AÇIKLAMASI 
Kök Hücre Bağışı Geleceği Kurtarır!
İzmir Tabip Odası – SES İzmir Şubesi

BASIN AÇIKLAMASI 
13.12.2018
“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” Dediği için Yargı-
lanmaya Başlayacak TTB Merkez Konseyi Üyeleri-
nin Yanındayız!

09.03.2019
BASIN TOPLANTISI
14 Mart Tıp Haftası
İzmir Tabip Odası - İzmir Eczacı Odası - İzmir Veteri-
ner Hekimleri Odası - Türk Hemşireler Derneği İzmir 
Şubesi - İzmir Aile Hekimleri Derneği  - Ses İzmir 
Şubesi - Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Ve 
Dayanışma Sendikası
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01.04.2019
BASIN AÇIKLAMASI
Şiddet Varsa Biz Yokuz!
Türk Tabipleri Birliği (TTB) - İzmir Tabip Odası - Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sen-
dikası İzmir Şubesi - SES İzmir Şubesi - Türk Sağlık-Sen İzmir Şubesi - Genel Sağlık İş 
İzmir Şubesi - Demokratik Sağlık-Sen İzmir Şubesi - Aile Hekimleri Dernekleri Fede-
rasyonu (AHEF) - İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) - Türkiye Aile Hekimleri Uz-
manlık Derneği (TAHUD)
Yer: Bornova Yunus Emre 29 Nolu ASM

03.04.2019
BASIN AÇIKLAMASI
Şiddet Varsa Biz Yokuz!
Türk Tabipleri Birliği (TTB) - İzmir Tabip Odası - Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sen-
dikası İzmir Şubesi - SES İzmir Şubesi - Türk Sağlık-Sen İzmir Şubesi
Genel Sağlık İş İzmir Şubesi - Demokratik Sağlık-Sen İzmir Şubesi - Aile Hekimleri 
Dernekleri Federasyonu (AHEF) - İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) - Türkiye Aile 
Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)
Yer: Konak Meydanı 
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17.04.2020
BASIN AÇIKLAMASI
İzmir Sağlık Platformu
Sağlıkta Şiddet Günü
Yer: Konak Meydanı

29.04.2019
BASIN BİLDİRİSİ
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü 

30.04.2019
BASIN BİLDİRİSİ
ÇOCUKLARIMIZA SAĞLIĞI AŞILAYALIM!

26.04.2019
KİTLESEL BASIN AÇIKLAMASI
“Çernobil Felaketinin Yıldönümünde Gaziemirde’yiz, 
Eski Kurşun Fabrikası Radyoaktif Kirlilik Yaymaya 
Devam Ediyor” Nükleer Karşıtı Platform İzmir Bile-
şenleri, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir 
Barosu, İzmir Tabip Odası, EGE-ÇEP, Gaziemir Çevre 
Platformu, İzmir Yaşam Alanları Girişimi
(Dr.M. Lütfi Çamlı)

04.05.2019
BASIN AÇIKLAMASI
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri
TTB önceki merkez konseyi üyelerine verilen mah-
kumiyet kararını protesto etti.
Yer:Türkan Saylan Kültür Merkezi önü

08.05.2019
BASIN AÇIKLAMASI
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri
YSK Kararı Halkın İradesine darbedir. Karanlığa Tes-
lim Olmayacağız!
Yer:Türkan Saylan Kültür Merkezi önü

14.05.2019
BASIN AÇIKLAMASI
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri
Soma’daki maden faciasında 5 yıl önce hayatını 
kaybeden 301 madenci için anma ve basın açıkla-
ması
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16.05.2019
BASIN AÇIKLAMASI
İzmir Sağlık Platformu
Yer: Özel İlke Tıp Merkezi

26.06.2019
BASIN AÇIKLAMASI
26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence 
Görenlerle Dayanışma Günü’nde ortak basın açıkla-
ması
Yer:Türkan Saylan Kültür Merkezi önü

BASIN AÇIKLAMASI
16.07.2019
İzmir Sağlık Platformu 
İzmir’de yaşanan sağlıkta şiddet olaylarını ortak ba-
sın açıklaması
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

02.08.2020
BASIN AÇIKLAMASI
Aydın’da yapımı planlanan jeotermal tesisin ihalesini 
protesto eden basın açıklaması
Yer: Aydın

14.10.2019
BASIN AÇIKLAMASI
İzmir Özel Sağlık Kuruluşları Yöneticileri ile Yapılan 
Toplantı Sonrası Mesleki Etik İlkeleri İhlal Eden Sağ-
lık Tanıtımlarına Karşı Ortak Açıklama
Yer: İzmir Tabip Odası

17.10.2019
BASIN AÇIKLAMASI
İzmir Sağlık Platformu İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma 
Hastanesinde yaşanan sağlıkta şiddet olayını kınadı
Yer. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

12.12.2019
BASIN AÇIKLAMASI
İzmir Uzundere’de Asbest Tehlikesi
Yer: İzmir Tabip Odası
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20.12.2019
BASIN AÇIKLAMASI
Kamuda işe alımlarda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 
Araştırmalarına Hayır!
Yer: Cumhuriyet Meydanı

24.12.2019
BASIN AÇIKLAMASI
Zorlu Konak Projesi kent suçudur! Gayrimeşru gökde-
leni yaptırmayacağız!” Basın açıklaması
Yer: Passaport Zorlu İnşaat alanı

31.12.2019
BASIN AÇIKLAMASI
2019’un son günlerinde yine şiddet, yine ölüm
Yer: İzmir Tabip Odası

16.01.2020
BASIN AÇIKLAMASI
Sağlıkta Şiddet Durdurulmalıdır!
Yer: Dr. Suat Seren Göğüs Hastanesi

10.02.2020
BASIN AÇIKLAMASI
Sağlıkta Şiddet SonaERS!N
Yer: İzmir Adliyesi Önü

18.02.2020
BASIN AÇIKLAMASI
VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi
Yer: İzmir Tabip Odası

20.02.2020
BASIN AÇIKLAMASI
Sağlık Haktır, Hastaneler Halkındır! Şehir Hastaneleri-
ne Hayır!
Yer: İl Sağlık Müdürlüğü Önü

19.03.2020
BASIN BİLDİRİSİ
Hekimler ve sağlık çalışanlarının sağlığının korunması 
için hastane başhekimliklerine gönderilen yazı

30.03.2020
BASIN BİLDİRİSİ
İzmir Tabip Odası Koronavirüs Raporu

31.03.2020
BASIN BİLDİRİSİ
Müge Anlı’yı RTÜRK’e Şikayet



-71-

İzmir Tabip Odası 2018-2020 Genel Kurul Çalışma Raporu

03.04.2020
BASIN BİLDİRİSİ
İlk kez bir İşyeri Hekimi arkadaşımızı Covid-19 nede-
niyle meslek hastalığından kaybettik

07.04.2020
BASIN BİLDİRİSİ
Sağlık Çalışanlarına Rutin Covid-19 Testi Yapılmalıdır

30.04.2020
BASIN AÇIKLAMASI
PANDEMİ İLE MÜCADELEDE AYRIMCILIK YAPILA-
MAZ!
YAŞASIN 1 MAYIS HASTANE ETKİNLİKLERİ 

07.05.2020
BASIN BİLDİRİSİ
İzmir’de Özel Sağlık Kuruluşlarındaki Hekimlerin 
Covid-19 Salgını Sonrası Çalışma Durumu

07.05.2020
BASIN BİLDİRİSİ
Dr. Muharrem İdiz’in Meslek Hastalığı Sonucu Öldü-
ğünün Tespiti İçin SGK’ya Başvuru Yaptı

21.05.2020
BASIN AÇIKLAMASI
Dokuz Eylül Hastanesi sağlık çalışanlarının ek öde-
me Adaletsizliğne Karşı Basın Açıklaması
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

02.06.2020
BASIN AÇIKLAMASI
Gezi, dayanışmanın yeryüzüne çizilmiş en güzel 
resmidir
Yer: Cumhuriyet Meydanı

02.06.2020
BASIN BİLDİRİSİ
Aktif Sigortalı Çalışan İşçilerin Kronik Hastalıkları 
Unutuldu mu ? İşyeri Hekimleri, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a 
Soruyor!
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04.06.2020
BASIN BİLDİRİSİ
E- Nabız Sistemininden alınamayan “Kronik Hastalık Durum Belgesi” için, Aile Hekimlerinden 
olmayan ICD kodu ile rapor düzenlemeleri kabul edilemez!

15-17-18-19-20.06.2020
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI ve FORUM ETKİNLİKLERİ
Dokuz Eylül Hastanesi sağlık çalışanlarının sabit ek ödemelerinde yapılacak kesintiler
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

25 HAZİRAN 2020
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
Ağır Çalışma Koşulları Nedeniyle
Sağlık çalışanı intiharları
İzmir Tabip Odası ve Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesi ve SES

01.07.2020
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
Karabağlar ASM’ de Şiddete Uğrayan Aile Hekimleri
İzmir Tabip Odası, İzmir Eczası Odası, İzmir Aile Hekimleri Derneği ( İZAHED), Türk Hemşireler 
Derneği, İzmir Aile Çalışanları Derneği( İZASED), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 
(SES), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası ( BDS) Genel Sağlık-İş, 
Türk Psikologlar Derneği, Sağlık HizmetUzmanlar Derneği ( (SHUDER) ve Türkiye Sağlık İşçileri 
Sendikası
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HEKİM MECLİSİ

Bu dönemde İzmir Tabip Odası’nın etkin, katılımcı, mücadeleci, güvenilir, ulaşı-
labilir olmasına çaba gösterilmiştir. 

Karar alma süreçlerine aktif katılım sağlamak amacıyla hekimlerin temsilcilerinin 
oluşturduğu hekim meclisini yeniden işler hale getirerek katılımcı bir yönetim anla-
yışı hayata geçirilmiştir. 

Oda yönetimi olarak Hekim Meclisinde alınan karar ve öneriler doğrultusunda ça-
lışmalar ve etkinlikler gerçekleştirilmiştir.



İzmir Tabip Odası 2018-2020 Genel Kurul Çalışma Raporu

-74-

HEKİM MECLİSİ

Oda Yönetim Kurulu yeni Hekim Meclisi oluşturuluncaya kadar 
önceki Hekim Meclisi divanının göreve devam etmesine ve bu 
haliyle Hekim Meclisi toplantılarının yapılmasına karar verdi.

29 Mayıs 2018  tarihli Hekim Meclisi Toplantısı
Yeni dönem ilk toplantısını 29 Mayıs 2018 Salı günü saat 18:00’ 
de gerçekleştirdi. Toplantıda Dr. Kemal Özbek ve Dr. Burçak 
Karaca divanda yer aldı. Yönetim kurulu adına Genel Sekreter 
Dr. Lütfi Çamlı oda faaliyetleri konusunda meclisi bilgilendirdi. 

Daha sonra gündeme geçildi. Yeni dönem Hekim Meclisi ve tüzük çalışmaları konusunda, de-
ğerlendirme yapıldı. 8-9-10 Haziran 2018 de yapılacak olan TTB olağan genel kuruluna götürü-
lecek öneriler tartışıldı.

26 Haziran 2018  tarihli Hekim Meclisi Toplantısı
Hekim Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı 26 Haziran 2018 tarihinde yapılmıştır. TTB 69. Genel 
Kurulu hakkında Oda Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, Oda çalışmaları hakkında Genel Sek-
reter Dr. Lütfi Çamlı bilgi vermiştir. Sağlıkta şiddet konusu görüşülmüş, ilimizde yaşanan olaylar 
ve Odamız tarafından yapılanlar hakkında bilgi verilmiştir. Bu konuda yapılabilecek ek çalışmalar 
(birimlerden sıfır vaka ve ramak kala olayların bildirilmesinin önemi, Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod 
uygulamaları ile ortak çalışmalar yapılması, ... vb.) görüşülmüştür.

Son dönemde Obezite Cerrahisi konusunda artan uygulamalar ve Odamıza iletilen şikayetler 
dikkate alınarak bir inceleme komisyonu kurulması, ilgili uzmanlık derneği (Genel Cerrahi) ile or-
tak çalışmalar yapılarak kriterlerin ve temel ilkelerin tespiti, hasta ve hekimlerin bilgilendirilmesi, 
bu alandaki reklam uygulamalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi vb. konularının araştırılması 
görüşülmüştür.
Hekim Meclisi Tüzük çalışmaları değerlendirilmiştir. Bu konuda öncelikle Tabip Odası’nın tüm he-
kimler için bir cazibe merkezi haline getirilmesinin önemi ifade edilmiştir. Önceki dönem Tüzük 
ve Yönerge dökümanları da dikkate alınarak hazırlanan ve Oda Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı 
tarafından 17 Haziran 2018 tarihinde bu ortamda paylaşılan taslak Tüzük dokümanı konusunda 
üyelerin ve hekimlerin görüşlerinin önemli olduğu, önerilerin 13 Temmuz 2018 - Cuma akşamına 
kadar öncelikle bu ortamda paylaşılması, doğrudan Yönetim Kurulu’na ya da Hekim Meclisi di-
vanına yapılması kararlaştırılmıştır.  

Yaz dönemi nedeniyle Hekim Meclisi çalışmalarına ara verilmesi, Temmuz ve Ağustos toplantı-
larının tatil edilmesi, Eylül ayında Hekim Meclisi seçimle-
rinin tamamlanarak Yeni Meclis’in 25 Eylül 2018 tarihinde 
toplanmasına karar verilmiştir.

Oda Yönetim Kurulu tarafından 12.09.2018 tarihinde ka-
bul edilen yeni Hekim Meclisi tüzüğü ile Hekim Meclisi 
seçimleri 10-11 Ekim 2018 tarihinde yapılmış ve yeni He-
kim Meclisi oluşturulmuştur. Yeni tüzük gereği 61 birim 
temsilcisi ve 45 doğal üyeden oluşan Hekim Meclisi, 2018 
Kasım ayından itibaren her ay düzenli toplanmaya devam 



-75-

İzmir Tabip Odası 2018-2020 Genel Kurul Çalışma Raporu

etmiştir. (2019 yaz tatili nedeniyle 2 ay hariç).
Covid 19 Pandemisi döneminde de sanal ortamda telekonferans şeklinde toplantılar kesintiye 
uğramadan sürdürülmüştür. Nisan 2020 ayında olağanüstü durum nedeniyle iki toplantı yapıl-
mıştır.
Her toplantı öncesi üyelerden öneriler alınarak güncel gelişmelere ve sorunlarımıza ilişkin gün-
dem oluşturmaya; gündem konularıyla ilgili uzmanlığı ve yetkinliği olan meslektaşlarımızın kat-
kılarını sağlamaya özen gösterilmiştir.
Birim ve komisyon temsilcilerinin, sorunları ve çalışma sonuçlarını Meclise taşımaları ve bilgi ak-
tarmaları özellikle teşvik edilmiş, öncelik verilmiştir.  
Sağlıkta şiddet konusuna özel önem verilmiş, şiddetin önlenmesine yönelik bir çalışma grubu 
kurulmuştur.
Hekim Meclisinin çağrıları ve  toplantı özetleri Oda üyesi tüm meslektaşlarımıza ulaştırılmış, tu-
tanakların sonradan da okunabileceği arşiv oluşturulmuştur.
106 üyeli meclis toplantıları, ortalama 40 meslektaş katılımıyla gerçekleşmiştir.
Bazı gündem konuları:
-Sağlık Çalışanlarına Şiddet. Aralık 2018/Ocak 2019/Mayıs 2019/Haziran 2019
- Aydınlatılmış Onam  (Bilgilendirme ve Rıza) ve İspat Sorunları. Haziran 2019
-Basında Şiddet Haberlerinin İncelenmesi. Mayıs 2019
-Genç Hekimlerin Sorunları. Nisan 2019
-Aile Hekimleri ve Tabip Odası ilişkileri. Ekim 2019
-Obezite Cerrahisi Alanında Yaşanan Uygulama Sorunları. Şubat 2019
- Reklam, Etik İhlali Çalışma Grubu Hakkında Bilgilendirme. Mayıs 2019
- Tıbbi Etik, Reklamlar ve Kanunlar. Ekim 2019
- Aşı Karşıtlığı Üzerine Tartışmalar. Aralık 2019
-14 Mart - 100. Yıl  (tarihsel süreci ). Mart 2019
-14 Mart Tıp Haftası Etkinlik Takvimi . Ocak 2020
-Şehir Hastaneleri Gerçeği. Kasım/Aralık 2019
- Genel Sağlık Sigortası Fon Gelir-Gider Dengesine Top-
lu Bakış. Mart 2019
-Vergi Denetimleri ile İlgili Yaşanan Sorunlar. Mart 2020
- Emekli hekimlere yapılacak ilave ödemelere ilişkin hu-
kuksal ve uygulama sorunları. Ocak 2019
-Geçici görevlendirmeler, Kasım 2019
- Özel muayenehane hekimlerinin yaşadığı sorunlar. 
Ocak 2019
-Özel Hekimlik Komisyonu bilgilendirme. Şubat 2019
-İnsan Hakları Komisyonu bilgilendirme. Şubat 2019
-Mültecilerle ilgili son gelişmeler. Mart 2020
-Çevre Komisyonu bilgilendirme. Ocak 2019/Haziran 
2019
-Su ve Vicdan Nöbeti . Eylül 2019
- İklim Krizi Gerçeği ve Küresel Eylem. Eylül 2019
- Termik Santral Bacalarına Filtre Takılmasını Erteleyen 
Yasal Düzenleme ve Halk Sağlığı. Aralık 2019
-TTB Halk Sağlığı Kolu adına, Kanal İstanbul’a  itiraz  sü-
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reciyle ilgili bilgilendirme.Şubat 2020
-Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu : “Kadının Tıpla İmtihanı” . Mart 2019
-İşçi sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Komisyonu bilgilendirme. Mart 2019
-Hekim Meclisi faaliyetlerinin değerlendirilmesi . Nisan 2019/Ocak 2020
-Çocuk İstismarı Önleme Grubu Hakkında Bilgilendirme . Mayıs 2019
-Coronavirüs salgını/TTB’nin olağanüstü durum yapılanması. Şubat 2020
-Covid-19 Hakkında Güncel Bilgilendirme. Mart 2020
-Pandemi günlerinde İzmir / Sağlık durumumuz.  2-16 Nisan/Mayıs/Haziran 2020
-Covid-19 Dayanışma Grubu. 2-16 Nisan/Mayıs/Haziran 2020
-COVİD 19’dan salgın öncesine dönüş döneminde temel ilkeler. Mayıs 2020
- Normalleşme sonrası nasıl çalışmalıyız. Haziran 2020

12.11.2018  Hekim Meclisi Toplantı Tutanağı

1. Açılış kokteyli ardından 53 üye temsilci, 6 üye olmayan katılımcı ile hekim meclisi toplandı. En 
kıdemli üye Dr. Türkan Süren ve en genç üye Dr. Enis Yiğitaslan’dan oluşan geçici divan kurulu 
oluşturuldu ve açılış konuşmaları yapıldı.
2. Hekim Meclisi Divan Kurulu seçimi yapıldı. Dr. Yıldıray Orhon, Dr. Selin Demet, Dr. Ceylan Özkan 
Hekim Meclisi Divan Kuruluna oy çokluğu ile seçildi.
3. Divan Kurulu seçimi ardından gündem önerileri alındı. Dr. Ahmet Etit tarafından yazılı ola-
rak iç tüzük değişikliği ve gerekçeleri, gündem önerisi olarak sunuldu. Torba yasa tasarısının 
(Güvenlik soruşturması nedeniyle göreve başlatılmayan ve KHK’larla kamu kurumlarında çalış-
maları engellenen meslektaşlarımızın, SGK anlaşmalı özel hastanelerde de çalışmasını engel-
leyecek olan, TTB yasasında yetki kısıtlamaları getiren yasa tasarısı) protesto edilmesine ve ya-
salaşmamasına yönelik olarak TTB’nin çağrısıyla Ankara’da gerçekleştirilen yürüyüş ve yapılan 
istişarelerle ilgili bilgilendirme talebi de gündeme alındı.
4. 104 olan Hekim Meclisi üye sayısından 53 üyenin bulunması üzerine usule uygun olarak 23 
üyenin imzası ile iç tüzük değişikliği önerisi ve gerekçeleri Dr. Ahmet Etit tarafından Hekim Mec-
lisine sunuldu.

Öneri1: Hekim meclisinin 3. maddesinde tanımlanan do-
ğal üyeler kapsamına 2010 yılından itibaren seçilmiş he-
kim meclisi divan başkanlarının da alınacak şekilde revize 
edilmesi; tecrübe, bilgi aktarımının devamlılığı gerekçesi 
ile oylamaya sunuldu. 52 üye tarafından kabul 1 üye tara-
fından red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
 
Öneri 2: Yeni kurulan/kurulacak olan Tıp Fakülteleri- Sağ-
lık Bilimleri- Eğitim Hastanelerinin temsilcilerinin oluştu-

rulabilmesi ve temsilci sayılarının arttırılması gerekçesiyle, Hekim meclisi iç tüzüğünün 6. mad-
desine “ilimizde bulunan her Tıp Fakültesi  ve/veya Eğitim Araştırma Hastanesi üye sayısına 
bakılmaksızın en az 1 temsilci seçerler” cümlesinin eklenmesi önerisi oylamaya sunuldu. 52 üye 
tarafından kabul 1 üye tarafından reddedildi. Öneri tartışıldı. Cümle, “ en az 1 olmak üzere üye 
sayısına göre temsilcilerin belirlenmesi” şeklinde revize edilerek oy çokluğu ile kabul edildi.
5. Bir üyemiz aynı çatı altında bulunan iki kurumun üyelerinin (Katip Çelebi Üniversitesi ve izmir 
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi gibi) de temsilcileri ve sayılarının nasıl belirlenebileceğine 
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ilişkin önerisi, daha ileri tarihlerdeki Hekim Meclisi 
gündemine alınmasına karar verildi.
6. Dr. Behiye Mungan tarafından Ankara’da olan top-
lantı ve yürüyüşe dair bilgi aktarımı yapıldı. Dr. Behiye 
Mungan, TTB üyeleri, KHKzedeler, Barış Akademis-
yenleri, Muhalefet partileri ve birçok Sivil Toplum Ku-
ruluşu temsilcileri ile birlikte iki koldan Kuğulu Park’a 
yürüyüş yapıldığı, yürüyüş sırasında herhangi bir polis 
müdahalesi ile karşılaşılmadığı, yürüyüşü izleyen hal-
kın da destek verdiği, beyaz önlükle yürüyüş yapıldı-
ğını belirtti.

7. Dr. Halil Hüseyin Çağatay da söz alarak Ankara izlenimlerini paylaştı. Katılan hekimlerin çoğu-
nun genç olduğunu, güvenlik soruşturmaları nedeniyle ataması yapılmayan genç doktorların da 
yürüyüşe katıldığını belirtti.
8. Bir üyemiz TBMM’nin yeni bir yasa hazırlığı içerinde olduğundan, emekli maaşlarının da düşü-
rülmesine yönelik çalışmalar yapıldığından söz etti.
9. Yeni mezun olan genç hekimlerin çeşitli mağduriyetler yaşamaması adına önlemler alınması 
gerektiği, çeşitli yöntemler geliştirilmesi gerektiği ve daha fazla sayıda meslektaşımızın bir araya 

gelerek çalışmalar yapılması önerildi.
10. KHK’lar ile atılanlar, şiddete uğrayan hekimler gibi 
sadece mağdur olanların değil tüm hekimlerin bir 
araya gelmesinin sonuca götüreceğine dair birlik be-
raberlik mesajı verildi.
11. Hekim meclisi temsilcilerinin bilgi paylaşımını yay-
gınlaştırmaları önerildi. Hekim Meclisi görüşmelerinin 
toplu iletişim araçları ile yaygınlaştırılması önerildi. Bu 
konu üzerine bir üyemiz tüm İzmir Tabip Odası üyele-
rine bilgi paylaşımının elektronik posta yolu ile yapıl-
masını önerdi.
12. Hekim Meclisi toplantılarının her ayın 2. Pazartesi 
günü yapılmasına ikinci toplantının 10 Aralık 2018 ta-

rihinde yapılmasına karar verildi. Gelemeyen üyelerin mutlaka mazeret bildirmeleri, dilek ve te-
menniler ile toplantı sonlandırıldı.

10.12.2018 Hekim Meclisi Tutanağı
Aralık ayı olağan toplantısı, 44 üye, 5 üye olmayan 49 meslektaşımızın katılımıyla yapıldı. 17 üye-
miz mazeret bildirdi
Oda YK adına Başkan Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, 2016-2018 TTB Merkez Konseyi Üyeleri ile ilgili 
yürütülmekte olan adli sürece ilişkin, 13 Aralık Perşembe günü İzmir Tabip Odası’nda yapılacak 
basın açıklaması ve 27 Aralık 2018 de Ankara’da yapılacak olan ilk duruşmaya tüm meslektaşla-
rımızın katılımı için çağrıda bulundu.  
Dr. Firdevs Çetin Uysal, 2013 TBMM Araştırma Komisyon Raporundan yararlanarak hazırladığı 
“Sağlık Çalışanlarına Şiddet” başlıklı sunumunda:
Dünyada ve Türkiye’de şiddetin yaşandığı alanlar,
Farklı ülkelerde sağlıkta şiddet oranları,
Şiddetin yönetilmesinde ülke örnekleri hakkında bilgi verdi.
Bazı ülkelerde sağlıkta şiddetin (Avusturalya’da %67, Bulgaristan’da %75 gibi) yüksek oranlarda 
olduğunu, sağlıkta şiddete yönelik en ciddi çalışmaların İngiltere’de yapıldığını bildirdi. İngiltere 
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Ulusal Sağlık Hizmetlerinin “Şiddete Sıfır Tolerans” 
sloganı ile bu çalışmaları yürüttüğünü belirtti. Çeşitli 
ülkelerde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının 
görevden çekilme vb gibi çeşitli yasal hakları oldu-
ğunu vurguladı.
Türkiye’de yapılan çalışmaların çoğunda, karşılaşı-
lan şiddetten sonra sağlık çalışanlarının büyük bir 
bölümünün hizmet sunmaya devam ettiği ve olayı 
rapor etmediğinin görüldüğünü belirterek,
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ana nedenlerini 
özetledi.

TBMM Araştırma Komisyonu Raporu’nda yer alan, sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik çözüm 
önerilerinin özetini 44 madde halinde açıkladı. Gayet detaylı hazırlanmış bu raporun 2013 yılın-
dan beri Sağlık Bakanlığı’nın elinde olduğu, ancak asıl önemli noktanın hekimlerin sorunlarına 
birlikte sahip çıkması ve merkezi otoriteye şiddetin önlenmesi talebimizi kabul ettirmemiz oldu-
ğunu vurguladı.
Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “Sağlık Alanında Şiddet, Nedenleri ve Çözümleri” başlıklı, konuyu 
sosyoloji, politika, psikoloji, hukuk, medya yönleri ile aldığı bir sunum yaptı. Sağlıkta şiddetin 
nedenlerini;
1. Yönetim Ayağı : Siyasi nedenler. 
2. Toplumsal Ayağı: Ahlaki ve Moral nedenler, 
3. Yapısal Ayağı : Sağlık İhtiyacının Kışkırtılması, 
4. Yasal Ayağı : Düzenlemelerin Yetersizliği, 
5. Sivil Toplum Örgütlerinin zayıflatılması: Hekimlerin ayrışması, ana hatlarıyla değerlendirdi.
Basında çıkan haberlerden de derleyerek yaptığı sunumunda, otoriter toplumlarda “güç mesafe 
indeksi” kavramından söz ederek, Türkiye’nin, Dünya “güven indeksi” sıralamasında en alt sıra-
larda; “güç mesafe indeksi”nde üst sıralarda yer aldığı, yargıya olan güvenin de belirgin olarak 
azaldığını belirtti. Medyada çarpıtmalar ve algı yönetimleri ve sonuçta itibarsızlaştırma ile ilgili 
haberlerden derlenmiş bir çalışmaya yer verdi. Kışkırtılmış bir talep olduğuna vurgu yapan Prof. 
Dr. Süleyman Kaynak, 2002 ve 2011 yılları arasında sağlık kuruluşlarına yapılan müracaatin yak-
laşık 3 kat arttığını belirtti. 2013 yılında kişi başı hekime başvuru sıralamasında dünya’da 8. sırada 
Türkiye’nin bulunduğunu, günde ortalama 3 milyon hastaya bakıldığını, hastaya ayrılan sürenin 
birkaç dakika kadar olduğunu, her gün her 8 yetişkinden birinin MHRS sistemine giriş yaptığını; 
bütün bunların sonucunda hasta bakım kalitesinin düşerek daha pahalıya sağlık hizmeti alındığı-
nı vurguladı. Birinci basamaktan 2. basamak sağlık hizmetlerine yıllar içerisinde sevk oranın düş-
tüğü, doğrudan 2. ve 3. basamak sağlık hizmetlerine başvuruların arttığı, acil servis hizmetlerinin 
alternatif bir sağlık sistemi oluşturarak buradan hizmet alımının yoğunlaştığı bilgilerini istatistik-
sel verilerle destekledi. İlaç tüketimi, yatan hasta oranının yükselmesi, tetkik sayısının artışı gibi 
verileri de sundu. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için mevcut yasaların önleyici olmadığı cezalandı-
rıcı olduğunu belirtti. Siyasi iradenin tutumunun diğer ayakları da etkilediğinin, çözümün de bu 
ayaktan başlaması gerektiğinin önemini vurguladı.
Doç. Dr. Başak Bayram, TBMM Araştırma Komisyonu Raporu’nda sunulan çözüm önerilerinin 
yerine getirilmesinin aslında pek çok sorunu çözeceğini vurguladı. Tüm dünyada şiddetin en 
fazla görüldüğü yerlerin sağlık hizmetlerinin, hastanelerin ve özellikle de acil servislerin olduğu-
nu belirtti. Dünyada sağlık alanında görülen şiddet, genellikle hastaların istemsiz yaptığı şiddet 
olayları iken ülkemiz ve ülkemize benzer gelişmekte olan ülkelerde (Çin, Hindistan) sisteme olan 
kızgınlıkların sağlık çalışanlarına şiddet olarak yöneldiğini, bu ülkelerin ortak özelliğinin “sağ-
lıkta reform” yapılmış ülkeler olduğunu vurguladı. Dr. Bayram kendi yaptığı çalışmasında % 69 
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acil servislerde şiddet eylemi görüldüğünü, genel popülasyonda %40 oranında görüldüğünü, bu 
ülkelerde ortalamanın benzer olduğunu ifade etti. ABD’de de benzer olduğunu, Avrupa’da psiki-
yatri, geriatri ve evde bakım hizmetleri gibi alanlarda olduğunu belirtti. Dünya ortalamalarında da 
benzer şiddet oranları olduğunu söyledi. Şiddet olaylarının yükseldiği yerlerde acil tıp sisteminin 
yükseldiği de çarpıcı bir bulgu olarak görüldüğünü ifade etti. Hastaların hekime karşı güvensiz-
liğinin başta siyasi ve basınla ilgili nedenlerle olduğu ancak sistemin kendisini tıkayan bürokratik 
nedenlerden de söz etti. Uzun bekleme süreleri, kötü bekleme alanları, randevu alamama, yatış 
gereken durumlarda yatış yapılamaması, gereksiz yatışlar yapılması, sağlık çalışanlarının kapa-
sitesinden fazla hasta bakması gibi -aslında sağlık çalışanından değil sistemden kaynaklanan- 
nedenlerin önemini vurguladı.  Yapılan çalışmalarda doktorun stresli olduğu zamanlarda daha 
fazla şiddete maruz kaldığını belirtti. Hastaların ve sağlık çalışanlarının beklentilerinin aslında bu 
konularda aynı olduğunu vurguladı. Yaşadığımız şiddeti kendimizin de sakladığı, önemsemediği, 
yasal süreçleri bilmediğimizi de ve bu konunun da önemli bir konu olduğu belirtti. Mahkemeye 
götürülen her durumun cezalandırıldığını ve tolerans gösterilmediğini de ifade etti. Genç hekim-
lerin en zorlanan grup olduğu ve onların zorluklarını ve algılarını değiştirilmesi gerektiğini belirtti. 
Çalışma alanlarının şiddeti önlemek üzere düzenlenmesi gerektiğini, hastaneye silah girişinin 
engellenmesi gerektiği, bununla ilgili yasal ve diğer düzenlemelerin gerekliliğini vurguladı. Kont-
rollü geçiş alanları, panik butonları, kaçış alanları, ikinci çıkış olması, bölgesel çözüm yöntemleri 
geliştirilmesi, hastanelerin riskli alanlarının belirlenmesi ve yerel çözüm üretilmesi, sağlık çalı-
şanlarının çalışma sürelerinin düzenlenmesi gibi önerileri de sundu.
Dr. Yakup Gökhan Doğramacı, şiddete maruz kalmış bir hekim ve hukukçu bir hekim olarak heki-
me şiddet konusunu ele aldı. Aslında sağlıkta şiddeti toplumsal şiddetten ayrı bir yere koymanın 
zor olduğunu, bu nedenle mücadele etmenin güçlükleriyle karşılaştığımızı belirtti. “Şiddeti hak 
etme” söyleminin tehlikelerinden söz ederek, önleme yöntemlerini “hastaya yaklaşım” “risk yö-
netimi” ve “kriz yönetimi” başlıklarıyla özetledi. Hekimlerin yasal haklarından, yasal sürecin nasıl 
işlediğinden, kayıt tutmanın ve tutanak tutmanın, ihbar ve bildirimin öneminden ve kendi yaşa-
dığı iki olayın sonuçlanarak kişilerin para cezasına çevrilmeden hapis cezası aldığından bahsetti. 
Mevzuatta “hizmetten çekilme hakkı”nın mevcut olduğunu, ancak uygulamada sorunlar oldu-
ğunu belirtti. Son olarak “güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışma hakkı”nın altını çizerek, sağlık-
ta şiddetin, “İş Kazası” olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bu yaklaşımın yaygınlaştırılmasının 
önemini vurguladı.
Dr. Cemal Güvercin, şiddeti etik açıdan değerlendiren konuşmasında “araçsallaştırma” kavramı-
na değindi. Araçsallaştırmanın insan ruhuna en büyük saldırı olduğunu belirterek 10 Aralık İnsan 
Hakları Günü’nü hatırlattı. Otoritenin şiddeti “rol çalma” açısından cezalandırdığını, sağlıkta şiddet 
uygulayana “sağlık hizmetlerinden mahrum etme” anlayışının evrensel insan hakları açısından 
uygun olmadığını belirtti.
Av. Mithat Kara, şiddete uğrayan hekimlerin şikayet etme konusunda isteksiz olduklarından söz 
ederek dönemsel olarak artışlar gözlendiğini belirtti. Şiddet olaylarına karşı TTB ve Tabip oda-
larının hekimleri sahiplendiği dönemlerde hekimlerin odaya bakışının da değiştiğini ve başvuru 
sayısının arttığını aktardı. 2018 yılında da yine bir şiddet olayı ardından, yeni göreve başlayan İz-
mir Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun refleksleri, eylemleri, basın açıklamaları ile konuyu görünür 
hale getirmeleri sonucu şiddet mağduru hekimlerin Oda’ya başvurularında artış gözlendiğini 
belirterek, devam etmekte olan hukuki süreçlerle ilgili sayısal veriler sundu. Kazanılan 3 dosya 
örneğiyle, ayrıca tazminat davası da açmanın, şiddetin cezasız kalmadığı mesajı vermesi açısın-
dan yararlı olacağını belirtti. Dosyalardaki ifadelerden temel sorunun sistemdeki organizasyon 
sorunları olduğunu görebildiklerini ifade etti.
Dr. Mübeccel İlhan, Dr. Semih Rasim Güner, Dr. Hüseyin Aydın Turan, Dr. Demet Etit, Dr. Ayşin 
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Zeytinoğlu, Dr. Hakan Köse, söz alarak soru ve katkılarını 
sundular.
Toplantı günü değişikliği önerisi oylandı. Hekim Meclisi’nin 
her ayın ilk Perşembe günü toplanmasına, Ocak ayında 
yılbaşı nedeniyle ikinci Perşembe -10 Ocak Perşembe 
günü- toplanmasına oy çokluğu ile karar verildi.
Sağlıkta Şiddet ile ilgili bir çalışma grubu oluşturulması 
önerisi ile kapanış yapıldı.
Divan Kurulu, Dr. Yıldıray Orhon’u Divan Başkanı olarak 
seçtiğini beyan ederek kayda geçti.
İzmir Tabip Odası’nın 21.11.2018 tarihinde, YK/32. No.lu 
aşağıdaki kararı Divan Kurulu tarafından kayda geçirildi.
 Hekim Meclisi iç tüzük değişikliği konusunda Hekim Mec-
lisi toplantısında yapılan öneriler değerlendirildi.
a. Hekim Meclisi İç Tüzüğünün 3. Maddesine, birer temsil-
ci ibaresinden sonra gelmek üzere “2010 yılından itibaren 
seçilmiş Hekim Meclisi Divan Başkanları” ibaresinin eklen-
mesine,
b.  Hekim Meclisi İç Tüzüğünün 6. Maddesinin sonuna “İli-
mizde bulunan her tıp fakültesi ve/veya eğitim araştırma 
hastanesi, üye sayısına bakılmaksızın en az 1 olmak üzere 

üye sayısına göre temsilci seçerler” ibaresinin eklenmesine karar verildi.
Tüzük değişikliği gereği, Dr. Kemal Özbek ve Dr. Şükriye Kaplan Uzun’un “seçilmiş Divan Başkan-
ları” olarak Hekim Meclisi doğal üye listesine eklendikleri tespit edildi.

10.01.2019 Hekim Meclisi Toplantı Tutanağı
1. Ocak ayı olağan toplantısı, 45 üye, 4 üye olmayan 49 meslektaşımızın katılımıyla yapıldı. 18 
üyemiz mazeret bildirdi.
2. Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “Sağlıkta Şiddet Çalışma Grubu” oluşturulmasına yönelik Çalıştay 
süreci hakkında bilgi verdi ve yapılan ilk toplantıya ait raporu Divan’a sunarak özetle şunları söy-
ledi:
“Sağlıkta şiddet, esasta toplumdaki genel şiddet eğiliminin artmasına paralel bir süreçtir. Bu sü-
recin siyasi bir altyapısı vardır ve siyasi otorite bu konuda taraf olarak davrandığı izlenimi vermek-
tedir.
“Bu hususta yüksek bilimsel bir hizmet sunmakta olan ve hizmeti ikame edilemez bir insan gru-
bunun yani hekim ve sağlık çalışanlarının hedef olduğu görülmektedir. Bu sağlık çalışanlarının, 
aşırı çalışmaya zorlanmasını, devletin düzenleme yetkisini sadece aşırı kurallarla değil, hizmet 
alıcı konumdaki vatandaşa şiddet gösterme yetkisini de zımni olarak devrederek, gizli olarak 
şiddeti görmezden gelerek ya da meşrulaştırmaya çalışarak, sağlık çalışanları ile hizmet alıcıyı 
doğrudan karşı karşıya bırakarak başarmaya çalıştığı görülmektedir.
“Özel olarak sağlık alanında şiddetin önlenmesi konusunda sistematik bir yaklaşım yapılmasının 
uygun olacağı düşünüldü. Üyelerimizin katkısı ile bu süreçte bir davranış ve yaklaşım algoritması 
çıkarılabilir.
“Şiddet öncesi:
1. Yönetimsel iletişimler: (Bakanlıklar-Valilik-Emniyet-Başhekimlik vb.)
2. Kurumların güvenlik kontrolünün sağlanması. (Kapı kontrolü vb.)
3. Kurumlarda, özel risk gruplarının eğitimi. (Acil servis vb.)
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4. Özel risk alanlarının düzenlenmesi (Poliklinikler vb.)
5. Özel riskli konular (Raporlar ve reçete talepleri vb.)
Şiddet sırasında,
1. Şiddetin “ayak seslerinin” algılanması eğitimi.
2. Şiddet oluşumunda birlikte uygun ve uyumlu hareket 
eğitimi.
3. Şiddet sırasında hızlı bildirim yöntemleri ve hedefleri 
(Kolluk-Savcılık, vb.)
4.Mağdurun desteklenmesi.
5. Kurum yönetimleri ile işbirliği.
6.Basınla işbirliği ve zamanlaması.

7. Mağdurun yasal hakları
8. Olay tutanağı-Adli raporlama-İfade tutanağı-Tazminat talepleri.

Şiddet sonrası:
1. Mağdurların değerlendirilmesi ve desteklenmesi. İşine dönmesinin kolaylaştırılması.
2. Mağdurların olay soğuduktan sonra deneyimlerini paylaşması, basınla paylaşım.
3. Beyaz Kodun, istatistik değerlerinin paylaşılması ve eşzamanlı olarak Tabip Odaları ile payla-
şım sağlanması.
4. Bölgesel tabip odası, avukat, kolluk kuvvetleri, hızlı, etkili ve adil bir network ile olaya müdahil 
olma sistemi kurulmalıdır.
5. Elde edilen bilgi birikiminin yasal düzenlemelere yansıtılması sağlanmalıdır.

Divan Başkanı, bu çalışmanın bir başlangıç olduğunu, esas olarak bir Çalıştay planlandığını, so-
nuçta Oda YK’nun çalışmasını kolaylaştıracak, sahadaki uygulamalara yön verecek bir “Çalışma 
Grubu” oluşturulması gibi bir hedeflerinin olduğunu, bu yapı içerisinde psikiyatrist, hukukçu gibi 
konuyla ilgili birçok arkadaşımızın olacağını ifade etti.
Dr. Hüseyin Aydın, Dr. Bülent Pişmişoğlu, Dr. Bülent İnal, Dr. Alp Ayan söz alarak soru ve katkılarını 
sundular.

3. 7146 sayılı Torba Yasa uyarınca 1.1.2019 tarihinden itibaren emekli hekimlere yapılacak ilave 
ödemelere ilişkin hukuksal ve uygulama sorunları hakkında Av. Mithat Kara’nın sunumu sonra-
sında konu tartışıldı.
Av. Mithat Kara, emekli olup çalışmak durumunda olan hekimlerle ilgili anlaşılmayan noktalar 
olduğu, gerek SGK gerek TTB Merkez Hukuk Birimi ile de görüşerek konu hakkında bir sonuca 
varıldığı ile ilgili bilgi verdi. Av. Kara konuşmasında, ES’dan emekli olduktan sonra SGK ile ilişki-
lendirilebilecek çalışması olan hekimlerin, SGK ve Bağ-
Kur emeklisi hekimlerin, Öğretim üyesi kadrosundan 
emekli olan, Emekli Sandığı’ndan emekli olup da makam 
tazminatı alan, iş yeri hekimliği yapan, özel sağlık kurum-
larında çalışan hekimlerin bu yasadan yararlanamayaca-
ğını anlattı. Ayrıca, muayenehane ya da şirket ortağı olan 
hekimlerin bu yasadan yararlanabileceğini bildirdi. Mu-
ayenehanesi olup da kısa süreli özel hastanede çalışan 
hekimlerin de bu yasadan yararlanamayacağını söyledi.
Bu yasal düzenlemeye karşı meslek örgütü ya da bi-
reysel olarak dava açmanın mümkün olmadığını, ancak 
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kendimizle ilgili tesis edilen bireysel işlemler üzerin-
den, bu işlemleri dava konusu ederek dayanak olan 
yasa maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sü-
rüp, dosyanın İdare Mahkemesi tarafından Anayasa 
Mahkemesi’ne taşınmasını talep edebileceğimizi; eğer 
İdare Mahkemesi, Anayasa’ya aykırılık iddiamızı yerin-
de görürse ve dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne taşır ise 
Anayasa Mahkemesi nezdinde bu konuyu tartıştırma 
şansımız olabileceğini;
SSK ya da BağKur emeklisi hekimlerin, “ben bu ya-
sadan yararlanamıyorum, bu eşitsizlik yaratıyor” tale-
biyle; ES’dan emekli olup özel hastanede ya da işye-
ri hekimliğinde çalışan hekimlerin, yapılan kesintiler 
üzerinden, her bir idari işlem üzerinden konuyu yargıya 
taşıyıp dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne götürmenin en 
temel yol olacağını;
TTB’nin yaptığı açıklama ile, bu yasal süreçleri başla-
tabileceğimizi ifade ettiğini; TTB Hukuk Bürosu ve YK 
ile yapılan paylaşımlar sonucunda çok sayıda dava aç-
manın hepimize bir faydasının olmayacağı ve maliyetli 
olacağı, esas olanın değişik illerden örnek davalar açı-
larak bu kanunu Anayasa Mahkemesi’nde tartıştırmak 
olduğu düşüncesiyle, hukuksal durumu faklı olan birer hekim adına pilot davalar açmanın müm-
kün olduğunu, aktardı.

Ayrıca 2010 yılından sonra Sağlık Bakanlığı’ndan emekli olan hekimlere döner sermaye den 
emekli maaşına yansıtılan ek ödemelerdeki sorunlara yönelik web sitesi üzerinden duyuru yapıl-
dığını, maaş bordrolarına bakarak bu ek ödemeyi alamayanların ya da eksik alanların hazırlanmış 
dilekçe ile SGK’ya başvurularının sağlanması konusunda da destek olduklarını bildirdi.
Dr. Alp Ayan, Dr. Hüseyin Aydın Turan, Dr. Alper Büyükakkuş, Dr. Semih Rasim Güner, Dr. Ali Ağ-
zıtemiz, Dr. Mustafa Vatansever, Dr. Erkan Ekşi, Dr. Funda Barlık Obuz, Dr. Lütfi Çamlı, Dr. Fatih 
Sürenkök, Dr. Yıldıray Orhon, Dr. Yüce Ayhan, Dr. Remzi Özgü Ceylan söz alarak soru ve katkılarını 
sundular.
Tartışma kısmında özetle:
• Temel sorunun Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık olduğu,
• Anayasa’ya aykırı bulunduğu takdirde aleyhte bir sonuç çıkamayacağı,
• TTB’nin yasa görüşmeleri sırasında muhalefet ve iktidar milletvekilleriyle yoğun görüşmeler 
yaptığı, tüm hekimlerin yararlanmasını talep eden alternatif bir metin sunulduğu,
• SGK destekleme priminin hekim adına yatıp yatmadığı, hekimin işveren mi yoksa işçi mi olduğu 
konusunun ana ayrım noktası olduğu,
• Yasa gerekçesinin iyi anlaşılması gerektiği, Anayasa Mahkemesi’ne gidecekse iptal gerekçesi-
nin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık olduğunun net olarak ortaya konması gerektiği,
• Emekli maaşı yetersizse herkes için yetersizdir ve tüm hekimler yararlanmalıdır. Yeterliyse her-
kes için yeterlidir, bu düzenlemeye gerek yoktur. SGK Destek priminin yatıp yatmamasının bir 
farklılık yaratmaması gerektiği,
• Her gruptan bir örnek temsilci ile dava açılabilmesine İTO’nun Yönetim Kurulu’nun karar verme-
si talep ve dileği,
• Tüm tabip odaları ve TTB Hukuk Bürosu ile birlikte merkezden koordineli hareket edilmesinin 
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önemli olduğu, bu konu hakkında farkındalık yaratıl-
ması gerektiği,
• Sorunun temel kaynaklarından birinin 2008 yılında-
ki işçi-memur ayrımını düzenleyen Anayasa Mahke-
mesi kararı olduğu dile getirildi.
4. 27.12.2018 tarihinde TTB Merkez Konseyi’inin yar-
gılanması süreci ile ilgili Dr. Lütfi Çamlı bilgilendirme 
yaptı. 26.12.2018 akşamı yola çıkılarak birlik beraber-
lik, dayanışma içerisinde Ankara’ya ulaşıldığını, en 
yüksek katılımlı Tabip Odasının İzmir olduğunu, da-
vaya bir çok hekimin, Adana, İzmir, Mersin,  Diyarba-

kır Baro Başkanlarının da katıldığını belirtti. Davanın 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldüğünü, 
duruşmada tek tek Merkez Konsey Üyelerinin savunmalarını yaptıklarını belirtti.
Raşit Tükel’in konuşmasında, evrensel hekimlik ilkelerine sahip çıktıklarını, sağlık sorunları ile ilgili 
açıklama yapmanın görevleri gereği olduğunu belirttiğini,
Dr. Taner Gören’in savunmasında halkın sağlığını korumanın ve koruma sırasında da çeşitli uyarı-
larda bulunmanın gerektiğini belirttiğini,
Dr. Funda Barlık Obuz’un savunmasında şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını, hekimler olarak 
sağlıklı yaşam koşullarını bozacak her türlü davranışa karşı çıkacaklarını belirttiğini,
Dr. Şeyhmus Gökalp’ın, gözaltına alınma süreci ve TTB’ye yapılan baskının ülke tarihinde ilk oldu-
ğunu, ayrımsız bir şekilde insan yaşamını savunmak, insan yaşamını tehlikeye düşüren durumlar 
ile ilgili her faktörle mücadele etmenin evrensel görevler olduğunu belirttiğini,
Dr. Ayfer Horasan’ın savunmasında, barış isteminin savunması olmadığını belirttiğini,
Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın savunmasında TTB’nin hiçbir kurumdan talimat almadığını, her zaman 
yaşamdan taraf olduklarını belirttiğini,
Dr. Hande Arpat’ın savunmasında TTB’nin tutumunun evrensel değer olduğu ve bunun bir suç 
olamayacağını belirttiğini,
Dr. Sezai Berber’in savunmasında hayatı boyunca evrensel hekimlik değerlerine göre hareket 
ettiği ve hiçbir zaman şiddet söylemlerine yer vermediğini belirttiğini,
Dr. Selma Güngör’ün savunmasında, barıştan yanayım, barışı istemekten vazgeçmem dediğini,
Dr. Sinan Adıyaman’ın savunmasında hekimlik değeri temelinde barışı sorgulamak barışı sağlık 
açısından istemek de gerekir dediğini aktardı.
TTB avukatlarının hukuka aykırı gözaltı, gerçek dışı kurgu ve düşünüş biçimiyle suçlu örüntü 
ve görüntüsü yaratılmaya çalışıldığını söylediğini belirtti. Ayrıca Baro başkanlarının da söz ala-
rak savunma yaptıklarını ve savunmalar ardından verilen ara sonrasında Savcı mütalaasının flash 
disk ile verildiği, dava öncesi mütalaa hazırladığının gözlendiğini vurguladı. Savcı mütalaasında 
belirtilen suçlardan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemi, Hande Arpat’ın sosyal medya paylaşımları 
nedeniyle zincirleme suç kapsamına alarak 13 yıla kadar hapis isteminde bulunduğunu belirtti. 
20 Mart 2019 tarihinde 2. Duruşmanın yapılacağını da bildirdi. 20 Mart’taki duruşmaya yeniden 
birlik beraberlik dayanışma içerisinde gidebilme dileğini Dr. Lütfi Çamlı dile getirdi.
Dr. Fatih Sürenkök Barış Akademisyenleri davasında da benzer bir birlik beraberlik ile 19 Mart ve 
21 Mart tarihlerindeki davalara birlikte gidilebileceği dileğini sundu.
Dr. Mustafa Vatansever, Tabip Odası üyelerinin ve yönetimlerinin hakkında geçmişte de çok sa-
yıda dava olduğunu, birlik ve beraberlik ve dayanışma ile sorunların üstesinden gelinebildiğini 
belirtti.
Dr. Funda Barlık Obuz dava sürecinde kendisine her türlü desteği veren herkese teşekkürlerini 
sundu. Dr. Mübeccel İlhan, TTB her zaman onurlu bir duruş sergilemiştir ve her zaman dayanış-
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ma içinde olmuştur, dedi.
Dr. Fatih Sürenkök 19,20,21 Mart davalarına da be-
raber katılım konusunda çağrı yaptı.
5. Özel muayenehane hekimlerinin yaşadığı so-
runlar başlığı altında, Sağlık Müdürlüğü denetim-
lerinin objektif koşullarda yapılmadığı, tutarsızlık-
lar bulunduğu ile ilgili bir gündem talebi olduğu 
sunuldu.
• Dr. Lütfi Çamlı önümüzdeki hafta bu konularla 
ilgili bir toplantı planlandığını ve hızlı bir şekilde 
çözüm üretileceğini  söyledi.
Dr. Fatih Sürenkök, Dr. Mustafa Vatansever, Dr. Se-
lin Demet, Dr. Nuri Seha Yüksel, Dr. Halil Çağatay katkılarını sundu. Tartışma kısmında:
• Bulundurulması zorunlu ilaçların temini ve imhası ile ilgili bilgilendirme ve uygun bir prosedür 
olmadığı,
• Bazı sigorta şirketlerinin TTB ücret tarifesi dışında sözleşme yapmak istedikleri ve konu ile ilgili 
taleplerin bulunduğu,
• Denetimlerde Oda adına bir temsilci bulunmasının sağlanması,
• Denetçilerin sertifikalandırılmasının sağlanması gerektiği,
• Renkli reçetelerin SGK denetimli olmasına rağmen ödeme kapsamında bulunmadığı dile geti-
rildi.
6. Çevre Komisyonu Başkanı Dr. Ahmet Soysal, bilgilendirme yapmak istediğini belirterek;
• Aliağa bölgesi ile ilgili süren davaların olduğunu, bölge üzerindeki sanayi kaynaklı hava kirlili-
ğinin hakim rüzgarlarla Karşıyaka’da da hissedildiğini, sanayi bölgesindeki yoğun elektrik ihtiyacı 
için 7 adet  kömürlü termik santral yapılmakta olduğunu, bu santrallerden çıkan partiküllerin 
hiçbir takip cihazı ile ölçülemediği, ancak sağlığı ciddi anlamda bozan etkilerinin olduğunu,
• Açılan davaların bazılarında yürütmeyi durdurma kararı çıktığı, ancak ilgili yönetmeliklerde bu-
lunan bir açıktan dolayı yeniden inşa işine girişilebildiğini
• Bergama’daki atık havuzunun kapasitesinin genişletilmesi ile ilgili davanın sürdüğünü,
• Körfezi bataklığa dönüştürecek olan Körfez Geçiş Projesinin ciddi bir zarara sebep olacağı, ana 
amacın İstanbul’dan gelen otoyolun Çiğli’den Narlıdere’ye bağlanarak Narldere’den Alaçatı’ya 
kadar uzanan bölgede İstanbul sermayesine yeni yerleşim alanı açmak olduğu, maalesef Bü-
yükşehir Belediyesi’nin bu projeye “evet” dediği, bu nedenle hem merkezi iktidar, hem de yerel 
iktidarla mücadele edilmekte olduğunu,
• Yamanlar kaynak suyunun çıktığı Büyükşehir Belediyesi katı atık depolama tesislerinin kaynak 
suyuna karıştığı ile ilgili çalışmalarının olduğu, bu konuda da iki İzmirli avukat tarafından açılan 
davada yürütmeyi durdurma kararının mevcut olduğunu, takip ettiklerini,
• Kentimizin simgesi olan Kültürpark’ı korumanın hepimizin görevi olduğunu, ne yazık ki 
Kültürpark’ın %51’ini imara açacak olan bir proje olduğunu, bu projenin Basmane çukurunda 
%100’e yakın imar verilerek yapılmakta olan Folkart kompleksine bir etkinlik alanı yaratma ama-
cıyla oluşturulduğunu, Mimarlar Odası tarafından dava açıldığını, dava ve kamuoyu tepkisi nede-
niyle şimdilik konunun uykuya yatırıldığını, ancak seçim sonrası tekrar gündeme gelebileceğini,
• Çevre sorunlarına ilgiyi arttırabilmek için, Yaşar Üniversitesi’nden bir arkadaşın çekmek istediği 
belgesel filme yardımcı olduklarını, yol gösterdiklerini,  
• Aliağa ile ilgili “Külkent” adlı bu belgeselin odamızda da gösteriminin yapıldığını, çeşitli festi-
vallerde gösterimde olan ve ödül alan belgeselin bu süreçleri tamamladıktan sonra kamuya 
sunulacağını,
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• Çevre komisyonu çalışmalarına tüm arkadaşların katılımı-
nı beklediklerini, söyledi.

7 Şubat 2019 Hekim Meclisi Toplantı Tutanağı

40 Meclis üyesi, 5 üye olmayan toplam 45 meslektaşımızın 
katılımıyla toplantı başladı. 17 Meclis üyesinin mazeret bil-
direrek katılmadığı tespit edildi. Gündeme geçildi.

1. Obezite Cerrahisi Alanında Yaşanan Uygulama Sorunları
Konuyu gündem önerisi olarak getiren Dr. Kemal Özbek 
yaptığı konuşmada;
Bu alanda bir boşluk olduğu, bir düzenlemeye ihtiyaç ol-
duğu gözlemiyle tartışılmasını istediğini,
TTB’nin halkın sağlığını koruma ve geliştirmek, öte yandan 
üyelerinin hak ve sorumluluklarını da korumak, takip et-
mek görevi olduğunu hatırlatarak;  
Obezite Cerrahisinde; Kim yapar, sertifikasyon gerekli mi-
dir? Ameliyat endikasyonları net midir? Ameliyat öncesi 
yapılması gereken tetkikler, konsültasyonlar, Ameliyatın 

yapılacağı hastane ile ilgili fiziki koşullar, Ameliyat sonrası izleme prosedürleri,
gibi konularda standardizasyon ile ilgili sorunlar olduğunu belirtti.
Konunun hem halk sağlığını koruyucu, hem de bu alanda çalışan doktorları uyararak hata yap-
malarını önleyici bir yaklaşımla, TTB ve TTB çatısı altındaki uzmanlık dernekleri tarafından ele 
alınmasının, sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasının, TTB’nin referans kurum olmasının uygun 
olacağını belirtti.
Son olarak, konuyla ilgili bir çalışma grubu oluşturulması önerisinde bulundu.

Daha sonra söz alan Ege Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Cengiz Aydın, Obezite ve Bariatrik 
Cerrahi ile ilgili olarak yaptığı sunumda:
 Obezite nedenleri; -Obeziteye yandaş hastalıklar; -Tedavideki yaklaşım basamakları; -Operas-
yon endikasyonları; -Cerrahinin kontrendike olduğu durumlar; -Operasyon öncesi hazırlık dö-
neminde yapılanlar; -Operasyonların ana prensipleri; -Operasyon sonrası bakım  ve Komplikas-
yonlar; -Mortalite morbidite nedenleri hakkında bilgi vererek, tüm dünyada bu operasyonların 
artış gösterdiğini, morbid obezitenin kalıcı tedavisini sağlayabilen tek yöntemin “cerrahi” olduğu 
konusunda konsensüs sağlandığını, güncel sınıflamaya göre en fazla tercih edilen operasyonun 
Sleeve Gastrektomi operasyonu olduğunu; bu operasyonla, postop. 6. ayda hastaların ideal kilo-
larının üzerindeki kiloların %65 inin kaybedildiğini; -Morbid obezlerde Bariatrik cerrahi ile yandaş 
hastalıklarda görülen düzelme oranlarının yüksek olduğunu (Diabette %60-80, Hipertansiyonda 
%65-75, Dislipidemide %40-60, Uyku apnesi %80-90); komplikasyon ve mortalite oranlarının as-
lında çok düşük olduğunu, dünya geneline bakıldığında  operasyon komplikasyonları, benze-
ri diğer, örneğin mide ca , kolon rezeksiyonu operasyonlarından daha fazla olmadığını, ancak 
popüler bir konu olduğu için toplumda tam tersi bir algının yerleştiğini, bu yanlış algının alan 
dışındaki hekimlerde de bulunduğunu aktardı ve ne yazık ki, yeterli koşullar sağlanmadan da 
bu ameliyatların yapıldığını, komplikasyon çıktığında konunun medyaya düştüğünü, ancak bu 
durumun genel sistemin bir parçası olduğunu belirtti.
Başlıca sorunlar olarak; doğru hastaya doğru ameliyat seçimi konusunda yapılan hatalar, komp-
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likasyonların yönetilememesi, kurumsal yapının oluştu-
rulamaması, hekimlerde ekonomik ve sosyal kaygılar 
nedeniyle endikasyonlara uyulmaması, yanlış ve abartı-
lı bilgilendirme, toplumsal algının yönetilememesinden 
söz etti.
Yurt dışında kurumsallaşma kapsamında “mükemme-
liyet merkezleri” “Bariatrik Cerrahi Enstitüleri” şeklinde 
düzenlemelerin olduğunu, bu merkezlerin ve cerrah-
ların sertifikasyonlarının yapıldığını, mortalite-morbidite 
oranlarını azaltmak için uzun dönem hasta takibinin cid-
di olarak yapıldığını, kayıtların düzenli tutulduğunu ve yayınlarla akademik bilgi üretiminin sürekli 
hale getirildiğini aktardı.
Türkiye’de ise henüz merkez ya da cerrahların sertifikasyonunun mevcut olmadığını, kayıtları-
mızın düzenli tutulmadığını ve akademik bilgi üretiminin zayıf kaldığını, ancak bu eksikliklerin 
sadece bariatrik cerrahi alanında değil, tüm alanlarımızda bulunduğunu, bunun genel sağlık sis-
temimizle ilgili bir durum olduğunu, şu anda popülaritesinden dolayı bariatrik cerrahinin öne 
çıktığını belirtti.
Sunum sonrasında soru-yanıt bölümünde;
-Bariatrik cerrahinin kolon ca. oranlarını artırmak yönünde bir etkisi olmadığı,
-Genel Cerrahi Derneklerinin, Sağlık Bakanlığı’nın ve Obezite Dernekleri’nin sertifikasyon prog-
ramları olmadığı,
-Sağlık Bakanlığının zaman zaman kurallar koyup değiştirdiği, şu anda 3. Basamak Hastaneler 
için şartlar oluşturduğu, 2. Basamak için de ön araştırma yaptığı,
-Türkiye’de 18 yaş altına cerrahi uygulanmadığı,
-Operasyon sonrası tekrar kilo alma oranları ve sürelerinin değişkenlik gösterdiği
-Kilo almalarına karşın çoğu hastanın morbid obez noktasına bir daha gelmediği, opere edilmiş 
olmaktan hoşnutsuz olmadığı, bu vakalarla ilgili olarak revizyon ameliyatlarının başladığı,
- Hastalarda operasyon öncesi yeme bozukluğunun olup olmadığının, değişmesi gereken yeme 
alışkanlıklarının olup olmadığının değerlendirilmesinin, sonrasında yeniden kilo alma ve dolayı-
sıyla operasyon faydası açısından kesinlikle göz önüne alınması gerektiği,
-Obezite Cerrahisi yapan cerrahların, tanıtım, pano, reklam, vb.nin etik olarak değerlendirilmesi-
nin (Diyabete Kesin Çözüm!!! Obeziteye Son!!!) Tabip Odası tarafından yapılmasının gerekli oldu-
ğu, bunun TTB Kanunu’nda da olduğu,
-Obezite cerrahisinin sağlıkta ticarileşmenin bir parçası olarak bu kadar yaygınlaştığı,
-TTB bu konuda halkı doğru bilgilendirme, meslektaşların hata yapmasını önleme görevini yap-
ması gerektiği, konuşuldu.
Tartışma kısmında bu alandaki düzenlemeler ve uygulamaların, etik çerçeve içerisinde; halk sağ-
lığını korumaya, hekim hatalarını önlemeye yönelik bir yaklaşımla TTB ve çatısı altındaki uzman-
lık dernekleri tarafından incelenmesinin, standardizasyon eksikliği varsa oluşturulmasına yönelik 
çalışma yapılmasının uygun olacağı dile getirildi. İzmir Tabip Odası olarak bu konuda bir Çalışma 
Grubu kurulması önerisi oy çokluğu (1 karşı oy) ile kabul edildi.

İnsan Hakları Komisyonu temsilcisi Dr. Habibe Güneş tarafından bilgi aktarımı yapıldı.
1. Komisyonun kuruluşundan bu yana bir kez İstanbul Protokolü eğitimi yapıldığı belirtildi.
2.Avukatlar tarafından; alanda adli rapor düzenleyen bazı hekimlerin, tutuklu ve hükümlülerin 
muayene ve kayıtlarını İstanbul Protokolü ‘ne uygun olmayan şekilde (kelepçe çıkarılmadan mu-
ayene, semptomların eksik yazılması, fizik muayene yapmadan soru-cevap şeklinde “muayene” 
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bulguları yazılması, gibi) yaptıkları, uyarılarının sonuçsuz kaldığından şikayet edildiği; avukatların 
bu hekimler hakkında TTB’ye ve savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdikleri aktarıldı. 
İstanbul Protokolu eğitimleri için İl Sağlık Müdürlüğü’ne Oda tarafından yapılan işbirliği, destek 
çağrısının olumsuz yanıtlandığı öğrenildi.

3.Türkiye genelinde 51’i kadın 291 kişinin cezaevlerinde açlık grevinde olduğu ve bu kişilerin 31 
‘inin İzmir’de süresiz dönüşümsüz açlık grevi yapmakta olduğu tespitinden hareketle bu kişilerin 
sağlık durumlarından haberdarlık konusu tartışıldı. 26 Aralık’tan bu yana devam eden açlık grev-
leriyle ilgili avukatlarının bilgi verdiğini, bu avukatlara Oda tarafından, süreçte karşılaşılabilecek 
sağlık sorunları ve bu sorunlar ortaya çıktığında ne yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme 
yapıldığı, bazı cezaevlerinde B1 vitamini verilmediği, bazı cezaevlerinde Bemiks olarak verildiği; 
bu şekilde, verilmesi gereken B1 vitamin desteğinin yetersiz olacağı; bazı cezaevlerinde veril-
mekte olan solüsyonların içeriklerinin yeterli ögeleri taşıyıp taşımadığının bilinmediği, refakatçi 
sorununun bulunduğu;

Hekimleri ilgilendiren yönüyle değerlendirdiğimizde, 26 Aralık’tan bu yana açlık grevindeki bu 
kişileri hiçbir cezaevi hekiminin görmediği, yalnızca sağlık görevlisi adı altında koğuşa bir kişinin 
girdiği, tansiyon ve ağırlık ölçümlerini yaptıkları, bunun dışında bir tıbbi takip yapılmadığı, bunun 
malpraktis olarak değerlendirilebileceği, gerçekleşecek komplikasyonlar hekim sorumluluğun-
da olacağı için hekimin açlık grevindeki kişileri takip etmesi gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Komisyon kararıyla, TTB’nin “Açlık Grevi Hekim İzlem ve Etik Kuralları” kitapçıklarının TTB’den 
temin edilerek Cumhuriyet Savcılığı’na teslim edildiğini ve bu kanaldan hekimlere iletilmesini 
talep ettiklerini, ayrıca cezaevi hekimleri ile görüşme talebinde bulunduklarını, henüz bir yanıt 
alamadıklarını,
Açlık grevlerinin bitmesi durumunda da yapılması gereken çok önemli bilgi paylaşımları olduğu-
nu, açlıktan çıkan bu kişilerin alınacakları 112 ve Acil Servislerdeki doğru yaklaşımın hayati öneme 
sahip olduğu, ambulanslarda yeterli teçhizat ve ilaç desteğinin bulunması gerektiği, ilgili hekim 
arkadaşlarla dayanışma içinde olmak gerektiği görüşlerini paylaştı.
Soru-Yanıt bölümünde;
Hastalarla görüşmenin cezaevi idaresi tarafından mı engellendiğinin bilinmediği,
Bağımsız İzleme Heyetinin kurulduğunu, ancak bu heyete içeri girme izni verilmediği, muhteme-
len ilerleyen aşamada sorun çıktığında bu iznin verilebileceği,
40. günü geçmelerine rağmen, bir cezaevi dışında, hiçbir açlık grevcisine kan tahlili yapılmadığı,
Açlık grevindeki mahkumlarla Tabip Odası heyetinin görüşmesine izin verilmediği, bu mahkum-
ların sağlık verilerine ulaşılamadığı açıklandı.
Cezaevi hekimlerine ulaşılarak, hasta –hekim iletişimine konulan herhangi bir engel durumunda 
TTB ve Tabip Odası’nı arayabilecekleri, İzmir Tabip Odası olarak dayanışma ve destek olmaya ha-
zır olunduğu bilgisinin verilmesine karar verildi. Özel Hekimlik Komisyonu temsilcisi Dr. Mehmet 
Çolak tarafından bilgi aktarımı yapıldı.

Özel sağlık sigortası şirketleri ile yaşanan sorunlar aktarıldı. Bir özel sigorta şirketinin, mevcut 
uygulamaya aykırı olarak TTB asgari ücretlerinin altında ücretle anlaşma yapmaya çalıştığı, az 
gibi görünse de bu farkın hekim emeğinin ucuzlatılması anlamına geldiği ve örnek teşkil ede-
ceği belirtildi. Bu uygulamaya karşı durulması gerektiği vurgulanarak, Oda YK tarafından sigorta 
şirketine bir uyarı yazısı gönderilmesi, sigorta şirketi ile resmi bir görüşme yapılması için konunun 
TTB’ne iletilmesi, birlikte hareket etmenin uygun olacağı düşüncesiyle diğer Tabip Odaları ile 
görüşülmesi önerildi.
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07.03.2019 Hekim Meclisi Toplantı Tutanağı

Hekim Meclisi olağan toplantısı, 38 meclis üyesi, 9 üye olmayan toplam 47 meslektaşımızın ka-
tılımı ile 07.03.2019 tarihinde İzmir Tabip Odasında gerçekleşti.

Açılış konuşmasının ardından İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Lütfi Çamlı, 14 Mart Tıp Haftası 
etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Panel, konser, tiyatro, balo, sergi, sinema gibi 18 etkinlik yapıla-
cağından bahsederek üyeleri bu etkinliklere davet etti. Ayrıca bu yıl düzenlenen Tıp Balosunun 
herhangi bir sponsor kabul etmeden İzmir Tabip Odası’nın kendi imkanları ile uygun koşullarla 
düzenlendiğine vurgu yaptı. Tıp Haftası etkinliklerinin tüm birimlere duyurulması için destek is-
tedi.
Prof.Dr. Feride Aksu Tanık “14 Mart - 100. Yıl” sunumunda tarihsel süreci şu satırbaşlarıyla aktardı:
• 14 Mart 1827 Modern Tıp Eğitiminin başlangıcı
Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi, 2.Mahmut’a tıp eği-
timinin modern okullarda verilmesini önerir.
Şehzadebaşı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i 
Amire açılır.
• 1832 Topkapı Sarayında Cerrahhane açılır.
• 1836 Tıphane-i Amire Gülhane’deki askeri kışlaya ta-
şınır.
• Galatasaray Lisesi’ndeki Enderun Ağaları mektebi, tıp 
eğitimine tahsis edilir.
• 1839 Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane (Askeri Tıp 
Okulu) Galatasaray Lisesi’ne taşınır.
• 1843 ilk mezunlar (67 kişi).Salih Efendi ilk diplomalı hekim.
• 1867 Askeri Tıbbiyenin bir odasında Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (Sivil Tıp okulu)
• 1870 Eğitim dili Türkçe
• 1894 Haydarpaşa’da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binası inşa edilir. 6 Kasım 1903’de eğitime baş-
lar.
• 1909 Cemil Paşa, asker ve sivil tıp okullarını birleştirir. Haydar Paşa Tıp Fakültesi’ni (Darülfünun) 
kurar ve dekanı olur. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ilk askeri mezunlarını verir.(118 kişi)
• 1912 savaş öncesi son mezunlar verilir. 1916’ya kadar eğitime ara verilir. Trablusgarp ve Balkan 
savaşları, tıbbiyeliler silah altına alınır. Tıbbiye binasında yaralılara hizmet verilir. 40 asistanın ikisi 
nöbetçi bırakılır, gerisi cepheye gönderilir.
• 1.Dünya Savaşı: hocalar cephelere, öğrenciler askeri birliklere gönderilerek sağlık hizmeti sun-
maya çalışılır.
• Çanakkale Cephesi’nde Hilal-i Ahmer Hastanesi kurulur. 765 tıp öğrencisinden 346’sı geri dön-
mez.
• 1915 yılında 1.sınıfa kaydolan öğrencilerin tümü Çanakkale’de yaşamını yitirir. Fakülte 1921’de hiç 
mezun veremez.
• O dönemde Çanakkale cephesinde yaralanan askerlerin büyük kısmı 1915-1916 yılı boyunca 
İstanbul’a gönderilmektedir. İstanbul’un çeşitli semtlerindeki resmi binalar ve okullar hastane 
haline getirilmiş, burlarda da hizmetler tıbbiyeli öğrenciler ve gönüllü hastabakıcıların gayret-
leriyle yürütülmektedir.Tıbbiye kadrosundaki 40 asistanın sadece dördü görevinin başında, geri 
kalanı cephelerdedir. 1917 mezunlarının büyük bölümü üsteğmen rütbesiyle Suriye cephesinde 
Yıldırım Orduları gurubu emrine verilmiştir.
• İstanbul’un işgaliyle, 3 Kasım’da işgal kuvvetleri Tıp Fakültesi (Darülfünun) binasına da el koyar-
lar. Yatılı kalan öğrencilerin yatakhanelerini ve hasta koğuşlarını boşalttırırlar, çatı katına gönde-
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rirler. Geceleri tuvalete bile gitmelerini, tıp öğrencilerinin fakültede üniforma ile dolaşmalarını 
yasaklarlar.  
• İlk protesto burada başlar, öğrenciler fakülte içinde gece kıyafetleriyle dolaşmaya başlarlar. 
Sonunda üniformalarını giyme hakkını kazanırlar. İşgale karşı fakültede de bir direniş gelişmeye 
başlar. Sırrı, Kazım, İsmail, Yusuf, Müfit, Hikmet ve isimlerini bilemediğimiz diğerleri direnişi ör-
gütlemeye çalışırlar.
• İşgal altında bir protesto yapmak için yöntem düşünürler, İlk tıp okulunun kuruluşu olan 14 
Mart’ın 92. Yılını Tıp Bayramı adı altında kutlama gerekçesiyle bir toplantı talep ederler. Dekan bu 
talebi işgal kuvvetleri temsilcilerine ileterek izin alır. Darülfünun’un konferans salonunda işgalci-
lerin de katıldığı büyük bir toplantıda öğrenciler ateşli konuşmalar yaparlar. İşgal altında da olsa 
bu ülkenin onurlu bir tarihi olduğunu, bu yolda çok şehitler verdiğini ve bağımsızlığına kavuşaca-
ğını işgal kuvvetleri komutanlarının önünde dile getiriler.
• Haydarpaşa Tıp Fakültesinin kuleleri arasına Türk bayrakları asarlar. Haydarpaşa’dan Kadıköy’e 
yürüyüş yaparlar.

Prof.Dr. Feride Aksu Tanık; “Bu topraklarda binler-
ce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız. 17 
Mart Pazar günü biz de Haydarpaşa’dan Kadıköy’e 
yürüyeceğiz. Güçlü bir temsiliyet için tüm meslek-
taşlarımı katılmaya davet ediyorum.” diyerek sunu-
munu tamamladı. Dr. Türkan Süren söz alarak, Ege 
Üniversitesi’nde 1955 yılında ilk kez 14 Mart kutlandı-
ğını, dönemin rektörü Prof. Dr. Muhittin Erel’in ilk Tıp 
Bayramı etkinliği olarak dünyanın bilinen en eski şifa 
merkezi olan Asklepion’a götürdüğünü ve tarihçesini 
anlattığını belirtti.

Dr. Mustafa Vatansever, Çanakkale şehitliğinde Tıbbiyenin antiemperyalist ruhunun bir simgesi 
olarak 1990 yılında Sargı alanında TTB Ormanı olarak ağaç diktiklerini, görülmesini önerdiğini,
Dr. Mübeccel İlhan, 100. yılı “memleketimize ve mesleğimize sahip çıkıyoruz!” sloganıyla karşıla-
dıklarını, TTB tarihinin yalnızca meslekle ilgili değil memleket sorunlarıyla ilgili cevap veren köşe 
taşlarıyla dolu olduğunu,
Dr. Nuri Seha Yüksel; TTB’nin duruşunun 100 yıl önceki duruşla aynı olduğunu belirterek, “Nere-
de bir emperyalist işgal varsa, nerede bir baskı varsa doğal refleksimizi gösteririz. Bu 14 Mart’ta 
da bunu en iyi şekilde göstereceğiz.” dedi.
 Dr. Zehra Mete, Tıp alanında erkeklerin daha fazla olduğundan ve ertesi günün 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü olduğuna vurgu yaparak 1927’de kadınların tıp alanında yer almaya baş-
ladığı bilgisini verdi. 1915’te Çanakkale Savaşı sırasında 1. Sınıf tıbbiye öğrencilerinin şehit olduğu 
ve o döneme ait mezun verilemediği, kadınların da tıp fakültelerine alınmış olsa idi savaş döne-
minde hekim eksikliğinin bu kadar yaşanmayacağından söz etti. Dr. Yıldıray Orhon, Hekim Meclisi 
Divan Kurulu olarak bütün etkinliklere güçlü bir şekilde katılmanın önemini vurguladı. İzmir Tabip 
Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu adına Dr. Yasemin Öz Akdöl “Kadının Tıpla İm-
tihanı” başlıklı sunumunda kadının tıp tarihini şu ana başlıklarıyla aktardı:
Bütün kitaplarda belirtilen Adem ve Havva’nın yaratılış sürecinde önce Adem’in sonrasında da 
Havva’nın yaratılışı mevcut.
Kadınların tarihteki topluluklarda yerine kısaca bakıldığında;
Eski Hint kültürlerinde kadın kötülüğün sembolü, eşine itaat etmek zorunda,
Cahiliye döneminde, kız çocukları diri diri gömülüyor, kadının miras ve velayet hakkı yok,
Eski Çin ve Japon kültürlerinde, kadının değeri kocasına itaat ve hizmet ile ölçülmekte,
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Eski Yunan ve Roma kültürlerinde, kadın alınıp satılan, devredilen eşya şeklinde,
Hindistan’da, Reenkarnasyonda canlı her seferinde bir üst kast üyesi olarak dünyaya geliyor, ör-
neğin köpekler insan olarak ama kadınlar her defa kadın olarak dünyaya gelmekte,
Tarihsel süreçte kadına bakıldığında Aristoteles kadını doğanın hatası olarak, Aquino’lu Aziz Tho-
mas ise hatalı (noksan) erkek olarak tanımlamışlardır.
Kadınların gerekli oldukları söylenmekte ama bu söylem eşit olma anlamına gelmemektedir.
16. yy’da İbn-i Yahya, kadınlar erkeklerden daha değerli çünkü Adem çamurdan yaratılırken Hav-
va Adem’in kaburga kemiğinden yaratıldı, demiştir.
Buradan tıp tarihine geçildiğinde, ilk tedavileri aslında kadınlar başlatmıştır, otları toplayan kişiler 
yine kadınlardır. İlk hekimlerin kadın olduğu düşünülmektedir. Doğanın dilini okuyan, bereketi 
temsil eden, tohumu geliştiren kadın olarak düşünülmektedir.
Tıp okulları kadınlara kapalıdır. Bunun istisnası Agnodice’dir.  M.Ö. 4. Yy’da yaşamış olan Agno-
dice, tıp eğitimini İskenderiye’de alarak Atina’ya dönüp erkek kılığında kadınları tedavi etmeye 
başlamıştır. Erkek meslektaşları kadın olduğunu bilmediği Agnodice’i kadın hastaları baştan çı-
karmakla suçlamışlar, yargılanmasını istemişlerdir. Yargılama sırasında kadın olduğunu söyleme-
si üzerine, kadınların tıbbın herhangi bir dalında çalışmasına izin vermeyen yasayı ihlal ettiği için 
ölüm ile yargılanmasına karar verilmiştir. Mahkeme sırasında kalabalık bir grup kadın mahkeme 
alanına gelerek bu yargılamayı protesto etmişlerdir. Bunun üzerine Agnodice beraat etmiş ve 
Atina’daki kadınların kadın hekimler tarafından tedavisine izin vermek için yasa değiştirilmiştir. 
“Bu aynı zamanda tarihin ilk feminist hareketlerinden biri” olmuştur.
Roma tıbbında da Hipokratik okulların hegamonyası bulunmaktadır. Reçeteleri ünlü kadınlar, kı-
sırlık ve sara tedavisi yapan kadınlar mevcut. Bunlara Saga denmektedir. Bir süre sonra büyücü 
damgası yemişlerdir. İdam edilen kadınlar şifacılardır.
Bu durumun tek istisnası 11. Yy’da İtalya’da kurulan Solerno Tıp Okulunda Trotula kadın kimliği ile 
yer almış olup 13. Yy’da kapatılmasına rağmen 15, 16 yy.lara kadar burada yazılan kitaplar okutul-
muştur. Trotula tarihin ilk jinekoloji ve obstetri kitabının yazarıdır.
İngiltere’de 13. Yy’a kadar tıpta uğraşan kadınlar berberler loncasına kabul edilmişlerdir. Daha 
sonra oradan da uzaklaştırılmışlardır. 1421’de üniversiteler okullu olmayan kadınlar için tıbbın ya-
saklanmasını istemişlerdir. 1518’de büyücülük, sihir ve biraz da ilaç kullanarak cüretkarca tedavi 
yapmaya çalışan ve Tanrı’nın hoşnutsuzluğuna sebep olmaktan başka bir şey yapmayan cahil 
kadınların yetkisiz olduklarından bahsedilmiştir. 1563 yılında çıkarılan bir yasa ile büyücülüğe 
ölüm cezası getirilerek binlerce kadın idam edilir. Tarihte “cadı avı” olarak da bilinir.
Modern tıpta bilinen ilk kadın Doktor Elizabeth Blackwelldir. Kadınların kurumsal tıp içine gire-
bilmesi, bir tıp okulundan mezun olabilmesi (1849) ve çalışma izni alabilmesi 19. Yy’ın ikinci yarı-
sından başlayarak uzun bir mücadele gerektirmiştir. Elizabeth Blackwell bu mücadelenin esas 
yükünü ve acısını çeken öncülerden biri olmuştur. Sonunda 1857’de New York’ta bir grup kadının 
sağladığı maddi destek ile kadınlar için bir hastane açmıştır. 1869’da Londra Kadınlar için Tıp 
Okulu’nun kurucularından biri olup jinekoloji kürsüsünde dersler vermiştir. 1872’de ABD’de ilk 
hemşirelik okulunu açmıştır.
Tıp tarihinde önemli yere sahip olan bir diğer kadın Doktor Elizabeth Garreth Anderson (1836-
1917)’dur. Saygın bir eğitime sahip olmasına rağmen, herhangi bir tıp fakültesine kabul edilmeye-
rek hemşirelik okumak zorunda kalmıştır. Elizabeth’in, eczacılar derneği aracılığı ile önce doktor 
olarak pratik yapmasına izin verilmiş, hemen sonra dernek kadın katılımcıları yasaklamıştır. Eli-
zabeth, Fransa’dan tıp diploması almış ancak bu diploma İngiliz Tıbbi Kayıt Sicili izni için yeterli 
olmamıştır. Bu yüzden daha sonra Dekan olarak atandığı Londra Kadın Tıp Okulu olacak olan Ka-
dınlar İçin Yeni Hastane’yi kurmuştur. Sonunda kampanya çalışmaları karşılığını vererek 1876’da 
tıp mesleğine kadın girişi yasalaşmıştır.  
Margaret Ann Bulkley (Dr. James Barry), 1856 yılında, ilk kadın doktor olarak kayıtlara geçen Eli-
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zabeth Garreth’tan tam yarım yüzyıl önce yaşamıştır. Dönemin en başarılı doktorlarından biri olup 
tıp dünyasına önemli katkılar sağlamıştır. Buckley’in 19. Yy başında doktorluğunu kadın kimliği ile 
yapmasına imkan bulunmamaktaydı. Toplumun bu adaletsiz yaklaşımını aşmak için amcasının 
adını alarak erkek kılığında Dr. James Barry olarak hizmet vermiştir. Üstelik mesleğini İngİliz Or-
dusuna karşı yapmıştır. Margaret’in cinsiyeti ancak o öldüğünde anlaşılmıştır. Ordu doktorun bu 
sırrının açıklanmasını yasaklayarak 100 yıl boyunca hikayesi gizli olarak kalmıştır.
Birçok Batı ülkesinde tıp fakültesine girişte kotalar uygulanmaktaydı.
Kadınların, bir dönemde kabul edilen öğrencilerin %10-20’sinden fazla olamayacağına ilişkin ku-
rallar 1970’lere kadar sürdürülmüştür.
1969 yılında ABD’de tıp öğrencilerinin %8’inden azı kadındı.
1979’da bu rakam %25’e çıktı. Harward Tıp Fakültesi 2000 yılı mezunlarının %52.8’i kadındır.
Bütün bu değişimler, tıp fakültelerinde ani bir aydınlanmadan ziyade ikinci dalga feminist hare-
ketin etkisiyle olmuştur.  
Anadolu’da İslam öncesi Türk kültüründe kadın şamanlar mevcuttur. Müslümanlıktan sonra İsla-
mi kuralların devreye girmesi ile Kutadgu Bilig kitabesinde kadınların aşağılandığı ile ilgili bilgiler 
yer almıştır.
Selçuklu zamanında Anadolu Bacıları adı altında tıbbi tedavi uygulayan bir grup bulunmaktaydı. 
Osmanlı döneminde Tabibe Hakime, Meryam Kadın, Tabibe Gülbeyaz Hatun, Aşıcı Hatun, Keyci 
Hatun (dağlama ile tedavi), Kenhal (göz tedavisi), Kırbacı Kadınlar (ishal tedavisi), Alazcı Kadın 
isimleri verilen çeşitli alanlarda tedavi veren kadınlar bulunmaktaydı.
Osmanlı döneminde ayrıca 1858’de kız çocuklarına ilk ve ortaokula gitme izni verilmiştir.
1890’da kadın hekimlerle ilgili ilk tartışmalar yapılmıştır
1989’de kadınlar hekimlik yapamaz kararı verilmiştir.
1908’de ilk kız lisesi açılmıştır.
1915’te İstanbul Darulfünunu’na kız öğrenciler alınarak kadınların yüksek öğretim yapmalarına 
izin verilmiştir.
1917’de Sıhhiye Meclis-i Umumisi “kadınların hekimlik yapmalarında bir sakınca yoktur” kararı alır 
ve “Muallim Mecmuası”nda duyurulmuştur.
1921 yılında üç kız İstanbul Darulfunun Tıp Fakültesine başvuruyor ancak kabul edilmemişlerdir.
O dönemde Almanya Würzburg Tıp Fakültesinde eğitimini alan Safiye Ali ilk kadın Türk doktoru 
olarak bilinmektedir. Sonrasında Bedriye Bedir, Semiramis Ekrem, Hayrunnisa Hanım yer almıştır.
Kadınların ilk tıp fakültesine kabul ediliş tarihi 1922-1923 yıllarıdır.
Osmanlı’da ilk tıbbiye başvurusu 1921 yılındadır. Ancak dönemin dekanı Akil Muhtar Özden tara-
fından bu başvuru reddedilmiştir. Aynı yıl Millet Meclisinde konu tartışılır ve oy çokluğu ile red-
dedilmiştir. Kadınların lobi çalışmaları sonucu 1922’de yedi kadın öğrenci tıp fakültesine kayıt 
yaptırmıştır.
Modern Türkiye’ye bakıldığında Tıpta uzmanlık ve akademisyenlik araştırmalarında cinsiyetçi 
yaklaşımlar (Dr İlknur Genç Kuzuca, 2007) çalışmasının 2006 yılı verilerine göre Tıp Fakültesine 
giden kız öğrencilerin oranı %41.3, diğer fakültelere giden kız öğrencilerin oranı %44.6dır.  
Kadın hekimler çoğunlukla nöbeti olmayan ya da az olan Patoloji, Biyokimya gibi, hasta ile doğ-
rudan ilişkili olmayan bölümlerde, kronik hastalık, yoğun bakım gibi hasta bakımının ön planda 
olduğu(FTR, Nöroloji, Anestezi gibi), Hasta tercihinin yüksek olduğu (Kadın Hast. ve Doğum gibi) 
bölümlerde, yani toplumsal cinsiyet rollerine uygun, annelik ve kadınlık rollerinin ön planda ol-
duğu bölümlerde görülmektedir.
Erkek hekimlerimizin çoğunluğu ise kazancı, prestiji yüksek, hasta ile doğrudan ilişkili, fiziksel 
güç isteyen, hasta tercihi yüksek olan cinsiyet rollerine uygun bölümlerde olduğu görülmektedir.
Cerrahi bilimlerde %32.1 (erkekler %55.5), Dahili bilimlerde %57.2 (erkekler %38.7), Temel tıp bilim-
lerinde %10.7 (erkekler %5.8) oranlarda kadın hekim dağılımı mevcuttur.
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Uzmanlık alanlarına göre kamuda çalışan kadın hekim dağılımlarına bakıldığında sırasıyla Pato-
loji, Dermatoloji, Fizik Tedavi, Mikrobiyoloji, Biyokimya, Anestezi, Halk Sağlığı, Enfeksiyon Hast., 
Göğüs Hast., Nöroloji, Ruh Sağlığı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanlarında çoğunlukla yer aldığı 
görülmektedir.  En az bulunan alan Üroloji olarak göze çarpmakla birlikte cerrahi branşların ağır-
lıkta olduğu görülmektedir.
2006 yılında Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastanesinde ünvanlara (şef, başasistan vb), akade-
mik ünvanlara göre dağılımlarda kadınların düşük oranlarda yer aldığı görülmektedir.
Bir çalışmada TUS öncesi ve TUS sonrası sistemde kadın erkek dağılımlarına bakıldığında 1986 yı-
lında Ortopedi ve KBB branşlarında hiç kadın hekim yokken 2002 yılında Ortopedide %7.6, KBB’de 
%6.6 olduğu, diğer cerrahi branşlarda da TUS sonrasında rakamlarda artış olduğu görülmüştür.
Yöneticilikte de Sağlık Bakanlığı’nda Bakan Yard, Müsteşar, Müsteşar Yard., Genel Müdür, İl Sağlık 
Müdürü olarak 2016 yılında hiç kadının bulunmadığı görülmektedir.
2016 yılında Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri olan 89 KHB’den sadece 4’ünün kadın oldu-
ğu görülmektedir.
TÜİK’in hane işgücü araştırmasının sonuçlarında 2012-2017 yılları arasında yönetici pozisyonun-
daki kadın oranlarının %14-17 arasında olduğu verisi elde edilmiştir. Akademik ünvanlara göre 
sayılara bakıldığında 15.000 erkek Profesör, 6000 kadın Profesör bulunduğu ve diğer akademik 
ünvanlarda da benzer sonuçlar olduğu görülmektedir.
Belediye Başkanlığı, muhtarlık gibi alanlarda, Rektör sayılarına bakıldığında da sayının çok az 
olduğu görülmektedir.
TTB ve Tabip Odaları üye sayılarına bakıldığında TTB bünyesinde kadın hekim oranı %25, İzmir 
Tabip Odasında %34.5’tir. Hekimlerin yaklaşık %71’inin tabip odalarına üye olduğu anlaşılmaktadır.   
Türkiye’de Kadın Hekimler İçin Mevcut Sorunlar:
1. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı
2. Karar verici noktalarda yeterince yer alamamaları
3. Uzmanlık alanı seçimleri (kadınsı alanlar)
4. Aile ve iş yaşamı arasındaki çatışmalar
5. Yorgunluk, tükenme, depresyon, intihar vakalarının varlığı
6. Taciz, aşağılanma, mobbing ve giderek artan şiddet uygulaması
7. Koruyucu ve destekleyici kurumsal mekanizmaların yokluğu/yetersizliği
55. Olağanüstü TTB Genel Kurulu’nda kadın hekimleri uygun koşullarda bir araya getirme, kolay-
laştırıcı yöntemler geliştirilmesi, pozitif ayrımcılık yapılması, kadına destek veren çalışma koşul-
larının sağlanması, kadınlar için gerekli donamım ve destek sağlanması ile ilgili kararı oy birliği ile 
değil oy çokluğu ile alındığına da dikkat çekti.
Kadın hekimler ve Kadın Sağlığı Kolu İlkelerini hatırlatarak sunumunu tamamladı.
 Dr. Süleyman Kaynak istatistiki verilerde Türkiye’de kadınların %1’inin tapu sahibi olduğu 
bilgisini verdi.
Dr. Türkan Süren, 1960’lı yıllarda Oslo’da bir kliniğe gittiği, orada kadın sayısının oldukça az olduğu 
ve o yıllarda hekimliğin zor bir alan olduğu bu nedenle kadınların hekimlik yapamadığının söylen-
diğini ve kendi ülkesi ile ilgili gurur duyduğunu belirterek Türkiye’de TUS öncesi mülakatla asis-
tan alındığı dönemde  kliniklere uzmanlık öğrencileri alınırken evlenme, hamile kalma ve çocuk 
sahibi olma gibi nedenlerden ötürü kadınların alınmamaya çalıştığını söyledi.
Dr. Firdevs Çetin Uysal da benzer şekilde, TUS ile girildiğinde de Türkan Süren’in söylemine ben-
zer şekilde günümüzde de kadın hekimlerin bazı kliniklerİ tercih etmelerinin istenmediğini belirtti.
Dr. Hüseyin Aydın Turan doğumdan sonra 2 yıl nöbet tutulmadığı, bu nedenle kendisinin de klinik 
ortamlarda kadın hekimlerin pek istenmediği ile ilgili duyumları olduğunu belirtti.  
 ꙮ İşçi sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Komisyonu temsilcisi Dr. Hakan Toksöz Komisyon Çalışma-
ları ve Güncel Konular hakkında bilgi verdiği sunumunda;
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Emekli Sandığından emekli olup da iş yeri he-
kimliği yapmak isteyen meslektaşların emekli 
maaşlarında maaş zammı alamayacağı ve bu 
sebeple birçok iş yeri hekiminin ayrıldığını;
Ekonomik kriz nedeniyle pek çok iş yerinin du-
rumdan etkilendiği ve çok sayıda işçi çıkarıldı-
ğını; İşçilerin çıkarıldığı bir ortamda işçi sağlığı 
ile ilgili konuşmaların anlamını yitirdiğini;
Komisyon olarak işçi sağlığı çalıştayı yaptıkla-
rını, iş yeri hekimlerinin görüşlerini aldıklarını, 
Türkiye’de ilk defa işçi sağlığı çalıştayı yaptıkla-
rını, TTB’nin İşçi Sağlığı Kolu’na da örnek olun-
duğu, bir temsilcinin konuları orada önerdiğini;

Komisyonun bir eğitim çalışma grubu olduğu, 12 başlık belirlendiği, her başlığın bir koordinatörü 
olduğu, eğitim konularını belirlediklerini, Komisyonda kimlerin hangi görevleri yerine getirdiği, 
15 günde bir toplanıldığı, iş yerlerinde sağlığın korunması ve geliştirilmesi eğitimlerinin işçilere 
verilmesi için 7 adım belirlendiğini, Komisyonun İzmir’deki iş kazalarını yakından izlediği, iş kaza-
larının çoğunun bildirilmediği ve basına yansımadığı,
Nüfusa oranla en çok iş kazasının İzmir’de yaşandığını, İzmir’de Tabip Odası kaydı yaptırmaksızın 
yasaya aykırı şekilde çalışan işyeri hekimlerinin bilindiğini,
İzmir’de  Baro, TMMOB, İzTO, Türk-İş, DİSK, KamuSen gibi vb kurumlar ile İşçi Sağlığı Meclisi’nin 
yeniden işlerlik kazanmasının  iş kazaları önlenmesi açısından önemli olduğu, bu konuda görüş-
meler başlattıkları,
İzmir’de iş kazası geçiren bir tekstil firması işçisi ile ilgili o iş yerinin hekiminin kendilerine ulaşarak 
yardım talep ettiği, bizzat yanında yer alıp komisyonun destek verdiğini,
Son 3 yıldır İzmir’de 3 meslek hastalığı bildirildiği, istatistiki olarak sayının daha yüksek olması 
gerektiği, üniversiteler ile işbirliği yaparak, DEÜTF Halk Sağlığı AD Meslek Hastalıkları Bilim Dalı 
ile birlikte bir çalıştay yaptıklarını, ülke çapında çok sayıda katılımcı olduğunu, meslek hastalıkları 
ile ilgili iyi hekimlik uygulamaları ile ilgili Ege Üniversitesinde sunum yaptıklarını, Üniversiteler ile 
birlikte meslek hastalıkları konusunda iş birliği yapmaya devam edeceklerini,
İşyeri Hekimliği ile ilgili web sitesi kurduklarını, iletişim ağlarını güçlendirdiklerini, 220 Oda üyesi 
işyeri hekiminin katıldığı whatsup grubu kurduklarını, her konunun danışılabildiğini,
İş yeri hekimliği tanışma kokteylini yaptıklarını,
Sağlık hizmetinin taşeronlaştırıldığı OSGB’lere karşı olduklarını, İzmir’de 235 adet OSGB bulun-
duğu, buralarda yüzlerce hekim çalıştırdıklarını, hekim istihdamını etik yapmaları, etik çalışmaları 
için bir uygulama ve denetçi olacaklarını, OSGB’leri komisyon olarak etik çalışan ve çalışmayan 
olarak sınıflandırdıklarını,
İlk kez Hakim ve Savcı çağırıp iş kazaları ve adli süreçlerle ve sonuçlarıyla ilgili seminer düzenle-
diklerini,  İş Yeri Hekimleri Derneği ile 2 günlük eğitim yaptıklarını aktardı.
Dr. Funda Barlık Obuz, sunum ve yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti. 220 hekimin ne kada-
rının oda kaydı olduğunu sordu. Dr. Hakan Toksöz, resmi yazı ile hekim sayılarını Bilgi Edinme 
Kanunu’na göre sorduklarını, yanıt verilmediğini, dava açtıklarını ve bu süreçte tüm OSGB’lerde 
iş yeri hekimleri listesine ulaştıklarını, pek çoğunun oda kaydı olmadığı, 400 iş yeri hekimine 
yazı yazılarak gönderildiği, yasal olarak tüm iş yeri hekimlerinin oda kaydı yaptırmaları gerektiği, 
yasal yükümlülük hatırlatıldığı, yanıtların gelmeye başladığı, bazılarının üyelik kaydı yaptırdıkları, 
Kocaeli TO’nın bu kişilere dava açtıklarını, ancak kendilerinin dava açmadan uygun iletişim ile 
kayıtlarının yapılmasını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. TTB Kanunun 5. Maddesinde serbest 
meslek icra edenlerin oda kaydı yaptırmaları gerektiğini hatırlattı. Katılımcılardan yasal yaptırım 
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olup olmadığı soruldu.
Dr. Mustafa Vatansever, Dr. Yusuf Çelik, Dr. Hasan Ter, Dr. Ali Ağzıtemiz, Dr. Nuri Seha Yüksel katkı-
larını sundular. İlk aşamada belirli bir zaman verilmesi, iletişime geçilmesi, kanunun açık olduğu, 
kavga etmek yerine ikna ederek, dayanışma içinde anlatarak kayıt yapılması, yine de buna uyul-
mazsa dava yoluna gidilmesi gerektiği, diğer meslek odalarının da onayı olmadan mesleklerini 
icra etmesine izin verilmediği, bu hekimlere, Tabip Odasının üye olmayan hekimlere hukuki yar-
dım vermeyeceklerinin bildirilmesi, kanunun uygulanması gerektiği vurgulandı.
Dr. Ergün Demir “Genel Sağlık Sigortası Fon Gelir-Gider Dengesine Toplu Bakış” isimli sunumun-
da;
 SGK’nın en önemli gelir kaynaklarının sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primleri ile dev-
let katkısı oluşturduğunu, giderlerinin ise emekli aylık ve ödenekler ile sağlık harcamalarından 
oluştuğunu, kanunla sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası için ayrı fonlar oluşturulduğunu, 
bu fonlardaki birikimin sadece amacı için kullanılması gerektiği ve fon varlığının diğerine aktarıl-
masının yasak olduğunu;
Sayıştay Başkanlığı’nın SGK denetim raporlarında mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir de-
ğildir tespitine vurgu yaparak fonlar arası nakil yapıldığını;
Gelir-gider dengesindeki açığın kayıt dışı sektör, kayıt dışı istihdam, aktif/pasif çalışan oranın 
düşüklüğü, sosyal güvenlik sistemlerine siyasal müdahaleler, primlerin gereği gibi tahsil edilme-
mesi, iş gücüne katılım oranın düşüklüğü gibi etmenlerin neden olduğunu;
Sosyal güvenlik kurumunun, sigortalılarına sunduğu sağlık hizmetini, kamu ve özel sağlık kuru-
mu ayrımı yapmaksızın tüm sağlık hizmet sunucularından satın aldığını, GSS fon gelirlerinden 
ödeme yaptığını, GSS fon gelirlerinin %65’inin çalışanlardan %11’inin devlet tarafından, %20’si sağ-
lık geliri devlet katkısından, %4’ünün de tedavi katılım paylarından karşılandığını;
SGK 2013 Sayıştay raporlarında genel sağlık sigortası fon gelirleri, genel sağlık sigortası kap-
samında sağlanan sağlık hizmetlerini karşılamak için yeterli geldiğini ve hatta fazla vermekte 
olduğunu;
Genel sağlık sigortasından sağlanan ve sağlık hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılmama-
sı gereken genel sağlık sigortası fonunun 5510 sayılı yasanın 74. Maddesi ve 5502 sayılı yasanın 
37. Maddesine aykırı olarak sosyal sigorta fonu açıklarını kapatmak için kullanıldığının tespit edil-
diğini;
Sağlık harcamalarındaki artışın SGK açıklarının önemli bir nedeni olmadığını; Sorunların gideril-
mesinde üniversite hastanelerinin sorunlarının giderilmesinin önemli olduğu, muayene katılım 
paylarının bütçeye ek bir yarar sağlamadığından alınmamasının uygun olduğunu, açıkları kapat-
mak için sosyal sigorta fonuna aktarım yapılmamasının yararlı olacağı önerilerini sundu. Katılım-
cılar, ödenen primlere göre sağlık hizmetinin yetersiz kaldığı katkısını sundu. Şehir hastanelerine 
ek fon oluşturulup oluşturulmayacağı yapılıp yapılamayacağı ile ilgili bir bilgi olup olmadığı so-
ruldu.  Tamamlayıcı sağlık sigortalarının gündemde olduğu, belki bu yönden katkısı olabileceği 
yanıtını Ergün Demir verdi.  
 
4 Nisan 2019 Hekim Meclisi Toplantu Tutanağı
43 üye, 5 üye olmayan meslektaşımız ile Hekim Meclisi olağan toplantısı İzmir Tabip Odası’nda 
yapıldı. 10 üye mazeret bildirdi. Gündeme geçildi.

Ara Genel Kurula Doğru:
İlk olarak İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Dr. Lütfi Çamlı, Ara Genel Kurul’a Doğru yöne-
tim faaliyetlerinin değerlendirmesini yaptı. 10 gün sonra İTO Yönetim Kurulu’nun 1. Yılını doldu-
racağını belirtti. 20 Nisan’da gerçekleşecek olan Ara Genel Kurul’da ayrıntılı bir rapor sunacak-
larını, raporlarının hazırlığının devam ettiğini belirtti. Pek çok çalışma yaptıklarını ve sayfalarca 
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raporun oluştuğunu belirtti. Raporların kağıtla 
değil digital olarak paylaşılacağını ifade etti. 
Komisyonların da raporlarını hazırladıklarını, 
tüm komisyonların çok iyi ve verimli çalıştığını 
ifade etti. Örnek olarak sadece işyeri hekimli-
ği ve işçi sağlığı komisyonu çalışmalarının bile 
kitap olacağını belirtti. Yönetim Kurulu’nun 
hedefleri olduğunu ve bu hedefleri de bü-
yük ölçüde tamamladıklarını, birçok konuda 
kendilerinin iyi çalıştıklarını düşündüklerini 
konuşmasında belirti. Bir tek hedefleri konu-
sunda zorluk yaşadıklarını, onun da bugünkü 
Hekim Meclisi gündeminde yer alan genç he-

kimlerin odaya katılımı konusunda yaşadıkları güçlük olduğunu söyledi. 3 asistan hekimin odaya 
geldiğini, bir sorunlarını dile getirdiklerini ve sohbet sırasında odaya üye olmadıklarını öğrendiği-
ni, yaşadıkları sorunla ilgili destek almaya geldiklerini, oda faaliyetlerine katılımları sorulduğunda 
katılmadıklarını, odanın 14 Mart etkinliklerinden haberdar olmadıklarını, yakın zamanda şiddete 
maruz kalan bir hekimimiz ile ilgili eylem yaptıklarını ve bu durumlardan haberdar olup olmadık-
ları konusunda haberleri olmadığını söylediklerini belirti. Bu durumun neden bu şekilde olduğu-
nu sorduğunda çok yoğun çalıştıklarını, bir de odaya üye olmaları gerekliliğinin çevrelerinde hiç 
konuşulan bir konu olmadığını söylediklerini belirtti. Kendisinin yaklaşık 40 dakika kadar genç 
hekimlerle görüştüğünü, yakın zamanda şiddete uğrayan meslektaşımızla ilgili oda yönetiminin 
ne yaptığını, gruplardan haberi öğrendiklerinde bir saat içinde Dr. N. Seha Yüksel ile beraber 
meslektaşımızın bulunduğu acil servise gittiklerini, ilgili kişilerle görüştüklerini, ayrıntılı darp ra-
poru düzenlendiğini, oda avukatının da oraya geldiğini, Başsavcı’ya ulaştıklarını, meslektaşımızın 
tüm sağlık sorunları ile ilgilendikleri ve ilgilenilmesi konusunda destek olduklarını, olayı kamuo-
yuna taşıdıklarını, saldırgan kişinin tutuklu olduğunu genç hekimlere anlatıp odanın yaptıkları ve 
önemi konusunda bilgi vermiştir.
Dr. Lütfi Çamlı yaşanılan şiddet olayı ile ilgili oda faaliyetleri konusunda kısa bir video gösterimi 
eşliğinde bilgi verdi. Hekimin başına kötü bir olay geldiğinde yalnız olmadığını bilmesinin çok 
önemli olduğuna vurgu yaptı. Olayın Cuma günü gerçekleştiği, pazartesi gününde hekimin ça-
lıştığı ASM’ye gidildiği, kalabalık bir hekim kitlesi ile bir basın açıklaması yapıldığı, İzmir’de olan 
başta birinci basamakla ilgili olan tüm sağlık örgütlerinin ortak bir noktada birleştiklerini, ortak 
basın açıklamasında TTB Başkanının da yalnız bırakmayıp geldiği, bu sırada Bakan Yardımcısı’nın 
TTB başkanını arayarak randevu istediğini, daha önce yaşanılan sorunlarda randevu istendiğin-
de Bakanlık ile ilgili yetkili kişilerden randevu alamadıklarını, bu birlik ve beraberliğin olumlu bir 
etki yarattığını konuşmasında belirtti. Bir meslek odasının bunları yapması gerektiğini belirterek 
şiddete maruz kalan meslektaşımıza da sosyal ve hukuki desteğin verildiğini, meslektaşımızın 
çalıştığı bölge yapısı itibarı ile yeniden benzer durumları yaşama kaygılarını görüştüklerini ve 
oda yönetiminin koruma talep ettiğini söyledi. Şimdiye kadar zor durumda olan şiddete, mob-
binge maruz kalan, atanamayan, ihraç olan vb tüm meslektaşlarımızın gece gündüz demeden 
yanında olduklarını bildirdi. Yakın zamanda Menemen’de şiddete maruz kalan meslektaşımızın 
davasının sonuçlandığını, para cezasına çevrilmeden ilgili kişinin ceza aldığını sözlerine ekledi. 
17 Nisan’da tüm Türkiye genelinde yapılacak olan eyleme de İTO’nun üzerine ne görev düşerse 
yerine getireceğini söyledi.  Yönetim olarak şu an en büyük sorun olarak gördükleri genç hekim-
lerin odaya katılımlarının sağlanması konusu olduğunu bildirdi. Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
İzge Günal’ın denetleme kurulu üyeliğinden ayrıldığını yerine birinci yedek sırada olan Dr. Fatih 
Sun’un geçtiği bilgisini vererek  konuşmasını sonlandırdı.
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Dr. Sibel Uyan söz alarak yönetim faaliyetleri ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Faaliyetlerin güzel, 
verimli ve yoğun olduğunu, ancak bazı faaliyetlerin çakışması nedeniyle ilgilendikleri alanlardaki 
faaliyetlere katılamadıklarını ifade etti.
Dr. Hüseyin Aydın Turan, Mitoloji ya da Sağlıkta Şiddet gibi bazı etkinliklerin tekrarlanmasını öner-
di. Dr. Kemal Özbek, Ara Genel Kurul ifadesindeki “Ara” sözcüğünü çok kullanmamak gerektiğini 
belirterek yazışmalardan da çıkartılmasını önerdi.
Hekim Meclisi Divan Kurulu olarak Kasım ayından beri yapılan faaliyetler konusunda Dr. Ceylan 
Özkan bilgi aktarımında bulundu:
12 Kasım 2018 de ilk toplantısı yapılan yeni dönem Hekim Meclisi’nde 61 temsilci, 45 doğal üye 
olmak üzere toplam üye sayımız 106’dır.
Hekim Meclisi toplantıları tüm meslektaşlarımızın katılımına açık yapılmaktadır.
Bu dönem yapılan 5 hekim meclisi toplantılarına katılım sayıları aşağıdaki gibidir.
Kasım 2018 ( 55 üye+6 üye olmayan) 61 meslektaşımız
Aralık 2018 (44 üye+5 üye olmayan) 49 meslektaşımız
Ocak 2019 (45 üye, 4 üye olmayan ) 49 meslektaşımız
Şubat 2019 (40 üye, 5 üye olmayan)  45 meslektaşımız
Mart 2019 ( 38 üye, 9 üye olmayan) 47 meslektaşımız
Toplantılara katılmıştır.
Bildirimde bulunan üyelerimiz, mazeretli olarak kaydedilmiştir.
3 toplantıya mazeret bildirmeksizin katılamamış olan 13 temsilci üyemizle hatırlatma amacıyla 
iletişim kurulmuştur.
Bugüne dek yapılan 5 toplantıda toplam 8 ana gündem maddesi görüşülmüş, yanı sıra İTO ko-
misyonlarının çalışmalarını ve sorunlarını dile getirdikleri sunumları ile Yönetim Kurulumuzun 
güncel oda etkinlikleri hakkındaki bilgilendirmelerine de yer verilmiştir.
Tüm Hekim Meclis Toplantı tutanak ve videolarına Odamız web sitesinden ulaşılabilmektedir.

Hekim Meclisi faaliyetlerinin değerlendirilmesi tartışmaya açıldı.
Dr. Yıldıray Orhon: İlk toplantıdan itibaren katılımı arttırmayı hedefledik. Ancak öncelikle meclisi 
kaliteli bir tartışma ortamı haline getirmeye karar verdik. Ne ölçüde başarabildiğimiz sizin takdi-
rinizdedir. Katılım iyi gibi görünse de hedefimiz daha fazla olmasıdır, çoğunluğun olmasıdır. Mail 
grupları oluşturarak temsilcilerin birimleriyle iletişimini kolaylaştırma konusunda hazırlığımızı 
yaptık. Ancak bazı temsilci arkadaşlarımızın bu konuda tereddütleri oldu. Ayrıca kalabalık mail 
grupları oluşturmada teknik sorunlar yaşandığını öğrendik. Bir forum oluşturulabileceği, küçük 
gruplarda yine mail grupları olabileceğini değerlendiriyoruz. Tüm toplantı çağrıları, toplantı özet-
leri, tutanak ve video bağlantıları tüm Tabip Odası üyelerine gönderiliyor. Bu iletişimde bir sorun 
yok. Sorun, temsilci ile birimindeki hekimler arasındaki iletişimde.
Tüzüğümüzdeki “temsilci birimleri”, oradaki 
temsilciler için bir mekan tanımlıyor. Her has-
tanede bu mümkün müdür, bir oda ya da bir 
masa, sendika temsilciliği gibi. Komisyon ça-
lışmalarının hekim kamuoyu ile paylaşılması 
açısından meclis bir kürsüdür, bunun değer-
lendirilmesini tavsiye ediyoruz.
Dr. Bülent İnal: Her birimle ilgili iletişim so-
runlarını biliyor muyuz? Bu meclise gelen 
her temsilci, birimindeki sorunları anlatmalı, 
burada tartışabilmeliyiz. Oda organları ola-
rak müdahale etme şansımız olur. Genelde 
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İzmir’de hekimler ne yaşıyor? Tesadüfi bilgi-
lenmeler dışında, buradaki temsilciler rapor 
sunabilir, bilgilendirebilir.
Dr. Yıldıray Orhon: Tam da istediğimiz bu.
Dr. Bülent İnal: Bu biraz da sizden kaynaklanı-
yor. Şiddet konusunda sunum yapıyorsunuz, 
teorik ayakları yere basmayan bir sunum. 
Pratikte ne yapacağız? Evet, çalışma grubu 
kuruldu ama 4 ay oluyor. Bunun için birimler-
den öneriler gelir. Örneğin; hastaya yeterince 
zaman ayırma. Çok önemli. Bu ilacı yazamı-
yorum, şundan dolayı yazamıyorum, dediği-
niz zaman şiddetin çok azaldığını göreceğiz.

Dr. Ayşın Zeytinoğlu: Rapor sunmaya başlayalım isterseniz. Önerim bu. Ege Üniversitesindeki 
hekimlerle Hekim meclisine köprü oluşturabilmek için bir mail grubu kurulmuştu. Sadece bir kişi 
bu gruba yazdı, çok anlamlı bir şey değildi. Üniversitede bir panomuz yok.
Dr. Hüseyin Aydın Turan: Raporlama konusunu ayrı yapmak daha faydalı olur, yoksa buradaki 
konular tartışılamaz. Komisyonların rapor sunması katılımları da arttırır.
Dr. Nuri Seha Yüksel: Periferdeki birimler gerçekten önemli. Her kurumun kendi dinamikleri ve 
farklı iletişim kanalları var. Watsap, mail, facebook grupları, vs. temsilciler, hangi kanal uygunsa 
bunu bizimle paylaşmalılar. Birim temsilcileriyle iletişim içinde olmamız son derece kıymetli. Te-
orik söylemler dışında belki şunu yapabiliriz; uygulayabilen arkadaşlar hangi yöntemle çözdüler, 
anlatabilirlerse diğer arkadaşlar da örnek alabilir.
Dr. Alp Ayan: Meclisin, Yönetimin, etkinliklerin pratiğini takdir ediyorum. Selin sayesinde özel he-
kimlik grubunda kanallar hep açık. Panomuz olmayan yerde talep edelim, verilmiyorsa neden 
verilmediğinin belgesini isteyelim. Yumuşak bir ısrarla üzerine gidebiliriz.
Dr. Erkan Eşki: Geçmiş dönemlere göre hem Meclis, hem yönetim olarak çok iyi durumdayız, 
teşekkür ediyorum. Daha iyi olması adına önerim olacak: Benim Tabip Odasıyla iletişim sorunum 
yok. Anlık iletişim kurabiliyorum. 2 hafta önce meslektaşımız sözlü hakarete uğradığında anlık 
iletişim kurup Odanın müdahil olmasını sağladık. Bir resmi watsap grubumuz var. Tüm duyuruları 
bu grupta paylaşıyorum. Öğlen bir araya geldiğimizde bunları tartışıyoruz. Avantajlarımız; küçük 
bir grubuz. 60 hekimiz ve yönetim bizimle iş birliği içinde. Hekim Meclisi için de bir watsap gru-
bu daha aktif olur. Mail grubu biraz hantal kalıyor. İletişim konusunda Hekim meclisi temsilcisi 
arkadaşları gayretine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. İki yönlü bir iletişim sağlamaları gerekiyor. 
Birimden odaya, odadan birime. Watsap bu konuda iyi bir yol. Temsilciler, meclis çalışmalarını 
daha iyi aktarabilmeliler, önyargısız olmalılar. Meslektaşlarımızın tabip odası ile yönetim ile ilgili 
görüşleri ne olursa olsun, objektif bir şekilde, samimi olarak burada yapılmaya çalışılan şeyleri 
duyurması çok önemli.
Dr. Şükriye Kaplan Uzunoğlu: Özel hekimlik mail grubumuz çok iyi çalışıyor. Bizim bir sorunumuz 
yok. Sorun olan birimler için tersten düşünsek, birimdeki hekimleri bilgilendirsek: hekim meclisi 
şudur, şu sıklıkta toplanır, temsilciniz şu meslektaşımızdır, iletişim bilgileri şudur, şeklinde tersten 
gitsek nasıl olur.
Dr. Kemal Özbek: Pano iyi bir iletişim yolu mudur, bilmiyorum ama sembolik olarak anlamı çok 
büyüktür. Geçmişte yapıldığı gibi, pano hazırlanır, kurum yöneticisinden yer talep edilir. Böylece 
de kurum içindeki iletişim de başlamış olur. Yine kurum amiri, o birimin o kurumun temsilcileriyle 
belki yönetimden birilerinin de katılımıyla ziyaret edilebilir; temsilciler tanıştırılarak başlanabilir. 
Pano (yeri) talep edilir. Sonra bu birimde üyelerimizle toplantı yapmak istiyoruz, şeklinde mekan 
talep edilebilir. Mesai saatleri içerisinde toplanmak istiyoruz, ayda bir kez periyod düşünüyoruz, 
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siz ne dersiniz, diyerek onu da dahil eden bir yol izlenebilir.
Dr. Alp Ayan: Çekimlerden spoiler şeklinde görüntüler gönderilebilir.
Dr. Selin Demet: Dış kaynaklı doküman yönetimi diye bir mevzuat var. Oraya baş vurulduğunda, 
başhekimlikler buna, şurada, şu kadar süreyle kalacaktır diye imzalarını atıyorlar. Bu şekilde be-
lirlenen yere, panoya o doküman asılıyor, her hastane için geçerli.
Dr. Yıldıray Orhon: Her temsilci arkadaşımızdan mevcut durumu tespit etmesini, neler yapılabile-
ceği konusunda önerilerini içeren bir görüş istiyoruz. Hem tespitinizi, hem talebinizi istiyoruz. Her 
birimin özelliği farklı. Var olan bir şeyin üzerine öneride bulunmanın gereği yok. Kolay yol bulun-
muşsa üzerine gitmeye gerek yok. Bunu bütün temsilci arkadaşlarımızdan Divan olarak özellikle 
rica ediyoruz. Komisyon çalışmalarının da aktarılmasını öneriyoruz.
Dr. İlgi Şemin: Bir çekincem var. Tersten iletişim kurmak iyi bir fikir gibi görünse de fonksiyonu, 
birimiyle bağlantı kurmak olan temsilciyi aşarak bir bağlantı kurmaya çalışmanın çok kolay olma-
dığını ve uygun olmadığını düşünüyorum.
Dr. Alper Büyükakkuş: Şu anda pano hazırlamanın hiçbir üniversitede bir problem yaratacağını 
düşünmüyorum. Pano varsa asacağınız şey bir izne tabi değildir. İzne tabi olan kurumun kendi 
panolarına asılacak olan dökümanlardır. Talep edildiğinde salon tahsis etmek de zorundadır.
Dr. Fatih Sürenkök: Panolar kiracı-ev sahibi ilişkisi gibi değerlendirilmelidir. Panoda bir suç unsuru 
varsa o afiş için başhekimlik gereğini yapabilir. Yoksa panonun içindeki hiçbir şey için izin almak 
zorunda değilsiniz ve kaldıramazlar. Suç unsuru varsa polis çağırırlar. Eksik olan panoları tespit 
edelim, başhekimliklerine yazı gönderelim. Her hastanede İTO panosu olmak zorunda. Oradaki 
temsilci arkadaşlar güncelleme yapmalı.
Dr. Yıldıray Orhon: Hekim meclisi temsilcisi o birimde Odanın resmi temsilcisidir. Panoyla sınır-
landırmayalım. Talebimiz mekan olarak bir oda tahsisidir. Pano en az razı olduğumuz sembolik 
anlamda bir iletişim aracıdır.
Dr. Bülent İnal: Tabip Odasının bir avantajı var. Tabip odasının orada bir temsilcisi olmak zorunda, 
görevini yapabilmesi için başhekim ona izin vermek zorunda. Vermediği zaman onur kuruluna 
verip hakkında soruşturma açılabilir. Buna gücümüz ve dayanağımız var. Çünkü deontolojiye uy-
gun çalışma için oradaki temsilciyle ilişkisini sürdürmesi gerekiyor. Bunu engellediği zaman TTB 
yasasına aykırı davranmış olur.
Dr. Fatih Sürenkök: Yönetim olarak bütün başhekimliklere yazı gönderelim. Oradaki temsilcilerin 
de adını vererek Odanın resmi temsilcisi olduğunu bildirerek, olaya resmiyet kazandırmamız ge-
rekiyor.
Dr. Yıldıray Orhon: Temsilcilere ayrıca duyuru göndereceğiz. Lütfen tespitlerimizi yapalım ve Di-
van Kuruluna bildirelim. Bu tespitler sonrası da Yönetim Kurulu başhekimliklere gerekli yazıları 
yazmaya başlayabilir. Sorunlarımızı mail grubunda biraz tartışarak buraya gelirsek daha verimli 
olacağını düşünüyoruz. Mail grubunu hızlandıralım, ricamızdır.
Dr. Selin Demet: Sağlıkta şiddet grubu çalış-
malarına devam ediyor. Alt çalışma grupları 
kuruldu. Faaliyetlerini önümüzdeki günlerde 
çalışma grubunda değerlendireceğiz.
17 Nisan eylemiyle ilgili Dr. Fatih Sürenkök’ün 
tartışma önerisi “Genç Hekimler” gündemin-
den sonra değerlendirmek üzere kayda alındı.
Genç Hekimlerin Sorunları
Dr. Kevser Durmuş: Asistan hekim komisyonu 
oluşturmak için 1 yıl önce 20 kişilik bir watsap 
grubu kurduklarını, sosyal etkinliklere yönel-
diklerini, 2 kez belgesel film gösterimi yaptıkla-
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rını, “İstanbul Protokolü” eğitimi yaptıklarını, 
farklı bir yöntem olarak “Tez yazım kursu” 
düşündüklerini, şu an onu planladıklarını, 
1. Odaya üye olmayanların üye olmaları-
nı sağlamak, 2. Üye olan genç hekimlerin 
Oda’ya katkısını sağlamak şeklinde iki tür 
katılım düşünülebileceğini;
Oda’da karar mekanizmalarında asistan he-
kimlerin çok az yer aldığını düşündüklerini, 
çalışma şartlarının çok yoğun olmasının da 
bunda etkisi olduğunu, araştırmalarına göre 
haftada ortalama 80 saat çalışan bir grup-
tan bahsettiklerini, kalan saatlerini rahatlatı-

cı etkinliklerle geçirmek istediklerini, Odaya katmak için onların ilgisini çekecek etkinlikler plan-
lamak gerektiğini, Oda üyesi hekimlerin, yakınlarındaki gençlere Oda’nın önemi hakkında daha 
fazla bilgi vermeleri, anlatmaları, haklarının bilincinde olmalarını sağlamaları gerektiğini dile ge-
tirdi.
Dr. Gizem Keçeci Özgür, şunları söyledi: “Oda faaliyetlerinde gençlerin neden daha fazla yer 
almadığı konusu, ülkedeki genel tabloyla çok bağlantılı. Bir korku ikliminden geçiyoruz, ister is-
temez genç hekimleri de etkiliyor. Son zamanlarda, güvenlik soruşturmalarıyla birlikte mevcut 
durum daha da ağırlaştı. Oda faaliyetlerine katılmak, ekstra cesaret isteyen bir olay haline ge-
tirildi. Öte yandan genç hekimleri, buradaki kuşaklardan ayıran farklı karakteristik özellikleri var. 
Genç kuşakta Oda’nın önemine, birlikte mücadele etmenin önemine dair yüksek bir duyarlılık 
olduğunu düşünmüyorum. Bu bir apolitiklik hali değil bence. Mevcut duruma tepki duymama 
hali de değil. Tepki var ama bireysel tepki aşamasında kalıyor, örgütlü bir tepkiye kanalize ola-
mıyor. Bunun yollarını mutlaka bulmamız gerekiyor. TTB’nin geleceği ve mevcut mücadelenin 
sürekliliği açısından gençler, gözden çıkarılabilecek bir kesim değil. Belki de bu konu üzerinde 
daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Toplumun en yaratıcı, dinamik kesimi olan gençlerin olmadığı 
mücadele mutlaka eksik kalır.
Neler yapılabileceğinin yollarını dönem başından beri arıyoruz. Önce, kendimizi duyuralım is-
tedik. Neler yapıyoruz, bunu anlatalım, asistanların sorunları neler. Sosyal etkinlikler, çok az bir 
ilgi artışı sağladı. Son olarak mesleki çalışmalara ağırlık verelim istedik, buradan bir bağ kurmayı 
denedik. Bunun üzerinde çalışıyoruz.
Tıp Öğrencileri Komisyonu ve öğrenci çalışması çok önemli. Tıp Öğrencileri Komisyonuyla ulaş-
tığımız öğrenci kesim gelecekte de bir şekilde TTB’nin çalışmalarında yer alıyor, meslek örgü-
tünü önemsiyor. Bu nedenle öğrencilere meslek örgütünün önemini, üye olmanın gerekliliği-
ni, Oda’nın aslında korkulacak bir yer olmadığını temasımızın olduğu her noktadan duyurmak 
gerekiyor. Belki amfilerde, derslerde öğrencilere anlatmak gerekiyor. Watsap ve mail grupları 
zaten iletişimi olanlara hitap ediyor. Organik iletişim daha önemli. Panolar ya da sosyal alanlarda 
kurulacak masalarla bizim de oralarda bulunarak birebir ilişkileri belki biraz daha zorlamamız 
gerekiyor. Panoları daha ilgi çekici, renkli hale getirmek gerekir. Asistan hekimlerin sorunlarıyla 
ilgili, sıkıntı yaşandığında doğrudan müdahil olabilmemiz gerekiyor. Beyin Cerrahisi bölümünde 
bir asistan şiddete uğradığında Tabip Odası’ndan bir yönetici ve avukatımızla kısa sürede yanında 
olmamız oldukça etkili oldu. Basın açıklaması yaptık. Bakış açısını değiştirmek açısından önemli 
bir dokunuştu. Çok olumlu tepkiler aldık. Mevcut yönetim bu konuda çok özverili çalışıyor.
Son olarak, kurumlarda şöyle bir anlayış oluyor. Gençlere, kadınlara çok önem verdiğini söyle-
yerek bu mevzuyu hallettiğini düşünüyor. Biz bir özneyiz. Karar mekanizmalarında yer alabile-
ceğimiz, fikrimizi örgütleyebileceğimiz ortamlarda bulunmak istiyoruz. Genç hekimlerin buraya 
gelmesi için gerçekten önemli olduğuna inanması gerekiyor. Geldiğinde de burada aktif bir özne 
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olabileceğini hissedebilmesi gerekir. Yıllarca apolitik olmakla suçlanan bir kitlenin ne kadar politik 
olabildiğini, aktif mücadele edebildiğini, örgütlenebildiğini Gezi döneminde görmüştük. Demek 
ki, çok umutsuz olmamak gerekiyor. Alışık olduğumuzdan farklı yolları zorlamamız gerekiyor.”
Dr. Sera Şimşek, Dr. Mehmet Çolak, Dr. Naim Özpolat şu cümlelerle görüşlerini dile getirdiler: 
“Öğrencilikte ve asistanlığın başlangıcında örgütlü olmakla sosyal olmak arasında bir araf duru-
munu yaşıyoruz. Örgütlü olmakla daha az sayıda insanla temasta bulunuyoruz ama daha kalıcı 
oluyor. Sosyal olmakla daha fazla kişiye ulaşabiliyoruz ama hiçbirinin kalıcılığı olmuyor. Kadın 
ve genç olduğunuzda üzerinizde sosyal bir yük oluyor. Her yerde bulunmak zorundasınız ama 
hiçbir yerde de yoksunuz. Burada bulunan arkadaşlarımın güçlü ruhu buraya yeter. Yetmezse de 
çalışmalara devam edeceğiz.”
“Komisyonları ayakta tutmak zordur. Ülkenin politik durumuna göre bazı dönemler katılım artar, 
bazı dönemler azalır. Yapılması gereken her şeyin yapıldığını görüyoruz. Sürdürmek gerekiyor. 
Üyelik çalışması yapmak çok yararlı olur.”
“Aslında, toplumun her kesiminde aktif çalışan sayısı azdır. Siyasi partilerde de böyledir. Kitle 
oluşturmak gerekir. Hekim grubunda mesleğe bağlılık daha fazla olmasına rağmen Baro ya da 
Mühendisler Odası kadar kitlemiz yoktur. Bu sadece İzmir’in sorunu da değil. Birçok ilde benim 
tanıdığım genç arkadaşların çoğu üye değiller, örgütlü olabilecek kapasiteye sahip olanlar da 
dahil. ince noktaları yakalamak gerek. Sağcı, solcu olması gerekmez. Meslek titrini taşıyorsa üye 
olması gerek. Çok minimalize bir tartışma olmasına rağmen panoların önemli olduğunu düşü-
nüyorum. Koca koca harflerle yazmamız lazım, Tabip Odasının var olduğunu gösterebilmemiz 
lazım. Oda’nın gerekliliğini bırakın, adını bile bilmeyen, böyle bir şeye üye olunması gerektiğini 
bilmeyen 6-7 yıllık doktorlar var.”
Üyelerin katkılarıyla tartışma sürdürüldü:
Dr. Fatih Sürenkök: Asistanlar, hak ve hukuklarının ne kadar farkında. Tek başına nöbet tutamaya-
cağı, tek başına ameliyata giremeyeceği, eğitim şartları ile ilgili şefinin karşısında konuşacağı gibi 
konuların ne kadar farkında. Bu konularda biraz destek vermemiz gerekiyor. Daha önce asistan 
hekim grubunun çıkarttığı bir broşür var. Bunu elden geçirip güncelleyebiliriz. Büyük hastaneler-
deki asistan eylemlerinin çıkarımlarını alabiliriz.
5 yıllık asistanlık, geçirilmiş ama yaşanmamış 10 yıllık bir ömür. Biat etmek zorunda değilsiniz. 
Asistan eylemleri sırasında, 15 gün içinde Yeşilyurt’un iş gücünün üçte biri gitti. Gelirlerinin, po-
likliniklerin üçte biri gitti. Siz olmazsanız üniversitelerin, eğitim hastanelerinin işleri yürütemeye-
ceğini asistan arkadaşların bilmesi lazım. Bu konularda farkındalıklarını arttırırsak faydası olur. 
Asistan Komisyonu olarak “Farkında mısınız?” şeklinde bir broşür çıkarılabilir.
Dr. Ayşın Zeytinoğlu: Uzmanlık Eğitimi komisyonumuz var. Benzer etkinlikler planlanıyor, ama işe 
yarıyor mu. Katılım beklediğimiz gibi 
olmuyor. Asistan hekimleri çekecek 
başlıklar altında toplantılar düzenlen-
di.
Bir de sorum var: Asistan hekime kim 
giderse Odaya üye olma şansını art-
tırır? Akran olarak sizin gitmeniz mi, 
yoksa hocalar asistanlara söylesin 
şeklinde bir yöntem mi?
Görsel ve somut şeyler insanların 
daha çok ilgisini çekiyor. Acaba özel-
likle asistan sorunları üzerine karikatür 
yarışması/sergisi gibi bir şey yapsak 
ve gezici olsa, her yere gitse. Bu bir 
mesaj verir mi?
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Dr. Lütfi Çamlı: Bu durum bizi çok üzüyor ama, 
başka gerçeklikler var. Olayın çok büyük boyut-
ları var. Birincisi: Sadece Tabip odalarında değil, 
birçok sivil toplum örgütünde genç nesiller bu 
örgütlenmelere katılmıyor. Biraz içinde bulun-
duğumuz konjonktür, korku imparatorluğunun 
etkisi, vs. ile açıklanabilirse de daha farklı bir 
takım gerçekler var. Belki de artık bu şekildeki 
örgütlenmeler zamanını dolduruyor. TTB dahil, 
belki de daha farklı yapılanmalara geçmek ge-
rekecek. Mevcut sivil toplum örgütlenmesi artık 
20.yüzyıla ait bir örgütlenme. Yeni insan biçimi-

ne, yeni yaşam biçimine, teknolojik gelişimlere, iletişimdeki farklılıklara çok oturmayabiliyor. Şu 
anda bunun sancıları var. Gençler az önce çok net söylediler, geldikleri zaman sadece üyesi 
olmak değil, yönetimlere katılmak istiyorlar. Hiyerarşik yapılardan hoşlanmıyorlar. Daha yatay, 
bizzat içinde olduğu, karar aldığı bir yapı istiyorlar. Gezinin bir başarısı da bu. Tabii biz çok alışmı-
şız kitle örgütlenmelerinin mevcut yapılanmalarına, hala devam etsin istiyoruz. Farklı emek ve 
hak örgütleri gelişecek, farklı yapılanması ve yönetimi olan. Ama şu anda böyle bir şey yok. Biraz 
daha somuta yönelik konuşursak; arkadaşlarım üye yapma meselesini söylediler. Geçmişte bu 
yapıldı. Seksener yüzer üye kayıtları oldu. Ancak seçim dönemlerinden sonra bu üyeler yok olu-
yor, aidat borçları var. Bu şekilde üye sayısını artırmanın bir anlamı yok. Hocaların üye yapmakta 
bence katkısı olur. Akademisyen hocalarıma sorarım. Odaya üye kaç asistanları var. Geçmişte 
hocaları olmasa da uzmanların, kıdemlilerin üye yapmakta kısmi katkısı olmuştur. Etkinliklerin bu 
konuda çok faydası olacağını düşünmüyorum. Çünkü genç kuşak çok tatminsiz. Her şeye çok 
rahat ulaşıyorlar zaten. İlgilerini çekebilecek şeyler şunlar olabilir: Hasta-hekim ilişkisi, beden dili, 
gibi. Literatür tarama etkinliğine çok az katılım oldu. Asistanların eğitimlerin düzenlenmesinde 
yer almaları, etkileşim içinde konuların belirlenmesi yararlı olabilir. Konuyu onlar belirlerse bir 
miktar katkı sağlayabilir. Ankara’da makale nasıl yazılır eğitiminin kısmen yararı olmuştu.
Dr. Funda Barlık Obuz: Gerçekten çok mutluyum, burada bu kadar genç arkadaşla birlikte ol-
duğumuz için. Özel gündemin de bunda katkısı olsa gerek. Yarın 5 Nisan Asistan Hekim Günü. 
Hatırlamayanlarınız vardır. Dokuz Eylül’de 8 yıl önce asistan hekim grevi olmuştu, bir hafta süren. 
Gerçekten hepimizi çok etkilemişti. Önce asistanların başlattığı, sonra diğer hekimler ve sağlık 
çalışanlarının katıldığı çok etkili bir grevdi. Nedeni, maaşlarında ani bir kesinti olmuştu. 1 Nisan’da 
döner sermayedeki ani düşüş birdenbire hareketlendirdi. Yani o sessiz gördüğümüz, apolitik diye 
nitelediğimiz kuşak bir araya gelmişti, Geziden 2 yıl önce oluyor bu. Tabii sendikaların ve öğretim 
üyelerinin desteklemesinin de rolü olmuştu. O dönemi yaşadığım için bir öğretim üyesi olarak 
kendimi çok mutlu hissetmiştim. Neler yapılabilir: Tıpta Uzmanlık Eğitimi komisyonunda Asistan 
hekimlerden bir temsilcinin olması iyi olur. Toplantı günlerini buna göre belirlemek gerekebilir. 
Bir önerim de: Asistan hekim komisyonu toplantıları, her seferinde sadece komisyon üyelerine 
değil Odaya üye olan tüm asistan hekimlere duyurulmalı. Her seferinde 1-2 kişinin artması bile 
genişleme adına önemlidir.
Arkadaşlar çok çalışıyor ve geç saatlerde işten çıktıklarında “hadi meslek odamıza gidelim, et-
kinliğe katılalım” durumu olmuyor. Korku ikliminin de katkısı var. Küçük küçük adımlarla ilerleye-
ceğiz. Sloganımız “Odayı gençlere açmak”tır. Gençler “de” olsun demiyoruz. Gençler ve kadınlar 
için hiçbir zaman figüran gibi görmüyoruz.
Dr. Fatih Sürenkök: Asistan arkadaşlar bize söz versinler, her Çarşamba geleceğiz, diye. Biz onları 
8.üye olarak seve seve kabul ederiz, yeter ki gelsinler.
Dr. Lütfi Çamlı: Aile Hekimlerinin eylemine birçok ilden Aile Hekimleri geldiler. Hepsinin yaş orta-
laması 45’in üstündeydi. 2 saatlik eylem için otobüslerle geldiler ama 40 yaş altı görmedim.
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Dr. Hüseyin Aydın Turan: Şimdi hiyerarşi istenmiyor. Doğrusu da bu. Önerim; veb sitesi uygun bir 
zemindir. Bu konu ayrı bir oturumda da konuşulmalıdır. Sizin komisyon toplantılarınız öncesinde 
fikir teatisinde bulunabiliriz.

Dr. Alp Ayan: Burada kast edilen sadece üye olmak değil sanırım. Üye yapmaya çalışmaktan zi-
yade, ortak sorunlar nedir, çalışma koşulları ile ilgili neler yapılabilir, buralardan yaşamın içinden 
sorunlarda geçebilir.

Dr. İlgi Şemin: hekimlerin genel olarak örgütlü olmaya çok inançları olmadığını düşünüyorum. 
Bu bizim kuşağımızda da vardı, genç kuşakta da var. Sizlerin bu çabanızı görerek arkanızdan 
gelecekler muhtemelen ve sen bir şey yap bizim için diyecekler. Hayatın gerçekliği bu. Ama 
sizin motivasyonunuz kırılmıyor. Çünkü bu bir inanç. Kişisel yaklaşım ve davranış meselesi bu. 
Böyle inandığınız için buradasınız, birlikten güç alıyorsunuz ve o birlik gücüyle birçok şeyi de 
yapacaksınız. Bu işin bir yanıydı. Öteki yönden, eğitimcilik yanımla söyleyeyim: Öğrenciler, onlar 
“için” yaptığınız, onlar “adına” yaptığınız hiçbir şeyi kabullenmezler. Benim önerim, onlara sormak-
tır. Eğitimde de gereksinim belirlemekle başlar her şey. Onların katılımını sağlamak, en önemli 
yöntemdir. Onlara sorabilirsiniz. Onların talepleri doğrultusunda belki bir birimden, bir kurumdan 
başlayabilirsiniz. Büyük gruplarla tekrarlanabilir. Kendi belirlediklerinin olmasını istediklerini bi-
liyorum artık. Onlara sorun.

Dr. Alper Büyükakkuş: Kendimize eziyet etmeyelim, üye yapamadık, odaya gelmediler diye. Yıl-
lardır bu örgütte çalışıyorum. Bu örgüt hep böyle. İlgi hocamın dediği gibi, onlara sorarak, ihtiyaç-
ları tespit ederek ilerlemek iyi olacaktır.

Dr. Enis Yiğitaslan: Kullanılagelen bir kalıp vardır, apolitik, durumdan memnun, yorumu yok gibi. 
Bunu yanlış olduğu Gezi’den beri anlaşıldı. Asistan hekimlerde de benzer bir durum var. Konuş-
tuğum asistan hekimler hayatından memnun değil, eğitimden, şartlarından memnun değil. Haf-
tada 100 saat çalıştığını söyleyen arkadaşlarımız var. Haftada 100 saat çalışan birini biz zaten 
Odaya çekemeyiz. Kendisi örgütlü mücadeleye, Tabip Odasına inanarak gelenler işte buradaki-
ler, daha fazlasını bulamayız. Konuşmalarda beni rahatsız eden bir şey oldu. bir kabullenmişlik 
var. Üretimin ağırlığını en fazla sırtlayan genç, asistan hekimler ancak diğer hekimler tarafından 
alttan alta bu normalmiş gibi hissediliyor. Bir hekimin aslında bu kadar çalışmaması lazım. İkincisi, 
asistan hekimler problemlerinin tam olarak yansıtılmadığını düşünüyorlar. Üyeliğin hiçbir işe ya-
ramadığını düşünüyorlar. Şu ana kadar hiçbir taleplerinin karşılanmadığını söylüyorlar. Taleplerini 
ilettiklerinde de büyük meslektaşları tarafından mobbinge uğradıklarını düşünüyorlar. % 60-70 
oranında bir mobbing oranı var. Bu kısımda odayı da yanlarında göremediklerini, çağırdıklarında 
da geleceklerini düşünmüyorlar. Aslında bu güveni Oda olarak vermemiz lazım. “en fazla ezilen 
kesim olduğunuzun farkındayız. “Bir şey söylediğinizde “yanınızda olacağız”ı hissettirmemiz la-
zım. Dr. Fatih Sürenkök: Burada yanlış bir şey var. Asistan eylemlerinde iç içeydik. Eylemler bitti. 
Asistanların Odayla iletişimi kesildi. Şu anda ben kendi adıma, yönetim adına, sendikam adına 
söz veriyorum; hangi ana bilim dalında asistanlarla toplantı yaparsanız üç kişi de olsa gelme sözü 
veriyorum. Sizin hak hukukla ilgili sorunlarınızı avukatımızla devlete anlatmaya, bölüm yönetici-
lerinizle Oda adına konuşmaya hazırız.

Dr. Hasan Ter: Şu ayrımı yapmamız gerekiyor. Genç hekimler farklı bir sınıflama, asistan hekimler 
farklı bir sınıflama. İkisi örtüşen şeyler değil. Genç hekimlerden bahsediyorsak biraz daha farklı 
şeylerden bahsetmemiz gerekir. Sorunlar da farklı, yaklaşımlar da farklı. Genç hekimler daha ge-
niş bir kitle. Ayrıca Tabip Odası ilişkisinde şöyle bir çelişki var: aidiyet ya da mülkiyet ilişkisi ya da 
çelişkisi. Ait miyiz, sahip miyiz? Bunları düşünmemiz lazım.
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Dr. Selin Demet: Türkiye Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu’nda mutlaka asistan hekim komite-
sinden bir temsilci bulunur. Asistan hekim komitesi çok da güzel çalışır. Bu temsilcinin olması, o 
sorunlara eğilmesi açısından da önemli. Sizler konuştukça, siz katıldıkça, siz anlattıkça ben çok 
umutlandım. Geleceğimiz garanti altında.

Dr. Sera Şimşek: Eğitim komisyonu ile koordinasyonu önemsiyoruz. Asistan hekimlere yine asis-
tanlar gitse daha iyi olur. Hocanın gidişi de akıllarda soru işareti bırakıyor. Öğrenmenin bir yolu 
akıllarda soru işareti bırakmak, bu nedenle hocalarımızdan katkılarını istedik. Biz görselleri niye 
hazırlıyoruz, sürekli asistan hekim görsün, akılda kalsın diye. Tüm asistanlara çağrı ve ortak top-
lantı önerisi bizim için çok değerli.

17 Nisan eylemi ile ilgili
Dr. Yıldıray Orhon: Önümüzde bir eylemlilik varsa bunun tartışılması uygun olurdu. Ancak çok 
netleşmediği için tartışılamadı.

Dr. Bülent İnal: 17 Nisan önemli bir konu. Meclisin işlerliği açısından önemli bir konu. Tartışılması 
açısından kalabilecek arkadaşlar varsa kalalım, tartışalım. Ya da başka bir toplantı organize ede-
lim. Gerçekten Yönetim Kurulunu yalnız bırakmamak lazım.

Dr. Funda Barlık Obuz: Beyaz eylem şeklinde düşünülüyor ancak şu anda altı çok fazla doldurul-
muş değil. Önümüzde iki hafta var.

Dr. Bülent İnal: Yeni eylem biçimleri düşünmemiz lazım. Bizzat hekimlerin yaşam biçimlerini et-
kileyen, özellikle genç hekimleri, eylemler düşünmemiz lazım. Güzel öneriler oluyor, bunlar saklı 
kalmasın. Meclis ortamında geliştirelim. Yönetim kuruluna da motivasyon olur. Onun için meclis 
ortamında konuşmak faydalı. Bazı eylem biçimlerini tekrar etmenin doğru olmadığını düşünüyo-
rum, şahsi kanaatim. Daha yaratıcı olabiliriz o konuda. Belki genç hekimlerin bu konuda önerileri 
olabilir.

Dr. Yıldıray Orhon: Eylemle ilgili, meclis grubunda tartışma, yeni bir toplantı yapılabilir. Yönetim 
kurulunun bu konudaki taleplerini dikkate alır, destek oluruz.

Bağ-Kur’lu hekimlerin sorunları gündem maddesi, öneri sahibinin toplantıda bulunmadığı tespiti 
ve toplantı süre aşımı nedeniyle bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere iptal edildi.
 
09.05.2019 Hekim Meclisi Toplantı Tutanağı

Hekim Meclisi aylık olağan toplantısı 09.05.2019’da 34 Meclis üyesi, 5 üye olmayan, toplam 39 
meslektaşımız ile İzmir Tabip Odası’nda yapıldı.
Açılış konuşmasının ardından Genel Sekreter Dr. Lütfi Çamlı, Yönetim Kurulu adına bilgilendirme 
yaptı. TTB Merkez Konseyi 2016-2018 dönemi üyelerinin 3 Mayıs 2019 tarihinde “Savaş bir halk 
sağlığı sorunudur” sözleri ve 2 yıl önce Dünya Barış Gününde yaptıkları açıklamalar nedeniyle 
yargılandıkları davanın üçüncü duruşmasında beklenmeyen bir sonuç çıktığını, haksız hukuk-
suz bir şekilde ceza aldıklarını, ülke genelinde bütün odalar ve diğer STK’ların bu duruma tepki 
verdiğini belirtti. Bu kapsamda ilk tepkiyi veren odanın İzmir Tabip Odası olduğunu, duruşmanın 
ertesi günü Emek ve Demokrasi Güçleri ile birlikte basın açıklaması yapıldığını, TTB’nin basın 
ilanı verdiğini ve önümüzdeki günlerde de bu konu ile ilgili faaliyetlerin yapılacağını bildirdi. Bu 
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durumun kabul edilebilir olmadığını ve süreçte ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Geçtiğimiz 
günlerde YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesi üzerine İz-
mir Barosunun başlattığı Demokrasi Nöbetlerine İzmir Barosu önünde İzmir Emek ve Demokrasi 
Güçleri ile birlikte katıldıklarını, bu sürecin devam ettiğini, her akşam saat 20.00’da başladığını 
bildirerek Hekim Meclisi üyelerini de davet etti. Ayrıca 22 Haziran’da Ankara’da TTB kongresi ol-
duğunu duyurdu.  
Duyuru ardından gündeme devam edildi.

• Dr. Cemal Güvercin Basında Şiddet Ha-
berlerinin İncelenmesi başlığı ile yapmış 
olduğu araştırmasının sonuçlarını sundu. 
Dr. Güvercin;
• Şiddetin, kişinin kendine, bir başkasına, 
grup ya da topluluğa yönelik olarak ölüm, 
yaralama, ruhsal zedeleme, gelişimsel bo-
zukluğa yol açabilecek ya da neden olacak 
şekilde fiziksel zorlama, güç kullanımı ya da 
tehdidin amaçlı olarak uygulanması olarak 
tanımlandığını (WHO) belirtti.
• Sağlıkta şiddetin ise sağlık hizmeti almak-
ta olan/almak üzere başvuran bireyler, ya-

kınları ya da diğer bireyler tarafından uygulanan sağlık çalışanı için risk oluşturan, tehdit davranışı, 
sözel tehdit, ekonomik istismar, fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum olarak tanımladı.
• Sağlıkta şiddetin ulusal ve küresel bir durum olduğunu (ILO), tüm mesleksel şiddet olaylarının 
%25’ini oluşturduğunu, tüm sağlık çalışanlarının %8-38’inin şiddete uğradıklarını, her 4 sağlık çalı-
şanından birinin fiziksel şiddete uğradığını, bu oranın gardiyan ve polislerden daha fazla olduğu-
nu, kadın hemşirelerin en yüksek risk grubunda olduğunu belirtti.
• ABD’de 2011-2013 yılları arasında her yıl 15 bin ile 20 bin sağlık çalışanı tedavi almayı gerektire-
cek düzeyde şiddete uğramış olduğunu, 2013’te sağlık alanında şiddet düzeyinin 10.000’de 7.8 
iken inşaat, imalat, perakende gibi sektörlerde 10.000’de 2’den az olduğunu, yani sağlık alanında 
şiddetin 4 kat fazla olduğunu belirtti.
• Beyaz Kod verilerine bakıldığında 2012 yılının ilk 6 ayında 5050 şiddet olgusu bildirilmişken 2017 
yılı sonunda 13.045 şiddet olgusu bildirildiği yani %168 oranında bir artış olduğu bilgisini verdi. 
2013-2017 yılları arasında her saat başında 1 hekimin şiddete uğradığı, 2012-2018 yılları arasında 
68.375 şiddet olduğunu belirtti.
• Etik açıdan şiddete bakıldığında bir araçsallaşma sorunu olduğunu belirterek, “Kant’a göre in-
san olmak değerlidir ve her insan bir amaçtır, hiç kimseye bir araçmış gibi davranılamaz. Ancak 
şiddet eylemleri, insanı bir “araç” olarak görmektedir; inançlar, ideolojiler, çıkarlar gibi unsurların 
insandan daha değerli görülmesi insanın bunların aracı haline getirilmesidir, insanın araçsallaş-
ması, insan onuruna saldırıdır.” dedi.
• “İkna, şiddete başvurmadan, savaşmadan karşıdakinin fikrini değiştirebilme, inandırma beceri-
sidir. Eski Yunan’da ikna çok önem verilen bir niteliktir. Peitho ikna tanrıçası olarak da bilinir” dedi.
• TBMM’nin 2013 Araştırma Raporu’nda şiddet haberlerinin medyada sıkça verilmesinin, sağlık 
çalışanlarının itibarlarını zedelediği, toplumu şiddete karşı duyarsızlaştırdığı, saldırganlığa karşı 
hoşgörüyü arttırdığı, sorunları çözmede bir “araç” olarak algılanmasını güçlendirdiği ve şiddeti 
özendirdiğine vurgu yapıldığını ifade etti.
• Kendi yaptıkları çalışmada 2018 yılında sadece internet üzerindeki sağlıkta şiddet haberlerini  
biçimsel ve içerik olarak, haberde kullanılan dil olarak, tarafsızlık olarak, bireysel hakların ko-
runması olarak, toplumsal sorumluluk olarak  değerlendirdiklerini, gazeteciliğin etik kodlarının, 
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gerçekleri aktarmak, nesnellik, tarafsızlık, dengelilik, doğruluk, kesinlik, tamlık olması gerektiğini 
belirterek Basın Meslek İlkeleri 13. Maddesinde “şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri 
incitici yayın yapmaktan kaçınılması” gerektiğini ifade etti.
• Şiddet/ayrımcılık içeren olayların haberleştirilmesinde haberde dilin dikkatli kullanılması, ka-
munun haber alma hakkı ile mağdur ya da zanlının kişilik haklarının dengelenmesi, şiddet ve 
ayrımcılığı özendirmekten kaçınıp olumsuzluğa dikkat çekilmesi, mağdur ya da zanlıya ilişkin 
olayla doğrudan ilgisi olmayan, şiddet ve ayrımcılığı körükleyebilecek bilgilerin verilmemesinin 
önemli olduğuna vurgu yaptı.
• Kendi yaptıkları çalışmanın yöntemi olarak retrospektif tanımlayıcı bir çalışma olduğunu, Hür-
riyet Gazetesi internet sitesinden 2018’de sağlıkta şiddet haberlerini aldıklarını, haberler ile ilgili 
haberin verilme biçimi, dili, şiddetin gerçekleştiği yer ve zaman, şiddetin nedeni olarak gösterilen 
gerekçeler, saldırganın haberdeki nitelenmesi, şiddete gösterilen tepkiler gibi bazı epidemiyolo-
jik özelliklerin kullanıldığını ifade etti.
• “Haberlerin niteliğine bakıldığında 42 sağlıkta şiddet olayı (%27), 62 şiddet sonrası tepkiler (%40), 
52 şiddeti konu alan diğer haberler (%33) mevcut olup haberlerde fotoğraf/görsel kullanımına 
bakıldığında 146 görsel öge (%93) kullanıldığı, 10 görsel öge kullanılmadığı (%7)  bulunmuştur.”
• “Haberlerin coğrafik dağılımına bakıldığında İstanbul (%12), izmir (%10), Antalya (%8), Şanlıurfa, 
Giresun (%4) gibi şehirlerde daha fazla olduğu, bölgelere göre dağlımda Marmara Bölgesi (18), 
Ege Bölgesi (%14), Akdeniz Bölgesi (%10) olarak bulunmuştur“ dedi.
• “Sağlıkta şiddet haberlerinin aylara göre dağılımına bakıldığında ise aylara göre haberlerde en 
sık Temmuz ayında (%29), sırayla Ekim (%17), Kasım (%21), Aralık (%13) olduğu görülmüştür. Aylara 
göre olgulara bakıldığında Temmuz (%21), Aralık (%21), Haziran (%17), Ağustos (%10) olarak görül-
mektedir. Temmuz ayında yıllık izinlerin bu duruma etkisi olduğu düşünülebilir.”
• “Sağlıkta şiddet haberlerinin branş dağılımına bakıldığında şiddete uğrayan 34 hekim ve 11 di-
ğer sağlık çalışanı 42 habere konu olduğu görülmüştür. Pratisyen hekim (%38), acil tıp uzmanı 
(%15), çocuk hastalıkları uzmanı (%12), göz hastalıkları uzmanı (%9), kadın doğum uzmanı (%9), diş 
hekimi (%9)  olarak görülmüştür.”
• “Sağlıkta şiddet haberlerinin yer ve zamanının değerlendirilmesinde %83’ünün kamuda %17’si-
nin özel sağlık kurumlarında olduğu, şiddetin uygulandığı birim bazında ise %43 poliklinik veya 
muayenehanede, %31 acil serviste, %7 yoğun bakımda, %19 ise diğer alanlarda olduğu bulun-
muştur. Şiddet zamanı değerlendirildiğinde %52 gündüz, %24 gece, %24 ise belirtilmemiş olduğu 
saptanmıştır.”
• “Cinsiyet dağılımlarına bakıldığında şiddet uygulayanın %71’i erkek, %12si kadın, %5’i kadın ve er-
kek birlikte, %12’sinin belirtilmemiş olduğu, şiddete maruz kalanın %67’isinin erkek, %21’inin kadın, 
%12’sinin kadın ve erkek birlikte olduğu bulunmuştur.”
• “Haberlerde şiddetin nedeni olarak gösterilen gerekçelerin dağılımına bakıldığında %14’ünün 
hastane kurallarını kabul etmeme, %14’ünün usulsüz ilaç veya rapor istemi, %12’sinin hastanın 
hastanede ölmesi, %12’sinin hastaya ilgi gösterilmediğini iddia etme, %10’unun muayeneden 
memnun olmama, %12’sinin diğer (hastaya geç müdahale, psikolojik sorunlar), %26’sının belirtil-
memiş olduğu görülmüştür.”
• “Şiddet uygulayıcısının nitelemesine bakıldığında %45’i hasta yakını, %14’ü hasta, %14’ü alkollü 
hasta, %10’u saldırgan, %17’si diğer (maganda, mahkum, hekim, hemşire) olarak bulunmuştur.”
• “Sağlıkta şiddet haberlerine tepkilerin %34’ünün Türk Tabipleri Birliği ve Odalardan, %17’sinin 
Dernekler/Uzmanlık Derneklerinden, %13’ünün Sendikalardan, %4’ünün ise Sağlık Bakanlığı/İl 
Sağlık Müdürlüğü’nden olduğu görülmüştür.”
• “Tabip odalarından ise %11 ile en çok İzmir Tabip Odasından, %4 ile TTB’den %4 ile İstanbul ve 
Kayseri Tabip Odalarından geldiği görülmüştür.”
• “Dernekler bazında tepkilere bakıldığında sırasıyla Aile Hekimleri Federasyonu, İstanbul Aile 
Hekimliği Elemanları Derneği, Türk Toraks Derneği olarak görülmüştür. Sendikalar bazında sıra-

HEKİM MECLİSİ



İzmir Tabip Odası 2018-2020 Genel Kurul Çalışma Raporu

-106-

sıyla Sağlık-Sen, Türk Sağlık Sen, SES, BBSÇ Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak görülmektedir.”
• “Sağlık Bakanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü’nün verdiği tepkilerin azlığı üzücü olarak dikkat çekicidir.”
• “Sonuç olarak; her 2 günde bir şiddet ile ilgili haberler yayınlanmıştır. Bu şiddetin yaygınlığını 
ve sıradanlığını göstermektedir. Haber başlıklarında özenli ve olayın olumsuzluğuna vurgu ya-
pan ifadelerin kullanılmadığı, çoğunda şiddetin oluş biçimi ya da saldırıyı yaptığı silah/cisim ya 
da mağdurun yaralanma biçimi, magazinleştirilerek verildiği şiddet uygulayanlar “hasta yakını” 
veya “hasta” olarak nitelenmiş, az sayıda olguda “saldırgan” denilmiş olduğu, bu kişilerin şiddet 
uygulayıcısı olma özelliği yerine, hasta veya hasta yakını olma özelliğinin vurgulanmış olduğu, 
şiddetin olması ile başlangıçta kurulan hasta-hekim ilişkisi bitmiş ve bir fail-mağdur ilişkisinin 
başlamış olduğu, şiddet uygulayıcısı özne artık yalnızca “hasta” değil, “sağlık hizmeti almak üzere 
başvuran bir saldırgan” olduğu, şiddetin nedeni olarak saldırgan kaynaklı bir gerekçe sorgulan-
madan ve doğrudan verildiği, istemlerin haksız ve kurallara aykırı olduğunun vurgulanmadığı, 
ilgili etik ve yasal düzenlemeler konusunda okuyucunun bilgilendirilmediği, şiddet olgularının 
ağırlıklı olarak kamusal sağlık birimlerinde ortaya çıkmasına rağmen önlem alma ve tepki verme 
bakımından asli sorumlu olan Sağlık Bakanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü yönetiminin görünürlüğünün 
Demokratik Kitle Örgütlerinin gerisinde olduğu, bu çalışmada İzmir Tabip Odasının görünürlüğü-
nün en yüksek olduğu bulunmuştur.”
• “Öneriler olarak;  
ꙮYazılı, görsel medya ya da sosyal medya fırsatlar yanında dezavantajlar da barındırmaktadır. Şid-
det haberlerinin nasıl yayınlandığı veya yayınlanması gerektiği önemlidir.
Şiddet haberleri yakından izlenmeli ve olumsuz yanlış haberler konusunda uyarıcılık ve farkın-
dalık yaratılmalıdır.
Haberler şiddeti öğretici nitelikte verilmemeli, şiddet içeriği olan görseller kullanılmamalıdır.
Haberler açık anlaşılır bir dille ve etik kurallar gözetilerek yayınlanmalıdır.
ꙮUlusal ve yerel basın temsilcileri için “sağlık haberciliği” kursları/eğitimleri değerlendirilmelidir.” 
diyerek konuşmasını sonlandırmıştır.
Katılımcılar çalışma sonuçlarını değerlendirerek katkı sundular ve sağlık haberciliğinin önemine 
vurgu yaptılar. Bu konu ile ilgili yerelde brifing verilebileceği, Dr. Cemal Güvercin’in çalışmasının 
basınla da paylaşılmasını önerdiler. İzmir Tabip Odası tarafından haber takip sistemi ile yakinen 
takip edildiği bilgisi verildi.

• Dr. Süleyman Kaynak Sağlık Çalışanlarına Şidde-
tin Önlenmesi Çalışma Grubunun yaptığı çalışma-
larla ilgili bilgi sundu. Dr. Kaynak, Hekim Meclisi 
Divan Başkanlığı’nın önerisi ile oluşturulan çalış-
ma grubunun 08.01.2019, 23.01.2019, 26.02.2019 
ve 07.05.2019 tarihlerinde 4 toplantı yaptığını, bu 
toplantılar sonucunda;
• TTB tarafından geliştirilmiş olan “Şiddetle Başa 
Çıkmak” bülten esas alınmak sureti ile el kitabı 
oluşturulması planlanıp hazırlıklara başlanıldığı-
nı, bu el kitabının tüm hekimlere ulaştırılarak he-
kimlerin masalarında bulunması, şiddet olayları 

öncesi sonrası neler yapılması gerektiği, değişik yönleriyle ve algoritmik olarak tanımlanacağı 
konusunda bilgi verdi. Diğer el kitaplarından farklı olarak bu el kitabında hangi unsurların suç 
olduğu ve hangi kanun maddesi ile ne tür cezaların verilebileceği konusunda önemli bir kısmın 
yer alacağı ve bunun herhangi bir şekilde talepte bulunan şiddete meyilli olan kişilere gösterile-
bileceğini, bu el kitabında şiddetin kaynağı durumundaki riskli hususların (sıra beklemek, rapor 
talepleri, reçete talepleri, acillik iddiası vb.) yasal yollarla hastaya açıklanarak reddedilmesi konu-
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larının yer alacağını ifade etti.
• Bu alanda bazı açıklayıcı duyuru ve afişlerin yapılarak, sağlık çalışanları ile hastaların ve yakın-
larının bulunduğu mekanlarda sunulması ve bu konuda gerekirse sağlık müdürlüğü ile ortak 
projeler geliştirilmesi için çalışıldığını belirtti.
• Uzmanlık dernekleri ile işbirliği yaparak her branşta özellikle ortaya çıkan şiddet gerekçeleri, 
en sık nedenleri ve şekilleri hakkında bilgi derlenmesi ile her branşta hastaya ayrılması gereken 
sürenin uluslararası standartlarının öğrenilmesi ve bu konuda uzmanlık dernekleri ile birlikte ge-
liştirilen ortak görüşlerin paylaşılması planlandı.
• Sağlık Müdürlüğü’nden Beyaz Kod ile ilgili verilerin istenilmesi için yazı yazıldı. Beyaz kod ve-
rileri içerinde bulunan istatistiki verilerin (şiddetin uygulandığı alan, nedenleri, cinsiyet dağılım-
ları, sağlık çalışanlarının meslek grupları, çalışan sağlığı ve güvenliğine ilişkin kalite ve verimlilik 
standartları değerlendirme sonuçlarının paylaşılması, vb.) istenilmesi ile Beyaz Kod verildikten 
sonraki süreçlerin takibi konusunda algoritmalar geliştirilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
• Sağlıkta şiddetin önlenmesi konusunda yararlı olacak iletişim becerileri konusunda Celal Bayar 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Öğretim Üyesi ve Sağlıkta İletişim Yüksek Lisans Programı 
kurucusu ve yürütücüsü olan Prof. Dr. Erol Özmen ile görüşülerek kurs vb. bir eğitim düzenlen-
mesi planlandı.
• Uygun olmayan bilirkişi raporlarının da sağlık çalışanlarına yönelik bir çeşit şiddet olduğu, gün-
lük yaşantımızda bu durumla çok sık karşılaşıldığını belirtti. Sağlıkta bilirkişilik kursları yanı sıra bu 
kursların uzmanlık dernekleri bünyesinde de uzmanlık alanlarına da özel olarak da yapılmasını 
sağlamak üzere girişimde bulunup “bilirkişilik şiddeti” diye de tarif edilebilecek sorunun üstesin-
den gelmek üzere sağlıklı bilirkişilik uygulamaları için bir planlama yapıldı.
Katılımcılar sağlık çalışanlarına şiddetin önemini koruduğu ve şiddet olayının “İş Kazası” oldu-
ğunun bilinmesi gerektiği, İş Kazası için yapılan iş ve işlemlerinin yapılması gerektiğinin önemli 
olduğunu vurguladılar.

• Çocuk İstismarı Önleme Grubu Hakkında Bilgilen-
dirme Dr. Nergül Çördük tarafından yapıldı.
Çalışma grubunun 2 Mayıs 2019 kurulduğunu, grup-
ta ÇİM’de çalışmakta olan sosyal hizmet uzmanla-
rı, psikolog ve çocuk psikiyatristlerinin bulunduğu-
nu belirtti. Grubun, mail grubu oluşturulması, halka 
yönelik bir broşür hazırlanması, 13 Mayıs 2019 da 
ÇİM’de çalışmış  sosyal  hizmet uzmanlarının, Ço-
cuğa Yönelik Cinsel İstismar farkındalığı hakkında 
Tabip Odası’nda  bir sunum yapması ve  Baro ve 
Çocukların istismardan korunması alanında çalışan 

diğer STK’ların da katılımıyla uzun soluklu bir Çocuk İstismarı Önleme grubunun oluşturulmasını  
planladıklarını anlattı.
Çocuk İstismarı konusunda tüm dünyanın karnesinin kötü olduğunu belirterek;
BM in 2014 raporuna göre dünyada her 10 kız çocuğundan birinin cinsel istismara maruz kaldığı,
Çocuk pornosu video kayıtlarının %60’nın Avrupa ülkelerinden geldiği,
ABD’de 5 çocuktan birinin cinsel istismara uğradığı bilgilerini verdi.
Türkiye’de ise 2008-2013 tarihleri arasında cinsel saldırı, taciz ve tecavüz davalarının %400 arttı-
ğını, istismarların %62 oranında tekrar etmiş olduğunu dile getirdi. İstismarlarda, savaşlar, ekono-
mik kriz, vb. nedenlerin yanı sıra toplumsal ve ahlaki yozlaşmanın da büyük rol oynadığını söy-
leyerek, kapsamlı bir hukuki, siyasi, dini, ahlaki ve ailevi önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. 
Türkiye’de istismara maruz kalan çocuk sayısının her geçen gün arttığının, 2014’de 74 bin istismar 
davası varken, 2016 da bu sayının 83 bine çıktığının altını çizerek, 27 ilde 30 ÇİM olduğunu belirtti.
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• Reklam, Etik İhlali Çalışma Grubu Hakkında 
Bilgilendirme Dr. Firdevs Çetin Uysal tara-
fından yapıldı. Konu hakkında İstanbul Tabip 
Odası Çalışma Grubu ile iletişime geçildiği-
ni belirterek, grubun, reklam, etik ihlallerini 
araştırma ve denetlenmede kullandıkları yön-
temler ve saptanan ihlaller hakkındaki ikaz ve 
uyarı sürecinin işleyişi konularında edinilen 
bilgileri paylaştı:
•İstanbul Tabip Odası Reklam, Etik İhlali Çalış-
ma Grubu; çeşitli branşlardan gönüllü hekim-
ler, bu işle görevlendirilmiş bir yönetim gru-
bu üyesi, reklam denetimlerini yapmak üzere 

Oda’da istihdam edilmiş, hekim olmayan bir çalışan (vatandaş gözüyle bakışından yararlanıl-
ması için) ve Oda avukatından oluşmuş.
•Denetimleri yapacak olan çalışana, arama motorlarında yararlanmak üzere, her branştan anah-
tar kelimeler verilmiş. Obesite, rinoplasti, meme küçültme vb.
Anahtar kelimelerin (İstanbul çalışma Grubu’nda 100 kadarmış) sayısı arttıkça ihlalleri yakalama 
şansının arttığı belirtilmiş. Facebook, Google vb. de saptanan ihlaller kayıt altına alınması için 
bilgi -işlem bölümü tarafından bir program hazırlanmış.
• Kayıtlar grubun haftalık toplantılarıyla incelenerek, eleme sonrası, reklam etik ihlali düşünülen 
hastane ve hekim kayıtları yönetime sunulmuş. Bu aşamada Oda avukatı ve grubun yönetim 
kurulu üyesi tarafından tekrar bir değerlendirme yapılarak, ilgili yönetmelik ve kurallar hakkında 
bilgilendirme gönderildikten sonra, ihtarlar gönderilmiş.
• İhtarlar 6 ayrı kategoride sınıflandırılmış;
Hasta fotoğrafı,
Hasta yorumu/teşekkür yazıları,
Kampanya/ücretsiz muayene bilgisi,
Ticari ürün pazarlama,
Ticari sitelere (doktor takvimi, doktor sitesi vb.) üyelikler ve bu üyeliklerde yapılan reklamlar.
Sosyal medya ve arama motorlarında reklam/sponsor bağlantısı ie yapılan paylaşımlar.
• İhtarlar gönderilip, bu paylaşımları kaldırmaları için verilen sürenin dolmasından sonra da pay-
laşımlarını sürdüren hekim ve hastaneler hakkında soruşturma açılması için Onur Kurulu‘na ile-
tilmesi için dosyalar hazırlanmış ve Reklam Kurulu’na da başvuru kararı alınmış. 
İzmir Tabip Odası‘nda da Reklam, Etik İhlali Çalışma Grubu kurulması önerisi getirildi.
Özel Hekimlik Grubundan Dr. Hakan Kılavuz’un önerisi doğrultusunda Emekli Sandığı, SSK ve 
Bağ-Kur’dan emekli olan hekimlerin farklı emeklilik uygulamaları olduğu, Bağ-Kur’dan emekli 
olan özel hekimlerin emekli maaşları konusunda yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi gerek-
tiği ve bu konunun irdelenmesi gerektiği ile ilgili önerisi üzerine konu Hekim Meclisi gündemine 
alındı. Hekim Meclisi’nde aslında bu sorunun tüm Bağ-Kur emeklilerini içerdiği, avukatlar, mi-
marlar gibi pek çok grubundan bu sorundan muzdarip olduğu, ancak tek başına Tabip Odası’nın 
bu sorunu çözemeyeceği, konu ile ilgili kanunun değişmesi gerektiği, 22 Haziran’da yapılacak 
TTB Kongresi’ne bu konunun sunulabileceği ile ilgili görüşler sunuldu.

Divan Başkanı tarafından, bir sonraki Hekim Meclisi’nin Bayram Tatili nedeniyle 13 Haziran 2019 
tarihinde saat 18.30’da yapılacağı belirtildi.

13 Haziran 2019 Hekim Meclisi Toplantı Tutanağı
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Hekim Meclisi aylık olağan toplantısı 
13.06.2019’da 29 Meclis üyesi, 5 üye ol-
mayan, toplam 34 meslektaşımız ile İzmir 
Tabip Odası’nda yapıldı. İzmir Tabip Odası 
Çevre Komisyonu’nun  Çevre Davaları sü-
reçleri  ile ilgili bilgilendirmesi 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü vesilesiyle, Çevre Ko-
misyonu adına Dr. Oya Otyıldız ve Dr. Hü-
seyin Güven, İzmir Tabip Odası’nın da taraf 
olduğu çevre davaları ile ilgili bilgilendir-
me yaptılar.

Dr. Oya Otyıldız,  sağlıklı çevrede yaşama hakkı ve mücadelesinin geçmişinden söz ederek sunu-
muna başladı. Türkiye’de ilk olarak 1970’de Anayasa’da ( 56 ve 17. Maddeler),  sağlıklı ve temiz bir 
çevrede yaşamanın hak ve görev olarak tanımladığını belirtti. Çevre hareketlerini, tüm Türkiye’de 
Bergamalı köylülerin başlattığını, bu hareketin (Ovacık’taki altın madeni hala çalışıyor olmasına 
karşın) çevreye zarar veren HES, RES , JES’lere karşı yapılan mücadelelerin önünü açtığının altını 
çizdi. Daha sonra  Efem Çukuru, Ovacık, Kozak Yaylası altın madenleri davaları hakkında bilgilen-
dirme yaptı.
Efem Çukuru Altın İşletmesi: Efem Çukurunun maden öncesinde bağcılıkla ünlü ve  geniş or-
manlık alanların da olduğu bir bölge olduğunu, Kanadalı şirketin 1998’den beri bu bölgede  Altın 
Madenciliği yapmak istediğini, 2009 yılında altın işletmesinin izin almasıyla birlikte  acele ka-
mulaştırmayla köylülerin arazilerine  el koyulduğunu, köylülerin Danıştay’a dava açtığını ancak 
zaman içinde  tehdit, şantaj , fazla para teklif edilerek işletmenin köylüleri satışa  ikna ettiğini , 
yalnızca çok büyük meblağlar teklif edilmesine karşın Ahmet Karaçam’ın arazisini satmadığını, 
A. Karaçam  sayesinde şirketin sağlık koruma bandından geri çekilmek zorunda kaldığını ancak 
işletmenin Haziran 2011’den beri çalıştığını, şimdi de kapasitesini 2.5 kat artırmak istediğini anlattı.
Altın madenciliği yapılırken, kaya patlatma-yüzdürme-kavurma  işlemler i sırasında, bu bölgede-
ki  kayanın bol miktarda içerdiği arsenik, kadmiyum, demir, bakır , çinkonun, hareketlenip yer altı 
ve yer üstü sularına karıştığı ve   bölgenin Tahtalı Barajı’nın uzak havzası içinde olması nedeniyle  
bölgede madenciliğe  karşı çıkıldığını açıkladı. Kapasitesini 2.5 kat artırmak için olumlu ÇED ra-
poru alan işletmeye, ÇED raporunun iptali için odamızın dava açtığın, aynı zamanda Çevre Mü-
hendisleri Odası, EGEÇEP ve Ahmet Karaçam’ın da davacı olduğunu belirtti.
Eylül 2014 yılında ilk keşif yapıldığını, yapılan detaylı ölçümler sonucunda bilirkişilerin, niçin bu 
madenin çalışmaması gerektiğini açıklayan 107 sayfalık bir rapor hazırladıklarını, Kadminyum  
ve Manganın dünya kabuk ortalamasının çok üstünde olduğunu, iptal kararının alındığını, ancak 
daha sonra  şirketin temyize gittiğini, Danıştay’ın kararı  bu raporun bilirkişilerin İzmirli olmaları 
nedeniyle duygusal davranmış olabilecekleri “gerekçesiyle”  bozduğunu anlattı.
 Haziran 2017’de 2. keşfe Ankara’dan gelen bilirkişiler in ölçüm yapmaksızın hazırladıkları 7 sayfa-
lık rapor sonucunda açılan dava reddedildiğini, bu kez odamızın da içinde bulunduğu davacıların 
temyize gittiklerini, Danıştay’ın bizim lehimize raporun eksik olması nedeniyle kararı bozduğunu 
ve Mart 2019 ‘da 3. keşfin, yine  bir önceki  bilirkişiler tarafından yapıldığını ve  raporunun beklen-
diğini belirtti.
Bergama Ovacık Altın İşletmesi: 20 yıldır, Odamızın, Maden Mühendisleri Odası dışındaki TMMOB 
‘ a bağlı tüm odalar, Baro , ÇYDD , Mülkiyeliler Derneği gibi, İzmir’deki tüm meslek odalarının  bir 
araya gelerek Izmir-Bergama, Eşme, Sivrihisar Havran / Küçükdere Elele Hareketi ile birlikte ça-
lıştığını, geçen dönem sekreteryasını yaptığını belirtti. Bergama Ovacık’ta altın cevherinin bittiğini 
ancak Çukuralan’dan, Havran’dan, Küçükdere’den kaya, toprak getirip yine o alanda işlediklerini  
ve ayrıca şimdi de  Kozak Yaylası’nda işletme için girişimler olduğunu söyledi.
Ovacık’la ilgili tüm davaların ödemelerini bu güne dek Bergama Belediyesi’nin yaptığını sözleri-
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ne ekledi.
Üçüncü  atık depolama tesisi olumlu ÇED raporu (2017) iptali için Odamızın, Bergama Belediyesi, 
EGEÇEP, Metalürji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ile birlikte davacı olduğunu, 
Tabip odamızın davacılar arasında olmasının hakimler, İşletme ve yurttaşlar üzerindeki psiko-
lojik etkisinin çok önemli olduğunu belirtti. Nisan 2018 ‘de keşfe gidildiğini, temyiz ettiğimizi ve 
Danıştay’ın reddettiği bilgisini verdi.
Kozak Yaylası Altın İşletmesi:  Kapıkaya’dan toprak alınıp Ovacık’ta işlenmesi düşünülen Kapıkaya 
Altın Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi’ne verilen Ağustos 2018 olumlu ÇED raporunun iptali 
için, Odamız, Bergama Belediyesi ve bazı  yurttaşların davacı olduğunu, Nisan 2019 ‘da keşfe 
gidildiğini,  olumlu sonuç beklendiğini belirtti. Ancak ÇED raporlarının iptalleri gerçekleşse bile, 
yeni ÇED raporları alındığı, bu mücadelelerde halkın, meslek odalarının, bizlerin birlikte hareket 
etmesinin önemini vurguladı.
Dr. Hüseyin Güven ise İzmir Aliağa Termik Santrali mücadelesinin tarihinin, 1990’daki İzmir’den 
Gencelli’ye  yaklaşık 30000 kişilik bir insan zinciri ile başladığını hatırlatarak sözlerine başladı.
Aliağa Termik Santrali:2010’da İzdemir’in  başlattığı Termik Santral girişimine Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın olumlu ÇED raporu verdiğini , buradaki partikül kirliliğinin DSÖ’nün kabul ettiği sı-
nırın 3 katı olduğunun tespit edilmesine karşın Aliağa Belediyesi’nin yapı ruhsatı verdiğini, 2 kez 
yargı iptal kararı alınıp, 2 kez de 2009/7 genelgesi ile yargı kararının kaldırıldığını ve şimdi 3.kez 
yargıda sürecin devam ettiğini  belirtti. Aliağa’da kümülatif hava kirliliğinin DSÖ partikül madde 
limitlerinin yaklaşık 10 katı olduğunu, bunun yalnızca Aliağa ve Menemen’i etkilemediğini, Çiğli, 
Karşıyaka ve Alsancak’ta da etkili olduğunu hatta buralardaki ölçümlerin bazen Aliağa ve Mene-
men’dekinden bile fazla çıkabildiği bilgisini verdi.  İzdemir Termik Santrali’nin yakınında bulunan  
Horozgediği köyünde her 4 kişiden üçünün kanser hastası olduğunun bilindiğini söyledi.  Ayrıca 
Aliağa, Menemen, Yeni Foça ve Bozköy’de yeni hava kirliliği ölçüm istasyonları kurulmuş olma-
sına karşın bir yıldan fazla süredir veri yayınlanmadığını belirtti. İzdemir  Santrali’nin halihazırda 
DSÖ’nün kabul ettiği sınırın çok üstünde partikül hava kirliliğine neden olan İDÇ’nin kapasite ar-
tırmasına enerji desteği vereceğinin dava dosyası kayıtlarında da bulunduğunu belirtti.
Termik Santrallerin yalnız hava kirliliği ile değil, soğutma suyuyla da çevreye verdiği (90000m3/h) 
zararları anlatarak sözlerine devam etti. Türkiye’deki 80 Termik Santralin çoğunun kıyılara yapıldı-
ğını ve bu durumun; özellikle küçük koylarda 6-8 derece ısı artışına neden olarak balık yuvaları-
nın ortadan kalkmasına, denizin altındaki bitki florasının da yok olmasına ve canlı ölümlerine yol 
açarken şimdi de zaten korkunç bir kuraklığın olduğu  Konya Ovası’na dahi soğutma suyu olarak 
yer altı suyunu çekerek termik santral yapılmasının düşünüldüğünü belirtti.
Yine termik santrallerin ,partikül madde, ağır metal kirlilikleri, zehirli gaz, toz, asit yağmurları ile 
toprakta birikerek mevcut bitki örtüsü ölümüne neden olmalarının yanı sıra toprakta da kalıcı bir 
etki bıraktığını açıkladı.
Termik santrallerin tüm dünyada vazgeçilmesinin nedeni olan diğer bir sorunun da atıklarıyla baş 

edilememesi olduğunu belirterek 
, yalnızca Aliağa’daki santralin 24 
ton/h  cüruf çıkardığını, Foça Göl-
yüzü mevkiindeki cüruf/kül dağ-
larının İzmir’in Kuzey Ormanları’nın 
yavaş yavaş yok olmasına yol aç-
tığını, kül dağlarının yok edilmesi 
için Eylül 2017 ve Nisan 2019 da 2 
yangın çıkarıldığını, bu yangınlarla 
tüm çevreye bilinen en kanserojen 
maddelerden bazılarının yayıldığı-
nı, daha da kötüsü , şirketin güncel 
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olarak Gölyüzü mevkiinde Atık Yakma Tesisi kurma projesi olduğunu anlattı. Odamızın  müdahil 
olduğu bu konudaki davanın  yargı sürecinde olduğunu verilmekte olan çevre koruma mücade-
lesinin sürdüğünü vurguladı.
Yamanlar, Karagöl Tabiat Parkı: Tabiat Parkı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Ta-
biat Parkı tanımını ve  kendine özgü bir koruma statüsü olduğu bilgisini verdi. Maden Kanunu’nun 
15.kez değiştirilmesi sonucu Çalık, Çelikler Cengiz vb firmaların  yeni maden işletmeleri yapma-
larının önü açılmış oldu.
Bir meslektaşımız toplumun da çevre sorunlarına farkındalığı açısından sosyal medya kullanımı-
nın öneminden bahsetti ve bu farkındalık için sosyal medya kullanımını önerdi.
   2) 22 haziran 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleşecek olan Türk Tabipleri Birliği 70. Büyük Kong-
resi için İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Barlık Obuz bilgi verdi. Bu genel kurulun ara genel 
kurul olduğu seçimli bir genel kurul olmadığı bilgisini verdi. Geçen dönem TTB Merkez Konseyi ile 
davada verilen cezalarla ilgili tüm odalar tepki gösterdi, bu büyük kongrede de tüm Türkiye’den 
gelen hekimler olarak da büyük bir çığlık duyurmak gerektiğini, bu kongrenin b u nedenle de 
çok önemli olduğunu belirtti. Bu tepki için tüm ülkeden büyük bir katılım beklendiği ve İzmir 
Tabip Odası olarak da büyük bir katılım planlandığını ifade etti. Sadece delegelerin değil tüm 
hekimlerimizin davet ettiğini, katılımının önemli olduğunu, değerli hukukçuların da katılacağını 
bu nedenle de bu büyük genel kurulu destelemek gerektiğini düşündüğünü sözlerine ekledi.
Yönetim kurulu üyesi Dr. Nergül Çördük otobüsle gidileceğini ve tüm üyeleri davet ettiğini belirtti.
Dr. Yıldıray Orhon, bu kongreye katılımın haksız hukuksuz uygulamalara karşı büyük bir tepki ola-
cağı ve bu dayanışmanın önemini vurguladı.
 3) Dr. Yakup Gökhan Doğramacı, Bir Dava Vesilesi ile Aydınlatılmış Onam  (Bilgilendirme ve Rıza) 
ve İspat Sorunları başlığı ile konuşma yapmadan önce aramızda bulunan bir  meslektaşımıza 
yönelik olarak açılan dava ve bu dava nedeniyle kendisinin de önerisi ile gündeme alınan konu 
hakkında meslektaşımız bilgi verdi. Acil Tıp Uzmanı olan Dr. Tanzer  Korkmaz olayın 2017 yılında 
bir özel hastanede çalışmakta iken üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile gelen bir hastaya 
bir intramüsküler enjeksiyon orderı verildiğini, kendisinin hiç hatırlamadığını, yılbaşı günü oldu-
ğunu ve o gece acil serviste 400 hasta bakıldığını, o gece de hastaya İM Voltaren uygulandığını 
ve sorasında da ayağında uyuşma şikayeti ile defalarca geldiğini, düşük ayak geliştiğini ve dava 
açtığını, ön inceleme yapıldığını ve soruşturma izni verilmediğini ve tüm bu süreçlerden haberdar 
olmadığını, en son olarak da tazminat davası açıldığında haberi olduğunu anlattı. Davanın ana 
temasının enjeksiyon için aydınlatılmış onam olup olmadığı bilgisini verdi. Anayasa Mahkemesi 
ve Yargıtay kararlarında enjeksiyon gibi herhangi bir girişimsel işlem ile ilgili onamların gereklili-
ğinden bahsedilmiş olduğu, yazılı ya da sözlü herhangi bir tür onamdan söz edilmediği, ancak 
bunun ispatı ile ilgili bir durumun söz konusu olduğu, Sağlık Bakanlığı’nın birkaç gün önce yayın-
ladığı Genelgede yazılı onama gerek olmadığı bilgisinin var olduğu konusunda bilgi verdi. İlgili 
davada onam için enjeksiyon komplikasyonları ile ilgili bilgi verilmediği, onamın ne olursa olsun 
hekimin sorumluluğunda olduğu, konu ile ilgili hastane, hemşire ve hekime tazminat davası açıl-
dığı ve hekimin zan altında kaldığı görülmektedir. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına 
göre şu hali ile dava kaybedilmiş gibi görünmekte olup günde 300 civarı hasta bakıldığı ve bu 
hastaların yaklaşık %60-70’ine İM ya da İV enjeksiyon yapıldığı ve bu koşullarda aydınlatılmış 
onam almak için uygun ortam olmadığı göz önüne alındığında kendisinin özellikle bu gündemi 
talep ettiğini ifade etti. Dr. Korkmaz, Tababet ve şuabat sanatlarının tarzı icrasına dair kanunun 72. 
Maddesinde sadece büyük cerrahi işlemler için onam alınması gerektiğine dair bilgi mevcut iken 
hasta hakları yönetmeliğine göre her türlü girişimsel işlem için onam alınması gerekliliği sorunu 
karmaşık hale getirmektedir dedi. Dr. Tanzer Korkmaz’ın bilgilendirmesi sonrası Dr. Yakup Gök-
han Doğramacı sunumuna başladı. Dr. Doğramacı aslında bu aydınlatılmış onam kavramının he-
kimler tarafından icat edildiğini, ideali ortaya koyma ve ideale ulaşabilme amacı ile bulunduğu, 
güzel bir uygulama olduğu ama şu an için bunun ceremesini yaşadığımız ve ilerleyen günlerde 
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daha olumsuz sonuçlarla karşılaşacağımızı söyledi. Anayasa Mahkemesi kararlarının bu konuda 
çok sert olduğunu sözlerine ekledi. Bilgilendirme ve rızada değil ispat üzerine daha çok sorun 
yaşandığını belirtti. Aydınlatılmış onamın hukuki karşılığı olarak bilgilendirme rıza kavramlarının 
esas terminoloji olduğunu, bilgilendirme hekim açısından yükümlülük ise rıza da hasta açısından 
bir tasarruftur. Rıza şekle tabi değildir sözel ya da yazılı olmasına gerek yok denilmektedir. İstisnai 
olarak Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 6’da mevzuatta öngörülen ve muhtemel uyuşmazlık 
olabilen durumlarda yazılı olarak yapılmasını, örneğin büyük cerrahi operasyonlarda olduğu gibi, 
ayrıca tedavi reddi olan durumlarda da bu durumun mutlaka yazılı olması gerektiğini belirtti. An-
cak  muhtemel uyuşmazlık konusunun sınırlarının net olmadığını belirterek sözlerine devam etti 
her zarar durumunda muhtemel uyuşmazlık olabileceğini belirtti. Bilgilendirmenin usulü olarak 
kişinin kendisine sözlü, makul süre  tanınarak ve mahremiyetine özen gösterilerek yapılması ola-
rak tanımlanmaktadır. Hukuk özünde tıbbi müdahaleleri hukuka aykırı olarak kabul etmekte olup 
bazı kurallar yerine getirildiğinde ancak hukuka uygun olarak kabul etmektedir. Yapılan her tıbbi 
müdahale kişinin beden bütünlüğüne yönelik bir girişim olarak kabul edilmekte olup bu özünde 
hukuka aykırıdır. Bu kurallara bakıldığında müdahaleyi yapacak kişinin yetkili olması, müdahale 
için bilgilendirme ve rıza alınması gerekmesi, tıbbi standartlar ve endikasyona uygun olduğu 
takdirde hukuka uygun olarak kabul edilmektedir. Hukuk daha çok rıza olup olmamasına bak-
makta olup rıza yok ise idari para cezası, öldürme, kasten yaralama, deney/deneme, çocuk dü-
şürtme gibi çeşitli ceza hükümleri ortaya çıkabilmektedir. Cezai hükümler yanı sıra tazminat so-
rumluluğu da olabilmektedir. Hukuk aydınlatılmış onam konusu üzerinde durmakta olup 
aydınlatma yoksa rıza konusu da tehlikededir demektedir. Bu koşulda rıza yokmuş gibi değer-
lendirmeye alınmaktadır. Hukuk muhakemesi durumlarında esas sorun ortaya çıkmakta olup 
hekim durumu ispat etmek durumunda kalmaktadır. Hukuki nitelik açısından bakıldığında söz-
leşme özel hastanelerde borçlu olan kişi yani hekim kusursuz olduğunu ispat etmek zorunda, 
genel kural olarak haksız fiil, sözleşme, vekaletsiz iş görme, sağlık hizmeti gibi farklı söylemler 
olsa da 1219 sayılı kanunun 72. Maddesinde hekimin kayıt tutma yükümlüğünden söz edilmek-
tedir. Yazılmamış yapılmamıştır, yapılmamış yazılmamıştır diye çok anlamlı ve doğru bir söz bu-
lunmaktadır. Her yapılan işlem yazılmalıdır. Diğer taraftan yazılmış ise yapılmış da kabul edilme 
eğilimi de mevcuttur. Bazı mahkeme kararlarında sadece rıza formunun yeterli olmadığı bilgilen-
dirme formunun gerekliği olduğu bildirilmiştir. Başka bir olayda adli tıp kurumu komplikasyon 
demesine rağmen komplikasyon konusunda bilgilendirildiğine dair aydınlatılmış onam davalı 
tarafından ispat edilememesi üzerine dava sonuçlanmıştır. Bir başka davada radyoopakt mad-
denin böbrek fonksiyonlarını bozup diyalize ihtiyaç duyulabileceği ile ilgili bilgi bulunmadığı, 
formda böbrek hasarına yol açabileceği bilgisi bulunup diyalize ihtiyaç duyabileceği bilgisi bu-
lunmadı gerekçesi ile tazminata mahkum edilmiştir. Enjeksiyon ile ilgili olarak adli tıp kurumu 
enjeksiyon nöropatisi komplikasyonu demesine rağmen bilgilendirilmiş onamın ispat edileme-
mesi neticesinde davanın sonuçlandığı bilgisini verdi. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine geti-
rildiği ispat edilmiş olmadıkça hastanın rızası tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu için yeterli 
kabul edilmeyecektir şeklinde bir mahkeme kararı da bulunmaktadır. Çok yeni tarihli 4 nisan ta-
rihli olan bir Anayasa Mahkemesi kararında enjeksiyon ile ilgili kişinin bir sağlık ocağına başvuru-
sunda Diclomec enjeksiyonunun hemen ardından yakınmaları meydana geliyor ve sağlık ocağı 
hekimine yakınmalarını söyleyip hekim tarafından ileri merkeze sevki sağlanmış olup kişide kalı-
cı hasar meydana gelmiştir. Kişi 18 defa bu sebeple çeşitli merkezlere başvurmuştur. Adli tıp 
kurumunun raporunda enjeksiyonun yanlış uygulandığına dair herhangi bir belge kanıt olmadı-
ğını belirtmiştir. Mahkeme kararında ise ilgili hekime başvurusunda enjeksiyonun doğru yere ya-
pılmadığının tespitine yönelik bir kayıt bulunmadığından tespit edilmediği, hasta ile ilgili bir du-
rumun ilgili kurum ve kişilerce kayıt altına alınmamasından dolayı ilgili kurumun gerekli özeni 
göstermediği ve bu durumun değerlendirilip değerlendirilmediği ile ilgili bilgi bulunamadığı bu 
sebeple de zarar gören kişi aleyhine bu durumun kullanılamayacağı belirtilmiştir. Başvuran kişi-
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nin bunu ispatlayamayacağını da kararına eklemiştir. Yine son dönem olan enjeksiyon nöropatisi 
ile ilgili bir davada adli tıp kurumu enjeksiyonun yanlış yere yapıldığına dair herhangi bir kayıt 
bulunmadığını beyan etmektedir. Başvuran kişinin yeterince aydınlatılmadığı ve rızasının alınma-
dığına ilişkin bir başvurusu olduğu, mahkeme kararında ve adli tıp raporunda bu bilginin yer al-
madığı, AYM bu bulgu ile ihlal kararı vermiştir. Bu kararlardan da görüldüğü üzere kayıt tutma ve 
bilgilendirme ve onam alma yükümlülüğü hekimindir denilmektedir. 10 Haziran 2019 tarihli Sağ-
lık Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede enjeksiyon için onam alınması gerekmediği bildirilmiştir. 
Dr. Doğramacı bu genelgenin hekimi korumak için değil hasta memnuniyetine yönelik olarak 
çıkarıldığını, hastalardan çok belge imzalatılması ile ilgili çok sayıda şikayet gittiğini, hastaların ve 
yakınlarının bu bilgilendirilmiş onam formlarını imzalamaktan imtina ettiklerini söyledi. Bu genel-
ge ile Bakanlık hekimlerin kayıt tutma, bilgilendirme ve onam alma ve ispat yükümlülüğünü or-
tadan kaldırmamaktadır demiştir. Yakın bir zamanda Medimagazinde karşılaştığı bir haberde 
evde kızı tarafından penisilin enjeksiyonu sonucu hayatını kaybeden bir kadının olduğunu ve 
haberin altında doktoru kötüleyen yorumlar olduğunu sunumunda belirtti. Çözüm önerisi olarak 
hekimlerin tıbbi standartlara önem verdiği ancak bilgilendirme ve rızanın hem de kayıt tutmanın 
hekimin yükümlüğünde olduğunun bilinmesi,  kayıt tutmak aynı zamanda hekimin de gücüdür 
dedi. Bu süreçte şahit kaydı, çerçeveleme, çizme, el yazısı gibi durumlar da hekimin gücünü art-
tırabilmektedir. Yargı hekimin yanındaki sağlık personeli ya da tıbbi sekreterin beyanlarına pek 
itibar etmemektedir. Kamera kaydı bazen hekim aleyhine de olabilmektedir. Bilgilendirilmiş 
onam formunu anlatırken de kişinin anladığını da test etmek de gerekmektedir. Bu süreç olduk-
ça zaman alan bir süreçtir. Bu formun anlatılamadığı kamera kaydına yansıyacaktır diyerek söz-
lerine son verdi.
Dr. Kemal Özbek aydınlatılmış onam ve bilgilendirme konularına hekim gözünden değil de has-
ta ve hasta yakını gözünden bakılarak çözüm bulunması gerektiğinin önemli olduğunu söyledi. 
Bütün bu süreçlerin aslında 20 yıl sonra konuşuluyor olmasının aslında iyi bir süreç olduğu, daha 
öncesinde ilgilendiği bir konu nezdinde hekim meclisi gündemine gelen bir konu olarak da bü-
yük bir cerrahi girişim öncesinde onam formuna hastanın “okudum, anladım, onay vermiyorum” 
yazmasına rağmen ameliyata alındığı ve bu hastanın ex olduğunu ifade etmiştir. Bu konunun 
konuşuluyor olmasının gelecekte bir takım önlemler almak, bu formların biçimi, içeriği, yazı tipi 
gibi konularda iyi şeylere vesile olacağını belirtti.
Dr. Tanzer Korkmaz,  aydınlatılmış onam gibi geniş bir konuya girildiğinde konunun dağılacağı, 
kendi yaşadığı İM enjeksiyon ile ilgili aydınlatılmış onam konusunda nasıl bir çözüm üretileceği-
nin konuşulması gerektiğine işaret etti. Dr. Yakup Gökhan Doğramacı, hukukun bakışının enjek-
siyon da olsa kalp cerrahisi de olsa bakışının aynı olduğunu belirtti. Dr. Korkmaz, bu genelgeyi 
başka bir formatta yayınlatmak gücümüz olup olmadığını sordu, katılımcılar ve konuşmacı ge-
nelgenin bağlayıcı bir hükmü olmadığını belirttiler. Dr. Korkmaz acil servislerden örnek verdi, 
sarı alana alınan 15 hastanın muayenesi sırası ile yapılırken hastaların kendilerinin muayenesi ile 
ilgili sıra beklemekte güçlük yaşadıkları, aciliyetlerini sürekli söyledikleri ve bu süreçte nitelikli 
muayene ve gerekli bilgilendirme ve onam süreçlerinin nasıl yapılacağını, bunun ne deneli zor 
olduğunu örnekler ile anlattı. Yeşil alanda 700 hasta beklediğini ve saniyeler içerisinde hasta 
geçişinin olduğu ve bu süreçte enjeksiyon ile ilgili nasıl bilgilendirme yapılacağı, bu koşulların 
nasıl düzenlenebileceği ile ilgili durumu anlattı. Gelişmemiş toplum koşullarında hasta bakıl-
dığı ancak gelişmiş toplum standartlarında bakım kalitesi beklenildiği, ancak mevcut durumun 
buna elvermediğini beyan etti. Bu koşullarda hukuk nezdinde zaten kaybetmiş olunacağını ifa-
de etti. Bilgilendirme yapılmış olsa bile ispat edilemeyeceğini bu sebeple de hukuk bakışında 
yine hatalı duruma düşüleceğini sözlerine ekledi. Günlük hasta muayene sayısı ile standartların 
nasıl yapılacağı ve bu konuda odamızın yaptırım gücünün ne olduğunu bu konuya vesile olma-
sı açısından getirilmesini istediğini belirtti. Bir meslektaşımız sekreterin onam alması ve ikinci 
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operasyon ile ilgili onam alınmaması ile ilgili örnek vererek bu konu hakkında iyi çalışılması ge-
rektiğini bildirdi. Dr. Doğramacı Erzurum’da benzer bir olay nedeni ile 3,5 milyon TL gibi rakamla 
tazminat ödendiği örneğini verdi. Dr. Fatih Sürenkök, hasta muayene etmek ve hastaları bitirme-
nin hekimin sorumluluğunda olmadığını, başhekimin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Kendi 
çalıştığı hastanede sekreterlerin alınacağı kendisine söylendiğinde en hızlı yazan sekreteri yanın 
alıp anamnez ve öyküyü yazmanın 6 dk, kendi muayenesinin 4 dk sürdüğü, kendisi bu işlemleri 
yaptığı takdirde bu süreler kadar hasta bakabileceğini, bu sürelerin üstünde muayene olamayan 
hastaların sorumluluğunun başhekimde olduğunu bildirdiğini belirtti. Hukuki ve mesleki sorum-
luluklar dahilinde gerektiğince hastaya bakılması ile ilgili gerekirse her gün dilekçe verilerek hu-
kuki sorumlulukları sadece hekimin üstlenmemesi gerektiği ve konuda yaptırımı tüm hekimlerin 
birlikte yapması gerektiğini kendi hastanesindeki  asistan hekimlerle de ilgili örnekler vererek 
belirtti.  Dr. Alper Büyükakkuş, Dr. Fatih Bey’in sözlerine katılarak hukuk nezdinde de hekimlerin 
çok sayıda hasta baktığını söyleyerek aslında gerekli zamanı ayırmadığını söylediklerini ifade etti. 
Katılımcılar çok sayıda hasta bakmak zorunda olmanın hukukta bir yeri olup olmadığını sordu ve 
Dr. Doğramacı, ne adli tıp kurumunun ne de mahkemelerin bunu göz önüne almadığını söyledi.
 4) Sağlıkta Şiddet Çalışma Grubunun hazırlamış olduğu broşür ile ilgili Dr. Hakan Köse bilgilendir-
me yaptı. Sağlıkta Şiddet Çalışma Grubu olarak bu konuda bir eksik olduğunu fark ettiklerini, bu 
konu il ilgili TTB’nin 3 dönem çalışmaları olduğunu, bu dökümanları rehber aldıklarını belirtti. Bu 
kitapçıktaki temel amaçlar olarak öncelikle şiddetin önlenmesi olup diğerleri şiddet sırasında ve 
şiddet sonrasında yapılacakların bulunduğu bir rehber niteliğinde bu kitapçık hazırlanmıştır dedi. 
Bu broşüre ek olarak beyaz kod uygulamasının ne olduğunu, hasta reddi hakkının ne olduğunu, 
hasta öncelik sırasının ne olduğunu içeren bilgileri de eklediklerini ifade etti. Dr. Köse bu broşürü 
meclis üyelerine mail ile gönderdiğini, üyelerin eleştiri ya da önerilerinin mecliste konuşulmasını 
istediğini belirtti. Broşürün başlıkları ve özetle içeriği konusunda bilgi verdi. Kriz sonrasında tu-
tanağın nasıl yapılacağı, neler yazılacağı, beyaz kod uygulamasının ne olduğu, nasıl yapılacağı, 
nasıl takip edileceği, şiddetin bir iş kazası olduğu, bu konu ile ilgili adli  ve iş göremezlik raporu 
alınması gerekliliği, hizmetten çekilme hakkı, hasta hakları yönetmeliğine göre hastaların uyması 
gereken kurallar, muayene öncelik sırasının belirlenmesi, hastanın görülmeden ilaç yazılması 
ile ilgili Yargıtay kararları, sahte rapor talepleri, rapor kavramının ne olduğu ile ilgili bilgi, bu sü-
reçlerle ilgili ceza-i  hükümler ve karşılığında verilen cezalar ile ilgili ayrıntılı bilgilerin kitapçıkta 
bulunduğu hakkında bilgi verdi. Kitapçıkta ayrıca hasta ve hasta yakınlarına yönelik olası suç 
eylemlerinin ceza-i hükümleri ilgili kanun maddeleri ile yazıldı ancak bunun kitapçıkta bulunup 
bulunmamasını hekim meclisi kararına sundu. Bu çalışma grubunun uzmanlık derneklerinden 
sağlık çalışanına şiddete yönelik yaptıkları çalışmalar ve mesleki standartları ile ilgili bilgi istendi. 
Dr. Selin Demet bu konunun bir önceki konu ile de bağlantılı olduğunu, bir hekim bir gün için-
de ne kadar hasta bakabilir, bunların standartları nelerdir, bunların belirlenmesinin de her türlü 
şiddeti önemli oranda önleyeceği konusunu vurguladı. Dr. Hakan Köse, İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
Beyaz Kod uygulamaları ve çeşitli istatistiki veriler ile ilgili yazı yazıldığı konusunda bilgi verdi. Bu 
verilerle birlikte İzmir’in bir şiddet haritasını çıkartmanın hedeflendiği, risk etmenlerinin belirlen-
mesi konusunda önemli olduğunu, ancak yazıya henüz bir yanıt gelmediğini ifade etti. Dr. Yakup 
Gökhan Doğramacı, hastaya ayrılması gereken sürenin ne kadar olması gerektiği ile ilgili bunun 
ne kadar  yeterli olabileceği, hastadan hastaya sürenin değişebileceği konusunda görüşünü be-
yan etti. Dr. Fatih Sürenkök daha önceki yıllarda bu konu ile ilgili çalışma yaptıklarını, üniversite-
lerin anabilim dallarına görüş sorduklarını, bu derledikleri bilgileri il müdürlüğü ile paylaştıklarını, 
yine daha önceki yıllarda TTB’nin bu konuda çalışma yaptığı ve çıkan sonuçta minimum 15 dk 
kadar zaman ayrılması gerektiği ile görüşünün olduğunu beyan etti. Mevcut MHRS sisteminde 5 
ya da 10 dk kadar aralıklarla bakan onayı ile muayene sürelerinin belirlendiği, performans sistemi 
nedeni ile hekimlerin bu duruma karşı çıkmadıklarını, bugünkü mevcut üniversite dekanlıkları ve 
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anabilimdalları ile belki bunun yapılamayacağı ancak uzmanlık örgütleri ile uluslararası standart-
larla birlikte bir sonuç çıkarılabileceğini, davalardan, malpraktislerden de çıkabilmemizin birinci 
yolu budur dedi.
Hekim Meclisi toplantılarının Temmuz ve Ağustos ayında tatil edilmesi, sonraki toplantının Eylül 
ayının ilk Perşembe günü yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.  

5 Eylül 2019 Hekim Meclisi Toplantı Tutanağı
Hekim Meclisi olağan aylık toplantısı 05.09.2019 tarihinde  37 meslektaşımızın katılımıyla İzmir 

Tabip Odası Orhan Süren Konferans Salonu’nda  ya-
pıldı.  Hekim Meclisi Başkanı Dr. Yıldıray Orhon’un açı-
lış konuşmasından sonra gündeme geçildi.

1. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çam-
lı, Kaz Dağları’nda altın işletmesi projesi kapsamın-
da binlerce ağaç kesilmesi ve Çanakkale’nin tek su 
kaynağı olan Atıkhisar barajı su toplama havzasında  
metalik madencilik faaliyetleriniprotesto etmek için 
25.08.2019 tarihinde Çanakkale Tabip Odası ve TTB 
Halk Sağlığı kolunun tabip odalarına çağrısı ile dü-
zenlenen Su ve Vicdan Nöbeti süreci hakkında bilgi 

verdi.  İzmir Tabip Odası olarak bu etkinliğe önem verdiklerini  belirten  Dr. Lütfi Çamlı  yaklaşık 60 
İzmir Tabip Odası üyesi hekimin katıldığı etkinliğin videosunu sundu.  İzmir Tabip Odası üyelerine 
bu tür etkinliklere coşkulu katılımları için teşekkür etti. Daha sonra söz alan Dr. Ahmet Soysal ,  
siyanürle liç yöntemi ile maden işlemesinin doğaya, insanlara, flora ve faunaya verdiği hasarı ilgili 
dünya ve ülkemiz örnekleri ile açıkladı.

2. Dr. Ali Osman Karababa, İklim Krizi Gerçeği ve Küresel Eylem başlıklı bir sunum yaptı.  Küresel 
ısınma, buzulların erimesi, bunların nedenleri ve sonuçları üzerine bilimsel verileri paylaştığı su-
numunda  atmosferdeki karbondioksit oranının hızlı artışının doğuracağı kötü sonuçlara değindi. 
Ayrıca Sıfır Gelecek İzmir Grubu oluşumu hakkında da bilgi verdi. Grup çalışmalarında daha çok 
genç üyelerin bulunduğu ve bu sayının giderek arttığı, yatay bir örgütlenmeye sahip oldukları, 
20 Eylül 2019 tarihinde tüm dünyada  eş zamanlı  yapılacak ortak eylem için hazırlık yaptıklarını, 
her hafta İzmir tabip Odasında toplandıklarını anlattı.Eyleme  katılımının önemli olduğunu vurgu-
layarak katılım çağrısında bulundu.

3. Yeni dönemde İzmir Tabip Odasından beklentiler, öneriler gündemi bir forum gibi değerlen-
dirilerek katılımcılar görüş ve önerilerini sundular. Hekim gruplarının ciddi ayrımlaştığı, hekim 
grupları  arasında da ciddi iletişim ve etik sorunların olduğu bunlar ile ilgili ortak çalışmaların 
yapılması önerileri sunuldu. Tüm hekimlerin bulunduğu ve sadece grup yöneticilerinin duyu-
ru yapabileceği sosyal medya grubu kurulmasının daha etkili ve verimli bir sonuç verebileceği 
konusunda öneriler sunuldu. Hekim meclisi temsilcilerinin temsil ettikleri gruplardan olumlu ve 
olumsuz her türlü haberi mecliste paylaşımlarının iletişimi güçlendirebileceği konusunda öneri-
ler sunuldu.
3 Ekim 2020 Hekim Meclisi Toplantı Tutanağı
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Hekim Meclisi aylık olağan toplantısı 03.10.2019’da 30 Meclis üyesi, 5 üye olmayan, toplam 35 
meslektaşımız ile İzmir Tabip Odası’nda 
yapıldı.
Gündem maddelerine geçmeden önce, 
2 Ekim 2018’de, görev yaptığı hastanede,  
hastası tarafından silahlı saldırıya uğra-
yarak yaşamını yitiren Psikiatrist Dr. Fikret 
Hacıosman anısına  saygı duruşunda bu-
lunularak, sağlıkta şiddetin engellenmesi 
için gerekli adımların hızla yaşama geçi-
rilmesi gerekliliği bir kez daha dile geti-
rildi.
Daha sonra gündem maddelerine geçil-
di;
Aile Hekimleri ve Tabip Odası ilişkileri 
hakkındaki sunum Aile Hekimliği Komis-

yonu adına Dr.Sibel Uyan tarafından yapıldı.
Dr. Uyan ,Aile Hekimlerine İzmir Tabip Odası Yönetimi ile birlikte yapılan ziyaretlerde, ASM lerdeki 
sorunların öğrenildiğini,  bu ziyaretlerde aile  hekimlerinin , “İzmir Tabip Odası  seçim veya  aidat 
için geldi “değil, “sorunlarımızı dinlemek için  geldiler” duygusunu, memnuniyetlerini sıkça ifade 
ettiklerini belirtti.
ASM’lerin eksik sayı ile çalıştığını , renkli reçete sistemi, silah ruhsatı, işe giriş raporları ile ilgili so-
runlar olduğunu ancak hala  en acil çözüm bekleyen konunun hekime şiddet olduğunu belirtti.
Yaşanan hekime şiddet, mobing  olaylarında , Tabip Odası ve Aile Hekimliği Komisyonu olarak 
aynı gün meslektaşlarımızın yanında olunduğunu , hızla gereken tepkilerin gösterildiğini belirte-
rek, olaylar ve yapılanları örneklerle anlattı.
İletişimin artırılması için Buca, Bayraklı, Karşıyaka ve Menemen Aile Hekimliği whatsapp grupları 
kurulduğunu, ayrıca sosyal medyadaki 6 ayrı aile hekimliği grupları üzerinden de hekimlerle ile-
tişim halinde bulunulduğunu belirtti.
Sorunları yalnız dinlemek değil, çözmek  için de tabip odası ve komisyon olarak birlikte hareket 
ettiklerini, çalıştıklarını anlattı.
Aile Hekimleri ziyaretleri ve geçtiğimiz ay yapılan  Acil Kardiyoloji ve Resüsitasyon Semineri gibi 
panellerle aile hekimleriyle bir araya gelindiğini, bu panellerin yoğun ilgi ile karşılandığını ve de-
vam edeceğini belirtti.
2018 yılında çıkarılan Renkli Reçete Sistemi genelgesinin ardından İzmir’deki aile hekimlerinin 
büyük çoğunluğunun sistemin oturmamış, tamamlanmamış olması nedeniyle , bu sistemi kul-
lanmaya karşı çıkmaları üzerine, Kurum tarafından konuyu görüşmek için davet edildiklerini, top-
lantıda Tabip Odası tarafından gönderilen 8 aile hekimi, TİTCK Kurum başkan yardımcısı, SB Aile 
Hekimliği Uyg. Daire Başkanı, SB hukuk müşaviri ve AHEF Bilişim komisyonu üyelerinin bulun-
duğunu anlattı. Bu toplantı ve verilen çabalar sonucunda  şu anda renkli reçete sistemini uzman 
hekimler kullandığını belirtti.
Sporcu sağlığı ve sağlık raporu konusundaki sıkıntıların çözüm yolları için  İzmir İl Gençlik ve Spor 
İl Müdürü ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü ziyaretleri yapıldığını anlattı.
Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ‘nin yayınlandığı 1 ekim 2019’da , aynı gün 
Aile Hekimliği Komisyonu, İşyeri Hekimliği Komisyonu ve Tıp Hukuku Komisyonu olarak Tabip 
Odası’nda bir toplantı yapıldığını,toplantının sonucunda alınan kararların raporunun daha sonra 
paylaşılacağını belirtti.
TTB’nin düzenlediği Aile Hekimleri Buluşması’na katılındığını, raporunun Ekim ayı başında yayın-
landığını duyurdu. Bu çalıştayda izmir Aile Hekimleri olarak yapılan sunumdaki başlıkları sıraladı:
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-Sağlıklı toplum, doğa, çevre, yaşam istiyoruz.
-Birinci basamak sağlık hizmetlerinin, toplum 
yönelimli, kapsayıcı, koruyucu hekimliğin ön-
celendiği, kamu binalarında tüm ihtiyaçların 
eksiksiz olarak karşılandığı hizmetler olmasını 
istiyoruz.
-Sağlık giderlerinin  tamamının genel vergi-
lerden karşılanmasını, sağlık hizmetlerinin 
kamu tarafından her kesime eşit ve tamamen 
ücretsiz verilmesini istiyoruz.
-Performansa dayalı olmayan, emekliliğimize 
yansıyan , emeğimizi karşılayacak ücret isti-
yoruz.

-Mesleki eğitimde yaşadığımız sorunların giderilmesini ve taleplerimizin dikkate alınmasını isti-
yoruz.
- Mezuniyet sonrası eğitimlerin mevcut haliyle devam etmesine karşı görüş ve önerilerimizin 
yaşama geçirilmesini istiyoruz.
Bu çalıştay sonrası TTB nin yayınladığı sonuç bildirgesindeki maddelerin ise aşağıdaki gibi oldu-
ğunu açıkladı;
“Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin, koruyucu sağlık hizmetlerinin önem-
senmesinin, sağlık hizmetlerinin toplumun gereksinimi düzeyinde herkese eşit, ücretsiz ve ayı-
rımsız sunulmasının ne kadar değerli olduğu  ülkelerin farklı uygulamalarında görülmektedir.
Aile hekimleri ve birinci basamak sağlık çalışanları olarak, bizlere dayatılan her türlü keyfi uygu-
lamaya karşı , “cumartesi fazla çalışma”dayatmalarında gösterdiğimiz karşı duruş ve mücadeleyi( 
ki Bakanlık bunun sonucunda uygulamayı geri çekmiştir)  bundan sonra da kararlılıkla sürdüre-
ceğimizi bir kez daha buradan ilan ediyoruz.
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde mücadele eden tüm dernek ve sendikaları, yaşadığımız 
ekonomik kayıplar ve bitmek bilmeyen hak kayıplarına karşı bir araya gelmeye , birlikte değer-
lendirip , birlikte mücadele yol haritasını oluşturmaya çağırıyoruz.”
Dr. Uyan son olarak, 4 ekim 2019 ‘da yayınlanan Sağlık Raporları  Usul ve Esasları Hakkındaki 
yönergenin neden olabileceği sorunlardan  söz etti. Özellikle yivsiz silah raporunun, psikiatri, 
ortopedi vb uzman doktorlara muayenesi gerekmeksizin aile hekimleri tarafından verilebilecek 
olmasının, cinayetlerin, özellikle de kadın cinayetlerinin büyük bölümünün bu silahlarla işleniyor 
olması nedeniyle oldukça sıkıntılı bir durum olduğunun altını çizdi.
Sağlık hizmeti verilen yerlerde fotoğraflı herhangi bir kartın kimlik olarak uygun bulunmasının, işe 
giriş raporlarının aile hekimleri tarafından da verilebilir olmasının da sorunlara neden olabilece-
ğini belirtti.
Sunum sonrasında Dr. Funda Obuz, Tabip Odası’na üye olan, oda çalışmalarına katılan aile he-
kimlerinin sayısının artırılmasının öneminden söz etti. Dr. Uyan aile hekimlerinin,  TTB tarafından 
aidat konusunda özel hekimlik statüsünde değerlendirmelerinin tepki uyandırdığını değilse ko-
misyon olarak bu konuda yüreklendirmeye çalıştıklarını belirtti.
 Dr. Seha Yüksel ise Türkiye’de Aile Hekimliği Sistemi’ne geçildiği zamanlarda yaşanan ayrılık-
lardan kalan derin küskünlükler olduğunu, Komisyon ve Oda olarak bunları ortadan kaldırmaya 
yönelik çalışmakta olduklarını, aile hekimlerinin yanlarında olduklarını söyledi. Aile Hekimleri’nde 
herhangi bir sorun yaşadıklarında Aile Hekimliği Komisyonu’na , Tabip Odası’na ulaşmak gibi bir 
refleks oluştuğunu , hekime şiddet vakalarında dakikalar , saatler içinde ASM’ye , hastaneye 
gidilerek hekimlerin yanında olunduğunun altını çizdi. Sözlerine , birinci, ikinci ve üçüncü basa-
makta çalışan hekimlerin hep birlikte hareket etmesinin aile hekimlerini odaya kazandırmaktaki 
öneminden söz ederek bitirdi.
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Daha sonra söz alan temsilci Devletteki kurumlar arasındaki iletişimsizliğin (Sağlık Bakan-
lığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vb) aile hekimlerinde bir tükenmişlik 
yarattığından, çünkü örneğin; evde bakım hasta  ziyaretlerinin beklendiği ancak hekim-
lerin kendilerine bağlı hastaların kaçının evde bakım hastası olduğuna ilişkin bir bilgiye 
sahip olmadıklarını , kişilerin evde sağlık birimiyle kendilerinin iletişime geçtiğini, ancak 
aile hekimlerine bu kişilerin bildirilmesiyle ilgili bir sistemin olmadığından söz etti. Ayrıca 
eczanelerin de hastaları  bazı ilaçlar için örn. Antidepresanların yazılımı yönünde aile he-
kimlerine yönlendirmeleri sorununu dile getirdi.
2. Tıbbi Etik, Reklamlar ve Kanunlar başlıklı sunum Estetik , Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
Uzmanı Op.Dr. Ruhi Çankayalı tarafından yapıldı.
Sözlerine bir ay kadar önce İzmir Tabip Odası tarafından “hekimlerin etik olmayan ilan ve 
tanıtım faaliyetlerine yönelik inceleme başlatılıyor “ bilgilendirmesi yapıldığını anımsata-
rak başladı. Tabip Odası’nın böyle bir işleme başlama gerekçelerinin başında sosyal med-
yada etik ilkelere ve mevzuata aykırı reklamlarla ilgili, bunların neden engellenmediğine 
ilişkin pek çok başvuru alınmış olması olduğunu belirtti.
Tabip Odamızın  Reklam Etik İhlalleri ile ilgili bir komisyon kurulduğunu, kendisinin de bu 
grupta olduğunu, bu güne dek iki toplantı yapıldığını, nasıl bir yöntem izlenmesi gereklili-
ğinin tartışıldığını ve ortaya çıkan fikirlerin Tabip Odası YK’na iletildiğini belirtti.
İlk olarak Sosyal Medya’nın tanıtım amaçlı kullanılmasındaki sınırlamaları, hasız rekabet 
yaratan reklamların engellenmesi gerektiğini, konuyla ilgili mevzuatımızı detaylarıyla 
açıkladı;
TTB Kanunu(son güncelleme 2013) Madde 28’ de tabip odalarına sözlü ve yazılı reklam 
yapılmasını önlemek görevi verilmiştir.
Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (son güncelleme 2014 )’da 24. 
Maddesi ‘de çalıştıkları yer, ihtisas alanları ve çalışma saatlerinin ilanı dışında başka ilan, 
reklam vb yapamayacaklarını belirtmektedir.
Tıbbi Deontoloji Tüzüğü(son güncelleme 2014) ‘nün 8. Maddesi’nde tabip ve diş tabipleri-
nin yapacağı yayınlarda , ne suretle  olursa olsun yazılarında  kendi reklamlarını yapamaz,  
gazetelerde vb yerlerde reklam mahiyetinde teşekkür ilanları yazdıramaz demektedir. 
Ayrıca 39. Madde’de de tabip ve diş tabiplerinin meslektaşlarının hastalarını kendilerine 
yöneltme amaçlı hareket ve teşebbüslerde bulunamayacağı belirtilmektedir.
Tıbbi Reklam ve Haksız Ticari Uygulama Yönetmeliği Madde 5( ğ )fıkrasında “Reklamlar, 
hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait ifade ve görüntüleri içeremez” denilmektedir.
Sonuç olarak 2 Kanun , 1 Yönetmelik ve 1 Tüzük hekimlere reklam yasağı getirmektedir.
TTB nin bu durumda yapabilecekleri de yine kanun , yönetmelik ve klavuzlarında açık bir 
şekilde belirlenmiştir;
TTB Kanunu 4. Madde ,( c) bendine göre; İş kanunu ile sosyal kanunların ve ilgili diğer 
mevzuatın hükümlerini tatbik eder denilmektedir.
Konuyla ilgili bir Disiplin Yönetmeliği de çıkarılmıştır.
Ayrıca TTB’nin  47. Büyük Kongresinde kabul edilen  Hekimlik Mesleği Etik Kuralları Klavu-
zu ‘nun 11. Maddesinde : Hekim mesleğini uygularken reklam yapamaz, ticari reklamlara 
araç olamaz, çalışmalarına ticari bir görünüm veremez, insanları yanıltıcı , paniğe düşürü-
cü, yanlış yönlendirici, meslektaşlar arasında haksız rekabete yol açıcı davranışlarda bulu-
namaz, hekim yayın araçlarıyla yapacağı duyurularda varsa Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ne 
göre kabul edilmiş olan uzmanlık alanını, çalışma gün ve saatlerini bildirebilir, tabela ve 
benzeri tanıtım araçlarının biçim ve boyutları yerel Tabip Odası tarafından saptanır.
Daha sonra TTB’nin 67. Büyük Kongre’sinde Hekimler ile Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının 
Elektronik Ortamdaki Paylaşımlarına İlişkin Klavuz yayınlandı. Bu klavuzlar, başta söz edi-
len Kanunlar, Yönetmelik ve Tüzük esas alınarak hazırlanmıştır. Bu klavuzdaki ;
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9.Madde: Hastaların tedavi öncesi ve/veya sonrasına ait görüntülerine ya da ifadelerine hiçbir 
şekilde yer verilemez. Ayrıca bu nitelikteki yayınlara link verilerek yönlendirme de yapılamaz.
10.Madde: Sağlık çalışanlarının , tedavi öncesi, sırası ve sonrasında hasta ve hasta yakınları ile 
birlikte görüntülerine yer verilemez.
11.Madde: Deontoloji kurallarına ve hasta haklarına uymayan, abartılı, insanları yanıltıcı, korku 
veya paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici, gerçeğe aykırı ifadeler kullanılamaz.
12.Madde: Meslektaşlar ve/veya sağlık kurum ve kuruluşları arasında rekabete yol açan, hekimli-
ğe ve sağlık kuruluşlarına ticari bir görünüm veren, reklam niteliğinde, kendilerini, sundukları hiz-
meti ya da sağlık kurum ve kuruluşunu öven , ön plana çıkaran, diğer sağlık kurum ve kuruluşları 
ile hekimleri kötüleyen ibarelere yer verilemez.
şeklindedir. Sonuç olarak; hukuk kurallarıdır ki, kişilerin gerek şahıslarla gerek toplumla olan iliş-
kilerini düzenlerken, bunların, birbirlerine karşı sahip olacakları hakların ve üstlenecekleri yü-
kümlülüklerin neler olacağını da belirler. Ve bu kurallar vasıtasıyla hukuk, toplumda barış, gü-
venlik ve adaleti sağlar.Hukuk olmasaydı, yaşadığımız topluma kaos egemen olurdu.
Dr. Ruhi Çankayalı üç yıl önce Ege Bölgesi Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği’ni kurduklarını, yaz-
dıkları  dernek tüzüğünde reklam etik ihlali ile ilgili  olarak;
Ege bölgesinde Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uygulamalar konusundaki etik değer-
leri ve mesleki sorumlulukları tanımlamak, üyelerini bilgilendirmek ve kuralların uygulanmasını 
sağlamak, Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında hukuk dışı sınır ihlallerini engellemek 
amacıyla gerekli hukuki girişimlerde bulunmak
maddelerinin yer aldığını belirtti.
Dernek üyesi olan 48 hekimin tamamının muayenehane hekimliği yaptıklarını, dernek kuruldu-
ğunda öncesi/sonrası gibi reklam içerikli tanıtım yapan meslektaşların da olduğunu ancak daha 
sonra tüm üyelerin bu konuda uzlaştığını ve artık etik sınırları ihlal eden hiçbir üyelerinin olma-
dığını belirtti. Ancak bu durumda da üyelerin “biz hukuka uygun davranıyoruz  ancak diğer he-
kimlerin HAKSIZ REKABET edici reklamlarının da engellenmesini istiyoruz” taleplerini ilettiklerini, 
haklı olan bu talepler nedeniyle, reklam etik sınır ihlalleri durumunda Dernek olarak  hukuki 
yollara başvuracaklarını söyledi. Dernek Başkanı olarak İzmir Tabip Odası’nın Komisyon çalışma-
larına katıldığını belirterek sözlerini  İzmir Tabip Odası’nın kanun ve yönetmelikler doğrultusunda 
yaptığı  bu girişimi kendisi ve Ege Bölgesi Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği  adına desteklediğini 
, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğini söyleyerek bitirdi.
Daha sonra söz alan Dr. Firdevs Uysal, Sağlıkta Şiddetin önlenmesi için çalışmalar yapılırken, 
reklamlarla hastalarda oluşturulan yüksek beklentilerin de sağlıkta şiddete yol açabildiğini gör-
düklerini, İstanbul Tabip Odası’nın yapmakta olduğu çalışmayı İzmir Tabip Odası’nda da başlattık-
larını, bu çalışmanın amacının hekimleri cezalandırmak değil, tersine hekimleri, meslek onurunu 
korumak ve , bu vesileyle de haksız rekabeti önlemek olduğunu açıkladı.Ayrıca hastalarımızın 

doğru bilgiye ulaşmasını sağlamının da görev-
lerimiz içinde olduğunu belirtti.
 Komisyon olarak , abartılı bilgilendirme, etik 
olmayan reklam yapan meslektaşlarımızı ön-
celikle yazılı olarak uyarmayı, sonrasında bu 
reklam kaldırılmadığı taktirde sözlü olarak 
uyarıp ancak ondan sonra ceza yoluna gidil-
diğini, bunun da çözüm olmadığı durumlarda 
Reklam Üst Kurulu’na göndermek şeklinde 
karar aldıklarını açıkladı.
Daha sonra Dr. Lütfi Çamlı söz alarak,”sağlıkta 
dönüşüm” ün bu durumda çok büyük rolü ol-
duğunu, hastaneleri ticarethaneye, hekimleri 
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birer tüccara dönüştürülmek istendiğini, bunun da rekabeti beraberinde getirdiğini vurguladı. 
Reklam etik İhlallerinin çok eski yıllardan başlamış olmasıyla birlikte son 5-6 yılda çok ciddi bo-
yutlara ulaştığını, bu durumun  hekimlik meslek onurumuzda, saygınlığımızda, iş  barışımızda, 
hasta algısında ciddi bozulmalara neden olduğunu, hekime şiddet olgularında  ve malpraktisle 
ilgili açılan davaların artmasına neden olduğunu belirtti. Bu konunun önümüzdeki süreçte Sağ-
lıkta Şiddet kadar büyük bir sorun olmaya aday olduğunun altını çizdi.
 İzmir Tabip Odası  olarak ;
-12 Ekim’de Özel Hastane Yöneticileri ile bir toplantı yapılarak, konu hakkındaki rahatsızlığın pay-
laşılacağı, başhekimleri  ortak bir deklarasyonda buluşturmanın hedeflendiği ve
-Bu konuda farkındalığı artırmak üzere bir sosyal medya kampanyası düzenleneceği bilgisini 
verdi.
İstenilenin hekimleri cezalandırmak değil, bir otokontrol sağlanması olduğunu vurguladı. Bu ko-
nudaki duyarlılığın artırılmasında Tabip odalarına büyük görev düştüğünü söyleyerek konuşma-
sını tamamladı.
Dr. Zehra Mete , hastalarımızın sağlık verilerinin paylaşılmaması konusunda bu kadar özen gös-

teriyorken sosyal medyayı reklam için kulla-
nan meslektaşlarımızın bu konuyu da ihlal et-
tiklerini belirtti.
 Dr. Hakan Köse , Reklam Nedir konulu kısa bir 
sunum yaparak, konu hakkındaki bazı kavram-
lara açıklık getirdi.
Dr. Ahmet Etit TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi 
olarak deneyimlerini aktardı.
 Tabip Odası olarak bu tıbbi reklam etik ihlali 
konusundaki çalışmaların amacının hekimleri 
cezalandırmak değil, otokontrolün sağlanma-
sı olduğunun altı çizildi.

7 Kasım 2019 Hekim Meclisi Toplantı Tutana-
ğı

Hekim Meclisi 7 Kasım 2019 tarihinde saat 18.30’da İzmir Tabip Odası Orhan Süren Konferans 
Salonunda 30 meslektaşımızın katılımıyla top-
landı. Meclis Başkanı Yıldıray Orhon’un açılış 
konuşmasını takiben gündeme geçildi. 
1. Özel Hekimlere İl ve İlçe Sağlık Müdürlükle-
ri tarafından elektronik posta yolu ile bildirilen 
e-nabız uygulaması ve  2018-2019 yıllarında-
ki hasta verilerinin sisteme girilmesi istemi ile 
ilgili olarak İzmir Tabip Odası Avukatı Mithat 
Kara tarafından bilgilendirme yapıldı. Av. Mit-
hat Kara, bu süreç içerisinde TTB’nin her yeni 
yönetmeliğe kişisel verilerin ne çerçevede ko-
runacağı, hangi verilerin bildirilmesi ile ilgili vd. 
nedenlerle  net çerçevede bilgi verilmediği 

vb.  gerekçeleri ile defalarca dava açtığı, Danıştay’ın bu yönetmelikleri iptal ettiği ve en son 21 
Eylül 2019 tarihli yeni yönetmeliğe de dava açıldığı, belirtti. Elektronik posta yolu ile tebligatın 
yasal bir geçerliliği olmadığını, yazılım firmalarının hekimlerle iletişime geçtiği ancak bu konuda  
acele edilmesinin gerekmediğini belirtti. Konu meclis gündeminde tartışılarak tüm özel hekim 
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grubunun ortak ve tutarlı hareket etmesinin yararlı olacağı ve önümüzdeki günlerde İzmir Tabip 
Odasının Özel Hekimlik Komisyonu önderliğinde geniş katılımlı bir toplantı yapılmasının uygun 
olacağı sonucuna varıldı.
2. Kamu Hastanelerinde çalışan hekimlerin herhangi bir yazılı görevlendirme olmaksızın aynı gün 
içerisinde ya da önceki gün telefon ile uzakta bulunan bir ilçe hastanesine geçici görevlendir-
meler yapıldığı, hekimlerin çalışma düzenleri ile ilgili planlama yapamadan geçici görevlendir-
meye gitmek zorunda kaldıkları, harcırah, döner sermaye gibi konularda da mağdur edildikleri 
ile ilgili sorunların gündeme alınması üzerine Av. Mithat Kara ve İzmir Tabip Odası Genel Sekre-
teri Lütfi Çamlı tarafından bilgilendirme yapıldı. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu İzmir İl Sağlık 
Müdürlüğü’nü ziyaret ettiklerini konuyu paylaştıklarını, ilgili başkanın da katılımı ile görevlendir-
melerin uygun yapıldığını söylediklerini bildirdi. Bu noktada hekimlerin resmi bir görevlendirme 
yazısı olmaksızın görev yerini terk etmelerinin uygun olamayacağı, görevlendirmede mutlaka 
yasal haklarını talep etmeleri gerektiği, hekimlerin kısa ya da uzun süreli demeden yaşadıkları 
sorunları bildirmeleri ve haklarını talep etmelerinin önemli olduğu bilgisini vurgulayarak verdiler. 
3. Başka hastanelerde hatta uzak ilçelerde tutulan nöbetlerle ilgili de benzer bir sürecin yaşan-
dığı, nöbet yönetmeliği ve büyük şehir yasasında netlikler bulunamadığı bu sürecin de İzmir İl 
Sağlık Müdürlüğü ile de görüşüldüğü konusunda bilgi verildi.
4. MHRS randevu sayıları konusunda da bilgilendirme yapıldı. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tara-
fından yazılan bir yazıda ana dal hekimlerinin günde 72 hasta yan dal hekimlerinin ise yaklaşık 
30 hasta muayene edilmesinin uygun olduğu ile ilgili olarak konunun gündeme geldiği, TTB’nin 
bu konu ile ilgili girişimlerinin olduğu, performansa dayalı ek ödeme sisteminin bu  duruma yol 
açtığı ve bu sistemle ilgili yasal düzenlemenin gerektiği konusunun önemli olduğu vurgulandı.
5. Sağlıkta şiddet olayları ile ilgili olarak son dönemde İzmir’de yaşanılan sağlık çalışanına şiddet 
olguları üzerinden İzmir Tabip Odasının yapmış olduğu yasal girişimler konusunda bilgi verildi. 
Madde kapsamında bir talep neticesinde hem kamuda hem de özel grupta çalışan hekimlerimi-
ze çeşitli şekillerde şiddet ve baskı uygulayan kişilerin bulunduğu, Madde Bağımlılığı ile ilgili ko-
nunun ayrıca ele alınmasının önemli olduğu ve önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili de görüş 
alınmasının gerekli olabileceği konusu görüşüldü.
6. Dr. Aydan Taka Küçük tarafından Şehir Hastaneleri Gerçeği başlıklı bir sunum yapıldı. Dr. Ay-

dan Taka Küçük, şehir hastaneleri ile ilgili olarak 
TTB’nin de yoğun çalışmaları ve kitapçıkları bu-
lunduğu, hazine arazilerinin özel firmalara hasta-
ne inşa etmek ve bazı birimlerini işletmek üzere 
verildiği, başta hastanelerin ve sonrasında da 
Sağlık Bakanlığı’nın bina kirası olarak bu özel fir-
malara yüklü miktarlarda ödemeler yaptığı, yak-
laşık 3 aylık kira gideri ile hastane inşa edilebile-
ceği, yüklü ödemelerin önümüzdeki yıllarda ciddi 
zarara neden olacağı, ayrıca ucuz iş gücü beklen-
tisi ile sağlık çalışanlarının emek sömürüsüne ne-
den olabileceği, yakın bir gelecekte devlet hasta-
nelerinin kapanarak sadece şehir hastanelerinin 

çalışacağı vatandaşların kendisine yakın bir bölgede sağlık hizmeti alamayacağı, şehir hastane-
lerinin şehrin dışına yapıldığı, şehir hastanelerine SGK ve ilgili kurumlarca ciddi bir oranda ödeme 
yapılmaya başlandığı farklı şehir hastanelerinde farklı ödeme miktarlarının bulunduğunu, ilerle-
yen zaman diliminde  hekimlerin de işsiz kalabileceği gibi çok önemli riskler barındırdığını sayısal 
veriler eşliğinde sundu. 

5 Aralık 2019 Hekim Meclisi Toplantı Tutanağı

HEKİM MECLİSİ



İzmir Tabip Odası 2018-2020 Genel Kurul Çalışma Raporu

-122-

Hekim Meclisi aylık olağan toplantısı 5 Aralık 2019 Perşembe günü İzmir Tabip Odasında yapıldı. 
Daha önce duyurulan gündem maddelerine geçme-
den önce Şehir Hastaneleri hakkındaki ek gündem 
maddesi önerisi oy birliği ile kabul edildi. İzmir Tabip 
Odası Yönetim Kurulu adına Dr. Fatih Sürenkök; Şehir 
Hastaneleri’nin sağlık hizmetlerinde  ve sağlık har-
camalarında yaratacağı tüm olumsuzluklara karşın, 
Bayraklı’daki Şehir Hastanesi’nde olduğu gibi, yapım-
larının hız kesmeden sürdüğünü ,bu konuda sağlık 
çalışanlarının, ancak hastalarda farkındalık yaratarak 
ve onlarla birlikte hareket etmeleri durumunda etkili 
olunabileceğinin altını çizerek, konuyla ilgili olarak yol 

haritası belirlemek için İzmir Tabip Odası’nda bir çalışma grubu oluşturulması önerisini dile getir-
di. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. 

Daha sonra  “Termik Santral Bacalarına Filtre Takılmasını Erteleyen Yasal Düzenleme ve Halk 
Sağlığı” konulu gündem maddesine geçildi. 
Ege Üniversitesi Halk Sağlığı ABD dan Prof. Dr. Raika Ulusoy yaptığı sunumda; 
Uluslarası Kanser Ajansı’nın dış ortam hava kirliliğini kesin kanserojen şeklinde sınıfladığını, bu 
nedenle tüm dünyada ABD başta ve Çin de dahil olmak üzere, pek çok ülkede elektrik üretimi 
için  Kömürlü Termik Santrallerden (KTS) vazgeçilmekte olduğunu, böylelikle bu ülkelerin (Çin 
çarpıcı örneğinde olduğu gibi) hava kirliliğini hızla azaltmayı başardıklarını anlattı.
Türkiye’de ise hala KTS yapımının sürdüğünü ve güncel olarak sanayileşmenin yoğun olduğu 
bölgelerde bulunan ve sayıları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 330 olarak bildirilen Hava 
Kalitesi İzleme İstasyonları’ndan yalnızca 211’nin verilerinin kamuoyuyla paylaşıldığını, verilerin 
paylaşılmadığı istasyonlardan bazılarının, 2900 adet küçüklü büyüklü sanayi tesisinin bulunduğu 
Aliağa örneğinde olduğu gibi, en yoğun hava kirliliği olması beklenen bölgelerdeki istasyonlar 
olduğunu belirtti. Temiz Hava Hakkı Platformu’nun Kara Rapor verilerine göre Türkiye’de DSÖ 
kılavuz değeri üstü (kirli) istasyon oranının 2018 yılı için %96.3 olduğuna dikkat çekti.
Sunumuna, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bildirmiş olduğu, Türkiye’de iller  ve İzmir’de de ilçe-
ler bazındaki 2016-2018 partikül madde verilerini paylaşarak devam etti. 
KTS’lere baca filtresi takma zorunluluğunun 2,5 yıl daha ertelenmesini getiren 21 Kasım 2019 
tarihli torba yasanın 50. Maddesinin , Cumhurbaşkanı  Erdoğan tarafından veto edilmesiyle ilgili 
olarak değerlendirmelerin, KTS bacalarına filtreler takılsa bile uçucu külün  %3-10 unun çıkmaya 
devam edeceği, bu oranın bile insan, hayvan ve bitki sağlığı açısından kabul edilebilir olmadığı, 
diğer kirleticiler olan kükürtdioksit ve azot oksitlerin asit yağmurlarına neden olduğu ve asıl ma-
liyetin desülfirizasyon işleminde olduğu hesaba katılarak yapıldığında ; filtresiz KTS’lerin derhal 
kapatılması, kalan KTS’lerin 5 yıl içinde kapatılması ve Belçika gibi Kuzey ülkelerinde bile başa-
rıyla geçiş yapılan güneş enerjisinden yararlanımın hızla yaygınlaştırılması başta olmak üzere acil 
enerji verimliliği politikaları taleplerinin dikkate alınmasının önemine değindi.
Sunumunu “İzmir Tabip Odası’nın harekete geçiriciliğiyle, Güneş Enerjisi Kooperatifleri kurarak, 
binalarımızın çatılarındaki panellerle elektrik üretip şebekeye vererek, KTS lere ihtiyaç olmadığı-
nı somut bir şekilde gösterelim” çağrısıyla bitirdi. 
 “Aşı Karşıtlığı Üzerine Tartışmalar”konulu bir sonraki gündem maddesi hakkındaki sunum İzmir 
Tabip Odası başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz tarafından yapıldı;
Birçok hastalığın ortadan kalkmasında ve yaşanan salgınların tekrarlanmamasında bağışıklama-
nın en güçlü ve düşük maliyetli halk sağlığı girişimi olmaya devam ettiğini, UNICEF verilerine 
göre aşıyla önlenebilir altı hastalık olan ; boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık , çocuk felci ve tü-
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berküloz nedeniyle 1989’da ölenlerin sayısı 5 milyon iken bu gün bu sayının 100 bin dolaylarında 
olduğunu ,böylelikle aşıya erişemeyen, immün yetmezliği olan vb. kişilerin de toplumda görül-
me sıklığı azaltılan bu hastalıklardan korunmakta olduğunun altını çizdi.Daha sonra Türkiye’de-
ki Genişletilmiş Bağışıklama Programı’nı açıklayarak, bu programa göre yaşa uygun tüm aşıları 
yapılmış kabul edilebilecek çocukların %67 düzeyinde kaldığı( Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştır-
ması 2018 verileri), Kasım 2015 Anayasa Mahkemesi Kararı ile ebeveynlerin rıza göstermediği 
durumlarda çocuklarına aşı yaptırmayabileceklerinin duyurulduğu, aşı reddinin 2011 de 183 iken, 
2017’de 23bine yükselmiş olduğu bilgilerini paylaştı. Aşıların yan etkileri konusundaki endişe ve 
inanışların giderek yaygınlaştığını, ancak  bilimsel araştırmalarla bu inanışların doğru olmadığı-
nın kanıtlandığını , aşı reddinin bireysel özgürlük değil toplum sağlığını tehdit eden bir davranış 
olduğunu belirtti.TTB ’nin AYM kararı sonrasındaki açıklaması, 2018 Aşı Candır kampanyası , vb 
gibi ,konuyla ilgili çalışma ve çabalarına değinerek, İzmir Tabip Odası olarak 24-30 Nisan 2019 da 
yapılan “Çocuklarımıza Sağlığı Aşılayalım”  kampanyası hakkında bilgi verdi. Dr. Obuz sözlerini; 
Genişletilmiş Bağışıklama Programı’ndaki aşıların tüm çocuklara zorunlu ve ücretsiz olarak ya-
pılmasını içeren yasanın TBMM’ne bir an önce getirilmesi ve aşı karşıtlığı konusunda bilimsel 
verilere dayanmayan , gerçeği yansıtmayan bilgilerin yaygınlaşmasının önlenmesinin, gerekliliği 
ve önemini vurgulayarak bitirdi.

Hekim Meclisi’nin Aile Hekimi katılımcıları, sahada  aşı reddi konusunda giderek artan sıkıntılar 
yaşadıklarını, aşı yaptırmak isteyen ebeveynlerle, performans değerlendirmesi  nde yapıl(a)ma-
yan aşılar için Sağlık Bakanlığı’nın verdiği cezalar arasında kalanların yine aile hekimleri oldukla-
rını dile getirdiler ve İzmir’de bazı cemaatlerin ,aileleri aşı yaptırmamaları konusunda yönlendirip, 

daha sonra da internet aracılığıyla kitap ve 
şifalı ürün vb satışlarla ticari kazanç elde et-
tikleri duyumları aldıklarını, halk sağlığı açı-
sından büyük bir tehlike olan bu durumun, 
derhal önüne geçilmesi gerekliliğini belirt-
tiler.

14 Mart Tıp Etkinlikleri ile ilgili gündem mad-
desi bir sonraki Hekim Meclisi’nde görüşül-
mek  ve  2 Ocak 2020 tarihindeki yeni Hekim 
Meclis’nde buluşmak üzere toplantıya son 
verildi.

2 Ocak 2020 Hekim Meclisi Toplantı Tuta-
nağı 

Hekim Meclisi aylık olağan toplantısı 2 Ocak 2020  Perşembe günü İzmir Tabip Odasında yapıldı.

İlk olarak Dr. Selin Mızrak, Hekim Meclisi’nin 2019 yılı toplantıları hakkında kısa bir özet sundu.Bu 
süreçte ele alınan çeşitli konular hakkındaki ; Uzman sunumları, Çevre Komisyonu, İşçi Sağlığı 
Komisyonu vb komisyonların çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşımları, Sağlıkta Şiddet, Reklam Etik 
İhlalleri, Şehir Hastaneleri gibi ülkenin sağlık gündeminde öne çıkan konulara ilişkin oluşturulan 
çalışma grupları ve Tabip Odası YK nun yaptığı aylık güncel duyuruları içeren bir bilgilendirme  
yaptı. 
Divan başkanı Dr. Yıldıray Orhon , Divan olarak görülen en büyük eksikliğin Hekim Meclisi ‘ne 
özellikle birim temsilcilerin katılımlarının hala istenen düzeyde olmaması olduğunu söyledi.
Daha sonra katılımcılar Hekim Meclisi’nin çalışmaları hakkındaki görüş ve önerilerini paylaştılar:
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-Türkiye’de şu anda Hekim Meclisi’ni hayata 
geçiren  tek odanın İzmir Tabip Odası olduğu,
-Hekim Meclisi toplantılarının ürünü olarak son 
derece önemli konularda ; Sağlıkta Şiddet, Ço-
cuk İstismarı, Reklam Etik İhlali, Şehir Hastane-
leri  konularında çalışma gruplarının oluşturul-
muş olduğu,
-Ülkede başta TBMM olmak üzere, siyasi parti-
lerin , sendikaların, diğer meslek odalarının çok 
daha düşük sayıda katılımcılarla toplantılarını 
yaptıkları bir dönemde Hekim Meclisi’nin her ay 
düzenli olarak 30-40 üyesi ile  toplanıyor olma-

sının gözardı edilmemesi gereken bir başarı olduğu,
-Hekim Meclisi toplantılarının kesintiye uğradığı beş dönem sonrasında,  İzmir Tabip Odası Yöne-
tim Kurulu’nun önemli desteği ile başlayan çalışmaların, yeniden başlangıç olarak kabul edilebi-
leceği, giderek daha da etkin ve verimli olacağına inanıldığı
görüşleri dile getirildi.
Birimlerle Tabip Odası’nın iletişiminde Hekim Meclisi’nin önemi nedeniyle, birim temsilcileri baş-
ta olmak üzere katılımın artırılması yönünde ;
-14 Mart Tıp Haftası etkinliklerinde Hekim Meclisi’nin daha ön planda yer almasının etkili olabile-
ceği,
-Sağlıkta şiddetin hekimlerin evlerine, ailelerine kadar uzandığı bu dönemde artık ülke yöneti-
minden bir şey beklemenin bir faydası olmadığının görüldüğü, hekimlerin birlik olabilecekleri tek 
yerin Tabip Odaları olduğu, bu nedenle de Oda Yönetimlerinin tavrı kadar, hekimlerin seslerinin, 
taleplerinin, şiddete karşı çığlıklarının duyurulması  Hekim Meclisi ‘inde biraraya gelişlerin son 
derece önemli olacağı,

-Hekime şiddet olayları önde gelmek üzere,  önemli olaylarda gündem dışı Hekim Meclisi top-
lantılarının, basın açıklamalarının yapılabileceği, bu toplantıların hastane ve üniversitelerde de 
yapılabileceği,

-Diğer meslek odalarıyla dayanışma ve faaliyetlerin artırılmasının önemi önerileri paylaşıldı.

Daha sonra  “14 Mart Tıp Haftası Etkinlik Takvimi “konulu gündem maddesine geçildi. 
Konu hakkında  İzmir Tabip Odası başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, Kasım ayında yapılan TTB 
Genel Yönetim Kurulu toplantısında 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri için Tabip Odaları temsilcileriy-
le birlikte alınan kararları paylaştı:
Bu yılki 14 Mart etkinliklerinin mottosunun “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” olarak belirlendiğini,  11 
Ocak’ta Ankara’da yapılacak basın açıklamasıyla başlayacak olan etkinlik takvimi hakkında bilgi-
lendirme yaparak, İzmir Tabip Odası olarak benzer etkinlikler yapılmasının planlandığını belirtti.
Bu yılki etkinliklerin geçen yıldan farklı olarak, Üniversiteler ve İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte 14 
Mart günündeki törenler dışındaki  hafta  etkinliklerinin  ise Tabip Odası olarak ayrı yapılacağını 
açıkladı. 
Daha sonra katılımcılar, 14 Mart Etkinlikleri hakkındaki önerilerini paylaştılar;

-Sağlıkta şiddetin yalnızca hekim ve hasta/hasta yakınları arasında bireysel olarak yaşanan bir 
olay olarak değil, sağlık çalışanlarının yaşadığı tüm sorunların (performans, geçici görevlendir-
meler, finansal, idari vb) iktidar erkinin bir meslek grubuyla kurduğu ilişki biçimi  olduğu far-
kındalığını tüm hekimler olarak kendi içimizde ve toplumda farkındalık yaratarak ele alınması 
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gerektiğini,bu bağlamda da 14 Mart etkinliklerinin ana temasının, genişletilmiş “Sağlıkta Şiddet” 
olması,

-17 Nisan’ a kadar, hemen yarından başlayarak çalışılır ve  bu farkındalık yaratılabilirse o gün top-
lu iş bırakmanın yapılabileceği,

-Türkiye’de , her ay neredeyse tüm nüfus kadar hasta muayene edildiği, hekimlerin her gün yap-
tığı poliklinik sayısı, işlem sayısı, nöbet tutulan saat sayısı vb.nin , 14 Mart’a kadar tüm Oda’lar 
tarafından duyurularının yapılarak , sürekli olarak anlatılmasının etkili olabileceği,

-14 Mart ve/veya 17 Nisan’da Türkiye’deki tüm  hekimlerin katılımının olacağı 2 saat boyunca 
maskeyle hasta muayene etmek gibi basit ama etkili bir eylem yapılabileceği,

-Hastalara, deontoloji olarak  uygun zamanın; 20 dakikanın, tüm olumsuz geri dönüşleri(!)  göze 
alınarak , ayrılması şeklinde bir hareket başlatılabileceği,

Önerileri dile getirildi.

Daha sonra Dr. Funda Barlık Obuz , hekim suicidleri hakkında daha çok psikiyatrist ve psikolog-
lardan oluşabilecek bir danışma  hattı oluşturulması hakkındaki öneriyi paylaştı. Ocak ayı içinde, 
İzmir Tabip Odası’nda bu konuda  bir farkındalık toplantısı yapılmasının düşünüldüğünü belirtti.

Son olarak, Psikiatrist Dr. Selin Mızrak,  hekimler olarak şiddet sarmalından çıkışta, toplumda he-
kimlerin ne kurban ne de  zorba olarak konumlandırılmamaya özen göstererek ve sessiz(tanık) 
kesimi de dayanışmaya içine katarak ilerlenebileceği düşüncesini paylaştı.
 
06.02.2020 Hekim Meclisi Toplantı Tutanağı

• Hekim Meclisi aylık olağan toplantısı 06.02.2020 tarihinde 31 Meclis üyesi, 5 üye olmayan , top-
lam 36 meslektaşımızın katılımıyla İzmir Tabip Odası’nda yapıldı.

• İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çam-
lı, yakın zamanda görevinin başında iken kötüye 
kullanımı olan bir ilaç reçete ettirmek isteyen 
bir şahıs tarafından hayati tehlike arz eden bir 
yaralamaya maruz kalan meslektaşımız ile ilgili  
10 Şubat 2020 tarihinde saat 10’da İzmir 4. Ağır 
Ceza Mahkemesinde yapılacak olan duruşma-
ya meslektaşımıza ve yine meslektaşımız olan 
ebeveynlerine destek olmak ve Sağlıkta Şiddet 
Sona Ersin demek için Ege Bölgesi Tabip Odaları 
ile birlikte olmak üzere çağrıda bulundu. Ayrıca, 
15 Martta Ankara’da yapılacak olan Beyaz Yürü-

yüş ve 17 Nisan’da tüm ülke genelinde yapılacak olan G(ö)revdeyiz eylemleri hakkında çağrıda 
bulundu.
• Prof. Dr. Selda Erensoy, günümüzde büyük önem taşıyan Coronavirüs ile ilgili, kaynağı, ara ko-
nağı, yayılım yolları, korunma yolları ve mevcut elde edilen veriler ışığında mevcut hastalık du-
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rumu ile ilgili bilgi verdi. 2002-2003 yıllarında yine Çin kaynaklı olarak çıkan SARS virüsü ve2012 
yılında Suudi Arabistan kökenli çıkan MERS virüsünden daha az ölümcül ancak daha çok insanın 
etkilendiği, kaynağının yarasalar olduğu, diğer coronovirüslerden korunma gibi insandan insana 
geçiş için olan ellerin yıkanması, yakın temastan kaçınılması vb  gibi önlemlerin alınması gerek-
tiği, RNA virüsü olması itibarı ile aşı vb yöntemlerin hızlı replikasyon ve mutasyon nedeniyle ya-
pılamadığı, henüz ülkemizde görülmediği, tüm dünyada virüs ile ilgili çalışmaların devam ettiği 
konusunda bilgi verdi.
• Prof. Dr. Ali Osman Karababa, son günlerde ülkemizde gerçekleşen deprem, çığ gibi olağanüs-
tü durumlarda TTB’nin olağanüstü durum yapılanması konusunda bilgi verdi. Olağandışı durum-

larda hazırlıklı olmanın ve gerekli önlemlerin alın-
masının, olağan dışı durumdan sonra organizasyon 
ve sürecin toparlanmasının önemini vurguladı. 1991 
yılından biri TTB olağan dışı durumlarda sağlık hiz-
metleri kursu düzenlediklerini, ülkemizde gerçekle-
şen 1999 Kocaeli depreminde yetkili makamların da 
TTB ekiplerinden ilk dönem veri aldıklarını, her tür-
lü olağan dışı durumda TTB’nin olay yerinde hizmet 
vermek üzere yer aldığını dile getirdi. Katılımcılar bu 
eğitimin yeniden verilmesini talep etti.
• Dr. Ahmet Soysal , TTB Halk Sağlığı Kolu adına, 
Kanal İstanbul’a  itiraz  süreciyle ilgili bilgilendir-

me yaparak; 26 şubat’a kadar dava açma süresinin olduğunu, TTB Halk Sağlığı Komisyonu ve  
HASUDER’in , 2 ana neden ; Kanal İstanbul’un,  İstanbul’un tatlı su kaynaklarını ortadan kaldıra-
cağı ve hazırlanan ÇED raporunda bölgedeki asbest tehlikesinin değerlendirilmediği nedenle-
ri, üzerinden yürütmeyi durdurma davası açacağını, Marmara Bölgesi ‘deki tabip odalarının da 
davaya müdahil olmalarının beklendiği belirtti. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Stratejik 
Çevre Değerlendirme Raporu Çalıştayı’na 11 Şubat’ta TTB adına katılacağı bilgisini paylaştı. Urla, 
Çeşme bölgesinde SİT derecelendirmesinin düşürüldüğünü, bu bölgenin kamulaştırılarak  ima-
ra açılmasını önlemenin tek yolunun bölgede yaşayanların dava açmaları olduğunu, çevremize 
duyurmamız çağrısında bulundu.

05 Mart 2020 Hekim Meclisi Toplantı Tutanağı

Hekim Meclisi aylık olağan toplantısı 5 Mart 2020 Perşembe günü 30 meslektaşımızın katılımıyla 
İzmir Tabip Odasında yapıldı.

Mültecilerle ilgili son gelişmeler : Dr. Zey-
nep Altın konuyla ilgili bilgi paylaşımında 
bulundu:
Türkiye, çok uluslu bir Birleşmiş Millet-
ler sözleşmesi olan ve  mülteci statüsü-
nü, sığınma hakkı almış şahısların hak-
larını ve sığınma hakkı veren ülkelerin 
sorumluluklarını tanımlayan 1951 Mülte-
ci Sözleşmesi’ne çekince koyduğu için  
Avrupa’dan gelenler dışındaki sığınma-
cıların mülteci kapsamında değil, “geçi-
ci koruma statüsü”nde kabul edilmeleri 
nedeniyle aslında statüsüz olarak büyük 

zorluklar içinde yaşadıklarını,
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2016 yılında Türkiye ile AB arasında imzalanan 
mülteci anlaşması uyarınca, Avrupa’ya geçen sı-
ğınmacıların,  yaptıkları sığınma başvurularının 
kabul edilmemesi halinde Türkiye’ye geri gönde-
rildiklerini, Suriye Savaşı’ndan önce 1 milyon olan 
Türkiye’deki sığınmacı sayısının 5 milyona ulaştı-
ğını,
İdlib olaylarından sonra sınırların açılmasıyla, 
önce İl Göç İdaresi’nden sınıra otobüsler kaldırılır-
ken daha sonra bu işin para karşılığı yapan kişilere 
geçtiğini, İstanbul –Edirne arası 1500 tl ye insan 
taşındığı duyumlarının olduğunu,

İHD raporuna göre şu anda Yunanistan Türkiye sınırları arasındaki 3.kontrol bölgesinde , ne gi-
decek ne dönecek yeri , ne içme suları ne de  yiyecekleri olan binlerce insanın, açlık, soğuk ve 5 
dakikada bir atılan gaz bombalarıyla mücadele ettiklerini, 10.000 kişi için, yalnız 2 sahra  tuvaleti 
olduğunu, yaralılara bakmayan ama acil durumlar(?) için bekleyen yalnız bir ambulans olduğunu,
TTB den bir heyetin mart ayı başında bölgeye gittiğini ve gözlem raporunu hazırlamakta olduk-
larını, ayrıca halk tarafından büyük destek verilen insani yardımı  Halkların Köprüsü Derneği’nin 7 
Mart’ta Edirne’ye ulaştırmış olacağını belirterek,
Konuşmasını Ege’de de benzer bir durumun yaşanması yüksek olasılığına karşı hızlı sağlık tara-
maları yapacak hazırlığımızın olması gerekliliğinin altını çizerek bitirdi.

14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri: İzmir Tabip Odası genel sekreteri Dr. Lütfi Çamlı etkinlikler hak-
kında bilgi verdi:
6 Mart Cuma :  
Yazar, Senarist, Mimar  Feride Çiçekoğlu “Mimarlıktan Sinemaya 8 Mart” Söyleşisi
(İzmir Tabip Odası, Saat :18:30) 
9 Mart Pazartesi:
 İzmir Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korosu 14 Mart Tıp Bayramı Konseri (Ahmet Adnan Saygun 
Sanat Merkezi, Saat:20:00 )
10 Mart Salı:
 İzmir Tabip Odası Galenos Tiyatro Topluluğu “Santrafor Gün Doğmadan Asıldı”  isimli tiyatro oyu-
nu (İzmir Tabip Odası, Saat :18:30)
11 Mart Çarşamba:
İzmir Tabip Odası Halk Müziği Topluluğu Konseri (İzmir Tabip Odası, Saat :18:30)
12 Mart Perşembe:
 -Okul Öncesi ve İlkokul Öğrencileri Resim Yarışması Ödül Töreni (İzmir Tabip Odası, Saat :13:00)
-Opera Sanatçılarından Şan Konseri (İzmir Tabip Odası, Saat :18:30)
13 Mart Cuma :
- Hekim-Yazar Hidayet Sayın Söyleşisi (İzmir Tabip Odası Saat: 18:00)
-Resmi Tören ve meslekte 40.ve 50. Yıllarını dolduran meslektaşlarımız için plaket töreni
(İsmet İnönü Kültür Merkezi)
14 Mart  Cumartesi :
-Panel: “Bayraklı Şehir Hastanesi Açılırken Bildiklerimiz Bilmek İstediklerimiz “Prof. Dr. Raşit Tükel, 
Prof. Dr. Uğur Emek (İzmir Tabip Odası Saat:14:00)
-9 Mart’tan itibaren “ Işığın İzleri” Fotoğraf Sergisi (İzmir Tabip Odası)
15 Mart Ankara Beyaz Mitingi Hakkında Bilgilendirme, Dr. Lütfi Çamlı tarafından yapıldı.
Sağlıkta Şiddet ile ilgili olarak TTB’nin etkinlik programındaki en önemli ve merkezi eylem olan 15 
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Mart Ankara Beyaz Mitingi’ne İzmir Tabip Odası tarafından ücretsiz otobüs ulaşımı sağlanacağını, 
katılımın artırılmasında , odanın yaptığı duyuru ve ilanlara ek olarak iletişimde olduğumuz eş, 
dost , yakınlarımızla yüzyüze, mesela mezun grupları gibi gruplarımızla da birebir görüşmelerle 
yapılacak çağrıların önemi,
Bu mitinge katılımın istenilen düzeyde olmaması durumunda 17 Nisan’da yapılması planlanan İş 
Bırakma Eylemi’ne katılımın düşmesi, hekimlerin meslek odalarına güven duygularının ve mes-
leğin geleceğine ilişkin umutlarının azalması gibi pek çok olumsuzluğu tetikleyebileceği
Noktalarına değinerek, sözlerini
Beyaz Miting’in yalnızca bir miting olarak  değil, hekimlerin birlikteliğini, dayanışmasını ve sağlık-
ta şiddete tahammüllerinin kalmadığını göstermesi yönlerinden öneminin büyük olduğunu , bu 
nedenle katılımı mutlaka artırmamız gerektiğini belirterek bitirdi.
Dr. Mübeccel İlhan, hekimlerin yanı sıra Hemşireler, Diş Hekimleri, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psi-
kologlar, Radyoloji Teknisyenleri,  hastalarımız ve kayıpları olan çocuklarımız gibi sağlıkta şid-
detten etkilenen tüm kesimlerin Beyaz Miting’e katılımının dayanışmayı büyüteceğini, bu kadar 
ölümcül bir konuda biraraya gelinememesinin, bu mesleğin, çocuklarımızın, sağlığımızın gele-
ceğine yönelik umutlarımızın azalmasına neden olacağını vurguladı.
Dr. Seha Yüksel ise odamızın sosyal medya görsellerinn paylaşımında kişilerin kendi hislerini dile 
getiren bireysel cümlelerini eklemelerinin dayanışmada etkiyi artıracağını belirtti.
-Çevre Komisyonu Son Dönem Çalışmaları hakkında bilgilendirmeyi Dr. Ahmet Soysal yaparak,
Foça’da yapılması planlanan Biyokütle Enerji Santrali Projesi’ne ilişkin İzmir Valiliği Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen” ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali için İzmir Tabiip 
Odası’nın  Foça Belediyesi ile birlikte açtıkları davada mahkemenin “Yürütmeyi Durdurma” kararı 
verdiğini açıkladı. Bu dava ile “Sağlık Etki Değerlendirme Çalışması” kavramının , İzmir Tabip Oda-
sı sayesinde mahkeme tutanaklarında ilk kez yer aldığını söyledi.
Urla ve Çeşme’de Acil Kamulaştırma Davası’nın iptali için, İzmir Tabip Odası’nın, TMMOB, İl Koor-
dinasyon Kurulu ve İzmir Barosu ile birlikte dava açtığını, ayrıca EGEÇEP ve bağlı örgütlerin, böl-
ge sakinlerinin de açtıkları davalar olduğunu, bu davaların tek bir mahkemede birleştirilmesinin 
beklendiğini belirtti.
Güzelbahçe-Yelki’de bir zeytin alanının yok edilerek go-kart pisti açılmasının planlandığını ve 
bunun iptali için İzmirTabip Odası’ndan o bölgede yaşayan meslektaşlarımızda bazılarının dava 
açtığını ve İzmir tabip Odası’nın da davaya müdahil olacağı bilgisini verdi.
Büyük Şehir Belediyesi ile görüşülen iki konuya da değinerek;
Aliağa-Foça Durum Tesbit Çalışması’na kendisinin, İzmir Tabip Odası adına katılarak, detaylandır-
maya çalışıldığını,
İZSU’da yer alan Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte , EFEM Çukuru , yapılamayan Çamlı Barajı, su 
tutamayan Gördes Barajı gibi İzmir’in su sorununa dair konuların tartışıldığın açıkladı.
Son olarak Kanal İstanbul Projesi’ne karşı İstanbul Tabip Odası ve TTB’nin ortak bir dava dilekçesi 
verdiğini, bu dilekçede İstanbul’un su kaynakları ve bölgenin ÇED raporunda asbest riski değer-
lendirmesinin yer almamasına yer verildiğini açıkladı ve bu proje hakkında İstanbul Büyük Şehir 
Belediyesi ve Çevre Örgütleri tarafından da açılmış davalar olduğunu belirtti.
-Covid-19 Hakkında Güncel Bilgilendirmeyi yapan  Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 
Dalı’ndan Prof.Dr. Ayşin Zeytinoğlu,
Türkiye Halk Sağlığı Krumu’nun şimdilik Türkiye’de test yapılan tek yetkili yer olduğunu, yapılan 
binlerce teste karşın henüz Covid-19’a rastlanılmadığını, bazı firmaların testleri üretmiş oldukla-
rını ancak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun testin yapılıp pozitif çıkması durumunda doğrulama 
için kendisine gönderilmesini kabul etmediğini yani testin merkez dışında yapılmasına henüz 
izin verilmediğini , 5 Mart’ta yapılan Corona Virus Üst Kurulu’nda test yapan merkezlerin yay-
gınlaştırılması önerisinin getirildiğini, muhtemelen İzmir dahil bazı büyük merkezlerde kamu ta-
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rafından yapılmaya başlanılacağını açıkladı. Bugüne kadar 2000 olgu dışındakiler Çin’de olmak 
üzere 90000 olgunun tesbit edildiği ve 240’ı Çin dışında olmak üzere 3000 ölüm olduğu, immün 
yetmezliği olanlar ve  kanser hastalarının yanı sıra kalp hastalığı olanların da hastalığı ağır geçir-
me risklerinin yüksek olduğu, Akut Solunum Sıkıntısı ile gelen hastaların ivedilikle yoğun bakıma 
alınması gerektiği, yaşın da mortalitede önemli bir faktör(80 yaş üzeri %20, 70-80 yaş arası %10) 
olduğu ve hastalık için henüz kanıtlanmış bir tedavi olmadığı bilgilerini paylaştı.
Her ne kadar virüs bulaşmış kişilerde hastalık %80 hafif üst solunum yolu hastalığı şeklinde geçi-
yor ve yoğun bakım hasta oranı henüz %5 lerde seyrediyor olsa da virusun görülmesi durumun-
daki yapılması gerekenleri;
Sınırların kapatılması, okullarda eğitime ara verilmesi, hastanelerde elektif vakaların ertelenmesi, 
hastlara hızlıca Covid-19 testlerinin yapılarak, sonucu pozitif olanların derhal eve gönderilmeleri 
ve karantinaya alınmaları , sağlık çalışanlarının hastalığa yakalanma oranlarının %29 gibi yüksek 
bir seviyede olması nedeniyle, tüm sağlık çalışanlarının cerrahi maske ve hastayla yakın temas-
ta olan, numune alan, bronkoskopi yapanların ise N95 maske kullanmaları,  korunmada virüs 
yüzeylerde 9 güne kadar kalabildiğinden hala en önemli yöntemin sık sık el yıkama ve yüze 
dokunmama olduğu olarak sıralayarak, hastalığı hafif atlatmada vücut direncini yüksek tutmanın 
önemi nedeniyle, dengeli beslenme, uyku düzeni ve çalışma sürelerine dikkat edilmesinin öne-
mini vurguladı. Sözlerini virüsler üzerinde yapılan çalışmalara göre Covid-19 un bir kişi 2, 5 kişiye 
bulaştırıyorken, aşısından kaçınılan kızamıkta bu rakamın 15 olduğunun altını çizerek bitirdi.
-Vergi Denetimleri ile İlgili Yaşanan Sorunlar hakkında bilgilendirme yapan Dr. Lütfi Çamlı, İzmir’de 
son 5 aydır yapılmakta olan ,  hekimlerin vergi denetimlerinin  protokol defterleri, banka kayıtları 
vb evraklarının incelenmesi şeklinde başlayıp, daha sonra etik sınırları zorlayan; hastalara mek-
tup gönderilerek doktorların muayenelerinin sorgulandığı; muayenehanelerde, vergi eleman-
larının oturup hasta sirkülasyonunu izleyerek hekimlerin aylık kazancını kestirmeye  çalışıldığı 
noktalara gelinmesi üzerine,
 Özel Hekimlik Toplantısından gelen talep doğrultusunda, İzmir Tabip Odası Yönetimi ve Avukatı 
ile birlikte Vergi Denetim Kurulu Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Dairesi Başkanlığı’na gidildiği-
ni, yapılan görüşmede, denetimlerin yapılmasının gerekliliğine hiçbir itirazımızın olamayacağını, 
gerekli verilerin de istenilebileceğini, ancak hastaların kişisel verilerinin paylaşılmasının ve has-
taların evlerine doktor muayeneleri ile ilgili mektup gönderilmesinin, hasta mahremiyetini ihlal 
eden durumlar olması nedeniyle yasal olarak da sorunlu sonuçlara yol açabileceğini açıkladık-
larını belirtti. “Emsal Tesbiti”konusunun da görüşüldüğünü söyleyerek, bir tedavinin TTB ücret 
karşılığı olduğunu ancak bu ücretlerin, 2006’dan bu yana uyulması zorunlu değil tavsiye edilen 
rakamlar olduğunu, muayene, girişim vb ücretlerde özel hekimlerde büyük farklar (SGK anlaş-
malı hastaneler daha düşük, özel sigorta anlaşmalılar daha yüksek vb.) olduğunu, bu nedenle 
denetlemelerde aynı işlem için farklı hekimlerde çok farklı ücretlerle karşılaşılabildiğini, bundan 
ötürü “emsal” olayını geçerli olmadığını anlattıklarını belirtti.
Görüşme sonucunda, Daire Başkanlığı tarafından,  ilgili kişilerle görüşüleceğinin belirtmesinin  
yanı sıra  şu anda 50 olan ve sayıları artabilecek vergi müfettişlerinin , İzmir’deki 300 hekimi de-
netlediklerini, denetimlerin bir yıl sürebileceğini, vergi affının gelmesinin beklenmediğini, gelse 
bile geriye dönük işlemeyeceğini vurguladığı bilgisini paylaştı.
 Son olarak söz alan Dr. Ali Osman Karababa;
22 Mart Dünya Su Günü’nünde İzmir’de ,Demokratik Kitle Örgütleri , Kent Konseyi ve Çevre 
Örgütleri’nin Alsancak İskele’de saat: 14.00 den itibaren etkinlikler düzenleyeceklerini, sonrasın-
da da Kıbrıs Şehitleri’nde İklim Krizi için İnsan Zinciri oluşturulacağını açıkladı ve
3 Nisan’da dünyayla eşgüdümlü olarak “Sıfır Gelecek İzmir Grubu”nun yapacağı  eylemden söz 
ederek eylemlere destek çağrısında bulundu.
02 Nisan 2020 Hekim Meclisi Toplantı Tutanağı
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“Bilindiği gibi Pandemi nedeniyle bir süredir toplu etkinlikler riskli hale geldi ve tüm toplantılar ip-
tal edildi. Bu nedenle İzmir Tabip Odasında her ay düzenli olarak yüz yüze yaptığımız toplantımızı 
bu ay tele-konferans şeklinde dijital ortamda yapmayı kararlaştırdık.
Fiziksel mesafenin sosyal izolasyona, giderek yalnızlık duygusuna dönüşmemesi için bu top-
lantının hepimize iyi geleceğini düşündük. Tek gündemimiz olacak: Pandemi günlerinde İzmir / 
Sağlık durumumuz.
Çalışma ortamlarımızın sorunları, karantinaya alınan ya da hastaneye yatırılan meslektaşlarımızın, 
sağlık çalışanlarının durumları, ihtiyaçları hakkında konuşmak, bilgi paylaşmak, tartışmak istiyo-
ruz. Temsilcilerimizin birimleriyle ilgili mevcut durumu aktarmalarını bekliyoruz.”
Hekim Meclisi Divan Kurulunun yaptığı  yukardaki çağrı üzerine Nisan 2020 olağan toplantısı in-
ternet üzerinden telekonferans şeklinde 35 meslektaşımızın katılımıyla gerçekleşti.
Divan Başkanının açılış konuşmasının ardından ilk olarak İTO Başkanı Dr. Funda Obuz söz alarak 
Hekim Meclisi temsilcilerinin pandemi sürecinde birimlerdeki duruma ilişkin  bilgi akışının sağ-
lanmasında ne kadar önemli olduğunu,
İzmir’de Covid-19 tanısı alan vakaları izlemek amacıyla kurulan Dr. Yıldıray Orhon, Dr. Fatih Sü-
renkök ve Dr. Halil Çağatay’dan oluşan Covid-19 Dayanışma Grubu’ nun çok önemli olduğunu, 
çalışmalarını sürdürmesini beklediğini belirtti.
Daha sonra, Dr. Selin Mızrak’ın “Pandemi sürecinin başından beri vaka sayılarına ulaşmakla ilgili 
nasıl güçlükler yaşandığı”  sorusuna İTO Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı ;
Hastanelerde yönetimlerin bilgi vermediklerini, enfeksiyon komiteleri ve enfeksiyon kliniklerinin 
de bu konuda bilgi vermek istemediklerini, yine de çeşitli kaynaklardan bilgi toplanabildiğini , 
başlangıçta vaka sayısı azken bunun daha kolay olduğunu, ancak 800-1000 lere ulaşan vaka 
sayıları dolayısıyla sayıları  artan pandemi hastanelerini  takibin zorlaştığını , bu nedenle dikkatin 
daha çok sağlık çalışan-larının tanı ve tedavi süreçlerine verildiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın 
açıkladığı rakamlara en yakın rakamlara İzmir Tabip Odası’nın ulaşmış olduğunu açıkladı. Vakala-
rın detaylı  verilerinin paylaşılma-dığı oysa  ne kadar şeffaf paylaşılırsa önlemlerin o kadar etkin 
alınabileceği dile getirildi.
Daha sonra birimlerdeki durum hakkında bilgi paylaşımları yapıldı;
Dr. Ayşin Zeytinoğlu : Ege Üniversitesi Mikrobiyoloji ABD’da  günlük olarak yapılan 150-200 testte  
yeni olgu sayısının %5-10 olduğunu, her geçen gün arttığını, Ege Üniversitesi’nde KKE sorunu 
olma-dığını, klinisyenler ve mikrobiyologların gayet iyi organize olduklarını, Hastane Enfeksiyonu 
top-lantılarının her gün düzenli olarak yapıldığını , Çalışan Sağlığı Bölümü’nün de çalışmalarını 
sürdürdüğünü belirtti. Testlerden moleküler testlerde hiç sorun olmamasına karşın, sağlık çalı-
şan-larının antikor tarama testleriyle ilgili sorunlar olduğunu ve Sağlık Bakanlığı’nın da bu testle-
rin kullanımını bir önceki gün durdurduğunu, şimdi yalnızca riskli temaslarda PCR la bir algoritma 
çizdi-klerini, artık antijen testinin de yapılmayacağını açıkladı.
Test yapılma kriterleri sorusuna; Sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı rehberdeki 
düşük-orta-yüksek riske göre yapılmış algoritmaya uyulduğu, diğer hastalar için ise ateşle baş-
layan , öksürük , nefes darlığı ile devam eden, yeni eklenen anosmi ve konjunktivit görülen has-
talara PCR yapıldığı şeklinde yanıt verdi.
Göğüs ve Enfeksiyon Hastalıkları servislerinin dolduğunu,FTR’nin dolmak üzere olduğunu, 
Gastroen-teroloji’ye hasta alınmaya başladığını, Covid-19 muayenelerine tüm branşlardan  he-
kimlerin girdikle-rini belirtti. Sorulan başka bir soru üzerine; ilk hafta nazofarengeal , 2. Haftadan 
itibaren ise alt sol. yolu örnekleriyle test yapıldığını, PCR ın yalancı negatifliğine en başta örneğin 
alınma zamanı ve yer-indeki yanlışlıkların neden olabileceği bilgisini verdi.
Dr. Candan Çiçek, şu anda tüm testlerin duyarlık/özgüllük testleri yapılmadan piyasaya sürül-
mesi, FDA onaylı çok az test olması nedenleriyle, sağlık çalışanlarına antikor testi taraması gibi 
son derece ger-ekli ve önemli bir işlemin henüz yapılamadığını , PCR ve antikor testinin birlikte 
yapılmasının daha anlamlı olacağını düşündüğünü belirtti..
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Dr. Ayşın Zeytinoğlu ülkemizde sorunlu çıkmaları nedeniyle kullanılamayan hızlı testlerin 15 da-
kikada, ELİZA testinin ise bir günde sonuç vere-
bileceğini ancak henüz sağlıklı sonuç alınabile-
cek bir test olma-dığının altını çizdi.
Dr. Candan Çiçek,  aile hekimlerinin kullanması 
uygun olan KKE konusunda soru işaretlerinin 
ve kaygılarının yüksek olduğu, yeni öneri olup 
olmadığı sorusu üzerine , aeresol oluşturan iş-
lemlerde N95, hasta odasına girip çıkmak gibi 
diğer durumlarda cerrahi maske kullanılması-
nın hala geçerli olduğu yanıtını verdi.
Aile Hekimleri’nin süreçteki durumları ile ilgili 
Dr.Sibel Uyan ASM’lerle sürekli irtibat halinde 

olduklarını, temaslı aile hekimlerini her gün  telefonla aradıklarını, önceki hafta  PCR (+) çıkan 
aile hekimlerinin ve/veya aile sağlığı elemanlarının  bulunduğu ASM lerin karantinaya alındığını, 
TSM nin onların yerine hizmet verdiği ancak bu hafta , ASM’lerde PCR(+) hekimlerle birlikte ça-
lışmış olan mes-lektaşlarının maske takarak çalışmaya devam etmelerinin istendiği, karantina 
uygulanmadığı, bu şekilde  42 aile hekimi,35 aile sağlığı elemanı, bir de sözleşmeli olarak çalışan 
ebe-hemşire nin Covid(+) olduğu, yoğun bakımda bir hemşirenin bulunduğu,her geçen gün has-
ta sayılarının arttığı, artık sağlık çalışanlarından yalnız şikayeti olan ya da hastayla teması olanlara 
test yapıldığı, ancak onlarla birlikte çalışan sağlık çalışanlarına ve ailelerine test yapılmadığı bil-
gilerini paylaştı.
Dr. Serkan Şen, ASM ziyaretlerinde  hala triaj yapmadan normal muayeneye devam eden, duru-
mun ciddiyetinde olmayan, hekimlerle karşılaştıklarını belirtti.
Özel Hekimlik grubundan Dr. Hakan Klavuz ;
Hekimlerin ve  birlikte çalıştıkları sağlık personelinin enfekte olması, ayrıca  muayene ettikleri 
has-talar tarafından enfekte  edilmekle suçlanılma risklerinin en çok kaygılandıkları konular ol-
duğunu, has-talardan “Covid-19 tehlikesini bilerek muayeneyi kabul ediyorum” şeklinde yazılı 
onam almaya başladığını, istenirse bu hazır belgeyi isteyen hekimlerle paylaşabileceğini, yar-
dımcı personelde mes-lek hastalığına neden olmamak için KKE kullandırılması konusunda da 
dikkatli olunması gerektiğini, kendisinin yardımcı personeline bilgilendirme yaptığını ancak he-
nüz yazılı bir belge imzalatmaya başlamadığını, bu konuda Oda avukatımızın yardımıyla böyle 
bir doküman hazırlanmasının yararlı olacağını, şu anda KKE ların  normalin neredeyse 20  katı 
fiyatlara satıldığını, Tabip Odası’nın tedar-ikçilerle konu hakkında görüşerek, normal fiyatlara alın-
masına ön ayak olmalarını, Oda’nın muay-enehane hekimlerini de desteklemelerini bekledikle-
rini belirtti.
İşyeri Hekimlerinin süreci nasıl yönettikleri hakkında Dr. Hasan Ter bilgi verdi;
İlk olarak, Tabip Odası’ndan işletme çalışanları tarafından yöneltilen soru ve sorunlar için toplan-
tı ve bilgilendirmeler talep edildiğini, Oda sayfasındaki hazırlanmış sunuma katılınmasına ,İSG 
Ku-rulları’nda ne yapılacağına dair kararlar alınmasına çabaladıklarını, çalışanlardaki bulgulara 
göre algo-ritmalar hazırladıklarını, Pandemi ile ilgili acil eylem planları yaptıklarını, yoğun olarak 
eğitim verdi-klerini, tesislere girişte ateş ölçülmesini sağladıklarını ve tüm bunları kayıt altına 
aldıklarını, mümkün olduğu kadar kronik hastalığı olanları ve riskli grupları evlerine göndererek 
izole ettiklerini, tam za-manlı işyeri hekimleri için olamasa da yarı zamanlı işyeri hekimlerinin 
işletmeleri ziyaret saatlerini kısıtlamaya çalıştıklarını anlattı. Sorun olarak ise; çalışanların ekono-
mik kayıplarının önüne geçmek için TTB İşçi Sağlığı ve  İşyeri Hekimliği Kolu aracılığıyla SGK’ya 
başvurarak, kronik hastalığı veya semptomları olan işçilere işyeri hekimlerinin de 14 güne kadar 
izin verebilmelerinin talep edildiğini, güncel durumda ancak 2 gün izin verebildiklerini, bu iki gü-
nün ücretini de SGK nın ödemediğini, ödeme insiyatifinin işverende olduğunu, TTB aracılığı ile  iş 
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kazası meslek hastalıkları ayrımının yapıldığı ve prosedürlerin olduğu bir rehber hazırlamasının 
sağlandığını ve bunun da  Bakanlığa ve diğer ilgili mercilere gönderildiğini, böylelikle Covid-19 
görülen çalışanla ilgili derhal iş kazası tutanağı tutarak adli sürecin meslek hastalığına göre çok 
daha hızla başlatılmasını hedeflediklerini açıkladı.
Gelen sorular üzerine, işiçilerde kuru öksürük ya da boğaz ağrısı  varsa 184 e müracaat edilmesi-
ni, ateş varsa eve gönderilip diğer iki bulgunun eklenmesi ya da ateşin sürmesi durumunda 184 
arama-larının önerildiğini ve Covid-19 (+) olan hastaların temaslılarının izolasyonunun yapılma-
ması için işverenden baskının olabildiğini dile getirdi.
Yine gelen sorular üzerine Dr.Ayşın Zeytinoğlu kontrol PCR larının yapılmasının eldeki olanaklarla 
giderek daha da zorlaşabileceğini, hasta takibinin klinikle yapılmasının uygun olacağını açıklar-
ken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin KültürPark alanını olası bir yoğunluk için hazırlamayı düşün-
düğünü belirtti. Dr. Candan Çiçek ise antikor ve PCR pozitifliğine ilişkin son yayınlar ışığında şu 
bilgileri paylaştı;
Covid-19 virüsü bulaşan kişi semptom ya da antikor oluşmasından bağımsız olarak 25-37 gün 
arasında bulaştırıcı,
Virüsün mide asitine dayanıklı olduğundan dışkıda ve zaten solunum sekresyonunda bulundu-
ğunu,
Genelde sürecin 4 şekilde ilerleyebildiğini;
• % 97 kişide virüsü aldıktan sonraki ilk 5 gün hiçbir semptom olmuyor, bu dönemde bulaştırıcılık 
var, %30 hastada hiç semptom göstermeksizin 6.günde İgM  14.günden itibaren IgG oluşuyor ve 
im-mün duruma geçiyor
• %55 hasta yine ilk 5 gün semptomatik, sonraki 5 gün boğaz gıcıklanması, kuruması, hafif ateş 
gibi hafif semptomlar gösteriyor,10.-14.günden itibaren immün hale geçiyor.  
• %10 hasta ilk 5 günden sonraki 3 gün ciddi semptomlarla hospitalize olmak zorunda kalıyorlar. 
20 .güne kadar semptomlar görülüyor, 20.günden sonra immün duruma geçiyorlar.
• %5 hasta ise 25. Güne kadar immünite uzayabiliyor.
PCR tekrarına olanak olmadığı gibi , semptomlarının 20-25.gününe gelmiş bir kişide virüs alt so-
lunum yollarına gittiğinden  bronkoalveolar lavajla tesbit edilebileceği için, gerek de olmadığını, 
klinik gidişatla hastalığın yönetiminin uygun olacağını ,
En az 25 gün virüsün olduğu herkesin bulaştırıcı olduğunun altını çizdi.
Daha sonra “Covid-19 Dayanışma Grubu” hakkında Dr. Halil Çağlayan bilgi vererek grubun kuru-
luş amacının hasta olan sağlık emekçilerine ulaşmak ,onlarla dayanışmak ve İzmir’de hastalığın 
seyrini takip etmek olduğunu, bu anlamda Türkiye’de kurulan ilk dayanışma gruplarından olun-
duğunu bildirdi. Sürecin başlangıçta iyi yönetilemediğini, elektif vakaların alınmasının ve özel 
hastanelerin bir önceki haftaya kadar normal hasta bakmaya devam etmesinin, sağlık emekçile-
rinin daha yeni yeni eğitim, bilgilendirme almaya başlamasının bedelini yine sağlık emekçilerinin 
ödediğini, örn; Yeşilyurt Has-tanesi’nde şimdiden 30 kadar sağlık çalışanının hastalıktan etkilen-
diğini, TTB’nin 15 Mart mitingini ertelemesinin çok yerinde bir karar olduğunu, diğer yandan (11-14 
Martta Çeşme’de yapılan kongre-den ciddi bir bulaş olması, EAH deki Sağlık Kurullarının sürmesi 
gibi ) olayın ciddiyetinin bilincine uy-gun olmayan şekilde davranışlarımızın da olduğunu belirtti. 
Koordinasyonumuzu artırmamız gerek-tiğini, Hekim Meclisi’nin her bir üyesinin kendi biriminde 
Covid-19 Dayanışma Grubu’nun doğal bir üyesi olarak hissedip davranmasıyla, henüz çok zayıf 
olduğumuz sahada etkin olabileceğimizi, İzmir’deki 10000 hekime elektronik ortamdan ulaşarak 
onları “Dayanışma Grubu’ndan haberdar et-memizi önerdiğini dile getirdi.
Daha sonra Dr. Fatih Sürenkök söz alarak;
Periyodik olarak,hastanelerin acil servislerinde ve birinci basamakta çalışan sağlık çalışanlarına 
tes-tlerin yapılması, (+) ise alandan çekilmelerinin sağlanması,
Temaslı sağlık çalışanlarının kalacağı yerlerle ilgili Termal Otel gibi kaliteli ve Tıp Fakülteleri ve 
Hastanelere yakın otel ve yurtların ayarlanması konusunda girişimde bulunulması,
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Covid-19 un tüm hastanelerde de işkazası ve meslek hastalığı kapsamına alınmasına çalışılma-
sını önerdi. Dr. Süleyman Kaynak söz alarak, Aslında 2019’da son derece detaylı bir Pandemi 
Raporu’nun hazırlanmış olduğunu ancak bu rapora uygun olarak hiçbir hazırlığın yapılmamış, 
Pandemi Kliniklerinde çalışmaya başlamış olan her branştan hekimlere eğitim verilmemiş  olma-
sının sorunlarını yaşamakta olduğumuzu , süreç hakkında saydamlığın olmadığını , örn; KKE lar 
yetersiz olmasına karşın, yönetimlerin  malzemelerin yeterli olduğunu duyurduklarını, yapılacak 
malzeme yardımlarının mutlaka kendi yönetimlerinde olmasını istediklerini, yine hekimlerin kala-
cakları yerlerle ilgili olarak da biz hallediyoruz tavrında olduklarını bu nedenle kapsamlı organi-
zasyonların yapılamadığını belirtti. Özel hekimlik alanında örn; Göz has-talıkları müracaatlarında 
hastalara yol gösterecek şekilde algoritmalar yayınladıkları bilgisini verdi.
Dr. Fatih Sun; Henüz Çiğli Bölge EğitimHastanesi’nin 3 katının boşaltıldığı ve Covid-19 şüpheli 
hastaların yatırıldığını, Covid (+) hastaların diğer hastanelere gönderildiğini, tüm dahili ve cerrahi 
branşlar da dahil olmak üzere tüm hekimlerin acil kapı ve servis nöbetleri olduğunu, esnek çalış-
ma ile grupların dönüşümlü çalıştığını, genelde sağlık çalışanlarında bir kaygı ve korku olduğu-
nu, bunun iş paylaşımında kaçınma hareketlerine ve düzensizliğe neden olabildiğini yoğun ba-
kımlarda henüz işlerin yürümesinde bir sorun olmadığını, ex sayısının yalnız yönetimin bildiğini, 
yoğun bakım sorumlusunun KKE eksikliği olduğunu belirttiği bilgisini paylaştı.
Dr. Çiğdem Çolak bu süreç için Türkiye Psikiatri Derneği’nin, yalnız sağlık çalışanları için bir-iki 
gün içerisinde Psikiatrik Değerlendirme Acil Danışma Hattı kurulacağının ve aktive olunca numa-
ranın paylaşılacağı bilgisini verdi.
Dr. Mehmet Çolak, muayenehanelerin çoğunun kapalı olduğu ve muhtemelen birkaç ay daha 
kapalı olmaya devam edeceklerini, bu dönemde vergi , SGK ödemelerinin diğer sektörlerde ol-
duğu gibi er-telenmesinin netleşmesi konusundaki ihtiyacın TTB ye  iletilmesini önerdi.
Dr. Kemal Özbek, İl Pandemi Kurulu’nda, İzmir Tabip Odası’nın olmamasının çok yadırganacak bir 
du-rum olduğunu, Kurul üyelerinin kimler olduğunun bilinmesi gerektiğini, var ise hekim üyeler 
üzerinden iletişime geçilebileceğini dile getirerek,  İl Pandemi Kurulu  Başkanı olan sayın Vali’den 
,Oda Başkanı’mız , Hekim Meclisi Başkanımız başta olmak üzere bir randevu talep edilerek, İzmir 
Tabip Odası olarak Pandemi’de hep birlikte çalışmak istiyoruz , biz varız duygumuzu , bu krizi 
birlikte yönetelim dileğimizi iletebilir miyiz  ? önerisini dile getirdi.
Dr.Hasan Ter, Türkiye’de ilk kaybettiğimiz işyeri hekimi olan Dr. Muharrem İdiz meslektaşımızın, 
bir hafta evde bekledikten sonra hastaneye gittiğinin öğrenildiğini ve bunun üzerinden hekimler 
arasında-ki dayanışmanın, iletişimin öneminin altını çizdi.
Dr. Bülent Pişmişoğlu, hastaların ve yakınlarının takibinde aile hekimlerinin çok önemli olduğunu, 
sağlık çalışanlarının tekrar ve tekrar 
eğitiminin önemini belirtti. Aeresol iş-
lemler için Helmet başlık  kullanılma-
sının zorunlu olduğunu düşündüğünü 
açıkladı.
Daha sonra söz alan İzmir Tabip Oda-
sı Başkanı Dr. Funda Obuz, Tekirdağ, 
Adana ve Konya gibi birkaç il dışında 
Türkiye’de hiçbir İl Pandemi Kurulu’na 
Tabip Odalarının çağrılmamış olduğu-
nu, İzmir İl Pan-demi Kurulu’nda ; Vali 
dışında, Büyük Şehir Belediye Başkan-
lığı, Ege Ordu Komutanılığı, İl Jandar-
ma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlü-
ğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Ege, Dokuz 
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Eylül, Katip Çelebi ve Bakırçay Üniversitesi Rektörlükleri olduğunu, Kurul’da İzmir Tabip Odası’nın 
da yer alması için, yazılı olarak talepte bulundukları bilgisini paylaştı.
Oda Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı , aktif çalışan doktorların son derece moralsiz ve motivasyon-
suz olduklarını, bu duruma çözüm için çalışılacağını belirtti. KKE için Oda’ya çok sayıda telefon 
geldiğini ama genelde sonuçsuz kaldığını açıkladı. Malzeme eksikliğinin ilerde mutlaka çıka-
cağını düşündüğünü belirtti.Odanın İzmir’de giderek saygınlık ve güvenilirliğinin arttığını, twitter 
takipçilerinin bir hafta içinde 2500 den 8500 lere çıktığını, insanların haberleri doğrulamak için 
Odayı takip ettiklerini, açıklamalarımızda , yaptıklarımızda bunu göz önüne alarak davranmamız 
gerektiğini  belirtti. Giderek fizyoterapistler, lab. teknisyenler gibi hekim olmayan sağlık persone-
linin de sürece, tiraja, numune alma işlemine dahil olmaya başlayabileceğini öğrendikleri bilgi-
sini verdi.  
Dr. Süleyman Kaynak , hastanelerinde eldiven maske ve dezenfektan sıkıntısı olduğu için(olsa 
da bir süre sonra ortadan yok olabildiğini!) irtibata geçtikleri güvenilir ve uygun fiyatlı bir firma 
olduğunu, dileyenlerle paylaşabileceğini söyledi.
Son olarak Divan Başkanı Dr. Yıldıray Orhon, daha sık online toplantı yapılması önerisinin geldi-
ğini, bunun Divan olarak değerlendirileceğini söyledi.  Covid-19 Dayanışma Grubu’na giderek 
daha fazla ihtiyaç olacağını, gönüllü ağının büyütülmesinin gerektiğini, Hekim Meclisi’nin her bir 
üyesinin kendi biriminde, Dayanışma Grubu’nun doğal üyesi olarak çalışmasının ,bilgi alma ve 
dayanışmaya destek olmasının öneminin altını çizerek toplantıyı kapattı.

16 Nisan 2020 Hekim Meclisi Toplantı Tutanağı

Hekim Meclisi toplantısı, 16 Nisan 2020 tarihinde de pandemi nedeniyle telekonferans şeklin-
de, 29 katılımcı ve  “Pande-
mi Günlerinde İzmir/Sağlık 
Durumumuz”  gündemi ile 
yapıldı. Tek tek birim temsil-
cilerine söz verildi:
*Dr. Behiye Mungan Başkent 
Üniversitesi Hastanesi’nde 
pandemi ile ilgili yaşanılan 
süreci paylaştı. Dr. Mungan, 
5-6 civarında COVİD-19 
hastası bulunduğunu, he-
kimlerin izine çıkarıldığını, 
herkese ikişer adet yıkanı-
labilir maske verildiğini, sa-
dece hekimlere siperlik ve-
rildiğini belirtti.
*Dr. Aydan Taka Küçük, İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 100’ün üstünde olgu bu-
lunduğunu, odalarda tek tek hastaların yatırıldığını, 5 katta hasta olduğunu ve her katta yaklaşık 
12-13 hasta bulunduğunu, yoğun bakımda çok sayıda bulunduğunu belirtti. Son 2 haftadır temiz 
ve kirli alan oluşturulduğunu, temiz alanlarda COVİD-19 dışı hasta tedavilerinin sağlandığı bilgi-
sini verdi. Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) sıkıntısı yaşandığını, ancak İzmir Tabip Odasının sağla-
dığı KKE’lar ile sorunun epeyce çözüldüğü ve bu desteğin tüm çalışanlarda çok büyük memnu-
niyet yarattığının bilgisini verdi. Ek ödeme dağıtımı ile ilgili sorunlar yaşandığını ve yaşanacağını 
belirtti. Pandemi organizasyonunun gün geçtikçe bir düzene oturduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca 
entübasyon kabini ve kan alma kabinlerinin de İzmir Tabip Odası aracılığı ile sağlanmasının tüm 
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hastanede belirgin bir memnuniyet yarattığını belirtilerek teşekkürleri iletti.
*Dr. İnci Köseoğlu, İş Yeri hekimlerinin pandemi sürecini paylaştı. Hekimlerin kendi KKE’larını sağ-
ladıklarını dile getirdi. İşçilerin izne nasıl çıkarılacağı, hasta temaslılarının nasıl izole edileceği gibi 
durumlarla ilgili karmaşa yaşadıklarını, sevk ettiklerinde hastaların geri gönderildiklerini, Mene-
men DH’de test yapılamadığı, Aliağa DH’de test yapıldığı ancak sonuçların bir hafta sonra çıktığı 
ve bu süreçte işçilerin durumlarının nasıl takip edileceği ile ilgili belirsizlik olduğunu dile getirdi. 
İş yeri hekimlerinin pek çok iş yerine gitmek zorunda oldukları ve bu hekimlerin risklerinin yöne-
tilmesi ile güçlük olduğunu belirtti. Bazı OSGB’lerin bu süreçte korunma ve KKE sağlayamadığını 
dile getirdi. *Dr. Nuri Seha Yüksel ve Dr. Sibel Uyan Aile Hekimleri ile ilgili süreç konusunda bilgi 
verdi. İlk haftalarda COVİD-19 pozitif olan ASM’lerin kapatıldığını, sonraki haftalarda enfekte sağ-
lık çalışanlarının karantina sürecine alındığı, diğer personelin çalışmaya devam ettiklerini, test 
yapılma ve takip güçlüğü olduğunu, triaj yaptıklarını, KKE ile ilgili sorunlar yaşadıklarını ancak İz-
mir Tabip Odası desteği ile KKE kullanabildiklerini dile getirdiler. Emniyet görevlilerine ya da riskli 
olmayan gruplara test yapılırken riskli olan gruplara, aile hekimlerine test yapılmadığını belirttiler. 
Temaslı olguların tetkiklerinde sorun yaşadıklarını, tedavisi tamamlanan veya takip gerektiren 
kişilere ASM’lere gidin test yapılsın dendiğini ancak test bulunmadığını belirtiler.
*Dr. Derya Mengücük, test negatif kişilerin takibe alındığını ve bu kişilerin giderek sayısının arttığı-
nı, olumlu bir gidişat havası ile ASM’lere başvuru arttığını, ASM’lerde örnek alındığı söylenmesine 
rağmen örnek alınmadığını belirtti.
*Dr. Serkan Şen, Buca’da bulunan yaşlı bakım merkezinde 40 kişi ve 17 personel enfekte 
olduğu,yaklaşık 300 kişinin merkezde kaldığı, izolasyon ve tedavi süreci başlatıldığı konusunda 
bilgi verdi.
*Dr. Şeref Gülseren, muayenehaneye gitmediği, online seanslar aldığını belirtti. Ayrıca Türkiye 
Psikiyatri Derneği’nin (TPD) başlattığı sağlık çalışanına online psikososyal destek ekibinde oldu-
ğunu, tüm Türkiye’de psikososyal destek çalışmalarının yapıldığını, gönüllü psikiyatristlerin bu 
süreci yürüttüğü bilgisini verdi. Danışanların İstanbul ve Doğu Anadolu Bölgesinde malzeme te-
mininde güçlük yaşadıklarını ve ekip çalışmasının önemini vurguladıklarını dile getirdi.
*Dr. Nezaket Kaya, Türkiye Psikiyatri Derneği çalışmaları konusunda bilgi verdi. Gönüllü psikiyat-
ristlere travma eğitimleri, hizmet içi online eğitimler yapıldığını ve danışanlara psikososyal destek 
verilerek online süpervizyon süreci yaptıkları bilgisini verdi. Aslında olağandışı bir duruma olağan 
tepkilerin verildiği bu süreçte çoğu danışanın bu yaklaşımdan yararlandığını, daha öncesinde 
bir psikiyatrik tanıya sahip olan kişilerin bu süreç nedeniyle mevcut hastalarında bir alevlenme 
yaşayacakları kaygısının yoğun bir başvuru nedeni olduğunu ifade etti.
*Dr. Şükriye Kaplan Uzunoğlu, TPD çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarının enfeksiyonu eve 
taşıma, bulaştırma kaygılarının yoğun olduğunu, çocukları olanların yoğun suçluluk duygusu ve 
özlem içinde olduklarını, başvuru sayısının 250’den fazla olduğunu, yoğun bakımdan bile görüş-
me talep edildiği bilgisini verdi. Yakınları ile bulaş kaygısı olmadan nasıl görüşülebileceği ile ilgili 
Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon Hastalıkları Dernekleri ile bilgi alış verişinde bulunulması ile 
ilgili öneride bulundu.
*Dr. Süleyman Kaynak, İzmir Tabip Odası’nın izmir merkez ve çevre ilçelere ve birimlere yaptıkları 
ziyaretler ve malzeme desteğinin takdir edilesi bir çalışma olduğunu belirterek çalışmaları konu-
sunda teşekkür etti. DEÜTF Hastanesinin pandemi hastanesi olduğu, 6 katın 4 katının COVİD-19 
hastaları ile dolu olduğunu, yoğun bakımların tam dolu olmadığını, malzeme sıkıntısı yaşamadık-
larını, kişilerin bireysel olarak da malzeme temin ettiklerini belirtti. Asistan hekimlerin tamamen 
ön planda hizmet verdiğini, geniş bir nöbet ve çalışma programı ve listesi hazırlandığını, derma-
toloji ve göz hastalıkları gibi bazı branşların bu listeden şimdilik ayrı tutulduğunu daha sonra bu 
branşların da listeye dahil edileceği bilgisini verdi. Bulaş riski ön planda meslektaşlarımıza hızlı 
test yapılması çözüm olabilir mi soru ve önerisini sundu. Sağlıkta şiddet yasası ile ilgili düzen-
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lemeyle ilgili olarak çıkan yasanın da kar sayılabileceğini, TCK üzerinden bir yasa çıkarılmasının 
sağlık mevzuatı üzerinden çıkarılmasından daha etkili olabileceği ile ilgili görüşlerini ve ek sağlık 
mevzuatlarının yeteri kadar hukuk önünde bilinmemesinden kaynaklı sorunlar yaşanabileceği,  
ceza ertelenmesi ile ilgili hukuki durumların hali hazırda mevcut olduğu ile ilgili kaygılarını dile 
getirdi. Hastanelerde güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu, hekimi koruyan bir yasa çıkarılmadı-
ğı, hekime karşı suç işlendiği takdirde ceza artırımı olduğu ile ilgili  düşüncelerini paylaştı.
*Dr. Zafer Şişli, Psikososyal destek sisteminin iyi bir veri kaynağı olabileceği, bu vesile ile sağlık 
çalışanlarının verilerinin toplanabileceği ile ilgili görüşünü paylaştı.
*Dr. Fatih Sun, Çiğli EAH’de vaka sayısının önce arttığını son durumda stabil bir seyir izlediğini, 
işleyişin düzene girdiğini, malzeme sorunları olmadığını, COVİD poliklinikleri açıldığını, günlük 
polikliniklerin randevulu hasta aldıklarını, her gün 10-15 civarı hasta bakıldığını, acil serviste 300 
civarı başvuru olduğunu, yataklı kliniklerinin çoğunun boş olduğunu, çocuk uzmanları olarak 
COVİD pozitif vaka kabul etmeyip sevk ettikleri bilgilerini verdi.
*Dr. Ayşin Zeytinoğlu, EÜTF’de 32 sağlık çalışanının enfekte olduğunu, 9’unun doktor olduğunu, 
bu süreçte 9 vatandaşı COVİD-19 nedeniyle kaybettiklerini, çalışan sağlığı biriminin iyi çalıştığını, 
örnek alma merkezi oluşturduklarını, PCR çalıştıklarını, antikor testlerinin mükemmel olmadığını, 
bu testlerin standardizasyon ve validasyonlarının yeterli olmadığını, tanı testlerine laboratuvar 
olarak adapte olduklarını günlük 900-1000 test civarında yapabildiklerini, huzur velerinden ge-
len testlerin yoğun olduğunu, ekip sayılarını arttırdıklarını, 7/24 hizmet verebildiklerini, herkesin 
N95 maske istemesi nedeniyle bir karmaşa yaşandığını, maske kullanımı konusunda işlerin dü-
zenlendiği bilgilerini verdi. Testlerin belirtilerin başladığı ilk haftada üst solunum yolları örnek-
lerinden, ilerleyen haftalarda alt solunum yolu örneklerinden  iyi sonuç verdiği bilgisini verdi. 
Ege Üniveristesinde Azeri hekimlerin eğitildiği ve Azerbaycan’da hizmet verdikleri hatta oradaki 
ekibin başında kendi kardeşi de olduğunu da sözlerine ekledi.
*Dr. Candan Çiçek, virüsün tipleri konusunda bilgi verdi. B tipi virüsün klinik seyrinin daha ağır 
olduğu, Türkiye Halk  Kurumu’nun sekans yaptığını, 9 hasta örneğinden 6’sının Doğu Asya kö-
kenli olduğunu ve Türkiye’de bulunan virüs tipinin Birleşik Arap Emirlikleri kökenli olduğu bilgisini 
verdi. Kadın- erkek cinsiyetler arası farklılık gösterdiği, virüsün kadınlarda daha hafif seyir eğili-
minde olduğunu, aslında virüs hakkında hiçbir şey bilmediğimizi, verilerin Sağlık Bakanlığı’nda 
olduğunu belirtti. 11 Mart’tan beri EÜTF’de 9 eks görüldüğünü, sadece hastaneye başvurulardan 
bilgi edinilebildiğini, hastane başvurusu olmayanlarda virüs seyri ya da ölüm oranları ile ilgili bilgi 
sahibi olunamadığını, asemptomatik geçirme oranını hastaneye başvuru olmadığı için bilineme-
diğini , ülke dinamiklerinin farklılığı sebebiyle farklı oranlar olabileceğini ifade etti.
*Dr. Habibe Güneş, İnsan Hakları Komisyonu adına cezaevlerinde yaşanılan süreç ile ilgili bilgi 
verdi. Bazı cezaevlerinde revir doktorlarının COVİD-19 pozitif olduğu ile ilgili duyum aldıklarını, 
karantina odaları adı altında koğuşları ayırdıklarını, Çiğli ve Yeşilyurtta çalışan hekimlerin mah-
puslarla filyasyon yaptıkları bilgisi edindiklerini, İnsan Hakları Derneklerinin ve TTB’nin Adalet 
Bakanlığı ile mahpus koğuşu olan hastanelerle irtibatta olmaları halinde sürecin daha iyi yöneti-
lebileceğini, temaslıların daha iyi taranabileceğini, gereken özenin daha iyi gösterilmesi gerekti-
ğini belirtti.
*Dr. Ali Ağzıtemiz, İzmir Dayanışma Gönülleri Platformunun evden çıkamayan kişilere gıda kolisi 
dağıttığını, bu yardım faaliyetleri konusunda izmir Büyüksehir Beldiyesi ve çeşitli STK’ların aktif 
olarak çalıştığı bilgisini verdi.
*Katılımcılar, pandemi sürecinde hasta başvurusu ve KKE güçlüğü yaşayan ve çalışma koşulları 
belirsizleşen özel muayenehaneler ve özel hastaneler ile ilgili süreçleri tartıştı.
*65 yaş üstü hekimlerimizin evde kaldığı bu süreçte odamız tarafından aranılıp ihtiyaçlarının so-
rulması ve destek verilmesi ile ilgili olarak gönüllerin oluşturulması ve gereken desteğin sağlan-
ması konusunda İzmir Tabip Odasına başvurularının sağlanması konusu konuşuldu ve destek 
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verenlere teşekkür edildi.
*Bir Huzurevinde yaklaşık 1000 kişi bulunduğu, 2 hekim görev yapıldığı, birinin COVİD pozitif ol-
duğu, yaşlı bireylerin bu süreçte izolasyonları ve önlemleri ile ilgili iyi çalışma yapıldığı, 10 yaşlı 
bireyin kaybedildiği, bir tanesinin 70 yaş civarı olduğu onun da malignitesi bulunduğu, diğerleri-
nin 90 yaş üzeri olduğu, enfeksiyonun kontrol altına alındığı bilgisi verildi.
07 Mayıs Hekim Meclisi Toplantı Tutanağı
Hekim Meclisi olağan toplantısı 7 Mayıs 2020 tarihinde  40 katılımcıyla,tele-konferans şeklinde 
gerçekleştirildi. Pandemi sürecinde üçüncü kez gerçekleştirilen telekonferans şeklindeki meclis 
toplantısında   gündem  olarak;
1. Birim temsilcilerinin pandemi sürecinde birimlerindeki durum hakkında bilgilendirmeleri
2. Pandemi sürecinde covid-19  hastası olan sağlık çalışanlarının saptanması ve bu olgularla da-
yanışma konularının değerlendirlimesi
3. Prof.Dr. Feride Aksu Tanık’ın  “COVİD 19’dan salgın öncesine dönüş döneminde temel ilkeler” 
başlıklı sunumu konuları belirlendi

-İlk olarak  Hekim Meclisi  temsilcileri İzmir’deki birimlerinden mevcut durum bilgilerini ve süreç-
le ilgili düşüncelerini  paylaştılar.
İzmir’de 6050 Covid-19 hastası  ve hastalık nedeniyle  225 ölüm olduğu bilgisi verildi.
Üniversite Hastaneleri, devlet Hastaneleri ve özel hastanelerde genel olarak Covid-19 poliklinik-
lerine başvuru sayılarında azalma olduğu ancak poliklinik ve ASM başvurularında tesbit edilen 
Covid -19 (+) olgu yüzdesi önceki dönemlere kıyasla genel olarak daha fazla bulunduğu değer-
lendirildi.
Üniversite Hastaneleri’ndeki pandemi servisleri sayıları da, yatan hasta sayılarının düşmesiyle 
doğru orantılı olarak düşmekteolup (örneğin 9 Eylül Ünv. de tek servise düştü), normal poliklinik 
başvuru sayıları ise artmakta olduğu ifade edildi.
Pandemi sürecinde ASM lerde  filiasyon çalışmaları sürerken , bağışıklama çalışmalarınında her-
hangi bir aksama yaşanmaksızın sürdürüldüğü ifade edildi.
Özel hastanelerden bazıları  bir an önce pandemi hastanesi olmaktan çıkmak istediği, aynı şe-
kilde bazı devlet Hastaneleri’nin ( Bornova Türkan Özilhan Hastanesi gibi) pandemi hastanesi 
olmaktan çıkarılmasının  gündemde olduğu belirtildi.
İşyerlerinde Covid -19 geçirmiş olan hastaların işe dönüşlerinin nasıl olacağının , işyeri hekimleri-
nin üretim baskısı altında çalışılan yerlerdeki işçilerin ve kendilerinin sağlıklarını nasıl koruyacak-
larının planlanması gerekliliği vurgulandı.
 İzmir Tabip Odası yönetimi tarafından Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerle ilgili yapılan 
anket sonuçlarına göre; ankete katılanların %19 u ücretsiz izne çıkarıldıklarını, %60 a yakınında ise 
ücretlerde düşme olduğu görüldüğü ifade edildi. Tabip odamız özel sağlık kuruluşlarında çalışan 
ve ücretsiz izine çıkarılan hekimler için, ücret ödenmeyen ayların ücretinin ödenmesini de kap-
sayacak şekilde hukuksal süreci başlattığı bilgisi paylaşıldı. Kamu hastanelerinde yaşanan  ek 
ödemelerdeki haksızlıklarla ilgili  girişimler konusunda bilgi verildi
Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz meslektaşlarımızın , tanılarının meslek hastalığı kapsamında 
değerlendirilmesi konusunun  Tabip Odamız tarafından takip edildiği açıklandı. Bu konuda ge-
rekli başvuruların yapıldığı belirtildi.
Hekim Meclisi birim temsilcileri, İzmir Tabip Odası’nın pandeminin ilk günlerinden itibaren hızla 
organize olarak , gerek  kişisel koruyucu ekipman dağıtımı, gerekse birim  ziyaretleri ve telefonla 
kurulan iletişimlerle meslektaşlarımızın yanlarında olduklarını hissettirmelerinin olumlu etkisin-
den söz ederek, hekim ve hemşirelerimizin İzmir Tabip Odası’na  teşekkürlerini ilettiler.
 Normale dönüş süreci ile ilgili olarak  süreçteki gereksinime uygun  olarak temiz hastanelerin  
net olarak  ayrılmasının önemi belirtildi. Bu dönemin, eskiden beri dile getirdiğimiz, uluslararası 
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standartlara uygun koşullarda ( en az 15 dakika arayla hasta muayenesi, fiziksel mesafe koşulla-
rında bekleme alanları gibi)  sağlık hizmeti  ve özlük haklarımızın hakkedişimize uygun hale ge-
tirilmesi, performans dayatmasının kaldırılması konularında ısrarcı olmamız gereken bir dönem 
olduğu konusunda görüş birliğine varıldı.
- Daha sonra  Covid 19 hastası sağlık çalışanlarının durumları, ihtiyaçları hakkında bilgi paylaşı-
mında bulunuldu
“Tabip Odamız her hafta oda bünyesinde oluşturulan Korona Dayanışma Grubu’nun sahadan al-
dıkları bilgiyle, haftalık olarak “İzmir’de Covid-19 tanılı Sağlık Çalışanları” raporu yayınlamaktadır. 
4 Mayıs tarihli rapora 147 meslektaşımızınCovid -19 tanısı vardır.”  bilgisi paylaşıldı.
-Son olarak Prof.Dr. Feride Aksu Tanık “COVİD 19’dan salgın öncesine dönüş döneminde temel 
ilkeler” başlığıyla bir sunum yaptı
DSÖ Avrupa bölgesi için hazırladığı   “COVID-19 Geçiş Sürecinde Halk Sağlığı Önlemlerinin Güç-
lendirilmesi ve Uyarlanması” rehberinden bilgiler aktardı;
Kısıtlayıcı önlemlerin azaltılması ve geçişin yönetiminde altı çizilen dört temel bileşen var.
1. Hastalık karar süreçlerini halk sağlığı ve epidemiyolojik veriler yönlendirmelidir:
2. Sağlık hizmetlerini iki ana kulvarda sürdürülmelidir:
A. COVID-19 hastalarının gereksinimi olan koruyucu, tanı, izolasyon, tedavi hizmetlerinin sunumu
Sağlık sistemi COVİD-19 vakalarında yeniden artış olasılığına karşı hazırlıklı olmalıdır. Bu bağlam-
da birinci basamak sağlık hizmetleri, laboratuvar kapasitesi, akut gereksinimlere yanıt kapasitesi, 
yoğun bakım kullanımı vb alanlarda yeni senaryolara hazırlıklı olmak önemlidir.
B. Salgın sürecinde ertelenmiş, birikmiş olağan sağlık sorunlarına sahip hastaların başvurularına 
yanıt verilmesi
Kronik hastalıklar, bağışıklama takipleri, ruh sağlığı hizmetlerine gereksinimin  artabilecek olma-
sının göz önünde bulundurulması vb.
3. Salgının sosyal ve davranışsal etkilerini, boyutunu önemsemek gerekir
 Geçiş süreci toplumun etkin biçimde katılımı ve önlemleri desteklemesi ile olanaklıdır. Bu ne-
denle geçişin zamanlaması önemlidir.
4. Salgının bireyler, aileler ve topluluklar üzerindeki yıkıcı etkisini azaltmak için sosyal ve ekono-
mik destek verilmelidir
DSÖ ayrıca geçiş sürecinde altı temel ölçütün göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyor:
1. COVID-19’un bulaşmasının kontrol altına alınmış olduğu kanıtlanmalı.
2. Sağlık sistemi her vakayı tespit edebilmeli, izole edebilmeli, test uygulayıp, tedavi etmeli ve 
her temaslı kişiyi izleyebilmeli ve karantinaya almalı.
3. Huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, cezaevleri gibi has-
sas nüfusun toplu olarak bulunduğu yerlerde ya da mülteciler gibi dezavantajlı topluluklardaki 
salgın riski en düşük düzeye indirilmeli.
4. Okullar, fabrikalar, iş yerleri fiziksel mesafe, el yıkama olanakları, solunum hijyeni ve beden ısısı 
izlemleri vb gerekli korunma önlemlerini oluşturmalı.
5. Bulaş riski yüksek topluluklara yeni vakaların girişi ve bu topluluklardan dışarıya vaka çıkışının 
riski yönetilebilir olmalı.
6. Toplumların da bir sesi vardır, geçiş süreci konusunda bilgilendirilmiş, bu sürece katılımları 
sağlanmış olmalı.
Geçiş sürecinde sağlık çalışanları ve sağlık kurumları:
DSÖ hangi strateji uygulanırsa uygulansın sağlık çalışanlarının desteklenmesi ve korunmasının 
hem pandemiye yanıt hem de olağan sağlık hizmetlerinin yürütülmesi açısından çok gerekli ol-
duğunu belirtiyor.
Sağlık çalışanlarının koruyucu donanım kullanmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, vakala-
rın  artma olasılığına karşılık hastanelerin hazırlıklı olmasını tavsiye ediyor.
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Salgının toplumdaki olumsuz etkileri
1. Aşamada:Dezavantajlı topluluklarda daha yüksek hastalanma ve ölüm, iş kaybı, işsizlik, 
yoksulluk, açlık, cinsiyet temelli şiddette artış, stres ve anksiyetenin artışı, alkol tüketiminde 
artış...
2. Aşamada:Covid dışı nedenlerle hastaneye başvurulardan kaçınma ve bunun yarattığı 
ikincil etkiler, işsizlik, kira ödeyememe, barınma sorunları, gıdaya erişim sorunları, yetersiz 
beslenme, yaşlıların izolasyonu, dezavantajlı kesimlerin çocuklarında eğitimle ilgili sorun-
lar, firmaların kapanması, intiharlar, suç artışı, damgalama...
3. Aşamada:Önlenebilir hastaneye yatışlarda artış, uzun erimli sağlık sorunları, toplumun 
sosyal dokusunun tahrip olması, eşitsizliklerin artması, uzun erimli işsizlik, yavaş bir iyileş-
menin eşlik ettiği coğrafi farklılıklar...
Prof.Dr.Feride Aksu Tanık sunumunu şu sözlerle bitirdi:
Krizi kapitalistler değil de bizler hepimiz için fırsata dönüştürebiliriz. Kentlerimize geri ge-
len kuşların, havamızın temizliğinin, boğazdaki yunusların bize söylediği gibi sonsuz tüket-
meden de, sonsuz atıklar üretmeden ve çevreyi kirletmeden de bir yaşam mümkündür. 
Covid’in daha fazla eşitsizlik üretmesine izin vermemek mümkündür.

04 Haziran 2020 Hekim Meclisi Toplantı Tutanağı

Haziran 2020 olağan toplantısı internet üzerinden telekonferans şeklinde 37 meslektaşı-
mızın katılımıyla ger-
çekleşti. “Normal-
leşme sonrası nasıl 
çalışmalıyız?” sorusu 
üzerine ilk konuşma-
yı TTB Merkez Kon-
seyi Başkanı Prof. 
Dr. Sinan Adıyaman 
yaptı :  Dr. Sinan ADI-
YAMAN, yeni nor-
malleşme değil bu 
süreci  “yeni açılma” 
olarak adlandırma-
nın daha uygun ol-

duğunu söyledi.  Bu süreçte başka hastalıklara sahip olan bireylerin sağlık hizmeti alamadık-
ları, pek çok kişinin evlerinde öldüğünü ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü kısıtlayıcı tedbirlerin 
yavaş yavaş kaldırılmasının bazı mevcut veriler ışığında olması gerektiğini belirttiğini açık-
ladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan verileri yetersiz bulduklarını, en az 3 haftadır 
36.000 aktif hasta sayısı olduğunu istatiksel olarak düşündüklerini belirtti. DSÖ’nün 14 gün 
boyunca aynı miktar ya da artan miktarda test yapılması gerektiği, ona göre tedbirlerin alın-
ması gerektiğini bildirdiğini, ancak ülkemizde şüpheli olgulara test yapıldığını belirtti. Hasta 
sayısının azaldığı, hastaların önemli bir bölümünün pnömoni olarak gelmediği, virüsün mu-
tasyona mı uğradığı yoksa virulansının mı azaldığının henüz bilinmediğini ifade etti.  14 gün 
içinde test sayısı artışının verileri ve mevcut durumu daha doğru olarak yansıtabileceğini 
belirtti.  Antep’te Mayıs ayına göre hasta sayısının 5 katına çıktığını, Mersin’de Şehir Hasta-
nesinin dolduğunu, özellikle Manisa Turgutlu’da hasta sayısının çok arttığını, filyasyon yapıl-
madığını, Marmaris’te 15 gündür olgu yokken son 3 gündür şehre girişler nedeniyle hasta 
görülmeye başlandığını, Diyarbakır, Van, Batman, Artvin, Tekirdağ, Kırşehir gibi şehirlerde 
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hasta sayılarının oldukça arttığını bildirdi. Açıklanan ölüm oranlarının azalması ile başarı 
varmış gibi gösterilmeye çalışıldığını söyledi. TTB olarak, İstanbul Tabip Odası ve UDEK ile 
beraber cerrahi tıp derneklerinin başkanlarını davet ettiklerini,  bu süreçte “elektif cerrahi 
nasıl olmalıdır” tartışıldığını, birinci dalga pandemi sürecinin daha henüz sönmediği, belki 
pikler olabileceği,  sonbaharda da ikinci dalganın olacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade 
etti. İlgili toplantıda Anestezi grubunun  bütün hastaları COVİD olarak değerlendirileme-
yeceği, klavikula üzeri işlem yapan hekimlerin mecbur kalınmadığı sürece işlem yapılma-
masının önerildiğini, Bakanlık tarafından yayınlanan Sağlık Kurumları Çalışma Rehberi’nde 
ameliyatlarda hastanın şikayeti yoksa PCR yapılmasının zorunlu olmadığı ibaresinin bu-
lunduğunu  ancak ilgili toplantıda mümkünse preop bütün hastalara PCR yapılmasının 
önerildiğini,  %40-50 yalancı negatiflik verilmesine rağmen testin yapılmasına karar veril-
diğini belirtti.  Özellikle haziran ayı ortalamaları görülerek operasyonlara karar verilmesinin 
de konuşulduğunu sözlerine ekledi.  Şu anda yapılan açılım ile toplumsal bağışıklık için 
%50-60 kişinin enfekte olması gerekmekte, ancak mevcut durumda %5 civarında olduğu,  
65 yaş üstü kişilerin çok bunaldığını, ev kazaları, psikolojik sıkıntılar oluşmaya başladığını, 
bütün kurallara bu grubun uyduğunu söyleyerek sözlerine son verdi.  
Dr. Nuri Seha YÜKSEL tarafından İstanbul Üniversitesinde yeni antikor testi yapmaya baş-
lanıp başlanmadığını sorması üzerine Dr. Sinan Adıyaman bu testin  %90 üzerinde doğru-
luk oranına sahip olduğu, antikor testleri ile tarama testleri yapılması gerektiği, bu testle-
rin tüm ülkede yapılması gerektiği ve Testin yakın zamanda geldiğinin  doğru olduğunu 
söyledi.
Dr. Mübetcel İLHAN, yeni açılım süreci ile ilgili olarak Dr. Feride Aksu Tanık tarafından DSÖ 
kriterleri ile ilgili  geçen ayki toplantıda konuşulduğu, bundan sonrasında esnek çalış-
maların sağlanması,  virüs yükünün azaltılması açısından iyi olacağı, yoğunlukların nasıl 
olacağını ön gördüklerini, bu nedenle virüs yükü artacağının aslında belli olduğu, özellikle 
sağlık alanında esnek çalışma ve randevulu çalışmanın önemini vurguladı. Ayrıca sağlık 
çalışanlarının çalışma kurallarına ve özene uymaları, toplumsal süreç açısından da önemli 
olduğunu ifade etti.
Dr. Lütfi ÇAMLI, açılma sürecinin getirebileceği ile ilgili kaygıları ve vakaların artacağı ile 
ilgili kaygılarını dile getirdi. Bugün İran’dan gelen bir haberi duyurdu. Önlemlerin gevşe-
mesi ile ilk başlangıçtakinden çok çok daha fazla vaka olduğunun bilgisini verdi. Bu açılım 
süreci ile her şeyin eski hale gelmeye başladığı, bir felaketle karşılaşmamayı dilediğini 
söyledi. Kamu çalışanlarına idari izin gelip özel sektörde çalışan kronik hastalara idari izin 
gelmemesi, gebelerin çalıştırılması, aile hekimlerine yüklenen yükler ile ilgili itirazları ol-
duğunu belirtti.
Dr. Funda BARLIK OBUZ,  İzmir’de 501 sağlık çalışanının bu süreçte enfekte olduğu, son 
günlerde bir sağlık çalışanın Dr. Suat Seren Tepecik Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH’de 
olduğu, kontrol amaçlı yoğun bakımda izlendiği bilgisini edindiklerini, yeni olgu bildirilme-
diğini söyledi.
Dr.Lütfi ÇAMLI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı yazıldığını, test sayıları, sağlık çalışanı ve 
koşullarla ilgili verileri istediklerini söyledi. Henüz yanıt gelmediğini ifade etti.  
Dr. Cemal GÜVERCİN, 2006 yılında kuş gribi ile ilgili görevlendirildiğini, pandemi olasılığı 
ile ilgili çalıştıklarını, beklenen sonuçların olmadığını, halk sağlığı tedbirleri ve birinci basa-
mak hizmetlerinin bu süreçte ne denli önemli olduğunu fak ettiğini ve bu hizmetlerin öne-
mini vurguladı. İzmir TO’na çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.  Pandemi sürecini genel 
olarak değerlendirmek istediğini belirtilerek sosyal, siyasal kazanımlar olduğunu, 1. Ba-
samak ya da dahili hastalarda defansif tıbbın yerleşebileceği riskinin olduğunu, pandemi 
baskısı ile hekimlerin hastalara daha az dokunabileceği, laboratuvar ve radyolojiye daha 
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çok yüklenebileceği, yaşamın tıbbileştirilmesi riski olabileceği ve mevcut kısıtlamaların 
ileride izleme gibi durumlar ortaya çıkarıp mahremiyetin bozulabileceği ile ilgili kaygılarını 
ve öngörülerini  dile getirdi.
Dr. Yıldıray ORHON, bir dahiliye uzmanı arkadaşı  ile görüştüğünü, randevu sisteminin 
düzenlenmesi, sevk zincirinin yeniden gündeme gelmesi gibi durumların planlanmasının 
önemli olduğunu, planlama ve düzenleme yapılmaz ise pek çok riskli durumun ortaya 
çıkabileceği ile ilgili görüşlerini aktardı.
Dr. Aydan TAKA KÜÇÜK, Tepecik EAH’de 1 Haziran itibari ile normalleşme sürecine geçil-
diği, enfekte hasta sayısının azaldığı, bazı COVİD servislerinin kapatıldığını belirterek 8.30 
da poliklinikler başlatılacağı, 8.30-9.30 arası randevusuz gelenler, 9.30 sonrası randevulu 
ve 30 hasta bakılacağı ile başhekimlikten talimat aldıklarını ancak bu sistemin yürümeye-
ceği, insanların istedikleri saatlerde geleceğini, bekleme salonu yükünün azaltılamaya-
cağını dile getirdi. Saat 21’e kadar olan mesai ile ilgili olarak daha önceki yıllarda bu konu-
nun gündeme geldiği, bu durumun gerçekçi olmadığı ve reddettiklerini , ancak Temmuz 
ayında ek mesai uygulamasına başlanacağını bildirdi.
Dr.Nuri Seha YÜKSEL, ASM’lerdeki süreci anlattı. Esnek mesai neden devam etmeli, açıl-
ma sürecinde ne yapılmalı ile ilgili çalışmalarını Sağlık Müdürlüğü’ne ve TTB’ye bir rapor 
ile bildirdiklerini söyledi. ASM’lerde güvenli çalışma ile ilgili önerileri sunduklarını bildirdi. 
2 yıl önce pandemi çalışmalarını ve yapılması gerekenleri konuştuklarını, daha önceden 
yapılmış rehberin bugün kullanıldığını belirtti. ASM’lerde randevulu sistemle hasta mua-
yene edilmesi sağlanabilirse sevk sisteminin tam olarak yürütülebileceğini söyledi. Has-
taların hastaneye gitmek istemediklerini, bu nedenle ASM’lere başvurduklarını ve sürekli 
aradıklarını ve bu kişilerle yoğun uğraşı verdiklerini, mevcut sağlık sistemi yöneticilerinin 
aile hekimlerinden beklentilerinin oldukça yüksek olduğunu, bu yükü karşılamakta zorluk 
çektiklerini belirtti.  Randevulu sistem ve hastaya 20 dk ayrılması sürecinin sahiplenilmesi 
ile herkesin bunu öğreneceği ve bu sistemin yerleşeceğini sözlerine ekledi. Bu süreçte 
235 ASM’ye ulaştıklarını, KKE temin ettiklerini, orada çalışanlar ile birebir temas kurmanın 
önemini ve çalışanların memnuniyetini gördüklerini ve İzmir Tabip Odası’nın bu alandaki 
çalışmaları ile öne çıktığını da sözlerine ekledi.
Dr. Mustafa VATANSEVER, İzmir Tabip odası’nın çalışmalarını takdir ettiğini belirtti.İşyeri 
hekimi olarak, servise binen, hizmet veren gündelik çalışan insanlarla birlikte olduğunu,  
bilimi rehber edinen kişiler olarak topluma rehber olduklarını ve olunması da gerektiğini 
ifade etti.  Hekimler ve sağlık çalışanları kayıpları ve onların sorunlarına odaklanılmasının 
önemli olduğu, diğer meslek odalarının da kendi üyeleri ile benzer çalışma yapmaları, 
ülke gündemi gereği bölünmenin olmasına izin verilmemesi, TTB’nin asli gücünün he-
kimler ve sağlık çalışanlarından geldiği ve onlarla temas edilmesinin sağlanması, top-
luma mesajlar verildiği gibi üyelerine de aynı oranda mesaj verilmesinin sağlanmasının 
önemli olduğunu dile getirdi.
Dr.Mübetcel İLHAN, DEÜTF’deki Hekimlerin temsilcisi olarak seçilen Başak Bayram’a 
tebriklerini içtenlikle dile getirdi.
Dr. Başak BAYRAM  hasta sayısının azaldığı, acillerde pek çok alandan hekim bulunurken 
normalleşme sonucunda bu hekimlerin kendi alanlarına çekildiklerini ifade etti. Önümüz-
deki süreçte hekimlerin defansif tıbba yöneleceği, acilcilerin elinde yoğun bir hasta oldu-
ğu, bu hastaların sürecinin yönetilmesi ile ilgili güçlükler yaşadıklarını, bundan sonrasında 
hekimleri ziyaretlerin ve desteklerin büyük moral olduğunu söyledi, kısıtlı sayıda hasta 
alınabileceği bir süreçte hastaların acil servislere yükleneceği, 21’e kadar mesailerde acil 
servis hekimlerinin de düşünülmesi gerektiği, pek çok hastanede riskli işlem yapılacak, 
izolasyon yapılacak, pandemi için  uygun alanların olmadığı, bunların göz önünde bulun-
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durulması, 2. Dalga için hazırlık yapılması gerektiğinden söz etti. Maddi destek bildirimi ve 
bildirilenin verilmemesi ile ilgili de motivasyonların azalmasına neden olduğunu bildirdi. 
İzmir için pozitif olgu sayısının azaldığını, 1/5 gibi pozitiflik varken bu oranın düştüğü, ancak 
sonraki haftaların belirleyici olacağını söyledi. Sosyo ekonomik düzeyi düşük olan bölge-
lerde hasta oranın daha fazla olduğu ifade etti. Hastalar daha çok genç iken 65 yaş üstü 
kişilerin sokağa çıkmaya başlaması ile yoğun bakım kapasitelerin yetmeyeceği kaygısını 
İtalya ile karşılaştırarak dile getirdi. Ortalama yaş grubu genç-orta yaş grubu iken mortalite 
oranının çok da iyi olmadığını sözlerine ekledi.  
Dr. Hakan KÖSE, sağlıkta şiddet ve performans sistemi ile ilgili sorunların unutulmaması, 
hele ki bu süreçte performans sistemi değil hak ettikleri ödemelerin sağlanmasının önemini 
dile getirdi.
Dr. Oya Otyıldız, çevre sorunlarının da bu süreçte devam ettiği, Efem Çukuru’nda şirket ça-
lışmalarını ve alanını 2,5 kat arttırdığı, çevre komisyonunun yaptığı başvurular ve açtığı dava-
lar ile daha önce alınmış olan uygunsuz ÇED raporunu ilgili mahkemenin iptal ettiği, şirketin 
ruhsatını iptal edilen ÇED raporuna göre aldığı için şirketin kapatılmasının uygun olacağı 
ile ilgi bilgi verdi. Pandemi süreci devam etse de bu sürecin bir süre sonra biteceği ancak 
önemli bir konu olan çevre sorunlarının göz ardı edilmemesine vurgu yaptı.
Dr. Zafer ŞİŞLİ, geçen hafta gebe olan bir hemşiremizin öldüğü, idari izinlerde ayrımcılık ya-
pılmamasının sağlanması, randevulu çalışma ve temiz alanla çalışmanın önemini vurguladı. 
5 dk’da bir hasta bakılan eski sisteme dönülmemesinin önemi vurgulandı. Bunun kamuoyu-
na duyurulmasının, açıklanmasının daha yararlı olacağını sözlerine ekledi. Kamu sağlığının 
ne denli önemli olduğu, eski zihinsel ezberlere dönülmemesinin sağlanması, pandemi ile 
kamu sağlık sisteminin öneminin toplum tarafından görüldüğü, sağlık sisteminin yapısının 
bu fırsat ile düzenlenmesinin önemini ifade etti.
Dr. Başak BAYRAM, sonraki süreçte kişisel koruyucu ekipmanların bittiği, kalitesizleştiği, 
üreticilerin standartlara uyması, KKE kullanılmadığında kişilerin enfekte olduğunu ve stan-
dartlar ile ilgili çalışma yapılmasını talep etti.
Dr. Sinan ADIYAMAN, sağlık çalışanlarına tarama yapılmasını hep vurguladıklarını, vurgula-
maya da devam edeceklerini, TTB’nin gebe sağlık çalışanlarının da idari izinli sayılması için 
başvurduklarını, performans sistemi ile ilgili en baştan beri söyledikleri bu sistemin kaldırıl-
masının önemli olduğunu ve bu süreçte bu konuda da çalışma yapmak gerektiğini, KKE ile 
ilgili olarak da TMMOB ile beraber çalışma yapmak gerekebileceğini dile getirdi.
Dr. Semih GÜNER, sürü bağışıklığı da denilebilen bir sürecin tüm ülkeler tarafından oluştu-
rulmaya çalışıldığı, ülkemizde de sağlık sisteminin zorlandığı noktaya kadar belki bu açılma 
sistemine devam edilebileceğini ifade etti.
Katılımcılar TTB Başkanı Dr. Sinan ADIYAMAN’ın da katılımı ve verdiği bilgilere teşekkür 
ederek toplantı sonlandırıldı.
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BİRİM TOPLANTILARI
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Hekimlerin sorun ve önerilerini çalışma ortamlarında değerlendirmek amacıyla 21 bi-
rimde toplantı düzenlenmiştir. Nasıl bir oda istiyoruz? Odanın öncelikleri ne olmalı so-
rularının ele alındığı bu toplantılar ile hekim, meslek örgütü ilişkileri güçlendirilmiş, 
karşılıklı bilgilendirme süreçleri ile sorunlara birlikte çözüm getirilmeye çalışılmıştır. 
Meslektaşlarımızdan gelen öneri ve talepler doğrultusunda gerekli çalışmalar hayata 
geçirilmiştir.

BİRİM TOPLANTILARI
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KOMİSYON RAPORLARI

Oda’nın mevcut komisyonları güçlendirilerek ve yeni komisyonlar, çalışma grupları oluş-
turularak Oda yönetimi geniş bir tabana yayılmıştır. 

Oda yönetimi olarak karar alma ve uygulama süreçlerinde komsiyonların görüş ve öne-
rileri temel alınmıştır. 

Komisyonlarımızla birlikte çok sayıda bilimsel toplantı, kurs, sosyal etkinlikler hayata ge-
çirilmiştir
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Aile Hekimliği Komisyonu 08.05.2018 tarihinde İzmir Tabip Odası Veli Lök toplantı salonunda bir 

araya geldi. Toplantıya Dr.Birtürk Karaboğa, Dr.AşkınKesal, Dr.Süheyla Salman, Dr.Seval Acar, 

Dr.İbrahim Çalan, Dr.Ajlan Aktaş, Dr.Abdulkadir Kasımoğlu, Dr.Nuri Seha Yüksel katıldı. Toplantı 

gündeminde konuşulan ana başlıklar;

 1. Evde Sağlık Hizmetlerinde aile 

Hekiminin yeri ve sorumlulukları

2. ASÇ(aile saglığı çalışanı) olmadan 

hizmet veren AHB(Aile Hekimliği 

Birimi)leri. Aile Hekimlerinin yaşadı-

ğı sorunlar.

3. 24 Haziran seçimleri nedeni ile 

seyyar sandıklarda oy kullanılması 

için rapor düzenlenmesi konusun-

da yaşanan sıkıntılar.

4. ASM binalarının yenilenmesi ta-

dilatı konusunda ki uygulamalar. 

Farklı kurumlardan kiralanan ASM’ 

lerin bu konularda yaşadığı sıkıntılar

5. ASM denetimlerinde yaşanan keyfi uygulamalar ve farklı yaklaşımlara karşı .denetim süreçle-

rine dahil olabilmek amacıyla çalışma yapılması.

6. Son günlerde Bakanlık yetkilileri ve AHEF in yaptığı görüşmeler sonucunda yayınlanan değer-

lendirmelerin sıkıntı yaratabilecek bir çok unsuru taşıması nedeni ile incelenmesi.

7. Son dönemde açılan ya da açılması planlanan “0” nüfuslu AHB lerin iş barışını bozacak, hak ka-

yıplarına yol açacak noktalara ulaşma ihtimali ve yanlış planlamalarla halkın ihtiyaç olan yerlerde 

hizmet alması yerine beli çevrelere fayda sağlayabileceği anlaşılan yer seçimlerinin değerlendi-

rilerek yönetimle paylaşılması.

8. Sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması konusunda baskı oluşturulması.Bunun için saha ile bera-

ber harekete geçme ,tavır koyabilme yollarının değerlendirilmesi.

9. Düşük emeklilik ücretleri, yıpranma payı konusunda yaşanan sıkıntılara karşı diğer basamak-

lardaki meslektaşlar ve çalışanlarla mücadelenin yükseltilerek sürdürülmesi

10)Aile hekimliğini ilgilendiren konularda oda, dernek ve sendikaların ortak çalışmalarda bulun-

ması .

Genel hatlarıyla görüşülen konuların sonraki toplantılarda ,  sorunları somut olarak ortaya koya-

rak çözüm önerileri üretecek çalışmalar yapılması kararına varıldı.

AİLE HEKİMLİĞİ KOMİSYONU
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30 Temmuz 2018 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü ile aile hekimliği uygulamasında yaşanan so-

runları  görüşüldü.

30 Temmuz 2018 tarihinde, İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Bediha Salnur ile yapılan görüşmeye İzmir 

Tabip Odası adına  Genel Sekreter Dr.Lütfi Çamlı, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nuri Seha Yüksel, 

Sağlık ve Sosyal Hizmet  Emekçileri Sendikası adına İzmir Şubesi Başkanı Dr. Fatih  Sürenkök, 

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma  Sendikası adına Ege Şube Başkanı Dr. 

SimayMemiş ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Aşkın Kesal  katıldılar. Görüşmelerde Sağlık Müdür-

lüğünden  konularla ilgili olarak  Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Bayrakcı ve Başkan 

Yardımcısı Dr. Gökhan Afacan da bulundu.

Aile Hekimliği denetimlerinin uygulanma şekli, denetimler sonucunda yapılan soruşturmalar ele 

alındı. Denetimlerde yaşanan sorunlarla ilgili bilgiler paylaşıldı ve çözüm önerilerimiz iletildi. De-

netimler öncesinde yapılan eğitimlerde ve denetim sırasında  İzmir Tabip Odası’ndan gözlemci 

bulunmasının İl Sağlık Müdürlüğünce değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.

Aile Hekimliği performans değerlendirmelerinde yaşanan sorunlar, yapılan kesintiler konusunda 

çalışanlar tarafından dile getirilen yakınmalar aktarıldı. Performans  itirazlarında yaşanan sorun-

ların Müdürlüğe bildirilmesi,mevzuattan kaynaklanan sorunlar için ise Müdürlüğe raporlama ya-

pılarak Bakanlık düzeyinde yeni düzenlemelerin sağlanması  görüşü paylaşıldı.

Denetlemeler sırasında uygulanan kriterlerin ilçeler ve denetleyiciler arasında farklılıklar gös-

termesi konusu tartışıldı. İdari uygulamalar, disiplin konularına yaklaşımlar ve aylık çalışmalar ile 

ilgili  karşılıklı bilgilendirme yapıldı.  Aile Hekimlerinin rahatsız olduğu noktalar ifade edildi. Defin 

nöbetlerine çözüm üretebilmek adına yeni bir düzenleme gerektiği görüşüldü.

Mesleğimize yakışır bir ortamda geçen görüşmelerde iletişim kanallarını açık  tutmak  adına iki 

ayda bir koordinasyon toplantıları düzenlenmesi konusunda fikir birliğine varıldı.  

7 Eylül 2018 tarihinde İzmir İl Sağlık 

Müdürlüğü’nde Aile Hekimlerinin 

Sorunları Görüşüldü

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nde 7 Eylül 

2018 tarihinde Aile Hekimliği ile ilgili 

yapılan toplantıya, İzmir Tabip Odası 

adına Yönetim Kurulu üyesi Dr. Nuri 

Seha Yüksel katıldı. Toplantıya İl Sağ-

lık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetle-

ri Başkanı Dr.Hakan Bayrakçı, Başkan 
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Yardımcıları Dr. Neşe Zeren Nohutcu, Dr. Özlem Haydaroğlu ve İzleme Değerlendirme Birimi 

sorumlusu Dr. İlknur İnanlı, İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Başkanı Dr. Birol Kocaman ve 

Yönetim Kurulu üyeleri katıldılar.

Denetim dönemi öncesinde aile hekimlerinin sorunları, 

önceki denetimlerde yaşanan sorunlar, çözüm önerile-

ri ve beklentiler dile getirildi. Denetimlerde İzmir Tabip 

Odasi ve İZAHED temsilcilerinin gözlemci olarak bu-

lunması kararlaştırıldı.

Defin nöbetleri konusunda yaşanan sorunlar tartışılır-

ken bu nöbetlerin aile hekimlerinin görevi olmadığı, 

kalıcı ve farklı bir çözüm için ortak çaba harcanması ge-

rektiği görüşleri dile getirildi. Bu toplantıların iki haftada bir yapılması kararlaştırıldı.

 

12 Ekim 2018 tarihinde Renkli reçete sistemi derhal durdurulsun! açıklaması yapıldı.

26 Eylül 2018 tarihinde İzmir’in pilot il seçildiği “Renkli Reçete Sistemi” uygulamasının tüm reçe-

telerde hayata geçirilmesi Aile Hekimliğinde çok büyük sorunlar yaratmıştır. Bu sistemin neden 

uygulanmaya başladığı sorusuna anlamlı bir yanıt bulamayan hekimler yaptıkların işlemin ge-

rekçesini bilmek istemektedir Sık olarak arıza veren sistem Aile Sağlığı Merkezlerinde gün içinde 

uzun süre hizmetin aksamasına neden olmaktadır.zmir Tabip Odası konu ile ilgili bildiri hazırladı.

Polikliniklerde muayene işlemi sonrasındaki reçete düzenlenme süresi daha önceki döneme 

göre üç katına çıkmıştır. Uzayan işlemler hekimlerin hastalarına yoğunlaşmalarını engellerken 

dışarıda biriken hastaların tepkisi oluşmaktadır. Bu baskı nedeniyle muayene olmak isteyen has-

talar şikâyetlerini tam anlatamamakta, hekim hata yapmaya zorlanmaktadır. Kayıtlarda ciddi ka-

yıplar yaşanmakta, hastanın geçmişini inceleme, değerlendirebilme şansı ortadan kalkmaktadır. 

Koruyucu hizmetler olan gebe, bebek izlemleri, bilgilendirmeleri aksamakta, kronik hastalıklar 

konusunda hasta eğitimine zaman kalmamaktadır. 

Ücretsiz bir Aile Hekimliği Bilgi Sistemi istenmekle birlikte, alt yapısı yetersiz teknik destek hat-

tının,  sorunlara çözüm üretemeyen, hastayı ve hekimi mağdur eden sistemin derhal durdurul-

ması gereklidir. Sistemin farklı bölgelerde farklı hastalara ilaç reçete edilebilmesine yol açması, 

bilgi güvenliği açısından da ciddi bir sorundur. 

Alt yapısı yetersiz, sahadaki hekimlerin görüşleri alınmadan yapıldığı çok açık olan “Renkli Reçe-

te Sistemi”, hekimlik uygulamasında hatalara ve hekimlere yönelik şiddete yol açmadan hemen 

durdurulmalıdır. 

 

9 Kasım 2018 tarihinde Aile hekimlerine uygulanan baskı ve mobbing Sağlık Müdürlüğü 

önünde bir basın açıklamasıyla protesto edildi.
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İzmir’de aile hekimlerine uygulanan baskı ve mobbing 9 Kasım 2018 tarihinde İzmir İl Sağlık Mü-

dürlüğü önünde İzmir Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekcileri Sendikası İzmir Şube ve 

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve 

Dayanışma Sendikası İzmir Şubesinin or-

tak düzenlediği basın açıklaması ile pro-

testo edildi.

On dört  farklı ilden aile hekimliği örgüt-

leri temsilcilerinin de katıldığı  etkinlik-

te ilk sözü alan İzmir Tabip Odası Genel 

Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı son dönemde 

hekimlere yönelik artan baskılardan ve şu 

anda TBMM’de görüşülen torba yasadan 

bahsederek antidemokratik düzenleme-

lerden derhal vazgeçilmesini istedi. Mes-

lektaşına mobbing uygulayan sağlık mü-

dürlüğü yöneticilerini uyararak bu durumun devam etmesi durumunda İzmir Tabip Odası olarak 

etik, deontolojik ve yasal süreçleri başlatacaklarını ifade etti. 

 Daha sonra söz alan Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal görüşülen 

torba yasada aile hekimlerinin izinleri ile ilgili de kabul edilemez maddeler bulunduğunu belirtti. 

“Bu yasaların çıkması ve hekimlerin de buna ses çıkarmaması için bizlere mobbing uygulanıyor.” 

dedi. Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Murat 

Bolat ise yaptığı konuşmada “Buradaki sorun sadece kişiler özelinde uygulanan baskı ve mob-

bing değildir. Aile hekimlerini yola getirme çalışmasıdır. Bizi sokmak istedikleri kalıba uymayaca-

ğız.” açıklamasında bulundu.

İzmir Aile Hekimleri Derneği ve diğer illerden gelen aile hekimliği örgütleri adına kısa konuşma-

ların ardından İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nuri Seha Yüksel ortak basın açıklama-

sını okudu. Okunan aşağıdaki basın açıklaması sonrası toplantı sona erdi.

29 Kasım 2018 tarihinde Aile Hekimliğin-

de Güncel Durum konulu panel yapıldı.

İzmir Tabip Odası, İzmir Aile Hekimleri Der-

neği ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları 

Birlik ve Dayanışma Sendikası işbirliğiy-

le düzenlenen “Aile Hekimliğinde Güncel 

Durum” paneli, 29 Kasım 2018 tarihinde 

Odamızda yapıldı.
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Moderatörlüğünü DEÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD öğretim üyesi Doç. Dr. Tolga Günvar’ın 

yaptığı panelde, Odamız Yönetim Kurulu üyesi Dr. Nuri Seha Yüksel, İZAHED Yönetim Kurulu 

üyesi Uz.Dr. Kürşat Akkaya, Birinci Basamak 

Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendi-

kası Genel Başkanı Dr. Murat Bolat ve Odamız 

Avukatı Mithat Kara birer konuşma yaptılar.

Dr. Nuri Seha Yüksel, birinci basamak sağlık 

hizmetlerinin temelini oluşturan aile hekimliği 

sistemininde önemli sorunlar olduğunu, Sağlık 

Bakanlığı’nın bu sorunlara çözüm üretmek ye-

rine dışarıdan izlediğini, hekimlerin ve aile sağ-

lığı merkezi çalışanlarının çaba ve özverisi ile 

sistemdeki açıkların kapatılabildiğini, ülke dü-

zeyinde birçok aile sağlığı merkezinin koşulları nedeniyle tercih edilmediğini ve boş olduğunu, 

aile hekimlerin ve birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşlarının birlikteliğinin önemli olduğunu, 

aile hekimliğinde getirilmek istenen birçok olumsuz düzenlemenin birlikte yürütülen mücadele 

sayesinde engellendiğini vurguladı.  

Uz. Dr. Kürşat Akkaya, aile hekimlerinin her geçen gün yeni sorunlarla karşı karşıya geldiğini,  aile 

hekimlerine koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgisi olmayan birçok görevin verildiğini, aile hekimleri-

nin bu yeni görev tanımlamaları nedeniyle hastalarla karşı karşıya geldiğini, aile hekimlerine sat-

ranç oynamak isteyenler için dahi rapor verme yükümlülüğü getirildiğini, ağır iş yükü nedeniyle 

koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde aksamalar oluştuğunu ifade etmiştir.

Dr. Murat Bolat, aile hekimliği mevzuatı ve sözleşmelerinin bir çok hukuki sorun içerdiğini, bir 

metnin sözleşme olarak kabul edilebilmesi için tarafların üzerinde konuştukları ve anlaştıkları bir 

metin olması gerektiğini, aile hekimliği sözleşmelerinin gerçek anlamda bir sözleşme olmadı-

ğını, mevzuattaki tanımlamalar ve yargının bakış açısı nedeniyle aile hekimlerinin hukuki statü-

sünün belirsizlikler içerdiğini, aile hekimlerinin statüsünün ne olması gerektiği konusunda farklı 

görüşler olduğunu, birinci basamak sağlık çalışanlarının birlikte mücadelesinin önemli olduğu-

nu, birlikte mücadele edildiği takdirde aile hekimliği 

uygulamasındaki hukuksuzlukların önüne geçilebile-

ceğini ifade etmiştir.

Av. Mithat Kara,  devletin kamu hizmetlerinde farklı 

istihdam modellerini uyguladığını, bu istihdam poli-

tikalarını kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi birlikte 

değerlendirmek gerektiğini, aile hekimliği mevzuatı 

ve uygulamalarının ilk ortaya çıktığı günden bu yana 

hukuki güvenceden uzak belirsizlikler içerdiğini, Ana-
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yasa Mahkemesi’nin aile hekimlerinin hukuki statüsünü Anayasa’nın 128.maddesi bağlamında 

“diğer kamu görevlileri” olarak tanımladığı, kanun yapma tekniği açısından uygun olmasa da aile 

hekimlerinin özlük haklarına ilişkin birçok düzenlemenin yönetmeliklere bırakıldığını, aile hekim-

liği sözleşmelerinin yanlış anlaşılmaya neden olduğunu, bu sözleşmelerin anlaşıldığı şekliyle bir 

özel hukuk sözleşmesi olmadığını, karşılıklılık içermediğini, teknik anlamda idari sözleşme olarak 

değerlendirilebileceğini, sözleşme olarak ifade edilen bu metin ile aile hekimlerinin aile hekimli-

ği statüsüne girdiğini ve aile hekimliği mevzuatında belirlenen kurallara uymayı taahhüt ettiğini, 

aile hekimliği mevzuatındaki hukuka aykırılıklara karşı hukuksal mücadelenin devam edeceğini 

ancak hekimlerin birlikte mücadelesinin de önemli olduğunu vurgulamıştır.

 

Sunumların ardından soru ve yanıt bölümüne geçilen toplantıda, toplantıya katılan dinleyiciler 

sorularını ve değerlendirmelerini paylaştı.

03.01.2019 İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından  “Aile Hekimlerinin Yaşadağı Sorunlar 

her geçen gün artıyor! “ basın açıklaması yapıldı.

2019’da  12. yılını dolduracak aile hekimliği uygulaması yeni yıla büyük sıkıntılarla girmekte olup 

yeni sözleşmeler endişelerle tek taraflı bir şekilde imzalandı.  Yıllar içinde sık sık değişen uygu-

lamalar, yeni eklenen görevler, angaryalarla tükenen aile hekimleri, şu an ülkede yaşanan eko-

nomik durumun tanımının ifadesinin bile  krize dönüştüğü ortamda zorlanmaktadır. İşletmeye 

dönüştürülen Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) son torba yasayla artık bir bilinmeze doğru sürük-

lendiğini düşünen Aile Hekimleri, 7151 sayılı sağlık torba yasasındaki “Aile hekimleri ferden veya 

müştereken personel çalıştırabilir ve işveren olabilir.” ifadesinin gelecekte  birinci basamak sağlık 

hizmetlerinde de piyasalaşmanın ve özelleşmenin habercisi olduğunu düşünmekte ve kaygı-

lanmaktadır. Düzenlenmesi beklenirken ücretsiz izin hakkının torba yasada vekalet bırakılması 

şartına bağlanması Aile Sağlı Merkezi çalışanlarını son derece üzmüştür.

Kendine kayıtlı nüfusun koruyucu hizmetlerini veren, bağışıklama, bebek, gebe, loğusa ve yaşlı 

hastaların takiplerini yapan aile hekimleri, dört yüzün üzerinde farklı konuyla ilgili düzenlenmesi 

istenen raporlar nedeniyle büyük bir iş yüküyle uğraşırken bu işlem nedeniyle hakarete, baskıya 

ve hatta fiziksel şiddete uğramaktadırlar. Son torba yasayla sağlıkta şiddeti önleme konusunda 

bir ilerleme sağlanacağı belirtiliyorsa da beklenen olmamış hekimleri şiddetten koruyacak cay-

dırıcı cezalar getirilmemiştir.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesi b bendinde  Aile Hekimliği Biriminin ”Bir 

aile hekimi ile en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıyı” ifade ettiği açıkça belirtilmesine 

rağmen yıl ortasında alınan resmi verilere göre İzmir ilinde 177  birimde Aile Sağlığı Çalışanı bu-

lunmamaktadır. Yani 177 birimde  aslında yönetmeliğe göre aile hekimliği hizmeti uygulanama-

makta  yaklaşık 460 bin vatandaş bu hizmeti gerektiği şekilde alamamaktadır. Bu eksiklik nedeni 
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ile kendi birimindeki iş yükü yanında bu eksikliği gidermeye çalışan Aile Sağlığı Çalışanına kayıtlı 

yine en az 460  bin vatandaşın da  bebek izlem, gebe izlem ve eğitimi, loğusa bakım ve eğitimi 

eksik kalmaktadır. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 16. madde 1 bend C fıkrasında da 

belirtildiği üzere ”Valilik Aile Sağlığı Elemanı olarak çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan yerleri ve 

sayıyı belirleyerek kurumdan talepte bulunur. Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun 

görüşü ile pozisyon adedi belirlenir.”  Bu büyük eksikliğin; bebek ve anne ölümleri ile karşılaş-

madan , koruyucu hizmetlerin aksamasına bağlı ciddi kayıp ve sağlık sorunları yaşanmadan, iş 

barışını bozacak durumlar oluşmadan  hızla giderilmesi valiliğin sorumluluğundadır. 

Yeni sözleşme döneminde kamu binalarının kiraları %46 artış göstermiştir. Özel binalarda hizmet 

veren aile hekimleri de bu ekonomik durumda yüksek kira artışları ile karşı karşıya kalacaktır. As-

gari ücretteki artış çalışanlar için  tarafımızca yetersiz bulunmakla birlikte bu artışın Aile Hekim-

lerine “cari giderler” adı altında verilen ödenekle karşılanamayacağı görülmektedir. 2019 yılında 

bu ödenekte yeterli artış yapılmaması durumunda ASM’ler işlemez hal alacak ve ASM’de hizmet 

veren bir çok çalışan işsiz kalacaktır. Bunların yanı sıra  elektrik, telefon, internet ücretlerindeki 

artışlar yüksek enflasyon nedeni ile artan masraflar, tıbbi sarf malzemelerde yükselen fiyatlarla 

ASM’lerde hizmetin sürdürülmesi imkansız gözükmektedir.

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan geç saatlere kadar süren programlarda halk, sağlık konusun-

da yanlış bilgilendirilmekte, vatandaşın sağlığıyla ilgili yersiz kaygılar oluşturulmakta ve eksik 

bilgilendirme nedeni ile sağlık kuruluşlarına gereksiz başvurular olmaktadır. Bu bilinçli yayınlar 

piyasalaşan sağlığa yeni müşteriler kazandırırken, müşteri memnuniyeti esas alan bir ortamda 

koruyucu hizmetleri sürdürmek neredeyse olanaksız hal almaktadır. Kolay ulaşılabilirliği nedeni 

ile  bunun etkilerine en sık maruz kalan  aile hekimleri, tartışmaların , gereksiz isteklerin ve şid-

detin merkezindedir.

SABİM ve CİMER’e yapılan şikayetlerin gereksiz olanlarının  Sağlık Müdürlüğünce elendiği ifade 

edilse de açılan soruşturmalardaki gerekçeler ya bu elemenin yeterli  olmadığını ya da bu ge-

reksiz şikayetlerin,  kimi idareciler tarafından art niyetli olarak bazı aile hekimleri üzerinde mob-

binge varan baskı unsuru olarak kullanıldığını düşündürmektedir.

Sağlık Bakanlığının merkezi birimleri arasındaki koordinasyon eksikliği belirgin bir şekilde ortaya 

çıkmaktadır. Her gün yenisi eklenen yetersiz planlanmış, sahaya danışılmadığı açık uygulamalar 

aile hekimlerini tüketmektedir.

Bu zorlaşan şartlar nedeni ile hekimler artık Aile hekimliği sistemi içinde çalışmak istememek-

tedir. Boş kalan ve yeni açılan 49 Aile Hekimliği Birimi için yapılan son yerleştirmede sadece 

19 birim seçilmiş 30 birim boş kalmıştır. Bu yaklaşık 50 bin kişinin koruyucu sağlık hizmetinden 

mahrum kalacağının da bir göstergesidir.

Negatif performans, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun zorlukları yanında, kayıtlı 

hasta sayısı bakanlıkça düşürülerek gelirleri de azalacak aile hekimleri, mutsuz, yorgun ve en-

dişelidir.Türk Tabipleri Birliği’nin  kamuoyuyla paylaştığı talepler dikkate alınarak sahanın görüş-
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leri önemsenmelidir. Tek taraflı sözleşmeye mecbur bırakılan bu sistemde hekimlerin haklarını 

savunmak, halkın daha nitelikli ve eşit sağlık hizmeti almasını sağlamak için İzmir Tabip Odası 

olarak aile hekimliği sistemi içinde  koruyu-

cu sağlık hizmeti sunan meslektaşlarımızın 

yanında olacağımız bilinmelidir.

6 Şubat 2019 tarihli Aile Hekimliği Komis-

yon Toplantısı

Aile Hekimliği Komisyonu 06.02.2019ta-

rihinde İzmir Tabip Odası Veli Lök toplan-

tı salonunda bir araya geldi. Toplantıya 

Dr.NuriSeha Yüksel, Dr.Birtürk Karaboğa, Dr.Sibel Uyan, Dr. Derya Mengücük katıldı. 22.02. 2019 

tarihli TTB Aile Hekimliği Çalıştayı Gündemiyle Komisyonumuzda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Sağlık sistemindeki dikey  yapılanma ve örgütlenme modellerinin sağlık harcamalarının artma-

sına neden  olduğu ve toplumun sağlık hizmetlerinde etkin ve yararlı olmadığı pek çok çalışma-

da ortaya konmuştur. Hastalık ve hastalık maliyetlerinin azaltılmasında yatay yapılanma model-

lerinin daha etkili olacağı düşünülmüştür.

2-Birimler arasında denetleme dışında bir bağlantı ve işbirliği olmaması, sağlığın birey bazında 

ele alınması, toplumun geneline yansımasına engel olmaktadır.

3-Sistemin tamamen vatandaş memnuniyeti üzerine kurgulanması, bilimsel ve etik gereklilikle-

rin gözardı edilmesi, aile hekimliği verilerinin toplum yararına analiz edilmesini engellemektedir..

4-TSM  hizmetlerinin  toplum sağlığı açısından herhangi bir işlev ve sorumluluğu olamadan sa-

dece Aile hekimliği birimleri ile evrak alışverişi şeklinde yürütülmesi gerçek anlamda bir sağlık 

hizmeti oluşmasını engellemektedir.

5-Defansif Tıp davranışlarının artması da sağlık harcamalarının artmasına sebep olarak ‘’sağlıksız’’ 

sisteme dolaylı olarak hizmet etmektedir.

6-Sağlık politikaları ve SGK uygulamaları birinci basamak hekimliğini kısıtlamakta ,üst basamak-

lara sevki arttırarak maliyeti arttırmaktadır.

7-Sağlık hizmetinin kolay ulaşılabilir ve vatandaşa maliyetinin az olması ,kişinin kendi sağlık so-

rumluluğunu alarak yaşam tarzı değişiklikleri gibi koruyucu sağlık önlemlerine önem vermesini 

engellemektedir.

8-ASM lerde pratikte gerçekleştirilemeyen hizmetler için zorunlu kılınan mekan ,cihaz ve 

sarf malzemeleri harcamaları ayrı bir ekonomik yük oluşturmaktadır.Örn: Üreme Sağlığı 

odası,stapler,negatoskop

9-Ödeme yönetmeliği , negatif ve pozitif performans uygulamaları  emeğin değeri  üzerinden 

ücretlendirilmesini engellemektedir. Bu uygulama ve yönetmelik kaldırılmalı , odalar, sendikalar 
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ve diğer STK ların katılımı ile toplu sözleşme olanağı sağlanmalıdır.

 

TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri buluşması Antalya’da gerçekleştirildi. 

Sonuç Bildirgesinde aşağıdaki kararlar alın

• Sağlıklı yaşam, doğa, çevre ve sağlıklı toplum istiyoruz

• Sağlık giderlerinin tamamı genel vergilerden karşılansın, sağlık hizmeti kamu tarafından, her-

kese eşit tamamen ücretsiz verilsin istiyoruz

• Birinci basamak sağlık hizmetlerinin, tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılanmış kamu binalarında, 

toplum yönelimli, kapsayıcı ve koruyucu hekimliğin öncelendiği bir anlayışla kamusal hizmet 

olarak sunulmasını istiyoruz

• Performansa dayalı olmayan, emeğimizi karşılayacak ve emekliliğimize de yansıyacak bir üc-

ret istiyoruz

• Mezuniyet sonrası eğitimlerin mevcut haliyle devam etmesine karşı görüş ve önerilerimizin 

yaşama geçirilmesini istiyoruz

25 Mart 2019 tarihli Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı

Aile Hekimliği Komisyonu 25.03.2019tarihinde İzmir Tabip Odası Veli Lök toplantı salonunda bir 

araya geldi. Toplantıya Dr. Birtürk KARABOĞA, Dr.Aşkın KESAL, Dr. Derya MENGÜCÜK, Dr.Sibel 

UYAN, Dr.NuriSeha YÜKSEL katıldı.

Komisyonda;

1) Tabip Odası çalışmalarının sahada tanıtılması, sahadaki Aile Hekimleri ile ilişkilerin ve iletişimin 

güçlendirilmesi amacı ile Nisan ve Mayıs aylarında,

-Ödemiş, Tire, Torbalı, Beydağ, Kiraz

-Bergama, Dikili ve Kınık ilçelerine

İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyon üyelerinin ziyareti planlanmaktadır.

Bu amaçla ;

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulundan:

1-Ziyaretin yönetimden katılacak kişi veya kişilerce fiilen desteklenmesinin,

2-Aile Hekimleri ile direk iletişim kurabilmek için İzmir Tabip Odası uzantılı mail adresi oluşturul-

ması, Aile Hekimliği Komisyonu sayfasına yerleştirilmesinin,

3-Açılan bu mail adresine yönlendirilmiş, Aile Hekimliği Komisyonu sayfasında öneri/ talep for-

mu oluşturulmasının,

4-Ziyaretlerde dağıtılmak üzere, içeriği Komisyonca belirlenmiş ekteki broşürün çoğaltılmasının,

5-Çalışmaya ait: ulaşım yemek ve konaklama masraflarının odaca karşılanmasının

Talep edilmesi kararlaştırılmıştır.

Halkımızın sağlığını önemsemeyen, sağlık raporlarını sadece bir imzaya indirgeyen, hekim-hasta 
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ilişkisinde gerilimlere yol açabileceğini öngördüğümüz 1 Ekim 2019 günü Sağlık Bakan-

lığı tarafından yayınlanan “Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” Üzerine 

aynı gün İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve İşçi Sağlığı 

Komisyonu olarak toplandık. İtirazlarımızı ortaya koyduk:01.10.2019
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Toplantılarda alınan kararların sonucu olarak çeşitli resmi kurum temasları gerçekleştirdik:
                

İl Sağlık Müdürü ziyareti

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu 
ile birlikte 23 Ocak 2020 tarihinde 
İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Bu-
rak ÖZTOP’u makamında ziyaret 
etti. Aile hekimliği sisteminde ya-
şanan sıkıntılar konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu. 
             

İzmir İl Milli Eğitim Müdürünü zi-
yaret ettik.09.08.2019

Sporcu Sağlığı ve Sağlık Rapor-
ları konusunda İzmir İl Gençlik 
ve Spor İl Müdürünü  ziyaret et-
tik.22.08.2019
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EĞİTİM ÇALIŞMALARI  

Aile Hekimliği Kolu olarak Aile Hekimlerine yönelik 
eğitim çalışmaları planladık ve hayata geçirdik: “Aile 
Sağlığı Merkezinde Acil Kardiyoloji ve Resüsitas-
yon’’  14.09.2019  

“Aile Hekimlerine Yönelik KOAH Tanı ve Tedavisine 
Güncel Yaklaşım”   eğitimi 20.11.2019
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“Çocuk Ortopedisinde Güncel Yaklaşımlar”  
21.12.2019

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ZİYARETLERİ     

Ödemiş, Tire, Bayındır, Beydağ, Kiraz, Kara-
burun, Bayraklı, Buca, Menemen ilçelerinde  
ASM leri ziyaret ettik. 142 aile hekimine ulaştık.

Sağlıkta Şiddet Kitapçığı üzerinden İzmir Ta-
bip Odası çalışmaları anlatıldı. Meslektaşları-
mızla sorunlar ve çözüm önerilerini konuştuk. 
Hekimlerin sorunları, özlük hakları, meslek 
etiği, meslek ilkeleri ve toplumsal duyarlılı-
ğında Tabip Odasının birleştiriciliğine vurgu 
yaparak, örgütlülüğün önemli olduğunu ifade 
ettik.
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KATILDIĞIMIZ ULUSAL ETKİNLİKLER

7.Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi Birinci Basamak Sağlık Sistemi ve Aile Hekimliği 
oturumu 19.10.2019/ANKARA

     Diyarbakır Eylül 2019
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11-12 Ocak 2020 tarihinde Şanlıurfa Tabip Odası ve TTB Aile Hekimliği Kolu nun 
ortaklaşa Şanlıurfa da düzenlediği ‘’Aile Hekimliğinde Anne ve Bebek Ölümleri 
ve Bağışıklama Çalıştayı’na katıldık
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PANDEMİ SÜRECİNDE AİLE HEKİMLİĞİ

İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu olarak Mart-Mayıs 2020 döneminde Triajın 
gerekliliği ve nasıl uygulanabileceği konusunda sosyal medya üzerinden ve birebir 
bilgilendirme çalışması yapıldı. Komisyon üyeleri tarafından yaklaşık 250 ASM ziyaret 
edildi. Arkadaşlarımızın Sorunları üzerine konuşuldu, çözüm önerilerinde bulunuldu.

Covid kesin ve olası tanılı 11 İlçe de 25 ASM de arkadaşımızla birebir temas (telefon)
kuruldu. Bu süreçte yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Sorunlar konusunda çözüm-
leyici olmaya çalıştık.
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Aile Sağlığı Merkezleri yönünden pandemi sürecinin değerlendirilmesi, yaşanan 
sorunların ve çözüm öner-
ilerinin ortaya konması, 
önümüzdeki dönem değişen 
şartlar göz önünde bulunduru-
larak “yeni normal” koşullarına 
uygun çalışma şartlarının be-
lirlenmesi amacıyla 13 Mayıs 
2020 tarihinde internet üzer-
inden bir toplantı düzenlendi. 
14.05.2020

Aile Sağlığı Merkezlerinde 
Covid-19 Pandemisi ve “Yeni 
Normal“ konusunda İzmir İl 
Sağlık Müdürü ile görüşme 
gerçekleştirdik. 29.05.2020

Aile sağlığı merkezleri, e-nabızda yaşanan sıkıntıları düzeltme onaylama yeri 
değildir. Rapor için vatandaşları aile sağlığı merkezlerine yönlendirmenin hali 
hazırdaki sağlık hizmetlerine 
gereksiz iş yükü/bulaş riski 
oluşturması nedeniyle  uy-
gun olmadığı açıktır. Hastayla 
hekimi karşı karşıya getiren bu 
yeni angarya uygulamasına 
derhal son verilmesini, der-
hal gerekli düzenlemelerin 
yapılarak, eksiklilerin gider-
ilmesini talep ettik. 04.06.2020
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Asistan Hekim Komisyonu ilk toplantısı 23.05.2018 tarihinde yapılmıştır. 

Toplantıya katılan Hekimler : 
Dr.Enis Yiğitaslan, Dr.Gizem Keçeci Özgür, Dr.Coşkun Kahraman, Dr.Kevser Durmuş, Dr.Servan 
Küçük, Dr.Mehmet Ali Ak, Dr.Sera Şimşek, Dr.Dilara Güner

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR

1. İzmir Asistan Hekim Komisyonu kuruldu

2. Örgütleme adına taleplerimizi dile getirdiğimiz afiş ve bildi-
rilerin basılıp, İzmir’deki tüm hastanelerin asistan odalarına da-
ğıtılması

3. Asistan hekimlerin Tabip Odası ile temasının artmasını, üye-
liklerin yapılmasını sağlayan etkinlikler planlamak

4. Kültür-sanat komisyonu ile görüşülerek sosyal etkinliklerin yapılması

5. Eylül ayına planlanacak asistan hekim çalıştayı düzenlemek ve asistanların tükenmişlik ile ilgili 
görüşlerinin anket aracılığıyla alınması

6. Bir sonraki toplantı gününün grup (whatsapp) üzerinden belirlenmesi 

Asistan Hekimler Komisyon Toplantısı 26.06.2018 yapılmıştır.

Toplantıya katılan Hekimler : Dr.Gizem Keçeci Özgür, Dr.Öykü İskenderoğlu, Dr.Kevser 
Durmuş, Dr.Özgür Beşli, Dr.Mehmet Ali Ak, Dr.Sera Şimşek

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR
1. Yaz döneminde İstanbul Protokolüne dair uygulamalı bir eğitim düzenlenmesi kararı alındı. 
(Temmuz ayında)
(acil servis, aile hekimliği ve adli tıp asistanlarına bu konuyla ilgili özellikle çağrı yapılması)
2. Temmuz ayı içerisinde asistan odalarına afiş ve broşür dağıtımının tamamlanması.
3. Ağustos ayında sosyal etkinlik (sinema gibi) düzenlenmesi
4. Ağustos ve eylül ayında asistan çalıştayının başlıklarının, tarihinin belirlenmesi ve hazırlıklara 
başlanması.Anket çalışması.
5. Ekim ayında asistan çalıştayının düzenlenmesi. (Diğer illerden asistan komisyonundaki arka-
daşlarımızın da çalıştaya davet edilmesi)  

Asistan Hekimler Komisyon Tutanağı 03.12.2018 tarihinde yapılmıştır.
Toplantıya katılan Hekimler : Dr.Coşkun Kahraman, Dr.Gizem Keçeci Özgür, Dr.Kevser Dur-
muş, Dr.Sera Şimşek

ASİSTAN HEKİM KOMİSYONU
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İstanbul Protokolü

Aistan Hekimler Komisyonu ve İnsan Hakları Komis-
yonu tarafından hazırlanan ve 23-24.06.2018 tarihinde 
Türkcan Baykal tarafından 20 asistan hekimin katıldığı 
‘İstanbul Protokolü’ adlı atölye çalışması yapılmıştır.

24. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

08.12.2018 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 24. 
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Asistan ve Genç Uz-
man Hekimler oturumunda Dr. Kevser Durmuş ve Dr. 
Coşkun Kahraman; Türkiye sağlık ortamı ve TTB Gün-
demi Oturumunda da Dr. Gizem Keçeci görev almıştır.

Film Gösterimi: Ekümenopolis

Komisyonda alınan kara gereği; belgesel ve film gös-
terimleri yapılmış bu kapsamda

1. 22.12.2018 tarihinde Ucu Olmayan Şehir: Ekümeno-
polis adlı film gösterimi yapılmıştır. 

2. 06.03.2019 tarihinde Kapitalizm: Bir Aşk Hikayesi adlı 
film gösterimi yapılmıştır. 

Sağlıkta Şiddet Paneli 14 mart Tıp Bayramı haftası 
etkinlikleri kapsamında 14.03.2019 tarihinde Atatürk 
Kültür Merkezinde yapılan ‘Sağlıkta Şiddet’ konulu 
panelde Dr. Gizem Keçeci Özgür konuşmacı olarak 
katılmıştır.

Genç Hekimler ve Tıp Öğrencileri ile Buluşma

15.01.2020 tarihinde genç hekimler ile tıp öğrencileri-
nin Tabip Odası ile iletişimini güçlendirmek için buluş-
ma yapılmıştır.

Asistan Hekim Kokteyli

Seçim öncesi odanın yürüttüğü çalışmalar hakkında 
bilgilendirme yapılması ve asistanların katılımı için 
05.01.2020 tarihinde kokteyl yapılmıştır.
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İzmir Tabip Odası Emekli Hekimler Komisyo-
nu 14.05.2018’de toplandı. Toplantıya katılan 
hekimler; Dr.Türkan Süren, Dr.Ramazan Gök, 

Dr.Gülümser Güren, Dr.Zeren Özdilek, Dr.Baha Ta-
neli, Dr.Aysel Gürsoy, Dr.Fatma Yurttaş, Dr.Birsen 
Avcıoğlu, Dr.Doğan Sarıca, Dr.Sedef Önde, Dr.Rıza 
Çakmak, Dr.Güzin Karagöz. Oda Yönetimi adına 
Genel Sekreter Dr.Lütfi Çamlı katıldı.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar;

1. Lokal ihtiyacının önemli olduğu bu konuda yöne-
timin çaba göstermesi istendi. DEVAK önerisi getirildi.

2. Ücretlerde sadece emekliler için değil tüm sağlık çalışanlarla birlikte ücret artışı mücadelesi 
verilmelidir.

3. Sağlıkta emeklilere yönelik kolaylıklar, Devlet hastaneleriyle emeklilere öncelik protokolü, 
Özel hastanelerde katkı payının alınmaması ya da indirim yapılması için görüşülmesi

4. Genç ve çalışmayan emekli hekimlerin komisyona çağrısı ve katılımlarının sağlanması için ne 
yapılır.

5. Emekli hekimlerin ücretlerinde Hakim ve Subay hekimlerin statüsüne uygun düzeltme yapıl-
malıdır.

6. Geçici olarak Fatih Sürenkök, Doğan Sarıca, Sedef Önde yürütme olarak seçildi. Fatma Yurttaş

7. Başka bir STK’nın lokalinin kullanılması Ege Tıp ve Dokuz Eylül Tıp Fak. eski mezunlar üzerinden 
yıllık buluşmasının organize edilmesi.

8. Park sorunu olmayan bir lokal ayarlanması.

9. Whatsapp grubunun kurulması. Emekli Hekimler Komisyonu için. 

10 İlaç firmalarıyla iletişim kurulması (Lokal için)

11. Toplantı odalarının bir tanesinin geçici olarak lokale dönüştürülmesi

12. Özel hastanelerle konuşulup indirimli, farksız ücretlendirmenin organize edilmesi (Can Hast.)  

Alınan kararlar çerçevesinde özel sağlık kuruluşları ile temasa geçilerek emekli hekimlere uygu-
lanacak katkı payı indirimi ve öncelikler belirlendi. Bunlar Oda web sayfasında duyuruldu. Hekim 
Lokali girişimleri maliyet nedeniyle olumlu sonuç vermedi. 
13-14 Ekim 2018 tarihinde Manisa Tabip Odası tarafından düzenlenen Emekli Hekim Kol toplantı-
sına Emekli hekimleri temsilen Dr.Fatma Hikmet Yurttaş ve Dr.Aysel Gürsoy katıldı.

EMEKLİ HEKİMLER KOMİSYONU
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Bu toplantıda;

1. Maaş artışının Bağkur ve SSK emeklisi hekimle-
re de yansıtılması için çalışmaya karar verildi. Ay-
rıca çalışan emekli hekimlerinde maaş artışından 
yararlanabilmesi için hukuki işlemler başlatıldı. 
(Daha önce aynı yasa emekli hekimler için çıkartıl-
mış. Önceleri çalışan emekli avukatlar mahkemeye 
başvurmuş ve kazanmışlar. Önümüzde örnek dava 
olduğu için aynı yasadan faydalanma hakkımız ol-
duğu söylendi.)

2. Emekli hekimlere yönelik sosyal destek alanlarından (huzur evleri, yaşam evleri, gündüz akti-
vite merkezleri) oluşturulmasının önemi ve çalışmalar konuşuldu.

3. İzmir Tabip Odası Emekli Hekim Komisyonu Dr.Birsen Avcıoğlu tarafından (Çınarlar ve Filizler 
buluşuyor) projesinin uygulamalarının anlatılması değerlendirildi. 

4. Emekli Hekim sorunlarının tüm hekimlerin sorunu olduğunun anlatılmasına yönelik plan üze-
rinde çalışıldı.

Hükümet tarafından uygulamaya konulan emekli hekim maaş artışı birçok haksızlığı, adaletsiz-
liği beraberinde getirmiştir. Bu konuda yaklaşık 600 emekli hekime Odamız Hukuk Bürosu tara-
fından hukuksal danışma verildi. Dava açan hekimlere hukuksal destek verilmesi sağlandı.

Emekli Hekimler Komisyon başkanının rahatsızlığı nedeniyle görevden affını dilemesi üzerine 3 
Nisan 2019 tarihinde yeni bir yürütme oluşturulmuştur.

Dr. Gülden Aykanat, Dr. Alper Büyükakkuş, Dr. Sema Çamlı, Dr. Mübetcel İlhan, Dr. Aytuğ 
Balcıoğlu’nun katılımıyla oluşan yeni yürütme kurulu pandemi sürecinde 65 yaş sokağa çıkma 
yasağı bulunan 1200 üye meslektaşımızı arayarak süreöte yaşanan sıkıntıları çözme, maske, si-
perlik gibi koruyucu ekipman oda tarafından karşılanması çalışması gerçekleştirildi.

Pandemi sürecinde emekli meslektaşlarla dayanışma oluşturularak yaşanan sıkıntılara çözüm 
getirilmeye çalışıldı.
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Halk Sağlığı Komisyonu ilk toplantısını 14.05.2018 tarihin-
de gerçekleştirdi. Daha sonra 31.05.2018 tarihinde Dr. Feri-
de Aksu, Dr.Şafak Taner, Dr.Kevser Durmuş, Dr.Sera Şimşek, 
Dr.Meltem Çiçeklioğlu, Dr.Mehmet Gülay, Dr.Ramazan Gün-
göl, Dr.Meral Türk, Dr.Ali Osman Karababa katılımıyla ko-
misyon çalışmalaraına başladı. 

Bu dönemde 16 kez toplanan komisyon aşağıdaki etkinlik-
leri gerçekleştirdi. 

Ata Soyer 22. Halk Sağlığı Güz Okulu 

“Krizde Sağlık” konusu ile 30 Kasım- 2 Aralık 2018 tarihlerinde İzmir Alsancak Havagazı Fabrika-
sında yapıldı. Türk Tabipleri Birliği desteğiyle İzmir Tabip Odası tarafından SES İzmir Şube ve İzmir  
Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen okula çoğunluğu sağlık çalışanı olmak üzere 
70 kişi katıldı.İlk gün krizlerin oluşum süreçleri, ikinci gün krizin emekçilere etkisi, son gün krizin 
sağlığa etkisi ve baş etme yolları tartışıldı.Güz Okulunda her eğitim günü katılımcı ve eğiticilerin 
birlikte olduğu müzik dinlentileri ile sonlandırıldı. Okulun öğrencileri arasında TTB merkez kon-
seyi üyeleri ve İzmir Tabip Odası yönetim kurulu üyeleri de vardı.

Güz Okulunda yapılan sunumlar:

• Yaşanan Krizler ve Nedenleri (Mustafa Durmuş)
• Krizlerin Siyasal Değerlendirilmesi (Sungur Savran)
• Krizleri Anlamak; Türkiye Örneği Üzerinden (Ali Rıza 
Güngen)
• Krizin Emekçilere Etkisi (Mustafa Kemal Çoşkun)
• Toplumsal Cinsiyet Açısından Kriz (Melda Yaman)
• Emeğe Saldırıda Güncel Politikalar (Onur Bakır)
• Kriz ve Sosyal Politikalar (Kuvvet Lordoğlu)
• Kriz ve Sağlık (Kayıhan Pala)

PANEL: Krizle Baş Etmek

Moderatör: Mehmet Zencir
Panelistler:
Arzu Çerkezoğlu
Bülent Nazım Yılmaz
Fikret Çalağan

Şarbon Hastalığı

13.09.2018 tarihinde İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘’Şarbon Hastalığı’’ ko-
nulu panele komisyonumuzdan Ali Osman Karababa konuşmacı olarak katılmıştır.

HALK SAĞLIĞI KOMİSYONU
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Gezegen Sağlığı Sunumu

17.10.2018 tarihinde Prof.Dr. Hakan Abacıoğlu tarafın-
dan Gezegen Sağlığı konulu bir sunum gerçekleşti-
rildi.

Kamusalın Değişimi

18.12.2018 tarihinde Prof. Dr. Atilla Göktürktarafından 
kamusallık, kamusal alan ve bunun yıllar içerisindeki 
değişimi ile ilgili sunum yapıldı. 

Gıda Güvenliğinde Güncel Meseleler

16.03.2019 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık tarafından 
gıda güvenliği ve güvencesine ilişkin güncel sorunlar 
ve tartışmalar ile ilgili sunum yapıldı. 

Ata Soyer 23. Halk Sağlığı Güz Okulu 

15-17 Kasım 2019 Küresel Gıda Krizi ve Halk Sağlığı 
başlıklı Ata Soyer 23. Halk Sağlığı Güz Okulu Alsan-
cak Havagazı Fabrikasında yapılmıştır. 

Güz Okulunda yapılan sunumlar

• Kavramlar; Gıda Güvenliği, Gıda Güvencesi, Gıda Egemenliği…
• Küresel Gıda Sisteminin Krizi
• Tarım ve Gıda Politikaları
• Tarımsal Uygulamaların Sağlık İlişkisi
• Beslenmede Doğrular ve Yanlışlar
• Beslenme Davranışlarının Şekillenmesi
• Tüketim Nesnesi Olarak Gıda
• Gıda Müşterekleri ve Kooperatifler

TTB Halk Sağlığı Kolunun ve İzmir Tabip Odası 
Halk Sağlığı Komisyonunun bir etkinliği olarak 
gelenekselleşen “ATA SOYER HALK SAĞLIĞI 
GÜZ OKULU “ her yıl İzmir’de yapılmaktadır.
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Arkeolojik Arkeometrik Bilgiler Eşliğinde Bes-
lenme Sağlık İlişkisi konulu sunum gerçekleşti-
rildi.

Ata Soyer XXIII. Halk Sağlığı Güzokulu kapsa-
mında, Arkeolojik Arkeometrik Bilgiler Eşliğinde 
Beslenme Sağlık İlişkisi konulu sunum Ahmet 
Uhri tarafından 15 Kasım 2019 tarihinde İzmir 
Tabip Odası Orhan Süren Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi.

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

12 Aralık 2019 tarihinde Mümtaz Peker tarafından 
TNSA Verileri Üzerinden Türkiye’de Doğurganlıkta-
ki Değişim adlı panel yapıldı.

Toplantı 
26 Aralık 2019 tarihinde güz okulu geri bildirimle-
rin değerlendirmesi toplantısı yapıldı.
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İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu ilk toplantısını 09.05.2018 
tarihinde yapmıştır.Düzenli komisyon toplantıları gerçekleştirmiş-
tir.  Yeni dönemde komisyonun yürütme kurulu seçimleri yapılmış. 
Yeni düzenlemeler getirilimiştir. 

Ana Başlıklar Altında Tüm faaliyetler

İşyeri Hekimleriyle Toplantılar
Eğitim Toplantıları
Çalıştay Faaliyetleri
Sivil Toplum Örgütleriyle Toplantılar
TTB Kol Toplantılarına Katılım
TTB Kol Yürütme Kurulu Üyeliği
Sosyal Medya Faaliyetleri
Destek Hizmetleri

1 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU TOPLANTILARI: 
Aşağıda yer alan isimlerden oluşan komisyon yapılanması ile her işyeri hekiminin katılımına açık 
komisyon toplantıları düzenli gerçekleştirildi.

KOMİSYON YÜRÜTME KURULU:
KOMİSYON BAŞKANI  : 
Dr. Hakan Toksöz
GENEL SEKRETER : 
Dr. Hasan Ter 
ÜYELER  : 
Dr. Mustafa Vatansever
Dr. Osman Bölükbaş
Dr. Tuğrul Şahbaz
KOMİSYON ÜYELERİ:
Dr. Hakan Köse (Yönetim Kurulu Üyesi)
Dr. Okhan Aydın
Dr. Banu Döner
Dr. Hünkar Karabulut
Dr. Semra Karaca
Dr. Yıldıray Orhon
Dr. Hülya Çamlıbel
Dr. Ergun Demir

Komisyon yılın her ayında 2. Ve 4. Haftaları Pazartesi günleri 19.00 saatinde toplanmaktaydı. (Dö-
nem içinde gün değişiklikleri oldu)
Son alınan karar uyarınca ayın ilk Pazartesi günü Komisyonun toplanması, 
2. ve 4. Pazartesi günlerinde Komisyon Yürütme Kurulunun toplanması, 
3. Pazartesi günü ise İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği alanında çeşitli etkinlikler yapılması uygun 
görüldü.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU
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Komisyon Toplantı Gündemleri (Ana hatlarıyla);
• İşyeri hekimliği eğitimleri
• İş Sağlığı ve Güvenliği yasasındaki (6331) değişikliklerin incelemeleri
• Yönetmeliklerdeki değişikliklerin incelemeleri
• Çalışma Bakanlığının iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uygulamaları
• Çalışma Bakanlığı işyeri hekimliği yetkilendirmesi
• Sağlık bakanlığının işyeri hekimliğine yaklaşımı
• Toplum Sağlığı Merkezlerinin işyeri hekimliği alanına müdahalesi
• İşyeri hekimliğinin Aile hekimliğine entegre edilmesi yak-
laşımları ve yetkilendirilmiş aile hekimliği konusu
• OSGB lerin işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında yaptıkla-
rı ve tabip odası yaklaşımı
• Özel eğitim kuruluşlarının işyeri hekimliği alanındaki faali-
yetleri
• İşyeri hekimliğinde reçete yazma konusu, e- reçete, renkli 
reçete
• İşyeri hekimliği kayıtları ve defterleri
• İzmirdeki işçi sağlığı ortamı ve iş kazalarının izlenmesi
• Meslek hastalıkları bildirimi
• Diğer konular
  

2. TTB İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ ÇALIŞMALARI: 

Bu konuda enflasyon verileri, TEFE, TUFE ve alandaki uygulamalara göre çalışma yapılıp 2019 
yılı için öneri hazırlanmıştır. Ankara’da yapılan toplantıya komisyonumuzu temsilen Dr. Hasan Ter 
katılarak bu konudaki çalışmalara katkıda bulunmuştur.

3. TTB İŞÇİ SAĞLIĞI İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOL TOPLANTILARINA KATILIM: 

Ankara’da Türk Tabipleri Birliğinde belli peryodlarda yapılan İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği kol 
toplantıları için İzmir Tabip Odası İSİH komisyonu adına ilk toplantıya  Dr. Hasan Ter ve Dr.Hülya 
Çamlıbel katıldı. 
Dr. Hasan Ter  kol toplantılarına düzenli katılıp katkı vermektedir. Ayrıca TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri 
Hekimliği Kol Yürütme Kurulunda da görev almıştır.

4. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ DANIŞMANLIĞI: 

Komisyonumuza gelen işyeri hekimliği konusundaki çok sayıdaki yazılı ve sözlü bilgi isteği ve 
birçok konudaki destek talepleri yerine getirilmiştir.

5. İZMİR’DE GÖREV YAPAN İŞYERİ HEKİMLERİNİN ODAYA ÜYE YAPILMASI İLE İLGİLİ FAALİYET-
LER: 

Ankara 14. İdare Mahkemesi kararı uyarınca, Çalışma Bakanlığı, İzmir’de görev yapmakta olan 
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işyeri hekimlerinin ve işyerlerinin listesini İzmir Tabip Odası ile 
paylaşmıştır. Listenin Odamıza ulaşması üzerine, Odamız ka-
yıtları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıtları karşı-
laştırılarak üye olmaksızın işyeri hekimliği faaliyetini sürdüren 
meslektaşlarımız ile işyeri hekimliği bilgisi güncel olmayan 
üyelerimiz saptanmıştır.
Meslektaşlarımızın üyelik işlemleri 6023 sayılı Türk Tabipleri Bir-
liği Kanunu uyarınca tamamlanacaktır.  Odamız, işyeri hekimliği 
yapmakta olan meslektaşlarımızın mesleki hak ve çıkarlarının 
korunmasına ve işçi sağlığı hizmetlerinin nitelikli yürütülmesi 
gerekliliğine büyük önem vermektedir.Gerek bireysel gerekse 
de OSGB’ler aracılığıyla işyeri hekimliği yapmakta olan meslek-
taşlarımızın Odamız üyeliğini yasal zorunluluk ötesinde yuka-
rıda yer verdiğimiz gerekçelerle de önemsiyoruz. Bu nedenle 
tespit edilen işyeri hekimlerine mektup gönderilerek üyeliğe 
davet edilmiştir.

 16.05.2018
6. “SANAYİ İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN TETANOZ AŞILA-
MALARI” KONULU TOPLANTI YAPILDI: 

İZMİR TABİP ODASI İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ 
KOMİSYONU’nun Erişkin Aşılama Derneği ile birlikte düzenle-
diği “Sanayi İşyerlerinde Çalışan İşçilerin Tetanoz Aşılamaları” 
konulu toplantı 16 Mayıs 2018’ de odamız konferans salonunda 
gerçekleştirildi.
Toplantıda ilk konuşmacı Uzm. Dr. Hülya Özkan Özdemir “Teta-
noz Aşılamasının Önemi Konulu” sunumunu yaptı.  İkinci konuş-
macı Doç. Dr. Selma Tosun “Sanayi İşyerinde Çalışan İşçilerin 
Tetanoz Aşılamaları Daha Etkin ve Daha Verimli Yapılabilir mi?”  
konulu interaktif sunumunu gerçekleştirdi. Aşı takip sistemi-
nin önemine dikkat çekildi. Soru ve katkıların ardından toplantı 
sona erdi. 
30.05.2018
7. “İŞYERİNDE GÜRÜLTÜ KONTROL PROGRAMININ UYGU-
LANMASI” TOPLANTISI YAPILDI: 

İZMİR TABİP ODASI İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ 
KOMİSYONU’nun İzmir işyeri hekimlerinin özellikle işitmenin 
korunması konulu bir eğitim talepleri üzerine planladığı toplan-
tı odamız toplantı salonunda 30 Mayıs tarihinde gerçekleştiril-
di. İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim üyesi ve aynı zamanda 



İzmir Tabip Odası 2018-2020 Genel Kurul Çalışma Raporu

-176-

komisyon üyemiz olan Dr. Ayşe Öztürk son bilimsel iş sağlığı bil-
gilerine göre hazırladığı “İşyerinde Gürültü Kontrol Programının 
Uygulanması” başlıklı sunumunu işyeri hekimlerine aktardı.  İzmir 
ve Manisa da özellikle büyük işyerlerinde çalışan işyeri hekimle-
rinin  ilgiyle katıldığı toplantının ana başlıkları;
1. Gürültünün İzlemi
2. Çalışanların Eğitimi
3. Mühendislik ve Yönetsel Önlemler
4. Odyometrik Değerlendirme
5. Kişisel Koruyucuların Seçilmesi

Normalde 2 günlük eğitim olan programı anahatlarıyla aktaran 
Dr. Ayşe Öztürk son bölümde katılan işyeri hekimlerinin alandan 
getirdikleri deneyim paylaşımları ve soru cevaplarıyla toplantıyı 
tamamladı.

14.07.2018
8. İŞYERİ HEKİMLİĞİ WHATSAPP GRUBU KURULMASI: 

İzmir’ de İzmir Tabip Odası üyesi işyeri hekimleri için; 
a. İşçi Sağlığı alanında, Tabip Odamızın, diğer meslek odalarının 
,ilgili derneklerin, üniversitelerin ve diğer ilgili kuruluşların  dü-
zenlediği etkinlerin duyurulması,
b. Hukuksal düzenlemeler, bilimsel gelişmelerin paylaşılması
c. Deneyim paylaşımı, bilgi istekleri, hak ihlalleri, önemli iş kaza-
ları vb. olaylarda,
hızlı  haberleşme amacıyla İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri 
Hekimliği Komisyonunca oluşturulmuştur.

Uyulması istenen kurallar:
08:30 – 21:30 saatleri dışında paylaşım yapmamaya özen göster-
menizi rica ediyoruz.
Bu grupta Herkesin yararlanacağı İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 
alanına uygun konuların paylaşılması uygun olacaktır. Whatsapp 
bir mail programı değil kısa mesaj programıdır. Çok uzun olan 
mesajları göndermek için uygun değildir . Köşe yazıları  bilim-
sel makale vb. gibi beğendiğiniz uzun yazıları paylaşacağınız bir 
grup üyesiyseniz kopyala/yapıştır yerine internet adresinin linki-
ni gönderebilirsiniz.  Resim, video ve ses dosyası paylaşılmaması 
uygun olur (hem internet kotası hem de pil tüketmektedir), bu 
durumda link gönderilmesi uygun olur BÜYÜK HARFLERLE me-
saj yazmak bağırmak anlamına geldiği için kaçınmamız uygun 
olur. Paylaşımlar saygı ve nezaket çerçevesinde olmalıdır. Kişiyi rencide edici ya da kanunlara 
aykırı  paylaşımlar yapılması halinde sorumluluk sadece mesajı yazan kişiye aittir.  Dini, siyasi, et-
nik, cinsel vb.  ayrımcı, ayrıştırıcı, ötekileştirici her türlü paylaşımdan kaçınmaya çalışalım. Gruba 
yazdıklarınızı göndermeden önce en az 1 kez daha okuyarak, herkesin anlayabileceği açıklık ve 
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netlikte olduğundan emin olmaya çalışalım. Gruba yeni katılan kişilere 
çok fazla “hoş geldin” mesajı gönderilmesi; yazılan bir mesaja aynı anda 
teşekkür edilmesi, geçmiş olsun, başın sağ olsun vb. denmesi uygun de-
ğildir. Doğrudan mesajı yazan arkadaşımıza yazmamız daha tercih edil-
melidir.  Ticari amaç taşıyan, kişi, şirket ya da ürün-hizmet tanıtımı mak-
satlı olan duyuruların gönderilmemesi gerekir. Hekim arayan işyerlerine  
ya da işyeri hekimliği yapmak isteyenlerin bu konudaki paylaşımları için 
bu grup uygun değildir. Amacımızın hep birlikte ve dayanışma içinde 
meslek örgütümüze ve meslektaşlarımıza sahip çıkmak olduğunu ha-
tırlayalım. İşyeri hekimliği faaliyetini sonlandırmanız ya da İzmir ilinden ayrılmanız durumunda 
grup yöneticilerini bilgilendirmeniz gerekmektedir. Yukarıdaki kurallara uyulmaması durumunda 
uyarı alacağınızı hatırlatır anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

13.10.2018
9. “İŞYERİ HEKİMLİĞİ YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ: 

İşyeri Hekimliği Yol Haritası Çalıştayı, İzmir Tabip Odası’nın İşçi Sağlığı ve 
İşyeri Hekimliği alanında yürüteceği çalışmalara yol gösterici olmak üze-
re işyeri hekimlerinin katılımıyla 13 Ekim 2018 Cumartesi günü oda bina-
mızda yapıldı.  Çalıştayda üç ana konu üzerinde çalışma grupları oluştu-
rularak bu grupların topladığı veriler bir sunumla paylaşıldı.  

1.Grup : İşyeri hekimliğinde eğitim ve sürekli mesleki gelişim
2.Grup : İşe giriş ve periyodik muayenelerde yaşanan sorunlar çözüm 
önerileri
3.Grup : İşyeri hekimlerinin özlük hakları sorunları ve OSGB’ler
Tıp fakültelerinin ilgili birimlerinin katkılarıyla düzenlenen çalıştay olduk-
ça verimli geçti. Çalışma gruplarının hazırladığı rapor web sayfasında 
paylaşıldı.
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ÇALIŞTAY RAPORU
1. GRUP : İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE EĞİTİM VE SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM

Kolaylaştırıcı : Alp Ergör
Raportör: Tuğrul Şahbaz
İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Okulu oluşturulmalı. Eğitim programının yürütül-
mesini Komisyon, eğitici desteğini üniversiteler üstlenmeli.

Kolaylaştırıcı sorular:

1. İşyeri hekiminin yetkinliği nasıl tanımlanmalı, işyeri hekimi hangi bilgilere ve becerilere sahip 
olmalı.İşyeri hekiminin bilgi dağarcığı açısından öncelikli gereksinimleri nelerdir?

İşyeri hekiminin ilgili yönetmeliğe göre 5 ana başlıkta tanımlanmış 36 adet görevi var. Bunları 
yerine getirebilmesi için Eğiticilik, İyi İletişim, Örgütleme ve Klinik becerileri olmalı, Epidemiyoloji 
ve İş Sağlığı Güvenliği alanında bilgileri yeterli olmalı.

2. İşyeri hekimliği temel eğitimi nasıl olmalı, kimlere verilmeli, ne kadar sürmeli, içeriği neleri
kapsamalı?

Alanda bu eğitimi özel eğitim kurumları ve üniversiteler yürütüyor. Kapsam ve içeriği konusunda 
Odalar insiyatif sahibi değil. Alanda eğitimin kalitesine ilişkin sorunlar var. (Katılım olmaksızın eği-
timlerin yapılması, yenileme eğitimlerinin yönetmelikte kaldırılmış olması, alanda ihtiyaçtan fazla 
sertifikalı işyeri hekimi bulunması nedeniyle eğitim talebinin düşmesi, kamuda ve az tehlikel sı-
nıfta 50’den az işçili işyerlerinde işyeri hekimliğinin ötelenmesi, üniversitelerdeki yüksek lisans 
derslerine askerliği öteleme veya iş güvenliği uzmanlığında hızlı sınıf yükselmesi gibi nedenlerin 
öne çıkması vb.)
Oda, alandaki eğitim kurumlarına denetim değil, izleme ve danışmanlık verme tarzında yaklaşım 
göstermeli.

3. İşyeri hekimleri için sürekli eğitim olmalı mı? Gerekliyse hangi sıklıkta olmalı, nasıl kurgulanmalı 
(yüzyüze, internet üzerinde veya işyerinde) hangi konuları kapsamalı? İşyeri hekimlerinin erişme-
si gereken bilgi kaynakları nelerdir? Tabip Odasının bu konuda yapacakları nelerdir?

Odamız, aşağıdaki eğitim konularında alandaki işyeri hekimlerinin önceliklerini öğrenmek ama-
cıyla bir anket (Google doc. üzerinden) yapıp, en fazla talep olan konulardan başlayarak 2 yıllık 
dönem için
eğitimler planlanmasını önermektedir.

Konu Başlıkları
• Risk Değerlendirmesi
• Ergonomi
• Psikososyal Riskler
• İşitmenin Korunması
• Solunumun Korunması
• İşçi Sağlığı İzlem Göstergeleri
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• İletişi Becerileri (işçi – işveren – sendika)
• Eğitim becerileri
• Kimyasallarla Çalışma – Biyolojik ve Ortam Sınır değerleri
• İşyerinde Sağlık Hijyeni (Gıda, su vb)
• Bulaşıcı Hastalık Kontrolü
•  İş Kazası Değerlendirme

• MODÜLER TARZDA HAZIRLANMIŞ,
• KREDİLENDİRİLEN,
• EĞİTİM MASRAFLARINI KARŞILAYACAK DÜZEYDE ÜCRETLENDİRİLEN,
• TERCİHAN YÜZ YÜZE,
• SOSYAL MEDYA, YOUTUBE, İNTERAKTİF EĞİTİM OLANAĞI SAĞLAYAN YAZILIMLARI DA KUL-
LANAN bir kapsamda olmalı.

Eğitimler sadece kredilendirmeye yönelik olmamalı, arada alandaki işyeri hekimlerinin deneyim 
paylaşımını kolaylaştıracak toplantılarla desteklenmeli. Alanda çalışacak hekimler, hangi alanda 
çalışacağına dair algoritmalar, periyodik muayeneler, kayıt formları, işçi bilgilendirme formları 
gibi kaynaklara CD, web sayfası, kütüphane gibi alanlardan, youtube veya başka interaktif eği-
tim-tartışma olanağı sunan Oda alanlarından ulaşabilmeli. Ancak yapılacak her işyeri hekimliği 
uygulamasının standardize olması gibi bir hedef yerine, kendi çalışacağı alana ilişkin danışman-
lık benzeri bir hizmet
alabileceği bir yapılanma için de Oda Komisyonları görev alabilmelidir.
Eğitimler, alanda zaten yürütülmesi gereken İş Sağlığı Güvenliği Kurulu üyelerinin eğitimi, Çalı-
şan temsilcisi eğitimi, İlkyardım vb destek elemanı eğitimleri ile İşyerlerinde Çalışanların İSAGÜ 
eğitimleri kapsamında işyeri hekimi tarafından yürütülmelidir. Eğitimlerde hekimin hedef kitlesi; 
varsa sendika temsilcisi, işveren veya işveren örgütleri de olabilir. Oda bunlara yönelik eğitim 
hazırlığı yapmalı. Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın işyeri hekimlerinin eğitimlerinin 
kredilendirilmesiyle ilgili tasarıları göz önüne alınarak, proaktif bir yaklaşimla alandaki boşluğun 
Odalar tarafından doldurulması önem taşımaktadır. Alanda uzun zamandır Oda’lardan uzaklaş-
mış olan işyeri hekimlerinin Odayla bağı bu yolla güçlendirilmelidir. Eğitim sıklığı en az 2 ayda bir 
olmalı. Talebe göre modüler tarzda hazırlanmış eğitim aynı yıl içinde
tekrarlanabilmeli.

2. GRUP : İŞE GİRİŞ VE PERİYODİK MUAYENELERDE YAŞANAN SORUNLAR , ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kolaylaştırıcı : Yıldıray Orhon
Raportör: Hülya Çamlıbel

Kolaylaştırıcı sorular:
• Sağlık gözetimi ve işe giriş muayeneleri için bilgi açığı var mı?
• İşe giriş ve sağlık gözetimi için uygun bilgi kaynakları, kılavuzlar var mı?
• İşe giriş ve sağlık gözetimleri sürecinde yasal düzenlemelere uyum ile ilgili sorunlar var mı-

dır?
• İşe girişte işverenin tutumu ile ilgili sorunlar nelerdir?
• İşe giriş ve sağlık gözetimi sürecine ilişkin, iş ve işyeri ile ilgili veriler ve bunlara erişim konu-

sunda
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• sorunlar var mıdır?
• İşe giriş sürecinde çalışan ile ilgili sorunlar var mıdır?
• Sağlık gözetiminde işverenden kaynaklanan sorunlar nelerdir?
• Sağlık gözetiminde çalışanlardan kaynaklanan sorunlar var mıdır?
• İşe girişte gereken laboratuvar değerlendirmeleri ya da konsültasyonlarla ilgili sorunlar ne-

lerdir?
• Sağlık gözetimi sürecinde yapılması gereken laboratuvar değerlendirmeleri ya da konsültas-

yonlarla
• ilgili sorunlar nelerdir?
• Sağlık gözetimleri ve risk değerlendirmeleri ya da durum saptamaların eklemlenmesi, eş gü-

dümü
• bağlamında sorunlar var mıdır?
• İş güvenliği ve sağlık birimi arasında sağlık gözetimi ve işe girişlerle ilgili eş güdüm ve işbirliği 

sorunları var mıdır?
• Periyodik izlemler açısından iş hijyeni uygulamaları ile ilgili sorunlar var mıdır?
• İşe giriş ve periyodik muayene verilerinin saklanması, bilgilendirmeler ve kararların yürütümü 

ile ilgili sorunlar var mıdır?
• İşe giriş ve sağlık gözetimi süreçleri ile ilgili denetim sisteminden kaynaklanan sorunlar var 

mıdır?
• İşe giriş ve sağlık gözetimi süreçleri ve İSG kurulları ilişkisi ile ilgili sorunlar var mıdır?
• İşe giriş ve sağlık gözetimleri ile ilgili kayıt ve izlem sorunları var mıdır?

SORUNLAR

1. İşyeri Hekimleri (İYH)’nin, İşe Giriş Muayeneleri (İGM) ve Periyodik Muayeneler (PM)’ in sektör-
lere ve işlere göre uygulama farklılıkları konusunda bilgi açığı mevcuttur. Uygun bilgi kaynakları 
ve kılavuzlara ulaşmada sorun yaşanmaktadır.
2. İGM/PM formlarının geliştirilmesi gerekmektedir.
3. İGM/PM formlarının muhafaza edileceği yerle ilgili sorunlar yaşanmaktadır.
4. Sağlık kayıtlarının arşivlenmesi ile ilgili sorunlar mevcuttur.
5. Yetkisiz hekimler tarafından verilen İGM raporları olabilmektedir.
6. Stajyerlerin İGM ile ilgili sorunlar, karışıklıklar yaşanmaktadır.
7. Geçici süreyle çalışanların muayene raporlarının düzenlenmesi ve kabul sorunları yaşanmak-
tadır.
8. Sağlık gözetimi kapsamındaki tetkiklerin ideal koşullarda yapılıp-yapılmaması (güvenilirliği),
9. Tetkiklerin yorumları ile ilgili riskler (hukuki-etik açıdan),
10. Tetkiklerin finansman sorunu mevcuttur.
11. İşçilerin istenen tetkikleri yaptırmaması durumunda alınacak tutum konusunda bilgi eksikliği
mevcuttur.
12. İşverenlerin İSG mevzuatı (yasal düzenlemeler) konusunda bilgi eksikliği mevcuttur.
13. Özellikle küçük işyerlerinde çalışanlarla görüşme ve muayene için kullanılabilecek uygun 
mekan /
mekansızlık sorunu yaşanmaktadır.
14. Tehlikeli ve çok tehlikeli bazı işyerlerinde İGM yapılmadan işe girişler olmakta, Periyodik
muayenelerin zamanında yapılması konusunda işverenle koordinasyon ve iletişim sorunu yaşa-
nabilmektedir.
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15. İGM/PM kapsamında talep edilen tetkiklere, ekonomik kaygılarla işveren defansı olabilmek-
tedir.
Standart tetkik listeleri mevcut olmadığı için işverenin ikna edilmesinde güçlükler yaşanmakta-
dır.
16. İGM/PM sonuçlarının işverene bildirilmesi sürecinde çalışan mahremiyetini ihlal edebilecek
talepler olabilmektedir. Sağlık bilgilerini içeren kayıtların sağlık birimi dışındaki personel dosya-
larında muhafaza edilmesi, sık görülen bir uygulamadır.
17. Madde kullanımı şüphesinde karşılaşılan sorunlar,
18. Kamu iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında mevzuatla ilgili sorunlar,
19. Sağlık gözetimi ve risk değerlendirmeleri ya da durum saptamaların eklemlenmesi, eşgüdü-
mü
bağlamında sorunlar,
20. İş güvenliği ve sağlık birimi arasında sağlık gözetimi ve işe girişlerle ilgili eşgüdüm ve iş birliği 
sorunları mevcuttur.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Sağlık gözetimleri ve bu kapsamdaki tetkiklerle ilgili teknik şartnameler geliştirilmesi ve işyeri 
hekimleriyle paylaşılması
• SFT, Odyo, Akciğer grafisi gibi tetkiklerin yorumlanması için işyeri hekimlerine eğitim verilmesi
• Sektör bazında istenilecek tetkiklerle ilgili standart bilgi paylaşımı
• İzmir Tabip Odası işyeri hekimliği komisyon çalışmalarına katılımın arttırılması
• Arşivleme konusunda hekimlerle bilgi paylaşımı
• İş güvenliği uzmanı ile işyeri hekiminin koordineli çalışması konusunda çaba harcanması
3. GRUP : İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÖZLÜK HAKLARI SORUNLARI VE OSGB’LER

Kolaylaştırıcı : Mustafa Vatansever
Raportör: Osman Bölükbaş

Kolaylaştırıcı sorular:
• İşyeri Hekimliği Özlük Sorunları
• Ücretlerin belirlenmesi ve uygulanmasıyla ilgili sorunlar nelerdir?
• İşyeri Hekimliği sözleşmeleri ve hekim yetkilendirmesiyle ilgili sorunlar nelerdir?
• Diğer meslek odalarının yetkilendirme ve ücretlendirmeyle ilgili çözümleri nelerdir?
• İşyeri hekimlerinin sürekli eğitim almalarıyla ilgili sorunları nelerdir?
• İşyeri hekimlerinin yıllık izin, hastalık vb. durumlarda yaşadığı sorunlar nelerdir?
• İşyeri hekimlerinin mesleki tazminatlar ve mesleki hata vb nedenlerle ilgili yaşadığı sorunlar 

nelerdir?
• İşyeri hekimlerinin işverenler ve işçilerden kaynaklı sorunları nelerdir?
• OSGB’lerin mevcut hizmetler içindeki payı nedir?
• OSGB’ler ile çalıştırdıkları hekimler arasındaki sorunlar nelerdir?
• OSGB’ler ile alanda bireysel olarak çalışan işyeri hekimleri arasındaki sorunlar nelerdir?
• OSGB’lerin işyeri hekimleri ile yaptıkları sözleşmeler hangi maddeleri içermeli?
• OSGB’lerde işten ayrılan hekimlerin sorunları ve Oda’nın bu konudaki sorumlulukları nelerdir?
• Alandaki İş Hijyeni laboratuarlarından alınan hizmetlerle ilgili sorunlar nelerdir?
• Alanda işçilere mesleki eğitim veren kurumlardan kaynaklı sorunlar nelerdir?
• Işyeri hekimliği ve iş sağlığı güvenliği denetimi yapan devlet kurumları ile ilgili sorunları ne-

lerdir?
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İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÖZLÜK HAKLARI VE OSGB LER
1- İşyeri hekimlerinin asgari ücretlerinin belirlenmesinde illere göre Tabip Odaları aktif rol almalı 
ve oluşturulan asgari ücret tarifelerinin uygulanmasını sağlamalı.
2- Birden fazla çalışılan işyerlerinde işyerleri arasında ulaşımda geçen sürelerin değerlendiril-
meye alınmaması nedeniyle ücret kaybına neden olmakta
3- Kamuda çalışan hekimlerden 30 saati aşan işyeri hekimliği yapan hekimlerin İSG Katipten ta-
kiplerinin yapılması gerekmekte 
4- Genç mezun hekimler, bazı emekli çalışan hekimler, kamuda çalışmakta olupta gayri hukuki 
olarak çalışması engellenenler ücretlerin düşmesine neden olmakta
5- Özellikle bazı OSGB lerde çalışıpta ücretlerini zamanında alamayanlar ve hatta hiç alama-
yanlar için örnek bir sözleşme örneğinin oluşturulup işyeri hekimlerinin bu standart sözleşme-
yi kullanması sağlanmalı, sözleşmeye uyulmaması durumunda oda avukatından hukuki destek 
sağlanmalı
6- Sözleşmede olmazsa olmaz denilen ücret, izin, ulaşım, yeme içme, sosyal diğer haklar, fesih 
şartları vb. gibi maddeler olmalı
7- İSG Katipteki süre ile gerçekte yapılan çalışma süreleri arasında uyum olmalı
8- Yapılan denetimlerde müfettişler arasındaki farklılıkların önlenmesi açısından sağlıkla ilgili 
standartların ilgili taraflara iletilerek bu konuda denetçilerin eğitilmesi sağlanmalı 
9- İSG Katipteki işyeri hekimlerinin atanmaları sırasında hekimin bilgisi dışında atamalarının en-
gellenmesi gerekir. İSG Katipte belirlenen sürelere fiili olarak uyulmaması nedeniyle ücret kayıp-
larının engellenmesi gerekir
10- Mesleki sorumluluk sigortasının işlevselliğinin sağlanması için çalışma yapılması gerekir 
11- OSGB lerin devreye girmesiyle iş sağlığında taşeronlaşma başlamıştır, rekabet ortamında 
alan ticarileşmiş ve iş sağlığı hizmetinde nitelik sorunu yaşanmaya başlamıştır
12- OSGB lerin hizmet verdikleri firmalardan alacaklarını alamamaları çalışan işyeri
hekimlerinin ücret alacaklarını olumsuz etkilemekte. Bu tür firmaların bilinmesi açısından bir bilgi 
bankası oluşturulması yararlı olabilir
13- İSG Katipte işyeri hekimlerinin tanımlı olduğu işyerleri çalışanları dışındaki sigortalı
çalışanlar için talep edilen reçete yazım istekleri kabul edilmemeli
14- Uzun süreli rapor, hastalık, gebelik durumlarında hak kayıplarının ve işten çıkarmaların önle-
mesinin sağlanması gerekir
15- OSGB ler çalıştırdıkları hekimleri Tabip Odalarına bildirmekle yükümlüdür
16- İşyeri hekimleri özellikle işverenlerle (İK) ile, özellikle eğitim ve denetimlerle ve işyeri hekim-
liği çalışmaları ile ilgili olarak sorunlar yaşamaktadırlar
17- OSGB lerin verdikleri işyeri hekimliği hizmetlerinin belirli kriterlere göre Tabip Odaları tarafın-
dan akredite edilmeleri sağlanmalıdır
18- İşyeri hekiminin işyerlerindeki fiziki çalışma şartlarının standardizasyonu sağlanmalıdır
19- İşyeri Hekiminin çalışma şartları nedeniyle maruz kaldığı mesleki riskler
20- İşyeri hekimliği ile ilgili etik ilkeler belirlenmeli, tabip odaları bünyesinde bununla ilgili dene-
tim mekanizmaları oluşturulmalı
21- İşyeri hekimlerinin mesleki eğitimi, ve eğitimin çalışmadan sayılması konusunda Tabip odaları 
çalışma yapmalıdır. (İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitim-
leri Hakkındaki Yönetmelik Madde 10/2. 07.03.2016)
22- İşyeri Hekimlerinin hak ve sorumlulukları hakkında tüm üyelere tabip odası tarafından bilgi-
lendirme yapılmalıdır
23- İşyeri hekimine yüklenen sorumluluklar ile belirlenmiş olan çalışma süreleri arasında uyum-



-183-

İzmir Tabip Odası 2018-2020 Genel Kurul Çalışma Raporu

suzluk söz konusudur. Çalışan başına ayrılan süreler yeterli değildir. Bu sürelerle nitelikli hizmet 
sunulması mümkün değildir. Bu sürelerin akılcı bir şekilde tekrar belirlenmesi gerekmektedir.
Sürelerin yetersizliği nedeni işyeri hekimlerinin yakın bir gelecekte çok ciddi sorunlar yaşaması 
kaçınılmazdır.
24- Yönetmelikte yer alan tehlikelerin Çalışma Bakanlığına ihbarı konusunun iş sağlığı ve güven-
liği profesyonellerinin yükümlülüğü olmaktan çıkarılması gerekmektedir.
25- OSGB ler arasındaki haksız rekabetin önlenmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Etik çalışan OSGB 
ler desteklenmelidir. Sonuçta kötü çalışan OSGB lerden dolayı buralarda çalışan işyeri hekimleri 
de olumsuz etkilenmektedir.
26- Kamuda açılmış olan iş sağlığı güvenliği birimlerinin İSG KATİP üzerinden tanımlanması ve 
çalışanların İSG KATİP sözleşmlerinin yapılması gerekmektedir. Yapılmadığı zaman çalıştıkları 
kurumda tüm İSG konularından sorumlu tutulmakta ancak bunun yasal karşılığı bulamamakta-
dır. Bir diğer husus sözleşme ile çalışmayan İSGB personelleri için hak kayıplarıdır. İş sağlığı ve 
güvenliği uzmanlarının çalışma yılından kaynaklanan yükselme hakkı, işyeri hekimlerinin yine 
çalışma yılından kaynaklanan eğitici olabilme hakları sözleşme yapılmadığı taktirde ellerinden 
alınmış olmaktadır.

10.12.2018
10. “HEKİM MECLİSİNE KOMİSYON OLARAK KATILIM: 

İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi çalışmalarına esas olan Hekim Meclisi İç Tüzüğünde yapılan 
değişikliklere göre, Hekim Meclisinde her komisyondan 1 temsilci olması istenmektedir. Komis-
yonumuz adına Dr. Hakan Toksöz temsilci olarak hekim meclisi toplantılarına katılarak katkıda 
bulundu

04.11.2018
11. KOMİSYON WEB SAYFASI HAYATA GEÇİRİLDİ: 

İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği web say-
fası tasarımı yapılıp yayınlanmaya başladı. İçerikle ilgili 
zenginleştirme halen devam ediyor.

http://isih.izmirtabip.org.tr/

 

09.01.2019
12. “İŞYERİ HEKİMLERİNİN İŞYERİNDEN SAĞLIK KURULUŞLARINA OLGU SEVKİ KONUSUN-
DAKİ YAKLAŞIMLARI” KONULU ARAŞTIRMANIN 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE 
PLANLAMASI YAPILDI: 

İşyerinde çalışanların sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi, iş sağlığı uygulamalarının temel 
hedefidir. İşyeri hekimi, bu hedefe yönelik çalışmaların tamamından sorumludur.  Bu bağlamda 
çalışanların hastalık, rehabilitasyon gibi farklı endikasyonlarla 1., 2. ve 3.basamak sağlık kuruluş-
larına sevki gerekebilmektedir. Sevk endikasyonunu koyma, işçinin sevki için idari mekanizma-
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ların harekete geçirilmesi, sevk edilen kuruluş ile ilişkiler ve sevk sırasında çalışanın değerlen-
dirilmesinin en doğru şekilde yapılabilmesi için gerekli işlemlerin tam olarak yerine getirilmesi 
süreci önemlidir. Çünkü sevk endikasyonunun amacına süratle ve doğru olarak ulaşmasına ola-
nak sağlar. Bu süreç aynı zamanda etik sorunlara da gebedir ve etik kod dikkate alınmalıdır. Bu 
önemli sorumluluğun doğru olarak yerine getirilmesi için işyeri hekimlerinin bilgilendirilmeleri 
önem taşımaktadır. 
Çalışmanın amacı, İzmir ilinde görev yapan işyeri hekimlerinin sağlık kurumlarına olgu sevki ko-
nusundaki tutum ve davranışları hakkında bilgi sahibi olmaktır.Bu amaçla yapılandırılmış anketin 
İzmir Tabip Odası bilgi ağı üzerinden odaya bağlı işyeri hekimlerinin tamamına uygulanması he-
deflenmiştir. Elde edilen sonuçlar, işyeri hekimlerinin çalıştıkları işyerlerinde çalışanların sağlık 
kuruluşlarına sevki konusunda verilecek eğitimin içeriğini belirlemekte kullanılacaktır. Bu amaç-
la Prof. Dr. Arif Çımrın ile görüşmeler yapıldı ve ortak çalışma planlandı.
16.01.2019
13. “ÇALIŞTAY SONRASI EĞİTİM ANKETİ YAPILDI: 

Çalıştay sonrasında meslektaşlarımızın gereksinimlerine yanıt verecek, modüler biçimde hazır-
lanmış, yüz yüze ve sosyal medya olanakları kullanılarak izlenebilecek eğitimler düzenlenmesi 
kararlaştırılmıştır. Konular belirlenmiştir.
 
İTO İzmir İşyerihekimleri Grubunda yapılan ve 64 meslektaşımızın katıldığı öncelik sıralaması ça-
lışmasında çıkan sonuçlara göre konular şöyle sıralanmıştır:
1. İşçi sağlığı izlem göstergeleri
2. Kimyasallarla çalışma – Biyolojik ve Ortam sınır değerleri
3. Ergonomi
4. Psikososyal Risk etmenleri
5. İşyerinde Sağlık Hijyeni (Gıda, su vb.)
6. Risk Değerlendirmesi
7. İş kazası değerlendirme
8. İşitmenin Korunması
9. Solunumun Korunması
10. İşyerinde Bulaşıcı hastalık kontrolü
11. Eğitim becerileri
12. İletişim becerileri (işçi – işveren – sendika ilişkileri)

07.01.2019
14. İŞYERİ HEKİMLERİ DAYANIŞMA TANIŞMA KOKTEYLİ YAPILDI

İzmir’ de İzmir Tabip Odası üyesi işyeri hekimlerinin tanışması ve biraraya gelmesi için bir kokteyl 
yapıldı. Kokteyl izmir tabip odası binasında yapıldı.
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12.02.2019
15. İZMİR’DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MECLİ-
Sİ OLUŞTURULMASINA 
KATKI VERİLDİ

İstanbul’da sivil toplum örgütlerinin biraraya gele-
rek kurduğu işçi sağlığı ve güvenliği meclisi ben-
zeri bir oluşumun İzmir’de kurulması için çalışma-
lar başlatıldı. Bu amaçla Dr. Hakan Toksöz ve Dr. 
Hasan Ter yönetim kurulu tarafından görevlendi-
rildi. Baro, TMMOB ve diğer örgüt temsilcileriyle 
toplantılar yapılacak.

10.03.2019
16. “HEKİM MECLİSİNE SUNUM YAPILDI

İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi toplantısında “iş sağlığı ve işyeri hekimliği” alanıyla il-
gili güncel konular hakkında Dr. Hakan Toksöz sunum yaparak hekim meclisi üyelerini 
bilgilendirdi. Gelen sorular cevaplandırıldı.

23.03.2019
17. “İŞÇİ SAĞLIĞI İZLEM ÖLÇÜT VE GÖSTERGE-
LERİ” EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Ko-
misyonu Sürekli Eğitim programının ilki olan “İşçi 
Sağlığı İzlem Ölçüt ve Göstergeleri” başlıklı eğitim; 
23 Mart Cumartesi günü Saat 10:00-16:00 saatleri 
arasında, 13 katılımcı ve 3 eğitici ile gerçekleştiril-
miştir. Etkinlik Tabip Odası Yönetim Kurulu adına 
Dr. Mustafa Vatansever’in açılış konuşmasıyla baş-
ladı. Daha sonra eğitici olarak Dr. Tuğrul Şahbaz ve 
Prof. Dr. Alp Ergör kendilerini ve eğitimi tanıttılar. 
Ardından katılımcılar kendilerini tanıttılar. Prof. Dr. 
Alp Ergör’ün kuramsal sunumu intertaktif  katkı-
larla gerçekleştirildi. Yemek ve öğlen arasından 
sonra, 3 grupta senaryolarla izlem ölçüt ve göster-
geleri tartışılıp, sonuçlar sunuldu. Katılımcılar eği-
timi, beklentilerinin karşılanması ve gördükleri eksiklikler anlamında değerlendirdiler. 
Eğiticiler adına Dr. Tuğrul Şahbaz ve komisyon adına Dr. Hasan Ter, geçmiş komisyon 
çalışmalarının ve ilk eğitimin sunulması ışığında; eğitim programının geleceğini anlattı. 
Komisyon çalışmalarına katılım ve birlikte çalışma isteği belirtildi. İşçi Sağlığı İzlem Öl-
çüt ve Göstergeleri başlıklı eğitim talep edildiği sürece tekrarlanacaktır.

25.03.2019
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18. “İŞYERİNDE YEDİ ADIMDA DÜNYA STANDARTLARIN-
DA SAĞLIK ORGANİZASYONU” BAŞLIKLI SUNUM 

Bursa Tabip Odası’ndan Dr. Bülent Aslanhan ve Dr. Serap 
Erkula’nın sunacağı “İşyerinde Yedi Adımda Dünya Stan-
dartlarında Sağlık Organizasyonu”  başlıklı sunum planlan-
dı. 17 Nisan Çarşamba günü Saat:18.30 da odamızda ger-
çekleştirildi.

04.05.2019
19.“KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMAK-1” BAŞLIKLI EĞİ-
TİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ: 
(SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA)

İşyeri Hekimlerine yönelik olarak verilen Kimyasal 
Maddelerle Çalışmak-1 eğitimi 4 Mayıs 2019 cumar-
tesi günü İzmir Tabip Odası’nda yapıldı.

Eğitim A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı, Tehlikeli Madde 
Güvenlik Danışmanı ve ÇASGEM eğitmeni Kimya 
Mühendisi Figen Önder, İzmir Ekonomi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Öztürk ve örnek bir risk de-
ğerlendirmesini (COSSH) Dr. Yıldıray Orhon’un inte-
raktif sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Çevre Mühendisi Alper Demirel’in işyeri hekimliğin-
de ortam ölçümü yapılan cihazlar ile yaptığı sunum 
eğitime katılan işyeri hekimleri için farklı bir deneyim 
oldu. Eğitimin sonunda eğitime katılan işyeri hekim-
lerine katılım belgeleri İzmir Tabip Odası Yönetim Ku-
rulu Üyesi Dr. Hakan Köse tarafından verildi. 

18 Mayıs 2019 tarihinde Kimyasal Maddelerle Çalış-
mak 2 eğitimi duyurusu yapıldı
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18.05.2019
20.“KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMAK-2” 
BAŞLIKLI EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ: 
(SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA)

İTO İSİH Komisyonunun Sürekli Eğitim Programı 
kapsamında “Kimyasal Maddelerle Çalışmak 2” 
18 Mayıs 2019 günü gerçekleştirildi. 
19 katılımcı ve 3 eğiticinin kaldığı etkinlik, 15 gün 
önceki etkinliğin devamı olarak planlanmıştı.

Komisyon sekreterimizin açış konuşması ile baş-
layan etkinlik,  koordinatör  Prof. Dr. Meral Türk’ün 
sunuşu ile devam etti.

Tanışma ve ısınmadan sonra ilk sunum Dr. Ayşe 
Öztürk tarafından yapıldı.

İkinci konu Dr. Hasan Hüseyin Tokgöz tarafından 
sunuldu.

Öğleden sonra Meslek Hastalıkları tanı süreci, Dr. Meral Türk tarafından, önce grup ça-
lışması, daha sonra bilgilendirme ve tartışma ile işlendi.
Etkinliğin değerlendirilmesi ve beklentilerin alınmasından sonra, TTB Merkez Konseyi 
üyesi Mübeccel İlhan tarafından katılım belgeleri verildi.

28.04.2019
21.“28 NİSAN DÜNYA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ GÜNÜ”NDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

28 Nisan 2019 Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği gününde, İzmir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Meclisi Girişimi olarak İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu ve DİSK Ege Bölge Temsilciliği 
Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. 

Açıklamada “iş cinayetlerinde yitirdiğimiz işçileri anmak ve aynı zamanda iş cinayetle-
rine dikkat çekmek, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak için bir araya 
gelindiği belirtilerek  Soma’ da madende katledilen 301 işçiyi ve iş cinayetlerinde yitir-
diğimiz tüm işçi kardeşlerimizi saygıyla anıyoruz” denildi.

 28 NİSAN İŞ CİNAYETLERİNDE ÖLENLERİ ANMA ve YAS GÜNÜ 
KAZA DEĞİL, CİNAYET ! 
28 Nisan, 1996 yılında sendikal hareket tarafından, “İş ve Meslek Hastalıklarından len ve 
Yaralanan İşçileri Uluslararası Anma Günü” olarak belirlenmiş, 2003 yılından itibaren de 
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Uluslararası Çalışma rgütü (ILO) tarafından, meslek hastalıkları ve iş kazalarının ön-
lenmesi amacıyla “Dünya İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Günü” olarak ilan edilmiştir. Bizler, 
emek ve meslek örgütleri olarak ülkemizdeki ve dünyadaki iş cinayetlerinde yitirdiği-
miz işçi kardeşlerimizi anmak, ama aynı zamanda iş cinayetlerine dikkat çekebilmek, 
işçi sağ-lığının ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak üzere, bugün burada toplanmış 
bulunuyo-ruz. 
Bu vesileyle, 2016 Yılında yitirdiğimiz, Türkiye’de İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları ala-
nında öncü çalışmalar yapan duayen hocamız Dr. Engin Tonguç’u bugün doğum günü 
ol-ması sebebiyle ve İzmir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi kurucularından olan ve 
2013 yılında yitirdiğimiz halk sağlıkçısı Dr. Ata Soyer’i saygıyla anıyoruz. Ayrıca 13 Mayıs 
2014 günü, Soma’da madende katledilen 301 işçiyi ve iş cinayetlerinde yitirdiğimiz tüm 
işçi kardeşlerimizi de saygıyla anıyoruz. 
Ve dikkat çekiyoruz! Dünya’da her gün çalışırken ölen insan sayısı, savaşırken ölenlerin 
sayısından fazladır! 
Uluslararası Çalışma rgütü’ne göre her sene dünyada; 
• 2.300.000’den fazla kadın ve erkek çalışırken ölüyor. 
• Çalışanlar senede yaklaşık 337 milyon kazaya maruz kalıyorlar ve yaklaşık 160 milyon 
kere çalışma nedenli hastalıklara yakalanıyorlar. 
• İşyerinde kullanılan toksik maddelere dayalı meslek hastalıklarında her sene 440.000 
işçi ölüyor.. 
• Sadece asbest kullanımına bağlı olarak 1 yıllık sürede hayatını kaybeden işçi sayısı 
100.000. 
• Her 15 saniyede bir işçi çalışırken ölüyor! 
• Her 15 saniyede bir 160 işçi iş kazası geçiriyor! 
• Her gün 6.300 işçi çalışırken ölüyor! 
Ülkemizde ise maalesef özellikle sendikasız, örgütsüz, güvencesiz olarak kayıt dışı 
alan-larda iş cinayetlerine kurban gidenlerin, göçmen işçilerin isimleri kayıtlara dahi 
geçmeye-biliyor. Yasalar ile koruma altına alındığı söylenen işçi sağlığı ve iş güvenliği, 
her geçen gün kötüye gidiyor. Ülkemiz toplu iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde dünyada 
ilk sıralarda geliyor. SGK tarafından açıklanan rakamlara bakıldığında; 2017 yılında 4A 
kapsamında çalışanlardan 359.653 ünün, 4B kapsamında çalışanlardan 213 çalışanın 
iş kazası geçir-diği, bu kazalar sonucunda toplam 1.636 kişinin hayatını kaybettiği gö-
rülmektedir. SGK’nın 2016 yılı istatistiklerine göre 286.068 iş kazasında 1.405 işçi ha-
yatını kaybet-miştir. Açıklamaya göre, 2017 yılında bir önceki yıla göre iş kazası sayısı 
% 25 oranında, iş kazaları sonucu ölüm % 16 oranında artmıştır. 2018 verileri ise henüz 
açıklanmamıştır. Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre 2017’de 
2006, 2018’de 1923 ve 2019 yılının ilk üç ayında ise 400 işçi iş cinayeti sonucu hayatını 
kaybetmiştir.
Yaşama ve sağlıklı/güvenli ortamda çalışma hakkı tüm emekçiler için en temel insan 
hak-larındandır. Kazanın bilimsel tanımı, öngörülemez olmasıdır. ngöremediğiniz, tüm 
ön-lemleri almanıza rağmen gerçekleşmesine engel olamadığınız, beklenmedik olan 
şey ka-zadır. ngörülebilir bir ölüm, öngörülebilir bir arıza, öngörülebilir bir kırılma, yara-
lanma kaza olmaz. Biz neredeyse bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önle-
nebileceğini biliyoruz. Bu nedenle, meydana gelen ölümlere, kaza değil cinayet diyoruz.

Aslında Türkiye’de her iki buçuk ayda bir SOMA KATLİAMI yaşıyoruz. İzmir’de işçinin kanı 
üzerine gökdelenler dikilirken, Aliağa gibi sanayi havzalarından, tersanelerden her gün 
iş cinayetleri haberi geliyor. İzmir’de 2019 Ocak Ayından bu yana 19 işçi meydana gelen 
iş kazasında hayatını kaybetmiştir. Ne kadar acıdır ki, hepimizin gittiği büyük AVM in-
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şaatla-rının, İzmir’in dört bir yanını sarmaya başlayan gökdelenlerin ve işçi sağlığı ve iş 
güvenliği önlemleri alınmamış kentsel dönüşüm projelerinin, hepsinin harcında işçinin 
kanı bulun-maktadır. 
Kapitalizm yaşadığı krizler, kıran kırana yaşadığı rekabet, doymak bilmez artı-değer 
sömürüsü, sonu gelmeyen emek yağmasının doruğa çıktığı bir dönemde bu anmayı 
yapıyoruz. Her geçen gün işsizliğin arttığı, yoksulluğun yayıldığı, açlığın ve sefaletin gir-
dabında yaşam savaşının içinde çalışırken ölen işçi arkadaşlarımızın çığlıkları arasında 
gözyaşları-mıza karışan kan deryasında biz sağ kalanlar da boğuluyoruz! 
Biz biliyoruz ki meydana gelen iş cinayetinin nedeni yasal mevzuat, bilinç eksikliği oldu-
ğu kadar, kuralsız, güvencesiz ve esnek çalışma biçimlerinin her gün biraz daha yaygın-
laş-ması, sendikal örgütlülüğün önündeki yasal ve fiili engellemeler, daha az maliyet, 
daha çok kar anlayışı, denetimlerin yapılmaması, cezaların caydırıcı olmaktan uzak 
olmasıdır. Oysa, her şeyi yaratan bizleriz. Yarattığımızın altında birer onar, ellişer, yüzer 
yüzer ölü-yoruz! Ama Biz biliyoruz ki hiçbir iş cinayeti / meslek hastalığı kader değildir. 
Bu nedenle, Soma’da, Ermenek’te, Ostim’de, Davutpaşa’da ve her yerde her an ölen her 
işçimizin, alınmayan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin, açılan göstermelik dava-
larda verilen göstermelik cezaların, kuşa çevrilen tazminatların, yıllarca süren davala-
rın tanığı olan ve aşağıda imzası bulunan İzmir’de işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında 
çalışmalar yapan, bu çalışmaları yayma ve ilerletme amacı ile bir araya gelen bizler, 
tüm sendikaları öncelikle kayıt dışı güvencesiz çalışan işçinin örgütlenmesi için seferber 
olmaya; üretim sürecinde işçinin kontrolü ve denetimini artıracak, çalışma koşullarını 
işçiden yana belirle-yebilecek bir örgütlenme ve sınıf bilincinin sağlanmasına; bu an-
lamda işçilerin ortak ta-lepleri için hep birlikte mücadeleye çağırıyoruz. 

İZMİR BAROSU 
İZMİR TABİP ODASI 
DİSK EGE B LGE TEMSİLCİLİĞİ 
İZMİR İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MEC-
LİSİ GİRİŞİMİ

02.11.2019
22. PROF.Dr. NUSRET FİŞEK ANISINA 
“PSİKOSOSYAL RİSKLER” BAŞLIKLI KURS 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ:  (SÜREKLİ EĞİTİM 
PROGRAMI KAPSAMINDA)

Psikososyal Riskler Kurs Programı

Psikososyal riskler; iş yaşamındaki büyük 
değişimlere, bilgi teknolojilerinin artan 
kullanımına ve hizmet sektöründeki istih-
dam artışına bağlı olarak öncelikli prob-
lemler arasında yer almaya başlamıştır. 
Bu kursun amacı psikososyal riskler ve 
değerlendirme yöntemleri üzerine temel 
bilgileri sağlamaktır. 

Öğrenim Hedefleri: Bu kursun sonunda 
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katılımcılar şunları yapabilecektir:

1. Psikososyal riskler, iş stresi, iş yükü kavramlarını tanımlamak
2. Ana psikososyal riskleri tanımlamak
3. Temel psikososyal risk değerlendirme modellerini bilmek
4. Psikososyal risklerin sağlıksal ve örgütsel açıdan istenmeyen sonuçlarını bilmek
5. Psikososyal risk değerlendirme yöntem ve ölçekleri hakkında bilgi sahibi olmak
6. Psikososyal risklerin ortaya çıkmasını önlemeye yönelik strateji ve yöntemleri bil-
mek
7. COPSOQ III (Kopenhag Psikososyal Risk Değerlendirme Ölçeği)’nin uyguanma pro-
sedürlerini ve yorumlanmasını bilmek

PROGRAM
08.30-09.00 Kayıt
09.00-09.30 İş yaşamı ve sağlık (Yücel Demiral)
09.30-10.15 İş psikolojisinin temel kavramları (Burcu Güler)
10.15-10.45 Kahve arası
10.45-11.30 Psikososyal risklerin ve modellerinin tarihsel gelişimi (Yücel Demiral)
11.30-12.15 Psikososyal risklerin istenmeyen sonuçları (Ceyda Sahan)
12.15-13.15 Öğle Yemeği
13.15-14.00 Örgütsel ve bireysel psikososyal risk önleme uygulamaları (Burcu Güler)
14.00-14.30 Psikososyal risk değerlendirme yöntemleri (Ceyda Sahan)

14.30-14.45 Kahve arası

14.45-15.15 Psikososyal risk değerlendirme yöntemleri - COPSOQ (Ceyda Sahan)
15.15-17.00 COPSOQ risk değerlendirme uygulaması 
17.00-17.30 Panel – Kapanış töreni
 
Çalışma yaşamında yaşanan köklü değişiklikler, bilgi teknolojilerinin artan oranda kul-
lanımı,  hizmet sektörü istihdamındaki artış gibi nedenlerle psikososyal riskler önce-
likli sorunlar arasında yer almaya başlamıştır. 
İşyeri hekimliği ve İşçi sağlığı komisyonunca bu tespitle kurs düzenlendi.

Temel amacı psikososyal risk kavramı ve ölçüm yöntemleri ile ilgili temel ve güncel 
bilgilerin tartışılması olan kurs 3 Kasım 1990 da kaybettiğimiz Prof Dr Nusret Fişek 
anısına gerçekleşti.
Kursta katılımcılara
1. Psikososyal risk, iş stresi, iş gerilimi kavramlarının ayrım ve benzerlikleri tanımlar
2. Başlıca psikososyal riskleri tanımlar
3. Temel psikososyal risk modellerini bilmek
4. Psikososyal risklerin sağlık ve yönetsel sonuçlarını bilmek
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5. Psikososyal risk değerlendirme yöntemleri ve ölçekler hakkında bilgi sahibi olmak
6. Psikososyal risklerden korunmada temel strateji ve yöntemleri bilmek konularında 
bilgiler aktarılarak uygulama örnekleri paylaşıldı
Etkinlikte Eğitici olarak katkıda bulunan Prof.Dr.Yücel Demiral,Prof.Dr Burcu Güler ve 
Uzm.Dr.Ceyda Şahan  a teşekkür ediyoruz.

15.02.2020
23. “İŞYERİNDE KAS İSKELET SİSTEMİ SORUNLARINDAN KORUNMA” BAŞLIKLI 
KURS GERÇEKLEŞTİRİLDİ:  (SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA)

Kursun ana amacı; 
o İşyerlerinde ergonomik risk analizini 
pratik ve uygulanabilir bir şekilde gerçek-
leştirme yöntemlerinin tanınması

o İşyerlerinde çalışan ve insan sağlığına 
uygun olmayan çalışma şekillerinin, ku-
surlu iş koşullarının tanınması, incelenme-
si ve bunlara yönelik alınacak önlemler 

o Büro ve ofis işlerinde çalışanların maruz 
kaldığı ergonomik sorunların incelenmesi, 
tanınması ile ekranlı araçlarla çalışmalar-
da risk faktörlerinin tespiti ve uygun çalış-
ma koşullarının oluşturulması

o Kursun diğer bir amacı da işyerlerinde 
pratik olarak Hızlı Maruziyet Değerlen-
dirmesi yaparak kas iskelet sistemindeki 
yanlış ve uygunsuz ergonomik çalışma 
şekillerinin tespit edilmesi

09.30-10.00 Açılış/Tanışma/Amaç ve öğrenim hedefleri/Giriş 
10.00-11.45 NIOSH-Yük kaldırma endeksi 
11.45-12.00 Ara
12.00-13.00 Büro, HMD 
13.00-14.00 Öğle Yemeği 
14.00-15.50 TİE-9(11) kusurlu hareket
15.50-16.00 Ara
16.00-17.00 KİS sorunlarında Sağlık Gözetim Programı
17.00-17.30 Kurs değerlendirmesi/Kapanış
 
 
İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Sürekli Eğitim programı-
nın 6. etkinliği olan “İşyerinde Kas İskelet Sistemi Sorunlarından Korunma” başlıklı bir 
günlük eğitim gerçekleştirildi.
Etkinlik, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu İleri eğitimlerinin bir modülü olan iki 
günlük eğitimin, 1 güne sığdırılan uyarlanması olarak gerçekleştirildi.
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20 meslektaşımızın katıldığı eğitimde, Dr. Arif Müezzinoğlu ve Dr. Bülent Aslanhan 
sunumlarını gerçekleştirdiler. İşyeri hekimlerinin çalıştıkları işyerlerinde uygulaya-
bilecekleri ergonomik ölçüm teknikleri anlatıldı ve örnek durumlar üzerinden grup 
çalışmaları yapıldı. Birikimli Travma Rahatsızlıklarında Sağlık Gözetimi Programı, 
Hızlı Maruziyet Değerlendirmesi, TIE, Ergonomik Risk Analizi, NIOSH Kaldırma Eşit-
liği başlıklarında sunum ve uygulamalar yapılmıştır.
Etkinlik, eğiticilerin ve katılımcıların görüşlerinin paylaşılması, katılım belgelerinin  
verilmesi ile son bulmuştur.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri  Dr.Lütfü Çamlı, etkinlikte eğitici olarak görev alan 
Dr.Arif Müezzinoğlu ve Dr.Bülent Aslanhan’a teşekkür ederek birer  plaket  sundu.

24.  COVİD-19 DÖNEMİNDE KOMİSYON ÇALIŞMALARI

03.04.2020
1) COVİD DÖNEMİ- İŞYERİ HEKİMİ COVİD-19 NEDENİYLE KAYBINDAN DOLAYI 
BİLDİRİ YAYINLANDI

İLK KEZ BİR İŞYERİ HEKİMİ ARKADAŞIMIZI COVİD-19 NEDENİYLE 
MESLEK HASTALIĞINDAN KAYBETTİK

İzmir’de aktif olarak bir şirkette işyeri hekimliği yapan Dr. Muharrem İdiz arkadaşımızı 
Covid-19 nedeniyle bugün kaybettik. Bu üzücü kayıp ülkemizde bildiğimiz ilk işyeri 
hekimi kaybıdır. Başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Tüm sağlık çalışanları global salgın nedeniyle risk altında olup hastalanan ve kay-
bettiklerimize üzülüyor ancak üzülmek dışında yeni işyeri hekimi kayıplarının olma-
ması için tüm yetkilileri sorumluluk almaya çağırıyor ve bazı gerçekleri de ifade et-
mek zorunluluğunu duyuyoruz.

CORONA SALGININDA İŞYERİ HEKİMLİĞi

1. İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇALIŞMA ORTAMLARI: İzmir’de bin civarında işyeri hekimi mev-
cut olup işyeri hekimliği ülkemizde çalışma alanının her sektöründe mevcuttur. Şu 
anda birçok şirket evinde çalışmaya henüz geçmemiş olup işyeri hekimleri görevle-
rinin başındadırlar. Kapalı ortamlar, plazalar, şantiyeler, atölyeler gibi birçok çalışma 
ortamlarında önlemler alınsa da çalışma hayatı devam etmektedir. Birçok şirketin 
yeterli önlemler almadığı, koruyucu malzeme temin edemediği ve işyerlerinde yeterli 
dezenfeksiyonu sağlayamadığı bilinen bir gerçektir.

2. İŞYERİ HEKİMLİĞİ GÖREV ALANLARI VE POLİKLİNİK HİZMETİ: İşyeri Hekimliğinin 
asıl görev alanları hem bilimsel hem yasal olarak koruyucu hekimliktir. Özellikle bi-
yolojik risk etmenlerine (bakteri virüs gibi) karşı çalışanların korunmasını sağlamak 
da görevleri arasında olup salgın başlangıcından beri fabrikalarda, atölyeler, şanti-
yeler ve değişik iş ortamlarında İSG (iş Sağlığı Güvenliği) Kurullarını toplamışlar, Co-
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rona Pandemisi Acil Eylem Planlarını hazırlayıp onaylatmışlar, COVİT 19 hakkında 
çok sayıda eğitimler vermişler, KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) kullanımı için eğitim 
etkinlikleri halen de devam etmektedirler. Ancak uygulamada görev alanlarında ol-
mamasına karşın poliklinik hizmeti de vermektedirler.

3. İŞYERİ HEKİMLERİNİN SALGINDAN KORUNMA ÖNLEMLERİ: İşyeri hekimleri de di-
ğer hekimler gibi poliklinik hizmeti yaptıkları için kendilerini korumak için kişisel koru-
yucu ekipmana ve steril çalışma ortamlarına ihtiyaç duymaktadırlar, Ancak alanda 
çok sorunlar mevcuttur;

● İşyeri Sağlık Birimleri/ Revirler çalışma ortamları uygunsuzlukları: Birçok işyerinde 
uygun şartlarda revir olanakları yoktur. Temizlik, havalandırma ve steril ortamı bıra-
kın, lavabo ve suyu olmayan çok revir mevcuttur.

● Kişisel Koruyucu Donanım Eksikleri; Birçok işyeri revirleri için koruyucu maske, N-95, 
koruyucu tulum, gözlük, eldiven, el solüsyonlarını değişik nedenlerle işverenler ta-
rafından sağlamamıştır. Birçok işyeri hekimi koruyucu malzemelerini kendileri veya 
bağlı çalıştıkları OSGB lerden temin etmişlerdir.

● Artan Poliklinik Yükü: Salgın döneminde diğer sağlık kurumlarına özellikle hasta-
nelere ve aile hekimliklerine COVİD 19 nedeniyle gitmek istemeyen çalışanlar, işyeri 
hekimliklerine diğer sağlık sorunları nedeniyle çok sayıda başvuru yapmaktadırlar.

● İşyerinde Kronik Hastalar/Gebeler: İşyerlerinde kronik hastalığı olan çalışanlar halen 
birçok işyerinde çalışmaya devam etmektedirler. Yayımlanan genelgede kronik has-
talığı olan kamu çalışanlarına ücretli idari izin verilirken özel sektörde çalışan işçilere 
bu hak verilmemiştir. Bu nedenle çalışmak zorunda kalan kronik hastalar çalışma 
ortamında risk altında kalmaktadırlar.

● Eve gönderme ve Karantina: İşyerlerinde Covid pozitif çıkan çalışanların ve birlikte 
çalıştığı temaslıların eve gönderilmesi, evde izolasyonu gibi birçok konuda sorunlar 
yaşanmaktadır.

● COVİD 19 Testi: İşyerinde semptomu olmayan vakaların tespiti için önemli bir sorun-
dur. İşyeri Sağlık Birimlerine tarama testlerinin temini düşünülmelidir.

4. İŞYERİ HEKİMİNİN CORONA VİRUS NEDENİYLE HASTALANMASI MESLEK HASTA-
LIĞI/ İŞ KAZASIDIR: Diğer hastane ve sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin CO-
VİD 19 tanısı almaları yanında işyeri hekimlerinin de çalışma ortamında maruziyet 
nedeniyle hastalanması meslek hastalığı sayılmaktadır. İşyerinde biyolojik etkenlerle 
maruziyet hikâyesinin olması ve neden- sonuç ilişkisinin kurulması nedeniyle bilimsel 
olarak meslek hastalığı kabul edilmelidirler. Ayrıca anlık olarak da iş kazası bildirimi 
yapılmalıdır. İş sağlığı ve iş güvenliği yasasındaki ertelenen bu konudaki yasal düzen-
leme eksikleri bu nedenle tamamlanmalıdır.

5. EMEKLİ OLUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ YAPAN HEKİMLER: Hekimlerin birçoğu emeklilik 
sonrası düşük emeklilik maaşı almaları nedeniyle işyeri hekimliği alanında çalışmaya 
başlamıştır. Bugün madenlerde, atölyelerde, fabrikalarda çalışan çoğu işyeri hekimi 
50- 55 yaş üzeri emekli hekimlerdir. Emekli hekimler dinlenmesi gereken yaşlarda 
işyeri hekimliği yapmaktadırlar. İşyeri hekimlerinin çoğu şu anda global salgında en 
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çok etkilenen yaş grupları içindedirler.

6. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BİLİNCİ: İşçi sağlığı ve iş güvenliği bilinci olmayan 
işyerlerinin COVİD 19 konusunda da gerekli hassasiyeti göstermedikleri tespit edil-
mektedir. İşçi sağlığı fiziksel, kimyasal, fiziksel, psikolojik ve ergonomik risklerden 
çalışanı korumak olduğu kadar biyolojik risklerden (virüs) den de korumak demektir. 
Devletin de bu konuda gerekli hassasiyette olmadığı bilinen bir gerçektir. İşçi Sağlığı 
ve İş güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler sürekli ertelenmekte ve kamuda hala bu 
uygulamalara geçilmemektedir. Bu aradaCOVID-19 pandemisi ile mücadele eden 
sağlık çalışanlarının korunabilmesi için ivedilikle risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

Alınmayan önlemler yüzünden sağlık çalışanlarının COVID-19 nedeniyle ölmesini is-
temiyoruz!

İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu  
İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu

28.04.2020
2) COVİD DÖNEMİ- 28 NİSAN DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNÜNDE BİL-
DİRİ YAYINLANDI

DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNÜ DOLAYISIYLA DAHA ÖNCE NELER DEDİK?  
CORONA NASIL HAKLI ÇIKARDI BİZi?
İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgilenen profesyonellerce (İşyeri hekimleri. İş güvenliği 
uzmanları) yıllarca savunduğumuz birçok şey corona salgının getirdikleri ile birlikte 
doğrulanmış oldu.  Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği günü dolayısıyla bunları kamuoyu 
ile paylaşmak istedik;

1. RİSK FAKTÖRLERİ VAR DEDİK; Yıllarca işyerlerinde risk faktörleri var dedik; Kim-
yasal risk fakörleri, ergonomik risk faktörleri, psikososyal risk faktörleri gibi birçok 
risk faktörleri var, risk faktörlerine karşı koruma çalışmaları yapılsın dedik. Korona 
salgını ile birlikte biyolojik risk faktörleri (virus, bakteri vb.) nin birçok işyeri için (sağlık 
kurumları, hastaneler vb) ne kadar önemli olduğu acı bir şekilde anlaşıldı. 

2. KİŞİSEL KORUYUCU KULLANIN DEDİK: Yıllarca işyerlerinde KKD (Kişisel Koruyu-
cu Donanım) ları kullanın dedik. Baret kullanın dedik, N-95 ve diğer maskeleri toz 
ve kimyasal maddelere karşı kullanın dedik. Koruyucu gözlük kullanın dedik. Koro-
na salgını ile birlikte kişisel koruyucuların önemi anlaşıldı. Herkes maske, koruyucu 
gözlük, eldiven vb kullanmaya başladı. Sadece işyerleri değil tüm toplum önemini 
anladı.

3. ACİL DURUM PLANI YAPILSIN İSTEDİK: Yıllarca işyerlerinde acil durum planı ya-
pılsın dedik. Olay meydana gelmeden önce alınacak tedbirler ve meydana geldik-
ten sonra kriz halinde yapılacaklar diye çalışma yapılsın istedik. Corona salgınından 
sonra bu planların önemi anlaşıldı. Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planındaki 
önlemler alınsaydı belki daha rahat olabilirdik.
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4. MESLEK HASTALIKLARI ÖNLENSİN DEDİK: Yıllarca çalışanlar çalıştıkları yerlerde-
ki risklerden dolayı hasta olmasınlar diye sayısız etkinlik yaptık. Meslek hastalıkları 
kayıt edilsin istedik. Corona salgınından sonra sağlık alanında çalışanların işyer-
lerinde (hastanelerde vb) biyolojik risk (virus) dolayı hasta olmasını acı bir şekilde 
deneyimledik. Sağlık sektörü dışında da birçok iş kolunda mesleğinden dolayı işyer-
lerinde corona enfeksiyonu kapan binlerce çalışan tespit ediliyor.

5. İŞ KAZALARI OLMASIN DEDİK: Yıllarca çalışanlar çalıştıkları yerlerde iş kazasına 
uğramasın diye sayısız faaliyet yürrüttük. Her kaza kayıt altına alınsın istedik. Co-
rona salgınından sonra işyerinde virus bulaşma tespitleri de artık iş kazası olarak 
değerlendirilmeye başlandı.

6. KRONİK HASTALARIN SAĞLIK GÖZETİMİ DEDİK: Yıllarca işyerlerinde özel politi-
ka gerektiren çalışanlar (yaşlı çalışanlar, genç çalışanlar, engelli çalışanlar, emzik-
li, gebe çalışanlar) sağlık gözetimlerini yaptık, İşyerlerinde kronik hastalar (yüksek 
tansiyon, diyabet vb ) sağlık gözetimlerini yapıp işe göre çalıştırılmalarını sağladık. 
Corona salgını sonrası bu grupların önemi anlaşıldı. Kronik hastalar, 65 yaş üstü ça-
lışanlar için sokağa çıkma yasağı gibi özel önlemler getirildi.

7. HİJYEN- DEZENFEKSİYON DEDİK: Yıllarca işyerlerinde hijyen önlemleri alınsın diye 
uğraştık didindik, Yemekhane hijyeni, tuvalet- lavabo hijyeni, el yıkama, el dezen-
fektanları, işyerlerinde hijyen eğitimleri ve hijyen denetimlerini yaptık. Personel hij-
yen belgelerini kontrol ettik, portör muayenelerini takip ettik. Corona salgını sonrası 
hijyenin önemi bütün ciddiyeti ile ortaya çıktı. Herkes artık dezenfektan kullanmaya 
başladı. Hijyen hayatımızın en önemli unsuru oldu.

8. BULAŞICI HASTALIKLARA KARŞI AŞILAMA DEDİK: Yıllarca işyerlerinde biyolojik 
risklere karşı aşılamayı önerdik. Grip aşısı, tetanoz aşısıi hepatit aşısı gibi aşıları iş-
yerlerinde inatla uyguladık. Aşı karşıtı görüşlere karşın aşılamayı sürdürdük. Corona 
sonrası tüm toplum aşılamanın önemini aci bir şekilde öğrendi.

9. KORUYUCU HEKİMLİK DEDİK: Yıllarca işyerlerinde işyeri hekiminin görevi koruyu-
cu hekimliktir dedik. Reçete yazma ve hasta muayenesi sonra gelir dedik, Bulaşıcı 
hastalıklara karşı işçi sağlığı eğitimleri yaptık,  eğitim kayıtlarını aldık, sertifikalar 
verdik. İçme suyu, yemekhane hijyenlerini kontrol ettik. Corona salgını sonrası koru-
yucu hekimliğin önemi bütünüyle anlaşıldı.

Sonuç Olarak; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında çalışanlar olarak zaman içinde 
ne dediysek ne yaptıysak salgın ortamı bizi haklı çıkardı. Yukardaki maddelerde ve 
daha yazamadığımız sayısız maddede SAĞLIK ve GÜVENLİK alanında savunduk-
larımızın, yaptıklarımızın ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğrendik. Dünya işçi 
sağlığı ve güvenliği gününde bunlar bilinsin istedik.

İzmir Tabip Odası
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
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29.04.2020
3) COVİD DÖNEMİ- MESLEK HASTALIĞI  BİLDİRİMLERİNİN YAPILMASI İÇİN BİL-
DİRİ YAYINLANDI

Hekim ve Sağlık Çalışanlarının Covid-19 Nedenli İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bil-
dirimleri Yapılmalıdır.

Ülkemizde çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle hastalanmakta 
hatta hayatını kaybetmektedir. Ancak ilimizde bugüne kadar hiçbirinin iş kazası ve 
meslek hastalıkları bildiriminin kurumlarca yapıldığına dair bir duyum alınmadığı 
gibi bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da bir açık-
lama yapılmamıştır.  

Kamu ve özel sağlık kurumları ile işyerlerinde görevli hekim ve sağlık çalışanları, 
Covid- 19 pozitif tanısı aldıklarında, çalıştıkları kurumlar bu durumu her ne olursa 
olsun iş kazası ve meslek hastalığı olarak yorumlamamaktadır. İş kazası ve mes-
lek hastalığına dair resmi bildirimler de yapılmamaktadır. Hatta Covid-19 nedeniyle 
ölen hekimler ve sağlık çalışanlarının bile bildirimlerinin yapılmadığı anlaşılmakta-
dır.

Çalıştıkları yerlere göre değerlendirirsek;  

1-) KAMU SAĞLIK KURUMLARI: Kamuda çalışan hekimlerin covid nedeniyle iş kaza-
sı ve meslek hastalıkları bildirimlerinin çalıştıkları kamu sağlık kurumları tarafından 
yapılması gerekmektedir. İlgili kamu kurumunca Sağlık Müdürlüğü Çalışan Sağlığı 
Birimi ve SGK’ya meduladan bildirim yapılmalıdır. Ancak İl Sağlık Müdürlüklerinin 
bu konudaki işlemleri halen bilinmemektedir.

2-) ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI: Özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin covid 
nedeniyle iş kazası ve meslek hastalıkları bildirimlerinin çalıştıkları özel sağlık ku-
rumları tarafından yapılması gerekmektedir. SGK’ya meduladan bildirim yapılma-
lıdır. Ancak özel sağlık kurumlarının bu konuda bildirim yapıp yapmadığı halen bi-
linmemektedir. 

3-) OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri) ve İŞYERLERİ: İşyerlerinde çalışan işye-
ri hekimlerinin covid nedeniyle iş kazası ve meslek hastalıkları bildirimi çalıştıkları 
OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri) veya bordrolu çalışan ise çalıştıkları şirket 
tarafından yapılması gerekmektedir. SGK’ ya medulla üzerinden bildirim yapılma-
lıdır. Ancak OSGB lerin veya şirketlerin bu konuda bildirimleri yaptığına dair bulgu 
elde edilmemiştir.

4-) AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ: ASM lerde çalışan hekimlerinin covid nedeniyle iş 
kazası ve meslek hastalıkları bildirimleri bağlı bulundukları sağlık müdürlükleri ta-
rafından yapılması gerekmektedir. Ancak il sağlık müdürlüklerinin bu konuda bildi-
rimleri yaptığına dair bir bilgi iletilmemiştir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 14.maddesinde, işverenin, bütün iş 
kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutacağı, gerekli incelemeleri yaparak 
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bunlarla ilgili raporları düzenleyeceği, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma 
veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına 
yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan 
olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenleyeceği kural altına alınmıştır.  

14.maddesnin ikinci fıkrasında, işverenin, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü 
içinde; sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen 
meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde; işyeri hekimi veya 
sağlık hizmeti sunucularının; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk ede-
ceği düzenlenmiştir.  

Sağlık hizmeti sunucuları, kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağ-
lık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün 
içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek zorundadır.  İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun 26.maddesinde, 14.maddesinde düzenlenen yükümlülükleri yerine ge-
tirmeyen işveren ve sağlık hizmeti sunucularına idari para cezası verileceği düzen-
lenmiştir. 

İş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerinin süresi içinde yapılması; olayın niteliğinin 
belirlenmesi, olayla ilgili önlemlerin alınması ve iş kazası/meslek hastalığına bağlı 
olarak hak sahiplerinin sahip olacağı haklara erişim açısından önem taşımaktadır.  

Sağlık çalışanlarında görülen COVID-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kay-
dedilme/kabul edilmesi, tüm sağlık giderlerinin %100 karşılanması, hiçbir katkı 
payının alınmaması, geçici ya da kalıcı iş göremezlik durumunda tazminata hak 
kazanmak, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği ve-
rilmesi demektir. Vefat durumunda, hak sahiplerine gelir bağlanması da bu koşul-
larda mümkün olacaktır. 

Olağan koşullarda meslek hastalığına başvuru sürecinde işletilecek olan süreçler 
sağlık çalışanları açısından kolaylaştırılmalı; pandemi sürecinde “doğrudan kabul 
edilme” yönünde bir işleyiş uygulanmalıdır. Çünkü COVID-19 ile enfekte olmuş kişi 
sayısının bu kadar yüksek olduğu koşullarda mesleği, gerçekleştirdiği işi gereği ya-
kın temas dolayısıyla, yüksek risk altında olan sağlık çalışanlarının hastalığa yaka-
lanması çevresel/toplumsal etmenlerden değil, doğrudan çalışma ortamlarından 
kaynaklanmaktadır.  

COVID-19 ya da şüpheli COVID-19 tanısı alan ve buna göre tedavi gören sağlık çalı-
şanlarının hastalığının meslek hastalığı olarak kabulü hekimler ve sağlık çalışanları 
için bir haktır. Bunun herhangi bir tereddüte yer vermeden uygulanması, hastalık 
görüldüğünde gerçekleştirilecek bildirim ve bu sürecin takibiyle çok yakından iliş-
kilidir.  
Sonuç olarak;

1-) Sağlık Bakanlığı, İVEDİ OLARAK, hekim ve diğer sağlık çalışanlarının Covıd 19 
nedenli iş kazaları ve meslek hastalıkları bildirimlerinin yapılması için tüm sağlık 
müdürlüklerine açıklayıcı yazı göndermelidir. Sağlık personeline bildirim yapıldığı-
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na dair bilgi verilmelidir.

2-) Sosyal Güvenlik Kurumu, İVEDİ OLARAK, sağlık çalışanlarının Covid-19 nedenli 
iş kazası ve meslek hastalıklarında uygulamaya yön verecek bir uygulama rehberi 
hazırlamalı ve kamuoyuna bir açıklama yapmalıdır. 

3-) Corona Virüs Bilim Kurulu, bu önemli konuda bir değerlendirme yapıp Sağlık 
Bakanlığını ve ilgili kurumları harekete geçirmelidir.

4-) Hekim ve diğer sağlık çalışanlarının Covid-19 nedenli iş kazaları ve meslek has-
talıklarında gerekli önlemleri almayan, koruyucu malzeme temin etmeyen sağlık 
kuruluşları ve hekim çalıştıran şirketlere gerekli hukuksal girişimler ilgili Bakanlık-
larca başlatılmalıdır.

5-) PCR testi negatif ancak tüm klinik bulguları Covid-19 olan ve buna uygun pro-
tokol ve tedavi uygulanan bazı hekim ve sağlık çalışanlarının ölüm nedeni olarak 
atipik pnömoni ve benzeri başka kodlarla tanı yazılmaktadır. Bu durumun ve yak-
laşımın düzeltilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde, kendisi de hekim olan Sağlık 
Bakanı’nı tarih önünde kayıtlara geçeceğiz ve konunun takipçisi olacağız.

Çalışma hayatındaki koşullar nedeniyle corona virus enfeksiyonuna yakalanarak 
sağlığını veya hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının iş kazası ve meslek hastalığı 
bildiriminin yapılmaması nedeniyle hak kaybına uğramaları kabul edilemez. Alkış 
değil önlem, laf değil tazminat istiyoruz.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu                                 
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

06.05.2020
4) COVİD DÖNEMİ- İŞYERİ HEKİMİ Dr. MUHARREM İDİZ MESLEK HASTALIĞI 
SONUCU ÖLDÜĞÜNÜN TESPİTİ İÇİN SGK BAŞVURUSU İÇİN ÇALIŞMALAR 

İşyeri hekimi olarak görev yapmakta iken hastalanan ve Covid-19 nedeniyle vefat 
eden meslektaşımız Dr. Muharrem İdiz için, işverenler ve sağlık kuruluşları tara-
fından herhangi bildirim yapılmamıştır.  

İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından, Dr. Muharrem İdiz’in eşi ve kızı adına, 
Dr. Muharrem İdiz’in meslek hastalığı sonucu vefat ettiğinin tespiti ve mirasçıla-
rına 5510 sayılı Kanun’un 20.maddesi uyarınca ölüm aylığı bağlanması talebiyle, 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 5 Mayıs 2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.  

Başvuruda, Dr. Muharrem İdiz’in işyerindeki çalışma koşulları, Türkiye’de ilk va-
kanın görüldüğü bilgisinin kamuoyuna açıklandığı tarihten Dr. Muharrem İdiz’in 
hastalanarak işinden ayrıldığı güne kadar işyeri hekimi olarak işyerlerinde yaptığı 
eğitimler, toplantılar ve verdiği sağlık hizmeti hakkında bilgiler aktarılmıştır. 

Ayrıca, meslek hastalığına ilişkin genel mevzuat aktarılmış, pandemi sürecinde 
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sağlık çalışanlarının en riskli grupta yer aldığı,  meslek hastalığına başvuru sü-
recinde işletilecek olan süreçlerin sağlık çalışanları açısından kolaylaştırılması 
gerektiği; pandemi sürecinde “doğrudan kabul edilme” yönünde bir işleyiş uy-
gulanması gerektiği, sağlık çalışanları için Pandemi koşullarında Covid-19 has-
talığına nerede yakalandığının, temasın nerede olduğunun, işyeri kaynaklı olup 
olmadığının sorgulanmasının makul ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmadığı, sağ-
lık çalışanının Pandemi sürecinde sağlık hizmeti sunumuna katılmasının mesleki 
maruziyet değerlendirmesi için yeterli kabul edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

Başvurumuz üzerine, SGK tarafından bir soruşturma yürütülecektir. Gelişmeler 
hakkında meslektaşlarımız bilgilendirilecektir. 

İşyeri hekimi olarak görev yapmakta iken Covid-19 nedeniyle vefat eden Dr. Nuri 
İdiz için de başvuru hazırlıklarımız devam etmektedir. 

16.05.2020
5) COVİD DÖNEMİ- SGK GENELGESİ NEDENİYLE BİLDİRİ YAYINLANDI

Hekimler ve Sağlık Çalışanları Korona Virüsü Sokaktan mı Alıyorlar?

SGK’NIN, Covid-19 İÇİN “İŞ KAZASI/MESLEK HASTALIĞI” OLARAK DEĞİL “HASTA-
LIK” OLARAK PROVİZYON ALINMASI GEREKTİĞİNİ BİLDİRMESİ, HATALI VE ANLA-
ŞILMAZ BİR DURUMDUR.

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 
07.05.2020 tarihinde 2020/12 sayılı Genelge yayınlandı.
Covid-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı Sağlık Bakanın açıklaması ile 7428’e 
ulaşmış iken ve yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının sayısı artarken, SGK’nın, sağlık 
hizmet sunucularına Covid-19 için “iş kazası/meslek hastalığı” olarak değil “has-
talık” olarak provizyon alınması gerektiğini bildirmesi, açıkça hatalı ve anlaşılmaz 
bir durumdur. Üç satırla bildirilen bu görüşün, hangi hukuksal ve bilimsel ölçütler 
dikkate alınarak oluşturulduğu belirsizdir. Bir genelge ile kanunlarda tanımlanan 
yükümlülüklerin ortadan kaldırılması da mümkün değildir.
Sağlık çalışanları, ister hasta naklinde, ister birinci basamakta filiasyon çalışmala-
rında, aile hekimliği merkezlerinde hasta muayene ederken, ister hastanede hasta 
karşılama ve ayırma (triaj) alanlarında, ister test için sürüntü alma, ister laboratuvar 
analiz süreçlerinde, isterse salgın döneminde verilen eğitimlerde, fabrikalarda işçi-
lerin peryodik muayenelerini gerçekleştirirken olsun; her an  virüs ile enfekte olma 
riski belirgin şekilde artan en önemli risk grubudur. Bu koşullar altında Covid-19’a 
yakalanmış olan sağlık çalışanları doğrudan meslek hastalığına yakalanmış sayıl-
malı ve meslek hastalığı için tazminat talep edebilir duruma geçmelidir.                                                                                           
Mevzuatımızda da yer aldığı gibi, sağlık çalışanlarında görülen Covid-19 hastalı-
ğının meslek hastalığı olarak kaydedilme/kabul edilmesi, tüm sağlık giderlerinin 
%100 karşılanması, hiçbir katkı payının alınmaması ve geçici ya da kalıcı iş göre-
mezlik durumunda tazminata hak kazanmak, geçici iş göremezlik süresince günlük 
geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi demektir. Vefat durumunda, hak sahiplerine 
gelir bağlanması da bu koşullarda mümkün olacaktır. 
Ülkemizde, meslek hastalığı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda; “… Mes-
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leki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı” ve 5510 sayılı Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda da “… Sigortalının çalıştığı veya yaptığı 
işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden 
uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.” şek-
linde tanımlanmaktadır.  
Sağlık hizmeti sunucuları Covid-19 bulaşının iş kazası/meslek hastalığı olup olma-
dığını araştırmakla yükümlü değildir. Kişinin beyanına göre işlem yapmaları, proviz-
yonu buna göre almaları yeterlidir.
Oysa önemle belirtelim ki Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, 2018/5018 E., 2019/2931 K. sayı 
ve 15.04.2019 tarihli kararında önemli ölçütler ortaya koymuştur. İş kazası, uygun illi-
yet bağı gibi kavramların tartışıldığı bu kararda; tır şoförü olan bir işçide Ukrayna’ya 
yaptığı seferden hemen sonra H1N1 virüsü saptandığı, Adli Tıp Kurumu’nun bulaş ve 
kuluçka süresi ile ilgili rapor düzenlediği, işçiye işin yürütülmesi sırasında hastalık 
bulaştığı belirtilmiş ve bu şekilde meydana gelen ölüm iş kazası olarak kabul edil-
miştir.
Dolayısıyla işverence bildirim yapılmamasına rağmen hak sahiplerinin yapacağı 
şikâyet ve başvurular ya da açacağı davalar ile iş kazası/meslek hastalığının tes-
pit edilmesi halinde, kusur ve kusursuz sorumluluk ölçütleri çerçevesinde, mahrum 
kalınan maddi ve takdir edilecek manevi zarar işverene yükletilecektir. 
Son olarak işyeri hekimlerinin bildirim yükümlülüğün altını yeniden çizmek isteriz. 
2020/12 sayılı Genelge’nin, 6331 sayılı Kanun’da düzenlenen bildirim yükümlülü-
ğünü, tıbbi deontoloji kurallarını ve yargı içtihatlarını ortadan kaldırması mümkün 
değildir.

“ SGK’nın 2020/12 Sayılı Genelgesi İş Kazası Bildirim Yükümlülüğünü Ortadan Kal-
dırmaz “

Sonuç olarak; Hekim ve sağlık çalışanları Covid-19’u deri koltuklarda oturup klavye 
başlarında kapmadılar.
Hekimler ve sağlık çalışanları virüse karşı en ön cephede canlarını dişine takarak 
ve hayatlarını riske atarak mücadele ederken,  SGK’nın, sağlık hizmet sunucularına 
Covid-19 için “iş kazası/meslek hastalığı” olarak değil “hastalık” olarak provizyon 
alınması gerektiğini bildirmesi genelgesini kabul etmiyoruz.
Covid-19 tanısı veya tedavisi alan sağlık çalışanlarının hastalıklarının iş kazası/
meslek hastalığı olarak kabul edilmesi bir haktır. En önemli risk grubunda yer alan 
ve Covid-19’a yakalanmış olan ve bu nedenle yaşamını kaybeden hekim/sağlık ça-
lışanlarına karşı hürmetsiz bir şekilde üç satır genelge ile kanunlarda tanımlanan 
yükümlülüklerin ortadan kaldırılmasına müsaade etmeyeceğiz.

“Covid-19 Tanısı veya Tedavisi Alan Sağlık Çalışanlarının Hastalıklarının İş kazası/
Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmesi Bir Haktır ”

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
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6) COVİD DÖNEMİ- KRONİK HASTALIKLAR NEDENİYLE BİLDİRİ YAYINLANDI

Aktif Sigortalı Çalışan İşçilerin Kronik Hastalıkları Unutuldu mu ?
İşyeri Hekimleri,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a Soruyor!

Kamu kurum ve kuruluşlarında kronik hastalığı bulunan çalışanların idari izinli sa-
yılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Özel sektörde, fabrikalarda, atölyelerde, şantiyelerde çalışan ve kronik hastalığı 
bulunan çalışanlar, aylardır çalışamamakta ve ücret alamamaktadır. Özel sektör 
çalışanları idari ve ücretli izinli sayılmadığı gibi bu çalışanların hangi koşullarda 
çalışma hayatına katılabileceği ve alınması gereken önlemlerin neler olması gerek-
tiği konusunda bir bilgilendirme yapılmamıştır. Özel sektörle ilgili belirsizlik halen 
sürmektedir.
3 milyon kamu çalışanının (4/c) çalışma koşullarına ilişkin Cumhurbaşkanı, İçişleri 
Bakanı, Sağlık Bakanı açıklama yapmakta, genelge çıkarılmakta ancak 16 milyon 
aktif sigortalı (4/a) çalışan işçilerin çalışma yaşamına ilişkin herhangi bir açıklama 
yapılmamaktadır.

Özellikle “işçinin sağlığı ve güvenliğinden” sorumlu ilgili Bakan’dan herhangi bir 
açıklama gelmemiştir. Bu konuda soruyoruz:  “İşçi sağlığı ve iş güvenliğinden so-
rumlu Bakan siz değil misiniz?”
İşyeri Hekimleri Uyarıyor: Sorumluluğunuzu yerine getiriniz.

Yeni korona virüs bulaşta ayrım yapmaz iken, kronik hastalığı bulunan çalışanlara 
yönelik tedbirler konusunda çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaktadır.

COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak 
Tedbirler konulu 2020/8 Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile; ‘’kamu kurum ve kuruluş-
larında çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde 
olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sa-
yılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; 
bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. 
’kararı alınmıştır.

Ancak özel sektörde çalışan kronik hastalığı olan işçiler, izinli sayılanlar arasında 
yer almamıştır.

Daha önceki genelgelerde, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hasta-
lığı olan ve çalıştırılmayıp evlerine gönderilen, sokağa çıkma kısıtlaması, çalışma 
yasağı getirilen işçiler “açlık-hastalık-ölüm” üçgeninde sıkışmış durumdadır. Kronik 
hastalığı olan ve evlerine gönderilen işçilerin yeniden çalışma yaşamına katılmaları 
konusunda herhangi bir açıklama veya genelge yayımlanmamıştır. Bu nedenle, iş-
yeri hekimleri ne yapacakları konusunda tereddüt yaşamaktadırlar. Ayrıca, özellik-
le küçük-orta ölçekli birçok işletmede işyeri hekimi bulunmamaktadır.
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Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemenin yanı sıra ça-
lışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meselelerin çözüm yollarını araştırmak, çalışma hayatı-
nı geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmaya destekleyici tedbirleri almak Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görevleri arasındadır.

Sonuç olarak;
Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu, virüsün, bulaş konusunda kamu çalışanları ile özel 
sektörde çalışanlar arasında ayrım yaptığına dair bilimsel bir veriyi açıklamamıştır.

Salgın tüm çalışanları etkilemektedir. Çalışanlar arasında böyle bir ayrımcılık salgınla mücade-
leye ve topluma zarar vermektedir. Oysa salgınla mücadelenin, dayanışma içinde, kimse geride 
bırakılmadan, çalışanların özlük haklarını korumaya özen göstererek sürdürülmesi gerekmek-
tedir.

Özel sektörde çalışanlardan kronik hastalığı olanların herhangi bir hak kaybı yaşamadan izinli 
sayılmalarının sağlanması, kişinin anayasal temel hakları arasındaki yaşam ve sağlık hakkı ile 
çalışma hakkının korunması açısından değerlidir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı, çalışanlar arasındaki ayrımcı uygulamaya son 
vermeye ve kronik hastalığı bulunan işçilerin çalışma yaşamlarına ilişkin genelge yayımlayarak,  
işçileri ve işverenleri acilen bilgilendirmeye çağırıyoruz.

İZMİR TABİP ODASI
İZMİR TABİP ODASI İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU
 

28.05.2020
7) COVİD DÖNEMİ-TELEKONFERANS- ZOOM ÜZERİNDEN “EGE/DEU TIP FAK. İŞ VE MES-
LEK HASTALIKLARI BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ VE İSİH KOMİSYONU ÜYELERİ İLE CO-
VİD-19 VE MESLEK HASTALIĞI İLİŞKİSİ” TOPLANTISI YAPILDI 
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8) COVİD DÖNEMİ-TELEKONFERANS- ZOOM 
ÜZERİNDEN “COVİD-19 SÜRECİNDE İŞYERİ HE-
KİMLİĞİNDE NELER YAPTIK NELER YAPACAĞIZ” 
(KOMİSYON ÜYELERİ KATILIMIYLA) TOPLANTISI 
YAPILDI 

Toplantıya oda genel sekreteri Dr. Lütfi Çamlı ve 
Hukuk Müşaviri Av. Mithat Kara’ da katılarak katkı 
verdi.

                                        

08.06.2020
9) COVİD DÖNEMİ-TELEKONFERANS- ZOOM 
ÜZERİNDEN “COVİD-19 SÜRECİNDE İŞYERİ HE-
KİMLİĞİNDE KRONİK HASTA YÖNETİMİ-1 ” (GÖ-
ĞÜS HASTALIKLARI/ KARDİYOLOJİ) TOPLANTISI 
YAPILDI 

08 Haziran 2020 Pazartesi 20.30 da zoom üze-
rinden gerçekleştirilen toplantıya Prof. Dr. Özgür 
Arslan, Pof. Dr. Yücel Demiral, Uzm Dr. Merve Atik 
katıldı.
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10) COVİD DÖNEMİ-SOSYAL MEDYADA YAYINLANMAK ÜZERE AFİŞLER TASARLANDI 
VE YAYINLANDI

11) HEKİM MECLİSİ TELEKONFERANS TOPLANTILARI
 
Covid pandemisi dolayısıyla hekim meclisi toplantıları zoom platformu üzerinden gerçekleş-
tirildi. İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonunu temsilen yapılan toplantılara Dr. Mustafa 
Vatansever ve Dr. Hasan Ter katılım sağladı. 
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ÇEVRE KOMİSYONU

- KOMİSYON ÜYELERİ

• Ahmet Soysal (Komisyon başkanı; 06.11.2018 itibaren)
• Oya Otyıldız (06.11.2018 tarihine kadar komisyon başkanı)
• Tuğrul Şahbaz (Komisyon sekreteri; 06.11.2018 itibaren)
• Hüseyin Güven (06.11.2018 tarihine kadar komisyon sekreteri)
• İnci Çetin Köseoğlu
• Ali Osman Karababa
• Raika Durusoy
• Hüseyin Aydın Turan
• Ergun Demir
• Yıldıray Orhun
• Hakan Köse (Yönetim kurulu üyesi)

- KOMİSYON TOPLANTILARI
• 06.11.2018
• 05.12.2018
• 17.01.2019
• 11.04.2019
• 16.05.2019
• 30.01.2020

• 5 Haziran 2018 Dünya Çevre Günü Basın açıklaması 
• 11 Haziran 2018 “ İzmir’in Çevre Sorunları Paneli” ; İTO adına Ahmet Soysal katıldı.
• 10 Ağustos 2018: Bergama Yukarıbey köyünde altın madenine karşı etkinliğe Ali Osman Ka-

rababa katıldı
• 17 Ağustos 2018: Efemçukuru Kapasite Artırımı davasının reddinin Danıştay tarafından bozul-

ması üzerine yapılan basın açıklamasına katılım-Oya Otyıldız
• 7 Eylül 2018: Yeni Foça ve Gencelli’deki petrol sızıntısına karşı Aliağa’ da yapılan basın açıkla-

masına katılım- İnci Çetin Köseoğlu
• 9 Eylül 2018 Yelki Go Kart pistine karşı piknik - Tuğrul Şahbaz
• 14 Eylül 2018: ITO’nun davacı olduğu Ovacık Altın Madeni Davasının İzmir İdare Mahkemesin-

deki duruşmaya katılım- Oya Otyıldız 
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• 25 Eylül 2018: Yelki Go Kart Pistine karşı Güzelbahçe’de yapılan panele katılım: Ahmet Soysal 
- Tuğrul Şahbaz 

• 2 Ekim 2018: İzmir Tabip Odası YK’nu bilgilendirme 
• 15 Ekim 2018: İzmir Demir Çelik Termik Santral dava-

sına katılım- Oya Otyıldız- Ali Osman Karababa 
• 17 Ekim 2018: Körfez Geçiş Projesi duruşmasına katı-

lım- Ali Osman Karababa
• 23 Ekim 2018: Türkiye Barolar Birliği’nin Çevre Komis-

yonunu kapatma kararına karşı ITO’da yapılan basın 
açıklamasına katılım- Tuğrul Şahbaz 

• 23 Ekim 2018: Efemçukuru Altın Madenine karşı yü-
rütülen davada İzmir Tabip Odasının bilirkişi ücretle-
rinin bir bölümünü karşılaması

• 28 Ekim 2018: Yamanlar Taş Ocağı na karşı yapılan halk bilgilendirme etkinliği- Oya Otyıldız 
• 8 Kasım 2018: Ovacık Altın Madeni keşfi- Mithat Kara 
• 13 Kasım 2018: Emiralem Taş Ocağı Yürütmenin dur-

durulması kararının halkla paylaşımı- H. Güven
• Aralık 2018: “İzmir’de nasıl bir belediye başkanı istiyo-

ruz metni hazırlığı ve bunun İzmir Tabip Odası YK’ya 
sunumu

• 24 Aralık 2018 : Körfez Geçiş Projesi basın açıklaması 
katılımı H. Köse, H. Güven, O. Otyıldız 

• 29 Aralık 2018: Yamanlar Taş Ocağı davasına ITO ka-
tılımı- M. Kara 

• 4 Ocak 2019 - Kül Kent Filmi ve yönetmeni Tolga 
Barman’la, Bahadır Doğutürk’le söyleşi- Ahmet Soy-
sal, Oya Otyıldız, Tuğrul Şahbaz

• 10 Ocak 2019 : Foça ve Gencelli’deki denizdeki petrol kirliliği konulu ITO’da yapılan basın açık-
lamasına katılım- Tuğrul Şahbaz

• 11 Ocak 2019: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fak. 2 öğrencisinin ITO ziyaretine Lütfi Çamlı ile bir-
likte katılım- Tuğrul Şahbaz 

• 17.01.2019: İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Hava Kirliliği ölçüm sonuçlarının açıklan-
ması için ITO’dan yazı yazılması 

• 18 Ocak 2019 :Tepekule’ de IDÇ II Termik Santrali Davası için yapılan toplantıya katılım- H. Gü-
ven 

• 28 Ocak 2019: IDÇ Termik Santralinin ÇED iptal davasının dördüncü kez açılması nedeni ile 
basın açıklamasına katılım- H. Güven, M. Kara, A. Soysal 

• 1 Mart 2019: Allianoi’de AIHM’den ifade özgürlüğünün ihlali kararı alınması konulu İzmir Baro-
sundaki basın açıklamasına katılım- O. Otyıldız- T. Şahbaz 

• 4 Mart 2019: İzmir Barosu’nda Aliağa Termik Santralinde mahkeme kararlarının uygulanması 
konulu basın açıklamasına katılım- O. Otyıldız 

• 8 Mart 2019: Efemçukuru Altın Madenine karşı keşfe katılım- M. Kara, A. Osman Karababa, O. 
Otyıldız, T. Şahbaz 

• 18 Mart 2019: Mimarlar Odası’nda İzmire Sahip çık platformunda yapılan yerel yönetim aday-
ları ile ilgili toplantıya katılım- Ahmet Soysal, Yıldıray Orhon,  Oya Otyıldız

• 22.03.2019 Dünya Su Günü Basın açıklamasına katılım ve diğer meslek odaları ile ortak bildi-
rinin hazırlanması; Oya Otyıldız, Ahmet Soysal 

• 5 Haziran 2019 Dünya Çevre Günü basın açıklaması yapılması 
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• İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Harmandalı Katı Atık Depolama Alanına yapılan ‘Biyo-
gaz Tesisi’ için İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve ilgili daire başkanının 
Odamıza gelerek yönetim kurulu ve çevre komisyonu ve tüm istekli üyelerimizi bilgilendir-
mesi

• İzmir Büyükşehir Belediyesinde Aliağa bölgesinin yarattığı çevre sorunlarının tartışılması ve 
çözümü için yerel yönetimler, üniversitelerin ilgili bölümleri ve meslek odalarının ortak ka-
tılımı ile yapılan çözüm toplantısına odamız adına katılım (Ahmet Soysal) Çalışma şu anda 
pandemi nedeniyle durmuş durumdadır.

• Efemçukuru Altın Madeninin İzmir’in su kaynakları üzerinde yarattığı kirlilik tehlikesini ve 
Çamlı Barajının yapılmasının gerekliliği konusunda İZSU ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclis 
üyeleri ile görüşme (Oya Otyıldız, Tuğrul Şahbaz, Hasan Ter, Ahmet Soysal)

• Efemçukuru Altın Madenine karşı sürdürülen hukuksal ve bilimsel mücadelenin daha aktif 
hale getirilmesi amacı ile uzun yıllar sekretaryasını odamızın sürdürdüğü Elele Hareketinin 
tekrar canlandırılması amacı ile bu hareketin daha önceki bileşenleriyle odamızda toplantı 
(Oya Otyıldız, Ali Osman Karababa, Tuğrul Şahbaz, Ahmet Soysal)

• Çeşme ve Urla bölgelerinde acele kamulaştırma yolu ile kişilerin arazilerine el konması ve 
bu arazilerin turizm sektörüne devredilmesine ilişkin kararnameye karşı basın açıklaması ve 
diğer meslek odaları ile birlikte iptali için dava açılması

• Foça’da ÇED çalışması yapılmadan kurulmak istenen ‘biyokütle’ santraline karşı Foça Beledi-
yesi ile birlikte iptal davası açılması

• Güzelbahçe’de yapılmaya çalışılan Go-Kart pistine karşı Güzelbahçelilerin ve GÜLDER’in aç-
tığı planın iptali davasına Güzelbahçelilerin ve GÜLDER’in yanında katılım.

• Efemçukuru Altın Madeni kapasite artırım girişimlerine karşı diğer meslek odaları ile birlikte 
açılan dava bu dönemde de sürdürülmüştür. 

• 26 Ağustos 2019 tarihinde TTB’nin çağrısı üzerine arzu eden tüm üyelerimizle beraber Ça-
nakkale ve Kazdağları’nda gidilerek; Alamos Gold tarafından kurulmak istenen altın madeni-
ne karşı üyelerimizle birlikte TTB tarafından düzenlenen toplantıya katılınmış, maden sahası 
gezilmiş, su ve vicdan nöbetçileri ziyaret edilmiştir. 

• 25 Eylül 2018 tarihinde gene Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde Go Kart Pisti konulu pa-
nelde ITO adına Dr. Ahmet 
Soysal konuşmacı olarak 
katıldı.

• 8 Mart 2019’da 
Efemcukuru’nda yapılan 
keşifte Ali Osman Karaba-
ba, Oya Otyildiz ve M. Tuğ-
rul Şahbaz ITO adına göz-
lemci olarak katıldı.

• 3 Ekim 2019 tarihinde Gü-
zelbahçe Atatürk Kültür 
Merkezi’nde yapılan “Efem-
çukuru Altın Madeni ve 
Çevresel Etkileri” Panelinde  
ITO adına Prof. Dr. Ali Os-
man Karababa konuşmacı 
olarak katıldı.

• 28 Kasım 2019’da tüm üye-
lerimize açık Orman Mü-
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hendisleri Odası eski başkanı Salih 
Sönmezışık’ın katılımı ile Kimya Mü-
hendisleri Odası İzmir Şubesi ve Ege 
Su Platformu ile birlikte ‘Kazdağları 
Gerçeği ve Ormancılığımız’ konferan-
sı düzenlenmiştir.

• 9 Aralık 2019 tarihinde Güzelbahçe 
Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan 
“Go Kart Pistine Hayır” panelinde ITO 
adına Komisyon Başkanımız Ahmet 
Soysal konuşmacı, komisyon sekre-
terimiz M. Tuğrul Şahbaz moderetör 
olarak katıldı.

• 22 Mart Dünya Su Günü basın açık-
laması

• 5 Haziran 2020 Dünya Çevre Günü 
nedeniyle diğer meslek odaları ve 
sivil toplum örgütleri ile birlikte ortak 
basın açıklaması yapıldı.

• Pandemi ve çevresel etkileri konu-
sunda çeşitli televizyon ve medya 
organları ile söyleşi (Ahmet Soysal)

• Eskiizmir Bölgesinde kaçak asbestli 
inşaat atığı dökülmesine karşı basın 
açıklaması yapılması (Ali Osman Ka-
rababa)

• Aliağa Bölgesinde topladığı veriler 
kamuoyu ile paylaşılmayan dört adet 
hava kirliliği ölçüm istasyonun ölçüm 
sonuçlarının kamuoyu ile paylaşıl-
ması için çeşitli tarihlerde İl Çevre ve 
Şehircilik Müdürlüğüne başvuru ya-
pılması ve kamuoyu açıklaması ya-
pılması.. 
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İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

Komisyon ilk toplantısını 01 MAYIS 2018 tarihin-
de yaparak yürütmesi seçmiştir. Sonrasında 15 
Mayıs 2018, 30 Mayıs 2018, 12 Haziran 2018, 3 

Temmuz 2018, 17 Temmuz 2018, 31 Temmuz 2018, 
12 Aralık 2018  ve 22 Ocak 2018 tarihlerinde toplantı 
yapmıştır.

Alınan kararlar ve işlem yapılanlar:
1. Atanamayan hekimler ve KHK ile ihraç edilen he-
kimler için çalışma yapılması gerekliliği görüşüldü.
Odamız hukuk bürosu tarafından atanamayan he-
kimlere hukuki destek verildi. 

2. Bornova ilçesinde açlık grevi yapan belediyeden ihraç edilmiş işçinin verdiği dilekçe doğrultu-
sunda sağlık izlemi için odamız tarafından hekim görevlendirmesi. Bir dahiliye ve bir kardiyoloji 
uzmanı görvlendirmesi yapıldı.

3. Çocuk hakları ile ilgili çalışma grubu oluşturulması önerildi bunun komisyon tarafından çağrı 
yapılması ve bu konu ile ilgili çalışmak isteyen kişilerin çağrılması önerildi Alt komisyon oluştu-
ruldu.

4. Adli muayene ve raporlandırmalardaki usulsüzlükler tartışıldı. İstanbul Protokolüne uygun föy-
lerin hazırlanarak acil servislerde ve adli muayene yapan diğer hekimlerle görüşülmesi önerildi. 

5. Sağlık Müdürlüğü İzmir Valiliği aracılığı ile en kısa sürede İstanbul Protokolü eğitimlerinin baş-
lanması konuşuldu ve İstanbul Protokolü eğitimleri için görevlendirme yapıldı. Yönetim kuru-
lunun yazılı başvurusuna yanıt gelmemesi üzerine, yönetim kurulu üyelerinin randevu alınarak 
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile görüşmesi gerçekleşti. Ancak sağlık müdürlüğünün izin 
vermemesi sonucu hekim ziyaretleri ve adli rapor düzenlemesinde rehber olan İstanbul Proto-
kolü eğitimlerinin yapılması için işbirliği kabul edilmedi.

6. Uzmanlık alanlarına göre işkence ve diğer kötü muameleye dair tutum belgesi hazırlanması 
için uzmanlık  dernekleri ile bağlantıya geçilmesi konuşuldu. Gerçekleştirilemedi.

7. Cezaevi hekimlerinin ziyaret edilerek şartlarının değerlendirilmesi olası açlık grevleri durum-
larında nasıl davranılmasını dair bilgi paylaşımı yapılması konuşuldu. Yönetim kurulu üyelerinin 
İzmir ili cezaevi savcılığı ile cezaevi hekimlerinin ziyareti ve bilgilendirme amaçlı ziyaret talebi 
görüşüldü ancak savcılık tarafından kabul edilmediği için bu ziyaretler gerçekleştirilemedi.  
8. İstanbul protokolüne uygun adli rapor düzenleme ile ilgili;

a.Ziyaret edilecek olan gözaltı birimleri ve acil servislerde adli rapor düzenleyen doktorlar ile yüz 
yüze görüşülmesine ve alanda verilecek eğitim ihtiyacı belirlemek için karşılaştıkları zorlukları 
tespit etmek için anket hazırlanmasına,



-211-

İzmir Tabip Odası 2018-2020 Genel Kurul Çalışma Raporu

b. Bu ziyaretler öncesinde İTO tarafından kurum-
ların haberdar edilerek randevu almasından sonra 
yapılmasına karar verildi. Gerçekleştirilemedi.

9. Tabib odası web sitesinde, İstanbul protokolüne 
uygun adli rapor düzenleme ile ilgili bilgilendirme 
notlarının (föyler, broşürler) yayınlanması için yö-
netim kuruluna önerilmesine karar verildi.TTB link 
bağlantısı paylaşıldı.

10. İstanbul Protokolü eğitimleri için hekimlerin ve 
hukukçuların birlikte olduğu bir organizasyonun 

yapılması ve bu eğitimin İzmir Tabip Odası ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın birlikte organize 
etmesine, 4-5 Ağustos 2018 tarihinde olmasına karar verildi. Katılımcılar 10 Hekim, 10 hukukçu 
olarak belirlendi. 20 katımcı ile 2 günlük eğitim gerçekleşti.

11. İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Sınıf öğrencilerinden gelen talep üzerine ‘İnsan hak-
ları ve tıp etiği’ konusunda hazırlayacakları projeye destek verilmesine karar verildi. Talepte bulu-
nan öğrencilerinin organizasyonu iptal etmesi üzerine gerçekleşmedi.

12. Menemen R tipi cezaevindeki yaşamını tek başına idame edemeyeceği raporlar ile belirlenen 
tutukluların durumunun hukukçularla görüşülerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi, bu konuda 
uluslararası yaklaşımlarında incelenmesine karar verildi.Gerçekleşmedi.

13. Eğitim araştırma ve diğer hastanelere ayda bir kez İstanbul Protokolü farkındalık eğitimi (yak-
laşık 3 saat sürecek) verilebilmesi için hastane yönetimlerinin bilgilendirilerek hekimlere duyur-
ması ve salon ayarlamasının sağlanması, katılımcı hekim havuzu oluşturularak,  İstanbul Protokol 
eğitiminin 6 aylık süre boyunca ayda bir veya iki (eğitimcilerin durumuna bağlı olarak) olacak 
şekilde planlanması kararlaştırıldı.Talep olmaması üzerine gerçekleşmedi.

14. Açlık grevi ve açlık grevcisi ile ilgili, TTB’nin bu konudaki tutumu baz alınarak, tıp ve sağlık 
alanındaki fonksiyonlarımız üzerinden açlık grevleri ile ilişkilenmemiz gerektiğine karar verildi. 
Cezaevi hekimlerine ve Cumhuriyet Savcısına açlık grevi yapıldığı için izleme ve müdahale nok-
tasında destek amaçlı TTB’nin “Açlık Grevi Yapmış Hastada Tedavi Yaklaşım Protokolü ve Açlık 
Grevleri” ve “Hekimler Klinik Etik Yaklaşım ve Hukuksal Boyut” kitağçıklarının gönderilmesine ka-
rar verildi. TTB’den ilgili kitapçıklar sağlanarak cumhuriyet savcılığına iletildi. Cezaevi hekimle-
rinin ağırlıkla aile hekimlerinden oluşması nedeniyle aile hekimleri whatsup guruplarında TTB 
yayınlarının lingi ve açlık grevlerini izlemde  hekim hatalarının önemine ilişkin bilgilendirme notu 
paylaşıldı.
15. 2019 yılı Ocak ayı içinde hekim ve hukukçuların ortak katıldığı İstanbul Protokolü eğitimi yapıl-
masına ve rutin İstanbul Protokolü eğitimi için kayıt alınması duyurusu yapılmasına karar verildi.
Gerçekleşmedi.

16. Halen süren açlık grevlerini izlemek adına oluşturulacak bağımsız İzlem heyeti içinde (Ağır-
lıkla hukukçular ve hekimlerden oluşacak grupta), geçmiş dönem deneyimlerinin ışığında İzmir 
Tabip Odası adına Genel Sekreterlik düzeyinde temsiliyetinin sağlanmasına karar verildi.Gerçek-
leşmedi.

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU
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17. Açlık grevleri sırasında gerekli etik ve klinik yaklaşım konusunda hukukçu ve diğer ilgili ku-
rumların talebi halinde eğitim verilmesi için gerekli organizasyonu yapılmasına karar verildi.Ger-
çekleşti.

18. Açlık grevcilerinin sağlık müdahalesinde (Acil servis çalışanları ve 112 ekipleri için), yapılması 
ve yapılmaması gerekenler başlıklı bir bilgilendirme notunun, açlık grevcilerin sayısı kadar acil 
servislerde kişi başına 20 adet olmak üzere B vitamininin (ampul formu) bulundurulmasının öne-
rilmesi ne İl Sağlık Müdürlüğü ile paylaşımına karar verildi. Gerçekleşmedi.

19. 26 Mayıs 2019 tarihinde sonlandırılan toplu açlık grevcilerinin ilk müdaheleleri için TİHV İzmir 
Tesilciliği ve odamız tarafından bir kriz masası oluşturuldu. 2 hekim hastanelere getirilen açlık 
grevcileri ile ilgili hekimlerin sorunlarına çözüm üretmeye çelıştı.

20. Aynı gün 2 ayrı gurup halinde Pazar günü olması hasebiyle hastanelerin acil servisleri dola-
şılarak olası malpraktislerin önüne geçmek için, TTB’nin Açlık Grevinin Brakılması Durumunda 
Tıbbi Müdahele Algoritması nöbetçi hekimlere ulaştırıldı. 

21. İzmir Barosu’nun talebi üzerine İstanbul Protokolü eğitimleri için 1-2 Şubat 2020 tarihinde 
TİHV, İzmir Barosu işbirliği ile İstanbul Protokolü Eğitici Eğitimi yapıldı.

22. 15-16 Şubat 2020 tarihinde İzmir Barosu İşkenceyi Önleme Gurubu avukatlarına 2 günlük İs-
tanbul Protokolü eğitimi verildi.

23. 14-15 Şubat 2020 tarihinde İzmir Barosu avukatlarına 2 günlük İstanbul Protokolü eğitimi ve-
rilmesi planlandı. Corona virüs salgını gerekçesi ile eğitim iptal edildi.

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU
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Komisyonumuz 09.05.18 tarihinde yeni dönemin ilk top-
lantısını 14 kadın hekimin katılımıyla gerçekleştirmiş olup, 
05.02.2020’ye dek 20 kez toplanmıştır. 

FAALİYETLERİMİZ
1) TTB toplumsal cinsiyet eşitliği tutum belgesi komisyon 
üyeleri ve tabip odası web sitesinde yayınlandı.
Türk Tabipleri Birliği ve bağlı Tabip Odaları çerçevesinde 
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir anlayışı ortaya koy-
mak amacını güden bu belge, Türkiye’nin 1985’de imzala-
yarak taraf olduğu Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ön-
lenmesi Sözleşmesi (CEDAW), 2003 yılında onaylanmasını 
uygun bulduğu İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (Oviedo 
Sözleşmesi), 2011 yılında imzaladığı Kadına Karşı Şiddet ve 
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) kararla-
rını ve TTB Hekimlik Meslek  Etiği Kurallarını temel alarak 
TTB’nin bütün organlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine du-
yarlı olarak hareket edeceğini taahhüt eder. 

2) İzmir Tabip Odası Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komis-
yonu Seçim Bildirgesi yayınlandı. Haziran 2018 genel seçim-
leri için kadın hekimlerin taleplerini içeren seçim bildirgesi 
hem bir video çalışması ile hem de yazılı olarak yayınlandı. 

3) 07.08.2018’de Basın açıklaması: Giresunda yaşanan ve bir 
kadın hekimin gazeteler tarafından lince maruz bırakıldığı 
üzücü olayın ardından TTB Başkanı Dr. Sinan Adıyaman, İz-
mir, Aydın, Manisa, Denizli, Muğla, Uşak, Isparta, Çanakkale, 
Antalya ve  Balıkesir tabip odalarının katılımıyla İzmir Tabip 
Odası’nda basın açıklaması yapıldı. 

4) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Daya-
nışma Günü kapsamında 22 Kasım 2018’de Prof.Dr. Nilgün 
Toker’in katılımıyla “Ayrımcılık, Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet” 
başlıklı bir konferans gerçekleştirdi. Konferans Prof. Toker’in 
ayrımcılığın ve toplumsal cinsiyetin toplumsal ve tarihsel 
kökenlerini anlatması ve ardından katılımcılarla günümüz 
Türkiye’sinde kadına yönelik şiddete yönelik mücadele 
araçlarını tartışmasıyla sona erdi. 

5) 25 Kasım 2018 Pazar günü “Kadına Yönelik Şiddetle Mü-
cadele Günü kapsamında hastanelerde nöbetçi olan kadın 
sağlık çalışanları ziyaret edilerek günün önemi vurgulandı. 
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi yasasının 
çıkarılması için İzmir Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin 
sürdürdüğü çalışmalar aktarıldı. Üç yıl önce katledilen Dr. 

KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOMİSYONU
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Aynur Dağdemir’e ithaf edilen bu günde öldürülen tüm kadın he-
kimler ve sağlık çalışanları anısına karanfil dağıtıldı. 

6) Kadın Hekim Olmak konulu forum gerçekleştirildi.
29 Ocak 2019 tarihinde İzmir Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın 
Sağlığı Komisyonu’nun düzenlediği “Kadın Hekim Olmak” forumu 30 
hekimin biraraya gelmesiyle gerçekleşti. Çeşitli branşlardan kadın 
hekimler kendi deneyimleri üzerinden kadın hekim olmanın önün-
deki engeller ve zorlukları paylaştılar. Birinci basamaktan cerrahi ve 
dahili branşlara, akademisyen ve asistanlardan işyeri hekimlerine 
kadar geniş bir yelpazede deneyim paylaşımının yapıldığı toplantıda 
TTB MK üyesi Mübetcel İlhan TTB tarihinde merkez konsey ve tabip 
odaları yönetiminde yer alan, kadın hekimlik çalışmalarına katkı su-
nan hekimleri hatırlatan bir sunum yaptı.

7) 09-10 Şubat 2019 tarihinde Antalya’da TTB KHKS Kolu’nun ger-
çekleştirdiği “Kadın Hekim Olmak” çalıştayına İzmir Tabip Odası adı-
na katılım sağlanmıştır. 

8) 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Kadın Emeği ve Sağlık konulu bir 
konferans yapıldı. İzmir Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağ-
lığı Komisyonu 8 Mart 2019 Dünya Kadınlar Günü’nde Doç Dr Aslı 
Davas’ın katılımıyla ‘Kadın Emeği ve Sağlık’ konulu bir konferans dü-
zenledi. Konferansın ardından kadın hekimler 8 Mart gece  yürüyü-
şüne katıldılar.

9) 11 Nisan 2019 tarihinden itibaren dört panelden oluşan CİNSELLİ-
ĞİN FARKLI YÜZLERİ PANEL DİZİSİ düzenlendi. Yoğun katılımla ve 
canlı tartışmalarla gerçekleşen paneller ve tarihleri şu şekildedir:

1. 11 Nisan 2019: Cinselliği konuşmak
2. 16 Mayıs 2019: Çocuğun cinsel gelişimi , çocukluk çağı travmaları ve yetişkinlikteki izdüşümleri
3. 29 Mayıs 2019: Cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri
4. 30 Ekim 2019: Cinsel saldırı

KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOMİSYONU
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10) 6 Ocak 2020 günü küçük yaştaki kız çocuklarına karşı is-
tismar suçu işleyen erkeklerin bu kız çocuklarıyla evlenerek 
istismar suçundan affedilmesine karşı itirazımız dile getirildi.
Geleceği söylenen yasa tasarısına / affa yönelik itirazlarımı-
zı  ve görüşlerimizi paylaşmak “Çocukların Cinsel İstismarı-
nın Affı Olmaz” demek için 6 Ocak günü kadın örgütlerinin 15 
kentte düzenlediği buluşmalardan biri olan İzmir Alsancak 
Türkan Saylan Kültür Merkezi önündeki kadın buluşmasına 
katılındı . 

11) 9 Mart 2020’de İzmir Tabip Odası’nda Kadın Hekimlerin Çalışma Koşulları konulu bir forum dü-
zenlendi. Forumda İzmir Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından Türkiye’nin 
farklı bölgelerinden yüzde 78’i TTB üyesi olan 1005 kadın hekimin katıldığı kadın hekimlerin ya-
şam ve çalışma koşulları anket çalışmasının sonuçları da paylaşılmıştır.. Anket sonuçlarına göre; 
sadece 10 kadın hekimden birinin maaşını yeterli bulduğu, eşi hekim olanların yüzde 42,4’ünün 
gelirinin eşinden az olduğu, yüzde 78’inin çocuk bakımı, ev işleri vb. görevleri nedeniyle mesleki 
eğitim ve toplantılara katılamadığı, yüzde 27’sinin herhangi bir gebeliğinde işe bağlı olduğunu 
düşündüğü bir sağlık sorunu yaşadığı, kadın hekimlerin sadece yüzde 30’unun doğum sonrası 
izin almada hiç sorun yaşamadığı, yüzde 71,3’ünün eşinin ev içi emeğe hiç katkı sunmadığı ya da 
kadından daha az sunduğu, her üç evli kadın hekimden birinin evlilik sonrası, yüzde 40’ının da 
çocuk sonrası kariyer planlarında olumsuz anlamda değişiklik yapmak zorunda kaldığı saptan-
mıştır. Kadın hekimlerin yüzde 78’i akademik ya da idari ilerleme konusunda daha büyük zor-
luklar yaşadığını, beşte biri iş yerinde cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığını bildirmiştir. Çalışma 
bulguları ile birlikte kadın hekim emeğinin tarihsel arka planı göz önüne alındığında, hekimlikte 
de toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünün devam ettiği 
görülmüştür. 

12) İzmir Tabip Odası evsahipliğinde İzmir Tabip Odası Ka-
dın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu’nun düzenleme 
kurulunda görev aldığı VI: Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı 
Kongresi: Kadın Emeği ve Sağlık; 21-23 Şubat 2020 tarih-
lerinde İzmir’de gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 katılımcının 
emek yoğun katkısıyla yapılan kongre programında iki 
konferans, yedi panel, bir film gösterimi ve “kadın emeğinin 
örgütlenmesi: olanaklar – sınırlılıklar” konulu bir forum yer aldı, iki poster ve beş sözlü bildiri su-
nuldu. “Kadın Emeği ve Sağlık” teması kapsamında “kadın emeğinin dünü bugünü”, “kapitalizmde 
kadının görünmeyen emeği”, “geçmişten günümüze sağlıkta kadın emeği”, “sağlıkta kadın emek 
mücadelesi”, “örgüt içi istismar ve ifşa süreçleri”, “kapitalizmin krizi, kadın emeği ve kadın sağlığı”, 
“kadın sağlık çalışanlarının çalışma yaşamı”, “sağlık, işsizlik ve göçmenlik” başlıkları altında sağlık 
ve sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenler ve akti-
vistlerin birikimlerini paylaştıkları derinlikli tartışmalar sür-
dürüldü. “Kadın sağlık çalışanları” olarak deneyimlerin pay-
laşılması yoluyla güçlenme fırsatı oldu ve “kadın emeğinin 
örgütlenmesi” konusunda kolektif bir tartışma yürütüldü. 

13) 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında 
Feride Çiçekoğlu ile Mimarlıktan Sinemaya söyleşi 6 Mart 
2020’de Orhan Süren konferans salonunda gerçekleştirildi. 
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Nisan 2018 tarihinde yeni yönetimin göreve gelmesinden sonra komisyonlarda görev almak is-
teyen hekimlere yapılan davet ve çağrılar sonrasında komisyonumuz ilk toplantısını 23/05/2018 
tarihinde İzmir Tabip Odasında bir araya gelerek gerçekleştirmiştir. On kişinin katılımı ile gerçek-
leşen ilk toplantıda bu komisyon bünyesinde faaliyet gösterecek olan gruplar aşağıdaki başlık-
larda belirlendi

Kültür Sanat Komisyon Üyeleri: 
Dr.Nergül Çördük, 
Dr.Nur Engindeniz, 
Dr.Gülden Aykanat, 
Dr.Bülent İnal, 
Dr.Tuğrul Şahbaz, 
Dr. Halil Hüseyin Çağatay,
Dr.Serap Köran Karadoğan, 
Dr.Hülya Çamlıbel, 
Dr.İsmail Kardemirci, 
Dr.Gökan Aktaş,
Dr.Gökhan Ünal, 
Dr.Seyit Kaya,
Dr.Naci Kostakoğlu,
Dr.Yıldıray Orhon,
Dr.Yüce Ayhan,
Dr.Güneş Gökçen,
Dr.Sibel Türkmen,
Dr.Gaffar Karadoğan 

1-Tiyatro çalışma grubu
2-Sinema atölye grubu
3-Fotoğrafçılık grubu
4-Gezi etkinlik grubu 
5-Türk sanat müziği grubu
6-Türk halk müziği grubu 
7-Edebiyat-Şiir-Felsefe etkinlik grubu 

Tiyatro Çalışma Grubu Etkinlikleri

21 Haziran 2018’de Tiyatro topluluğu bir araya gelerek 
ilk toplantısını yaptı ve Mahir Özel yönetmenliğinde 
çalışmalarına başladıktan sonra Cephede Piknik adlı 
oyunu 14 Mart 2019 haftasındaki etkinlik haftasında 
sergilemeyi planladı. 15 mart 2019 tarihinde Fuar İsmet 
İnönü Sanat Merkezinde Oyun sergilendikten sonra 
tiyatro grubu adını ‘İzmir Tabip Odası Galenos Tiyatro 
Topluluğu’ olarak belirleyip turne kararı aldı. Bu tarih-
ten sonra Cephede Piknik adlı oyunun sırası ile 6 Ni-
san 2019’da Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezinde, 
27 Nisan 2019’da Bursa’da, 4 Mayıs 2019’da Manisa’da 
sahnelenmesi planlandı. 2019-2020 dönmeminde İzmir tabip odası Galenos Tiyatro Topluluğu 
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‘Santrafor Gün Doğmadan Asıldı’ adlı oyunu yönetmen 
Mahir Özel Rehberliğinde çalışmaya başladı. Yaklaşık 
4 aylık bir çalışmanın sonunda İzmir Tabip Odasının 14 
Mart 2020 etkinlik haftası kapsamında İsmet İnönü Kül-
tür Merkezinde 10 Mart tarihinde 14 Mart Tıp Bayramı 
etkinlikleri “Santrafor Gün Doğmadan Asıldı” oyunu iz-
leyici ile buluştu. Oyunun ileri tarihlerde tekrar gösteri-
mi planlandı.

Sinema Grubu Etkinlikleri

19.06.2018 İzmir Tabip Odası Sinema Atölyesi toplantı-
sı yapıldı, Dokuz Eylül Güzelsanatlar Fakültesi öğretim 
görevlilerinden Ufuk Tambas tarafından sinema atölye-
si çalışmaları için tanıtım ve söyleşi düzenlendi. Sinema 
atölye çalışmalarının Film analizi ve film yapımı olarak 
iki grup kurularak yürütüleceği kararı verildi. Film Analiz 
atölyesi çalışmalarına 27 Eylül 2019’da başladı ve atöl-
ye 8 hafta devam etti. Kısa film yapım atölyesinin ise 
3 Nisan 2019 tarihinde başlayıp altı haftalık bir atölye 
çalışmasının sonunda bir kısa film çekilmesine karar 
verildi.
Dr.Caner Fidaner rehberliğinde ‘SİN 101 Film İzlemeye Giriş kursu’ 4 Aralık 2019 tarihinde İzmir 
Tabip Odası Orhan Süren Konferans Salonunda başladı ve Atölye 4 hafta devam etti.
Şubat 2020 tarihinde Dr.Caner Fidaner rehberliğinde 4 haftalık ‘Onbir Yönetmen Onbir Ülke’ adlı 
atölye gerçekleştirildi. Bu atölye boyunca katılımcılara Sinemaya damgasını vuran farklı onbir 
ülkenin yönetmenleri ve filmleri hakkında bilgiler verildi.
17 Aralık 2017 Salı Günü İzmir Tabip Odası Konferans Salonunda ‘Siyanürle Madencilik Gerçeği’ 
Belgesel Film Gösterimi ve sonrasında Söyleşi yapıldı.
8 Mart 2020 tarihinde Mimarlıktan Sinemaya başlığı altında “Uçurtmayı Vurmasınlar” filminin se-
naristi Feride Çiçekoğlu İzmir Tabip Odası Orhan Süren salonunda bir söyleşi gerçekleştirildi

Sinema Filmi İzleme Etkinlikleri

10 Ekim 2018 saat 19:30’da Nuri Bilge Ceylan’nın yönetmenliğini yaptığı, Cannes Film Festivali’nde 
Altın Palmiye Ödülü almış olan ‘Ahlat Ağacı’ adlı film tabip odası üyeleri ile birlikte toplu olarak 
Karaca Sinemasında İzlendi. 
25 Ekim Çarşamba saat 19:30’da Tolga Karaçelik’in 
yönetmenliğini yaptığı, Sundance Film Festivali’nde 
Dünya Sineması Büyük Jüri Özel Ödülü almış olan ‘Ke-
lebekler’ adlı film tabip odası üyeleri ile birlikte toplu 
olarak Karaca Sinemasında İzlendi. 
13 Mart 2019 Tarihinde 14 Mart haftası etkinlikleri kap-
samında İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri tara-
fından hazırlanan Kısa Film “Hekimlik Serüveni” İzmir 
Tabip Odası Orhan Süren Konferans Salonunda ger-
çekleştirildi
13 Mart 2019 Tarihinde 14 Mart haftası etkinlikleri kap-
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samında Dr.Gaffar Karadoğan Tarafından ‘Kir, Bir Günümden Sesler, Kitapchı’ adlı filmler gösterimi 
yapıldı 
İçinden İzmir Geçen Filmler konulu sunum Dr. Semih Aytaçlar tarafından 10.10.2019 tarihinde İz-
mir Tabip Odası Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
23 Ekim 2019 tarihinde yurt çapında ve yurt dışında bir çok ödül alan ‘Ah Bir Ataş Ver’ adlı fimin 
gösterimi İzmir Tabip Odasında gerçekleştirildi. Film sonrası gösteriye katılan filmin yönetmeni 
Gökhan Kaya ve görüntü yönetmeni Oğuzhan Kaya ile bir söyleşi yapıldı 

Felsefe Grubu Etkinlikleri

28 Kasım 2019 tarihinde yapılan toplantı ile Sosyo-
loji ve Felsefe atölyelerinin yapılmasına karar verildi, 
Dr Emrah Zıraman tarafından ‘modern çağın üç delisi 
(marx,freud,nietzche)’ tanıtım sunumu yapıldıktan sonra 
aralık ayının başından itibaren dört haftalık atölye çalışma-
sı yapıldı. Felsefe grubunun planladığı atölye kapsamında 
şubat 2019’da Prof.Dr.Solmaz Zelyut tarafından ‘felsefenin 
tesellisi’ adlı tanıtım sunumundan sonra beş hafta  sürecek 
olan atölye çalışması Mart 2019 sonunda başladı.
24 Aralık 2019 tarihinde Prof Dr. Nilgün Toker tarafından “Kötülüğün Sıradanlığı” konferansını İzmir 
Tabip Odası Konferans salonunda yapıldı 

Fotoğrafçılık Grubu Etkinlikleri

29.09.2018 tarihinde Fotoğrafçılık grubu Kıvanç Şen Reh-
berliğinde 4 haftalık ‘Temel Fotoğrafçılık’ atölyesi ile ça-
lışmalarına başladı. Temel fotoğrafçılık kursu tamamlan-
dıktan sonra 29.11.2019 tarihinden itibaren 4 hafta sürecek 
olan ileri fotoğrafçılık kursu yapıldı. Fotoğrafçılık grubu 
hafta sonu İzmir’in tarihi ve doğa güzelliği olan mekanlara 
fotoğraf çekme amaçlı geziler düzenledi. ileri fotoğrafçılık 
kursu sonrasında 11.01.2019 tarihinden itibaren 4 hafta süren 
‘sayısal fotoğraf düzenleme’ kursu yapıldı. Fotoğrafçılık grubu 
14 Mart 2019 etkinlik haftasında katılımcıların çektiği fotoğ-
raflardan seçilen ‘hekimin gözüyle yaşama dair’ adlı karma 
fotoğraf sergisi düzenlendi.
Fotoğrafçılık grubu çalışmalarına fotoşop kursu düzenleye-
rek ve çekim etkinlikleri yaparak devam etti
Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan fotoğraf tutkunu 41 he-
kimin bir araya gelerek oluşturduğu “41 Hekim, 41 Fotoğraf, 41 
Kere Maşallah” isimli fotoğraf sergisi 4 -13 eylül 2019 tarihle-
rinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galeri-
sinde sergilendi.
Eylül 2019 tarihinde Kıvanç Şen rehberliğinde 4 haftalık ‘Te-
mel Fotoğrafçılık’ atölyesi düzenlendi

‘Cumhuriyetin 96.yılında Hekim Gözünden Kareler’ konulu İz-
mir Tabip Odası Ulusal Fotoğraf Yarışması jürisi 23 Ekim 2019 
tarihinde İzmir Tabip Odası’nda toplandı. Yarışamaya katılan 
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eserleri değerlendirerek 3 esere başarı ödülü verdi. 29 eseri sergilenmeye değer buldu.
Ödül Töreni 1 Kasım 2019 tarihinde İzmir Tabip Odası Konferans Salonunda yapılan bir kokteyl ile 
gerçekleştirildi. Ödül törenin açılış konuşmasını İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı 
yaptı. Dr. Lütfi Çamlı konuşmasında, yarışma süreci ve jürinin çalışma yöntemi konusunda bilgi 
verdi. Jürinin birbirinden değerli eserlerin seçilmesinde zorlandığını belirtti. 

Aralık 2019 tarihinde Kıvanç Şen rehberliğinde 4 haftalık ‘ileri düzey fotoğrafçılık’ atölyesi düzen-
lendi

14 Ocak 2020 İzmir Tabip Odası’nda Seyit Kaya, Gökhan Ünal ve Kıvanç Şen tarafından Renklerin 
ve Kültürlerin armonisi-FAS’ adlı fotoğraf sunumu yapıldı

9 Mart 2020 tarihinde fotoğrafçılık grubunun çektiği fotoğraflardan oluşan “Işığın İzleri” fotoğraf 
sergisi açılışı ve kokteyl yapıldı.

Türk Sanat Müziği Grubu Faaliyetleri 

28 Şubat 2018’de İzmir Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korosu 
İsmet İnönü Sanat Merkezinde bir konser gerçekleştirildi. 26 
Nisan 2018 akşamı İzmir Tabip Odası Türk Sanat Müziği Koro-
su konseri Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. İzmir 
Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korosu yeni yıl konseri 8 Ocak 
2020 çarşamba günü Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde 
gerçekleştirildi.
Dr. Haksun Acet şefliğindeki koro Türk Sanat Müziğinin eserlerini koro ve solo halinde seslendi-
rerek katılanlara keyifli dakikalar yaşattı. Meslektaşlarımızın ve davetlilerin izlediği konser beğeni 
topladı. 14 Mart 2019 Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmir Tabip Odası Türk Sanat Müziği Ko-
rosu konseri 13 Mart 2019 Çarşamba günü Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezinde gerçek-
leştirildi. 2020 Tıp Bayramı Etkinlikleri kapsamında, İzmir Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korosu 9 
Mart 2020 Pazartesi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde konser verdi.

Türk Halk Müziği

Ekim 2018 Tarihinden itibaren çalışmalarına başlayan Halk müziği grubu 22 Şubatta ‘Yitik Ozanlar 
Belgeseli’ ardından Halk Müziği Grubu bir konser verdi .
14 Mart 2019’da Halk müziği grubu Ege Üniversitesi Atatürk 
Kültür Merkezinde bir konser düzenledi
27 Mayıs 2019 tarihinde Izmir Tabip Odası Halk Müziği Toplu-
luğu bu seneki 3. konserini odamız Konferans Salonunda ver-
di. Toplu ve solo olarak söylenen türküler izleyicilerin büyük 
beğenisini aldı.

Sergi Gezileri

28 Haziran ve 12 Temmuz 2018’de Arkas Sanat Galerisinde ‘Renk Işık Titreşim Sergisi’ Rehber 
eşliğinde gezildi
1 Kasım 2018 tarihinde İzmir Tabip Odası üyeleri Arkas Sanat Merkezindeki 1001 Gece Masalları 
sergisine rehber eşliğinde bir gezi gerçekleştirdiler
3 ve 4 Nisan 2019’da Arkas Sanat Galerisinde Post-Empresyonizm Sergisi Gezisi düzenlendi.
Arkas sanat merkezinde altı ay boyunca açık kalan Pıcasso:Gösteri sanatı sergisi, İzmir tabip oda-
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sının organizasyonu ile rehberli olarak toplam 4 kez gezildi son rehberli gezi 21 kasım 2019 Per-
şembe günü gerçekleştirildi

Edebiyat Etkinlikleri 

8 Aralık 2018 Tarihinde İzmir Tabip Odası konferans salo-
nunda Dr.Ali Özyurt’un “Söz Uçar Yazı Kalır” kitap tanıtım 
etkinliği yapıldı
15 Ocak 2019 tarihinde İzmir Tabip Odası konferans salo-
nunda şair hekimlerin katılımıyla şiir gecesi gerçekleşti-
rildi.
26 Ocak 2019 Tarihinde Türk Tabipleri Birliği Kültür ve Sa-
nat Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Edebiyat Ma-
tinelerinin konuğu şair, yazar Şükrü Erbaş oldu.
11 Mart 2019 tarihinde Yazar Latife Tekin’in katıldığı 
“80’lerden Bugüne Ebedi ve Edebi Değişim” konulu söy-
leşi İzmir Tabip Odası Konferans Salonunda gerçekleşti-
rildi. 
5 Kasım 2019 tarihinde Tıbbın Öyküsü adlı kitabın yazarı 
Prof.Dr.Cumhur Ertekin’nin katıldığı söyleşi ve imza günü 
İzmir Tabip Odası Orhan Süren Konferans salonunda 
gerçekleştirildi
25.11.2019 tarihinde İzmir Tabip Odası Konferans Salo-
nunda Prof.Dr. Cumhur Ertekin’in Tıbbın Öyküsü adlı kita-
bının imza günü ve söyleşisi gerçekleştirildi

Sunum ve Dinletiler

25 Eylül 2018’ de İzmir Tabip Odası konferans salonunda DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. A.Beyhan ÖZDEMİR “Tekonolojik Gelişim ve Toplumsal Değişim 
Çağında Fotoğraf Sanatı” konulu bir söyleşi yaptı.

11 Ekim 2018’de İzmir Tabip Odası konferans salonunda “İkimiz Müzik Dinletisi” Dr.Hulusi Sam, 
Mahsum Sızlanan tarafından yapıldı.

19 kasım 2018 tarihinde Urfa Göbeklitepe ile ilgili sunum 
Doç Dr. Nezih Aytaçlar tarafından Odamız konferans sa-
lonunda gerçekleştirildi

20 Aralık 2018 Tarihinde Dr.Nail Uygur tarafından ‘Maca-
halde Sonbahar’ adlı sunum İzmir Tabip Odası Orhan Sü-
ren Konferans salonunda yapıldı.

25 Aralık 2018 tarihinde Devlet Opera ve Balesi Sanatçı
ları tarafından “Yeni Yıla Merhaba” Opera Dinletisi  İzmir Tabip Odasında gerçekleştirildi.

21 Şubat 2019 Tarihinde Dr.Yüce Ayhan ve Dr.Şakir Güler tarafından ‘Başka Bir Yer İzlanda’ adlı 
gezi sunumu gerçekleştirildi  

28 Şubat 2019’da Keramosun Kerameti isimli Fotoğraf Sunumu Dr.İsmail Ertin tarafından yapıldı.
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“Galipler ve Mağluplar” başlıklı gezi sunumu Dr. Yüce Ay-
han tarafından 21 ekim 2019 tarihinde İzmir Tabip Odası Or-
han Süren Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

4 Şubat 2020 Tarihinde Prof.Dr.Ömer Özütemiz tarafından 
‘İnkaların Büyüleyici Dünyası Peru’ adlı sunum İzmir Tabip 
Odası Orhan Süren Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Geziler

17 Mart 2019 tarihinde İzmir Tabip Odası Üyelerinin katılımı ile Bergama’nın antik tarihi ve kültü-
rel zenginlikleri Arkeolog Baykal rehberliğinde yapılan gezi gerçekleştirildi

Resim Etkinlikleri

14 Mart 2019 Tıp Bayramı Etkinlikleri Çerçevesinde  tari-
hinde İzmir Tabip Odası konferans salonunda Resim ko-
nusunda çalışmalar yapan hekimlerimizin yaptığı resim-
lerinden oluşan karma bir sergi düzenlendi.

23 Nisan 2019 kutlamaları haftasında aşı ile ilgili farkında-
lığı arttırmak için ilk öğretim öğrencileri arasında ‘Sağlıklı 
Yaşam ve Aşı’ konulu resim yarışması düzenlendi. Yarış-
mada derece alan öğrencilere 10 Mayıs Cuma günü İzmir 
Tabip Odasında ödül töreni düzenlendi. Törene Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay katıldı.

14 Mart 2020 Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencileri arasında 
İzmir Tabip Odası Tarafından ‘Sağlıklı Gezegen Sağlıklı Toplum’ konulu resim yarışması düzen-
lendi. Resim yarışmasına katılan öğrenciler arasından derece alanlara 5 Mart tarihinde ödül e 
layık görülen eserleri açıkladı. Ancak pandemi nedeniyle ödül töreni ileri bir tarihe ertelendi.. 
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İzmir Tabip Odası özel hekimlik komisyonu ilk toplantısını 
22 Mayıs 2018 de yaptı. Toplantıya 17 hekim katıldı. Özel 
hekimlik komisyonunun özel kurumlarda çalışan hekim-
ler komisyonundan ayrı olarak çalışmaya devam etmesi, 
mevcut e-mail grubunun canlı tutulmasının yararlı olaca-
ğı değerlendirmeleri yapıldı. Öncelikli çalışma alanlarının 
Sağlık müdürlüğü denetimleri, muayenehanelerin tehli-
keli işyeri sayılmaları nedeni ile yapılan uygulamalar, la-
boratuvarların yaşadığı sorunların muayenehanelerden 
farklı olduğu ve göz ardı edilmemesi gerektiği konuları 
olduğu ifade edildi. Muayenehanelerin  tüm hekimlerin 
kendi emeğini kendisinin değerlendirdiği kurumlar olma-
sı nedeni ile çok değerli olduğu ifade edildi. 
Bu ilk toplantıda ve daha sonraki toplantılarda ortaya ko-
nan konularda çalışmaları organize etmek, mail grubunda 
oluşan ihtiyaçlar yönünde TO yönetimi ile eşgüdümlü ça-
lışmayı sağlamak amacıyla bir yürütme kurulu oluşturul-
masına karar verildi. Yürütme kurulu gönüllülük esası ile 
ve 1 yıl süre ile çalışmak üzere oluşturuldu. Yürütme ku-
rulu toplantılarının tüm komisyon üyelerine açık olduğu 
bildirildi. Özel hekimlerin yasal, etik ve diğer alanlardaki ihtiyaçları doğrultusunda Özel Hekimlik 
Çalıştayı düzenlenmesinin hedeflenebileceği konuşuldu.

Yürütme Kurulu şu üyelerden oluşturuldu:

• Dr. Fatma Horasan
• Dr. İnanç Çağlayan
• Dr. Mehmet Çolak
• Dr. Mevhibe N. Tümüklü
• Dr. Mustafa Bak 
• Dr. Şükrüye Kaplan Uzunoğlu

27 Haziran 2018’de, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan e-reçete genelgesi ile ilgili ge-
niş katılımlı bir toplantı düzenlendi. 

Toplantı sonucu olarak varılan kararlar şöyledir:
1-Henüz teknik alt yapının yetersiz olması nedeni ile elektronik reçete sitemine hızlı bir geçişin 
beklenmediği ve teknik alt yapı oluşturulması sürecinde acele edilmemesi gerekmektedir. Sis-
teme geçiş yapmak konusunda tüm özel hekimlerin ortak hareket etmeleri yararlı olacaktır. 
2-Elektronik reçete sistemi ile ilgili genelgenin hukuki dayanağı tartışmalıdır. Hasta mahremiyeti-
nin ihlali ve serbest meslek uygulama hakkının ihlaline yol açtığı gerekçeleri ile İzmir Tabip Odası 
Yönetim Kurulu ve TTB Merkez Konseyi aracılığıyla gerekli hukuki çalışma yapılarak bu genelge-
nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmalıdır.
Bu toplantıda alınan kararlar yönetim kuruluna iletildi ve TTB tarafından e reçete uygulaması ile 
ilgili mahkemeye başvuruldu. 
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Eylül 2018 tarihinden başlayarak muayenehane-
lerde tüm hastaların e-nabız adı ile anılan siste-
me zorunlu olarak kaydedilmesi uygulaması ile 
ilgili Sağlık müdürlüğünce altyapı oluşturulması 
baskısı yaşandı. Bu konu ile ilgili olarak Oda yö-
netim kurulu tarafından  16 Ekim’de İzmir sağlık 
müdürlüğü yetkilileri ile bir toplantı düzenlendi. 
Müdürlük yetkilileri e-nabız sistemine muayene-
hanelerin eklemlenmesi amacı ile tüm muayene-
hane hekimlerinin ücretsiz olan MBYS programı-
na ait şifre ve kullanıcı adı edinmeleri gerektiğini 
söyledi. Bu programa her muayene olan kişinin 
kimlik no, isim, tanı, yapılan işlemler ve ilaçları 

gibi verilerin girilmesinin gerekli olduğu ifade edildi.  Toplantıya katılan bizler bir çok açıdan en-
dişelerimizi ve karşı duruşumuzu ifade ettik. Halen TTB tarafından açılmış bir dava olduğunu, bu 
verileri paylaşmanın mahremiyet ilkesine aykırı olduğunu ifade ettik. Bakanlığın veri toplamak ni-
yeti varsa anonim olarak verileri verebileceğimizi ancak mevcut hali ile hastanın adını gizli tutma 
seçeneğinin sunulmadığını dile getirdik. Verilerin kötüye kullanımı açısından güvensizlik ve sanal 
sistemlerin yasadışı tehditlere açık olması riski gibi konuların ele alınmadan, bakanlığın dayatma 
ile bu sistemi getirmeye çalışması eleştirildi. 
Müdürlük yetkilileri bu eleştirileri bakanlığa ileteceklerini ifade ettiler. Toplantıya katılan ve son-
rasında e-mail grubunda görüş bildiren hekimler bu sistemin dayatılmasına karışı ortak duruş 
sergileme kararlılığında olduklarını ifade ettiler. Aralık 2018’de TTB tarafından açılan dava sonu-
cunda r-nabzı ile ilgili yönetmeliğindeki yürütmesi durduruldu.  

2019 yılının ilk günlerinde sigorta şirketlerinin muayenehane hekimleri ile yaptıkları anlaşmalarda 
TTB’nin belirlediği katsayı yerine TÜFE değerlerini kullanmaya zorladıkları görüldü. Bu konu ile 
ilgili olarak 31 Ocak 2019’da bir toplantı düzenlendi. Toplantı sonucunda Oda yönetim kurulu ola-
rak Allianz sigorta şirketine bir uyarı yazısı yazılmasına ve Sigorta şirketlerinin bu tür uygulamala-
rına dayanışma içinde karşı durulması gerektiğine karar verildi. Bu doğrultuda yönetim kurulu 25 
Şubat 2019’da allianz sigortaya bir yazı göndermiştir.  

Hekim Meclis’ine komisyon yürütme kurulunun temsilcisi olarak katılmak üzere Dr. Mehmet Ço-
lak seçilmiştir.  Gerek e-reçete ve e-nabız, gerekse sigorta anlaşmaları gibi tüm ülkedeki özel 
hekimleri ilgilendiren konularda TTB özel hekimlik kolu ile iletişim sağlanmıştır. 

Özel hekimlik komisyonu olarak 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü e-nabız ile ilgili bir toplantı ger-
çekleştirildi. Oda avukatı Mithat Kara yasal süreci değerlendirdi. Yönetim Kurulu tarafından mua-
yenehane hekimlerinin girişimlerinin destekleneceği mesajı verildi. Mevcut hali ile koşulsuz veri 
paylaşımı tıp etiğine uygun değildir. Bu aynı zamanda tüketici hakkı ihlalidir. Kamuoyunu bilgi-
lendirmeli, sosyal medya ve basında konunun görünür olmasını sağlanmalı görüşü bildirildi.  Yeni 
yönetmelik yayınlandıktan sonra henüz bir bildirim yapılmadığı için şu anda yapılacak bir şey yok. 
Hastalarda farkındalık oluşturmak amaçlı ile “bilgilerimin saklanmasını kabul ediyorum/etmiyo-
rum şeklinde bilgilendirilmiş onam” alınabileceği önerileri yapıldı. Uyarı verilen muayenehane 
olursa tabip Odası olarak “ iptal davası devam eden konuda tabip Odası yönetimi ve hukuk Bü-
rosu kararları uyarınca veri toplanmamıştır” diyerek savunma yapılabileceği fikrinde ortaklaşıldı.

Ekim ayında psikiyatrist bir meslektaşımızın muayenehanesine gelerek korkutma yolu ile de-
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netime tabi ilaçları uygunsuz olarak yazdıran 
ve ardından aynı işlemi başka muayenehane 
hekimlerim-ne de yaptırmak isteyen kişiler 
için oda avukatımız ile temasa geçildi. Oda 
avukatımızın desteği ile meslektaşımız bu 
kişilerden yasal olarak şikayetçi oldu. Konu 
oda yönetim Kurulu ve TTB merkez konse-
yine iletilerek bu tür ilaçların reçetelenmesi 
ile ilgili kuralların yeniden gözden geçirilmesi 
istendi. 

Özel hekimlere Yönelik Temel Yaşam Deste-
ği Güncelleme Eğitimi 19 Aralık 2019’da İzmir 
Tabip Odası konferans salonunda İzmir Tabip 
Odası İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdü-
rü Dr. Oğuz Yanık’ın sunumuyla gerçekleşti-
rildi.

Aralık ayında özel hekimlik tanışma ve yeni 
yılı kutlama kokteyli gerçekleştirildi.

18 Şubat 2020’de son aylarda muayeneha-
neleri konu alan vergi denetimleri ve tekrar 
tekrar gündeme gelen e_reçete, e-nabız 
konuları başlıklı toplantı düzenlendi. Ser-
best muhasebeci ve mali müşavir Nuret-
tin Akbaş Haziran ayında geçilmesi zorunlu 
olan e-fatura sistemi ve vergi denetlemeleri 
hakkında bilgi verdi. Oda avukatı Mithat Kara  
vergi denetimleri ve e-reçete uygulamarları-
nın yasal durumu ile ilgili bilgi verdi. Yönetim 
Kurulu vergi denetimlerinin etik ihlallere yol 
açmamak açısından defterdarlık ve teftiş ku-
rulu başkanlığı ile görüşmesinin yararlı olaca-
ğı görüşü bildirildi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart Nisan 
ve Mayıs ayında komisyon toplantısı düzen-
lenemedi. Mayıs ayında e-SMM’ye geçiş ko-
nusunda e-mail grubuna bilgilendirme me-
sajları gönderildi. 65 yaş üstü hekimlerin sokağa çıkma yasağı nedeni ile muayenehanelerinde 
çalışamama ve e-smm’ye geçiş işlemlerinde yaşadıkları zorluk ile ilgili tekrar bilgi verildi.  
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Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler 
Komisyonu; ilk toplantısını 10.05.2018 tari-
hinde gerçekleştirmiştir. Toplantılarda alı-
nan kararlar;

1. Hekim sözleşmelerinde belirtilen maaş 
miktarlarının alt sınırının belirlenmesi, elden 
ödenen (kayıt dışı olarak) miktarların da söz-
leşmeye geçirilmesi konusunda çalışılması 

2. Resmi bayramlar ve tatil günlerinde he-
kimlerin zorla çalıştırılması konusunda 
SGK’nın bu günlerde provizyon vermeme-
si yönünde hekim odalarının toplu olarak 
mümkünse merkez yönetim düzeyinde 
sosyal güvenlik kurumu ile görüşülmesinin 
sağlanması  (kamuda olan iznin özelde ol-
maması eşitlik ilkesine aykırı)

3. Kurumlarda maaş ödemelerinin çalışılan 
aydan sonraki 5 gün içinde yatırılmasının 
zorlanması

4. Kongre izinlerinin yıllık izinden düşülme-
mesi (Her kurumun çalışanlarına eğitim hiz-
meti verme zorunluluğu)

5. Özel sektör hekimi ile kamuda çalışan he-
kimlerin TTB aidatlarının eşitlenmesi 

6. 22 Temmuz günü TTB özel hekimlik ko-
misyonu genel toplantısına katılım sağlan-
ması uygun bulundu.

7. TTB’nin 16 Aralık 2018 tarihinde İstanbul’da 
yapılan Özel Sağlık Sektöründe Çalışma 
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Biçimleri/Sözleşmeler Çalıştayına Dr.Nergül 
Çördük katıldı.

8. Diğer tabip odalarında muayenehanede 
serbest çalışan hekimler ile ortak belirlenmiş 
olan özel hekimlik komisyonu ile birleşilmesi 
tartışıldı.

9. Özel Hastanelerde komisyonumuzu tanıtıcı 
ve ortak sorunlarımızı paylaşabileceğimiz top-
lantılar yapılması için hazırlık yapılması (sunum 
hazırlanması) Bu sunumun ardından forum tar-
zında görüş alışverişine imkan veren toplantı-
lar yapılması konusu görüşüldü.

10. Hekim sözleşmelerinde dikkat edilmesi 
gerekenlerin tüm hekimlere ulaştırılması için 
bunları biliyor musunuz spotu ile sosyal med-
yada paylaşılacak şekilde hazırlanması kararı 
alındı.

11. “Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimle-
rin çalışma statüsü, sözleşmeler ve özlük hak-
ları “ broşürü güncellenerek yeniden basıldı.
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12. Hekimlere çalıştıkları kurumlarda yaşadıkla-
rı sorun ve /veya olumlu yönlerin geri bildirimi 
için mail atılması, kurumlar özelinde saptanan 
sorunlar konusunda hastane yönetimlerinin bil-
gilendirilmesi konusunda yönetim kurulunun 
bilgilendirilmesi

13. Çok farklı ve hekimler aleyhine maddeler 
içeren sözleşmeler nedeniyle örnek sözleşme 
hazırlanması konusunda hukuk bürosundan 
destek alınması 

14. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerle 
dayanışmanın arttırılması ve hekimlerin sorunla-
rının tartışılabileceği sosyal aktiviteler planlan-
ması önerildi. Bu amaçla bir kokteyl yapılması 
kararlaştırıldı.

15. 6 Aralık 2019’da Özel sağlık kuruluşlarında 
çalışan hekimler için dayanışma kokteyli düzen-
lendi.

16. İzmir’de özel sağlık kuruluşlarında çalışan 
hekimlere COVİD - 19 sonrası çalışma du-
rumlarını değerlendirmek için anket yapılıp 
kamuoyu ile paylaşıldı.
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GENEL OLARAK
Malpraktis Komisyonu ve Tıp Hu-
kuku Komisyonu’nun birleştiril-
mesinden oluşan Komisyonumuz, 
2016 Ekim ayı itibariyle faaliyetleri-
ne başlamıştır. Bu tarihten bu yana 
komisyonumuz toplantı ve faaliyet-
lerini kesintisiz olarak devam ettir-
mektedir.
Sağlık hukuku genel olarak tıbbi 
uygulamaların hukuki boyutunu le 
almaktadır. Son yıllarda hekimlere 
yönelik adli ve idari soruşturma-
lar, tazminat davaları ve şiddet gün 

geçtikçe artmaktadır. Bunun dışında sigorta uygulamaları hasta hekim ilişkileri, bilirki-
şilik, sosyal güvenlik, iş hukuku, işe ve meslek hastalıkları gibi konuların hukuki boyut-
larını da kapsayan geniş bir yelpazeye sahiptir.
Komisyonumuzda genel olarak hukuka ilgi duyan ve hukukla ilişkili çalışan adli tıp uz-
manları, hukukçu hekimler, sağlık hukuku bilim uzmanları gibi hekimler yer almakla 
beraber; Komisyonumuz, Odamız üyesi tüm hekimlere açıktır. Ayrıca diğer komisyon-
lar, hekimler, Baro, sivil toplum örgütleri gibi iş birliği içerisinde olduğumuz çeşitli ku-
rum ve kişilerle de çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.
Komisyonumuz genel olarak ayda bir kere İzmir Tabip Odası binasında toplanmaktadır.

AMAÇ
Komisyonumuz, sağlık hukuku ile ilgili olarak hekimlerin; sahada yaşadıkları sorunları 
belirleme, önleme, çözüm ve proaktif politikalar üretme; hak, yetki ve sorumluluklar ile 
ilgili gerekli eğitimleri sağlama, hukuk okur yazarlığını arttırma; hekimlerin haklarını ko-
ruma, hekim ve hasta arasındaki karşılıklı güven ilişkisini güçlendirme ve sağlık hukuku 
konusunda farkındalık uyandırma amacı taşımaktadır.
Bu kapsamda; mevzuat izlemi, şiddet karşısında hukuki destek, panel, sempozyum, 
sunum, diğer komisyonlarla ortak toplantılar, yargı kararları değerlendirilmesi, uzaktan 
eğitimler gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

FAALİYETLER
A. SAĞLIK ÇALIŞANINA YÖNELİK ŞİDDET
Sağlık çalışanına yönelik şiddet gün geçtikçe şiddetini arttırmaktadır. Bu sebeple ko-
misyonumuzun, en duyarlı olduğu ve öncelikle ele alınmasını gerektiğini düşündüğü 
konuların başında sağlık çalışanına yönelik şiddet konusu gelmektedir. 
Bu doğrultuda, Odamız Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan ve koordinatörlüğünü 
Dr. Süleyman KAYNAK’ın yürüttüğü Sağlıkta Şiddet Çalışma Grubu’na komisyon olarak 
aktif şekilde katılım ve destek sağlanmıştır.
Sağlıkta Şiddet Çalışma Grubu bünyesinde ilgili katılımcılarla birlikte, sağlık çalışanına 
yönelik şiddetin öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler konularında çeşitli 
çalışma ve toplantılar yapılmıştır.
Sağlıkta şiddet olayları ile ilgili meydaya yansıyan ve hakaret, mesleki onur ve haysiyeti 
zedeleyen söylemlere karşı suç duyurusunda bulunulmuştur. 
Yazılı medyada yer alan hatalı ve suç unsuru barındırabilecek nitelikteki köşe yazıla-
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rı için Yönetim Kurulu gerekli girişimlerde 
bulunulmuştur. Bu girişim sonucu tezkip 
yazısı yayımlanmıştır.
İstanbul’da silahlı saldırı sonucu öldürülen 
Dr. Fikret HACIOSMAN için yapılan basın 
açıklamasına komisyon adına Dr. Yakup 
Gökhan DOĞRAMACI tarafından katılım 
sağlanmıştır.
Sağlıkta şiddet ile ilgili yasa teklifi komis-
yonumuzca değerlendirilmiş ve şiddetin 
önlenmesinde bir yenilik sağlamadığı ve 
etkin bir çözüm getirmeyeceği sonucuna 
varılmıştır.

1. Panel ve Sempozyum

Sağlık çalışanına yönelik şiddet ile ilgili 
Odamız bünyesinde panel düzenlenmiş ve 
ilgili diğer bilimsel etkinliklere katılım sağ-
lanmıştır.

a. Sağlıkta Şiddet Paneli
6 Kasım 2018 tarihinde İzmir Tabip Odası 
Orhan Süren Konferans Salonu’nda Sağlık-
ta Şiddet Paneli düzenlenmiştir. 

Panel Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI yö-
netiminde gerçekleştirilmiş olup Doç. Dr. 
Başak BAYRAM “Hekim Gözüyle Şiddet”, 
Dr. Öğr. Ü. Pınar BACAKSIZ “Ceza Huku-
kunda Hekime Yönelik Şiddet” ve Av. Dr. 
Rayhan BOZABALI “Şiddet Karşısında Hak 
Arama Yolları” başlıklı sunumlarını gerçek-
leştirmiştir.

b. Hekime Yönelik Şiddet

8. Tıp Hukuku Günleri kapsamında 14 Ara-
lık 2018 tarihinde İzmir Barosu’nda düzen-
lenen iki oturum şeklinde düzenlenen et-
kinlikte İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi, komisyonumuz başkan ve üyeleri 
bildirilerini sunmuştur.
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Dr. Erdem Özkara : 24. Aralık . 2018 . Tıpta malprakti  
:nedir ve  nasıl önleriz.? .İTO Hukuk Komisyonu ile 
birlikte yapılan organizasyon gerçekleştirildi.  Tıb-
bi Malpraktiste Güncel Durum ve Korunma Yolları 
konferansı yapıldı

10.01.2020
Etik ve Hukuki Yönleriyle Aydınlatılmış Onam top-
lantısı İzmir Tabip Odası Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ko-
misyonu ile birlikte düzenlendi. 

c. Aydınlatılmış Onam (Bilgilendirme ve Rıza) ve İspat Sorunları

13.06.2019 tarihinde Komisyon başkanı Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI, İzmir Tabip Odası Hekim 
Meclisi Toplantısı’nda yaptığı sunumda,
Aydınlatılmış onam kavramının ilk olarak hekimler tarafından ortaya konulduğu, ideali ortaya 
koyma ve ideale ulaşabilme amacı ile bulunduğu, yerinde ancak ispatı konusunda ilerleyen 
günlerde daha olumsuz sonuçlarla karşılaşacağımızı belirtti. Anayasa Mahkemesi kararlarının bu 
konuda çok sert olduğunu sözlerine ekledi. Bilgilendirme ve rızada değil ispat üzerine daha çok 
sorun yaşandığını belirtti. Aydınlatılmış onamın hukuki karşılığı olarak bilgilendirme rıza kavram-
larının esas terminoloji olduğunu, bilgilendirme hekim açısından yükümlülük ise rıza da hasta 
açısından bir tasarruftur. Rıza şekle tabi değildir sö-
zel ya da yazılı olmasına gerek yok denilmektedir. 
İstisnai olarak Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 
6’da mevzuatta öngörülen ve muhtemel uyuşmaz-
lık olabilen durumlarda yazılı olarak yapılmasını, 
örneğin büyük cerrahi operasyonlarda olduğu gibi, 
ayrıca tedavi reddi olan durumlarda da bu duru-
mun mutlaka yazılı olması gerektiğini belirtti. An-
cak muhtemel uyuşmazlık konusunun sınırlarının 
net olmadığını belirterek sözlerine devam etti her 
zarar durumunda muhtemel uyuşmazlık olabile-
ceğini belirtti. Bilgilendirmenin usulü olarak kişinin 
kendisine sözlü, makul süre  tanınarak ve mahre-
miyetine özen gösterilerek yapılması olarak tanım-
lanmaktadır. Hukuk özünde tıbbi müdahaleleri hu-
kuka aykırı olarak kabul etmekte olup bazı kurallar 
yerine getirildiğinde ancak hukuka uygun olarak 
kabul etmektedir. Yapılan her tıbbi müdahale kişi-
nin beden bütünlüğüne yönelik bir girişim olarak 
kabul edilmekte olup bu özünde hukuka aykırıdır. 
Bu kurallara bakıldığında müdahaleyi yapacak ki-
şinin yetkili olması, müdahale için bilgilendirme ve 
rıza alınması gerekmesi, tıbbi standartlar ve endi-
kasyona uygun olduğu takdirde hukuka uygun ola-
rak kabul edilmektedir. Hukuk daha çok rıza olup 
olmamasına bakmakta olup rıza yok ise idari para cezası, öldürme, kasten yaralama, deney/
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deneme, çocuk düşürtme gibi çeşitli ceza hükümleri ortaya çıkabilmektedir. Cezai hükümler 
yanı sıra tazminat sorumluluğu da olabilmektedir. Hukuk aydınlatılmış onam konusu üzerinde 
durmakta olup aydınlatma yoksa rıza konusu da tehlikededir demektedir. Bu koşulda rıza yok-
muş gibi değerlendirmeye alınmaktadır. Hukuk muhakemesi durumlarında esas sorun ortaya 
çıkmakta olup hekim durumu ispat etmek durumunda kalmaktadır. Hukuki nitelik açısından ba-
kıldığında sözleşme özel hastanelerde borçlu olan kişi yani hekim kusursuz olduğunu ispat et-
mek zorunda, genel kural olarak haksız fiil, sözleşme, vekaletsiz iş görme, sağlık hizmeti gibi 
farklı söylemler olsa da 1219 sayılı kanunun 72. Maddesinde hekimin kayıt tutma yükümlüğün-
den söz edilmektedir. Yazılmamış yapılmamıştır, yapılmamış yazılmamıştır diye çok anlamlı ve 
doğru bir söz bulunmaktadır. Her yapılan işlem yazılmalıdır. Diğer taraftan yazılmış ise yapılmış 
da kabul edilme eğilimi de mevcuttur. Bazı mahkeme kararlarında sadece rıza formunun yeterli 
olmadığı bilgilendirme formunun gerekliği olduğu bildirilmiştir. Başka bir olayda adli tıp kurumu 
komplikasyon demesine rağmen komplikasyon konusunda bilgilendirildiğine dair aydınlatılmış 
onam davalı tarafından ispat edilememesi üzerine dava sonuçlanmıştır. Bir başka davada rad-
yoopakt maddenin böbrek fonksiyonlarını bozup diyalize ihtiyaç duyulabileceği ile ilgili bilgi bu-
lunmadığı, formda böbrek hasarına yol açabileceği bilgisi bulunup diyalize ihtiyaç duyabileceği 
bilgisi bulunmadı gerekçesi ile tazminata mahkum edilmiştir. Enjeksiyon ile ilgili olarak adli tıp 
kurumu enjeksiyon nöropatisi komplikasyonu demesine rağmen bilgilendirilmiş onamın ispat 
edilememesi neticesinde davanın sonuçlandığı bilgisini verdi. Aydınlatma yükümlülüğünün ye-
rine getirildiği ispat edilmiş olmadıkça hastanın rızası tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu için 
yeterli kabul edilmeyecektir şeklinde bir mahkeme kararı da bulunmaktadır. Çok yeni tarihli 4 
nisan tarihli olan bir Anayasa Mahkemesi kararında enjeksiyon ile ilgili kişinin bir sağlık ocağına 
başvurusunda Diclomec enjeksiyonunun hemen ardından yakınmaları meydana geliyor ve sağ-
lık ocağı hekimine yakınmalarını söyleyip hekim tarafından ileri merkeze sevki sağlanmış olup 
kişide kalıcı hasar meydana gelmiştir. Kişi 18 defa bu sebeple çeşitli merkezlere başvurmuştur. 
Adli tıp kurumunun raporunda enjeksiyonun yanlış uygulandığına dair herhangi bir belge kanıt 
olmadığını belirtmiştir. Mahkeme kararında ise ilgili hekime başvurusunda enjeksiyonun doğru 
yere yapılmadığının tespitine yönelik bir kayıt bulunmadığından tespit edilmediği, hasta ile ilgili 
bir durumun ilgili kurum ve kişilerce kayıt altına alınmamasından dolayı ilgili kurumun gerekli 
özeni göstermediği ve bu durumun değerlendirilip değerlendirilmediği ile ilgili bilgi bulunama-
dığı bu sebeple de zarar gören kişi aleyhine bu durumun kullanılamayacağı belirtilmiştir. Baş-
vuran kişinin bunu ispatlayamayacağını da kararına eklemiştir. Yine son dönem olan enjeksiyon 
nöropatisi ile ilgili bir davada adli tıp kurumu enjeksiyonun yanlış yere yapıldığına dair herhangi 
bir kayıt bulunmadığını beyan etmektedir. Başvuran kişinin yeterince aydınlatılmadığı ve rızasının 
alınmadığına ilişkin bir başvurusu olduğu, mahkeme kararında ve adli tıp raporunda bu bilginin 
yer almadığı, AYM bu bulgu ile ihlal kararı vermiştir. Bu kararlardan da görüldüğü üzere kayıt 
tutma ve bilgilendirme ve onam alma yükümlülüğü hekimindir denilmektedir. 10 Haziran 2019 
tarihli Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede enjeksiyon için onam alınması gerekmediği bil-
dirilmiştir. Dr. Doğramacı bu genelgenin hekimi korumak için değil hasta memnuniyetine yönelik 
olarak çıkarıldığını, hastalardan çok belge imzalatılması ile ilgili çok sayıda şikayet gittiğini, hasta-
ların ve yakınlarının bu bilgilendirilmiş onam formlarını imzalamaktan imtina ettiklerini söyledi. Bu 
genelge ile Bakanlık hekimlerin kayıt tutma, bilgilendirme ve onam alma ve ispat yükümlülüğü-
nü ortadan kaldırmamaktadır demiştir. Yakın bir zamanda Medimagazinde karşılaştığı bir haber-
de evde kızı tarafından penisilin enjeksiyonu sonucu hayatını kaybeden bir kadının olduğunu ve 
haberin altında doktoru kötüleyen yorumlar olduğunu sunumunda belirtti. Çözüm önerisi olarak 
hekimlerin tıbbi standartlara önem verdiği ancak bilgilendirme ve rızanın hem de kayıt tutmanın 
hekimin yükümlüğünde olduğunun bilinmesi,  kayıt tutmak aynı zamanda hekimin de gücüdür 
dedi. Bu süreçte şahit kaydı, çerçeveleme, çizme, el yazısı gibi durumlar da hekimin gücünü art-
tırabilmektedir. Yargı hekimin yanındaki sağlık personeli ya da tıbbi sekreterin beyanlarına pek iti-
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bar etmemektedir. Kamera kaydı bazen hekim aleyhine de olabilmektedir. Bilgilendirilmiş onam 
formunu anlatırken de kişinin anladığını da test etmek 
de gerekmektedir. Bu süreç oldukça zaman alan bir sü-
reçtir. Bu formun anlatılamadığı kamera kaydına yansı-
yacaktır diyerek sözlerine son verdi.
2. Canlı Yayın
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen COVID-19 pandemi-
si ile birlikte ortaya çıkan sosyal izolasyon ve mesafe 
tedbirleri nedeniyle sosyal medya üzerinden sağlık hu-
kuku ile ilgili canlı toplantılar gerçekleştirilmiştir. Canlı 
toplantılar, perşembe günleri saat 18.00-18.345 arası, 
komisyon başkanı Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI ve 
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Mekezi Başkanlığı’nı yü-
rütmüş olan Av. Ümit ERDEM ile İzmir Tabip Odası Ins-
tagram hesabı üzerinden yapılmıştır.

Toplantı başlıkları:
a. 30.04.2020 Pandemi Sürecinde Hekim “Mesleki Sorumluluk Sigortası”
b. 07.05.2020 Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının “Hizmetten Çekilme Hakkı”
c. 14.05.2020 Afet Hukukunda triyaj uygulamaları ve Sorunlar
d. 21.05.2020 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet beyaz Kod ve Hukuki Yardım
e. 28.05.2020 Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının “Hasta Hakları”
f. 04.06.2020 Pandemi Sürecinde “Hasta Sorumlulukları”
g. 11.06.2020 Malpraktis Davalarında Bilirkişi Raporları
h. 17.06.2020 Tıp Hukukunda “Hasta Yakını” Kimdir? Haklar ve Sorumluluklar olarak belirlenmiş ve 
gerçekleştirilmiştir.

B. GÜNCEL KONULAR HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER

1. Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Taslağı ve Kanun Değişikliği
Kanun taslağı, komisyon üyeleri ile birlikte ayrıntılı bir şekilde incelenerek değerlendirildi. Taslak-
ta, hekimlik mesleği etik ve uygulamasına uygun olmayan maddeler belirlenerek olası sonuçları 
ve alınması gereken tedbirler değerlendirildi. 
15/4/2020 tarihli 7243 s. Kanun m.28 ile 3359 s. Kanun Ek m.12’de, sağlık çalışanına yönelik şiddet 
ile ilgili yasa değişikliği yapılmıştır. Ancak bu değişiklik ile getirilen cezaların yeterli ve önleyici 
olmadığı kanaatine varılmıştır. Sağlık çalışanına yönelik şiddetle mücadelede konusunda caydı-
rıcılık için daha ağır cezaların verilmesi gerektiği, daha etkili yasal düzenlemeler yapılması gerek-
tiği, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve hapis cezasının ertelemesinin uygulanmaması 
gerektiği kabul edilmiştir.
Daha önce Genelge ile düzenlenen hizmetten çekilme hakkı, yasa değişikliği ile birlikte yasa ile 
düzenlenmiştir. Hizmetten çekilme hakkı Genelge’de, mağdurun talebi ile ilgili yöneticinin tak-
dirindeki bir hak olarak düzenlenirken yasa değişikliği ile birlikte mağdurun talebi ve yöneticinin 
takdirine bırakılmayan bir yükümlülük olarak düzenlenmektedir.  Yasa ile düzenlenen bu hak ve 
yükümlülük, sağlık çalışanlarının lehine bir durum yaratmaktadır.

2. Hasta Kimlik Kontrol Süreci
Komisyon toplantısında, sağlık kurumlarında yaşanan en önemli sorunlardan birisinin başkasının 
kimliği ile yani diğer bir deyişle sahte kimlik ile yapılan başvuruların ve buna bağlı olarak resmi 
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belgede sahtecilik ve kamuyu zarara uğratma iddialarının arttığı konusu olduğu tartışıldı.
Konuyla ilgili olarak hasta kimlik kontrol sürecinin belirlenmesi ve sahte kimlik şüphesi karşısın-
da, idari ve diğer kurumlara yapılması gereken bildirimlerle ilgili akış şemalarının oluşturulması-
na karar verildi.

3. Sağlık Uygulama Tebliği Değişiklikleri
SGK tarafından düzenlenen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişiklikleri hakkında Dr. Sakine 
KÖŞKER, komisyonumuza bilgilendirme yaptı. Bu bilgilendirme doğrultusunda komisyonumuz-
ca gerekli değerlendirmeler yapıldı.
SUT, genel olarak hekimlik uygulamalarına yön verdiği ve tıbbi standartları belirlemesi nede-
niyle eleştirilmiştir. Ayrıca fiyatlandırmalardaki dengesizlikler, fiyatların arttırılmaması ve aksine 
bazı kalemlerde indirime gidilmesi, kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarındaki sağlık hizmetlerini, 
uygulanabilir olmaktan uzaklaştırdığı kabul edilmiştir.

4. Bilirkişi Listeleri
İl Adalet Komisyonu tarafından hazırlanan bilirkişi listeleri ve dosyaların bilirkişilere dağıtımı ile 
ilgili değerlendirmelerini Dr. Cafer UYSAL komisyonumuza sundu.
Bilirkişi dosyalarının objektif ve mümkün olduğunca eşit bir şekilde bilirkişilere dağıtılması ge-
rektiği görüşüldü.

5. Soma Maden Faciası Davası
Soma’da meydana gelen maden faciası ile ilgili 11.07.2018 tarihinde Akhisar Adliyesi’ndeki karar 
duruşmasına komisyon temsilcisi olarak Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI katılmıştır.

6. Yargı Kararları Değerlendirmeleri
Tıbbi uygulama uyuşmazlıkları hakkında kesinleşen temyiz mahkemeleri ve Anayasa Mahkeme-
si Kararları komisyon üyeleri tarafından değerlendirilmiştir.
Kararlarda, tıbbi standartlardan ziyade hastayı bilgilendirme ve bilgilendirmenin ispatı konuların-
da hekim aleyhine hüküm kurulduğu görülmektedir. Bu bağlamda bilgilendirme ve rıza konu-
sunun hekimlerin en fazla yargılandığı ve ceza aldığı konudur. Bu nedenle bilgilendirme ve rıza 
konusunda yeterli dikkat ve özenin gösterilmesi ve kayıt altına alınması önemlidir.

7. Enjeksiyon Genelgesi
2019/11 sayılı Enjeksiyon Uygulamaları Hakkında Genelge, enjeksiyonlar için yazılır rıza alınma-
ması gerektiğini düzenlemektedir. Ancak genelge ile tıbbi sorumluluğu düzenleyen genel yasa 
hükümlerinin ve ispat yükünün ortadan kalkmadığı ve fakat idare aleyhine açılan tazminat da-
valarında, Genelge sebebiyle tazminatın hekime rücu edilemeyebileceği değerlendirilmiştir. Bu 
haliyle genelge, genel sorumluluğu ortadan kaldırmamakta ancak tazminata konu ispat ve rücu 
aşamalarında hekimin aleyhine durum gelişmesini engelleyebilecek niteliktedir.

8. Pandemi Sürecinde İş kazası, Meslek Hastalığı Sorunu
Pandemi sürecinde yoğun emek harcayan ve risk alan sağlık çalışanlarının COVID-19 hastalığına 
yakalanması halinde iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edilip edilmeyeceği tartışılmış-
tır.
Konu ile ilgili 07.05.2020 tarihinde 2020/12 sayılı SGK Genelgesi’nde “söz konusu salgına maruz 
kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon 
alınması gerekmektedir” denilerek COVID-19 hastalığının iş kazası veya meslek hastalığı olarak 
kayıt açılmaması gerektiği belirtilmektedir. İş kazası ve meslek hastaıklarının unsur ve hükümleri, 
6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile düzenlenmektedir. Genelge ile Kanun’a aykırı bir uygu-
lama yapılması mümkün olmayıp Genelge’nin hukuka aykırı nitelikte olduğu düşünülmektedir. 
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İzmir Tıpta Uzmanlık Eğitimi Komisyonu yaptığı ko-
misyon toplantıları sonrasında 12.09.2018 tarihinde 
aşağıdaki toplantı takvimini çıkarmış ve İTO Yönetim 
kuruluna sunmuştur. Daha sonra da İTO yönetim Ku-
rulu kararı ile aşağıda sunulan etkinlikler gerçekleşti-
rilmiştir. 

1. Dr. Nezaket Kaya : 19.09.2018 
Hekimlikte Beden Dili Başlıklı Konferans
Psikiyatrist Dr. Nezaket Kaya’nın konuşmacı olduğu 
“Hekimlikte Beden Dili “ konulu konferans 18- Eylül 
-2018 tarihinde Odamız Konferans salonunda yapıl-
dı. Hekimlerin ve tıp fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği konferansta Dr. Nezaket Kaya 
interaktif bir sunum gerçekleştirdi. Tüm tıbbi teknolojik gelişmelere karşın hasta hekim ilişkisinin 
tıbbi uygulamaların merkezinde yer aldığına değinilen konuşmada teknoloji ve endüstriye da-
yalı modern tıbbın hasta hekim ilişkisinde yabancılaşmayı ve hekimin hastadan çok semptoma 
odaklanma tehlikesini beraberinde getirdiği vurgulandı. İlk karşılaşmalarda oluşan ilk imajın be-
den dilinin de etkisiyle 30 saniye içinde gerçekleştiği, oluşacak kötü bir imajın yıkılmasının  ise bu 
kadar kısa sürede olmadığı belirtildi. Sözel iletişim ile sözel olmayan iletişim arasında uyuşmazlık 
olduğu zaman insanların sözel olmayan mesajları daha çok dikkate aldığı ifade edildi. Sunum-
da doğaçlama rol oyunu ile katılımcılara beden dilinin önemi yaşatılmaya çalışıldı. Katılımcıların 
soru ve katkılarının ardından konferans sona erdi.
 
2. Dr. Serhat Bor: 16.Ekim 2018 
Kendimi nasıl dinletirim. Etkili Sunum Teknikleri. Baş-
lıklı Konferans verildi.

4 Ekim 2018’ de İzmir Tabip Odası konferans salo-
nunda Ege Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr.  Serhat BOR, “Sunum Teknik-
leri: Uyutmadan Dinletme” konulu bir sunum yaptı. 
Meslektaşlarımızın ilgi gösterdiği sunumda açılış ko-
nuşmasını İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda 
Barlık Obuz yaptı. Daha sonra Prof. Dr. Serhat Bor’ un 
yaptığı interaktif sunumda, hazırlanacak sunumların 
nasıl olması gerektiği konusunda örneklerle bilgiler 
verdi. Sunuma katılan meslektaşlarımızın karşılıklı so-
rularıyla ve katkılarıyla  sunum sona erdi.

3. Dr.  Mine Kasapoğlu Turhan ve Dr. Alp Limon-
cuoğlu  : 27.Kasım . 2018 .
Sağlık alanında mobbing: farkında mıyız, yalnız başı-
mıza çözebilir miyiz? İTO Hukuk Komisyonu ile birlik-
te yapılan panel organizasyonunda konuşmacı olarak 
yeraldılar. 

İzmir Tabip Odası Tıpta Uzmanlık Eğitimi Komisyonu 
tarafından düzenlenen “Hukuki Boyutuyla Sağlık Alanında Mobbing” toplantısı, 27 Kasım 2018 
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tarihinde Odamızda yapıldı.

Odamız Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı, açılış konuşmasında, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Komisyonu-
nun önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini, bu toplantının bu çalışmaların devamı niteliğinde oldu-
ğunu, mobbing konusundaki bu toplantının önemli bir bilgi eksikliğini gidereceğini vurgulayarak 
katılımcılara teşekkür etti.

Toplantının moderatörlüğünü,  Tıpta Uzmanlık 
Eğitimi Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman 
Kaynak gerçekleştirdi. Toplantıda, İzmir Ekono-
mi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri 
Doç. Dr. Alp Lİmoncuoğlu ve Dr. Öğretim görev-
lisi Mine Kasapoğlu Turhan birer sunum yaptılar.

Dr. Öğretim Görevlisi Mine Kasapoğlu Turhan 
sunumunun giriş bölümde, mobbing kavramına 
ilişkin hukuki tanımlara ve mevzuata yer verdik-
ten sonra mobbinge karşı mücadele yolları ve 
mobbing konusunda yargı organlarının verdiği 
kararlar hakkında bilgi verdi. Turhan, sunumun-
da, mobbingle mücadele için dilekçe hakkının 
kullanılabileceğini, Türkiye İnsan Hakları ve Eşit-
lik Kurumuna ve Kamu Denetçiliği Kurumuna 
başvuru yapılabileceğini,  idari yargıda iptal ve 
tam yargı davası açılabileceğini, savcılığa şika-
yet başvurusu yapılabileceğini, mobbingin şid-
detinin ağır bir noktaya gelmesi ve telafisi ola-
naksız zararlar doğması ihtimali halinde 6331 
sayılı Kanun kapsamında çalışmaktan kaçınma 
hakkının kullanabileceğini ifade etti. Danıştay ve 
Yargıtay kararlarından örnekler paylaşan Turhan, 
mobbing konusunda yargının bakışını vurguladı.

Doç. Dr. Alp Limoncuoğlu, konuşmasının ilk bö-
lümünde, dünyada mobbing kavramının ortaya 
çıkışına ilişkin bir tarihçeye yer verdikten sonra ülkemizdeki mevzuatın tarihçesi hakkında bilgi 
verdi. Mobbingin üsten asta, eşitler arasında, asttan üste olabileceğini vurgulayan Limoncuoğlu, 
mobbinge uğradığını ifade eden kişinin algısı ile hukuki değerlendirmenin farklı olabileceğini ifa-
de etti. Limoncuoğlu, mobbing nedeniyle bir tazminat talebinde bulunabilmek için 3 temel unsu-
run birlikte olması gerektiğini, birincisi eylemin sistematik olarak tekrarlayan davranışlar şeklinde 
olması; ikincisi eylemin kötü muamele olarak insan kişiliğine, psikolojine yönelik bir saldırı, baskı 
içermesi; üçüncüsü sistematik saldırının kişinin sağlığında bir bozulmaya neden olması gerek-
tiğini vurgulamıştır.  Konuşmada, insanların psikolojik dirençlerinin farklı olabileceği, bir eylemin 
her insanda aynı etkiyi bırakmayabileceği, her insanın dünyasında farklı sonuçlar doğurabileceği, 
bu nedenle mobbing nedeniyle ruhsal olarak etkilendiğini ifade eden kişilerin bu etkiyi ispat-
layacak bir hekim raporu almasında fayda olduğu ifade edilmiştir. Mobbingin ispatı konusunda 
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zorluklar yaşanabildiği vurgulanan konuşmada, psikolojik tacize uğradığını iddia eden mağdurun 
her durumda her şeyi ispat etmek zorunda olmayabileceğini, bazı durumlarda mobbing yapan 
kişinin mobbing yapmadığını ispat etmek zorunda olabileceği vurgulandı.  

Prof. Dr. Süleyman Kaynak, konuyla ilgili değerlendirmesinde, sağlık alanında da mobbingin bir 
gerçeklik olduğunu, çoğunlukla mobbing uygulayan kişinin de mobbing uygulanan kişinin de 
mobbing   eyleminin farkında olmadan mobbingi eyleminin içinde olduğunu, mobbingin farklı 
gerekçelerle idari ve hukuki makamlara aktarılmadığını, çoğu zaman sineye çekilerek geçiştiril-
diğini, mobbing eylemine karşı mücadele edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Toplantının sonunda,  Oda Başkanımız Prof. Dr. Funda Barlık Obuz konuşmacılara teşekkür etti ve 
hediye olarak kitap takdim etti.

Dr. Erdem Özkara : 24. Aralık . 2018 . Tıpta malpraktis : nedir ve  nasıl önleriz.? .İTO Hukuk Komis-
yonu ile birlikte yapılan organizasyon gerçekleştirildi. 
Tıbbi Malpraktiste Güncel Durum ve Korunma Yolları konferansı yapıldı

25.12.2018
Tıbbi Malpraktiste Güncel Durum ve Korunma 
Yolları başlıklı konferans 24 Aralık 2018 tarihinde 
Prof. Dr. Erdem Özkara tarafından odamız Konfe-
rans Salonunda gerçekleştirildi.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı 
yaptığı açılış konuşmasında malpraktisin önemi-
ne değinerek son önemde giderek artan tazmi-
nat davalarına dikkat çekti.

Prof. Dr. Erdem Özkara sunumunda önce malp-
raktis ve komplikasyon tanımlarını açıkladı. Komplikasyon gelişmesi durumunda da hekimin 
komplikasyonu iyi yönetmesi sorumluluğu olduğunu vurguladı. Malpraktis nedeniyle açılan da-
vaların yaklaşık %20 sinde Malpraktis kararı verildiğini belirten  Prof. Dr. Erdem Özkara özellikle 
Kadın hastalıkları ve doğum, acil hekimliği, ortopedi branşlarında daha çok malpraktis davası 
açıldığını ifade etti. Hekimlere yönelik özel bir malpraktis yasasının olmadığını, hekimlerin kasıt 
olmayan suçlar (Taksirle yaralama veya öldürme)   kapsamında yargılandıklarını, Yüksek Sağ-
lık Şurasından görüş alma zorunluluğunun kalkması üzerine davaların daha hızlı sonuçlandığını 
sözlerine ekledi.  Malpraktisle mücadele etmede en önemli adımın sağlık sisteminde niceliği de-
ğil niteliği artıracak uygulamalara geçilmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Erdem Özkara kışkırtılmış 
bir sağlık talebi ve performans nedeniyle çok sayıda ve  hızlı hasta bakmanın malpraktisi artırdı-
ğını ifade etti. Hekim hasta iletişimine dikkat edilmesinin de  malpraktis davalarınını azaltabilecek 
önemli bir etmen olduğunu vurguladı. Konferansın son bölümünde katkı ve sorulara geçildi. 
Konferansın bitiminde İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı sunumu için Prof. Dr. Er-
dem Özkara’ya  teşekkür etti.
  
5. Dr. Özen Sertöz : 18.ocak.2019 : Bu kalabalıkta hastamla nasıl konuşayım; İletişmek veya iletiş-
memek konulu konferans sunumu yapıldı.
Hasta hekim İletişiminde Sorunlar konulu konferans  18 Ocak 2018 tarihinde Prof. Dr. Özen Önen 
Sertöz tarafından odamız konferans salonunda verildi.
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İzmir Tabip Odası Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ko-
misyonu Üyesi Prof.Dr. Ayşin Zeytinoğlu tara-
fından yapılan açılış konuşmasında iletişimin 
önemine değinildi.  

Prof. Dr. Özen Önen Sertöz sunumuna ileti-
şimin tanımıyla başladı. İletişim sorunlarının 
bütün ülkelerde yaşanan bir sorun olduğu-
na değinerek, hasta memnuniyetsizliği, hasta 
şikayeti , malpraktis davaları, ve hekime  şid-
det  olgularını etkileyen önemli bir parametre 
olduğunu ifade etti.  İletişimi kolaylaştıran en 
önemli etmenlerin değerlilik duygusu ve kabul olduğunu vurgulayan  Prof. Dr. Özen Önen Sertöz 
onaylanan ya da onaylanmayanın bireyin kendisi değil,  davranışları olduğunun hissettirilmesi 
gerektiğinin altını çizdi. Etkin dinlemenin bile çoğu zaman iletişim sorunlarına engel olabildiğini 
belirtti. İletişimdeki sorunlarda çaresizlik, değersizlik ve öfkenin üç önemli duygu olduğunu be-
lirten Prof. Dr. Özen Önen Sertöz  öfkeyi anlamanın önemine değindi.

Sunumun son bölümünde izleyicilerin soruları tartışıldı. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. 
Lütfi Çamlı  iletişim sorunları ve hekime şiddet konusunun önemine değinerek oda olarak oluş-
tumaya çalıştıkları sağlıkta şiddet çalışma grubu için yararlı bilgilerin paylaşıldığını sunum için 
Prof. Dr. Özen Önen Sertöz’e teşekkür etti.

6. Prof.Dr.Osman Açıkgöz : 21. Şubat. 2019 .Mesleki bilgi kaynaklarına elektronik yollarda ulaşım 
yolları ve uygulaması konusunda Prof.Dr.Osman Açıkgöz’ün söyleşisi yapıldı. 
 
7. Mart ayında ise 14 mart etkinliklerinde yer 
alınması planlanmıştır. 

8. Ayrıca , Türk Tabipler Birliği ile Tıpta Uzman-
lık Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nun  ortak-
laşa düzenlediği XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi 
Kurultayı (TUEK) İzmir Tabip Odası adına Tıpta 
Uzmanlık Komisyonunun organizasyonu ile 8 
Aralık 2018 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Kurultayın açılış konuşmalarında UDEK Baş-
kanı Doç. Dr. Orhan Odabaşı, İzmir Tabip Oda-
sı Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz ve TTB 
Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman söz aldılar. Daha sonra TUEK’e ilk düzenlendiği 
yıldan başlayarak 24 yıldır katılan ve emek veren Dr. Ali Özyurt, Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. 
İskender Sayek’e plaket verildi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın Türkiye 
Sağlık Ortamı ve TTB Gündemi konulu sunumunu ile program devam etti.

İlaç ve Teknoloji, Toplum Sağlığını Geliştirme, Sürekli Tıp Eğitimi/ Sürekli Mesleki Gelişim, Asistan 
ve Genç Uzman Hekimler, ATUB TTB Temsilciliği ve Uzmanlık Dernekleri, Etik, Hekimlik Uygula-
maları, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı başlıklı çalışma grupları toplandı.

Kurultayın öğleden sonraki bölümünde “Birlikte Kullanım Protokollerinde Yaşanan Sorunlar ve 
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Tıpta Uzmanlık Eğitimine Etkileri” konulu panel Dr. Raşit Tükel ve Dr. Pınar İçel Çepe başkanlığın-
da yapıldı. Panelde Dr. Engin Uluç, Prof. Dr. Dilek Aslan ve Av. Ziynet Özçelik görüşlerini dile ge-
tirdiler.TTB-UDEK üyesi derneklerin iyi uygulama örneklerinin sunumu ile program devam etti.
Çalışma gruplarının yol haritalarının paylaşılması ile kurultay sona erdi.

Türk Tabipler Birliği ile Tıpta Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nun  ortaklaşa düzenle-
diği XXV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK) 07 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.  
İzmir Tabip Odası Tıpta Uzmanlık Komisyonunu temsilern Dr. Selda Erensoy katıldı.

9. Prof.Dr.Gül Ergür 23.10.2019 “Araştırma Planlarken Bilinmesi Gerekenler ve Sık Yapılan Hatalar” 
konulu konferans 22 Ekim 2019 Salı günü, Prof. Dr. Gül Ergör tarafından İzmir Tabip Odası Orhan 
Süren Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan İzmir Tabip Odası Başkanı 
Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, Dr. Ergör’ün kısa özgeçmişini sundu.

Araştırmaya başlamadan bir soru sorulması ve amacın net olarak belirlenmesi gerektiğinin altını 
çizen Dr. Ergör, daha sonra araştırma türlerine değindi. Kullanılacak yöntem ve istatistiksel testle-
rin, örnek büyüklüğünün araştırma öncesinde saptanmasının önemini anlattı.  Konuşmasının son 
bölümünde makale yazımında dikkat edilecek kurallardan ve bu konuda geliştirilen uluslararası 
standartlardan söz etti. Tıpta Uzmanlık Öğrencisi hekimlerin ilgi gösterdiği toplantı, soru ve kat-
kıların ardından sona erdi.

10. Doç.Dr. Cemal Hüseyin Güvercin : 04.12.2019 : Tıpta 
Yapay Zeka ve Etik konulu sunum 3-12-2019 tarihinde 
İzmir Tabip Odası Orhan Süren Konferans Salonu’nda 
Doç. Dr. Cemal Hüseyin Güvercin tarafından gerçek-
leştirildi
Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Tabip Oda-
sı Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı sağlık alanında da 
giderek daha yoğun kullanılmaya başlayan yapay 
zeka teknolojisinin beraberinde bazı etik sorunları da 
getirdiğini ifade  etti.
Doç. Dr. Cemal Hüseyin Güvercin sunumunda özetle 
şunları ifade etti;

İnsanın teknoloji ile ilişkisi tarihte görülmedik bir değişime öncülük ediyor. Yaklaşık 70 yıllık bir 
geçmişi olan Yapay Zekanıntıp ve sağlık alanındaki etkisi ve yaygınlığı hızla artıyor. Amerika Gıda 
ve İlaç Dairesi (FDA) son 3 yılda 30’dan fazla Yapay Zekaya dayalı tıbbi ürün ve cihaza onay verdi. 
Sağlık hizmetlerinde Yapay Zeka (YZ) uygulamaları tanı, tedavi, bakım hizmetlerindeki yüksek 
performansıyla hekimlere ve hastalara büyük yararlar sağlama potansiyeline sahiptir. Ancak di-
ğer taraftan da hasta özerkliği, güvenliği, gizliliği konusundaki endişeler, ayrımcılık ve yanlılık 
potansiyeli, hekim-hasta ilişkisinde insani boyuttan uzaklaşma, hekimin mesleki bağımsızlığı ko-
nusunda ciddi riskleri beraberinde getirmektedir. 
YZ teknolojileri için mevcut politika ve etik kurallar, YZ’nın sağlık alanında kaydettiği ilerlemenin 
gerisinde kalmaktadır.Tüm bu riskleri elimine edecek, şeffaf, hesap verilebilir, insanlığın gereksi-
nimlerini karşılayabilen ve etik değerlerle tutarlı YZ sistemleri geliştirilip kullanılmasını sağlaya-
cak, uluslararası konsensüs ve etik düzenlemelere gereksinim vardır.

Hekimler YZ’ya uyum göstermeli ve bu alanda yetkinlikleri olmalıdır. YZ, hekimin işinin tekrarla-
yan ve rutin bölümlerini alarak, hastalarıyla daha değerli zaman geçirebilmesine, daha insancıl 
bir hekimlik geliştirmeye yardım edebilir.YZ hekimin yerine geçemez, ama YZ’yıbilen hekim, bil-
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meyenin yerine geçebilir. Hekimler, bu alanda sorgulayıcı, ölçülü ve YZ’nın yaratacağı sorunlara 
karşı uyanık olmalıdır.

Sunumun tamamlanmasının ardından soru cevap bölümüne geçildi. Toplantının bitiminde İzmir 
Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz sunumu için Doç. Dr. Cemal Hü-
seyin Güvercin’e teşekkür etti.

11. Etik ve Hukuki Yönleriyle Aydınlatılmış Onam toplantısı İzmir Tabip Odası’nda yapıldı
.

10.01.2020
Etik ve Hukuki Yönleriyle Aydınlatılmış Onam 
toplantısı İzmir Tabip Odası Sağlık Hukuku Ko-
misyonu ile birlikte düzenlendi. 

Toplantının açılış konuşmasının İzmir Tabip Oda-
sı Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı yaptı.  

İlk sunum, DEÜ Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD 
öğretim üyesi Doç. Dr. Cemal Hüseyin Güvercin 
tarafından yapıldı.  Doç. Dr. Cemal Hüseyin Gü-
vercin sunumunda, aydınlatılmış onam kavramı-
nın etik ve felsefi temellerine vurgu yaptı. Etik ve 

tıp etiği kavramları hakkında bilgi veren Güvercin, tıp etiği ilkelerinin “yarar sağlama, zarar verme-
me, özerkliğe saygı gösterme, adalet, dürüstlük, özel yaşama saygı, güvenirlik ve sadakat” olarak 
özetlenebileceğini, hastanın özerkliğine saygı gösterme ilkesinin aydınlatılmış onam kavramının 
temelini oluşturduğunu,  aydınlatılmış onamın temelinin etik ilkelere dayandığını, aydınlatılmış 
onamın üç unsuru olduğunu, bu unsurların “hastanın durumu ve tedavisi hakkında uygun bilginin 
hastaya açıklanması”, “verilen bilginin hasta tarafından anlaşılması” ve “klinik tedaviyi kabul veya 
reddetmek konusunda hastanın kararı” olduğunu ifade etti.  

İkinci sunumu, Odamız Sağlık Hukuku Komisyonu Dr. Yakup Gökhan Doğramacı yaptı. Dr. Ya-
kup Gökhan Doğramacı sunumunda, aydınlatılmış onamın hukuki dayanakları ve mevzuattaki 
yeri konusunda bilgiler paylaştı. Hekimin aydınlatma ve hastanın onayını yükümlülüğünün, temel 
olarak, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi, Anayasa, 1219 sayılı Kanun, Hasta Hakları Yönetmeli-
ği ve TTB Hekimlik Meslek Kuralları ile düzenlendiğini ifade eden Doğramacı, aydınlatma ve rıza 
kavramlarının ayrı kavramlar olduğunu, hekimin bilgilendirmeyi hastanın kendisine, işlemden 
makul süre önce, hastanın anlayabileceği şekilde ve hastanın mahremiyetine saygı duyarak yap-
ması gerektiğini ifade etti. Yasa gereği, büyük cerrahi işlemlerde hastanın rızasının yazılı olarak 
alınmasını gerektiği, büyük ve küçük cerrahi işlem kavramının tartışmalı olduğu, ispat kolaylığı 
sağlaması açısından hasta rızasının yazılı alınmasının daha faydalı olacağı ifade etti.     

Son sunum Odamız Avukatı Mithat Kara tarafından yapıldı. Av. Mithat Kara, aydınlatılmış onam 
konusunda yargıya yansıyan uyuşmazlıklarda Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay’ın gün-
cel yaklaşımı hakkında bilgi verdi.  Av. Mithat Kara, aydınlatılmış onam kavramının hukukçuların 
insiyatifinde bir tartışma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, aydınlatılmış onam kavramının 
hekimler tarafından temelleri atılan bir kavram olduğunu, TTB Hekimlik Meslek Etiği Kurallarında 
hekimlerin bu konuda etik yükümlülüklerinin ayrıntılı şekilde düzenlendiğini,  yargı kararlarında 
da bu etik kurallara atıf yapıldığını vurguladı.  Yargının güncel kararlarında, aydınlatma yüküm-
lülüğünün temel olarak hekimde olduğu, aydınlatmanın işlemden önce hastaya makul bir süre 
verilerek yapılması gerektiği, aydınlatılmış onam formunun genel ve soyut bilgilerden ziyade iş-
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leme ilişkin özel bilgiler içermesi gerektiği vurgusunun yapıldığı ifade edildi. Aydınlatılmış onam 
formunun önerilen tedavi yönteminin başarı şansı ve süresi,  hastanın sağlığı için taşıdığı riskler, 
tıbbi sonuçları ve olası komplikasyonları konularında bilgi içermesi gerektiği, uyuşmazlık ortaya 
çıktığı zaman hekim ve hastanenin olası risk ve komplikasyonlar hakkında hastanın somut ve ye-
terli bir şekilde aydınlatıldığını mevcut belgelerle ispatlaması gerektiği vurgulandı. 
Sunumların ardından, toplantıya katılanların soru ve katkıları alındı. Katılımcılar, toplantının olduk-
ça verimli ve eğitici olduğunu, bu konuda hekimlerin farkındalığını artırmak gerektiğini vurguladı. 
Toplantının sonunda, İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, katkıları için konuş-

macılara teşekkür etti. 

12. 14.02.2020: Malpraktis ve Hukuki Süreç-
lerde Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar Paneli 
Yapıldı.
Malpraktis ve Hukuki Süreçlerde Dikkat Edil-
mesi Gerekli Noktalar Paneli Yapıldı

Odamız Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı, top-
lantının açılışında, etkinliğe katılan hekimlere 
ve konuşmacılara teşekkür ederek 15 Mart ve 
17 Nisan’da yapılacak etkinlikler hakkında bil-
gi verdi.  

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Süleyman Kaynak’ın yaptığı panelde, ilk konuşmayı DEÜ Tıp Fakültesi 
Adli Tıp AD öğretim üyesi Doç.Dr. İsmail Özgür Can yaptı. Can, sunumunda, malpraktis ve komp-
likasyon kavramlarının tıbbi ve hukuki yönlerini açıklayarak iki kavram arasındaki farka değindi.  
Dünyadaki ve ülkemizdeki malpraktis olgularının ve dava edilme sayılarının artışı hakkında bilgi 
veren Can, dava sayılarında ve şikayetlerde bir artış olduğunu ancak davaların hekimler aleyhi-
ne sonuçlanma oranının düşük olduğunu, dava ve şikayetlerdeki artışlar nedeniyle defansif tıp 
eğiliminin yaygınlaşmaya başladığını, uzmanlık sınavlarında cerrahi branş tercihinden kaçınılarak 
daha az riskli görülen uzmanlık dallarına bir yönelim olduğunu, sorunun sistemsel bir sorun ol-
duğunu, tıbbi uygulama hatalarına “hizmet kaynaklı zarar” ilkesi ile yaklaşılması gerektiğini, sağlık 
sistemindeki diğer sorunlarla birlikte tıbbi uygulama hatalarının tartışılması gerektiğini ifade etti.   

İkinci konuşmayı DEÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Başkanı Prof. Dr. Erdem Özkara yaptı. Özkara, 
sunumunda,  tıbbi uygulama hatası nedeniyle yargıya yansıyan uyuşmazlıklarda bilirkişilik süre-
cinin büyük önem arz ettiğini, hakimlerin tıbbi hata iddiası olan konularda mutlaka hekimlerden 
görüş aldığını, dolayısıyla hekimler hakkındaki kararın yine hekimlerin değerlendirmeleri sonu-
cu verildiğini, ülkemizde bilirkişilik yapan resmi kurumlar hakkında bilgi veren Özkara, Adli Tıp 
Kurumu’nun yapısı ve işleyişi hakkında bilgi aktardı. Mahkemelerin görüşüne başvurduğu resmi 
bilirkişilik kurumları yanı sıra, davanın taraflarının, kendi insiyatifleri ile bilimsel mütalaa (uzman 
görüşü) alabileceklerini ve bu mütalaayı Mahkemeye sunabileceklerini, tarafların haklılığını orta-
ya koymak açısından uzman görüşünün son dönemde büyük önem kazandığını ifade etti.  

Üçüncü konuşma Odamız Avukatı Mithat Kara tarafından yapıldı. Kara sunumunda, tıbbi uygu-
lamaların yaşam hakkı, insan onuru ve insanın kendi bedeni üzerinde karar verme hakkı ile doğ-
rudan ilintili olduğunu, konunun yaşam hakkı ile ilintisi nedeniyle yargı süreçlerinde daha titiz 
bir değerlendirme yapılması gerektiğini, hekimlerden  tıbbi standartlara uygun özenli uygulama 
beklendiğini, aydınlatılmış onam koşulunun yerine getirilmesi  gerektiğini, bu koşulların hem etik 
ve hem de hukuki yükümlülüğü olduğunu ifade etti. Tıbbi uygulama hataları nedeniyle yargıya 
yansıyan uyuşmazlıklarda yargının yaklaşımı hakkında bilgi veren ve yargı kararlarını paylaşan 
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Kara; hekimlerin meslek uygulaması sırasın-
da tıbbi kayıtların düzenlenmesi konusunda 
daha titiz davranması gerektiğini, tıbbi ka-
yıtların hukuki süreçlerde önemli olduğunu, 
yazılan ve yazılmayan bilgilerin hekimlerin 
hukuki durumunu etkilediğini vurguladı. 
Mesleki sorumluluk sigortasının yasal zo-
runluluk olduğunu, tazminat davalarında 
hekimler için belli bir limite kadar güvence 
sağladığını, bu nedenle sigorta poliçelerinin 
yapılması, yenilenmesi ve risk ortaya çıktı-
ğında sigorta şirketine bilgi verilmesi konu-
sunda hassas olunması gerektiğini belirtti.

Sunumların ardından, toplantının soru ve yanıt bölümüne geçildi. Oldukça katılımlı ve etkileşimli 
gerçekleşen soru-yanıt bölümünde, dinleyicilerin soruları yanıtlandı, değerlendirmeleri alındı. 
Benzer toplantıların tekrarı talep edildi. 

Katılımcılar, toplantının oldukça verimli ve eğitici olduğunu, bu konuda hekimlerin farkındalığını 
artırmak gerektiğini vurguladı. Toplantının sonunda, İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda 
Barlık Obuz, katkıları için konuşmacılara teşekkür etti.

Daha sonraki aylarda planlanmış olan toplantılarımız , 2020 Mart ayı ortasından itibaren başlayan 
COVID-19 Pandemisine bağlı alınan önlemler nedeniyle gerçekleştirilemedi. 
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10 Aralık 2018 tarihinde yapılan Hekim Meclisi toplantısında alınan karar gereğince; Sağlıkta Şid-
detin Önlenmesi Çalışma Grubu oluşturulmasına karar verildi. Bu çerçevede 08.01.2019 tarihinde 
İzmir Tabip Odası’nda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında, Prof.Dr. Süleyman Kaynak, 
Dri Selin Demet, Dr. Başak Bayram, Dr. Berna Karakoç, Dr. Yakuo Gökhan Doğramacı, Dr. Mustafa 
Vatansever, Dr. Özgün Can, Dr. Yücel Arısoy tarafından çalışma grubu oluşturuldu. 

Toplantı Tutanağı :
Sağlıkta Şiddet , esasta toplumdaki genel şiddet eğiliminin artmasına paralel bir süreçtir.  Bu sü-
recin siyasi bir altyapısı vardır ve siyasi otorite bu konuda taraf olarak davrandığı izlenimi vermek-
tedir.  Bu hususta yüksek bilimsel bir hizmet sunmakta olan ve hizmeti ikame edilemez bir insan 
grubunun yani hekim ve sağlık çalışanlarının hedef olduğu görülmektedir. Bu sağlık çalışanla-
rının , aşırı çalışmaya zorlanmasını , devletin düzenleme yetkisini sadece aşırı kurallarla değil , 
hizmet alıcı konumdaki vatandaşa şiddet gösterme yetkisini de zımni olarak devrederek , gizli 
olarak şiddeti görmezden gelerek ya da meşrulaştırmaya çalışarak , sağlık çalışanları ile hizmet 
alıcıyı doğrudan karşı karşıya bırakarak başarmaya çalıştığı görülmektedir.  Genelde toplumda 
şiddeti özendirici bir kültürün yerleştirilmesi ve şiddetin popüleştirilmesi ve özendirilmesi de , 
bu süreci hizmet alıcı vatandaş nezdinde kolaylaştırmaktadır. Medya , gerek televizyon dizileri 
ve programlarından  ve gerekse yazılı basının bir çok şiddeti olağan ve meşru bir süreç gibi ele 
alması bunun önemli bir parçası sayılabilir.  Özel olarak sağlık alanında şiddetin önlenmesi konu-
sunda sistematik bir yaklaşım yapılmasının uygun olacağı düşünüldü. Üyelerimizin katkısı ile bu 
süreçte bir davranış ve yaklaşım algoritması çıkarılabilir. 

Çalıma gurubunun ikinci toplantısı, 26 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Bir whatsapp grubu 
oluşturularak grubun çalışmaları ağırlıklı olarak internet üzerinden yapıldı. Çalışma grubu şidde-
te yönelik kapsamlı bir broşür hazırlayarak İzmir Tabip Odası Yönetimine hekimlerle paylaşılması 
için sundu. Sağlık hukuku komisyonu ile eş güdüm çalışmalar gerçekleştirildi. Sağlıkta şiddetle 
ilgili etkinliklere katkı sağlandı.

1. Şiddet öncesi yapılması gerekenler .
2. Şiddet sırasında yapılması gerekenler .
3. Şiddet sonrası yapılması gerekenler.
 
1. Şiddet öncesi yapılması gerekenler :
a. Yönetimsel girişimler : Siyasi makamlar , siyasi partiler, milletvekilleri , üst yönetim bürokrasisi ( 
Valilik , Emniyet Müdürlüğü , Savcılık vb) nezdinde girişimlerde bulunarak bu makamların farkın-
dalığını , hassasiyetini ve insiyatif almasını kolaylaştırıcı şekilde kurumlar arası kamu diplomasisi 
geliştirmek . Toplumdaki şiddet yönelimin azaltılması, silahlanma konusunda ciddi sınırlandırıl-
malar getirilmesi , şiddete yönelik davranışların, özellikle sağlık çalışanlarına  ve sağlık kurumla-
rında yeralan şiddetin özel yasalarla ciddi caydırıcılık tesisine yönelik olarak revize edilmesi.  

b.    Kurumlara girişlerde caydırıcı kontrollerin yapılması ve silahtan arındırılarak giriş sağlanması. 
Bu konuda yasal düzenlemeler yapılması .  

c.     Yönetimsel girişimler: Sağlık Bakanlığı organları , Sağlık Müdürlüğü , Rektörlükler , Dekan-
lıklar ve Başhekimlikler nezdinde aynı şekilde sözel ve dökümantasyolarla diplomasi ağı kurup , 
farkındalıkları en üst düzeye taşımak . 

d.    Kurumlarda , özel risk grupları örneğin acil servisler vb. çalışanlarının tümünde , farkındalığı 
yükseltmek , gerek bu alanda bilgilendirmek ve davranışsal , iletişimsel eğitimlerden geçirilerek 
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, şiddetin erken farkedilmesi , kişisel ve grup olarak önlem alınması süreçlerini pekiştirmek . Bu 
konuda panel vb. etkinlikler ile farkındalıkları yükseltmek ve günlük pratiğe yansıtılabilir eğitimler 
vermek .

e.    Hastalar tarafından , sağlık çalışanlarına yönelik olarak ortaya çıkan ve şiddet kaynağı olarak 
riski yüksek konuların ayrı ayrı ele alınıp bu alanlarda standart yasal ve sözel farkındalık yaratıl-
ması . Hastalara yönelik bilgilendirme ve yasal sınırlar ve yaptırımları açıklayan duyuru ve afişlerin 
vb. bulundurulması. 

A.    Reçete tekrarı talepleri , İstediği ilacı yazdırma talepleri , hastayı görmeden ilaç yazdırılmaya 
çalışılması , verilmiş olan ve geri ödeme esaslı ilaç raporlarının değişiklik talepleri , tetkik ve sevk 
talepleri veya benzer talepler. 

B.    Hastaların ,aciliyet duygularının kontrolü , sıra beklemek , erken bakılmak , öncelik tanınmak 
vb. gibi kişisel aşırı taleplerin cevaplanması ve kontrolü .. 

C.   Hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesinde kullanılacak yöntemler , enformasyon ve iletişim 
çalışmalarının yapılması .. Sözel ve görsel bilgilendirme yöntemlerinin saptanıp standartlaştırıl-
ması .

2.Şiddet sırasında ve akut dönemde yapılması gerekenler

a.    Şiddetin “ayak seslerinin”  öğretilmesi. Riskli sağlık ekiplerine , şiddetin kabarmaya başladığı 
erken dönemi farketme ve buna göre önlem alma hususunda özel eğitimler verilmesi.

b.    Sağlık çalışanlarının , gerek bireysel ve gerekse grup olarak dikkat etmesi gereken ve şidde-
tin farkedilip önlenmesi hususunda birlikte davranma alışkanlıklarının geliştirilmesi ve davranış-
sal eğitimler verilmesi. 

c.     Şiddetin meydana gelmesi halinde o anda itibaren standart süreç ve algoritmaların işletil-
mesi: 

A.    Şiddetin bildirileceği hedefler. Kolluk kuvvetlerine , kurum idari makamlarına, Tabip Odasına 
, savcılığa  en hızlı şekilde ulaşma ve yardımlaşma yöntemlerinin en hızlı nasıl olacağının bilinir 
hale getirilmesi. 

B.    Mağdurlarla hızlı bir şekilde destekleme ve birlik olma çabasının gösterilmesi. Mağdurun 
Tabip Odası tarafından korunduğunun hissettirilmesi. Bu konuda hızla kolluk ve savcılıkla irtibata 
geçilerek , sürecin sağlık çalışanı aleyhine gelişmesinin engellenerek , sürecin grup halinde ve 
Tabip Odası insiyatifi altına alınması .

C.   Bu konuda hastane – kurum idarelerinin uzak ve soğuk davranmaları sıklıkla görülmektedir. 
Bu konuda ön çalışmalar yaparak , sürece bu makamların da katılım olanağını artırmak. 

D.   Basınla doğru bilgilendirme ve mağdurun da gerektiğinde katılımı ile olayın basında yeterin-
ce ve doğru olarak yeralmasını sağlamak ve bunun olay sadece akut dönemdeyken değil , daha 
sonraki dönemlerde de basın tarafından takip edildiğini kamuoyuna gösterecek şekilde canlı 
kalmasını sağlamak. Burada mağdurunda rol paylaşımını sağlamak .
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E.    Mağdur’un yasal haklarını koruyacak şekilde bilgilendirmek ve aktive etmek Olayın “İş kazası 
“ olarak nitelenmesini sağlamak . Bu şekilde bildirimde bulunmak . Bu mağdurun yasal hakkıdır 
ve bu mutlaka yapılmalıdır. Bu aynı zamanda işveren ve kurum yöneticilerin sorumluluğunu or-
taya koyan bir ve olayda primer olarak rol almaya zorlayan bir yaklaşımdır.
Mağdurun bu “ işkazası “ nedeni ile mutlaka istirahat alması sağlanmalıdır. Bu istirahatlerde , “ge-
lir kesintisi “ olmamaktadır. 
Olayın tekrarlanması durumlarında , esasta sürecin bir “ meslek hastalığı “ olarak nitelenmesi 
yönünde bir yaklaşımın kabülünü sağlamak . 
Olay sonrasında , uzun vadeli dönemde ise postravmatik sendrom veya akut stress sendromu 
gibi tanımlamaların yapılabilir olmasını sağlamak ve bu alanda istirahat raporlandırılmalarına bu  
terminolojinin girmesini sağlamak . 
Olay tutanağının” mutlaka çoklu ifade ve beyanlarla ve akut dönemde , hızla ve ayrıntılı olarak 
hazırlanmasını sağlamak gerekmektedir. Bu tutanak tüm görgü tanıklarının beyanlarını içerme-
lidir. Mümkün olduğunca yaygınlaştırılmalı ve katılımcı sayısı yüksek tutulmalıdır. Bu konuda za-
man geçtikçe insanların motivasyonları azalmakta ve , “kaçışlar “ başlamakta ya da çeşitli direkt 
ya da dolaylı baskılar devreye girerek ifade ve katılım azalabilmektedir. Bu nedenle olayın “ he-
men “ kayıt altına alınması uygundur. 
Adli raporlama konusunda mağdurlara hukuki destek verilmelidir. 
İfade tutanağı , işyerinde yapılmaktadır ve bu konuda da , mağdur ve çevredeki tanık ve katılım-
cılara hukuki destek verilmelidir. 
Olayın hukuki sürecinin bir şekilde tamamlanması sonrasında mutlaka , mağdur tarafın “tazminat 
talebini “ hukuki yollar ile gündeme getirmesi yönünde yol gösterilmeli ve teşvik edici olunma-
lıdır. 

3. Şiddet sonrası dönemde :

Mağdurların , tekrar çalışma ortamına güvenle dönüp dönmedikleri konsuunda takip ve bilgi alış 
verişinde bulunmak . Sonrasında da , mağdurların yalnız olmadıklarını , hatırlandıklarını ve bu de-
neyiminden yararlanılabileceğini kendilerine anlatmak gerekebilir. Bu deneyimin uzun dönemde 
paylaşılarak , geri dönüşlü değerlendirmeler ile yapılan doğru ve yanlışların irdelenmesi sağ-
lanabilir ve bir “olgu sunumu “ halinde paylaşımlar yapılabilir. Bu deneyimler , her kademedeki 
idareciler ile paylaşılabilir. Bu konuda bazı mağdurların , ailesel , sosyal veya başka nedenlerle 
bu paylaşımları kabul etmedikleri görülmektedir. Bu konuda mağdurların ikna edilmesi ve olaya 
daha fazla katılması sağlanmalıdır. 

Mağdurların uzun vade sonrasında , olay soğuduktan sonra tekrar deneyimlerini basınla bir şe-
kilde paylaşması sağlanabilir. Böylece bu konular sıcak tutulabilir ve , saldırganın aldığı cezaların 
daha büyük ölçülerde basında yer alması sağlanabilir. Bu alandaki hukuki kararlar ve içtihatlar 
basında daha geniş ve tekraren yer bulabilir. Bu konuda basınla diyalog geliştirilerek , uzun so-
luklu programlar yapılabilir. 

Mağdurların tazminat hakları takip edilebilir ve sonuçlar yine idari kademeler ve basınla payla-
şılabilir. 

Beyaz Kod kaynak olarak kullanılamamaktadır ve  Tabip Odaları Beyaz kod ile bağlantı kurama-
makta , bu konuda uyarı Tabip Odalarına ulaşmamaktadır. Bu konuda hem bilgi almak ve hem de 
Beyaz Kod uyarısına eş zamanlı olarak Tabip Odalarının da sahip olması sağlanmalıdır. 
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TTB ,Dişhekimleri Odaları ve Eczacılık Odaları birlikte bağlı olacakları bir “ Şiddet İletişim Merkezi 
“ kurulması yönünde organize olmalıdır ve bu yönde bazı girişimler de vardır. Sistemde her böl-
geden sorumlu bir avukat , sorumlu bir Tabip Odası görevlisi ve hatta ilgili alandaki savcı ve kolluk 
kuvetlerinin de organize bir bağlantısını yapacak bir haberleşme networku yaratılması düşünce-
sinin hayata geçirilmesi uygun olacaktır. Böyle bir networkün , şiddet olayına karşı gösterilecek 
refleksin daha hzılı , adil ve etkili olmasını sağlayıcı bir altyapı oluşturabileceği düşünülmektedir. 

Bu kararlar 10 Ocak 2019 tarihli Hekim Meclisi toplantısında Prof.Dr.Süleyman Kaynak tarafından 
sunuldu. Bu konuda bir çalıştay ya-
pılmasına karar verildi.

Bu bağlamda 26 Şubat 2019 günü 
yapılan Çalışma Grubu toplantısında 
aşağıdaki kararlar alındı: 

A. Konu başlığının “Sağlık çalışanına 
şiddet “ olarak kullanılmasına karar 
verildi. 

B. Bu konuda “yasal” düzenlemelerin 
oldukça yeterli olduğu ancak “yü-
rütme “ aksaklığı yetersizliği ve ka-
sıtlı yürütmeme haline ilişkin sorun-
lar olduğu düşünüldü. Bu konuda , 
yasal içeriğin yeterince öğrenilmesi 
, kavranılması ve buradan hareketle 
yasal boşlukların değerlendirilerek 
bunların tamamlanması ya da yü-
rütmenin , idari makamların bu an-
lamda zorlanarak , eksik uygulama-
ların giderilmesi bir yöntem olarak 
benimsenmeli dendi.Bu konuda da 
İTO YK’luna , “ Hastane idarelerinin 
risk analizlerinin yapılıp yapılmadığı 
“  ya da “ Çalışan sağlığı ve güven-
liği ile ilgili kalite değerlendirmeleri 
ne durumdadır ve ne yapılmaktadır 
“ gibi husularda Tabip Odası olarak 
yazışmalar yapılarak cevaplar alın-
maya çalışılması ve durum tespitinin 
önemine dikkat çekildi. 
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C. Yönetici konumundaki üyelerimizin , yaptıkları yanlış veya yetersiz uygulamalar nedeni ile İTO 
eliyle gerekirse soruşturma ile uygulamalarının daha düzenli hale getirililebileceği değerlendi-
rildi. 

D. Türk Tabipler Birliği olarak , bir hastaya ayrılması gereken minimal sürenin tespiti ve hasta ba-
kım standartlarının  Bakanlığa kabul ettirilmesi yönünde sürekli israrlı çalışma yapılması kararı 
alındı . Bunun birçok sorunun çözümünde bir başlangıç noktası olabileceği benimsendi. 

E. Önceki çalışma raporu üzerinden ilerlenerek bazı düşünceler daha ön plana çıktı ve bu başlık-
ların  altgruplar tarafından detaylandırılması kararı alındı . 

1. Sağlık çalışanına şiddet konusunun “iş kazası “ olarak yasal statüye sokulması sürecinin ta-
mamlanması . 
Alt Çalışma Grubu : Dr. Gökhan Doğramacı – Dr. Mustafa Vatansever – Dr.Yücel Arısoy.
 
2. Beyaz Kodun hukuki anlamı ve bu konudan hareketle beyaz koda ilişkin resmi verilerin , ilgili 
makamlardan talep edilerek analize tabi tutulması .

Alt çalışma Grubu : Dr. Hakan Köse , Dr.Nuri Seha Yüksel, Dr.Başak Bayram, Dr.Berna Karakoç 
( SB İl Sağlık Müdürlüğünden Dr.İsmail 
Aslan ile irtibat) 

3. Sağlık çalışanına şiddet açısından 
riskli alanların  ve konuların tespiti bu 
alanlarda güvenliğin gerek insan gücü 
ve gerekse elektronik vb. teknolojiler 
ile artırılması yönünde alınabilir tedbir-
lerin listelenmesi ve önceliklerin tıbbi 
ve hukuki gerekçelerle tespiti. 
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ÇOCUĞA KARŞI CİNSEL İSTİSMAR ÇALIŞMA GRUBU

02 Mayıs 2019  tarihinde Dr. Lütfi Çamlı, Dr. Nergül Çördük, Dr. Mübetcel İlhan, Dr. Yasemin Öz 
Akdöl, Dr. Mehmet Çolak, Dr. Adil Zorlu, Psikolog Mevlüt Ülgen, Sosyal Hizmet Uzmanı Seher 
Ülgen’nin katılımıyla oluşturuldu.  

Bu konuda 13 Mayıs 2019’da Odamız konferans salonunda tüm hekimlere yönelik bir farkındalık 
eğitimi gerçekleştirildi.

Halka yönelik bir broşür hazırlanarak dağıtımı yapıldı. Uzun so-
luklu bir izleme grubu oluşturmak için, konuyla ilgili diğer sivil 
toplum örgütleri ile temasa geçildi. 

Harmandalı Çocuk Şenliğinde, cinsel istismar konusunda hal-
ka bir farkındalık eğitimi verilerek broşürler dağıltıldı. 
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TIBBİ TANITIMLARDA ETİK İHLALLERİ ÖNLEME ÇALIŞMA GRUBU

Dr. Lütfi Çamlı, Dr. Firdevs Uysal, Dr. Ruhi Çankayalı, Dr. Zehra Mete, Dr. Aras Emre Canda, Dr. 
Yahya Demirdelen, Dr. Ahmet Çoker’in katılımıyla 7 Ağustos 2019 tarihinde oluşturuldu. 

Etik ihlalleri önleme konusunda, yapılabilecek çalışmalar ve TTB’nin hazırladığı klavuz değer-
lendirildi.

Bu amaçla, hazırlanan spotların İzmir Tabip Odası 
sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına karar 
verildi. 

Çalışma grubu adına,  Dr. Ruhi Çankayalı, Hekim 
Meclisi 3 Ekim 2020 tarihli toplantısında bir sunum 
gerçekleştirdi.

Konu 5 Ekim 2019 tarihinde Ege Bölge Tabip Oda-
ları toplantısında gündeme alınarak tartışıldı. Özel 
Hastane Başhekimleriyle 12 Ekim 2019 tarihinde 
İzmir Tabip Odasında kahvaltılı bir toplantı gerçek-
leştirildi.

Tanıtım ihlalleri konusunda yaşanan sıkıntılar ve 
çözüm önerileri değerlendirildi. Ortak bir bildiri ha-
zırlanarak basın ve kamuoyuna ile paylaşıldı. 

17 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen 
Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım İhlalleri-Sınırlar Sem-
pozyumuna çalışma grubu adına Dr. Lütfi Çamlı 
katıldı. İzmir Tabip Odası olarak bu konuda çalışmalar konusunda bir sunum gerçekleştirildi.
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TAMAMLAYICI SAĞLIK UYGULAMALARI ÇALIŞMA GRUBU

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından GETAT 
standartları oluşturduktan sonra faaliyete başlayan 4 yıllık 
bir komisyon başkanı olarak İzmir Tabip Odası yeni yönetim-
le tanışma ziyaretinde bulunuldu.  

GETAT uygulamalarının daha çok sosyalist ülkelerde ileri 
gittiğinden ve endüstriyel tıbbın tersine insanı ön plana al-
dığı anlatıldı. 

Yaygın bir şekilde tıbbi sanatları geliştirici özelliğe sahip olduğu ve ruhsal bedensel iyileşmeyi 
ön plana çıkarttığı anlatıldı. Grubumuzun amacının; GETAT uygulamalarının meslektaşlarımızca 
bilinilirliğini ve yaygınlığını artırmak, kanıta dayalı çalışmalarla desteklenmiş uygulamaların ön 
plana çıkartmak olduğu belirtildi. 

Yeni yönetimle tanışmamızdan sonra ilk uygulama “ komis-
yon“ olmaktan çıkarılıp “ çalışma grubuna” dönüştürülme-
miz oldu. 

Yeterince samimi bir şekilde amacımızı belirtmemize rağ-
men karşılaştığımız tutum oldukça üyelerimizin çalışma az-
mini olumsuz etkiledi.  Sonrasında yaptığımız toplantılarda 
karşılaştığımız ön yargılı tutum hoşnutsuzluğun artmasına 
yol açtı. GETAT yönetmeliği ile ilgili planlanan seminerin 
önce ertelenmesi sonra duyuru yapılmaması bu rahatsızlığı artırdı. 

Mayıs 2018 tarihinden itibaren beş kez olağan toplantı, bir GETAT yönetmeliği semineri,  bir gezi 
ve GETAT uygulamalarını içeren elektronik kütüphane oluşturulması tamamlandı.

Önyargısız ve iyi niyetli bir iletişim ortamında GETAT grubu daha üretici çalışmalarda bulunulması 
tüm üyelerimizin ortak dileğidir. 
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yürütülen Bilirkişilik Temel Eğitimleri yeni dönem eğitimi 27-
28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde İzmir Tabip Odasında yapıldı.

27 Eylül 2018 tarihinde başlayan eğitimin açılış konuşması İzmir Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Fun-
da Barlık Obuz tarafından yapıldı.  24 kişinin katıldığı eğitimde,  Dr. Barış Toraman, Dr. Murat Civa-
ner ve Dr. Nadir Arıcan eğitici olarak görev yaptılar.

Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifikaları TTB Merkez Konseyi Üyesi 
Dr. Mübetcel İlhan, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Firdevs Çetin Uysal tarafında ve-
rildi. 

Bilirkişilik Temel Eğitimi ikincisi, 17-20 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirildi. 23 kişinin katıldığı to-
plam 24 saatlik  eğitimde,  Dr. Barış Toraman ve Dr. Nadir Arıcan eğitici olarak görev yaptılar.

20 ekim 2019 tarihinde Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifikaları, 
İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı  tarafından verildi. 

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
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İzmir Tabip Odası Asistan Hekimler Komisyonunun düzenlediği İstanbul Protokolü konulu toplan-
tı 23 Haziran 2018 tarihinde İzmir Tabip Odası  konferans salonunda yapıldı. Dr. Türkcan Baykal’ın 
konuşmacı olduğu toplantıda İstanbul Protokolünün tarihçesinden bahsedildi. Daha sonra İstan-
bul Protokolünün içeriğine girilerek işkence ve kötü muamelelerin etkin biçimde araştırılması 
işkencenin tanımı konularına vurgu yapıldı. Toplantıya katılan genç hekimlere Türkiye’ de adli 
raporlarla ilgili mevzuat konusunda bilgi verildi. Adli raporlar konusunda dikkat edilmesi gereken 
hususlar anlatıldı. Toplantının son bölümünde katılımcıların sorularını yanıtlayan Dr. Türkcan Bay-
kal bu tür toplantıların devam etmesinin önemini vurguladı. 

İSTANBUL PROTOKOLÜ EĞİTİMİ

İstanbul Protokolu çerçevesinde işkencenin etkili soruşturulması ve belgelenmesine ilişkin eği-
tici eğitimi gerçekleştirildi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası 
işbirliğinde İstanbul Protokolü çerçevesinde işkencenin etkili soruşturulması ve belgelenmesine 
ilişkin eğitici eğitimini 25-26 Ocak ve 1-2 Şubat tarihlerinde İzmir’de çalışan hukukçu (avukatlar) 
ve sağlık çalışanlarından oluşan gönüllü katılımcılara 4 gün olarak düzenlenmiştir. Söz konusu 
eğitim işkence ve kötü muameleye karşı etkin mücadele amacıyla oluşturulan ve 1999 yılı so-
nunda Birleşmiş Milletler’e sunulan İşkence ve Diğer Zalimane İnsanlık Dışı Aşağılayıcı Muamele 
veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi için Kılavuza (İstanbul Pro-
tokolü)  dayanarak hazırlanmıştır. 

İSTANBUL PROTOKOLÜ EĞİTİCİ EĞİTİMİ
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 İŞYERİ HEKİMLİĞİ YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI

İşyeri Hekimliği Yol Haritası Çalıştayı, İzmir Tabip Odası’nın İşçi Sağlığı ve İşyeri 
Hekimliği alanında yürüteceği çalışmalara yol gösterici olmak üzere işyeri hekim-
lerinin katılımıyla 13 Ekim 2018 Cumartesi günü oda binamızda yapıldı.

Çalıştayda üç ana konu üzerinde çalışma grupları oluşturularak bu grupların top-
ladığı veriler bir sunumla paylaşıldı.  

1.Grup : İşyeri hekimliğinde eğitim ve sü-
rekli mesleki gelişim

2.Grup : İşe giriş ve periyodik muayene-
lerde yaşanan sorunlar çözüm önerileri

3.Grup : İşyeri hekimlerinin özlük hakları 
sorunları ve OSGB’ler

Tıp fakültelerinin ilgili birimlerinin katkı-
larıyla düzenlenen çalıştay oldukça ve-
rimli geçti.
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İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komis-
yonu Sürekli Eğitim programının ilki olan “İşçi Sağlığı 
İzlem Ölçüt ve Göstergeleri” konulu eğitim 23 Mart Cu-
martesi gerçekleştirilmiştir. 

Etkinlik Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Dr. Mustafa 
Vatansever’in açılış konuşmasıyla başladı. Eğiticiler, Dr. 
Tuğrul Şahbaz ve Prof. Dr. Alp Ergör eğitimlerin nasıl 
olacağı konusunda bilgi verdiler. Prof. Dr. Alp Ergör’ün 
kuramsal sunumu intertaktif katkılarla gerçekleştirildi.

Gruplara ayrılan katılımcılar senaryolarla izlem ölçüt ve göstergeleri tartıştılar. Katılımcılar eğiti-
mi, beklentilerinin karşılanması ve gördükleri eksiklikler anlamında değerlendirdiler.

Eğiticiler adına Dr. Tuğrul Şahbaz ve komisyon adına Dr. Hasan Ter, geçmiş komisyon çalışmala-
rının ve ilk eğitimin sunulması ışığında; eğitim programının geleceğini anlattılar.
Özellikle Komisyon çalışmalarına katılım ve birlikte çalışma isteği belirtildi.

İşçi Sağlığı İzlem Ölçüt ve Göstergeleri başlıklı eğitimi talep edildiği sürece tekrarlanacaktır.

“İŞYERİNDE YEDİ ADIMDA DÜNYA STANDARTLARINDA SAĞLIK ORGANİZASYONU” EĞİTİMİ
Bursa Tabip Odası’ndan Dr. Bülent Aslanhan ve Dr. Serap Erkula’nın sunacağı “İşyerinde Yedi Adım-
da Dünya Standartlarında Sağlık Organizasyonu”  eğitimi 17 Nisan Çarşamba günü Saat:18.30 da 
odamızda gerçekleştirildi.

İŞÇİ SAĞLIĞI İZLEM ÖLÇÜT VE GÖSTERGELERİ EĞİTİMİ
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04.05.2019
“KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMAK-1” BAŞLIKLI EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ: 
(SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA)

İşyeri Hekimlerine yönelik olarak verilen Kimyasal Maddelerle Çalışmak-1 eğitimi 4 Mayıs 2019 
cumartesi günü İzmir Tabip Odası’nda yapıldı. Eğitim A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı, Tehlikeli Madde 
Güvenlik Danışmanı ve ÇASGEM eğitmeni Kimya Mühendisi Figen Önder, İzmir Ekonomi Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Öztürk ve örnek bir risk değerlendirmesini (COSSH) Dr. Yıldıray 
Orhon’un interaktif sunumlarıyla gerçekleştirildi. Çevre Mühendisi Alper Demirel’in işyeri hekim-
liğinde ortam ölçümü yapılan cihazlar ile yaptığı sunum eğitime katılan işyeri hekimleri için farklı 
bir deneyim oldu. Eğitimin sonunda eğitime katılan işyeri hekimlerine katılım belgeleri İzmir Ta-
bip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Köse tarafından verildi. 18 Mayıs 2019 tarihinde Kim-
yasal Maddelerle Çalışmak 2 eğitimi duyurusu yapıldı.
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18.05.2019
KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMAK-2” BAŞLIKLI EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ: 
(SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA)

İTO İSİH Komisyonunun Sürekli Eğitim Programı kapsamında “Kimyasal Maddelerle Çalışmak 2” 
18 Mayıs 2019 günü gerçekleştirildi. 
19 katılımcı ve 3 eğiticinin kaldığı etkinlik, 15 gün önceki etkinliğin devamı olarak planlanmıştı.

Komisyon sekreterimizin açış konuşması ile başlayan etkinlik,  koordinatör  Prof. Dr. Meral Türk’ün 
sunuşu ile devam etti.

Tanışma ve ısınmadan sonra ilk sunum Dr. Ayşe Öztürk tarafından yapıldı.

İkinci konu Dr. Hasan Hüseyin Tokgöz tarafından sunuldu.

Öğleden sonra Meslek Hastalıkları tanı süreci, Dr. Meral Türk tarafından, önce grup çalışması, 
daha sonra bilgilendirme ve tartışma ile işlendi.
Etkinliğin değerlendirilmesi ve beklentilerin alınmasından sonra, TTB Merkez Konseyi üyesi Mü-
beccel İlhan tarafından katılım belgeleri verildi.
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02.11.2019
PROF.Dr. NUSRET FİŞEK ANISINA “PSİKOSOSYAL RİSKLER” BAŞLIKLI KURS GERÇEKLEŞTİRİL-
Dİ:  (SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA)
Çalışma yaşamında yaşanan köklü değişiklikler, bilgi teknolojilerinin artan oranda kullanımı,  hiz-
met sektörü istihdamındaki artış gibi nedenlerle psikososyal riskler öncelikli sorunlar arasında yer 
almaya başlamıştır. İşyeri hekimliği ve İşçi sağlığı komisyonunca bu tespitle kurs düzenlendi. Et-
kinlikte Eğitici olarak katkıda bulunan Prof.Dr.Yücel Demiral,Prof.Dr Burcu Güler ve Uzm.Dr.Ceyda 
Şahan  a teşekkür ediyoruz.
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15.02.2020
“İŞYERİNDE KAS İSKELET SİSTEMİ SORUNLARINDAN KORUNMA” BAŞLIKLI KURS GERÇEK-
LEŞTİRİLDİ:  (SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA)

İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Sürekli Eğitim programının 6. etkinliği 
olan “İşyerinde Kas İskelet Sistemi Sorunlarından Korunma” başlıklı bir günlük eğitim gerçekleş-
tirildi.
Etkinlik, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu İleri eğitimlerinin bir modülü olan iki günlük eği-
timin, 1 güne sığdırılan uyarlanması olarak gerçekleştirildi.
20 meslektaşımızın katıldığı eğitimde, Dr. Arif Müezzinoğlu ve Dr. Bülent Aslanhan sunumlarını 
gerçekleştirdiler. İşyeri hekimlerinin çalıştıkları işyerlerinde uygulayabilecekleri ergonomik öl-
çüm teknikleri anlatıldı ve örnek durumlar üzerinden grup çalışmaları yapıldı. Birikimli Travma 
Rahatsızlıklarında Sağlık Gözetimi Programı, Hızlı Maruziyet Değerlendirmesi, TIE, Ergonomik 
Risk Analizi, NIOSH Kaldırma Eşitliği başlıklarında sunum ve uygulamalar yapılmıştır.
Etkinlik, eğiticilerin ve katılımcıların görüşlerinin paylaşılması, katılım belgelerinin  verilmesi ile 
son bulmuştur. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri  Dr.Lütfü Çamlı, etkinlikte eğitici olarak görev 
alan Dr.Arif Müezzinoğlu ve Dr.Bülent Aslanhan’a teşekkür ederek birer  plaket  sundu.
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08.06.2020
COVİD DÖNEMİ-TELEKONFERANS- ZOOM ÜZERİNDEN “COVİD-19 SÜRECİNDE İŞYERİ HE-
KİMLİĞİNDE KRONİK HASTA YÖNETİMİ-1 ” (GÖĞÜS HASTALIKLARI/ KARDİYOLOJİ) TOPLAN-
TISI YAPILDI 

08 Haziran 2020 Pazartesi 20.30 da zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıya Prof. Dr. Özgür 
Arslan, Pof. Dr. Yücel Demiral, Uzm Dr. Merve Atik katıldı.
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23.06.2020
COVİD DÖNEMİ-TELEKONFERANS- ZOOM ÜZERİNDEN “COVİD-19 SÜRECİNDE İŞYERİ HE-
KİMLİĞİNDE KRONİK HASTA YÖNETİMİ-2 ” (İç Hastalıkları) TOPLANTISI YAPILDI 

23 Haziran 2020 Salı 20.30 da zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıya Pof. Dr. Yücel Demiral, 
Uzm Dr. Mehmet Erdem Alagüney katıldı. 
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İzmir Tabip Odası Fotoğraf eğitimleri İzmir Tabip Odasında altı aşamada verilmiştir.  Yoğun bir 
ilginin olduğu kurslar fotoğraf eğitmeni Kıvanç Şen tarafından verilmiştir. 

Eğitimler sonunda fotoğrafçılık kursuna katılan meslektaşlarımızın eserlerinden oluşan bir sergi-
ler 14 Mart Tıp Haftası kapsamında düzenlenmiştir. 

“Hekim Gözüyle Yaşama Dair” Fotoğraf Sunumu ve Sergisi 14 Mart 2019 Perşembe ve “Işığın 
İzinde” konulu fotoğraf sergisi 9 Mart 2020 tarihinde İzmir Tabip Odası konferans salonunda ger-
çekleştirilmiştir. 

İZMİR TABİP ODASI FOTOĞRAF EĞİTİMLERİ
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İZMİR TABİP ODASI FOTOĞRAF EĞİTİMLERİ
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FELSEFENİN TESELLİSİ SEMİNERİ

Felsefenin Tesellisi başlıklı seminer Prof. Dr. Solmaz Zelyüt tarafından 18-25 Mart-1-8-15 Nisan 
tarihlerinde yoğun bir katılımınla İzmir Tabip Odası konferans salonunda gerçekleştirildi. 

Program
1. Hafta (18 Mart 2019 Pazartesi Saat 18:00)
Herakleitos : Her şey Değişir
Parmenides : Hiç bir şey değişmez

2. Hafta (25 Mart 2019 Pazartesi Saat 18:00)
Sokrates : Hiçbir şey bilmiyorum
Platon : Güzel olanlar zordur

3. Hafta (1 Nisan 2019 Pazartesi Saat 18:00)
Aristoteles: Kimseye ölünceye dek mutlu deme

4. Hafta (8 Nisan 2019 Pazartesi Saat 18:00)
Epiküros : Ben varken ölüm yok, ölüm varken ben yokum
Seneca : Yaşıyorsak hala umut var demektir

5.Hafta (15 Nisan 2019 Pazartesi Saat 18:00)
Augustinus: Anlamak için inanıyorum
Boethius: Ah zavallı insan, kaybettim diye hayıflandığın 
şeyler sahiden senin olmuş olsaydı, onları asla kaybet-
mezdin
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SİNEMA KURSLARI

Sin-101 Severim Sinemayı, Film İzlemeye Giriş (4-11-18-25 Aralık 2019) ve Sin-102 Severim Si-
nemayı-Onbir Ülke, Onbir Yönetmen (5-12-19-26 Şubat 2020) sinema kursları Dr. Caner Fidaner 
tarafından İzmir Tabip Odası konferans salonunda gerçekleştirildi.
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İzmir tabip odası kültür sanat komisyo-
nu etkinlikleri kapsamında 19 haziran salı 
günü saat 19:00 da Dokuzeylül Güzelsa-
natlar Fakültesi öğretim görevlilerinden 
Ufuk Tambas tarafından sinema atölyesi 
çalışmaları için tanıtım ve söyleşi düzen-
lendi. 

Sinema atölye çalışmalarının Film analizi 
ve film yapımı olarak iki grup kurularak 
çalışmalara Eylül ayının son haftasında 
başlandı. Kurs 5 haftada tamamlandı. 

Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlik Komisyonunun düzenlediği Kısa Film Atölyesi  3 Nisan 
2019 tarihinde başladı. 6 haftalık kurs gerçekleştirildi.

İZMİR TABİP ODASI SİNEMA ATÖLYESİ- KISA FİLM ATÖLYESİ
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık 
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) 
tarafından düzenlenen XXIV. Tıpta Uz-
manlık Eğitimi Kurultayı (TUEK), İzmir 
Tabip Odası ev sahipliğinde 8 Aralık 
2018 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Kurultayın açılış konuşmalarında UDEK 
Başkanı Doç. Dr. Orhan Odabaşı, İzmir 
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Bar-
lık Obuz ve TTB Merkez Konseyi Başka-
nı Prof. Dr. Sinan Adıyaman söz aldılar. 

Daha sonra TUEK’e ilk düzenlendiği yıldan başlayarak 24 yıldır katılan ve emek veren 
Dr. Ali Özyurt, Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. İskender Sayek’e plaket verildi. TTB Mer-
kez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın Türkiye Sağlık Ortamı ve TTB Gündemi 
konulu sunumunu ile program devam etti.

İlaç ve Teknoloji, Toplum Sağlığı-
nı Geliştirme, Sürekli Tıp Eğitimi/ 
Sürekli Mesleki Gelişim, Asistan ve 
Genç Uzman Hekimler, ATUB TTB 
Temsilciliği ve Uzmanlık Dernekleri, 
Etik, Hekimlik Uygulamaları, Sağlık 
Çalışanlarının Sağlığı başlıklı çalışma 
grupları toplandı.

Kurultayın öğleden sonraki bölü-
münde “Birlikte Kullanım Protokol-
lerinde Yaşanan Sorunlar ve Tıpta 
Uzmanlık Eğitimine Etkileri” konulu 
panel Dr. Raşit Tükel ve Dr. Pınar İçel 
Çepe başkanlığında yapıldı. Panelde 
Dr. Engin Uluç, Prof. Dr. Dilek Aslan 
ve Av. Ziynet Özçelik görüşlerini dile 
getirdiler.

TTB-UDEK üyesi derneklerin iyi uy-
gulama örneklerinin sunumu ile 
program devam etti.

Çalışma gruplarının yol haritalarının 
paylaşılması ile kurultay sona erdi.

XXIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) tarafından düzenlenen 
XXV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK), İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde 7 Aralık 2019 
tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.Kurultaya İzmir Tabip Odası’nı temsilen Dr. Selda Erensoy 
katıldı.

XXIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

XXV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI
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Ata Soyer 22. Halk Sağlığı Güz Okulu, 
“Krizde Sağlık” konusu ile 30 Kasım- 2 
Aralık 2018 tarihlerinde İzmir Alsancak 

Havagazı Fabrikasında yapıldı. Türk Tabipleri 
Birliği desteğiyle İzmir Tabip Odası tarafından 
SES ve İzmir  Büyükşehir Belediyesinin katkıla-
rıyla düzenlenen okula çoğunluğu sağlık çalı-
şanı olmak üzere 70 kişi katıldı.İlk gün krizlerin 
oluşum süreçleri, ikinci gün krizin emekçilere 
etkisi, son gün krizin sağlığa etkisi ve baş etme 
yolları tartışıldı.Güz Okulunda her eğitim günü 
katılımcı ve eğiticilerin birlikte olduğu müzik 
dinlentileri ile sonlandırıldı. Okulun öğrencileri 
arasında TTB merkez konseyi üyeleri ve İzmir 
Tabip Odası yönetim kurulu üyeleri de vardı.

Güz Okulunda yapılan sunumlar:

Yaşanan Krizler ve Nedenleri (Mustafa Durmuş)
Krizlerin Siyasal Değerlendirilmesi (Sungur 
Savran)
Krizleri Anlamak; Türkiye Örneği Üzerinden (Ali 
Rıza Güngen)
Krizin Emekçilere Etkisi (Mustafa Kemal Çoş-
kun)
Toplumsal Cinsiyet Açısından Kriz (Melda Ya-
man)
Emeğe Saldırıda Güncel Politikalar (Onur Bakır)
Kriz ve Sosyal Politikalar (Kuvvet Lordoğlu)
Kriz ve Sağlık (Kayıhan Pala)
PANEL: Krizle BaşEtmek
Mod: Mehmet Zencir
Arzu Çerkezoğlu
Bülent Nazım Yılmaz
Fikret Çalağan

XXII. ATA SOYER HALK SAĞLIĞI GÜZ OKULU
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XXIII. ATA SOYER HALK SAĞLIĞI GÜZ OKULU

15-17 Kasım 2019 Küresel Gıda Krizi ve Halk 
Sağlığı başlıklı Ata Soyer 23. Halk Sağlığı Güz 
Okulu Alsancak Havagazı Fabrikasında yapıl-
mıştır. 

Güz Okulunda yapılan sunumlar

• Kavramlar; Gıda Güvenliği, Gıda Güvencesi, 
Gıda Egemenliği…
• Küresel Gıda Sisteminin Krizi
• Tarım ve Gıda Politikaları
• Tarımsal Uygulamaların Sağlık İlişkisi
• Beslenmede Doğrular ve Yanlışlar
• Beslenme Davranışlarının Şekillenmesi
• Tüketim Nesnesi Olarak Gıda
• Gıda Müşterekleri ve Kooperatifler

TTB Halk Sağlığı Kolunun ve İzmir Tabip Odası 
Halk Sağlığı Komisyonunun bir etkinliği olarak 
gelenekselleşen “ATA SOYER HALK SAĞLIĞI 
GÜZ OKULU “ her yıl İzmir’de yapılmaktadır.
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ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR FARKINDALIK EĞİTİMİ

Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar için Farkındalık Eğitimi, 13 Mayıs 2019 tarihinde İzmir Tabip Odası 
konferans salonunda gerçekleştirildi.  

Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) Eğitimcisi sosyal hizmet uzmanı Seher Dere Ülgen  tarafından verilen 
eğitimde istismarı düşündüren belirtiler, istismarın çocuk üzerindeki etkileri, koruyucu ve önle-
yici yaklaşımlar, iyi dokunma, kötü dokunma konusunda bilgiler verildi. Ülgen konuşmasında “ 
istismara uğrayan  çocuk susmaz, belirti verir, bir şekilde anlatır. Önemli olan onu dinlemek, an-
lamak, onunla açık ve destekleyici iletişim kurmaktır” dedi. Konuşmasının devamında “Çocuğun 
verdiği bilgiye inanmak gerekiyor. Çocuklar bu konuda yalan söylemez. İstismarcıların yabancı-
lar olduğu düşünülse de büyük oranda tanıdıklardan, yakın çevreden çıkmaktadır. Çocuk İzlem 
Merkezleri (ÇİM) çocuk istismarını önlemede atılmış iyi bir adım, ancak yargı mekanizmalarımız 
yeterli değil. Çocuk dostu yaklaşım konusunda sorunlarımız var “dedi. Mağdur Yasası’nın  bir an 
önce çıkartılması gerektiğini ifade eden Ülgen,  başta kolluk kuvvetleri olmak üzere, çocukla 
çalışan profesyonellerin eğitiminin ve   bildirim mekanizmalarının etkin hale getirilmesinin yararlı 
olacağını belirtti.

Eğitimin son bölümünde  izleyicilerin soruları cevaplandırıldı. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Doç.Dr. Nergül Çördük Seher Dere Ülgen ‘e verdiği  eğitim için teşekkür etti.
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SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN!
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08 Mayıs 2018
Basın Açıklaması
“Sağlıkta Şiddet Son Bulmuyor”

18 Haziran 2018
Basın Açıklaması
“Sağlıkta Şiddete Alışmak İstemiyoruz”
Yer: EÜTF Acil Servis Önü

22 Haziran 2018
Sağlıkta Şiddete Karşı Görev Etkinliği
Yer: EÜTF Hastanesi

20 Temmuz 2018
Sağlıkta Şiddete Karşı Ortak Basın Açıklaması
Yer: DEÜTF Hastanesi

28 Temmuz 2018
Toplantı
“TTB Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans Buluşması”
Yer: Urfa Tabip Odası
Dr.Nuri Seha Yüksel

07 Ağustos 2018
Basın toplantısı
“Medyada Sağlıkta Şiddetin Ele Alınışı”
İzmir Tabip Odası-TTB-EBTO

26 Eylül 2018
Ziyaretimiz
İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ı ziyaret
Konu: Hekime Yönelik Şiddet Olguları

08 Ekim 2018
Toplantı
Hastane temsilcisi hekimler ile
Konu: Şiddete Karşı Eylem Takvimi

09 Ekim 2018
Basın Açıklaması
“Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyoruz! Hemen Şimdi!”
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 
İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi, Medicalpark İzmir Hastanesi

ŞİDDETE KARŞI YAPILAN ETKİNLİKLERİ
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10 Ekim 2018
Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum Nöbet etkinliği
Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi önü

13 Ekim 2018
Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum Karşıyaka Nö-
bet etkinliği
Yer: Karşıyaka Çarşı girişi

17 Ekim 2018
“Türk Tabipleri Birliği’nin Sağlıkta Şiddete Karşı 
Bildirgesi”ni kamuoyuyla paylaşmak; Türkiye Bü-
yük Millet Başkanı ve Sağlık Bakanı ile görüşme”
Prof.Dr.Funda Barlık Obuz

01 Nisan 2019
Basın Açıklaması
“Sağlıkta Şiddete Alışmayacağız” 

3 Nisan 2019
Basın Açıklaması
“Şiddet Varsa Biz Yokuz”
Yer: Konak Meydanı eski Sümerbank önü

17.04.2019
SAYGI DURUŞU
Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü

17.04.2019
BASIN AÇIKLAMASI
İzmir Sağlık Platformu
Sağlıkta Şiddet Günü
Yer: Konak Meydanı
16.05.2019
BASIN AÇIKLAMASI

ŞİDDETE KARŞI YAPILAN ETKİNLİKLERİ
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İzmir Sağlık Platformu
Yer: Özel İlke Tıp Merkezi

16.07.2019
BASIN AÇIKLAMASI
İzmir Sağlık Platformu 
İzmir’de yaşanan sağlıkta şiddet olaylarını ortak basın 
açıklaması
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

17.10.2019
BASIN AÇIKLAMASI
İzmir Sağlık Platformu İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma 
Hastanesinde yaşanan sağlıkta şiddet olayını kınadı
Yer. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

16.01.2020
BASIN AÇIKLAMASI
Sağlıkta Şiddet Durdurulmalıdır!
Yer: Dr. Suat Seren Göğüs Hastanesi

10.02.2020
BASIN AÇIKLAMASI
Sağlıkta Şiddet SonaERS!N
Yer: İzmir Adliyesi Önü

01.07.2020
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
Karabağlar ASM’ de Şiddete Uğrayan 
Aile Hekimleri
İzmir Tabip Odası, İzmir Eczası Odası, İzmir Aile Hekim-
leri Derneği ( İZAHED), Türk Hemşireler Derneği, İzmir 
Aile Çalışanları Derneği( İZASED), Sağlık ve Sosyal Hiz-
met Emekçileri Sendikası (SES), Birinci Basamak Sağlık 
Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası ( BDS) Genel 
Sağlık-İş, Türk Psikologlar Derneği, Sağlık HizmetUz-
manlar Derneği ( (SHUDER) ve Türkiye Sağlık İşçileri 
Sendikası
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ŞİDDETE KARŞI YAPILAN ETKİNLİKLERİ
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ŞİDDETE KARŞI YAPILAN ETKİNLİKLERİ
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14 MART TIP BAYRAMI
 HAFTASI ETKİNLİKLERİ



İzmir Tabip Odası 2018-2020 Genel Kurul Çalışma Raporu

-278-

14 Mart Tıp Bayramı Haftası 100.yılı nedeniyle İzmir Tabip Odası tarafından coşkulu 
bir şekilde kutlanmıştır. Hafta boyunca yaklaşık 20 etkinlik meslektaşlarımızın yoğun 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Konserlerden söyleşi ve panellere, tiyatrodan kısa film 
gösterimlerine kadar dolu dolu geçen 14 Mart Tıp Bayramı Haftası etkinlik programı 
yaklaşık 500 hekimin katıldığı Tıp balosu ve Bergama gezisi ile son bulmuştur.

14 MART TIP BAYRAMI HAFTASI ETKİNLİKLERİ

14 Mart Tıp Bayramı Haftası Açılış Kokteyli ve 
Sanatçı Hekimler Resim Sergisi

14 Mart Tıp Bayramı Haftası açılış kokteyli, 11 Mart 
2019 tarihinde İzmir Tabip Odası konferans sa-
lonunda gerçekleştirildi. Meslektaşların yoğun ilgi 
gösterdiği kokteyl sırasında Sanatçı Hekimlerin 
katıldığı Karma  Resim Sergisi de açıldı. 

Yazar Latife Tekin’in katıldığı “80’lerden Bugüne 
Ebedi ve Edebi Değişim”

Yazar Latife Tekin’in katıldığı “80’lerden Bugüne 
Ebedi ve Edebi Değişim” konulu söyleşi 11 Mart 
2019 da İzmir Tabip Odası Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi. 14 mart Tıp Bayramı Haftası et-
kinlikleri kapsamında yapılan söyleşiye  hekim 
meslektaşlarımız yoğun ilgi gösterdi.

Klasik Yunan Mitolojisi ve Tıp

Klasik Yunan Mitolojisi ve Tıp isimli konferans 12 
mart 2019 tarihinde Dr. Mehmet Mustafa Açıl  ta-
rafından İzmir Tabip Odası Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi.

14 Mart Tıp Bayramı Resmi Töreni

14 mart 2019 Tıp Bayramı Resmi Töreni ilk bölümü  
Cumhuriyet Meydanında  İzmir Tabip Odası, Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 
Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir İl Sağlık 
Müdürlüğü temsilcileri katılımı ile gerçekleştirildi. 
İlk olarak Atatürk anıtına çelenk konuldu.
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14 Mart Tıp Bayramı Haftası nedeniyle kaybedi-
len ve katledilen sağlık çalışanları anıldı

14 Mart  2019 tarihinde Cumhuriyet Meydanında   
İzmir Tabip Odası, SES  İzmir Şube ve Birinci ba-
samak sağlık çalışanları Birlik ve Dayanışma 
Sendikası İzmir Şubesi ortak basın  açıklaması 
yaptı. Basın açıklamasının ardından denize karan-
filler bırakıldı.

14 MART TIP BAYRAMI HAFTASI ETKİNLİKLERİ

14 Mart Tıp Bayramı Resmi Töreni ve 
Meslekte 40. yılını dolduran hekimler plaket töreni

İzmir Tabip Odası, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 
Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen 14 Mart Tıp Bayramı Resmi töreni 
14 Mart 2019 Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı.
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• ABDULGAZİ TUNCER
• ABDULLAH ALBAYRAM
• ABDULVAHİT YÜKSELEN
• ADNAN KAŞ
• AFİTAP AYTÜL YÜCEL
• AHMET ÇUBUKLUSU
• AHMET ALİ GENÇ
• AHMET ÖMER ÖZÜTEMİZ
• ALEV SOYTAN
• ALGIN ERPINAR
• ALİ KAYABAY
• ALİ DİLAVER ALPER
• ALİ HAYDAR IŞIK
• ALİ İHSAN ÇALIKUŞ
• ALİ RIZA SANUL
• ALİ RIZA ELMAS
• ARİF BAYSAN
• ASUMAN ÖZÜTEMİZ
• ATAMAN GÜNERİ
• AYŞE FULYA KONURALP
• BAYRAM  YILDIZ
• BEKİR KAHRAMAN
• BERİL ÖZBAKKALOĞLU
• BERRİN DEMİRDELEN
• BERRİN DURMAZ
• BETÜL ORHANER
• BEYHAN SONGÜR
• BİLGİ ÖRCÜTAŞ
• BİRNUR BEYGO
• CEMAL ÜNSAL
• CEMİL FUAT ÖZERKAN
• ÇETİN YILMAZ
• EKREM HEKİMOĞLU
• EMİNE ATEŞ
• EMİNE REMİDE ARKUN
• EMİNE SEVİNÇ İNCİ
• ENDER GÖNEN
• ERCAN ARI
• ERCÜMENT TARCAN
• ERHAN YILDIRIM
• EROL OLCAŞ
• FAHRİ SARIOĞLU
• FARUK ATALAY
• FATMA UZUNKAVAK
• FEHMİ KUYURTAR
• FERİŞTAH FERDA ÖZKINAY
• FEYZULLAH YILMAZ
• FÜGEN KURT
• GÜLPINAR ÖZERLER
• GÜLTEKİN ALBAY
• GÜNNUR MUNGAN
• HALUK KOCATULUM
• HALUK TUĞRAN
• HALUK HAYRİ ÖZTEKİN
• HATİCE FÜSUN ATLIHAN
• HATİCE NUR OLGUN
• HAYRETTİN UYGAN

40. YILINI DOLDURAN MESLEKTAŞLARIMIZ

• HÜSEYİN BİLİR
• HÜSEYİN ŞENGÜL
• HÜSEYİN KURT
• HÜSEYİN LÜTFİ ARIKAN
• HÜSEYİN SADİ SÜNEL
• HÜSEYİN TAYFUN ÇAĞLAYAN
• İBRAHİM ETEM ERBİL
• İHSAN ALTAY
• İSHAK GÜNAYDIN
• İSMAİL BİLGİN
• İSMAİL FERHAT
• İSMAİL RIFKI ERSOY
• İSMET EKREN
• KAZİM ERGÜNEŞ
• KERİM BOYLU
• KÖKLEN YÜCEL
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40. YILINI DOLDURAN MESLEKTAŞLARIMIZ

• MEFKÜRE SEZMENER UYSAL
• MEHMET KADİR AKSÖZ
• MEHMET LEVENT DAMLACIK
• MEHMET SERDAR SAYDAM
• MERAL KOYUNCUOĞLU ÜLGÜN
• METİN BİLDİRİCİ
• MUAMMER ŞİRVANLIOĞLU
• MUHARREM AYTEN CANBOLAT
• MUSTAFA SELEK
• MUSTAFA CÜNEYT HOŞCOŞKUN
• MUSTAFA LEVENT KARCI
• MUSTAFA MURAT ÇAĞLAYAN
• MUZAFFER SANCI
• MUZAFFER DAĞDELEN
• MÜFİT UZMAN
• NACİYE FÜGEN TAŞYURT
• NADİR KEMAL İLHAN
• NAGİHAN KARAHAN
• NAİL SARAÇOĞLU
• NAMIK DEMİR
• NAMIK SELİM ÖZENÇ
• NECLA ÖZER
• NEDİM KARADADAŞ
• NEDİM TOSUN
• NEDRET URAN
• NEZİRE SEVİNÇ KOCABIÇAK
• NİHAT TATLI
• NOYAN HAYDAR YEŞİLIRMAK
• OSMAN SEÇKİN
• ÖMER KOZAN
• ÖZER TEMEL ŞAHİN
• PAMİR YILDIRIM
• RAMAZAN İNCİ
• REHA ŞENUYAR
• RİFAT BİLGİN ÖZMEN
• SAADETTİN YAĞDIRAN
• SABRİ KALENCİ
• SAİT ADA
• SELMA ATASÜ
• SERAP URAL
• SERAP ALPER
• SEZGİN ÖZTEKİN
• SUAT KAPTANER
• SUZAN ÜNLÜTÜRK
• ŞEFİKA DURU TUNCER TÜZÜNER
• ŞEHRİBAN PEYNİRCİ
• ŞUAYİP ÇIRAK
• TİMURAY KARAKUŞ
• TUNCAY FİLİZ
• ÜNVER KUNDAKÇI
• VEYSEL YILMAZ
• VİLDAN KESKİN
• YAŞAR AKGÜL
• YAŞAR CAN BAYDİNÇ
• YAVUZ GÜNEŞ
• YOSEF KUTLU
• YUSUF ALPER

• YUSUF ZİYAETTİN KUTLU
• YÜKSEL YILMAZ
• ZEHRA ŞENÖZ
• ZUHAL UZUNOĞLU
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Cephede Piknik Tiyatro Oyunu 
Sahnelendi

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamın-
da İzmir Tabip Odası Tiyatro Topluluğunun 
Cephede Piknik adlı tiyatro oyunu 12 Mart 
2019 Cuma günü İsmet İnönü Kültür Mer-
kezinde sahnelendi. 

14 MART TIP BAYRAMI HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Hekim Gözüyle Yaşama Dair Fotoğraf 
Sergisi

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında 
İzmir Tabip Odası Fotoğraf Topluluğu 
tarafından düzenlenen Hekim Gözüyle 
Yaşama Dair Fotoğraf Sunumu ve Sergisi 
14 Mart 2019 Perşembe İzmir Tabip Odası 
Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Gıda Güvenliğinde Güncel Meseleler

İzmir Tabip Odası’nın Orhan Süren Kon-
ferans Salonunda 16 Mart 2019 Cumartesi 
günü düzenlediği etkinlikte Gıda Mühendisi 
Yrd.Doç.Dr Bülent Şık’ın “Gıda Güvenliğinde 
Güncel Meseleler” sunumu yapıldı. 

Şehir Hastaneleri Ne Getiriyor? Ne 
Götürüyor? paneli

14 Mart Tıp Bayramı Haftası etkinlikleri 
kapsamında Şehir Hastaneleri Ne Getiri-
yor? Ne Götürüyor? başlıklı panel 15 Mart 
2019 tarihinde İzmir Tabip Odası Konferans 
Salonunda yapıldı.  Moderatörlüğünü İzmir 
Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fatih 
Sürenkök’ ün yaptığı panele TTB önceki 
dönem Merkez Konseyi Başkanlarından Dr. 
Bayazıt İlhan  ve Manisa eski Milletvekili Dr. 
Tur Yıldız Biçer konuşmacı olarak katıldılar.
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14 Mart Tıp Bayramı Bergama Gezisi

14 Mart Tıp Bayramı Haftası etkinlikleri 
kapsamında İzmir Tabip Odası Bergama’ya 
gezi düzenledi. 17.03.2018 pazar günü  Arke-
olog Dr. Baykal Başdemir’in danışmanlığında  
gerçekleşen  geziye  31 meslektaşımız ve 
yakınları katıldı. 

14 MART TIP BAYRAMI HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Halk Müziği Korosu 14 Mart Tıp Bayramı 
Konseri

14 Mart 2019 Tıp Bayramı etkinlikleri 
kapsamında İzmir Tabip Odası Halk Müziği 
Korosu konseri 14 Mart 2019 Perşembe günü 
Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı. Halk müziği 
kültüründe yer etmiş türküleri seslendiren 
koro, dinleyenlere türkü ziyafeti sundu.

Türk Sanat Müziği Korosu 14 Mart Tıp 
Bayramı Konseri

14 Mart 2019 Tıp Bayramı etkinlikleri 
kapsamında İzmir Tabip Odası Türk San-
at Müziği Korosu konseri 13 Mart 2019 
Çarşamba günü Tarihi Havagazı Fabrikası Kül-
tür Merkezinde  gerçekleştirildi. Dr. Haksun 
Acet şefliğindeki koro Türk Sanat Müziğinin 
birbirinden değerli eserlerini seslendirerek 
katılanlara keyifli dakikalar yaşattı.

Şiddetin Gölgesinde Sağlık paneli

14 Mart’ın 100. yılını yaşarken en önemli 
sorunlarımıza bir kez daha dikkat çekmek 
istedik. 14 Mart 2019 da AKM’de “Şiddetin 
Gölgesinde Sağlık” paneli yapıldı. 
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14 MART TIP BAYRAMI HAFTASI ETKİNLİKLERİ - 2020

09 Mart 2020
14 Mart Açılış Kokteyli 
Fotoğraf Sergisi “Işığın İzinde” 
İzmir Tabip Odası Fotoğraf Topluluğu Çalışmaları

09 Mart 2020
Sunum-Forum
Kadın Hekimlerin Çalışma ve Yaşam Koşulları Araştır-
ması  Anket Sonuçlarının Analizi Sunumu
 
09 Mart 2020
Konser
İzmir Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korosu 
Yer: Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi-Güzelyalı

10 Mart 2020
Tiyatro
“Santrfor Gün Doğmadan Asıldı”
İzmir Tabip Odası Galenos Tiyatro Topluluğu 
Yer: İsmet İnönü Sanat Merkezi-Kültürpark

11 Mart 2020 (Ertelenndi)
Konser
İzmir Tabip Odası Halk Müziği Topluluğu Konseri
Yer: İsmet İnönü Sanat Merkezi-Kültürpark

12 Mart 2020 (Ertelendi)
Resim Yarışması Ödül Töreni
Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri “Sağlıklı Gezegen, 
Sağlıklı Toplum” 
Resim Yarışması Ödül Töreni
Yer: İzmir Tabip Odası

12 Mart 2020 (Ertelendi)
Konser
Opera Sanatçılarından Şan Konseri
Yer: İzmir Tabip Odası
13 Mart 2020
Atatürk Anıtına Çelenk Sunma 
Yer: İzmir Cumhuriyet Meydanı

13 Mart 2020 
Tıp Bayramı Resmi Töreni
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından her yıl olduğu gibi 14 Mart Tıp Bayramı Haftası 
etkinlikleri aşağıdaki gibi planlanmıştı ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle planlanan etkin-
liklerin bazıları yapılmış bazıları daha sonra yapılmak üzere ertelenmiştir.  13 Martta planlanan 
Atatürk Anıtına çelenk koyma töreni gerçekleştirilmiştir.

Açılış Konuşmaları 
Meslekte 40. ve 50. Yılını Dolduran Hekimlere 
Plaket Töreni
Kokteyl
Yer: İsmet İnönü Sanat Merkezi-Kültürpark

13 Mart 2020 (Ertelendi)
Malpraktis Semineri
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Av.Mithat Kara

13 Mart 2020 (Ertelendi)
Söyleşi
Hekim Yazar Hidayet Sayın ile Söyleşi
Moderatör: Mustafa Sütlaş
Yer: İzmir Tabip Odası

14 Mart 2020 (Ertelendi)
Panel
Bayraklı Şehir Hastanesi Açılırken Bildiklerimiz, 
Bilmek İstediklerimiz
Moderatör: Prof.Dr.Funda Barlık Obuz
Panelistler: Prof.Dr.Raşit Tükel, Prof.Dr.Uğur 
Emek
Yer: İzmir Tabip Odası

15 Mart 2020 (Ertelendi)
Beyaz Miting
Hekimlik Yapmak İstiyoruz!
Yer: Ankara

17 Mart 2020 (Ertelendi)
Konser
İzmir Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korosu 
Konseri
Yer: Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi
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VE DİĞER ETKİNLİKLERDEN...
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CUMHURİYETİN SAĞLIK KAZANIMLARI KONFERANSLAR DİZİSİ

İzmir Tabip Odası geçmişin değerlerine sahip çıkmanın geleceğin örülmesinde yaşamsal ol-
duğu düşüncesinden yola çıkarak, Cumhuriyetin Sağlık Kazanımları Konferanslar dizileri İzmir 
Tabip Odası konferans salonunda gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin Sağlık Kazanımları Konferanslarının ilki olan Aşı Üretimi Nasıl Dönüşüyor? konfe-
ransı Prof.Dr. Feride Aksu Tanık tarafından 19 Nisan 2019 Cuma günü İzmir Tabip Odası konferans 
salonunda gerçekleştirildi. Açılış konuşması İzmir Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Funda Barlık Obuz 
tarafından yapıldı. Daha sonra söz alan Prof.Dr. Feride Aksu Tanık sunumunda aşı gelişimi öykü-
sünü 4 döneme ayırdı. 
• Destansı dönem 1930’lar ve öncesi
• Gelişme ve farklılaşma evresi(1940-1980)
• Özelleştirme Evresi (1970-1990)
• Üreticilerin birleşme evresi-kamu özel ortaklığı (1990-...)
Prof.Dr. Feride Aksu Tanık 1930’lar öncesi destansı dönemde risk yarar ikilimine cesaretle yak-
laşıldığını kısıtlı bilgiden dolayı deneme yanılma ile üretimin yapıldığını ifade etti. Cumhuriyetin 
ilk yıllarında Kolera, BCG Veba, meningokok, çiçek, kuduz ve difteri aşıları üretilmeye başladığı-
nı açıkladı.  Sosyal devlet kavramının gelişmene paralel olarak aşı gelişim öyküsünde gelişme 
ve farklılaşma evresinin ortaya çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Feride Aksu Tanık bu dönemde 
devletlerin vatandaşlarını korumak ve yeterlilik konusuna odaklandığını belirtti. Dünya Sağlık 
Örgütününde bu dönemde önemli bir küresel aktör olduğunu sözlerine ekledi. Ülkemizde çok 
sayıda aşının bu dönemde Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde üretildiğini söyledi.  
Özelleştirme evresinde yapısal uyum programları ve sosyal devlet budanmasına dikkat çeken 
Prof.Dr. Feride Aksu Tanık bu dönemde ortaya atılan Ünicef’ in Bant Stratejisinden söz etti. Artık 
ülkemizde geleneksel aşıların üretimine devam edilse de araştırma geliştirme çalışmalarına yet-
erli kaynak ayrılmadığını, yatırımların azaltıldığını ileri sürdü. Son dönemde sağlıkta piyasalaşma 
ve özelleştirmenin ön plana çıktığını ifade eden Prof.Dr. Feride Aksu Tanık patent koruması 
anlaşması ile az gelişmiş ülkelerde milyonlarca çocuğun sağlığının riske girebileceğinden bah-
setti. Konferans karşılıklı soru ve cevapların ardından sona erdi. 
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Cumhuriyetin Sağlık Kazanımları Kon-
feranslarının ikincisi olan Hıfzısıhha Ba-
ğışıklama Hizmetleri konferansı Prof. 
Dr. Muzaffer Eskiocak tarafından 30 Ni-
san 2019 Perşembe günü İzmir Tabip 
Odası konferans salonunda gerçek-
leştirildi. Açılış konuşmasını İzmir Tabip 
Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık 
Obuz yaptı. 

Konuşmasında Prof. Dr. Muzaffer 
Eskiocak’ın kısa özgeçmişinden, Hıf-
zısıhha görevlerinden ve TTB’de aşı 
konusunda yaptığı çalışmalardan bah-
setti. Daha sonra söz alan Prof. Dr. Mu-
zaffer Eskiocak sunumunda; bağışıklama hizmetlerinde yaptığı çalışmalardan, Cumhuriyet ilk 
yıllarında TBMM’nin sağlığını korumak amacıyla Hıfzısıhha’ nın kurulmasından, Hıfzıssıhhanın ba-
şarılarından, İzmir’de yapılan Hıfzısıhha çalışmalarından ve bağışıklama hizmetlerinin bileşenleri-
ne göre değerlendirmesinden söz etti. 

Aşılamanın önemine değinen Prof. Dr. Eskiocak, aşı reddinin gelişim sürecinden bahsederek, aşı-
nın reddinin/kararsızlığının nedenleri, aşı reddine karşı nasıl bir tutum alınmalıdır? ve Türkiye’de 
aşı üretimi konularında hakkında bilgi verdi.  

Konferans, karşılıklı soru ve cevapların ardından sona erdi. İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. 
Funda Barlık Obuz konferans için Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak’a bir teşekkür plaketi sundu.
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Cumhuriyetin Sağlık Kazanımları Kon-
ferans Dizisinin üçüncüsü olan Numu-
ne Hastanelerinden Şehir Hastanele-
rine konulu konferans Prof.Dr. Kayıhan 
Pala tarafından 24 Ekim 2019 tarihinde 
İzmir Tabip Odası Orhan Süren Konfe-
rans salonunda gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan 
İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. 
Lütfi Çamlı Cumhuriyetin erken döne-
mindeki toplumcu sağlık bakış açısının 
günümüzde uygulanan neoliberal sağ-
lık politikalarıyla geldiği noktaya dikkat 
çekti. 

Dr. Kayıhan Pala konferansına başlarken Numune Hastanelerinden Şehir Hastanelerine dönüşü-
mü tartışırken konunun Türkiye iktisat tarihinden bağımsız ele alınamayacağını ifade etti. 
1923- 1946 dönemini bağımsız iktisat tercihleri kararlarının alındığı dönem, 1946 sonrasında dö-
nemde ise bağımsız iktisadi kararların alınamadığı, ekonomik kararların alınmasında Türkiye’nin 
belirleyiciliğinin olmadığı yada sınırlı kaldığına vurgu yaptı. Bunun devamında Sağlık Bakanı ola-
rak Refik Saydam ve Behçet Uz dönemindeki uygulamalar, Demokrat Parti dönemi,  Milli Birlik 
Komitesi dönemi ve sonrasında sosyalleştirme uygulamaları, sosyalleştirmenin çöküşü, neolibe-
ral politikalara adım adım geçişi açıkladı.

Prof.Dr. Kayıhan Pala Cumhuriyetin erken döneminde hükümetler koruyucu hizmetlere öncelik 
verilirken, tedavi edici hizmetler hükümetin değil yerel yönetimlerin görevleri olarak kabul edil-
diğini ifade etti.Ancak Yerel yönetimlere rehberlik etmesi amaçlanarak  7 adet numune hastanesi 
açıldığını belirtti. Daha sonra sağlık hizmetlerinin tümünün hükümetin görev ve sorumluluğuna 
verildiğini vurguladı.

1950 sonrası tedavi hizmetlerine verilen önem artarken, koruyucu sağlık hizmetleri geri bırakıldı-
ğını açıklayan Prof.Dr. Pala, bu dönemden sonra tedavi hizmetlerinde hastalardan ücret alınmaya 
başlandığını söyledi. 

1980 darbesi sonrası özel sağlık müesseselerinin açılışı teşvik edildiğini ve 1987’de Sağlık Hiz-
metleri Yasasının çıkarılarak sağlık kuruluşlarının sağlık işletmelerine dönüştürülmesine, sözleş-
meli sağlık personeli çalıştırılmasına, dışarıdan hizmet satın alınmasına zemin hazırlandığını ifade 
etti. 

1990’lı yıllardan sonra sağlık hizmetlerinin ücretsiz verilemeyeceğini, maliyet paylaşımının ya-
pılması şeklindeki Dünya Bankası, İMF görüşleri ülkenin sağlık politikalarında ağırlık kazandığını 
belirtti.  Yataklı tedavi kurumlarının verimsiz yönetilmesi, adeta çökertilmesi sonrası sağlıkta dö-
nüşüm programına 2003 yılında geçildiğini söyledi. Bu program ile Sağlık Bakanlığının hizmet 
sunumundan çekilerek planlayıcı ve denetleyici bir rol üstlenmesi amaçlandığını vurguladı. Özel 
hastane sayısının bu dönemde % 112, özel hastane hasta yatağı sayısının ise  % 305 arttığını açık-
ladı.
Devlet hastanelerinin önce özerkleştirilmesi, sonra şirketleştirilmesine  sonuçta özel hastaneye 
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çevrilmesine doğru bir dönüşüm planlandığını ifade etti. Sermayenin sağlık alanına ilgisinin art-
ması sonucunda şehir hastanelerinin gündeme geldiğini vurguladı. 

Şehir hastaneleri konusunda son Sayıştay denetlemesi raporunun sağlık alanında yaşanan vur-
gunu gözler önüne serdiğini sözlerine ekledi. 

Özetle Şehir Hastanelerinin kamuya çok yüksek maliyet maliyet getirdiğini hizmete erşimde so-
runlar yaşandığını, sağlık hizmetlerinde aksamalar olduğunu ve yönetsel güçlüklerin ortaya çık-
tığını belirterek sunumunu tamamladı. Katılımcıların soru ve katkıları değerlendirildi.

Sunumun sonunda İzmir Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Funda Barlık Obuz, sunum için Prof. Dr. Ka-
yıhan Pala’ya teşekkür etti.
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Cumhuriyetin Sağlık Kazanımları Kon-
ferans Dizisinin dördüncüsü “İlaç Se-
rüveni” Prof. Dr. Ersin Yarış tarafından 
İzmir Tabip Odası Orhan Süren konfe-
rans salonunda 15 Ocak 2020 tarihin-
de gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmasını ya-
pan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. 
Dr. Funda Barlık Obuz, Prof. Dr. Ersin 
Yarış’ın özgeçmişi ve yürüttüğü gö-
revlerle ilgili bilgi verdi. 

Prof. Dr. Ersin Yarış sunumunda, 
Türkiye’de ilaç üretiminin, 1. Eczane 
dönemi (1833-1928), 2. Laboratuvar dönemi (1928-1954), 3. Fabrika dönemi (1954’ten bugüne) 
4. İlaç etken maddesi üretme dönemi (1970’den bugüne) olarak dört döneme ayrıldığını anlattı. 
Cumhuriyet öncesi dönemden başlayarak her dönemdeki genel siyasi ortam, sağlık ortamı ve 
sağlık eğitimindeki düzenlemelerden bahsetti. Daha sonra Mühtezar/Eczane dönemi, Mühte-
zar/Laboratuvar dönemi ve Cumhuriyet dönemi, Mühtezar yapma dönemi, Mühtezar/Fabrika 
dönemi, Etkin Madde üretim dönemi ve günümüzde ilaç üretimi hakkında bilgiler verdi.

Konferansın sonunda izleyicilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ersin Yarış’a, İzmir Tabip Odası 
Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz konferansı ve katkıları için teşekkür etti.
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Cumhuriyetin Sağlık Kazanımları Konferans-
larının beşincisi “Nairobi Zirvesi Hedefleri 
Doğrultusunda Türkiye’de Üreme Sağlığı ile 
ilgili durum “ sunumu Prof. Dr. Ayşe Akın ta-
rafından  7 şubat 2020 de İzmir Tabip Odası 
Orhan Süren Konferans Salonunda gerçek-
leştirildi. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz’un hoş 
geldiniz konuşması ardından Prof Dr. Feride 
Aksu Tanık, izleyicilere   Prof. Dr. Ayşe Akın’ın 
öz geçmişini anlattı. Daha sonra söz alan 
Prof. Dr. Ayşe Akın 1960 larda dünyadaki aşı-
rı nüfus artışlarına demografik yaklaşımlarla 
çözüm arandığını, 1980 lerden sonra ise bu soruna daha çok sağlık açısından ve özellikle ana-
çocuk sağlığı açısından yaklaşıldığını, 1995lerden itibaren ise soruna bireyin hakları açısından ba-
kıldığını belirterek, bu yıllardan sonra nüfus planlamasının sürdürülebilir kalkınmanın en önemli 
koşullarından biri olduğunun kabul edildiğini ifade etti. 
Sunumunun devamında özetle şunları belirtti; “1994 yılında Kahire’de gerçekleşen ICPD Kon-
feransında çok önemli kararlar alındı. Soruna ilk kez hak temelli yaklaşıldı ve cinsel sağlığı da 
içeren üreme sağlığı tanımının ilk kez burada ortaya konuldu. Dolayısıyla kadınlarda 14-45 yaş 
grubunu hedefleyen ana çocuk sağlığı kavramından, kadının tüm yaşamını hedefleyen üreme 
sağlığı kavramına geçiş yapıldı.  1994 yılından sonra her 5 yılda bir ICPD kararları gözden geçirile-
rek değerlendirildi. Bu uygulamalarla anne ölümlerinde bölgeler arası eşitsizliklere göre değişim 
göstermekle beraber ortalama %50 azalma oldu. Doğurganlıkta ise %29 azalma oldu. ICPD 25 
Nairobi Zirvesinde bütün iyileşmelere rağmen gelinen düzeyin yeterli olmadığı, ülkelerin kendi  
içinde bile eşitsizliklerin  olduğu, özellikle genç kadın ve adolesanda aile planlaması konusunda 
karşılanmayan gereksinimlerin %30lar düzeyinde olduğu,  istenmeyen gebeliklerin tahliyesi ko-
nusunda yeterli iyileştirmelerin yapılamadığı, kadın kanserleri ya da cinsel yolla bulaşan hastalık-
ların önlenmesinde yeterli yol kastedilemediği,  adölesan evlilikler  ya da cinsel kimlik eşitsizliği 
konusunun sorun olarak devam ettiği saptandı. Bütün bu bitmemiş gündem için  sürecin hız-
landırılması, sözcüklerin eyleme çevrilmesi, taahhütlerin hızla politik kararlılık ve şeffaf süreçler 
garantilenerek gerçekleştirilmesi gerektiği, yasaların güçlendirilerek güçlü bir şekilde uygulan-
ması gerektiği, kadın erkek arası eşitlik kültürünün oluşturulmasının gerektiği  kararlarına varıldı. 
Bunların gerçekleşebilmesi içinde 2030 yılına kadar gerçekleşmesi istenen için 4 hedef konuldu: 
1) Önlenebilir anne ölümlerinin sıfıra indirilmesi
2) Aile planlamasında karşılanmayan gereksinimlerin sıfıra indirilmesi
3) Kadına yönelik şiddet ve çocuk evliliği başta olmak üzere zararlı geleneksel uygulamaların 
sıfıra indirilmesi
4) Gençlere hakları bağlamında öncelik ve önem verilmesi, özellikle cinsel sağlık ve üreme sağ-
lığı konusunda hizmet sunulması olarak belirlenen bu hedefler için sürecin hızlandırılması ve 
kimsenin geride bırakılmaması kararları alındı. 

Daha sonra ülkemizdeki üreme sağlığı konusunda yaşanan süreçlere değinen Prof. Dr. Ayşe Akın,  
AÇSAP ların kurulması, Temel Sağlık Hizmetleri Yasası ve  2827 sayılı yasa gibi konulara değine-
rek bu dönemde yapılan uygulamalarla anne ölümlerinin % 53 den %2 lere azaldığını ifade etti. 
Son dönemlerde istenmeyen gebeliklerin tahliyesi konusunda yapılmak istenen kısıtlamaların  
kamuoyunun tepkisiyle  şimdilik de olsa  engellendiğini belirtti. 

Önlenebilir anne ölümlerinin,  tüm anne ölümlerinin üçte ikisini oluşturduğunu, 2004 lere kadar 
anne ölümlerinde ciddi düşüş yaşanırken bu tarihten itibaren plato çizdiği, keza bebek ölümlerin-
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de de benzer bir tablo olduğunu açıkladı. Günümüzde doğurganlığın teşvik edilmesini, eşitsizlik-
lerin hala devam etmesini ve hala kadının tek başına karar verme gücünün sağlanamamasını bu 
süreçte yaşanan olumsuzluklar olarak açıkladı.  Anne doğurganlık hızının 2.3 ü inmiş olmasının 
asla nüfusta bir azalma yapmayacağını, nüfus azalacak diye korkulmasına gerek olmadığını söz-
lerine ekledi. Kontrasepsiyon konusunda yeterli hizmetlerin verilemediğini, aile planlamasında 
karşılanmayan gereksinim oranlarının  iki kat arttığını,etkisiz yöntem kullanımları da dahil edildi-
ğinde  bu oranın çok daha yüksek olduğunu, oysa bu konuya hak temelli yaklaşılması gerektiğini 
vurguladı.

Konuşmasının son bölümünde bu tempo ile 2030 hedeflerine ulaşılmasının mümkün olmadığını 
belirterek, farkındalığın özellikle kadının farkındalığının artırılmasının gerektiğini, öncülük işinin 
önemli olduğunu ve sürekli savunuculuk yapılmasının gerektiğini açıkladı. Koruyucu hekimlik 
hizmetleri yönünden sorun alanlarının iyi ortaya konması gerekir diyerek sunumunu tamamladı. 

Daha sonra tartışma bölümünde sunum değişik açılardan değerlendirildi. Katkı ve soruların ar-
dından İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı güzel sunumu için Prof. Dr. Ayşe Akın’a 
teşekkür etti.
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“Kötülüğün Sıradanlığı” konulu konferans Prof.Dr. Nilgün Toker tarafından 24 Aralık 2019 Salı günü 
gerçekleştirildi.

Meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği konferansın açılış konuşmasını İzmir Tabip Odası Genel 
Sekreteri Op.Dr. Lütfi Çamlı yaptı. Dr. Lütfi Çamlı konuşmasında, Hannah Arendt’in 1963 yılında 
yayınladığı birçok kişinin ölümünden sorumlu tutulan nazi subayı Adolf Eichmann’ın İsrailde yar-
gılanış sürecini ve olay hakkında bütüncül fikirlerini konu alan “Kötülüğün Sıradanlığı” isimli kitabı 
konusunda bilgi vererek sunumunu yapmak üzere Prof. Dr. Nilgün Toker’i davet etti. 

Prof.Dr. Nilgün Toker, Hannah Arendt’in kendi tez konusu olduğunu açıkladı ve kötülüğün sıra-
danlığı kavramının bazen anlamı dışında kullanılabildiğine dikkat çekerek sunumuna başladı. 

Sunum sonrasında izleyicilerin sorularını yanıtlayan Prof.Dr. Nilgün Toker’e sunum için İzmir Tabip 
Odası Başkanı Prof.Dr. Funda Barlık Obuz teşekkür etti.

KÖTÜLÜĞÜN SIRADANLIĞI KONFERANSI



-295-

İzmir Tabip Odası 2018-2020 Genel Kurul Çalışma Raporu

Prof.Dr. Hürol Fışıloğlu’nun Doğru İlişki nedir? konulu konferansı 23.09.2019 tarihinde İzmir Tabip 
Odası konferans salonunda gerçekleştirildi. 

Konferansın açılış konuşmasını, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı yaptı. Dr. Lütfi 
Çamlı konuşmasında, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’nun kısa özgeçmişi hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Prof.Dr. Hürol Fışıloğlu konferansında Genel Sistem Teorisi ve Minuchin, Bowen, Satir 
Aile Terapisi Yaklaşımları çerçevesinde kendi geliştirdiği eşler için İlişki Pusulası Modeli’ne göre 
“Doğru ilişki nedir? “ konusunda bilgi verdi. 

Konferans aşağıdaki konu başlıklarıyla devam etti.

• Doğru ilişki fizyolojik ve psikolojik sağlık temelinde oluşur.
• Doğru ilişkinin olmazsa olmazları:
• Acil yapılması gerekenlerin saptanıp yapılması
• ꙮO günkü duruma göre de olsa ilişkiye ilişkinin hoşuna gidecek şeyleri katmak
• ꙮİlişkide karşı tarafın sigortasını attıracak kelimelerin kullanılmaması
• ꙮBarışmayı çözümle karıştırmadan doğru barışmayı bilmeleri 
• ꙮSorunları eşler kendileri çözemediklerinde profesyonel yardım almaları
• ꙮİlişkilerini doğru olarak bilinen yanlışlara göre değil bilimsel bilgilere göre oluşturmaları

Konferansın son bölümünde katılanların sorularını yanıtlayan Prof.Dr. Hürol Fışıloğlu’na sunu-
mundan dolayı İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı teşekkür etti.

DOĞRU İLİŞKİ NEDİR? KONFERANSI
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“KUŞLAR VE DOĞAL YAŞAM” VİDEO SUNUM

Prof.Dr. Mehmet Ali Öktem’in Kuşlar ve Doğal Yaşam konulu video sunumu ve söyleşi 26.09.2019 
tarihinde İzmir Tabip Odası konferans salonunda gerçekleştirildi.

Sunumun açılış konuşmasını İzmir Tabip Odası Kültür Sanat Komisyonu Üyesi Dr. Yüce Ayhan 
yaptı. Prof.Dr. Mehmet Ali Öktem’in özgeçmişi hakkında bilgi verdi.

Prof.Dr. Mehmet Ali Öktem, 2004 yılında biyologlarla çıktığı saha çalışmalarında yaptığı araştır-
malar sırasında doğa fotoğrafçılığına nasıl başladığını anlattı. 

Prof.Dr. Mehmet Ali Öktem, daha sonra Türkiye’de ve yurtdışında yaptığı gezilerde çekilen kare-
lerden oluşan video gösterimini sundu. Video sunumundan sonra sahada başından geçen olay-
ları ve doğru doğa çekimlerinin nasıl yapılacağı konusunda bilgi verdi. 

Soru ve cevapların ardından İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Firdevs Çetin, Prof.Dr. 
Mehmet Ali Öktem’e sunumundan dolayı teşekkür etti.
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ADALET ARAYIŞI VE YÜZLEŞME SUNUMU 

Prof. Dr. Melek Göregenli’nin katıldığı Adalet Arayışı ve 
Yüzleşme konulu konferans 25.02.2020 tarihinde İzmir Ta-
bip Odası Orhan Süren konferans salonunda gerçekleşti-
rildi. Sunumun açılış konuşmasını, İzmir Tabip Odası Ge-
nel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı yaptı. Dr. Lütfi Çamlı, ülkedeki 
sağlık sistemi ve hekimlik alanında yaşanan sıkıntılara 
değinerek hekimlik mesleğinin itibarsızlaştırılması, hekim 
emeğinin değersizleştirilmesi, sağlıkta artan şiddete kar-
şı hekimleri 15 mart Beyaz Miting’e, Ankara’ya davet etti. 
Prof.Dr. Melek Göregenli hakkında kısa bir bilgi verdi.  Prof. 
Dr. Melek Göregenli sunumunda, “hukuk ve yurttaşlık 
kavramlarına ilişkin evrensel ilkeler, tarihsel-toplumsal bir  
bağlamda insanileşirler ve adalet sıradan, fani ve sıcak bir 
gündelik olgu olarak hayata geçer; hep yeniden sorgu-
lanarak, gündelik yaşamda adımlarımızı nasıl atacağımı-
zı belirleyerek; başımıza gelen ve başkasının başına ge-
lenlerin ne kadar “adil” olduklarına ilişkin kararlar vererek. 
Dünyanın adil olduğuna dair inançlar, adaletsizliğe maruz 
kalan kurbanın değersizleştirilmesine, şiddetin failinin be-
lirsizleşmesine ve sorumluluğun kurbana atfedilmesine 
neden olabilmektedir.  Hukuk güvenliği hakkının ortadan 
kaldırılması, yurttaşlığın bir kimlik ve haklar sistemi olarak 
ortadan kalkmasına hatta otoriter sisteme rıza üretiminin 
bir aracısı haline gelmektedir. Otoritenin, bir siyasal yöne-
tim tarzı olarak hayata geçirilmesi, bir sosyal etki ve rıza 
üretimi mekanizması olarak, toplumun farklı gruplarının 
“tehdit” hatta “düşman” ilan edilmesine, yasadışı ve gay-
rimeşru uygulamaların “sıradanlaşması”na hatta dışlanan 
grup üyeleri üzerinde ayrımcılık ve sosyal kontrol yoluy-
la baskı uygulanmasına yol açmaktadır. Bu denli bir güç 
inşası, taraftarını ve kolektif itaat suçlarını doğurur; “yıkı-
cı itaat” i ortaya çıkaran, kişinin otoriteyi kabullenişinin bir 
buyrukla diğerine karşı suç işleyebilir düzeye gelmesine 
yol açabilen bir kolektif rızaya işaret eder. Bu gibi süreç-
lerde esas dikkat çekici olan nokta kişilerin, bir otoritenin 
talepleri karşısında, eylemlerinden sorumlu olma duygu-
larını yitirmeleridir. Böylece kötülüğün failliği, sorumlulu-
ğu dağılır ve giderek belirsizleşir. Hukukla adaletin kesişti-
ği yerde ve kesişme biçimlerine bağlı olarak oluşabilecek 
“yurttaşlık biçimleri” konusunda sosyal psikoloji araştır-
malarının sonuçları, “değer yönelimli yurttaşlık” kavramını 

öneriyor. Kendi kişisel ve grup düzeyindeki politik değerlerini temel alan, otoritenin taleplerini 
değerlendirirken, hakikat arayışına dayalı bir politik sorumluluktan çıkarılacak bağımsız yargıla-
malarda bulunabilen bir yurttaşlık tasavvurudur” dedi. Sunumda bu kavramsal çerçeve içinde, 
kolektif suçluluk, kolektif sorumluluk ve toplumsal travma kavramları eleştirel bir yaklaşımla ele 
alınan Prof.Dr. Melek Göregenli, tarihsel örneklerden hareketle “yüzleşme” deneyimleri üzerinde 
durdu. 
Katılanların soru ve katkılarının değerlendirilmesi sonrasında, İzmir Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. 
Funda Barlık Obuz, sunumu için Prof. Dr. Melek Göregenli’ye teşekkür etti.
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Tıpta Yapay Zeka ve Etik konulu sunum 3-12-2019 tarihinde İzmir Tabip Odası Orhan Süren Kon-
ferans Salonu’nda Doç. Dr. Cemal Hüseyin Güvercin tarafından gerçekleştirildi Toplantının açılış 
konuşmasını yapan İzmir Tabip Odası Genel Seketeri Dr. Lütfi Çamlı sağlık alanında da giderek 
daha  yoğun kullanılmaya başlayan yapay zeka teknolojisinin beraberinde bazı etik sorunları 
da getirdiğini ifade  etti. Doç. Dr. Cemal Hüseyin  Güvercin sunumunda özetle şunları ifade etti; 
İnsanın teknoloji ile ilişkisi tarihte görülmedik bir değişime öncülük ediyor. Yaklaşık 70 yıllık bir 
geçmişi olan Yapay Zekanıntıp ve sağlık alanındaki etkisi ve yaygınlığı hızla artıyor. Amerika Gıda 
ve İlaç Dairesi (FDA) son 3 yılda 30’dan fazla Yapay Zekaya dayalı tıbbi ürün ve cihaza onay verdi. 
Sağlık hizmetlerinde Yapay Zeka (YZ) uygulamaları tanı, tedavi, bakım hizmetlerindeki yüksek 
performansıyla hekimlere ve hastalara büyük yararlar sağlama potansiyeline sahiptir. Ancak di-
ğer taraftan da hasta özerkliği, güvenliği, gizliliği konusundaki endişeler, ayrımcılık ve yanlılık 
potansiyeli, hekim-hasta ilişkisinde insani boyuttan uzaklaşma, hekimin mesleki bağımsızlığı ko-
nusunda ciddi riskleri beraberinde getirmektedir.  YZ teknolojileri için mevcut politika ve etik 
kurallar, YZ’nın sağlık alanında kaydettiği ilerlemenin gerisinde kalmaktadır.Tüm bu riskleri eli-
mine edecek, şeffaf, hesap verilebilir, insanlığın gereksinimlerini karşılayabilen ve etik değerlerle 
tutarlı YZ sistemleri geliştirilip kullanılmasını sağlayacak, uluslararası konsensüs ve etik düzen-
lemelere gereksinim vardır. Hekimler YZ’ya uyum göstermeli ve bu alanda yetkinlikleri olmalıdır. 
YZ, hekimin işinin tekrarlayan ve rutin bölümlerini alarak, hastalarıyla daha değerli zaman geçi-
rebilmesine, daha insancıl bir hekimlik geliştirmeye yardım edebilir.YZ hekimin yerine geçemez, 
ama YZ’yıbilen hekim, bilmeyenin yerine geçebilir. Hekimler, bu alanda sorgulayıcı, ölçülü ve 
YZ’nın yaratacağı sorunlara karşı uyanık olmalıdır. Sunumun tamamlanmasının ardından soru ce-
vap bölümüne geçildi. Toplantının bitiminde İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Funda Barlık Obuz sunumu için Doç. Dr. Cemal Hüseyin Güvercin’e teşekkür etti.

TIPTA YAPAY ZEKA VE ETİK  SUNUMU 
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ADEM VE HAVVA’DAN BİLİŞİME ELMA HAKKINDA ÖĞRENMEK İSTEDİĞİNİZ HERŞEY 
KONFERANSI

“Adem ve Havva’dan Bilişime Elma Hakkında Öğrenmek İstediğiniz Herşey” konulu söyleşi 23 
mayıs 2019 tarihinde Dr. Ahmet Uhri tarafından İzmir Tabip Odası Konferans Salonunda gerçek-
leştirildi.

Söyleşi öncesi İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı,  Dr. Ahmet Uhri’nin kısa özgeç-
mişinden söz etti. Dr. Ahmet Uhri söyleşiye elmanın anavatanı Kazakistan’dan yayılımı ve diğer 
ülkelerdeki ismini anlatarak başladı. Daha sonra Adem, Havva, Elma ve Yılan inancının kutsal 
kitaplardaki karşılığından söz etti. Konuşmasına mitolojideki elma ile ilgili olaylardan örnekler 
vererek devam eden Dr. Uhri, Truva savaşlarına sebep olan “en güzele” yazılı elmayı ve ilk güzel-
lik yarışmasını anlattı.  Bilgisayarın bulunmasında öncü kabul edilen Turing’in siyanüre batırılmış 
elma  ile intiharı ve bunun daha sonra logo olarak kullanılmasından söz eden Dr.Uhri söyleşinin 
son bölümünde sorulara yanıt verdi. 

Söyleşi bitiminde  İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı,  Dr. Ahmet Uhri’ ye güzel söy-
leşi için teşekkür etti.



İzmir Tabip Odası 2018-2020 Genel Kurul Çalışma Raporu

-300-

Sağlıkta Kalite Standartları, Hasta ve Çalışan 
Güvenliği konulu sunum 12 Kasım 2019 tari-
hinde İzmir Tabip Odası Orhan Süren konfe-
rans salonunda Prof.Dr. Hüseyin Baskın tara-
fından gerçekleştirildi. Prof.Dr. Hüseyin Baskın 
sunumunda şu konulara değindi. Sağlıkta Ka-
lite Geliştirme ve Akreditasyon (SKA) Anabilim 
Dalı’ nca “sağlıkta kalite” nin tanımı şöyle ya-
pılır; Söz verilen zamanda (timely), Verimli (ef-
ficient), Etkin (effective), Hasta ve hasta yakını 
odaklı (patient centered), Güvenli ve emniyet-
li (safe and secure), Adil (equitable) bir sağlık 
hizmeti, “kaliteli” dir.  Bir sağlık kurumun mis-

yonu, toplum içinde kurumun özgün rolünü, yerini tanımlar. Vizyonu, kurumun, sözgelimi beş 
yıl içindeki, geleceğini belirler. Amacı, kurumun toplum içindeki oluşturacağı kanaatini belirler. 
Hedef(ler)i, kurumun alt amaçlarını belirler. Kurumun kalite politikası, kurumun amaçlarına ula-
şırken izleyeceği yol/yollar – diplomasidir.  
Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi’ nin amacı; Sağlık hizmeti veren tüm sağlık kuruluşlarında kaliteli 
hizmet sunumunun sağlanması, hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, hasta ve çalışan 
güvenliğinin sağlanması, verimlilik ve klinik etkinliğin sağlanması ile sağlık hizmetinde kalite – 
verimlilik – hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini en üst düzeye çıkar-
maktır. Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi; Sağlık Hizmeti Kalitesi (Sağlıkta Kalite Standartları (SKS), 
SKS Göstergeleri, Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri) ve Klinik Kalite (Klinik Kalite Standartları, 
Klinik Kalite Göstergeleri, Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sistemi) başlıkları altında topla-
nabilir. 
Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) – Hastane 5. Sürüm kitapçığı, 5 boyut – 39 bölüm – 557 standart 
– 1.100 değerlendirme ölçütünden oluşur. Boyutlar; Kurumsal Hizmetler, Hasta ve Çalışan Odaklı 
Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Destek Hizmetleri, Gösterge Yönetimi’ dir. SKS-Hastane’ nin temel 
amacı, “Güvenli Hastane” inşa etmektir:
Kalite Yönetimi Bölümü, KKY06 (Çekirdek: “es muss sein”, olmazsa olmaz demektir), Hasta Gü-
venliği Komitesi bulunmalıdır, der. Risk Yönetimi Bölümü, hasta – hasta yakını – ziyaretçi – çalışan 
ile tesis ve çevre güvenliği kapsamında verilen hizmetler ile ilgili risklerin analizi, önlenmesi veya 
en alt düzeye indirilmesini amaçlarken, 4’ ü çekirdek 5 standart sunar. Güvenlik Raporlama Sis-
temi Bölümü (KGR01 – 05) altında çalışanların hizmet sırasında gördükleri ile ilgili geri bildirimleri 
toplanır. Burada ramak kala olaylar (near miss) ve istenmeyen olayların (sentinel) bildirilmesi ve 
gerekli önlemlerin alınması amaçlanır. 
Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği kavramları çalışma hayatında iç içe geçebilir ama karıştırılma-
malıdır. Kurumdaki Risk Yönetimi’ ndeki risk analizlerinin sorumluluğu İş Güvenliği Uzmanı’ na 
bırakılamaz. Risk analizi yapılan birimdeki bütün çalışanlar risk analizine katılırlar, bunun bir yön-
temi – usul ve adabı vardır. Çünkü düzeltici – önleyici – iyileştirici faaliyetleri de risk analizindeki 
riskleri – ramak kala olayları – hataları ortaya döken, kaydeden birim çalışanları tespit edecektir. 
İş Güvenliği uzmanı, bunu yapmaz. Ancak İş Güvenliği uzmanı, teknik konularda yardımcıdır, da-
nışmandır. İş Güvenliği uzmanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ na bağlıdır. İSG-Katip’ e ka-
yıtlı İşyeri Hekimi ile birlikte çalışırlar. İSG-Katip’ e kayıtlı olan İşyeri Hekimi mutlaka Risk Yönetimi’ 
nde yer almalıdır. 
Kurumsal Hizmetler Bölümünde Çalışan Sağlığı ve Güvenliği komitesi bulunmalıdır. Acil Durum 
ve Afet Yönetimi Bölümü’ nün amaçlarından biri de “Hastanede görevli personele yönelik şid-

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI, HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ SUNUMU
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det riski/girişimi varlığında ya da 
şiddet uygulanması halinde, ola-
ya en kısa zamanda müdahalenin 
yapılması”dır. KAD01: Acil Durum ve 
Afet Ekibi oluşturulmadır derken, 
KAD10: Beyaz Kod yönetimine yöne-
lik düzenleme yapılmalıdır, der. 
Hasta Deneyimi Bölümü, verilen hiz-
metlerde hasta yönünden bakarak 
temel hasta hakları ve memnuniye-
tinin sağlanmasını amaçlar. Sağlıklı 
Çalışma Yaşamı Bölümü, hastane 
organizasyonlarına çalışan yönüyle 
bakarak, çalışanlar için ideal ve gü-
venli bir çalışma ortamı ve alt yapı-
sının sağlanmasını amaçlar. 
Hasta Bakımı Bölümü, hasta güvenliği ve memnuniyeti için bilimsel kurallar çerçevesinde aynı 
standartta bakımı amaçlar. İlaç Yönetimi Bölümü, ilacın dahil olduğu tüm süreçlerin etkin yöneti-
minin sağlanması, hasta ve çalışana yönelik risklerin en aza indirilmesini amaçlar. 
Psikiyatri Hizmetleri’ nde, SPS13 (çekirdek) standardı öngörülemeyen durumlar için hazırlanmış 
bir eylem planı olmalıdır, der. SPS13.01’ de de “intihar girişimi, sonuçlanmış intihar, eskite veya 
ajite hasta gibi öngörülemez durumlarda nasıl bir yol izleneceği bilinmelidir” der. 
HSÇ06 (çekirdek); çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurlara yönelik düzenleme 
bulunmalıdır, der. HSÇ11 standardında ise çalışanların görüş, öneri ve şikayetleri alınmalıdır ve 
değerlendirilmelidir, denir. 
Sağlık kurumunu kapsayan bütün kalite çalışmalarında hekimler etkin olarak yer almalı, SKS’ nın 
sürekli bir geliştirme çalışması içinde olduğu unutulmamalı, hekimler sağlık kurumlarındaki ko-
mitelerde sorumluluk almalı, bu ilgilerini sürekli olarak canlı tutmalıdır. Sorumluluk hemşirelere 
ve İş Güvenliği uzmanlarına bırakılmamalıdır.
Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon (SKA) Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. A. Hüseyin 
BASKIN ve Öğr. Gör. Dr. Vahide BAYRAKAL, “ağaç yaşken eğilir” yaklaşımıyla “Sağlık Hizmetle-
rinde Kalite” dersini hazırlamışlar ve Sağlık Bakanlığı’ na sunmuşlardır. Ders, Bologna kriterlerine 
uygun hazırlanmıştır. Sağlık Bakanlığı’ nca uygun görülen ders, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) na 
teklif edilmiş ve YÖK tarafından da uygun görülerek, 10. 07. 2019 tarihinde Türkiye ve Kıbrıs’ taki 
özel – resmi yaklaşık 100 sağlık eğitimi veren akademik kurumunun eğitim müfredatlarına eklen-
mesi tavsiye edilmiştir. Tıp Fakültesi (Dönem 2-3-4-5), Hemşirelik Fakültesi, Eczacılık, Diş Hekim-
liği Fakülteleri,… ayrıca ön lisans programlarında okutulmaya başlanacaktır. 

Sunumun son bölümünde soru ve katkılar değerlendirildi. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. 
Lütfi Çamlı sunumu için Prof.Dr. Hüseyin Baskın’a teşekkür etti.
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Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonrasında Türkiye Sağ-
lıkta Çağ Atladı Mı? konulu sunum 14.10.2019 tarihinde 
Doç.Dr. İlker Belek tarafından gerçekleştirildi.

“Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonrasında Türkiye Sağlık-
ta Çağ Atladı Mı?” konulu konferans, 14 Ekim 2019 Pa-
zartesi günü, Doç. Dr. İlker Belek tarafından İzmir Tabip 
Odası Orhan Süren Konferans Salonu’nda gerçekleşti-
rildi. Açılış konuşmasını yapan İzmir Tabip Odası Başkanı 
Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, Dr. Belek’in kısa özgeçmişini 

sundu. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın öncü yasal değişikliklerinin 1990’lı yıllarda başladığını ifade eden 
Dr. Belek, 2003’den sonra gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 yıl süren bu dönüşümün beş temel baş-
lıkta toplanabileceğini belirtti. Bunlar Aile Hekimliği Sistemi’ne geçiş, ikinci ve üçüncü basamak 
kamu hastanelerinin işletme haline getirilmesi, Genel Sağlık Sigortası’nın uygulamaya konması, 
sağlık personelinin sözleşmeli yapılmaya başlanması ve performansa dayalı ödeme sistemiydi.

Son 16 yılın sağlık göstergelerinden karşılaştırmalı örnekler veren Dr. Belek, öncelikle Bebek 
Ölüm Hızı’nın yıllar içinde binde 31 den binde 11’e gerilemesini, doğal koşullarda beklenen bir 
düşme olduğunu ancak kişi başına düşen gelir göz önüne alındığında bebek ölüm hızının bekle-
nenden yüksek olduğunu söyledi. Kişi başı gelir göz önüne alındığında bebek ölüm hızının 2016 
için binde 11 değil binde 6.5 olması beklenirdi dedi. Dolayısıyla Türkiye’nin bebek ölüm hızının 
beklenenden %68 daha yüksek olduğunu belirtti. 

2016 yılında Türkiye’deki doğuşta beklenen yaşam süresi 75.8 yıl olmasına karşın kişi başı ge-
lir göz önüne alındığında ve kaynaklar doğru kullanıldığında doğuşta beklenen yaşam süresi-
nin 77.2 yıl olması gerektiğini vurguladı. Sağlıkta dönüşüm programı uygulanma sürecinde kro-
nik hastalıkların görülme sıklığında artış olduğunu kaydeden Dr. Belek, OECD ülkeleri arasında 
Türkiye’de özellikle BT ve MR kullanımındaki artışın çok belirgin olduğunu, bunların çok büyük 
bir kısmının gereksiz olduğunun bilindiğini, artan başvurular ve kısa muayene sürelerinin tetkik 
sayılarını artırdığını ifade etti. Bu programın uygulanması sürecinde ağır teknolojilerin özel hasta-
nelerde yoğunlaştığını söyledi. 

Dr. Belek “sonuç olarak sağlıkta dönüşüm programı sonrasında sağlık ve sağlık harcamalarında 
olanaklıdan daha kötü konumdayız. Hasta-
neler bir teknoloji çöplüğü haline geldi. Ta-
mamen özelleştirmeci bir mantıkla akılsız, 
plansız ve ranta dayalı bir sağlık sistemi sür-
dürülmeye çalışılıyor” diyerek sunumu ta-
mamladı.

Konferans soru ve katkıların ardından sona 
erdi. 

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRSONRASINDA 
TÜRKİYE SAĞLIKTA ÇAĞ ATLADI MI ? SUNUMU
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Türk Tabipleri Birliği eski başkanlarından Dr. Eriş 
Bilaloğlu 22 Ekim 2018 tarihinde İzmir Tabip Oda-
sı konferans salonunda Krizde Sağlık konulu bir 

konferans verdi.

Hekim kitlesi tarafından yoğun ilgi gösterilen konferan-
sın açılış konuşmasını yapan İzmir Tabip Odası Genel 
Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı, Dr. Eriş Bilaloğlu’nun krizle ilgili 
aylar önce yaptığı saptamaların  günümüzde gerçek-
leştiğini ifade etti.

Dr. Eriş Bilaloğlu konuşmasında öncelikle dünya ve ül-
kemiz ölçeğinde krizi değerlendirdi. Daha sonra krizin 
sağlık alanında ve sağlık emekçileri açısından olası et-
kilerinden söz etti. Önümüzdeki dönemde yoksul ke-
simlerin sağlığa erişiminin zorlaşacağını, cepten harca-
maların artacağını, tamamlayıcı sağlık sigortasının ön 
plana çıkartılacağını ileri sürdü.

Soru ve katkıların ardından İzmir Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Funda Barlık Obuz, Dr. 
Eriş Bilaloğlu’ na güzel sunumu için teşekkür ederek bir plaket sundu.

KRİZDE SAĞLIK
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Türk Tabipleri Birliği Kültür ve Sanat Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Edebiyat Matine-
lerinin 2018-2019 döneminin üçüncüsünün Ocak ayı konuğu şair, yazar Şükrü Erbaş oldu.

7 Kent 7 Matine temasıyla 4 yıldır gerçekleştirilen matinelere bu kez İzmir Tabip Odası ev sahip-
liği yaptı. İzmir Tabip Odası Orhan Süren Konferans Salonu’nda 26 Ocak 2019, Cumartesi günü 
gerçekleşen etkinliğe yoğun ilgi vardı. İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz’un 
açılış konuşmasının ardından Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Emel Bayrak söz ala-
rak kısaca Edebiyat Matineleri ve Şükrü Erbaş hakkında bilgi verdi. Aydın Tabip Odası’ndan Dr. 
İsmail Ertin, Şükrü Erbaş’ı tanıtan bir sunumun ardından kişisel fotoğraflarından slayt gösterisi 
yaptı. TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Ali Özyurt ise Edebiyat Matinelerinin 4 yıllık serüvenini 
anlatan bir sunum yaptı. Şükrü Erbaş’ın uçağının gecikmesi nedeniyle salonda bulunanlara söz 
verilerek edebiyat üzerine konuşmalar yapıldı. Şükrü Erbaş’ın şiirleri ve bazı şair hekimler tara-
fından da kendi şiirleri okundu. Bursa Tabip Odası’ndan Dr.Yelda Ertürk, sanatın, bilimin ve felse-
fenin evliliğini simgeleyen Raffaello Sanzio’nun Atina Okulu freski hakkında bir konuşma yaptı. 
Daha sonra Şükrü Erbaş şiirle süslediği ve 40 yıllık şiir geçmişinden süzüp çıkardığı edebiyat 
hakkında sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda her yazarın, her şairin, aslında hayatı boyunca 
bir tek roman, bir tek şiir kitabı yazdığını söyleyen Şükrü Er-
baş şiirlerinden örnekler sundu. Toplantının son bölümün-
de soru-yanıt bölümüne geçildi.  İzmir Tabip Odası Başkanı 
Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, Şükrü Erbaş’a teşekkür ederek 
bir plaket sundu.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ  EDEBİYAT MATİNELERİ
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Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu’nun konuşmacı olduğu 
Şarbon Hakkında Neler Biliyoruz konulu konfe-
rans, 11 Eylül 2018 tarihinde Odamız Konferans 
salonunda gerçekleştirildi. 

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Funda Obuz 
yaptığı açılış konuşmasında Kurban bayramının 
hemen ardından tüm ülkede gündeme gelen 
şarbon hastalığı hakkında bilgi kirliliğine değin-
di. 

Daha sonra Prof.Dr. Hüsnü Pullukçu yaptığı su-
numda Şarbon’un tarihçesi, nasıl yayıldığı, hangi 
tür hayvanlarda olduğu ve belirtileri konusunda 
çeşitli bilgiler verdi. İzmir’ de şarbon vakasının 
olmadığına dikkat çekti. 

İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı H. Gök-
han Özdemir, veteriner hekim denetimi olmak-
sızın yapılan kesimlerdeki risklere değindi. Katı-
lımcıların soru ve katkılarının ardından konferans 
sona erdi.

ŞARBON HAKKINDA NELER BİLİYORUZ? KONFERANSI
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İnsan Sağlığında Mikrobiyata’nın Önemi konulu 
konferans 27 Şubat 2019 tarihinde İzmir Tabip 
Odası Orhan Süren Konferans Salonunda ger-
çekleştirildi. Hekimlerin yoğun ilgi gösterdiği 
konferansın moderatörlüğünü Dr.Mustafa Torun 
yaptı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Klinik Mik-
robiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi  Prof.Dr.Serhan Sakarya yap-

tığı sunumda: Vücudumuzdaki barışçıl ve sağlıklı mikroorganizmalar toplumu olan 
MİKROBİYATA’nın  hastalık oluşturan patojen  mikroorganizmaların yanında enfeksi-
yon dışı birçok hastalığa karşı da bizleri koruduğunu anlattı. Birçok gastrointestinal, 
nöroendokrin, metabolik, Romatolojik ve bağışıklık sistemi hastalıklarının temelinde 
bu mikrobiyatadaki bozulmanın önemli rolünün olduğunun yapılmış birçok çalışma ile 
gösterildiğini belirtti. Normal doğumda  çocuğun vajendeki mikrobiyata ile ilk faydalı 
mikroorganizmalar aldığı, anne sütü ile bu bakteriler için büyüme faktörü olan birçok 
maddenin alınmasının sağlıklı mikrobiyata için çok önemli olduğunu vurguladı.

Maalesef gelişigüzel antibiyotik kullanımı ile bunun bozulduğunu, çevre kirliliği ve 
sağlıksız ve doğal olmayan beslenme ile bizim adeta kimliğimiz olan bu barışçıl dost 
mikrobiyatamızın hastalık yapan patojen mikroorganizmalarla savaşamadığının altını 
çizdi. Toplantıda dinleyicilerin sorularını da yanıtlayan Dr.Sakarya; sezeryan doğumla-
rın  çocuğun sağlıklı mikrobiyatısının oluşumuna engel olup olmadığına ait bir soruya, 
“engel olduğunu, çok zorunlu olmadıkça sezeryan yerine normal doğum tercih edil-
melidir” şeklinde cevap verdi.  Tedavide “Dışkı Naklinin” gelecekte önem kazanacağını, 
maalesef uygulamaların yaygınlaşması için ilgili otoritelerin yeterli önem göstermedi-
ğini belirtti.

Birçok Gastrointestinal Hastalıkta bu yöntem üzerin-
de (özellikle İBS,İBH, Ülseratif Kolit..) araştırmalar ya-
pıldığını, bu ucuz ve yan etkisi az yöntemin Türkiye’de 
yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Son söz olarak 
doğada sadece insan olmadığını, tüm canlılar ve mik-
robiyatamız ile barışçıl bir yaşamı seçmemiz gerekti-
ğini bunu doğal beslenme, akıllı antibiyotik kullanımı 
ve Mikrobiyatamız ile dost olarak yapabileceğimizi 
belirtti.

Konferansın sonunda güzel sunumu için Prof.
Dr.Serhan Sakarya’ya İzmir Tabip Odası Yönetim Kuru-
lu adına Dr.Mustafa Torun teşekkür etti.

İNSAN SAĞLIĞINDA MİKROBİYATA’NIN ÖNEMİ KONFERANSI
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Yakın İlişkiler konulu Konferans  1 mart 2019 
günü psikolog Dr.Gizem Sürenkök tarafından 
İzmir Tabip Odası konferans salonunda gerçek-
leştirildi.

Hekimlerin yoğun ilgi gösterdiği konferansın açı-
lış konuşmasını yapan İzmir Tabip Odası Genel 
Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı, Dr. Gizem Sürenkök’ün 
akademik özgeçmişinden söz etti.

Daha sonra konferansa başlayan Dr. Gizem Sü-
renkök öncelikle ilişkilerin hayatımızdaki önemi-
ne vurgu yaptı. Bilimsel çalışmalardan örnekler 
vererek arkadaş ya da partner ilişkilerinin ha-
yatın zorluklarıyla baş etmede olumlu katkılar 
sunduğunu ifade etti. İlişkilerin vücut kimyamız-
da ve metabolizmamızdaki etkilerine değinerek 
ilginç örnekler verdi. Konferansında çocuk ebe-
veyn ilişkisi, romantik partnerler arasında ilişki, 
arkadaşlık ilişkilerinden kısaca söz eden Dr. Gi-
zem Sürenkök ayrılma/ boşanma  sürecindeki 

evreler ve aldatma üzerine yapılmış bilimsel çalışmalardan çarpıcı sonuçları aktardı.

Konferansın son bölümünde soruları yanıtlayan  Dr. Gizem Sürenkök’e güzel sunumu 
için İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Köse te-
şekkür etti.

YAKIN İLİŞKİLER KONULU KONFERANS
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İzmir Tabip Odası ve Yeni Kuşak Köy 
Enstitüleri Derneği’nin ortak düzen-
lediği “Dr. Engin Tonguç’u Anarken 
Türkiye’de Eğitim ve Sağlık” konu-
lu panel 8 Ocak 2019 tarihinde İzmir 
Tabip Odası Orhan Süren Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Panelin moderatörlüğünü yapan İz-
mir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fun-
da Barlık Obuz açılış konuşmasında 
Dr. Engin Tonguç’un kısa özgeçmişini 

sundu.  Daha sonra Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Dr. Ali Ağzı-
temiz ve Dr. Semiha Özalp Günal, Dr.Engin Tonguç’un yaşamından, sağlık ve eğitim 
alanındaki çalışmalarından, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği’ne katkılarından söz 
ettiler.  

DR. ENGİN TONGUÇ’U ANARKEN TÜRKİYE’DE EĞİTİM 
VE SAĞLIK KONULU PANEL
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BİSİKLETLİLER “YAŞAMI DEĞİL SEPSİSİ FRENLE! “ 
ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU!

Dünya Sepsis Günü nedeniyle konuya 
dikkat çekmek için Bisikletliler Derne-
ği İzmir Temsilciliği ve Türk Yoğun Bakım 
Derneği’nin birlikte düzenlediği bisiklet 
gezisi 16 Eylül 2018 Pazar günü gerçekleş-
tirildi.  “Yaşamı Değil Sepsisi Frenle!” slo-
ganıyla yola çıkan bisikletliler, turu İzmir 
Tabip Odası’nda bitirdiler. 

Burada düzenlenen kokteylde İzmir Tabip 
Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz 
katılımcılara teşekkür ederek sepsis konu-
sunda bilgilenmenin ve toplumda yaratı-
lacak farkındalığın önemine vurgu yaptı.

Daha sonra Türk Yoğun Bakım Derne-
ği adına Prof. Dr. Kubilay Demirağ sepsis 
hakkında bilgiler verdi. Bisikletliler Derneği 
İzmir Temsilcisi Dr. Ahmet Kaya da destek-
leyen kurumlara ve katılımcılara teşekkür 
etti.
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20 EKİM 2018
YER: İZMİR TABİP ODASI

Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı 20 
ekim 2018 de İzmir Tabip Odası konferans 
salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya TTB 
Başkanı Prof.Dr. Sinan Adıyaman, Merkez 
Konseyi Üyesi Dr. Selma Güngör ve Dr. Mü-
beccel İlhan’ ın yansıra İzmir, Manisa, Deniz-
li, Balıkesir, Isparta- Burdur, Muğla, Çanak-
kale, Antalya tabip odalarının temsilcileri 
katıldı.

Toplantıda ilk olarak oda seçimlerinden bu 
yana TTB’ nin etkinlikleri konusunda Dr. Mü-
beccel İlhan bir sunum yaptı. Daha sonra 
toplantıya katılan temsilciler kendi odaları-
nın etkinlikleri konusunda bilgi verdiler. Öğ-
leden sonraki oturumda Dr. Selma Güngör 
ve Dr Lütfi Çamlı sağlıkta kriz üzerine birer 
sunum yaptılar.

Bunu izleyen oturumda Dr. Mübeccel İlhan 
sağlıkta şiddet üzerine bir sunum yaptı.

Sunum sonrası oda temsilcileri sağlıkta şid-
dete çözüm önerileri konusunda düşünce-
lerini açıkladılar. Toplantının son bölümün-
de  oda temsilcileri gündem dışı konular 
üzerine konuşmalar yaptılar. Tekrar biraraya 
gelme dilekleriyle toplantı sona erdi.

Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı 05 
ekim 2019 de İzmir Tabip Odası konferans 
salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, İz-
mir, Manisa, Denizli, Balıkesir, Isparta- Bur-
dur, Muğla, Çanakkale, Antalya tabip oda-
larının temsilcileri katıldı.

5 EKİM 2019 
YER: İZMİR TABİP ODASI

Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı  5 ekim 
2019  tarihinde  İzmir Tabip Odası  Orhan 
Süren Konferans Salonunda gerçekleşti-
rildi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. 
Sinan Adıyaman ve Merkez Konseyi Üyesi 
Dr. Mübeccel  İlhan’ın  Merkez Konseyi adına katıldıkları toplantıya İzmir, Aydın,  Manisa, Denizli,  

EGE BÖLGE TABİP ODALARI TOPLANTISI
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Muğla, Balıkesir,  Çanakkale,  Burdur- Isparta Tabip Odaları  adına  temsilciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve İzmir 
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz yaptı. 

İlk sunumu yapan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Mübeccel  İlhan “Şehir Hastaneleri  2018  Sa-
yıştay Raporu” ndan örnekler vererek   faaliyete geçen şehir hastaneleri  işleyişinde  yaşanan 
çarpıklıklara vurgu yaptı.

İkinci sunum İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Köse tarafından “Sağlıkta Tanıtım, 
Etik ve Hukuksal Sorunlar “ başlığı altında yapıldı. Sağlıkta  uygulanan neoliberal politikaların  bir 
sonucu olarak sağlıkta tanıtım faaliyetinin,  etik ihlal, haksız rekabet ve hastaların zarar görme-
sine sebeb olabilecek reklam faaliyeti haline gelmesi ve bu konudaki yasal mevzuat hakkında 
bilgi verdi.

Öğleden sonraki  ilk oturumda toplantıya katılan tabip odaları temsilcileri yapılan sunumlarla 
ilgili görüşlerini açıkladılar. Ş ehir Hastaneleri uygulamalarıyla ilgili  örnekler verilerek, süreçte 
bu projenin sürdürülebilir olmadığı,  şimdiden sağlık uygulamaları  ve finansman  açısından ciddi 
sorunların yaşanmaya başlandığı konusunda fikir birliğine varıldı. Sağlıkta tanıtım faaliyetinde 
yaşanan etik sorunların hekimlik onurunu zedelediği, hekimler ve sağlık kurumları arasında iş 
barışını bozduğunu, şiddeti ve malpraktis davalarını artırdığı, bu konuyla ilgili TTB ve tabip oda-
larının etkin bir çalışma göstermesinin gerekliliği vurgulandı.

Öğleden sonraki ikinci oturumda tabip odaları kendi sunumlarını yaparak değişik konulara de-
ğindiler. Sunumlarda tabip odaları ve çevre sorunları, yeni üye kayıtları ve aidat toplanmasında 
yaşanan sıkıntılar, afiliasyon uygulamalarında yaşanan problemler dile getirildi.

Toplantının kapanış bölümünde TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman bir arada 
olmanın ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini belirterek 
katılan tabip  odalarına  teşekkür etti. 

18 OCAK 2020
YER: MANİSA TABİP ODASI

Türk Tabipleri Birliği 11 Ocak’tan başlayarak Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan’a 
kadar sürecek ve “Sağlıkta Şid-
deti Önleme Günü” ilan edilen 
bu tarihte iş bırakma ile sona 
erecek olan eylem ve etkinlik 
takvimini 11 Ocak 2020 tarihin-
de yaptığı basın açıklamasıyla 
kamuoyuna duyurmuştu. 

Etkinliklerin ilk aşaması olan 
“Bölge Tabip Odaları Toplantıları: 
7 Bölgede Hekimlerle Buluşu-
yoruz” Ege Bölge Tabip Odaları 
toplantısı 18 Ocak 2020 Cumar-
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tesi günü Manisa’da yapıldı. 

İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Antalya, Isparta-Burdur ve Manisa Tabip Odaları 
temsilcileri ile TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı  Dr.Ali Çerkezoğlu, Merkez Konseyi Üyesi Dr. 
Mübeccel İlhan’ın buluştuğu toplantıya İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. M.Lütfi Çamlı, 
İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Nergül Çördük ve Dr. Nuri Seha Yüksel katıldı.

Toplantıda, sağlıkta şiddet, sağlık sistemindeki sorunlar, hekim yaşadığı sorunlar ve TTB’nin 
karar aldığı eylem ve etkinlik takvimi hakkında görüşler paylaşıldı.  

Toplantı sonunda bir açıklama yapan TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali Çerkezoğlu “Türk Ta-
bipler Birliği olarak biz ülkemizin içinde bulunduğu zorlu ortamlarda dünyada ve ülkemizde 
gerçekten herkesin sadece hekimlerin değil, bütün yurttaşlarımızın, işçinin, işsizin, yoksulun, 
emekçinin başta sağlık hakkı talebi olmak üzere bütün temel hakların ciddi sıkıntılarla karşı 
karşıya kaldığını, insanlarımızın ciddi problemlerle baş başa kaldığını biliyoruz, görüyoruz. Bu 
problemlerin başında da sağlık ortamında yaşanan sıkıntılar, sorunlar, yetmezlikler geliyor. Ne 
yazık ki bu sıkıntı ve yetmezlikler genellikle yurttaşlarımızın hekimlerimize ve sağlık emekçile-
rine, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetiyle sonlanıyor. 

Oysa buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz ki sağlıkta yaşanan sorunların sorumlusu, 
muhatabı, çözüm yeri hekimler ve sağlık çalışanları değildir. Sistemin bütünsel bir şekilde ele 
alınması, sağlıkta şiddetin önce kabul edilmesi, sonra buna dönük iyileştirici sonuç alıcı, cay-
dırıcı adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak böyle bir iklimde, şiddetsiz bir iklimde 
ve emeğimizin karşılığını alarak hekimlik yapabileceğimizi buradan, Manisa’dan, Ege Bölge 
Tabip Odalarıyla birlikte bir kez daha ilan ediyoruz. Bu talebimizi yani şiddetsiz bir ortamda 
emeğimizin karşılığını alarak hekimlik yapmak istiyoruz talebimizi, 82 milyona ulaşılabilir, ni-
telikli, parasız ve güvenilir bir sağlık hizmetini sunmak istiyoruz talebimizi yinelemek istiyoruz. 

Bu yinelemeyi Türkiye’nin bütün  şehirlerinde ısrarla bütün sağlık kurumlarında talep etme-
ye devam edeceğiz. Bu taleplerimizi görünür kılmak için 14 Mart Haftamızın son gününde 15 
Mart’ta Ankara’da büyük bir beyaz mitingle sağlık çalışanlarıyla buluşarak hekimler olarak bu 
talebimizi bir kez daha ileteceğiz. Başta sağlıkta şiddet olmak üzere sağlıkta yaşanan sorunla-
rın çözümüꙮ için adım atılmasını isteyeceğiz. 

Bu konuda adım atılmadığı durumda 17 Nisan’da, Dr. Ersin Arslan’ın öldürüldüğü, sağlıkta şid-
detin simgesel günü olan ve kongremizde de ‘Sağlıkta Şiddeti Önleme Günüꙮ olarak ilan etti-
ğimiz 17 Nisan Günü tüm Türkiye’de sağlık emekçileri ve sağlık çalışanlarıyla ve halkımızın da 
katkısıyla greve çıkacağımızı ilan ediyoruz. Başta sağlıkta şiddet yasası olmak üzere, bu yasa 
tasarısının mecliste kabul edilmesi başta olmak üzere, onlarca madde içeren kamu spotlarıyla 
bunun duyurulması, yöneticilerin söylemi, dili, hekimleri aşağılayan, küçümseyen dili, kararlı, 
sonuç alıcı adımlar atılmasını bekliyoruz. 

Atılmadığı takdirde eylem programımızın yerine getirileceğini bir kez daha ifade ediyoruz. 15 
Mart’ta Ankara’da büyük mitingimizi gerçekleştireceğiz” dedi.
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ONUR KURULU
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ONUR KURULU 

İzmir Tabip Odası 2018 Nisan-2020 Haziran dönemi Onur Kurulu, 02.05.2018 tari-
hinde ilk toplantısını yapmış ve Dr.Emel Ada Onur Kurulu Başkanlığına, Dr.Serap 
Aksoylar Onur Kurulu Sekreterliğine oybirliği ile seçilmiştir.  Diğer Kurul üyeleri, 
Dr.Şükrü Boylu, Dr.Canan Vergin, Dr.Yaşar Zorlu’dur.

Kurul, iki yıllık dönem içinde toplam 20 toplantı yapmıştır. İki yıllık dönem içinde 
Onur Kurulu gündemine alınan 164 dosyadan 112’si yeni açılan dosyalardan oluş-
muştur.  

Kurul çalışmaları sırasında Oda Avukatımız Mithat Kara, Onur Kurulu sekreterleri 
Arzu Ergünal ve Özlem Sabırlar çalışmaları ile kurulun işleyişine büyük katkıda 
bulunmuşlardır.  

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

• Ceza verilmesine yer olmayan: 39

• Ceza işlemi gerektiren: 58

• Yönetim Kurulu’nun soruşturma açılmasına 
gerek olmadığı kararı uygun bulunan dosya sa-
yısı: 16

• Yönetim Kurulu’na soruşturma açılması için iade edilen dosya sayısı:27

TTB Disiplin Yönetmeliği ilgili maddelerine göre ceza verilen dosya sayıları;
ꙮ
Uyarı cezası: 14
ꙮPara cezası: 33
ꙮMeslekten men cezası: 11

• Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu’nun dosyalarla ilgili olarak tekrar de-
ğerlendirilmesi yönündeki kararı gereği 16 dosya İzmir Tabip Odası’na geri gel-
miştir. 16 dosya Yüksek Onur Kurulu’nun bozma gerekçeleri göz önünde bulun-
durularak yeniden değerlendirilmiştir. 

10 Haziran 2020 tarihi itibariyle Onur Kurulu gündeminde dosya bulunmamak-
tadır. 
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İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu çalışmaları Av. Mithat KARA tarafından yürütülmektedir.  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 oluşmaktadır. 

Raporda, 2018-2020 çalışma döneminde hukuksal süreci devam eden dosyalar paylaşılmış olup   
31.03.2018 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-) Tıpta Uzmanlık Eğitimi 

7-) Döner Sermaye Ödemeleri, Nöbet Ücretleri 

8-) İşyeri Hekimliği 
 
9-) Onur Kurulu Kararlarına Karşı Açılan Davalar

10-) Çevre Davaları 

11-) Diğer Davalar 

1-) Hukuk Bürosu Genel Çalışmaları

a-)  Sözlü ve Yazılı Danışmanlık,

Hekimlerin mesleki uygulamaları sırasında karşılaştıkları sorunlarda gereksinim duydukları hu-
kuki danışmanlık yazılı ve sözlü olarak karşılanmaktadır. 

Sağlık alanındaki güncel gelişmeler veya mevzuat değişikliklerine bağlı olarak, günlük ortalama 
20 hekime telefonla ve yüz yüze danışmanlık yapılmıştır.   
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Bu dönemki çalışmaların ağırlığını, emekli hekim aylıkları; hekime şiddet olguları; güvenlik soruş-
turması nedeniyle ataması yapılmayan hekimlerin hukuki süreçleri; atama-geçici görevlendirme 
işlemleri; döner sermaye ve nöbet ücretleri; özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin yaşa-
dıkları 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 etkinlik-
leri çerçevesinde İzmir Tabip Odasına yaptığı aylık ziyaretlerde, son sınıf öğrencilerine, “Meslek 
örgütünün hukuki yapısı, devlet hizmeti yükümlülüğü, devlet memuriyeti, tıpta uzmanlık eğitimi, 
mesleki hak ve sorumluklar, hekimin hukuki sorumluluğu vb.” konularda bilgilendirme yapılmak-
tadır.

c-) Sempozyum, Konferans, Panel Sunumları

İzmir Tabip Odası, diğer meslek örgütleri, üniversiteler, uzmanlık dernekleri, hastaneler tarafın-
dan düzenlenen toplantılarda, sağlık ve hekimlik alanını ilgilendiren konularda sunumlar yapıl-
maktadır. 

 
2-) Hekime Yönelik Şiddet

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

I. Bornova Mevlana Mah. Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezinde görevli hekimler ve sağlık 
çalışanlarına yönelik yaralama, tehdit ve hakaret eylemi nedeniyle başlatılan adli süreç takip 
edilmiş, saldırganlar önce serbest bırakılmış, itiraz başvurumuz üzere 4 saldırganın tutuklanma-
sına karar verilmiştir. Soruşturma sonucunda açılan davada hekimlere hukuksal destek verilmiş-
tir. Yargılama sonucunda, saldırganlardan birisine toplamda 7 yıl 2 ay; bir saldırgana 3 yıl 3ay, bir 
diğer saldırgana 2 yıl hapis cezası verilmiştir. 

II. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi fizik tedavi kliniğinde görevli asistan hekimin hasta 
tarafından jiletle boynundan yaralanması nedeniyle İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi 2019/457 E. 
Sayılı dosyası ile açılan dava dosyasında yargılama devam etmektedir. Sanık tutuklu olarak yar-
gılanmaktadır. 

III. Bayraklı Yamanlar’da Aile Sağlığı Merkezinde görevli iki aile hekiminin hasta tarafından 
darp edilmesi, hekimlere hakaret edilmesi ve hekimlerin tehdit edilmesi nedeniyle İzmir 52. Asli-
ye Ceza Mahkemesi 2019/772 E. Sayılı dosyası ile açılan davada sanığın cezalandırılmasına karar 
verilmiştir.  

IV. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıklıkları Hastanesinde görevli bir hekimin hasta yakınının sözlü 
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ve fiili saldırısına uğraması nedeniyle İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/849 E. sayılı dosyası 
ile açılan davada yargılama devam etmektedir. 

V. Balçova’da özel bir tıp merkezinde görevli hekimin darp edilmesi nedeniyle başlatılan 
ceza soruşturması devam etmektedir. Dava açılması beklenmektedir.

VI. DEU Tıp Fakültesi Çocuk acil servisinde görevli 3 asistan hekime yönelik, darp, hakaret ve 
tehdit eylemi nedeniyle açılan dava, İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/1302 E. Sayılı dosyası 
ile devam etmektedir.

VII. Konak’ta aile hekimi olarak görev yapan bir hekimin ilaç yazmadığı gerekçesiyle tehdit 
edilmesi nedeniyle başlatılan ceza soruşturması devam etmektedir. Dava açılması beklenmek-
tedir. 

VIII. Gaziemir’de aile hekimi olarak görev yapan hekime yönelik yaralama ve darp eylemi ne-
deniyle açılan dava, İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesi 2020/112 E. Sayılı dosyası ile devam et-
mektedir.

IX. Torbalı Devlet Hastanesinde görev yapan genel cerrahi uzmanı hekimin darp edilmesi 
nedeniyle başlatılan soruşturma devam etmektedir. Dava açılması belenmektedir.

X. Karşıyaka’da özel bir tıp merkezinin acil servisinde görev yapmakta olan hekime hasta 
yakını tarafından hakaret edilmesi üzerine başlatılan ceza soruşturması devam etmektedir.

XI. Muayenehanesinde çalışan bir hekime cinsel içerikli mesajlar gönderen bir şahıs hakkın-
da yapılan suç duyurusu üzerine, İzmir 25. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/647 E. Sayılı dosyası ile 
dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir. 

XII. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniğinde görevli bir asistan hekimin 
darp edilmesi nedeniyle başlatılan soruşturma devam etmektedir. Dava açılması beklenmekte-
dir. 

XIII. DEÜ Tıp Fakültesi acil servisinde görevli asistan hekimin darp edilmesi nedeniyle İzmir 7. 
Asliye Ceza Mahkemesi 2019/801 E. Sayılı dosyası ile açılan dava devam etmektedir.  

XIV. Urla Devlet Hastanesi acil servisinde görevli bir hekime hasta tarafından cinsel tacizde 
bulunulması nedeniyle Urla 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/429 E. Sayılı dosyası ile açılan dava 
sonucunda, sanığın cinsel taciz suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir.

XV. Balçova’da özel bir tıp merkezinde görevli hekime hasta tarafından hakaret edilmesi ne-
deniyle İzmir 22. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/649 E. Sayılı dosyası ile açılan dava sonucunda, 
sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir.

XVI. Buca Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde görevli bir hekime hasta yakını tarafından 
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hakaret edilmesi nedeniyle İzmir 19. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/805 E. Sayılı dosyası ile açılan 
dava sonucunda sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir.

XVII. Gaziemir Devlet Hastanesinde görevli bir hekime hasta tarafından hakaret edilmesi nede-
niyle İzmir 5. Asliye Ceza Mahkemesi 2017/921 E. Sayılı dosyası ile açılan dava sonucunda sanığın 
cezalandırılmasına karar verilmiştir.  

XVIII. Muayenehanesinde görevli bir psikiyatri uzmanı hekimi ilaç yazılması konusunda tehdit 
eden şahıslar hakkında başlatılan ceza soruşturması devam etmektedir. Dava açılması beklen-
mektedir.  

XIX. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi yoğun bakım servisinde görevli iki asistan he-
kimin hasta yakınları tarafından darp ve tehdit edilmesi, hekimlere hakaret edilmesi nedeniyle 
İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/1044 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, 3 saldırganın ce-
zalandırılmasına karar verilmiştir.   

XX. Aliağa’da özel bir tıp merkezi acil servisinde görevli bir hekimin, hasta yakınlarının tedavi ret 
formunu yırtması nedeniyle yaptığı şikayet üzerine Aliağa 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/1124 E. 
sayılı dosyası ile açılan davada, öncelikle hekimin katılma talebinin kabulüne karar verilmiş, daha 
sonra özel belgeyi yok etme suçundan özel ve tüzel kişilerin doğrudan zarar göremeyeceği ge-
rekçesiyle katılma talebinin kaldırılmasına karar verilmiştir.  Dava sonucunda, sanığın hemşireye 
yönelik hakaret suçundan ve özel belgeyi yok etme suçundan cezalandırılmasına karar verilmiş-
tir. 

XXI. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD’da görevli uzman hekimin 
bir şahıs tarafından yaralanması sonucu başlatılan savcılık soruşturması sırasında, hekim ile sal-
dırganın uzlaşması ve hekimin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı 
kararı verilmiştir.  

XXII. Menemen Devlet Hastanesinde görevli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev 
yapan hekime yönelik darp, tehdit ve hakaret eylemi nedeniyle Menemen 1. Asliye Ceza Mahke-
mesi 2018/407 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir.  

XXIII. Foça Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli hekime, acil servise polislerce getirilen al-
kollü bir şahıs tarafından tokat atılması ve hakaret edilmesi nedeniyle açılan davada, Foca Asliye 
Ceza Mahkemesi 2018/986 E. Sayılı dosyası ile sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir.  

XXIV. Çeşme TSM’de geçici görevli olduğu sırada bir hasta yakını tarafından hakaret edilen he-
kimin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada öncelikle kovuşturmaya yer olmadığı kararı veril-
miştir. Bu karara yaptığımız itiraz üzerine, dava açılması gerektiği gerekçesiyle karar kaldırılmıştır. 
Çeşme 1. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/696 E. Sayılı dosyası ile açılan dava sonucunda sanığın 
beraatına karar verilmiştir. Bu karara itiraz edilmiştir. İtirazımızın sonucu beklenmektedir.

XXV. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli asistan hekimin darp edil-
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mesi nedeniyle savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam etmektedir. Dava açılması bek-
lenmektedir.

XXVI. Yamanlar Aile Sağlığı Merkezinde darp edilen bir aile hekiminin şikayeti üzerine İzmir 2. 
Çocuk Mahkemesi 2019/203 sayılı dosyası ile açılan dava devam etmektedir. Saldırganın yaka-
lanması beklenmektedir.

XXVII. Torbalı Devlet Hastanesinde görevli bir hekime hasta yakını tarafından hakaret edilmesi 
üzerine Torbalı 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/46 sayılı dosyası ile açılan davada, sanığın ha-
karet suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir. Hekimin sanığın kaçmasını engellemek için 
kolundan tutması nedeniyle kolunda oluşan basit sıyrıktan dolayı basit yaralama suçundan ce-
zalandırılmasına karar verilmiştir.

XXVIII. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hekime yönelik şiddet eylemi nedeniyle 
İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesi 2015/608 E. Sayılı dosyası ile devam eden yargılamada, sanığın 
yakalanması beklenmektedir. 

XXIX. Kemalpaşa Devlet Hastanesi acil servisinde görevli bir hekimin darp edilmesi nedeniyle 
Kemalpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/18 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, sanığın 7 ay 15 
hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Karar ertelenmemiştir.

XXX. Menemen Devlet Hastanesi acil servisinde görevli acil tıp uzmanı hekimin hasta yakını 
tarafından darp edilmesi üzerine Menemen 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/559 E. Sayılı dosyası 
ile açılan davada, sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

XXXI. Karşıyaka Bostanlı Aile Sağlığı Merkezinde görevli bir hekimin hasta yakını tarafından 
darp ve tehdit edilmesi, hekime hakaret edilmesi üzerine Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi 
2018/119 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, sanığın darp, hakaret, tehdit ve kamu malına zarar 
verme suçlarından cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

XXXII. Aliağa Devlet Hastanesinde çalışan bir hekimin hasta yakını tarafından bıçakla yaralanma-
sı  nedeniyle Aliağa 1. Asliye Ceza Mahkemesi 2017/38 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, sanığın 
silahla yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir.  

XXXIII. Menemen Devlet Hastanesinde çalışan bir hekimin hasta yakının fiili ve sözlü şiddetine 
maruz kalması nedeniyle Menemen 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2016/732 E. Sayılı dosyası ile açı-
lan davada sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

XXXIV. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan hekimin acil serviste 
hasta için düzenlediği belgeyi sosyal medya organlarında hekimi aşağılayıcı şekilde paylaşan 
şahıs hakkında hakaret iddiasıyla açılan davada, sanığın beraatine karar verilmiştir. Karar  temyiz 
edilmiştir. Yargıtay, eylemin hakaret suçunu oluşturduğu gerekçesiyle kararın bozulmasına karar 
vermiştir. Yargılama sonucunda sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir.

İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU



-321-

İzmir Tabip Odası 2018-2020 Genel Kurul Çalışma Raporu

XXXV. DEÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD’da görevli kadın hastalıkları ve doğum 
uzmanı bir hekimin darp edilmesi nedeniyle İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi 2016/385 E. Sayılı 
dosyası ile açılan davada, sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

XXXVI. Muayenehanesinde görevli bir hekimin silahlı saldırıya uğraması nedeniyle Karşı-
yaka 8. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/1116 E. Sayılı dosyası ile açılan davada sanığın cezalandırıl-
masına karar verilmiştir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.

3-) Emekli Hekim Maaşları İle İlgili Girişimler

7146 sayılı Kanun’da yapılan düzenleme ile, Emekli Sandığından emekli olan, makam tazminatı 
almayan ve sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilebilecek çalışması olmayan hekimlerin emekli 
aylıklarında artış yapılmıştır. Bu düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Düzenleme-
nin yürürlüğe girmesi üzerine, uygulamada çok sayıda sorun yaşanmış, kanun ile getirilen dü-
zenlemeden yararlanması gerektiği halde yararlandırılmayan 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 yönlendirmek ama-
cıyla 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 danışmanlık ve yönlendirme yapıl-
mıştır.  

Kapsam dışı bırakılan emekli hekimlerle ilgili hukuki süreç planlanarak örnek dava açmak iste-
yen hekimlerin dava süreçleri başlatılmıştır. 

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

Bu durumda olduğu için ilave ödemesi yapılmayan 8 hekim adına davalar açılmıştır. Davalar-
da, kanunda yer verilmeyen bir kısıtlamanın alt düzenlemelerle getirilemeyeceği tartışılmıştır. 
Yargılama sonucunda, taleplerimizin kabulüne, hizmet birleştirme yaparak Emekli Sandığından 
emekli olan hekimlerin ilave ödemeden yararlandırılması gerektiğine 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 Ankara 
3. İdare Mahkemesi 2020/813 E. sayılı dosyası ile açılan dava devam etmektedir. 

3-) Vefat eden hekim eşinden dul aylığı alan bir hekim, 7146 sayılı Kanun ile getirilen ilave öde-
meden yararlandırılmamıştır. Bu işlemin iptali istemiyle Ankara 14. İdare Mahkemesi 2020/642 E. 
sayılı dosyası ile açılan dava devam etmektedir.  
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4-) Emekli Sandığı emeklisi olan ve halen işyeri hekimliği yaptığı için ilave ödemeden yararlan-
dırılmayan bir işyeri hekimi adına Ankara 15. İdare Mahkemesi 2019/579 E. Sayılı dosyası ile açıl-
mıştır. Davada, halen çalışmaya devam eden emekli hekimlerin kapsam dışı bırakılmasına yö-
nelik düzenlemenin Anayasa’ya aykırılığı tartışılmıştır. Ankara 15. İdare Mahkemesi, Anayasa’ya 
aykırılık iddiamızı kabul etmemiş, dava konusu kesintinin kanuna uygun olduğu gerekçesiyle 
davanın reddine karar vermiştir. Hekimin talimatı üzerine karar temyiz edilmemiştir. 

5-) Emekli Sandığı emeklisi olan ve bir tıp merkezinde çalıştığı için ilave ödemeden yararlan-
dırılmayan bir hekim adına Ankara 11. İdare Mahkemesi 2019/566 E. Sayılı dosyası ile açılmıştır. 
Davada, halen çalışmaya devam eden emekli hekimlerin kapsam dışı bırakılmasına yönelik dü-
zenlemenin Anayasa’ya aykırılığı tartışılmıştır. Ankara 11. İdare Mahkemesi, Anayasa’ya aykırılık 
iddiamızı kabul etmemiş, dava konusu kesintinin kanuna uygun olduğu gerekçesiyle davanın 
reddine karar vermiştir. Karara karşı istinaf başvurusu yapılmış olup istinaf incelemesi devam 
etmektedir.  

6-) Bağ-Kur emeklisi olduğu için ilave ödemeden yararlandırılmayan bir hekim adına Ankara 16. 
İdare Mahkemesi 2019/605 E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Davada, eksik düzenleme yapıl-
ması nedeniyle kanunun Anayasaya aykırılığı tartışması yapılmıştır.  Ankara 16. İdare Mahkeme-
si, Anayasa’ya aykırılık iddiamızı kabul etmemiş, dava konusu kesintinin kanuna uygun olduğu 
gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Karara karşı istinaf başvurusu yapılmış olup istinaf 
incelemesi devam etmektedir.

7-) SSK emeklisi olduğu için ilave ödemeden yararlandırılmayan bir hekim adına Ankara 2. İdare 
Mahkemesi 2019/889 E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Davada, eksik düzenleme yapılma-
sı nedeniyle kanunun Anayasaya aykırılığı tartışması yapılmıştır.  Ankara 2. İdare Mahkemesi, 
Anayasa’ya aykırılık iddiamızı kabul etmemiş, dava konusu kesintinin kanuna uygun olduğu ge-
rekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Karara karşı istinaf başvurusu yapılmış olup istinaf 
incelemesi devam etmektedir

4-) Atama, Geçici Görevlendirme

1-) TUS yerleştirmesi ile DEÜ Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan bir hekimin 
ataması, güvenlik soruşturması raporu gerekçe gösterilerek yapılmamıştır. Bu işlemin yürütme-
sinin durdurulması ve iptali istemiyle İzmir 3. İdare Mahkemesi 2018-1067 E. Sayılı dosyası ile 
açılan davada, yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiştir. Bu karara yapılan itiraz üzerine 
İzmir BİM 5. İdari Dava Dairesi tarafından işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. 
Yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verilmiştir. Karara davalı idare tarafından yapılan 
istinaf başvurusu reddedilmiştir.  

2-) Uzmanlık eğitimi sonrası, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında Manisa Şehir Hastane-
sine atanan   hekimin atama işlemi, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle 
yapılmamıştır. Atamama işleminin iptali istemiyle Manisa 1. İdare Mahkemesi 2019/432 E. sayılı 
dosyası ile açılan davada, atamama işleminin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar ve-
rilmiştir.  Karara davalı idare tarafından yapılan istinaf başvurusu üzerine inceleme devam et-
mektedir.  
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3-) Açıktan atama kurası ile Aliağa Devlet Hastanesine atanan hekimin atama işlemi, güvenlik 
soruşturması olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle yapılmamıştır. Atamama işleminin iptali iste-
miyle Ankara 6. İdare Mahkemesi 2019/862 E. sayılı dosyası ile açılan dava sonucunda, AYM’nin 
güvenlik soruşturmasına ilişkin yasal düzenlemeyi iptal ettiği gerekçesiyle dava konusu işlemin 
dayanaksız kaldığı gerekçesine yer verilmiş ve işlemin iptaline karar verilmiştir.

4-) Açıktan atama kurası ile Torbalı Devlet Hastanesine atanan uzman hekimin atama işlemi, gü-
venlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle yapılmamıştır. Atamama işleminin iptali 
istemiyle Ankara 3. İdare Mahkemesi 2019/1472 E. sayılı dosyası ile açılan davada, işlemin yürüt-
mesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Yargılama devam etmektedir.  

5-) Açıktan atama kurası ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan uzman hekimin 
atama işlemi, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle yapılmamıştır. Atama-
ma işleminin iptali istemiyle Ankara 12. İdare Mahkemesi 2019/1396 E. sayılı dosyası ile açılan 
davada, işleminin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmiştir.   

6-) Açıktan atama kurası ile Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine atanan uzman hekimin 
atama işlemi, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle yapılmamıştır. Atama-
ma işleminin iptali istemiyle Ankara 13. İdare Mahkemesi 2019/1559 E. sayılı dosyası ile açılan 
davada yargılama devam etmektedir.  

7-) TUS sonucunda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimi almaya hak 
kazanan hekimin ataması güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle yapılma-
mıştır. Atamama işleminin iptali istemiyle açılan dava, Sivas İdare Mahkemesi 2019/947 E. sayılı 
dosyası ile devam etmektedir. 

8-) Eş durumu mazeret talebiyle İzmir’e, asistan hekim olan eşinin yanına atanma talebinde bu-
lunan 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 tarafından, 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 tarafın-
dan yapılan istinaf başvurusu reddedilmiştir. 

8-) Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesinde doçent ünvanı ile 
görev yapan hekimin yasal süreye uyarak verdiği istifa dilekçesi kabul edilmemiş ve istifası kabul 
edilmeden görevinden ayrıldığı gerekçesiyle müstafiliğine karar verilmiştir. Bu işlemin iptali is-
temiyle açılan dava sonucunda, üniversitenin müstafi sayılma işleminin iptaline karar verilmiştir. 

9-) Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak görev yapan bir hekime üst üste gö-
revlendirmeler yapılmıştır. Son görevlendirmesi 6 ay süre ile Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kam-
püs Hastanesine yapılmıştır. Bu görevlendirmenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 
açılan davada, yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiştir. Bu karara yapılan itiraz üzerine 
İzmir BİM 1. İdari Dava Dairesi tarafından işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. 
Yargılama sonucunda, İzmir 3. İdare Mahkemesi 2018-977 E. Sayılı dosyası ile işlemin iptaline 
karar verilmiştir. Karara İzmir Valiliği tarafından yapılan istinaf başvurusu reddedilmiştir.   
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10-) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitim görevlisi olan hekimin başka bir hastane-
de ROP muayenesi için haftada bir görevlendirilmesine yönelik işlemin süreklilik kazanması ve 
hekimin çalışma koşullarının ağrılaştırılması nedeniyle görevlendirme işleminin iptali için dava 
açılmıştır. İzmir 5. İdare Mahkemesi 2017-1277 E. Sayılı dosyası ile açılan dava sonucunda davanın 
reddine karar verilmiştir. Karara yaptığımız itiraz reddedilmiştir. Dava sürecinde, hekimin görev-
lendirmeleri sonlandırılmıştır.    

 
5-) Özel Hekimlik

1-) Göğüs hastalıkları uzmanı bir hekimin özel hastanenin acil servisinde pratisyen hekim kadro-
sunda çalışma talepli başvurusunun reddi üzerine İzmir 3. İdare Mahkemesi 2018/926 E. Sayılı 
dosyası ile açılan dava sonucunda, hekimin çalışma talebinin reddi işleminin iptaline karar veril-
miştir. Karara karşı yapılan istinaf başvurusu reddedilmiştir.  

2-) Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandıktan sonra özel bir tıp merkezinin acil servisinde 
çalışmaya başlayan hekimin çalışma izni, devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan he-
kimlik mesleğini icra edemeyeceği gerekçesiyle iptal edilmiştir. Bu işlemin iptali istemiyle açılan 
dava sonucunda, İzmir 6. İdare Mahkemesi 2018/1353 E. Sayılı dosyasında, kanunda yer almayan 
bir kısıtlamanın genel yazı ile getirilemeyeceği, çalışma hakkının engellenemeyeceği gerekçe-
siyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı idare tarafından yapılan istinaf başvurusu reddedil-
miştir. 

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

4-) Üniversitede görev yapan, serbest meslek hakkı kapsamında muayenehanesinde çalışan 
öğretim üyelerine 2014-2016 yılları arasında üniversite ödeneği ve döner sermaye ek ödemesi 
yapılmamıştır. Düzenlemenin AYM tarafından iptali üzerine, geriye dönük üniversite ödeneği ve 
döner sermaye ek ödemesinin tahsili için 8 öğretim üyesi adına dava açılmıştır. Bir kısım davada, 
davaların kabulüne, bir kısım davada davanın reddine karar verilmiştir. İstinaf incelemeleri devam 
etmektedir. 

5-) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan bir hekimin muayeneha-
ne açma talebinin reddi üzerine, ret işlemin iptali için İzmir 2. İdare Mahkemesi 2017-338 E. Sayılı 
dosyası ile dava açılmıştır. Yargılama sonucunda, Anayasa Mahkemesi kararlarına atıf yapılarak, 
üniversite öğretim üyesinin muayenehane açma talebinin kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle 
davanın kabulüne karar verilmiştir. Bu karara Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan itiraz üzerine 
İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi tarafından davanın reddine karar verilmiştir. 
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Karar temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi devam etmektedir. 

6-) Özel bir tıp merkezinde görev yapan hekimin ücretlerinin ödenmemesi üzerine, hekim, iş 
akdini haklı nedenle feshetmiştir. Hekimin kıdem tazminatı, ücret ve yıllık izin alacaklarının tah-
sili istemiyle İzmir 15. İş Mahkemesi 2016/160 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, hekime kıdem 
tazminatı ve yıllık izin ücreti ile  ücret alacağının ödenmesine karar verilmiştir. Davalı işverenin 
yaptığı istinaf başvurusu üzerine inceleme devam etmektedir. 

7-) Mahkemece verilen işe iade kararına rağmen süresi içinde usulüne uygun olarak tıp merke-
zindeki görevine başlatılmayan hekim adına, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, ihbar tazminatı, 
işe başlatmama tazminatının tahsili için dava açılmıştır. İzmir 13. İş Mahkemesi 2017-344 E. Sayılı 
dosyası ile devam eden yargılama sürecinde, alacaklar konusunda hekim ve tıp merkezinin an-
laşması üzerine davadan feragat edilmiştir.  

8-) Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Nefroloji olmak üzere iki ayrı uzmanlığı olan hekimin özel hasta-
nede çocuk hastalıkları kadrosunda çalışmak için yaptığı başvurunun hastanenin yan dal kadro-
su olmadığı gerekçesiyle reddi nedeniyle çalışamadığı 1 yıllık sürede mahrum kaldığı zararının 
tazmini amacıyla  Sağlık Bakanlığı aleyhine 120.000,00-TL maddi, 10.000,00-TL manevi olmak 
üzere 130.000,00-TL tutarında tazminat davası açılmıştır. İzmir 3. İdare Mahkemesi 2013/1229 E. 
sayılı dosyasında, yargılama sonucunda, 42.917,00 TL maddi tazminatın tahsiline, manevi tazmi-
nat talebinin reddine karar verilmiştir. Taraflarca yapılan temyiz talebi reddedilmiştir.  
 

6-) Tıpta Uzmanlık Eğitimi  

1-) İzmir’de bir eğitim ve araştırma hastanesinde eğitim sorumlusu olarak görev yapan hekimin 
eğitim yetkisine ve klinik içi uygulamalarına Başhekimlik tarafından usulsüz müdahaleler yapıl-
mıştır. Hekim hakkında, disiplin soruşturması yapılarak uyarı cezası verilmiştir. Bu cezanın iptali 
istemiyle açılan dava devam devam etmektedir. 

2-) KHK ile faaliyetine son verilen üniversitede yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olan bir uz-
man hekimin İzmir’de statüsüne uygun bir eğitim kurumunda eğitimine devam etme talebinin 
reddine dair işlemin iptali istemiyle İzmir 5. İdare Mahkemesi 2017-970 E. Sayılı dosyası ile dava 
açılmıştır. Yargılama sonucunda davanın reddine karar verilmiştir. Karara yaptığımız itirazın red-
dine karar verilmiştir. 

3-) Yoğun Bakım yan dal uzmanlık eğitimi yapmadan, bazı branşlarda görev yapan hekimlere, 
yoğun bakım ünitelerinde çalışmış olma kaydı ile yoğun bakım yan dal uzmanı yetkisi verilmesi-
ne yönelik düzenleme 6569 sayılı Kanun ile yapılarak 26.11.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Bu 
düzenlemenin  menfaatlerini ihlal ettiğini ifade eden göğüs hastalıkları, anestezi ve reanimasyon 
uzmanı hekimler adına, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyurunun yürütmesinin durdurul-
ması ve iptali, duyurunun dayanağı olan yasa maddesinin anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa 
Mahkemesine başvurulması istemiyle dava açılmıştır. Anayasaya aykırılık iddiası kabul edilme-
miştir. İşlemin kanuna uygun olduğu değerlendirmesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
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7-) Döner Sermaye, Nöbet Ücretleri
 
1-) DEÜ Tıp Fakültesinde görevli 2 uzman hekim, Anayasa Mahkemesi’nin nöbet ücretlerinin 
ödenmesi gerekliliğine ilişkin kararı sonrası, nöbet ücreti ödenmesi istemiyle Başhekimliğe baş-
vuru yapmış ve bu başvurular reddedilmiştir. Nöbet ücretlerinin ödenmesi istemiyle iki hekim 
adına İzmir 3. İdare Mahkemesi ve İzmir 4. İdare Mahkemesinde dava açılmıştır. Yargılama devam 
etmektedir.

2-) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde doçent ünvanlı bir hekimin, hastanede mesai dışı hasta mu-
ayenesi uygulamasından yararlandırılması istemiyle yaptığı başvuru reddedilmiştir.  Bu işlemin 
reddi üzerine açılan dava devam etmektedir. 

3-) Urla Devlet Hastanesinde görev yapmakta iken Ege Ordu Komutanlığı bünyesinde bir birime 
geçici görevlendirilen hekime, görevlendirildiği süre içinde mahsup yapılmadığı için fazla öde-
me yapıldığından bahisle Milli Savunma Bakanlığı tarafından alacak davası açılmıştır. Hekimin 
hak kaybına ve mağduriyetine neden olan bu davada hekim adına savunma dilekçesi sunulmuş-
tur. Yargılama devam etmektedir.

4-) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmakta iken Ege Ordu Komutanlığı bün-
yesinde 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 devam etmektedir.

5-) DEÜ Tıp Fakültesinde ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2547 sayılı Kanuna tabi uzman he-
kim kadrosunda görev yapan hekimlere nöbet ücretlerinin ödenmemesi üzerine, nöbet ücretle-
rinin 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. 

6-) Muayenehanesi olan öğretim üyelerinin muayenehanesini kapatmaması halinde üniversite 
ödeneği ve döner sermayelerinin ödenmeyeceğini düzenleyen yasa hükmünün Anayasa Mah-
kemesi tarafından iptali üzerine, muayenehanesi olan öğretim üyeleri adına, kesintilerin tahsili 
istemiyle davalar açılmıştır. Davaların önemli kısmında davaların kabulüne karar verilmiş, bir kıs-
mı reddedilmiştir. İzmir BİM’e yapılan itirazın reddi üzerine, 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 İçtihatları Birleştirme Kurulu kararı beklenmektedir. 

7-) Kadrosu Sağlık Bakanlığı’nda olup Sağlık Bakanlığı adına DEÜ Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eği-
timi alan asistanların döner sermaye ek ödemesine esas katsayılarının emsali üniversite kadro-
sundaki asistanlar yerine devlet memuru statüsündeki diğer yardımcı sağlık personeli katsayısı 
üzerinden hesaplanması işlemine karşı asistan hekimler adına davalar açılmıştır.  
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Bir kısım davada davaların kabulüne karar verilmiş, bir kısmında davaların reddine karar verilmiş-
tir. Ret kararları tarafımızca, kabul kararları davalı idare tarafınca temyiz edilmiştir. Temyiz sonu-
cunda, Danıştay, döner sermaye ek ödemelerinin görev yaptıkları üniversite tarafından üniversite 
kadrosundaki asistan hekimler gibi ödenmesi gerektiğine karar vermiştir.   

8-) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji olmak üzere iki 
ayrı uzmanlık yetkisine sahip olan hekime yan dal uzmanlığı kapsamında görev verilmesine rağ-
men ek ödemenin yan dal kadrosu olmadığı için ana daldan yapılması işlemine karşı İzmir 5.İdare 
Mahkemesi 2015-910 E. Sayılı dosyası ile açılan davada davanın kabulüne karar verilmiştir. Kara-
rın temyiz incelemesi devam etmektedir.  

9-) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji olmak üzere iki ayrı 
uzmanlık yetkisine sahip olan hekime yan dal uzmanlığı kapsamında görev verilmesine rağmen 
ek ödemenin yan dal kadrosu olmadığı için ana daldan yapılması işlemine karşı İzmir 3.İdare 
Mahkemesi 2015-1016 E. Sayılı dosyası ile açılan davada davanın kabulüne karar verilmiştir. Ka-
rarın temyiz incelemesi devam etmektedir.  
 
10-) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Jinekolojik On-
koloji Cerrahisi olmak üzere iki ayrı uzmanlık yetkisine sahip olan hekime yan dal uzmanlığı 
kapsamında görev verilmesine rağmen ek ödemenin yan dal kadrosu olmadığı için ana daldan 
yapılması işlemine karşı İzmir 2.İdare Mahkemesi 2012-1215 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, 
mahkeme, fiilen görev yaptığı yan dal uzmanlık yetkisi üzerinden döner sermaye ek ödemesinin 
yapılması gerektiği gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermiştir. Davalı idare tarafından temyiz 
edilen kararda Danıştay kararın bozulmasına karar vermiştir. Karara karşı karar düzeltme talebin-
de bulunulmuştur. İnceleme devam etmektedir.  

 
8-)  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. SGK incelemesi devam 
etmektedir.

2-) İş akdinin feshi üzerine yıllık izin ücretleri ödenmeyen bir hekim adına İzmir 13. İş Mahkemesi 
2018/226 E. Sayılı dosyası ile açılan davada hekimin yıllık izin ücretlerinin kısmen tahsiline karar 
verilmiştir. Taraflarca istinaf başvurusu yapılan dosyada, istinaf incelemesi sonucu beklenmek-
tedir.  

3-) İş akdi herhangi bir gerekçe olmaksızın feshedilen bir işyeri hekiminin işçilik alacaklarının tah-
sili istemiyle İzmir 6. İş Mahkemesi 2016/282 E. Sayılı dosyası ile açılan dava sonucunda davanın 
kabulüne karar verilmiştir. Yıllık izin ücret talebi kısmen reddedilmiştir. Karara taraflarca yapılan 
istinaf başvurusu reddedilmiştir.  
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4-) Ücretinin TTB tarifesi uyarınca ödenmediği gerekçesiyle iş akdini haklı nedenle fesheden 
bir işyeri hekiminin işçilik alacaklarının tahsili istemiyle İzmir 2. İş Mahkemesi 2016/359 E. Sayılı 
dosyası ile dava açılmıştır. Ücretin TTB tarifesine göre ödeneceğine dair açık hüküm olmaması 
ve sözleşme koşullarındaki değişikliklere hekimin itiraz etmediği gerekçesiyle davanın reddine 
karar verilmiştir. Karara yapılan itiraz reddedilmiştir.  

5-) İş akitleri haksız ve geçersiz nedenlerle feshedilen ve işe iade davalarını kazanan 3 işyeri heki-
minin işe iade başvurusu kabul edilmemiş, mahkemece öngörülen tazminatları ödenmiş ancak 
kıdem, ihbar, yıllık izin ve ikramiye alacakları ödenmemiştir. Alacakları ödenmeyen hekimler adı-
na açılan davalarda alacakların tahsiline karar verilmiştir. 

Yargıtay, mahkeme kararının ikramiye alacağına yönelik kısmını bozmuştur. Bir kısım davanın 
temyiz incelemesi devam etmekte, bir kısım davada bozma kararı sonrası yargılama devam et-
mektedir.  

6-) Eşrefpaşa Belediye Hastanesinde görev yapmakta iken aynı zamanda farklı işyerlerinde işyeri 
hekimliği yapan bir kısım hekimin iş akdinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 14/2.
maddesi gerekçe gösterilmek suretiyle feshi üzerine işyeri hekimlerinin kıdem ve ihbar tazminatı 
ile yıllık izin ücret alacaklarının tahsili istemiyle davalar açılmıştır. Bütün davalarda alacakların 
tahsiline karar verilmiştir. Bir kısım davada, Yargıtay, yönetmelik nedeniyle zorunlu fesih olduğu 
için ihbar tazminatı ödenemeyeceği yönünde bozma kararı vermiştir. Bozma kararı uyarınca dos-
yaları değerlendiren İş Mahkemeleri, direnme kararı vermiştir. Temyiz incelemesi sonucu ihbar 
tazminatına hükmedilmesi gerektiği kararı verilmiştir. 

9-) Onur Kurulu Kararlarına Karşı Açılan Davalar
 
1-) 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, yargılama devam et-
mektedir.

2-) 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 et-
mektedir.

3-) 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, yargılama devam et-
mektedir.
4-) 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, yargılama devam etmek-
tedir.

5-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen soruşturma açılmasına gerek olmadığı yö-
nündeki karara karşı şikayetçi tarafından Ankara 14. İdare Mahkemesi 2018/1877 E. Sayılı dosyası 
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ile açılan davada, yargılama devam etmektedir.

6-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezasının iptali için Ankara 11. İdare 
Mahkemesi 2019/1625 E. Sayılı dosyası ile hekim tarafından açılan davada, davanın reddine karar 
verilmiştir. İstinaf incelemesi devam etmektedir. 

7-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezasının iptali için hekim tarafından 
Ankara 2. İdare Mahkemesi 2018/1461 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, davanın reddine karar 
verilmiştir.  Karara karşı yapılan istinaf başvurusu reddedilmiştir.  

8-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezasının iptali için Ankara 9. İdare 
Mahkemesi 2018/2491 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, disiplin cezasının iptaline karar veril-
miştir. Karara karşı yapılan istinaf başvurusu reddedilmiştir.  

9-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezasının iptali için Ankara 9. İdare 
Mahkemesi 2018/2490 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, disiplin cezasının iptaline karar veril-
miştir. Karara karşı yapılan istinaf başvurusu reddedilmiştir.  

10-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezasının iptali için hekim tarafından 
Ankara 2. İdare Mahkemesi 2018/2279 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, davanın reddine karar 
verilmiştir. Hekimin istinaf başvurusu reddedilmiştir.  

11-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen bir hekim hakkında verilen soruşturma açıl-
masına gerek olmadığı yönündeki karara karşı Ankara 16. İdare Mahkemesi 2018/386 E. Sayılı 
dosyası ile açılan davada, davanın reddine karar verilmiştir. Davacı tarafından yapılan istinaf baş-
vurusu reddedilmiştir.  

12-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen soruşturma açılmasına gerek olmadığı yö-
nündeki karara karşı Ankara 8. İdare Mahkemesi 2017/3702 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, 
davanın reddine karar verilmiştir. Davacı tarafından yapılan istinaf başvurusu reddedilmiştir.  

13-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen soruşturma açılmasına gerek olmadığı yö-
nündeki karara karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi 2016/3389 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, 
davanın reddine karar verilmiştir. 

14-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezasının iptali için Ankara 2. İdare 
Mahkemesi 2018/1461 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, davanın reddine karar verilmiştir. Karara 
yapılan itiraz reddedilmiştir. 

15-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezasının iptali için Ankara 4. İdare 
Mahkemesi 2017/268 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, davanın reddine karar verilmiştir. Dava-
cının İstinaf başvurusu reddedilmiştir. 

16-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen soruşturma açılmasına gerek olmadığı yö-
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nündeki karara karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi 2016/3389 E. Sayılı dosyası ile açılan davada 
davanın reddine karar verilmiştir.  

17-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen soruşturma açılmasına gerek olmadığı yö-
nündeki karara karşı Ankara 17. İdare Mahkemesi 2016/1229 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, 
hekimin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmediği ve hekime ceza verilmesi gerektiği ge-
rekçesiyle Onur Kurulu kararının iptaline karar verilmiştir.   

18-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu’nun bir hekim ile ilgili verdiği ceza verilmesine yer olmadığı 
kararına karşı Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 2014/1305 E. Sayılı dosyası ile açılan davada ceza 
verilmesine yer olmadığı kararının iptaline karar verilmiştir. Karar temyiz edilmiş olup temyiz so-
nucu beklenmektedir. 

19-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu kararı uyarınca 15 gün geçici meslekten alıkoyma cezası ile 
cezalandırılan bir hekimin Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 2013/1238 E. Sayılı dosyası ile açtığı 
davada, davanın reddine karar verilmiştir. Karara karşı hekim tarafından yapılan temyiz başvurusu 
reddedilmiştir.  

 
10-) Çevre Davaları

1-) Çeşme Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cum-
hurbaşkanlığı kararının iptali için açılan dava Danıştay’da devam etmektedir. 

2-) Çeşme Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi için alınan acele kamulaştırma kararının iptali 
için açılan davada Danıştay, davacıların dava açma ehliyeti olmadığı gerekçesiyle davanın red-
dine karar vermiştir.  

3-) İzmir Güzelbahçe’de Go-Kart Pisti yapılmasına olanak tanıyan imar değişikliğine karşı İzmir 5. 
İdare Mahkemesi 2019/1569 E. sayılı dosyası ile bir kısım bölge sakini tarafından açılan davaya 
müdahil olmak üzere dilekçe verilmiştir. Müdahale talebimiz ile ilgili karar beklenmektedir. 

4-) İzmir Foça sınırları içinde yapılması planlanan Biyokütle Enerji Santrali Projesi için verilen ÇED 
gerekli değildir kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle İzmir 6. İdare Mahkemesi 
2019/967 E. sayılı dosyası ile açılan davada, işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş-
tir. Yargılama devam etmektedir.  

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 Mah-
kemesindeki aynı nitelikteki dava ile bağlantı nedeniyle davanın esası kapatılarak dosyanın İzmir 
5. İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.  

6-) Bergama Kapıkaya mevkinde yapılması planlanan altın-gümüş-bakır madeni açık ocak işlet-
mesi 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 
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dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Temyiz incelemesi devam etmektedir. 

7-) İzmir Emiralem Alaniçi Köyü sınırları içinde yer alan bir bölgede Kalker Ocağı, Kırma-Eleme 
Tesisi için verilen ÇED olumlu kararının iptali istemiyle İzmir 2. İdare Mahkemesi 2018/210 sayılı 
dosyası ile açılan davaya müdahil olunmuştur. İşlemin yürütmesinin durdurulmasına ve sonra-
sında iptaline karar verilmiştir. Davalıların temyiz talebi reddedilmiştir.  

8-) Bergama Ovacık Altın Madeni 3. Atık Depolama Tesisi Projesi CED olumlu kararına karşı mes-
lek örgütleri ve dernekler tarafından İzmir 3. İdare Mahkemesi 2017-1432 E. Sayılı dosyası ile açı-
lan davada davanın reddine karar verilmiştir. Karar temyiz edilmiştir.  

9-) Bergama Ovacık Altın Madeni hakkında 2009/7 nolu genelge uyarınca verilen CED olumlu 
kararına karşı meslek örgütleri ve dernekler tarafından İzmir 6. İdare Mahkemesi 2017-1317 E. Sa-
yılı dosyası ile açılan davada davanın reddine karar verilmiştir. Temyiz başvurusu reddedilmiştir.  

10-) Aliağa Termik Santrali hakkında verilen 22.03.2017 tarihli CED olumlu kararına karşı meslek 
örgütleri, dernekler ve vatandaşlar tarafından İzmir 5. İdare Mahkemesi 2017-1072 E. Sayılı dos-
yası ile açılan davada ÇED olumlu kararının iptaline karar verilmiştir. Bir kısım vatandaş yönünden 
davanın reddine karar verilmiştir. Karar taraflarca temyiz edilmiş olup temyiz incelemesi sonu-
cunda ehliyet yönünden kısmen bozma ve kısmen ret kararı verilmiştir.    

11-) Efemçukuru Altın Madeni Kapatise Artışı için verilen ÇED olumlu kararının iptali için meslek 
örgütleri ve derneklerle birlikte açılan davada, İzmir 1.İdare Mahkemesi 2013-801 E. sayılı dosyası 
ile, 31.12.2012 tarihli ÇED olumlu kararının iptaline karar verilmiştir. Temyiz sonucu karar bozul-
muştur. Bozma kararı uyarınca yeniden bilirkişi 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 Mahke-
mesi 2016/560 E. Sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir. Karar davacılar tarafından tem-
yiz edilmiştir. Temyiz üzerine, karar davacılar lehine bozulmuştur. Bozma kararı uyarınca, İzmir 1. 
İdare Mahkemesi 2018/1054 E. Sayılı dosyası ile yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda 
davanın reddine karar verilmiştir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.  

12-) Efemçukuru Altın Madeni için verilen 17.11.2015 tarihli ÇED olumluluk raporunun iptali iste-
miyle meslek örgütleri ve derneklerle birlikte açılan davada, İzmir 6. İdare Mahkemesi 2015/730 
E. Sayılı dosyası ile işlemin iptaline karar verilmiştir. Temyiz sonucu kararın bozulmasına karar ve-
rilmiştir. Bozma kararı üzerine yeniden yapılan incelemede, İzmir 6. İdare Mahkemesi 2017/1127 
sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir. Kararın temyizi üzerine Danıştay tarafından kara-
rın davacılar lehine bozulmasına karar verilmiştir.  İzmir 6. İdare Mahkemesi’nin 2018/1401 E. Sa-
yılı dosyası ile yapılan yargılama sonucunda davanın reddine karar verilmiştir. Temyiz incelemesi 
devam etmektedir.  

11-) Diğer Davalar

1-) KHK ile ihraç edilmesi sonucu yurtdışı çıkış yasağı konulan bir hekimin, savcılık soruşturması 
sonucu kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Hekimin yurtdışına çıkış yasağının kaldırıl-
ması talebi reddedilmiştir. Ret işleminin iptali için açılan dava sürecinde, hekimin pasaportu iade 
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edilmiştir. Yargılama sonucunda, hekimin pasaportu iade edildiği için karar verilmesine yer olma-
dığı kararı verilmiştir.  
 
2-) Covid-19 salgını sırasında İzmir Tabip Odası ismini ve logosu kullanarak, halkı panik ve endi-
şeye sevk edecek şekilde gerçek dışı görseller paylaşan kişi veya kişilerin tespit edilerek ceza-
landırılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapılmıştır. Soruşturma devam 
etmektedir. 

3-) Hekime şiddet olgusu sonrasında, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hekime şiddeti öven 
ve suç işlemeye tahrik eden kişi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıl-
mıştır. Soruşturma devam etmektedir.

4-) Hekim olmadığı halde hekimlik yetki alanına giren işlemler yapan bir kişi hakkında yaptığımız 
suç duyurusu üzerine, İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi 2019-212 E. Sayılı dosyası ile kişinin ce-
zalandırılmasına karar verilmiştir.

5-) Hekim olmadığı halde hekimlik yetki alanına giren işlemler yapan bir kişi hakkında yapılan suç 
duyurusu üzerine, İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi 2018-1041 E. Sayılı dosyası ile kişinin cezalan-
dırılmasına karar verilmiştir

6-) Giresun’da gerçekleşen bir olayla ilgili olarak aile hekimi hakkında gerçek dışı değerlendir-
meler içeren Yeni Asır Gazetesindeki yazı hakkında (tekzip) talebinde bulunulmuştur. İzmir 1. Sulh 
Ceza Mahkemesi tarafından talebimiz kabul edilmiştir. Karara Yeni Asır tarafından yapılan itiraz 
kabul olmuş ve talebimiz reddedilmiştir. Bu karara karşı İzmir 2. Sulh Ceza Mahkemesine itiraz 
edilmiştir. İtirazımız reddedilmiştir. 
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2005 yılında Odamız bünyesinde kurulan “İzmir Tabip 
Odası İlkyardım Eğitim Merkezimiz” ve 2010 yılında ku-
rulan “İzmir Tabip Odası İlkyardım Eğitici Eğitimi Mer-
kezimiz” kuruluşlarından itibaren çalışmalarını her ge-
çen 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 halinde olan eğitim ku-
rumlarımız  İzmir‘de yapılan tüm ilkyardım eğitimlerin-
de yaşanan problemlerin çözümünde etkin rol oyna-
maktadır.

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

Yeni Corona Virüsü (Covid-19)’dan dolayı Türkiye ge-
nelinde eğitimler 16 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakan-
lığı tarafından geçici olarak durdurulmuştur.

2018 Nisan – 2020 Haziran tarihleri arasında toplam 
Eğitim sayılarımız;

• 745 kişiye Temel İlkyardım Eğitimi; 
• 1023 kişiye Yenileme İlkyardım Eğitimi  
• 44 kişiye Eğitici Eğitimi verilmiştir.

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

Dr. Oğuz YANIK
Mesul Müdür

İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ



-335-

İzmir Tabip Odası 2018-2020 Genel Kurul Çalışma Raporu

DENETLEME KURULU RAPORU 
VE MALİ TABLOLAR 



İzmir Tabip Odası 2018-2020 Genel Kurul Çalışma Raporu

-336-

İzmir Tabip Odası’nın 01.04.2018-31.03.2019 tarihleri arasındaki faaliyetleri ve harcamala-
rının tetkiki sonucunda hazırlanan Denetleme Kurulu raporu aşağıda sunulmuştur:

1. Yönetim Kurulu’nun mevzuata uygun iş bölümü yaptığı, düzenli olarak gereken aralıklarla 
toplandığı, oda faaliyetleri ve harcamaları konusunda usülüne uygun olarak karar alındığı 
ve alınan kararların karar defterine yazılarak yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalandığı 
tespit edilmiştir.

2. İlgili mevzuatı uyarınca tutulması zorunlu olan defterlerin noter onaylarının yaptırılmış 
olduğu, defterlerin zamanında ve düzenli olarak tutulduğu tespit edilmiştir. 

3. Oda gelir ve giderlerinin muntazam ve eksiksiz olarak, usulüne uygun bir şekilde muhase-
beleştirildiği, mali belgelerin muhafaza edildiği tespit edilmiştir.

4. Nakdi varlıkların tetkiki neticesinde 31.03.2019 tarihi itibarıyla, İzmir Tabip Odası kasasın-
da 21.013,67 TL; Türkiye İş Bankası Vadesiz hesabında 19.258,72 TL; Türkiye İş Bankası Va-
deli hesabında 243.662,92 TL; T.C. Ziraat Bankası Vadesiz Hesabında 312,79 TL; Denizbank 
Vadesiz Hesabında 11.698,38 TL; Finansbank Vadesiz Hesabında 82,48 TL; Akbank Vadesiz 
Hesabında 621,91 TL olmak üzere toplam 296.650,87 TL nakdi olduğu tespit edilmiştir.

5. İzmir Tabip Odası iktisadi teşekkülü olan İlkyardım Eğitim Merkezi faaliyetleri ve faaliyet-
leri ve harcamalarınnın tetkiki neticesinde  gelir ve giderlerin muntazam ve eksiksiz olarak, 
usulüne uygun bir şekilde muhasebeleştirildiği, mali belgelerin muhafaza edildiği tespit edil-
miştir. 31.03.2019 tarihi itibarıyla İzmir Tabip Odası İlkyardım Eğitim Merkezinin Kasasında, 
194,80 TL; İş Bankası hesaplarında 8117,40 TL nakdi olduğu görülmüştür. 

İşbu rapor aşağıda isim ve soyisimleri yazılı denetim kurulu üyeleri tarafından oybirliği ile 
tanzim edilmiş olup 10.04.2019 tarihinde imzalanmıştır.

Dr.Fatih SUN       Dr. Sabri DERELİ  Dr.F. Yüce AYHAN     

01.04.2018- 31.03.2019 DÖNEMİNE AİT DENETLEME KURULU RAPORU
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01.04.2019 - 31.03.2020 tarihleri arasındaki Oda’mız faaliyetlerinin evrak üzerinde yapılan incele-
meleri sonucunda hazırlanan Denetleme Kurulu raporumuz aşağıdadır.

1-) Tutulması zorunlu olan defterler zamanında ve düzenli olarak tutulmuş, noter onayları zama-
nında 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 muhasebeleş-
tirilmiştir. 

4-) 31.03.2020 tarihi itibarıyla, İzmir Tabip Odası kasasında 8.756,46 TL; İş Bankası Vadesiz hesa-
bında 37.380,35 TL; İş Bankası Vadeli hesabında 709.363,94 TL; TC.Ziraat Bankası Vadesiz Hesa-
bında 5.333,95 TL; Denizbank Vadesiz Hesabında 10.807,45 TL; Finansbank Vadesiz Hesabında 
82,48 TL; Akbank Vadesiz Hesabında 580,61 TL olmak üzere toplam 763.548,78 TL olduğu tespit 
edilmiştir.

Ayrıca kredi kartı tahsilatlarından vadesi gelmemiş 92.149,10 TL alacağımız olduğu görülmüştür.

5-) İzmir Tabip Odası İlkyardım Eğitim Merkezi çalışmaları ve gelir-gider kalemleri ile ilgili yapılan 
incelemede; 
01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin net karının 71.127,32 TL,
01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ilişkin net karının  9.430,57 TL olduğu görülmüştür.  

30.06.2020 tarihi itibarıyla İzmir Tabip Odası İlkyardım Eğitim Merkezinin Kasasında, 139,92 TL; 
bankalarda 14.708,97 TL nakit mevcudunun olduğu görülmüştür. 

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

7-) Üye aidatlarının ödenmesi konusunda üyelerimizin duyarlılığının arttığı gözlenmiş, 30.06.2020 
sonu itibariyle aidat gelirlerinin 2.188.906,69 TL olduğu dikkat çekmiştir.  Yönetim Kurulumuza ve 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 

Genel Kurula arz ederiz.

Dr. F. Yüce AYHAN    Dr.Fatih SUN    Dr.Sabri DERELİ

01.04.2019 - 30.06.2020 DÖNEMİNE AİT DENETLEME KURULU RAPORU
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