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İZMİR TABİP ODASI E-BÜLTEN
İzm�r Gem� Söküm Koord�nasyonu Grubu: NAE SAO PAULO savaş gem�s�ne karşı 
yürütülen mücadeledek� gel�şmeler� aktardı.

İzm�r Gem� Söküm Koord�nasyonu Grubu; İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes�, TMMOB İzm�r İl Koord�nasyon Kurulu, İzm�r
Tab�p Odası, İzm�r Barosu, DİSK, KESK, Send�kalar, Kent Konseyler�, s�v�l toplum kuruluşları, s�yas� part�ler ve çevre
platformları tarafından düzenlenen ortak basın açıklamasında Brez�lya Donanmasına a�t NAE SAO PAULO savaş
gem�s�ne karşı yürütülen mücadeledek� gel�şmeler aktarılmış, zeh�rl� gem� hareketler�n�n tak�b�n� sürdürmek, hukuk�
sürec� tak�p etmek, uluslararası etk�nl�kler� gen�şletmek, uygun eylem ve etk�nl�kler�n koord�nasyonu sağlamak
görevler�ne devam etme konusundak� kararlılık �fade ed�lm�şt�r.
İzm�r Tab�p Odası adına konuşan yönet�m kurulu üyes� Uzm.Dr.Yüce Ayhan, bu mücadelede başarı sağlanacağına da�r
�nanca vurgu yaparak, bu konuda sağlanacak başarının �şç� sağlığı ve toplum sağlığı açısından tehd�t oluşturan
�şletmeler�n yen�den yapılandırılması �ç�n yen� b�r başlangıç olması gerekt�ğ�n� bel�rtm�şt�r.



İzm�r Ekonom� Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Öğrenc�ler� 
Yönet�m Kurulumuzu z�yaret ett�.
İzm�r Ekonom� Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Öğrenc�ler� Yönet�m Kurulumuzu 6 Eylül 2022 tar�h�nde z�yaret ett�. 

Z�yarete, İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Prof.Dr. Süleyman Kaynak, Genel Sekreter Uzm. Dr. Ceylan Özkan, Yönet�m
Kurulu Üyeler� Uzm. Dr. Haldün Ön�z ve Dr. Serkan Şen katıldı. 

Z�yarette, Ekonom� Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� öğrenc�ler�n�n sorunları, tıp öğrenc�ler� kom�syonu çalışmaları, İzm�r Tab�p Odası
etk�nl�kler� konularında b�lg�ler paylaşıldı.
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‘İşyer� hek�mler� haklarını �st�yor!’ basın açıklaması 9 Eylül 2022 tar�h�nde İzm�r Tab�p Odası konferans salonunda yapıldı.

Basın açıklamasına, İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, İzm�r Tab�p Odası Genel Sekreter� Uzm. Dr. Ceylan Özkan, İşyer�
Hek�mler� Derneğ� Dr. Hülya Çamlıbel ve İzm�r Tab�p Odası İşç� Sağlığı ve İşyer� Hek�ml�ğ� Kom�syonu Üyes� Dr. Mustafa Vatansever katıldı. 

Basın açıklaması açılış konuşmasını İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak yaptı. Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “Ülkem�zde asgar�
ücret 5500 TL, 6250 TL c�varında açlık sınırı ve yoksulluk sınırı da 22.500 TL c�varında olarak �fade ed�lmekte. Türk�ye’de çalışanların yarıdan
fazlası yaklaşık % 54’ü asgar� ücret veya c�varında görev yapmakta ya da çalışmakta. Türk�ye’de 340.000 �ş yer�nde görev yapmakta olan 14.000
dolayında �şyer� hek�m� bulunmaktadır ve bu hek�mler�m�z�n de yaşam koşulları her geçen gün g�derek zorlaşmaktadır. Türk Tab�pler� B�rl�ğ�
tarafından ve İzm�r Tab�p Odası tarafından hazırlanmış basın metn� s�zlerle paylaşacağız.” ded�.

Basın açıklamasını İzm�r Tab�p Odası Genel Sekreter� Ceylan Özkan okudu. Uzm. Dr. Ceylan Özkan, "B�z �şyer� hek�mler�n�n ücretler� tar�h�m�z�n en
düşük sev�yes�ne ger�led�. Çalışma şartlarımız olağanüstü ağırlaştı ve �ş güvencem�z ortadan kalktı. Maaşlarımız düzenl� ödenm�yor. SGK
pr�mler�m�z OSGB (Ortak Sağlık Güvenl�k B�r�mler�) ş�rketler� tarafından eks�k yatırılarak geleceğ�m�z gasp ed�l�yor. Kullandığımız araç ve akaryakıt
harcamaları �le b�lg�sayar ve �nternet g�b� g�derler� kend�m�z ödemek zorunda kalıyoruz. İz�n hakkımızın kısıtlandığı, Çalışma ve Sosyal Güvenl�k
Bakanlığı tarafından yer�nde ve etk�l� denet�mler�n yapılmadığı, ama en öneml�s� de meslek� bağımsızlığımızın her geçen gün erozyona uğratıldığı
b�r ortamda çalışmaktan yıldık, yorulduk" d�yerek sorunlarını d�le get�rd�. 340 b�n �şyer�nde görev yapan 14 b�ne yakın �şyer� hek�m� olarak
sorunlarını anlatmaktan yorulduklarını ve artık çözüm �sted�kler�n� bel�rten Ceylan Özkan, talepler� sıraladı: 

• Ücretler�m�z� düşürmey�, �şç�ye ve �ş ortamını düzeltmeye ayırdığımız ve zaten yeters�z olan sürey� kısaltmayı aklınızdan dah� geç�rmey�n. Tam
aks�ne h�zmet süreler�m�z� arttırın, 

• Meslek� bağımsızlığımızın, �ş güvencem�z�n, özlük haklarımızın, çalışma koşullarımızın önündek� en büyük engel olan, kader�m�z� patronların
�nsafına terk eden pol�t�kaların değ�şmes� �ç�n meslek örgütümüz �le görüşerek, �şç� sağlığı h�zmet�n�n kamusallığını da göz önünde bulunduracak
gerekl� düzenlemeler� hayata geç�r�n, 

• Meslek örgütümüz Türk Tab�pler� B�rl�ğ�’n�n el�nden aldığınız yetk�ler� �ade ed�n" ded�. 

İşyer� Hek�mler� Derneğ� Yönet�m Kurulu Üyes� Dr. Hülya Çamlıbel, “Sağlık h�zmet� sağlık kuruluşunda ver�l�r ancak �şyer� hek�mler� �ç�n
tanımlanmış, f�z�k� koşulları bel�rlenm�ş b�r çalışma alanı dah� bulunmamaktadır. Sadece çalışma bakanlığına bağlı olması, etk�n sağlık h�zmet�
sunumunu olumsuz etk�lemekted�r. B�r uzmanlık alanı olması gerek�rken yeterl� b�r eg�t�m sürec�nden gecmeyen, 5 y�lda b�r cal�sma bakanl�g�na
yat�r�lan para kars�l�g� yen�lenen sert�f�kalar neden�yle �syer� hek�m� meslek� b�lg� ve becer�s�n� kend� cabas�yla guncel tutmak durumundadır. B�r
d�ğer konu da emekl� olduğu halde geç�reb�lmek �ç�n çalışmak zorunda olan hek�mlerd�r. Emekl� hek�mler�n�n gel�rler� arasında büyük farklılıklar
bulunmakta, yalnız emekl� sandığı emekl� hek�mler�ne ver�len ek ödemeler, çalıştıkları �ç�n kes�lmekted�r. Özetle �şyer�hek�ml�ğ� , b�r hob� ya da ek
gel�r kaynağı değ�ld�r, c�dd� b�r �ş ve uzmanlık alanı olup, �ş kazalarını azaltmak, meslek hastalıklarını önlemek, ergonom�k nedenlerle �ş günü
kayıplarını önlemek g�b� m�ll� gel�re ve üret�me son derece büyük katkılar sağlayab�leceğ� gerçeğ�n� fark etmek öneml�d�r.” ded�. 

İzm�r Tab�p Odası İşyer� Hek�ml�ğ� Kom�syonundan Dr. Mustafa Vatansever �se emekl� hek�m olup çalıştığım �ç�n ödeme ver�lm�yor. Kes�nt�ler�n
yapılmaması, çalıştığımız �ç�n cezalandırılmamız gerek�yor. Artık yeter �ş güvences� yönet�c�ler�n �k� dudağı arasında olmamalı. B�zler tek b�r
sözleşmeyle �ş güvences�n�n olduğu �şç� sağlığı h�zmet� sunmaktan onur duyarız. 14 b�n hek�m bu alanda çalışmakta ve sorunları görmezden
gel�nmekted�r. Ac�len yetk�l�ler ses�m�z� duymalı" ded�.

‘İşyer� hek�mler� haklarını �st�yor!’ basın açıklaması 9 Eylül 2022 tar�h�nde yapıldı.



İzm�r Sağlık Platformu tarafından, “Bu sağlıkta Ş�ddet Değ�l, Terördür! Bu Vahşet
Önlenmel�d�r!” basın açıklaması yapıldı.
İzm�r Sağlık Platformu tarafından, İstanbul Esenyurt Devlet Hastanes�'nde güvenl�k görevl�s� Tuğrul Okudan'ın b�r hasta yakını tarafından
bıçaklanarak öldürülmes�ne tepk� göster�lerek “Bu sağlıkta Ş�ddet Değ�l, Terördür! Bu Vahşet Önlenmel�d�r!” konulu basın açıklaması 15 Eylül 2022
tar�h�nde İzm�r Tab�p Odası Konferans Salonunda yapıldı.

Ortak basın açıklaması İzm�r Tab�p Odası Genel Sekreter� Uzm.Dr. Ceylan Özkan tarafından yapıldı. Dr. Ceylan Özkan; “İstanbul Esenyurt Devlet
Hastanes� güvenl�k görevl�s� arkadaşımız Tuğrul Okudan, görev� başınxdayken b�r hasta yakını tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak vahş� b�r
şek�lde katled�lm�şt�r. Sağlıkta ş�ddet , artık 24 saat tüm sağlık çalışanlarının hemen d�b�nded�r ve ne yazık k� , hükümet ve kamu yönet�c�ler� , bu
ağır ve sınırsız vahşet�n hem sey�rc�s� hem özend�r�c�s� olarak canını kaybeden , yaralanan , hakarete ve aşağılamaya uğrayan tüm sağlık
çalışanlarının sorumlusudurlar …. Artık bu sadece ş�ddet değ�l “Sağlıkta Terör” dür. 

Yıllardır �natla sürdürülen ve “sağlıkta dönüşüm “ adıyla uygulanan acımasız sağlık pol�t�kası artık tıkanmıştır. Herşey�n paraya ve paranın da
m�lyonlarla �fade ed�len kavramlara dönüştüğü sağlık s�stem�nde , herşey t�caret aracı hal�ne get�r�lm�ş , hastalar müşter� , sağlık kuruluşları ve
hastaneler �se �nsanların �sted�kler�n� alab�lecekler�n� düşündükler� �şletmeler hal�ne get�r�lm�şt�r. Ne kadar çok müşter� , o kadar �ş ve para
düşünces�yle t�car�leşt�r�len sağlık s�stem�nde , ne kadar çok hasta o kadar çok �şletme kârı mantığının es�r� olan b�r dönüşüm yaratılmıştır. 

Yılda 1.3 m�lyar hasta bakılması , 130 m�lyon hastanın ac�l serv�slerde yığılması , nerdeyse her 20 günde b�r ülke nüfusu kadar �nsanın sağlık
s�stem�ne g�r�ş yapması ve elden geç�r�lmes� , mevcut yeters�z , yatırımsız sağlık s�stem�n�n bu kışkırtılmış hasta tsunam�s� altında ez�l�p
ufalanmasına yol açmıştır. Sağlık Bakanlığı ve Hükümet , yılların b�r�kt�rd�ğ� sorunları artık halının altına süpürememekte , örneğ�n 5 dak�kada b�r
hasta yazılan randevu s�stem�n� kend�s� tıkamaya çalışarak, ayda üç hakla sınırlandırarak bu s�stem�n çıkmazlarını b�zzat kend�s� �t�raf etmekted�r.
Sağlık s�stem�nde günde ortalama 80 tane ş�ddet olayı kayıtlara geçmekted�r. Bu b�r tesadüf olamaz. Bu b�r hükümet pol�t�kasıdır. Sağlıkta ş�ddet ,
yıllardır yapılan uyarılara kulaklarını kapatan ve meslek örgütler�n�n b�lg� ve b�r�k�m�n� d�kkate almayan kamu yönet�m�n�n , tıkanmış sağlık
s�stem�n� yürüyormuş g�b� göstermeye çalışmasının sonucudur. 

Tıkanmış s�stem� yürüyormuş g�b� göstermek �ç�n de sağlık çalışanları �le toplumu ve hastaları karşı karşıya get�rmekte , bu s�stem� ben
çalıştıramadım , sen zorla ve ş�ddet kullanarak çalıştırmalısın d�yerek , toplumun sağlık h�zmet�n� adeta zor kullanarak almasının önünü açan pol�t�k
yaklaşımı serg�lemekted�r. Bu yaklaşımı kınıyoruz, redded�yoruz ve değ�şt�rmeye and �ç�yoruz. 

Hükümet ve Sağlık Bakanlığı vatandaşını , randevu almak �ç�n , muayene olmak �ç�n , reçete yazdırmak �ç�n , rapor almak �ç�n , tetk�k yaptırmak �ç�n
, zor kullanmaya teşv�k eden b�r tutum �ç�nded�r. Bu konuda en ufak b�r tedb�r alınmamakta , sıradan AVM ‘lerde b�le yaygın kullanılan x-R c�hazları
b�le sağlık tes�sler�ne çok görülmekted�r. Güvenl�k önlem� h�çb�r şek�lde alınmamaktadır ve h�çb�r caydırıcı yaptırım uygulanmamaktadır. Her sağlık
çalışanı ,ev�nden �ş�ne g�derken ölüm korkusu ve kaygısı �le g�tmekted�r. Tuğrul Okutan da dün ev�nden çıkarken , aynı kaygı �le yola çıktı ve
maalesef hep�m�z�n korktuğu müess�f ve vahş� olay , onun başına geld�. 

TTB ve d�ğer Sağlık alanındak� Örgütler�n öner�ler�ne ş�md�ye kadar kulak tıkanmıştır. Sağlıkta ş�ddet yasası h�çb�r şek�lde ele alınmamakta , bu
konuda 1 ağustosta , özel oturum çağrısı yapıldığı halde , �kt�dar başta olmak bazı s�yas� part�ler�n m�lletvek�ller� , kul�ste oturup , genel kurul
salonuna g�rmeyerek , sağlık çalışanlarının hayatını h�çe saydıklarını �t�raf etm�şlerd�r. Bunu unutmadık unutmayacağız. Bu m�lletvek�ller�n� , bu
part�ler� tek tek kınıyoruz.  

Sağlıkta terör neden�yle hayatını kaybeden tüm sağlık emekç�ler�n�n anısı yaşatılacaktır ve hem sorumlular hem de bu can�lere kol kanat gerenler�n
tümünden yargının hesap sormasını talep ed�yoruz.. Tweetle bakanlık yönetenler� kınıyoruz… 

B�r an önce sağlık alanında çalışan örgütler ve TTB ‘n�n sağlıkta ş�ddet yasası konusundak� öner�ler� , mecl�se get�r�lmel�d�r. Tüm sağlık
kuruluşlarında , en yüksek derecede güvenl�k önlemler� alınmalı , caydırıcı , günlük prat�k ve yasal süreçler b�r an önce hayata geç�r�lmel�d�r. 

Ev�m�zden çıkarken , can korkusu ve ölüm kaygısıyla �ş�m�ze g�tmek �stem�yoruz. B�r canın daha kaybed�lmes�ne tahammülümüz yoktur… sağlıkta
alanındak� terör artık ülken�n en öneml� sorunudur. Bu vahşet önlenmel�d�r. Hemen şu anda …. H�ç gec�kmeden…” ded�.

Platform tems�lc�ler�n�n kısa konuşmalarının ardından basın açıklaması sona erd�.
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15 Eylül tar�h�nde �ş bırakan as�stanlar İzm�r Dokuz Eylül Ün�vers�tes� Tıp 
Fakültes� Hastanes� önünde b�r basın açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanlığı Hastaneler�nde çalışan hek�mlere yönel�k ücret artışının ün�vers�te hastaneler�nde uygulanmamasını, özell�kle aynı kurumda görev
yapan as�stan hek�mler�n farklı kadro uygulamaları neden�yle farklı ücretler alması eş�ts�zl�ğ�ne karşı as�stan hek�mler 15-16 Eylül tar�hler�nde �ş
bıraktı.

15 Eylül tar�h�nde �ş bırakan as�stanlar İzm�r Dokuz Eylül Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Hastanes� önünde b�r basın açıklaması yaptı. 

Basın açıklamasına İzm�r Tab�p Odası adına Genel Sekreter Uzm.Dr. Ceylan Özkan, Yönet�m Kurulu Üyes� Uzm. Dr. Haldün Ön�z ve oda akt�v�stler�
katıldı.

Basın açıklaması önces�nde b�r hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen İstanbul Esenyurt Devlet Hastanes�'nde güvenl�k görevl�s� Tuğrul
Okudan �ç�n saygı duruşunda bulunuldu. 

Basın açıklaması, As�stan Dr. Nazlı Can Aras, As�stan Dr. Yağmur Dokuyan ve As�stan Dr. Alperen Yılmaz tarafından okundu. Basın açıklamasında,
“B�zler, Türk�ye’n�n dört b�r yanında görev yapmakta olan as�stan hek�mler olarak haklarımızı savunmak �ç�n ülke çapında ün�vers�telerde çalışan
meslektaşlarımızla b�rl�k olduk ve bu basın açıklamasını meslek örgütümüz ve send�kalarımızla b�rl�kte tüm ülkede tek ses olarak yapma kararı aldık. 
Ağır çalışma ve eğ�t�m şartları, can güvenl�ğ�m�z�n olmaması, 5 dak�kada b�r hasta bakma dayatmasıyla kal�tes�z sağlık h�zmet� ver�lmes�, 36 saatl�k
nöbetler, �z�nler�m�z�n ver�lmemes�, 30 gün/24 saat ücrets�z �cap nöbetler�, malprakt�s davalarında haksız ve orantısız rücular, normal mesa�n�n yarısı
kadar ücrete zorunlu nöbetler, ad�l olmayan ücret dağılımı ve emekl�l�ğe yansıyan tek kalemde maaş ver�lmemes� g�b� b�rçok özlük hakkımız ısrarla
görmezden gel�nmekte ve emeğ�m�z sömürülmekted�r….” “15 Eylül 2022 tar�h�nde YÖK �ç�n yayınlanan yönetmel�kte hak kaybına uğradığımızı,
ayrıştırmalara devam ed�ld�ğ�n� görmektey�z. Tüm bu nedenlerle tüm ülkede bugün ve yarın �ş bırakılması kararı alınmıştır. İş bırakma kapsamına ac�l
serv�s ve pol�kl�n�kler�, doğum salonu, elekt�f har�ç amel�yatlar, COVID/Onkoloj�/Hematoloj� pol�kl�n�kler� ve tüm yatan hasta serv�s çalışanları dah�l
ed�lmem�şt�r. Bundan sonrak� süreçlerde de hak arayan ve talepler� yeter� kadar karşılanmayan tüm sağlık emekç�s� arkadaşlarımızın mücadeles�n�
destekl�yoruz ve dayanışma �ç�nde olacağımızı, �ş barışımıza sah�p çıkacağımızı bel�rt�yoruz. Talepler�m�z yer�ne get�r�lmed�ğ� takd�rde bel�rl�
aralıklarla �ş bırakma dah�l tüm hak arayışlarımıza devam edeceğ�m�z� ve mücadelem�zden vazgeçmeyeceğ�m�z� b�ld�r�r�z…”den�ld�. 
Basın açıklaması �ç�n tıklayınız…
İzm�r Sağlık Platformu adına b�r açıklama yapan İzm�r Tab�p Odası Genel Sekreter� Uzm. Dr. Ceylan Özkan, as�stan hek�mler�n haklı mücadeleler�nde
sonuna kadar yanlarında olduklarını bel�rterek, yapılan yasal düzenlemeler as�stan hek�mler�n talepler�n� karşılamadığına değ�nd�. “Hek�mler, y�ne ağır
�ş yükü altından ne kadar çok çalışırlar, amel�yat yaparlar, pol�kl�n�k h�zmet� ver�rlerse o kadar ek ödeme almaya devam edeceklerd�r. Çalışma
koşullarını bu kadar zedeleyen �nsan �l�şk�ler�n� bu kadar olumsuz etk�leyen performans s�stem� yer�ne emekl�l�ğe yansıyan adaletl� ve �st�krarlı b�r
ücret ödemes�n� öncelemektey�z. Bu nedenle �s�m değ�ş�kl�ğ� �le sürdürülen performans s�stem�n� kabul ed�leb�l�r bulmuyoruz.” ded�. Ş�ddet konusuna
değ�nen Özkan, “�kt�dar TTB ve d�ğer Sağlık alanındak� Örgütler�n öner�ler�ne ş�md�ye kadar kulak tıkamıştır ve bu s�stem sürdüğü sürece sağlıkta
ş�ddet�n durmayacaktır. Sağlıkta ş�ddet yasası h�çb�r şek�lde ele alınmamakta, bu konuda 1 ağustosta, özel oturum çağrısı yapıldığı halde , �kt�dar
başta olmak bazı s�yas� part�ler�n m�lletvek�ller� , kul�ste oturup, genel kurul salonuna g�rmeyerek, sağlık çalışanlarının hayatını h�çe saydıklarını �t�raf
etm�şlerd�r. Bunu unutmadık unutmayacağız. Bu m�lletvek�ller�n�, bu part�ler� tek tek kınıyoruz.  
Sağlıkta terör neden�yle hayatını kaybeden tüm sağlık emekç�ler�n�n anısı yaşatılacaktır. Hem sorumlular hem de bu can�lere kol kanat gerenler�n
tümünden yargının hesap sormasını talep ed�yoruz.. Tweetle bakanlık yönetenler� kınıyoruz…

B�r an önce sağlık alanında çalışan örgütler ve TTB ‘n�n sağlıkta ş�ddet yasası konusundak� öner�ler�, mecl�se get�r�lmel�d�r. Tüm sağlık kuruluşlarında,
en yüksek derecede güvenl�k önlemler� alınmalı, caydırıcı, günlük prat�k ve yasal süreçler b�r an önce hayata geç�r�lmel�d�r. 

Ev�m�zden çıkarken, can korkusu ve ölüm kaygısıyla �ş�m�ze g�tmek �stem�yoruz. B�r canın daha kaybed�lmes�ne tahammülümüz yoktur… sağlıkta
alanındak� terör artık ülken�n en öneml� sorunudur. Bu vahşet önlenmel�d�r. Hemen şu anda …. H�ç gec�kmeden…” ded�. 
Katılımcıların kısa konuşmalarının ardından basın açıklaması sonaerd�.
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Kültürpark Koruma Dernekler�: İzm�r halkını Kültürpark’a sah�p çıkmaya davet ed�yoruz!
İzm�r Ata Orman Kültürpark’ı Koruma Derneğ� ve İzm�r Atatürk Ormanını-Kültürparkı Koruma ve Anıt Yaptırma Derneğ� b�r basın açıklaması yaptı.
Behçet Uz heykel� önünde yapılan açıklamada Büyükşeh�r Beled�yes�’ne ‘Kültürpark’a sah�p çık’ çağrısı yapıldı. Dernekler, “Kültürpark Fuar �şlev�n�n
dışında tutulmalı, asl� �şlev�ne kavuşturulmalıdır. Kültürpark b�r göster�ş alanı olacaksa orada yaşayan canlılarının çokluğu ve alandak� yaşamın
sürdürüleb�l�rl�ğ� �le olmalıdır.” ded�.

İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulu Üyes� Uzm.Dr. Yüce Ayhan ve İzm�r Tab�p Odası Çevre Kom�syonu Sekreter� Dr. Hüsey�n Güven �le kom�syon
üyeler�m�z de destek olmak �ç�n basın açıklamasına katıldı.

Dernekler adına açıklamayı okuyan S�bel Altıneş, “Kültürpark’ta Behçet Uz’un ded�ğ� g�b� Fuarcılık ve Kültürpark’ın b�rl�ktel�ğ� her �k�s�n� de y�yor,
b�t�r�yor. Kültürpark Fuar �şlev�n�n dışında tutulmalı, asl� �şlev�ne kavuşturulmalıdır. Kültürpark b�r göster�ş alanı olacak �se orada yaşayan canlılarının
çokluğu ve alandak� yaşamın sürdürüleb�l�rl�ğ� �le olmalıdır. Başta Beled�ye Başkanımız olmak üzere yetk�l�ler� ve İzm�r halkını Kültürpark’a sah�p
çıkmaya davet ed�yoruz. Çünkü Kültürpark çok öneml�d�r, çok değerl�d�r, b�ze m�rastır. “Fuar �le Kültürpark’ın �ç �çel�ğ� b�rb�r�n� y�y�p, b�t�r�yor.
Önceden ber� düşüncem, fuarla Kültürpark'ı b�rb�r�nden ayırmaktı” ded�.

Başta Beled�ye Başkanımız olmak üzere yetk�l�ler� ve İzm�r halkını Kültürpark’a sah�p çıkmaya davet ett�. Kültürpark çok öneml� ve çok değerl� olduğu,
b�r m�ras olduğu vurgusu yapıldı.
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İşyer� Hek�ml�ğ� Ücretler� Ne yapmalı Nasıl yapmalı? Toplantısı 21 Eylül 2022 tar�h�nde onl�ne 
olarak gerçekleşt�r�ld�.

İşyer� Hek�ml�ğ� Ücretler� Ne yapmalı Nasıl yapmalı? Toplantısı 21Eylül 2022 tar�h�nde onl�ne olarak gerçekleşt�r�ld�.
 
Toplantının, Moderatörlüğü İzm�r Tab�p Odası İşyer� Hek�ml�ğ� Kom�syonu Başkanı Dr. Arzu Yetk�ner ve Kom�syon Üyes� Dr. Esat Hoşgönül tarafından
yapıldı. Açılış konuşması İzm�r Tab�p Odası Genel Sekreter� Uzm. Dr. Ceylan Özkan yaptı. Dr. Ceylan Özkan, moderatör ve konuşmacılara teşekkürler�n�
�lett�.
 
İlk olarak Dr. Esat Hoşgönül “İşyer� Hek�mler�n�n Ücretler�” konusunda b�r sunum yaptı. Sunumunun ardından, konuşmacı Av. Mustafa Güler “İşyer�
Hek�ml�ğ�n�n Dönüşümü” konuu sunumunu katılımcılarla paylaştı. Son olarak İzm�r Tab�p Odası Hukuk Müşav�r� Av. M�that Kara “İşyer� Hek�ml�ğ� ve
Sözleşmeler konusunda b�r sunum yaptı.
 
Katılımcılardan gelen soruların ardından toplantı sona erd�.
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Muayenehane K�ra Artışları Konusunda B�lg�lend�rme

Meslektaşlarımızca �let�len başvurularda, muayenehane k�raları artış oranları konusunda k�raya verenler�n fah�ş talepler� olduğu, k�ra artış
oranının ne olması gerekt�ğ� şekl�nde sorular yönelt�lmekted�r. Konuyla �lg�l� Hukuk Büromuz tarafından hazırlanan b�lg� notunu
meslektaşlarımızın b�lg�s�ne sunuyoruz.
B�lg� Notu
K�ra sözleşmeler�, k�raya veren ve k�racının ortak �rades� �le oluşan hukuksal met�nlerd�r.
Taraflar, sözleşme serbest�s� �lkes� uyarınca hukuka ve kanuna aykırı olmamak kaydı �le k�ra sözleşmes�n� d�led�kler� koşullarda yapab�l�rler.
Taraflar, yen� k�ra dönem�nde uygulanacak artış oranını, kanunda bel�rlenen oranı geçmemek kaydı �le d�led�kler� oranda bel�rleyeb�l�r. 
K�ra artış oranı konusunda Türk Borçlar Kanunu 344.maddes�nde bel�rlenen oran; b�r öncek� k�ra yılında tüket�c� f�yat endeks�ndek� (TÜFE)
on�k� aylık ortalamalara göre değ�ş�m oranıdır. Dolayısıyla, taraflar, b�r öncek� k�ra yılında tüket�c� f�yat endeks�ndek� (TÜFE) on�k� aylık
ortalamalara göre değ�ş�m oranını geçmemek koşuluyla k�ra artış oranını d�led�kler� g�b� bel�rleyeb�lecekt�r. Bu oran üzer�nde k�racı aleyh�ne
b�r oran bel�rlenemez. Bu oran, her ay değ�şt�ğ� �ç�n k�ra artış dönem�ndek� ver�ler�n d�kkate alınması gerekmekted�r.
K�ra sözleşmes�nde, k�ra artış oranı konusunda, TÜFE oranının altında b�r oran bel�rlenm�ş �se sözleşmede bel�rlenen oran geçerl�d�r. K�raya
veren, daha fazla b�r oranda artış yapılmasını talep edemez. 
K�ra sözleşmes�nde, k�ra artışı konusunda kanunda bel�rlenen oranın (TÜFE) uygulanacağına b�r madde olması hal�nde, bu madde
çerçeves�nde k�ra artışı yapılacaktır.
K�ra hukukunda k�racının en temel yükümlülüğü, k�ra borcunu ödemekt�r. K�ra borcunu kanunda ve sözleşmede bel�rlenen koşullarda ödeyen
k�racının, kanunda bel�rlenen esaslı tahl�ye gerekçeler� oluşmadığı sürece k�raya veren tarafından tahl�yeye zorlanması mümkün değ�ld�r. 
K�ra sözleşmes� �le, k�racıya, k�ra bedel� ve yan g�derler dışında başka b�r ödeme yükümlülüğü get�r�lemez. Özell�kle, k�ra bedel�n�n zamanında
ödenmemes� hâl�nde ceza koşulu ödeneceğ�ne veya sonrak� k�ra bedeller�n�n muaccel olacağına �l�şk�n anlaşmalar geçers�zd�r.
Konut K�raları Artış Oranı
Yukarıda yer ver�len açıklamalar konut ve �şyer� k�raları �ç�n geçerl� genel kurallardır. 
Bununla b�rl�kte, 11 Haz�ran 2022 tar�h�nde yürürlüğe g�ren b�r düzenleme �le, bel�rl� b�r dönem �le sınırlı olmak kaydı �le konut k�raları artış
oranına kısıtlama get�r�lm�şt�r.
Bu düzenlemeye göre, 11 Haz�ran 2022 tar�h� �le 1 Temmuz 2023  tar�hler� arasında yen�lenen k�ra dönemler�nde uygulanacak k�ra bedel�ne
�l�şk�n anlaşmalar, b�r öncek� k�ra yılına a�t k�ra bedel�n�n %25’�n� geçmemek koşuluyla geçerl� olacaktır.
B�r öncek� k�ra yılının tüket�c� f�yat endeks�ndek� on�k� aylık ortalamalara göre değ�ş�m oranının %25’�n altında kalması hal�nde değ�ş�m
oranı geçerl� olacaktır. Bu düzenleme, b�r yıldan daha uzun sürel� k�ra sözleşmeler�nde uygulanacaktır. Bu oranları geçecek şek�lde yapılan
sözleşmeler, fazla m�ktar yönünden geçers�z kabul ed�lecekt�r. Bu kural, k�ra uyarlaması �ç�n başlatılan yargı süreçler�nde hâk�m tarafından
ver�lecek kararlarda da d�kkate alınacaktır. 
 
K�ra Bedel�n�n Tesp�t�  
K�ra sözleşmes�nde k�ra artış oranı konusunda b�r madde yer almadığı takd�rde, k�ra bedel�, b�r öncek� k�ra yılının tüket�c� f�yat endeks�ndek�
on�k� aylık ortalamalara göre değ�ş�m oranını geçmemek koşuluyla hâk�m tarafından, k�ralananın durumu göz önüne alınarak hakkan�yete
göre bel�rlenecekt�r.
Taraflar arasındak� k�ra �l�şk�s�n�n süres�n�n 5 yıldan uzun sürel� olması veya 5 yıldan sonra yen�lenen k�ra �l�şk�s� olması hal�nde, taraflar, k�ra
bedel�n�n tesp�t� �ç�n yargı yoluna başvurab�lecekt�r. 5 yıldan uzun sürel� veya 5 yıldan sonra yen�lenen k�ra sözleşmeler�nde, sözleşmede k�ra
artış oranına �l�şk�n b�r kural olup olmamasından bağımsız olarak, taraflar, k�ra bedel�n�n tesp�t�n� mahkemeden �steyeb�lecekt�r. K�ra
bedel�n�n emsaller�ne göre çok yüksek olduğu veya emsaller�n�n çok altında kaldığı vb. gerekçelerle bu tesp�t �steneb�l�r.
Bu durumda mahkeme, yen� k�ra dönem�nde uygulanacak k�ra bedel�n�, tüket�c� f�yat endeks�ndek� on�k� aylık ortalamalara göre değ�ş�m
oranı, k�ralananın durumu ve emsal k�ra bedeller�n� d�kkate alarak hakkan�yete uygun b�ç�mde bel�rleyeb�l�r. 
 
K�ra İl�şk�s�n�n 10 Yılı Aştığı K�ra Sözleşmeler�
Konut ve çatılı �şyer� k�ralarında k�racı, bel�rl� sürel� sözleşmeler�n süres�n�n b�t�m�nden en az onbeş gün önce b�ld�r�mde bulunmadıkça,
sözleşme aynı koşullarla b�r yıl �ç�n uzatılmış sayılır.
K�raya veren, sözleşme süres�n�n b�t�m�ne dayanarak sözleşmey� sona erd�remez. Ancak, on yıllık uzama süres� sonunda k�raya veren, bu
sürey� �zleyen her uzama yılının b�t�m�nden en az üç ay önce b�ld�r�mde bulunmak koşuluyla, herhang� b�r sebep göstermeks�z�n sözleşmeye
son vereb�l�r.
Bel�rs�z sürel� k�ra sözleşmeler�nde, k�racı her zaman, k�raya veren �se k�ranın başlangıcından on yıl geçt�kten sonra, genel hükümlere göre
fes�h b�ld�r�m�yle sözleşmey� sona erd�reb�l�rler.
 
İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulu
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Nae Sao Paulo sürec� hakkında Avrupa Konsey� Parlamenter Mecl�s� üyeler�n� b�lg�lend�rme 
panel� 22 Eylül 2022 tar�h�nde yapıldı.

Nae Sao Paulo sürec� hakkında 22-23 Eylül tar�hler�nde İzm�r’de toplanan Avrupa Konsey� Parlamenterler Mecl�s� Sosyal İşler, Sağlık ve
Sürdürüleb�l�r KalkınmaKom�syonu üyeler�ne Nae Sao Paulo gem�s�ne karşı yürütülen mücadele sürec� hakkında b�lg� vermek amacıyla 22 Eylül
2022 tar�h�nde Bergama Vapuru’nda b�r panel gerçekleşt�r�ld�.

İzm�r Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Tunç Soyer, TMMOB İzm�r İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter� Aykut Akdem�r, İzm�r Barosu Başkanı Özkan Yücel,
İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulu Üyes� Dr. F. Yüce Ayhan, Avrupa Konsey� Parlamenter Mecl�s� (AKPM) Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürüleb�l�r
Kalkınma Kom�syonu Başkanı Sel�n Sayek Böke ‘n�n konuşmacı olduğu panelde Başkan Tunç Soyer, “Zeh�rl� gem�n�n ger� gönder�lmes� öneml� b�r
başarıdır. B�rl�kte başardığımız bu mücadele Türk�ye’de tekt�r. Bu d�ren�ş�m�z b�rçok başlıkta dünyaya ve Türk�ye’ye �lham olmuştur. İlk olarak
�şç�ler�m�z kazandı. Mücadelem�z sayes�nde bu gem�n�n sökümünden doğrudan etk�lenecek ve sağlığı tehl�keye düşecek gem� söküm �şç�ler�n�n
haklarını korumuş olduk. İk�nc� olarak doğamız kazandı, örnek b�r doğa d�ren�ş� oldu. Akden�z’e g�recek tonlarca tehl�kel� atığın kıtalararası
taşınmasını engelled�k. Doğanın haklarını savunmak �ç�n tar�he geçen b�r mücadele serg�led�k. Ve son olarak dayanışma kazandı. Merkez�
yönet�mler�n baskılarının yaşamın her alanında h�ssed�ld�ğ� bu zor b�r dönemde, yerelden evrensele uzanan örnek b�r dayanışma serg�led�k. B�r
yerel yönet�m olarak, Al�ağalılar, İzm�rl�ler, meslek örgütler�, send�kalar ve s�v�l toplum �le tam uyum �ç�nde hareket ett�k. Halkın gücünün ve
katılımcı demokras�n�n önünde h�çb�r gücün duramayacağını �spat ett�k” ded�.

TMMOB İzm�r İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter� Aykut Akdem�r, “Bu çöplük kelebek etk�s� yaratacak. Al�ağa'yı k�rlett�ğ�m�zde Avrupa tem�z
kalmıyor ya da dünyanın d�ğer toprakları tem�z kalmıyor. Den�ze bıraktığımız her türlü tehl�kel� atık, dünyanın bütün okyanuslarında dolaşarak
dünyanın tümünün k�rlenmes�ne neden oluyor. Al�ağa'dak� mücadelem�z sadece Al�ağa'yı korumak üzer�ne değ�l. Türk�ye'n�n k�rlenmes� Avrupa'nın
k�rlenmes�d�r, bütün dünyanın k�rlenmes�d�r” şekl�nde konuştu.

İzm�r Barosu Başkanı Özkan Yücel, “İzm�r'de ortaya çıkan büyük mücadeley� vazgeç�rmek �ç�n alınmış b�r karar belk� de. B�z vazgeçmemey�
öğrend�k. B�z b�rl�kte mücadele etmen�n tadını gördük, mücadele edersek kazanab�leceğ�m�z�n farkındayız. Bugünden yarına ney� değ�şt�rmek
�sterlerse, başka yöntemlerle o zeh�r kütles�n� İzm�r'e get�rmeye kalkarlarsa aynı gücü, aynı kararlılığı karşılarında bulacaklarını herkes b�l�yor.
Geld�ğ�m�z nokta b�r başarı öyküsü. Mücadele devam ed�yor. İzm�r'dek� örnek bütün Türk�ye'ye yayılacaktır.” ded�.

İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulu üyes� Dr.F.Yüce Ayhan �se konuşmasında Al�ağa’nın en öneml� sorununun k�rl�l�k olduğunu bel�rterek bölgen�n ve
Türk�ye’n�n asbest sorununa değ�nd�. Türk Toraks Derneğ�’n�n 2015 yılında yayınladığı stratej�k plan raporunda meslek� asbest maruz�yet�ne
�l�şk�n b�lg� eks�kl�ğ� vurgusuna d�kkat çekerek kanıta dayalı b�l�msel ver�ye olan gereks�n�me vurgu yaptı. Bölgede 2011 yılı ölüm nedenler�n�
araştıran b�r çalışmanın sonuçlarına yer verd�ğ� konuşmasında kansere bağlı ölümler�n �k�nc� sırada yer aldığını ve bunlar arasında da solunum
yolu kanserler�n�n başta geld�ğ�n� �fade eden Dr. F.Yüce Ayhan 2010 yılında Türk�ye’de asbest kullanımının yasaklanmasına rağmen asbest
maruz�yet�n� engelleyecek önlemler alınmadığını, bunun etk�ler�n�n uzun er�mde görüleceğ�n� bel�rtt�. “Dünyanın 2030 Yılında Herkese Sağlık
hedef�ne yöneld�ğ� b�r dönemde, o zaman geld�ğ�nde b�z bu bölgede asbeste bağlı ölümler� konuşuyor olacağız” d�yen Dr. Ayhan dayanışma ve
�şb�rl�ğ� �le sürdürülen mücadelen�n olumlu sonuçlandığını, ancak toplum sağlığı �le �ş güvenl�ğ� ve �şç� sağlığı yönünden daha pek çok şey
yapılması gerekt�ğ�n� söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Kom�syon başkanı Sel�n Sayek Böke �se “Burada yaşayan 4,5 m�lyon �nsan var. Toks�k gem�ler sağlıksız ortamlar yaratmak �ç�n gelmes�nler.
İnsanlara ölüm get�rmes�nler. Bunun altında ekonom� var ama bu, sürdürüleb�l�r ve sağlıklı olmalı. Yerel otor�terler bu anlamda çok öneml� b�r yer
tutuyor. Buradayız, yerel güçler� kutlamalıyız. Toks�k gem�n�n gelmemes�n� sağladılar. Yarın da gelmemes�n� sağlamak �ç�n bunu yapmalıyız. Bu
b�z�m �ç�n b�r fırsat” ded� ve parlamenterler olarak destekler�n�n devam edeceğ�n� �fade ett�.
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23 Eylül 2022’de TMMOB tarafından düzenlenen “Kültürpark” basın açıklamasına katıldık.
Kültürpark’ta yakın zamanda gerçekleşen İzm�r Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu İzm�r �le �lg�l� açıklama yapan TMMOB İzm�r fuarın
yorgun bünyes�n�n bu tür etk�nl�kler� kaldırmakta zorluk çekt�ğ�n� bel�rterek fuarların tüm kente yayılmasını �sted�.
Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� (TMMOB) İzm�r İl Koord�nasyon Kurulu, Kültürpark’la �lg�l� b�r basın toplantısı düzenled�. Basın
açıklamasına, İzm�r Tab�p Odası adına Yönet�m Kurulu Üyes� Uzm. Dr. F. Yüce Ayhan’da destek oldu.
Açıklamada geçt�ğ�m�z günlerde 91.'s� gerçekleşt�r�len İzm�r Enternasyonal Fuarı ve eş zamanlı olarak �lk kez yapılan Terra Madre Anadolu İzm�r
etk�nl�kler�n�n Kültürpark'a sıkıştırılmasının 2. Derece Doğal ve Tar�hsel S�t statüsündek� park üzer�nde öncek� yıllara göre bu yıl çok daha fazla
olumsuz etk� yarattığı bel�rt�ld�.
Açıklamada, fuarın gel�şm�ş dünya ülkeler�nde olduğu g�b� kent�n bel�rl� bölümler�ne yayılmasını sağlanmasının alanın da acımasızca tahr�p
ed�lmes�n�n önüne geçeceğ� de vurgulandı.
TMMOB İzm�r İKK’nın açıklamasına göre;
Kültürpark, 86 yıllık varoluş mücadeles� ve yarattığı değerler �le kent ve kentl� �ç�n vazgeç�lemez b�r mekan hal�ne gelm�ş ve İzm�r'�n hatta
Türk�ye'n�n belleğ�nde öneml� b�r yer ed�nm�şt�r. Bu eşs�z değer�n doğal ve kültürel m�ras olarak korunması gerekl�l�ğ� Meslek Odaları, Dernekler
ve s�v�l �ns�yat�flerce defalarca gündeme get�r�lm�şt�r, get�r�lmeye devam etmekted�r. 420.000 m 2 ’l�k b�r alana kurulu olan ve yaklaşık 200.000
m2 ’l�k yeş�l alana sah�p olan Kültürpark'ın uzun yıllar boyunca İzm�r Enternasyonel Fuarı ve benzer� kapsamlı etk�nl�kler �ç�n kullanılması
sebeb�yle, "Kent Parkı" �şlev�n�n zaman �ç�nde göz ardı ed�ld�ğ� ve doğal-kültürel değerler�n�n hızla zarar görmes�ne neden olduğu defalarca
kamuoyu �le paylaşılmıştır.

Bu güne kadar çok kez d�le get�r�len Kültürpark’ın taşıma kapas�tes�, ekoloj�k eş�kler�, flora ve fauna karakter�, hayvan popülasyonlarının yayılımı
.vb anal�zler gösterm�şt�r k�, Kültürpark kıymetl� olduğu kadar yaşlı ve yorgun b�r yapıya sah�pt�r. Hal böyle �ken; geçt�ğ�m�z günlerde 91.'s�
gerçekleşt�r�len İzm�r Enternasyonel Fuarı ve eş zamanlı olarak �lk kez yapılan Terra Madre Anadolu İzm�r etk�nl�kler�n�n Kültürpark'a
sıkıştırılmasıyla, 2. Derece Doğal ve Tar�hsel S�t statüsündek� alan üzer�nde öncek� yıllara göre bu yıl çok daha fazla olumsuz etk� yarattığı gözler
önünded�r.

İzm�r Enternasyonel Fuarı'nın hazırlık sürec�nde Kültürpark alanının adeta b�r şant�yeye dönüştürülmes�, alandak� �malatların ekoloj�k kaygılar
gözet�lmeden yapılması hatta stant ve platformlar �ç�n canlı b�tk�ler�n sökülmes� akıl ve b�l�mden oldukça uzak b�r yaklaşımın eser�d�r.
"Enternasyonel Fuar" kavramının �ç�n� yalnızca konser ve yeme �çme akt�v�teler�yle doldurmak, bunları yaparken de ekoloj�k, güvenl�k, kal�te,
h�jyen g�b� �lkeler� yok saymak �se bu kent �ç�n hedeflenen gelecek v�zyona vurulmuş öneml� b�r darbed�r.

Tüm bunlara ek olarak bu etk�nl�ğe gıda sağlığı ve güvenl�ğ� açısından bakacak olursak, toplumumuzun farklı yaş gruplarının, farklı kes�mler�n�n
ve kültürler�n�n b�r araya geld�ğ� bu tür etk�nl�klerde gıda kaynaklı hastalıkların yaşanmaması �ç�n alınacak önlemler�n genel ve özel çerçevelerde
bel�rlenmes� gerekt�ğ�n� ve on gün boyunca on b�nlerce vatandaşımızın gıda tükett�ğ� bu fuarda sağlıklı, güven�l�r gıdaya er�ş�m�n b�r �nsan hakkı
olduğunu, halk sağlığını güvence altına almanın kamunun asl� görev� olduğunu b�r kez daha bel�rtmekte fayda olduğunu düşünüyoruz . İzm�r
Enternasyonel Fuarı ve Terra Madre Anadolu İzm�r g�b� kapsamlı etk�nl�kler�n Kültürpark g�b� 2. Derece Doğal ve Tar�h� S�t Alanında yapmak
yer�ne, tıpkı gel�şm�ş dünya ülkeler�nde olduğu g�b� kent�n bel�rl� bölümler�ne yayılmasını sağlamak b�rçok faydayı beraber�nde get�receğ� g�b�,
kent �çer�s�nde sah�p olduğu özell�kler� �t�barıyla "tek" olan alanın da acımasızca tahr�p ed�lmes�n�n önüne geçecekt�r. Fuar hazırlıkları
kapsamında; onb�nlerce metre kare yeş�l alan üzer�ne kurulan sahne, stant ve platformların yarattığı zararlar, yeş�l alan üzer�nde yapılan
konserlerde b�tk�sel ve tar�hsel ögeler�n kullanıcılar tarafından tahr�bata uğraması, yayılıcı hastalık ve zararlılar d�kkate alınmadan zamansız
yapılan palm�ye budamaları ve araç/�nsan yoğunluğunun ekoloj�k dengeler üzer�ndek� olumsuz etk�ler� sadece zararın görünen yüzüdür.

Kent�n en öneml� doğal ve kültürel haz�neler�nden b�r� olan Kültürpark’ın korunması ve gel�şt�r�lmes� gerekl�l�ğ� b�rçok uzman kurum ve kuruluş
tarafından yıllardır d�le get�r�lse de, bu gel�ş�me yön verecek büyük ama bas�t adımların hala atılamamış olması kent ve kentl� açısından kaygı
ver�c�d�r. Bununla beraber beled�ye b�r�mler�n�n alana taşınmasının get�rd�ğ� fazla yük göz önünde bulundurularak; Kültürpark'ın taşıma
kapas�tes�n�, ekoloj�k eş�kler�n�, flora ve fauna karakter�n�, hayvan popülasyonlarının yayılımını olumsuz yönde etk�leyecek ve taşıma kapas�tes�n�
aşacak kapsamlı etk�nl�kler�n bu alandan uzaklaştırılmasına �l�şk�n kararlı adımlar atılmasıyla �lg�l� hem İzm�r'� �lkel� yönetmekle görevl� kurum ve
kuruluşları, hem de İzm�r'�n doğal ve kültürel değerler�n� korumakla görevl� kurulları göreve davet ed�yoruz.
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Kültürpark Platformu, Kültürpark’ta yapılan fuar, fest�val ve etk�nl�k yapılmasına tepk� 
gösterd�.

Kültürpark Platformu, Kültürpark’ta yapılan fuar ve fest�val ve etk�nl�k yapılmasına tepk� gösterd�. 26 Eylül 2022 tar�h�nde yapılan basın
açıklamasına İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulu Üyes� Uzm.Dr. F.Yüce Ayhan İzm�r Tab�p Odası adına destek verd�. 

Kültürpark Platformu, basın açıklamasında Kültürpark’ta yapılan açıklamada, parkın korunması gerekt�ğ� bel�rt�ld�.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İlyas Yaman, “Kültürpark Kültürpark olalı böyle zulüm görmed�. Geçen hafta sona eren ‘Enternasyonal
Panayır’, Kültürpark �ç�n tam b�r katl�am oldu. İtalyan markası Terra Madre’y� ‘Anadolulaştırıyoruz’ d�yerek, kentl�n�n etk�nl�k alanlı olarak
kullandığı Ahşap Sahne’n�n çevres�, b�r plaka �le kapatıldı. Üstüne kum dökülerek, o markanın s�mges� salyangozdan b�r etk�nl�k alanlı yaratmaya
çalışıldı. Bu yapılarak o alanda yaşayan yer altı ve üstü canlıları da Kültürpark’ın doğal s�t olma özell�ğ� de tamamen yok sayıldı. “B�z,
Kültürpark’da ağaçlar, b�tk�ler bakılsın, yeş�l alan artırılsın, oradak� yaşam gel�şerek devam ets�n” �st�yoruz. Ne yapıyorlar? B�r İtalyan markası
�ç�n yeş�l dokunun üstünü kapatıyorlar, alanlara kum döküp, yaşamı öldürüyorlar. B�z, ‘Kültürpark’a öngörülenden fazla �nsanı sokarsanız, oradak�
yaşam, flora ve fauna zarar görür’ d�yoruz. Ne yapıyorlar? On b�nlerce k�ş�n�n katılımını teşv�k ett�kler� büyük reklamlarla konserler düzenl�yor.
Koruma Amaçlı �mar planı g�rd�s� olarak İzm�r Demokras� ve Ege Ün�vers�teler�ne rapor hazırlatıyorlar. ‘Kültürpark’ın taşıma kapas�tes�n�n üzer�ne
çıkılmamalıdır’ sonuçlu raporları hazırlatıyor ama uygulamıyorlar. B�z, ‘Kültürpark’da yaşamın devamı �ç�n alana mak�ne, araç sokmayın,
yapılaşmaya g�tmey�n’ d�yoruz. Ne yapıyorlar? Sermayey� memnun etmek �ç�n devasa b�r Kongre Merkez� �le Celal At�k Spor Salonu’nu yıkıp
yen�s�n� yapmak �st�yorlar. Yetm�yor beled�ye merkez ve ek b�nalarını boşaltıp, Kültürpark’a taşınıyor. Kültürpark’ı her amacınızı
gerçekleşt�receğ�n�z b�r yer g�b� kullanmaktan vazgeç�n. Bunu anlayın ve yen� �şlevler aramayın. Kültürpark’ın canlılarına yaşattığınız zulmü
durdurun. 86 yaşındak� bu parkı görmezden gelmeye son ver�n. Kurucu �radeye b�raz saygınız varsa o �radeye uyun. Yaptıklarınız Kültürpark’a
zulümdür. Pazar yer� kurulması, Kültürpark’a zulümdür. Yeme �çme panayırları, Kültürpark’a zulümdür. Yeş�l alanların bakımının yeterl�
yapılmaması, vahş� sulamanın sürdürülmes�, Kültürpark’a zulümdür. Her etk�nl�k �ç�n ağır vasıtaların ve �ş mak�nalarının bu alana g�rmes�,
Kültürpark’a zulümdür. Park �ç� traf�k yoğunluğu, Kültürpark’a zulümdür. Aradan 2 yıl geçmes�ne karşın, Beled�yen�n Kültürpark’tan taşınmasının
planlanmaması, Kültürpark’a b�r zulümdür. Yapılması planlanan b�naların düşünces� b�le Kültürpark’a b�r zulümdür. Bu zulüm son bulana ve
Kültürpark Kültürpark olana kadar mücadele edeceğ�z.” ded�.
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Asbest Hayatımızı nasıl etk�l�yor. Dünya Mezotelyoma Günü Neden Öneml�d�r ? konulu 
toplantı 26 Eylül 2022 tar�h�nde onl�ne yapıldı.

Asbest Hayatımızı nasıl etk�l�yor. Dünya Mezotelyoma Günü Neden Öneml�d�r ? konulu toplantı 26 Eylül 2022 Pazartes� akşamı onl�ne yapıldı.

Toplantının açılış konuşması İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulu Üyes� Uzm. Dr. Yüce Ayhan yaptı. Dr. Yüce Ayhan açılış konuşmasında, “Türk
Toraks Derneğ� Türk�ye’n�n en öneml� uzmanlık dernekler�nden b�r�s�d�r. B�zde bu hafta Avrupa Parlamenterler Mecl�s� Sağlık Çevre Sosyal �şler
kom�syonuna ve bugün Çevre mühend�sler� �le b�rl�kte yaptığımız etk�nl�klerde asbest� konuştuk buna bağlı hastalıkları konuştuk. En büyük
kaynağımız tab�� k� Türk Toraks derneğ� �nternet s�tes� oldu. Mezotelyoma çalışma grubunun hazırladığı stratej�k planın sonuç raporundan çok
faydalandık. Hek�ml�k mesleğ� dışındak� k�tlelere ulaşmak b�ze çok �y� b�r kaynak sağlıyor. Toraks Derneğ�ne bunun �ç�n teşekkür ed�yorum" ded�.

Toplantının kolaylaştırıcılığını yapan Prof.Dr. Oya İt�l, İzm�r Tab�p Odası’nın bu naz�k davet� �ç�n çok teşekkür eder�m. Bugün b�ld�ğ�n�z g�b� 26 Eylül
dünyada "Mezotelyoma Farkındalık Günü" ve bu yıl dünyada 18.etk�nl�k yılı. Ülkem�zde de özell�kle hastaların g�r�ş�mler� �le kurulan b�r asbest
mağdurları derneğ� var onların g�r�ş�mler� �le �k� yıldır ülkem�zde de farkındalık açısından b�r çok etk�nl�k yapılıyor. Mezotelyoma, hep�n�z�n b�ld�ğ�
g�b� aslında akc�ğer kalp ve karın organlarını çevreleyen yazarlardan köken alan nad�r b�r tümör ama ülkem�z �ç�n en öneml� r�sk faktörü tüm
dünyada olduğu g�b� ve b�r�nc� kanser neden� olan asbest dolayısıyla son yıllarda gem� sökümler�nden b�na yıkımlarına kadar h�ç gündem�m�zden
düşmed� ama ülkem�zde b�r başka sorun da asbestl� toprak. Bu da daha çok Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’da kullanılan toprak. Anadolu’da
kırsal kes�mde ev yapımında kullanılıyor. Halk buna aktoprak d�yor, ceren d�yor, höllük d�yor, Aktoprak d�yor. Bu toprak sıva olarak kullanıldığında
evler çok daha parlak ve güzel görünüyor ama kanserojen b�r madde." Zded�.

Ardından söz alan, Uzm. Dr. Merve Dem�rc� At�k, “Çevresel ve Mesleksel Mazur�yetler ve Mezotelyoma” konulu sunumunda, Mezotelyoma’nın
görüldüğü bölgelerden, asbest’�n kullanım alanlarından, asbest l�fler�nden, kentsel dönüşümdek� asbest sorunundan, asbestle çalışırken alınması
gereken sağlık ve güvenl�k önlemler�nden, gelecektek� tehl�kelerden bahsett�.

Daha sonra Uzm.Dr. Gökçen Ömeroğlu Ş�mşek sunumunda mezotelyoma �le asbest temas, süre, doz ve eş�k değerler�nden, mezotelyoma
genet�ğ�nden, semptomlarından, tanı ve tedav� süreçler�nden bahsett�.

Katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından, İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak kolaylaştırıcı ve konuşmacılara
teşekkür ederek toplantıyı kapattı.
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Üyeler�m�ze MBYS �le İlg�l� B�lg� Notu

Sağlık ver�ler�n�n ne kadarının, hang� süreyle, k�mler tarafından �şleneceğ�n�n hukuken bel�rl� olmadığı,
İler� sürülen amacın gerçekleşt�r�lmes� �ç�n gerekl� olan alanla sınırlı kalıp kalmadığının, ölçülü olup olmadığının anlaşılamadığı,
Bu yönüyle bel�rl�, açık ve anlaşılır olmayan düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı
Yazıya dayanak olarak göster�len Ayakta Teşh�s ve Tedav� Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmel�ğ�n 27/8 maddes�n�n de
Danıştay tarafından �ptal ed�ld�ğ� bel�rt�lm�şt�r.

Önce �k� defa uyarılacağı,
İk� uyarının ardından �stem� yer�ne get�rmeyenlere b�r öncek� aya a�t brüt h�zmet gel�r�n�n yüzde b�r� kadar �dar� para cezası ver�leceğ�,
İdar� para cezasına konu f��l�n b�r yıl �çer�s�ndek� yen�den tekrarında �dar� para cezasının b�r kat artırılarak uygulanacağı, son tekrarında
sağlık kuruluşunun faal�yet�n�n on güne kadar durdurulacağı bel�rt�lmekted�r.

Kend�ler�ne tebl�ğ ed�len yazıyı almalarından �t�baren 60 gün �çer�s�nde bulundukları �ldek� �dare mahkemeler�nde dava açab�leceğ�n�,
İdar� para cezası yaptırımı uygulanması hal�nde �se tebl�ğden �t�baren 15 gün �çer�s�nde bulundukları �ldek� sulh ceza mahkemes�ne �t�raz
edeb�lecekler�n� b�lg�n�ze sunarız.

Değerl� meslektaşlarımız,
Hatırlayacağınız üzere; Sağlık Bakanlığı 12 Mart 2021 tar�h�nde b�r yazı yayımlamış, mesleğ�n� serbest olarak yürüten hek�mler�n hastalarına a�t
k�ş�sel ve sağlık b�lg�ler�n� Muayene B�lg� Yönet�m S�stem�’ne g�rmeler�n� �stem�şt�r.
Bu yazının �ptal� �stem�yle b�rl�ğ�m�z �le Türk�ye Ps�k�yatr� Derneğ� b�r dava açmış, davayı gören Danıştay 10. Da�res� oyb�rl�ğ� �le �şlem�n
yürütmes�n�n durdurulmasına karar verm�şt�r. Gerekçes�nde;

 
Bakanlık söz konusu karara �t�raz etm�ş olup geçt�ğ�m�z günlerde tarafımıza tebl�ğ ed�len yazıyla, Danıştay İdar� Dava Da�reler� Kurulu (İDDK)
bakanlığın �t�razını oyçokluğu �le kabul etm�şt�r. İDDK’n�n kararında; yalnızca bakanlığın merkez� b�r s�stem kurmaya yetk�l� olup olmadığı
yönünden b�r değerlend�rme yapıldığı, hastaların özel hayatın g�zl�l�ğ�ne müdahale eden, hek�mler� de sır saklama yükümlülükler�n� �hlal etmeye
zorlayan b�r �şlem�n temel hak ve özgürlükler, ölçülülük, yasallık, demokrat�k b�r toplumda gerekl�l�k g�b� temel hukuk� ölçütler üzer�nden ele
alınmadığı anlaşılmaktadır. Üstel�k İDDK’n�n yetk� değerlend�rmes�n�, daha önce b�r başka dosyada kend�s�n�n Anayasa’ya aykırı bulduğu b�r
hükme dayandırdığı görülmekted�r.
İDDK’n�n yürütmen�n durdurulması kararını kaldırması, davanın sonuçlandığı anlamına gelmemekted�r. B�rl�ğ�m�z, davanın bundan sonrak�
süreçler�nde de b�r �ptal kararı ver�leb�lmes� �ç�n gerekl� g�r�ş�mler� sürdürecek, �şlem�n hukuka aykırılık nedenler�n� yargı makamlarına hem sözlü
hem yazılı olarak aktaracaktır.
Bununla b�rl�kte İDDK �t�raz kabul kararının ardından bakanlığın meslektaşlarımıza yen�den yazılar göndererek hasta b�lg�ler�n�n MBYS’ye
g�r�lmes�n� talep etmes�, yer�ne get�rmeyenler hakkında 3359 sayılı kanunun ek 11. maddes�n� hatırlatması olasıdır. 3359 sayılı kanunun ek 11.
maddes�nde; bakanlıkça bel�rlenen kayıtları uygun şek�lde tutmayan veya b�ld�r�m zorunluluğunu yer�ne get�rmeyen sağlık kurum ve
kuruluşlarının;

 
Söz konusu yaptırım hükmü; 2014 yılında sağlık h�zmet� sunucularının başkaca b�ld�r�m yükümlülükler� yönünden get�r�lm�şt�r. Ancak hastaların
özel n�tel�kte sağlık b�lg�ler�n� rızaları olmaksızın paylaşımını yasaklayan K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kanunu 2016 yılında yürürlüğe g�rm�ş, bu yasağa
aykırılık hal�nde Türk Ceza Kanunu’nun 134-138 maddeler�nde hap�s cezası öngörülmüştür. Bu hal�yle, 3359 sayılı kanunun ek 11. maddes�n�n,
hasta ver�ler�n�n rızaları olmaksızın bakanlığa b�ld�r�lmemes�n� kapsamadığı, bu maddeye dayanılarak uygulanacak yaptırımların hukuka aykırı
olacağı düşünces�ndey�z.
Bununla b�rl�kte, hastalarının b�lg�ler�n� MBYS’ye g�rmed�ğ� gerekçes�yle hakkında 3359 sayılı kanunun ek 11. maddes�ne dayanılarak �şlem
yapılan meslektaşlarımızın;

 
6023 sayılı kanun �le meslek et�ğ� kurallarını, hek�mler�n haklarını ve halk sağlığını korumak görev�n� üstlenen b�rl�ğ�m�z, bakanlığın temel hakları
hukuka aykırı olarak sınırlama sonucu doğuran, meslektaşlarımızı yaptırım tehd�d�yle meslek� yükümlülüklere aykırı davranmaya zorlayan
�şlemler�n �ptal�, hukuka uygun �şlemler�n tes�s� �ç�n g�r�ş�mler�n� sürdürmeye devam edecekt�r.
Konuya �l�şk�n yazılı b�r tebl�gat alan, daha fazla b�lg� almak �steyen, soru ve çek�nceler� olan meslektaşlarımızın b�rl�ğ�m�z �le �let�ş�me
geçeb�lecekler�n� b�lg�n�ze sunar, yaşam ve sağlık hakkını koruma üzer�ne kurulu mesleğ�m�z� ancak meslek et�ğ� kurallarını ben�msed�ğ�m�z
ölçüde gereğ�nce yer�ne get�reb�leceğ�m�z� meslektaşlarımızla b�r kez daha paylaşırız.
Saygılarımızla…
Türk Tab�pler� B�rl�ğ� Merkez Konsey�
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Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan ek�mler Buluşması, 28 Eylül 2022 tar�h�nde 
gerçekleşt�r�ld�.

Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hek�mler Buluşması, 28 Eylül 2022 İzm�r Tab�p Odası konferans salonunda gerçekleşt�r�ld�.
 
İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulu Üyes� Uzm.Dr. Beh�ye Munğan, oda avukatı M�that Kara
ve özel sağlık kurumlarında çalışan hek�mler�n b�r araya geld�ğ� buluşmada, çalışan emekl� hek�m maaşlarındak� kes�nt�ler, özel sağlık kurumu
hek�mler�n�n ş�rketleşmes� ve yaşanan sorunlar, kamu ve özel sektör maaşları arasındak� makasın açılması konuları tartışıldı.
 
Hek�mler arasında dayanışmanın, tab�p odası-hek�m buluşmalarının önem� vurgulandı. Pandem� neden� �le ara ver�len hastane z�yaretler�n�n
tekrar planlanması konuşuldu.
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İzm�r Tab�p Odası ve Karşıyaka Beled�yes� �şb�rl�ğ� �le düzenlenen “Halk B�lg�lend�rme 
Sem�nerler�”n�n b�r�nc�s� 29 Eylül 2022 tar�h�nde yapıldı.
İzm�r Tab�p Odası ve Karşıyaka Beled�yes� �ş b�rl�ğ� �le düzenlenen “Halk B�lg�lend�rme Sem�nerler�”n�n b�r�nc�s� olan “Al�ağa’nın Gem� Söküm
Alanlarının Sağlık Açısından Değerlend�r�lmes�” konulu sem�ner 29 Eylül 2022 perşembe Karşıyaka Zübeyde Hanım N�kah Sarayı’nda yapıldı.

Sem�ner�n açılış konuşması İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak yaptı. Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “Sağlık, aslında hem ruhsal
hem bedensel f�z�ksel hem de bütün hayatımızı etk�leyen faktörlerle b�r arada yer alan b�r süreç. O nedenle Karşıyaka Beled�yes� b�rçok yönüyle
İzm�r 'de ve Karşıyaka’da yaşayan �nsanlarımıza h�zmet götürmeye çalışmakta ve bunların başında da çevrem�zde b�z� etk�leyen her türlü etken� ,
�nsan yararına dönüştürecek tedb�rler� almaya çalışıyor. Bu nedenle Karşıyaka Beled�ye Başkanımız Sayın Cem�l Tugay'a huzurlarınızda teşekkür
etmek �st�yorum. Bugün de y�ne çevreyle �lg�l� öneml� b�r konuyu gündeme get�receğ�z. Bu konu b�l�yorsunuz buraya çok yakın Al�ağa’da b�r gem�
söküm merkez� var ve burada yıllardır gem� sökümü yapılmakta. Son dönemde Sao Paulo �s�ml� b�r gem� üzer�nden , Al�ağa’dak� bu gem� ssöküm
�şlemler� gündeme geld�. Bu gem� gelemed� gelmed� ama aslında olay b�r gem� değ�l Al�ağada’k� b�r bölgede değ�l , Türk�ye’n�n dışarıdan çöp �thal
eden b�r ülke olup olmaması �le �lg�l�. Bugün bu konuya değ�neceğ�z.” ded�. 

Karşıyaka Beled�ye Başkanı Op. Dr. Cem�l Tugay’da b�r konuşma yaparak, Sağlıklı olmak �ç�n ne olması gerek�yor d�ye b�r soru sorduğumuzda
b�reysel olarak her b�r�m�z�n k�ş�sel olarak yapab�leceğ� şeyler vardır . Sağlıklı beslenmek, düzenl� egzers�z, zarar ver�c� etkenlerden olab�ld�ğ�nce
korumaya çalışmak, hastalıklarımızı erken durumda teşh�s�n� sağlamak , doğru tak�p etmek, b�l�nçl� olmak g�b� ama b�r de maalesef b�z�m
el�m�zde olmayan faktörler var. Bunlar �ç�nde en öneml�ler� , yaşadığınız çevren�n sağlıklı b�r çevre olup olmadığı �le �lg�l�. Burada artık b�reyler�n
kontrolü dışına çıkan b�r şey oluyor, b�r problem ortaya çıkıyor. . Çevre sağlığı artık kamunun , topluma sağlamak zorunda olduğu b�r zorunluluk.
Eğ�t�m nasıl b�r ad�l hak olarak görünüyor �se çevre hakkı , çevren�n tem�z olması , tem�z b�r çevrede yaşama hakkı da �nsanların temel yaşam
haklarından b�r�s�. Bu �çt�ğ�m�z su, soluduğumuz hava ve maruz kaldığımız farklı toks�k dış etkenlerle bel�rlen�yor. Bugün burada konu başlığı olan
Al�ağa’dak� gem� sökümü , çok uzun yıllardır süregelen b�r sorun. Bu konuyu tak�p eden duyarlı halk sağlığı uzmanlarımız ve çevre örgütler�n�n
hep gündem�nde olmuş b�r konudur.” ded�.

Daha sonra Prof.Dr. Al� Osman Karababa Al�ağa’nın Gem� Söküm Alanlarının Sağlık Açısından Değerlend�r�lmes� konulu b�r sunum yaptı.
Sunumunda, gem� sökümünün �nsan ve çevre etk�leş�m�, çevre-sağlık �l�şk�s�ne, hava, toprak ve su k�rl�l�ğ�ne, Sao Paulo zeh�r gem�s�n�n gel�ş ve
ger� dönüş sürec�ne, hurda gem�ler�n söküm aşamalarına, Al�ağa’dak� �ş c�nayetler�ne, gem� sökümünde ortaya çıkan tehl�kel� atıklara, mesleksel
maruz kalışlara, toplum sağlığına ve çevre sağlığı �ç�n yapılan mücadelelere değ�nd�.
Sunumun sonunda İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, Karşıyaka Beled�ye Başkanı Op. Dr. Cem�l Tugay’a, Karşıyaka Beled�ye
Başkan Yardımcısı Özlem Ceylan’a ve konuşmacı Prof. Dr. Al� Osman Karababa’ya teşekkür plaket� sundu. 

İZMİR TABİP ODASI E-BÜLTEN


