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Ege Bölge Tab�p Odaları İşyer� Hek�mler� Toplantısı 1 Ek�m 2022 tar�h�nde İzm�r 
Tab�p Odası ev sah�pl�ğ�nde yapıldı.
Toplantıya İzm�r, Aydın, Muğla, Antalya, Bursa, Soma, İstanbul, Karabük, Kocael�, Mard�n, Soma ve Urfa’dan 29 �şyer� hek�m�
katıldı. 
İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak tarafından yapılan açılış konuşması ve katılımcı �şyer� hek�mler�nden
toplantıdan beklent�ler� alınması sonrasında oturumlara geç�ld�. 
İlk oturumda “10.yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Yasasının Değerlend�r�lmes�” konusu �şlend�. İzm�r Tab�p Odası İşç�
Sağlığı ve İşyer� Hek�ml�ğ� Kom�syonu üyes� Dr. Hülya Çamlıbel tarafından, 6331 sayılı yasanın önces�nde “İş Sağlığı ve
Güvenl�ğ�n�n Tar�hçes�” anlatıldı. İzm�r Tab�p Odası İşç� Sağlığı ve İşyer� Hek�ml�ğ� Kom�syonu üyes� Dr. Rana Savlu �se “6331
Sayılı Yasanın Olumlu Ve Olumsuz Yönler�”n� özetled�. İzm�r Tab�p Odası İşç� Sağlığı ve İşyer� Hek�ml�ğ� Kom�syonu başkanı Dr.
Arzu Yetg�ner’�n “6331 ve Eğ�t�m” sunumu ardından İzm�r Tab�p Odası İşç� Sağlığı ve İşyer� Hek�ml�ğ� Kom�syonu üyes� Dr. Osman
Bölükbaşı “6331 ve OSGB ” �le �lg�l� b�lg�lend�rme yaptı. 
II.Oturumda �se İzm�r Tab�p Odası İşç� Sağlığı ve İşyer� Hek�ml�ğ� Kom�syonu üyes� Dr. Esat Hoşgönül “İşyer� Hek�ml�ğ� Ücretler�
ve Ücret Bel�rlenmes�nde Temel Kr�terler” konusunda ayrıntılı b�r sunum yaptı.
Toplantının �k�nc� bölümünde, toplantıya katılan �şyer� hek�mler� tarafından Ege Bölges� Tab�p Odalarının İşç� Sağlığı ve İşyer�
Hek�ml�ğ� Kom�syonları’nın faal�yetler� hakkında b�lg� paylaşımı yapıldı.
Ege Bölge Tab�p Odalarından gelen katılımcılar; OSGB ler�n yarattığı sorunları, yen� b�r İSİG Model� gel�şt�r�lmes� gerekt�ğ�n�,
�şyer� hek�mler�n�n özlük haklarındak� er�mey� ve enflasyona yen�k düşen ücretler�n�n arttırılması gerekt�ğ�n�, �st�hdam
sorunlarını, send�ka ve örgütlenme �le �lg�l� düşünceler�n� aktardılar. İşyer� Hek�mler�n�n eğ�t�m�n�n hang� kurumlarca ve hang�
konularda, nasıl ver�leceğ� üzer�ne görüş ve öner�ler�n� TTB İSİH Kol yürütmes�ne �lett�ler.
Toplantı “tüm �şyer� hek�mler�n�n , tab�p odalarında ve TTB’de b�rl�kte ve örgütlü b�r şek�lde hak mücadeles� vermeler�
durumunda , alanda yaşanan sorunların çözümü yolunda �lerleneb�leceğ�” mesajı �le sona erd�.
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‘Yarımada’da Yağma Var! İzm�r’�n Kanal İstanbul’una Dur D�yoruz’ basın 
açıklaması 05.10.2022 tar�h�nde yapıldı.
İzm�r Tab�p Odası’nın da destekled�ğ� ‘Yarımada Talanını Durdur Koord�nasyonu’ tarafından düzenlenen “Yarımada’da Yağma Var!
İzm�r’�n Kanal İstanbul’una Dur D�yoruz” basın açıklaması 5 Ek�m 2022 Çarşamba saat 12.30’da tar�h�nde İzm�r İl Kültür ve
Tur�zm Müdürlüğü önünde yapıldı.

Basın açıklamasına İzm�r Tab�p Odası adına Yönet�m Kurulu Üyes� Uzm. Dr. Fahr� Yüce Ayhan katıldı. Basın açıklaması Sel�n
Vural tarafından okundu. 

Sel�n Vural, “İzm�r’�n doğal yaşamına, güzell�kler�ne ve tur�zm ekonom�s�ne ev sah�pl�ğ� yapan Yarımadayı, dolayısıyla İzm�r’�
tehd�t eden, İzm�r’�n Kanal İstanbul’u olarak b�l�nen ve ayrıntıları sır g�b� saklanan “Çeşme Tur�zm (Talan) Projes�n�” durdurmak
�ç�n mücadelem�z devam ed�yor. Çeşme’dek� kamu araz�ler�n�n %55’� talan projes�n�n alanı �ç�nde yer alıyor. Tur�zm gel�şt�rme
bölges� olarak bel�rlenen 166,2 m�lyon m2’l�k, %98’� kamuya a�t bu alan tur�zm yatırımcılarına satılmak �ç�n çok sayıda parsele
bölünüyor. Kamu malı olan, yan� hep�m�z�n olan dönümlerce araz� sermayeye aktarılıyor. Yarımada’nın sah�ller� ve hatta
Yarımadanın sah�ller� de satışa dah�l ed�lm�ş durumdadır. Yarımada’da planlanan bu talanın, bu yağmanın tam karşısındayız. Bu
alanda endem�k, nad�r ve ac�l korunması gereken on dokuz tür var. Bu bölgede çok sayıda, bazıları nad�r görülen kuş türü
yaşıyor. Bunlardan bazıları da soyları tehl�ke de olan tavşancıl, bıyıklı doğan ve küçük kerkenez. Proje alanı soyu tükenmek üzere
olan Akden�z fokunun Ege kıyılarında �şaretlenen beş öncel�kl� üreme alanını da barındırıyor.Doğal yaşam alanlarını yok edecek
bu projeye karşı �lk günden �t�baren, İzm�r M�mar Mühend�sOdaları B�rl�ğ� (TMMOB), İzm�r Tab�p Odası, İzm�r Barosu, yaşamdan
yana olan Çevre örgütler�, Kent Konseyler� ve S�yas� Part�ler yoğun b�r karşı koyuşla kararlı b�r mücadele �ç�ndeler. Davalar
açıldı, basın açıklamaları yapıldı, projeyle �lg�l� tüm Yarımada’da yaygın şek�lde b�lg�lend�rme toplantıları yapıldı. B�l�m �nsanları,
Meslek odaları, Kent Konseyler� Çalıştaylar, toplantılar düzenled�, raporlar hazırlayıp, kamuoyu �le paylaştılar. Tüm bu
çalışmaların yanında Yarımada yereller�nde yen� b�r mücadele ağı örmek gerek�yordu. Yarımada’da yerel�nde mücadeley�
koord�ne edecek, yerel� b�lg�lend�recek, talan projes�n�, bu projen�n neden olacağı yıkımları anlatacak, bölgede kamuoyu
oluşturacak, mücadeley� örecek Yarımada Talan�n� Durdur Koord�nasyonu oluşturuldu. Yapılan çalışmaların b�r ayağı olarak
ÇEŞME bölges�nde �mza kampanyası kararı alındı. Bu �mza kampanyası �le yurttaşlarla yüz yüze temas ed�p, hem b�re b�r
b�lg�lend�rme hem duyarlığı artırmak hedeflend�. Toplanan �mzalarında bu projeden vazgeç�lmes� taleb� �le İzm�r İl Kültür ve
Tur�zm Müdürlüğüne tesl�m etmek kararı alındı. Bugün burada duyarlı yurttaşlarımızın �mzalarını tesl�m etmek �ç�n bulunuyoruz.
Taleb�m�z; toplumsal h�çb�r yararı olmayacağı �kt�dar tarafından seç�lm�ş B�l�rk�ş� heyet�n�n raporuna geçm�ş, toplumun her
kes�m�n�n reddett�ğ�, yalnız �nsanların değ�l bölgede yaşayan her canlının, varlığın, yaşam alanlarını ortadan kaldıracak olan bu
projen�n hemen durdurulması ve ger�ye dönüşü olmayacak bu yoldan derhal vazgeç�lmes�d�r. Bu talepler�m�z �ç�n sonuna kadar
mücadele edeceğ�m�z� de buradan duyuruyoruz." ded�.
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Serbest Hek�ml�k Mesleğ� Uygulama Hakkını Ortadan 
Kaldıran Düzenlemeler Kabul Ed�lemez

6 Ek�m 2022 tar�h�nde, Özel Hastaneler Yönetmel�ğ� ve Ayakta Teşh�s ve Tedav� Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmel�ğ�nde
değ�ş�kl�k yapılmıştır. 
 
Yönetmel�klerde, farklı bazı düzenlemeler (tıp merkez� f�z�k� alanları, tıp merkez�nde yapılab�lecek cerrah� �şlemler, özel hastanede
ün�vers�te kadrosundan öğret�m üyes� çalıştırma) yer almakla b�rl�kte temel değ�ş�kl�ğ�n muayenehane hek�mler� �le �lg�l� yapıldığını
söylemek mümkündür.
 
Muayenehane hek�mler�, muayenehanes�ne müracaat eden hastaların teşh�s ve tedav�s�n� tıp merkezler�nde ve özel hastanelerde,
serbest meslek uygulamasını engelleyecek n�tel�kte herhang� b�r kısıtlamaya tab� olmaksızın yapab�lmekte �ken yen� düzenleme �le,
muayenehane hek�mler�n�n özel hastane ve tıp merkezler�nde hastalarının teşh�s ve tedav� h�zmetler�n� yürütmes� neredeyse
olanaksız hale get�r�lm�şt�r.
 
Yen� düzenleme �le, muayenehane hek�mler�n�n muayenes�ne başvuran hastaların teşh�s ve tedav�s�n� özel hastane ve tıp merkez�nde
yapab�lmes� �ç�n, özel hastane veya tıp merkez� �le yıllık sözleşme yapması ve �lg�l� branşta boş uzman hek�m kadrosu olması
gerekt�ğ� düzenlenm�şt�r.
 
Özel hastane veya tıp merkez�n�n boş uzman hek�m kadrosu olmaması hal�nde, ruhsatında ve/veya faal�yet �z�n belges�nde kayıtlı
uzman hek�m branşlarındak� toplam kadro sayısının %15’�ne kadar uzman hek�mle sözleşme �mzalayab�leceğ�, aynı branşta b�rden
fazla hek�mle sözleşme �mzalanmak �stenmes� durumunda �lg�l� branşın toplam kadro sayısının üçte b�r�nden fazla uzman hek�m �le
sözleşme �mzalanamayacağı, muayenehane hek�m�yle yapılan sözleşmen�n taraflarca �mzalanmış nüshasının, özel hastane
tarafından SKYS’ye ekleneceğ� ve müdürlüğe gönder�leceğ�; bu durumdak� hastaların, hastanedek� tedav� masraflarının kend�ler�
tarafından karşılanacağı hususu �le tıbb� müdahalen�n konusu ve sonuçları hakkında muayenehanede b�lg�lend�r�leceğ� ve hastanın
b�lg�ler�n�n tedav� olacağı özel hastaneye, Muayene B�lg� Yönet�m S�stem� (MBYS) üzer�nden Bakanlıkça bel�rlenen form �le
gönder�leceğ� kuralı get�r�lm�şt�r.
 
Bu kurala aykırı hareket eden muayenehane hek�mler�ne para cezası ve geç�c� faal�yet durdurmaya kadar g�den yaptırımlar
uygulanacağı düzenlenm�şt�r. Özel hastane ve tıp merkezler� �ç�n de para cezası ve faal�yet durdurma yaptırımları get�r�lm�şt�r. 
 
Hukuk kuralları, b�r �ht�yacı karşılamak �ç�n düzenlen�r. İdaren�n b�r düzenlemey� yapma amacının anlaşılır, makul ve ölçülü olması
beklen�r. H�çb�r akıl süzgec�nden geç�r�lmeden yayınlanan bu yönetmel�ğ�n, hek�mler�n serbest meslek hakkını ortadan kaldırmak
amacıyla yapıldığı sonucu çıkmaktadır.  
 
B�r taraftan muayenehanede yapılab�lecek �şlemler� l�ste �le sınırlamaya çalışan Bakanlık, b�r taraftan da muayenehane
hek�mler�n�n özel hastane ve tıp merkezler�n�n olanaklarından yararlanmasını engellemekted�r. Muayenehane hek�m�n�n, özel
hastanen�n boş kadrosu olması hal�nde yıllık sözleşme yaparak özel hastanen�n olanaklarından yararlandırılmasının uygulamada
karşılığı yoktur. İzm�r’de, boş kadrosu olan özel hastane neredeyse yoktur. Boş kadrosu olmayan hastaneler�n kadro sayısının %15
oranındak� hek�m �le sözleşme yapması hal�nde, sözleşme yapılacak muayenehane hek�m� sayısının b�r el�n parmağını geçecek
sayıda olmayacağı açıktır. Düzenleme, her yönüyle kötü n�yetl�d�r.
 
Bakanlığın ne yapmak �sted�ğ�n� b�l�yoruz. Bakanlık, mesleğ�n� serbest �cra eden, meslek� bağımsızlığı olan hek�m �stememekted�r.
Bakanlık ve özel hastaneler, d�led�ğ� koşullarda çalışab�lecek hek�mler �stemekted�r. 
 
Hek�mler�n serbest meslek hakkını ortadan kaldıran, mesleğ� uygulanamaz hale get�ren bu düzenlemeye karşı meslek örgütü olarak
her türlü mücadeley� yürütmeye kararlıyız. Bu konuda TTB olarak hukuk� mücadeley� başlatıyoruz, sürec�n tak�pç�s� olacağız.
 
 
İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulu
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Kamuoyuna Duyuru 

İş�nden ev�ne g�rmek üzere yola çıkan meslektaşımız , İzm�rde Torbalı’da üç k�ş�n�n saldırısına uğramıştır. Kafa travması, orb�ta kırıkları , göğüs ve
karın travması neden�yle ağır yaralanmıştır. Ege Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Ac�l serv�s�nde tedav� altındadır. 
Bu olayın h�çb�r gerekçes� ve neden� olamaz. 
Sağlıkta ş�ddet artık tam anlamıyla “ Sağlıkta Terör “ hal�n� almış bulunmaktadır. Artık h�çb�r gerekçe ve neden de olmadan , hek�mler�m�z ve
sağlık çalışanlarımız bu teröre maruz kalmaktadırlar. Artık sokakta , evler�nde , sosyal hayatlarında ve �şyer� dışında da tam anlamıyla can ve mal
güvenl�kler� yok ed�lm�ş ve tam anlamıyla sokak terörünün hedef� hal�ne get�r�lm�şlerd�r. 
Bu durum her şeyden önce , sağlıkta dönüşüm d�ye oluşturulmuş “sağlıkta garabet “�n b�r sonucudur. Bu garabetle sağlık s�stem� tıkanmıştır.
Sağlık s�stem�nde cans�perane büyük fedakarlıklarla emek verenler� , hek�ml�k mesleğ�n� , hek�mler� ve sağlık çalışanlarını hedef gösteren ve sorun
sank� hek�mler ve sağlık çalışanlarıymış algısını yaratan yukardan aşağıya tüm yetk�l�ler bu durumun sorumlusudurlar. 
Bu “Sağlıkta Terör “ sürec�n�n b�r an önce sonlandırılması ve hemen ac�l önlemler alınması şarttır. Kafa travması , orb�ta kırığı , göğüs ve batın
travması �le ağır durumda ac�l serv�se kaldırılan meslektaşımızın tedav�s� sürmekted�r. Meslektaşımız ac�l ve yoğun bakım koşullarında halen tedav�
altındadır. Saldırganlar tutuklanmış ve yarın nöbetç� mahkemeye çıkarılacaklardır. Bu sürec� İzm�r Tab�p Odası olarak sonuna kadar tak�p edeceğ�z
ve bu teröre karşı tüm meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının korunması �ç�n yapılacak her şey� yapmaya kararlıyız. 
Hastanede tedav� gören meslektaşımızın tıbb� ve hukuk� açıdan arkasındayız ve İzm�r Tab�p Odası Yönet�m� ve Hukuk Müşav�rl�ğ� olarak
meslektaşımızın başındayız. Bu müess�f olayın sonuna kadar tak�pç�s� olacağız. 
Meslektaşımıza geçm�ş olsun z�yaret�ne gelen Val� Yardımcısına , A�le Hek�ml�ğ� Şube Başkanlığı İlg�ler�ne , Halk Sağlığı Başkanlığı İlg�ler�ne , İzm�r
A�le Hek�mler� Derneğ� İlg�ler�ne , A�le Hek�mler� Send�kası İlg�ler�ne , SES ve B�rleş�k Dayanışma Send�kası İlg�lİler�ne ve geçm�ş olsun d�lekler�n�
�letenler teşekkür eder�z . 
Sağlıkta terörü hep b�rl�kte durduracağız…. Sağlık Bakanlığına ve Hükümete seslen�yoruz… Sağlıkta Terör Ac�l b�r toplumsal sorundur …. Herkes�
yakmaktadır , yakacaktır…
Bunu durdurun …
Hemen derhal ve hemen ş�md�.  

İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulu

Sağlıkta terör ac�l b�r toplumsal sorundur...



İzm�r Sağlık Platformu, Torbalı’da görev yapan A�le Hek�m� arkadaşımız Dr. Ek�n Hürel Günay’a uygulanan ş�ddet dolayısıyla 10 Ek�m 2022 tar�h�nde
İzm�r İl Sağlık Müdürlüğü önünde b�r basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamasına, İzm�r Tab�p Odası, A�le Hek�ml�ğ� Çalışanları Send�kası (AHESEN), B�r�nc� Basamak Sağlık Çalışanları B�rl�k ve Dayanışma
Send�kası, Genel Sağlık-�ş Send�kası, İzm�r A�le Hek�mler� Derneğ�, İzm�r A�le Sağlığı Çalışanları Derneğ�, Sağlık ve Sosyal H�zmet Emekç�ler�
Send�kası (SES), Sosyal H�zmet Uzmanları Derneğ�, Türk�ye A�le Hek�mler� Uzmanları Derneğ�, Tüm Radyoloj� Tekn�syenler� ve Tekn�kerler� Derneğ�
üyeler� ve tems�lc�ler� katıldı. 
Ş�ddete uğrayan meslektaşımız Dr. Ek�n Hürel Günay’ında bulunduğu basın açıklaması ortak metn� İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman
Kaynak tarafından okundu. 

Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “7 Ek�m Cuma günü mesa� çıkışı Torbalı’da görev yapan A�le Hek�m� arkadaşımız Ek�n Hürel Günay’a 3 k�ş� organ�ze ve
planlı b�r saldırı gerçekleşt�rm�şt�r. Yaklaşık 1 ay kadar önce aynı şahıslardan b�r� ASM’de başka b�r hek�me saldırı g�r�ş�m�nde bulunmak �sterken,
Dr Ek�n bey�n engellemes� neden�yle amacına ulaşamamıştır. O gün yaşanan olay �le �lg�l� meslektaşımız beyaz kod verm�şt�r. Bu olaydan b�r ay
sonra 3 k�ş� planlı b�r şek�lde sopalarla meslektaşımıza saldırıda bulunmuşlardır. Arkadaşımız c�dd� b�r şek�lde yaralanmış, kafa travması geç�rm�ş
ve kem�k kırıkları oluşmuştur. Orb�ta kırığı oluşmuştur. Halen ev�nde taburcu olan arkadaşımızın tedav� ve tak�pler� devam
etmekted�r.ArkadaşımızYapılan yoğun tedav�ler �le hayat� tehl�key� atlamış ve stab�l hale get�r�lm�ş ama der�n b�r üzüntü ve depresyon hal�yle
mesleğ�ne devam edemez hale gelm�şt�r. Arkadaşımıza sopalarla planlı b�r şek�lde saldıran 3 k�ş� nöbetç� mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Bu
süreçte destekler�nden dolayı İzm�r Tab�p odası hukuk müşav�rl�ğ� ve yönet�m kurulu üyeler�ne teşekkür eder�z. İzm�r sağlık platformu olarak bu
sürec�n sonuna kadar tak�pç�s� olacağız. Arkadaşımıza ve b�zlere bu travmayı yaşatanlar b�r daha buna cesaret edemes�n. Artık sağlık çalışanı
sokakta ve ev�nde de güvende değ�ld�r. Can güvenl�ğ� “ sağlık terörü “ tarafından tesl�m alınmıştır. Artık bu durum sağlıkta ş�ddet değ�l doğrudan “
sağlık terörüdür. Sağlıkta terör artık ülkem�z�n en ac�l, en can yakıcı sorunudur ve bunun sona erd�r�lmes� �ç�n ac�l b�r şek�lde etk�l� b�r sağlıkta
ş�ddet yasası çıkarılmalı. Bu süreçlerde sağlık örgütler�n�n görüşler� alınmalıdır. B�r ş�ddete daha tahammülümüz yoktur… İflas etm�ş ve çökmüş b�r
sağlık s�stem�n�n faturasını hek�mler ve sağlık çalışanları olarak b�z ödemek �stem�yoruz. Etk�l� b�r sağlıkta ş�ddet yasası �st�yoruz. Sağlık
kurumlarında güvenl�k tedb�rler�n�n artırılmasını �st�yoruz. B�l�msel ver�lerle planlanmış b�r sağlık ortamı �st�yoruz. Sağlıkta dönüşüme son, sağlıkta
ş�ddete son… Hemen ş�md� …” ded�.
Basın Açıklaması Metn� İç�n Tıklayınız...
Meslektaşımız Dr. Ek�n Hürel Günay b�r konuşma yaparak, “ben buradan halkımıza seslenmek �st�yorum, b�z hek�mler s�zlerden b�r�y�z, b�z s�zler�n
bayramda el�n�z� öpen şeker �steyen çocuklarınız, evlatlarınız, torunlarınız yan komşununuz, b�z halktan b�r�y�z b�z komşunuz, dostunuz. Neden bu
öfke? Neden bu ş�ddet? Evlatlarınızı �nc�tmey�n, b�zler� kırmayın, b�rb�r�n�z� sev�n.” ded�.

Katılan kuruluşların tems�lc�ler�n�n kısa konuşmalarının ardından basın açıklaması sona erd�.

İzm�r Sağlık Platformu, ‘Sağlıkta Ş�ddete Son!’ basın açıklaması 10 Ek�m 2022 tar�h�nde
gerçekleşt�r�ld�.

İZMİR TABİP ODASI E-BÜLTEN

http://www.izmirtabip.org.tr//SF/4958/10%20Ekim%202022.docx


“Serbest Hek�ml�k Mesleğ� uygulama hakkını ortadan kaldıran düzenlemeler 
kabul ed�lemez” basın açıklaması 12 Ek�m 2022 tar�h�nde yapıldı.
“Serbest Hek�ml�k Mesleğ� uygulama hakkını ortadan kaldıran düzenlemeler kabul ed�lemez” basın açıklaması 12 Ek�m 2022 tar�h�nde İzm�r Tab�p Odası
konferans salonunda yapıldı.

Basın açıklaması İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak tarafından yapıldı. 

Prof.Dr. Süleyman Kaynak, “6 Ek�m 2022 tar�h�nde Özel Hastaneler Yönetmel�ğ� ve Ayakta Teşh�s ve Tedav� Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmel�ğ�nde
değ�ş�kl�k yapılmıştır.  

Yönetmel�klerde, tıp merkezler�n�n f�z�k� alanları, tıp merkez�nde yapılab�lecek cerrah� �şlemler, özel hastanede ün�vers�te kadrosundan öğret�m üyes� çalıştırma
g�b� düzenlemeler yer almakla b�rl�kte temel değ�ş�kl�k muayenehane hek�mler� �le �lg�l� yapılan düzenlemelerd�r. 

Muayenehane hek�mler�, muayenehanes�ne müracaat eden hastaların teşh�s ve tedav�s�n� tıp merkezler�nde ve özel hastanelerde, serbest meslek uygulamasını
engelleyecek n�tel�kte herhang� b�r kısıtlamaya tab� olmaksızın yapab�lmekte �ken yen� düzenleme �le, muayenehane hek�mler�n�n özel hastane ve tıp
merkezler�nde hastalarının teşh�s ve tedav� h�zmetler�n� yürütmes� neredeyse olanaksız hale get�r�lm�şt�r. 

Yen� düzenleme �le, muayenehane hek�mler�n�n muayenes�ne başvuran hastaların teşh�s ve tedav�s�n� özel hastane ve tıp merkez�nde yapab�lmes�, özel hastane
veya tıp merkez� �le yıllık sözleşme yapması ve �lg�l� branşta boş uzman hek�m kadrosu olması koşuluna bağlanmıştır.  

Özel hastane veya tıp merkez�n�n boş uzman hek�m kadrosu olmaması hal�nde, ruhsatında ve/veya faal�yet �z�n belges�nde kayıtlı uzman hek�m branşlarındak�
toplam kadro sayısının %15’�ne kadar uzman hek�mle sözleşme �mzalayab�leceğ�, aynı branşta b�rden fazla hek�mle sözleşme �mzalanmak �stenmes� durumunda
�lg�l� branşın toplam kadro sayısının üçte b�r�nden fazla uzman hek�m �le sözleşme �mzalanamayacağı kuralı get�r�lm�şt�r.  

Bu kurala aykırı hareket eden muayenehane hek�mler�ne, özel hastane ve tıp merkezler�ne para cezası ve faal�yet durdurma yaptırımları get�r�lm�şt�r.  

Bu düzenlemeler�n �y�n�yet ürünü olmadığını, Sağlık Bakanlığı’nın muayenehaneler� yen� hedef olarak bel�rled�ğ�n� değerlend�r�yoruz. Hek�mler�n kend� b�r�k�mler�
ve emekler� �le ayakta tuttukları muayenehaneler, hek�mler�n kend� emeğ�n� değerlend�rd�ğ� sağlık kuruluşlarıdır.

Muayenehane hek�mler�n�n hastalarının teşh�s ve tedav� h�zmetler�n� tıp merkezler�nde ve özel hastanelerde yapmalarının engellenmes�, özell�kle cerrah� branştak�
hek�mler�n muayenehaneler�n� kapatması demekt�r.  

Sağlık Bakanlığı’nın bu düzenlemes�, sağlık s�stem�n�n �ç�nde bulunduğu başka b�r açmazı göstermekted�r. Sağlık Bakanlığı, uyguladığı pol�t�kalarla hek�mler�n
kamu kurumlarından ayrılmasına neden olmuştur. Özel sağlık kuruluşlarındak� çalışma koşulları, hek�mler�n ağır koşullarda çalışmaya zorlamaktadır. Her ortamda
zor durumda bırakılan hek�mler �ç�n muayenehaneler tek çalışma seçeneğ� olarak yer almaktadır.  

Muayenehaneler�n �şlevs�z bırakılmaya çalışılmasının arkasındak� tek amaç, hek�mler� kamuda ve özelde, yönet�c�ler�n �ns�yat�f�nde, �sten�len koşullarda çalışmaya
zorlamaktır. Bu düzenlemeler�n başka b�r amacı yoktur.  

Hukuk kuralları, b�r �ht�yacı karşılamak �ç�n düzenlen�r. H�çb�r akıl süzgec�nden geç�r�lmeden yayınlanan ve b�l�msel temellere oturmayan bu düzenlemen�n
hek�mler�n serbest meslek hakkını ortadan kaldırmak amacıyla yapıldığı açıktır.  

B�r taraftan muayenehanede yapılab�lecek �şlemler� l�ste �le sınırlamaya çalışan Bakanlık, b�r taraftan da muayenehane hek�mler�n�n özel hastane ve tıp
merkezler�n�n olanaklarından yararlanmasını engellemekted�r. Muayenehane hek�m�n�n, özel hastanen�n boş kadrosu olması hal�nde yıllık sözleşme yaparak özel
hastanen�n olanaklarından yararlandırılmasının uygulamada karşılığı yoktur. İzm�r’de, boş kadrosu olan özel hastane neredeyse yoktur. Boş kadrosu olmayan
hastaneler�n kadro sayısının %15 oranındak� hek�m �le sözleşme yapması hal�nde, sözleşme yapılacak muayenehane hek�m� sayısı, b�r el�n parmağını
geçemeyecekt�r.  

Bu düzenlemeler, b�rçok yönüyle hukuka aykırılıklar taşımaktadır. Düzenleme, hek�mler�n çalışma ve mesleğ�n� serbest �cra etme hakkını; hastaların hek�m seçme
hakkını, hastaların sağlık h�zmet�ne er�ş�m hakkını, hastaların mahrem�yet hakkını zedelemekte, kısıtlamalar get�rmekte, bu hakların kullanımını zorlaştırarak veya
engelleyerek hakkın özüne zarar vermekted�r.

Hukuka aykırı bu düzenlemelere karşı, meslek örgütü olarak her türlü mücadeley� yürütmeye kararlıyız. Bu konuda TTB olarak hukuk� mücadeley� başlatıyoruz ve
her aşamada sürec�n tak�pç�s� olacağız.” ded�.

Yapılan açıklamanın ardından basın açıklaması sona erd�.

İZMİR TABİP ODASI E-BÜLTEN



İzm�r Emek ve Demokras� Güçler� Amasra’da yaşanan kömür maden� patlaması �le �lg�l� basın 
açıklaması yaptı.
İzm�r Tab�p Odası’nın da b�leşenler�nden olduğu İzm�r Emek ve Demokras� Güçler� Amasra’da yaşanan kömür maden� patlaması �le �lg�l� olarak 15 Ek�m
2022 Cumartes� günü Türkan Saylan Kültür Merkez� önünde b�r basın açıklaması yaptı. Açıklamaya İzm�r Tab�p Odası adına Yönet�m Kurulu Üyes� Dr.
Serkan Şen ve oda akt�v�stler� katıldı. 
İzm�r Emek ve Demokras� Güçler� ortak basın açıklamasını Aykut Akdem�r okudu. Aykut Akdem�r, “Resm� açıklamalara göre, 14 Ek�m 2022 de saat
18.15 sıralarında Amasra'dak� b�r kömür maden�nde meydana gelen gr�zu patlamasında 40 maden emekç�s� hayatını kaybederken 11’� yaralanmış ve 1
k�ş�n�n durumu bel�rs�zl�ğ�n� korumaktadır. Yaralılara ac�l ş�falar, hayatını kaybedenler�n yakınlarına ve halkımıza başsağlığı d�ler�z….2019 yılı Sayıştay
raporuna göre; ocakta -236/-300 kotları arasında b�r� yarı mekan�ze d�ğer� manuel olmak üzere �k� adet üret�m panosu bulunmaktadır. Bunlara
�laveten -250/-350 kotları arasında da pano hazırlık çalışmaları sürdürülmekted�r. Söz konusu patlamanın gerçek neden� yapılacak �ncelemeler
sonucunda ortaya çıkacaktır. Her olayda ortaya atılan trafo bahanes� başlangıçta burada da kullanılmaya çalışılmış, �nandırıcı olmayacağı
anlaşıldığında gr�zu patlaması olduğu gerçeğ� kabul ed�lm�şt�r. Ölümler�n neden�, gr�zu patlaması sonucu oluşan yüksek sıcaklık ve şok dalgası
neden�yle yanma ve ortama yayılan karbonmonoks�t gazından zeh�rlenmed�r…Buradan hükümete seslen�yoruz. Sayıştay raporunu, bakan z�yaretler�n�
açıklayamadığınız g�b� man�pülasyoncu kr�z masanızla b�lg�lere ulaşımı engelled�n�z, b�l�yoruz k� bundan sonra da doğru b�lg�lere er�ş�m�
engelleyeceks�n�z. Boşuna taz�ye mesajları, z�yaretlerle uğraşmayın. Çünkü b�z b�l�yoruz o maden� mezarlığa çev�ren s�zs�n�z. S�zde b�l�n; kar hırsınız,
denet�ms�zl�ğ�n�z, vurdumduymazlığınız sebeb�yle hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızın kanı eller�n�ze bulaştı.Ve b�z hayatını kaybeden, gençl�kler�n�
ve gelecekler�n� çaldığınız yurttaşlarımızın acısını yüreğ�m�zde h�ssederek peş�n�zdey�z.Tüm sorumlular cezalandırılana kadar da vazgeçmeyeceğ�z.”
ded�.
Basın açıklaması metn� �ç�n tıklayınız...
Katılanların kısa konuşmalarının ardından basın açıklaması sona erd�.  

İZMİR TABİP ODASI E-BÜLTEN

http://www.izmirtabip.org.tr//SF/4972/amasra.docx


İzm�r Tab�p Odası Yen� Dönem Hek�m Mecl�s� �lk toplantısı ve D�van Seç�m� 18 Ek�m 2022 
tar�h�nde yapıldı.

İzm�r Tab�p Odası Yen� Dönem Hek�m Mecl�s� �lk toplantısı 17 Ek�m 2022 tar�h�nde Prof. Dr. Orhan Süren Konferans salonunda yapıldı. Yaklaşık 50
üyen�n katıldığı toplantı kokteyl �le başladı.

Toplantıya �lk olarak geç�c� d�van seç�ld�. Hek�m Mecl�s� tüzüğüne göre toplantıya katılan en yaşlı üye �le en geç üye geç�c� d�vanı oluşturdu. Dr. Al�
Ağzıtem�z ve Dr. Fatma Na�me Kırlı’dan oluşan geç�c� d�van �lk olarak sözü İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak’a bıraktı. 

Prof. Dr. Süleyman Kaynak, b�r sunum yaparak 17 N�san 2022 seç�m�n�n ardından Yönet�m Kurulu’nun bugüne kadar yaptığı çalışmalardan ve
yapılması planlananlardan bahsett�. Önümüzdek� dönem Hek�m Mecl�s�’nde alınacak kararlarında Yönet�m Kurulu çalışmalarına yardımcı olacağını
söyled�.

Daha sonra Hek�m Mecl�s� D�van seç�m� yapıldı. Hek�m Mecl�s� D�vanı’na Dr. Gülden Aykanat, Dr. Nurdan Talay ve Dr. G�zem Özgür Keçeç� seç�ld�.

Katılanlardan söz alan Hek�m Mecl�s� üyeler�, Hek�m Mecl�s�’nden beklent�ler� ve öner�ler�n� paylaştı. 

İZMİR TABİP ODASI E-BÜLTEN



Muayenehane Hek�mler� Toplantısı Yapıldı

6 Ek�m 2022 tar�h�nde yapılan yönetmel�k değ�ş�kl�kler� �le, muayenehane hek�mler�n�n özel hastane ve tıp merkezler�nde cerrah� �şlem
yapmasına yönel�k ağır kısıtlamalar get�r�lm�şt�r. 
 
Bu düzenlemeler hakkında meslektaşlarımızı b�lg�lend�rmek amacıyla düzenled�ğ�m�z “Muayenehane Hek�mler�n�n Çalışma Kısıtlaması, 6
Ek�m 2022 tar�hl� yönetmel�k değ�ş�kl�ğ�” konulu toplantımız 10 Ek�m 2022 tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�.
 
Açılışını Oda Başkanımız Prof.Dr. Süleyman Kaynak’ın yaptığı toplantının moderatörlüğü Özel Hek�ml�k Kom�syonu Başkanı Dr. Mehmet Çolak
tarafından yapılmıştır. Odamız avukatı M�that Kara, değ�ş�kl�kler hakkında b�r sunum yaptı.
 
Prof.Dr. Süleyman Kaynak, düzenlemeler�n kabul ed�lemez olduğunu, serbest hek�ml�k faal�yet�n�n yürütülmes�n� ağır şek�lde kısıtlayan bu
düzenlemelere karşı meslek örgütü olarak meslek� ve hukuk� her türlü mücadeley� vereceğ�m�z�, TTB olarak dava açma hazırlıklarının
yapıldığını, dava açmak �steyen hek�mlere Oda olarak destek olacağımızı �fade ett�.
 
Dr. Mehmet Çolak, düzenlemen�n muayenehane hek�mler�nde büyük rahatsızlık oluşturduğunu, özell�kle cerrah� branştak� hek�mler�n amel�yat
yapmalarının engellenmes� hal�nde muayenehaneler�n zor durumda kalacağını, bel�rs�zl�k neden�yle hek�mler ve hastaların tereddüt
yaşadığını vurgulamıştır.
 
Av. M�that Kara, 6 Ek�m 2022 tar�hl� yönetmel�k değ�ş�kl�kler�n�n hek�mler�n çalışma ortamında nasıl b�r değ�ş�kl�k oluşturduğunu
vurguladıktan sonra yönetmel�ğ�n hukuka ve üst hukuk normlarına aykırı olduğunu bel�rtt�. Temel hak ve özgürlükler�n ölçüsüz şek�lde
sınırlandırıldığını vurgulayan Av. M�that Kara, düzenlemeye karşı Danıştay’da TTB tarafından kısa sürede dava açılacağını, b�reysel dava
açmak �steyen hek�mlere hukuk� destek ver�leceğ�n� bel�rtt�.
 
Sunumun ardından toplantıya katılan hek�mler, düzenlemelerle �lg�l� görüşler�n� aktardılar. Konuşmalarda, bu düzenlemelere karşı ortak
mücadelen�n önem�ne vurgu yapılarak toplantıya katılan hek�mler�n soruları yanıtlandı. 
 
Meslektaşlarımız, toplantının görsel kayıtlarına İzm�r Tab�p Odası Youtube sayfasından er�ş�m sağlayab�l�r.
 

İZMİR TABİP ODASI E-BÜLTEN



Malprakt�ste Sorumluluk ve Rücu İle İlg�l� Yen� Yasal Düzenlemeler�n Get�rd�kler� Konulu 
Toplantı Yapıldı

27 Mayıs 2022 tar�hl� Resm� Gazete’de yayınlanan 7406 sayılı Kanun �le, hek�mlere karşı malprakt�s neden�yle açılan dava süreçler�n� etk�leyen
bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler hakkında meslektaşlarımızı b�lg�lend�rmek amacıyla düzenled�ğ�m�z “Malprakt�ste Sorumluluk ve
Rücu İle İlg�l� Yen� Yasal Düzenlemeler�n Get�rd�kler�” konulu toplantımız, 28 Eylül 2022 tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�.

“Çarşamba Toplantıları” ser�m�z�n �k�nc�s� olan ve moderatörlüğünü Oda Başkanımız Prof.Dr. Süleyman Kaynak’ın toplantıda, konuşmacı olarak
TTB Hukuk Bürosundan Av. Verda Ersoy yer aldı.

Prof. Dr. Süleyman Kaynak, açılış konuşmasında hek�mler�n her geçen gün daha ağır çalışma koşullarında görev yaptığını, malprakt�s davaları
neden�yle hek�mler�n çok ağır tazm�nat yükümlülükler� �le karşı karşıya kaldığını, bu durumun sürdürüleb�l�r olmadığını, hek�mler üzer�ndek� bu
yükün alınması gerekt�ğ�n� vurguladı.

Av. Verda Ersoy, 7406 sayılı Kanun’un yasalaşma sürec�nde TBMM’dek� tartışmalara, TTB görüşler�ne yer verd�kten sonra Kanunun hek�mlere
yönel�k etk�s� konusunda b�lg�ler paylaştı. Sağlık Bakanlığı Meslek� Sorumluluk Kurulu, ceza soruşturmaları �ç�n bu kuruldan �z�n alma prosedürü,
tazm�nat davaları sonucunda hükmed�len tazm�natın hek�mlere rücü ed�l�p ed�lemeyeceğ� konusunda ayrıntılı b�lg� verd�.

Sunumun ardından hek�mlerden gelen sorular yanıtlandı.

Meslektaşlarımız, toplantının görsel kayıtlarına İzm�r Tab�p Odası Youtube sayfasından er�ş�m sağlayab�l�r.

İZMİR TABİP ODASI E-BÜLTEN



Hek�mler�n Emekl�l�k ve Sosyal Güvenl�k Hakları konulu toplantı yapıldı
Meslektaşlarımız tarafından son dönemde sıklıkla �let�len emekl�l�k, h�zmet b�rleşt�rme, memur�yete dönüş g�b� sorulara sosyal güvenl�k bakış
açısıyla yanıt oluşturab�lmek amacıyla düzenled�ğ�m�z“Hek�mler�n Emekl�l�k ve Sosyal Güvenl�k Hakları” konulu toplantımız 13 Ek�m 2022
tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�.

Açılışını Oda Başkanımız Prof.Dr. Süleyman Kaynak’ın yaptığı toplantının moderatörlüğü Oda Avukatımız M�that Kara tarafından yapılmıştır. İzm�r
Demokras� Ün�vers�tes� İkt�sat Fakültes� öğret�m üyes� Doç.Dr. Özkan B�lg�l�, meslektaşlarımızdan sıklıkla �let�len sorulara yanıt verm�şt�r. 

Prof.Dr. Süleyman Kaynak, son dönemdek� düzenlemeler ve çalışma koşullarındak� ağırlık neden�yle hek�mler�n b�r arayış �ç�nde olduğunu,
emekl�l�k, h�zmet b�rleşt�rme ve ve memur�yete dönüş konusunda hek�mler�n merak ett�ğ� konu başlıklarında planlanan bu toplantının b�rçok
soruya yanıt oluşturacağını �fade etm�şt�r. 

Av. M�that Kara, hek�mler�n emekl� maaşları ve �lave ödemeler� �le �lg�l� son dönemde yapılan düzenlemeler�n hek�mler�n çalışma ortamına etk�s�
ve bu düzenlemelere karşı yürütülen hukuk� mücadelen�n sonuçları konusunda b�lg� paylaşımı yaptı.

Toplantı önces�nde meslektaşlarımızdan �let�len soruları gruplayarak yanıtlayan Doç.Dr. Özkan B�lg�l�, hek�mler�n Emekl� Sandığı, SSK, Bağ-Kur
h�zmetler�nde geçen süreler�n�n hang� koşullarda b�rleşt�r�leb�leceğ�, hang� koşullarda emekl� olunab�leceğ�, memur�yete dönme hal�nde hang�
statü üzer�nden emekl� olunab�leceğ� konularında b�lg�ler paylaştı. 

B�lg�l�, sunumun ardından toplantıya katılan hek�mler�n sorularını yanıtladı.  

Meslektaşlarımız, toplantının görsel kayıtlarına İzm�r Tab�p Odası Youtube sayfasından er�ş�m sağlayab�l�r.

İZMİR TABİP ODASI E-BÜLTEN



Meslekte 50. Yıl Onur Plaket� Tören� 21 Ek�m 2022 tar�h�nde yapıldı.

Meslekte 50. Yıl Onur Plaket� Tören� 21 Ek�m 2022 tar�h�nde yapıldı.
 
İzm�r Tab�p Odası tarafından düzenlenen meslekte 50. Yıl Onur Plaket� Tören� 21 Ek�m 2022 Cuma akşamı H�kmet Ş�mşek Kültür Merkez�nde
gerçekleşt�r�ld�.
 
Tören kokteyl �le başladı. Bu yıl 1972 yılı mezunlarının aldığı onur plaket� törene katılan 90 meslektaşımıza ver�ld�.
 
Tören�n sunumu Doç. Dr. N�lgün Yener tarafından yapıldı.

Tören�n açılış konuşmasını yapan İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “Ben burada sözler�me başlarken, elbette tüm
katılımcılarımıza ve bu akşamını b�z�mle paylaşan s�zlere ve Karşıyaka Beled�ye Başkanınımız Sayın Op.Dr. Cem�l Tugay’a teşekkür ederek
başlamak �ster�m . B�z�m bu güzel gecey� yaşamamızı kolaylaştıran sevg�l� Doç. Dr. N�lgün YENER arkadaşımıza teşekkür ed�yorum. B�razdan sahne
alacak olan ve b�z�m bu gecem�z� renklend�recek olan İzm�r Tab�p Odası Klas�k Türk Müz�ğ� Korosu ve Şef Haksun Acet hocamıza teşekkür
ed�yorum.. Ben hep bu bölge �le düşünürken Egen�n üzümü meşhurdur der�m. Zeyt�n� meşhurdur der�m ve İnc�r� meşhurdur der�m … Ama Bu Ege
bölges�n�n ant�k İyonya'nın en meşhur olduğu alanlardan b�r�s� de hek�ml�kt�r…Hep�m�z bu ülkeye çok emek verd�k, umutla, sev�nçle, gözyaşı ve
dostluklarla hep�m�z hayatımızı, b�rb�r�m�z�n hayatını zeng�nleşt�rd�k… Bu zeng�nl�ğ� çocuklarımıza, öğrenc�ler�m�ze , dostlarımıza, arkadaşlarımıza
, çevrem�ze cömertçe dağıttık. Hala dağıtıyoruz. Hep�n�ze yen� 50 yıllar d�l�yorum. İy� k� varoldunuz, varsınız ve hep varolacaksınız.” ded�.
 
Konuşmanın tam metn� �ç�n tıklayınız…
 
1972 mezunları adına b�r konuşma yapan Dr. Yılmaz Okyay yaptı. Okyay, öğrenc�l�k dönem� anılarından bahsett�. İzm�r Tab�p Odası’na bu
organ�zasyondan olayı teşekkürler�n� �lett�.

1972 yılı mezunları onarlı gruplar hal�nde plaketler�n� İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, Yönet�m Kurulu üyeler� Uzm. Dr.
Haldun Ön�z, Uzm. Dr. Beh�ye Mungan, Uzm. Dr. Yüce Ayhan, TTB Büyük Kongre Deleges� Op. Dr. Hakan Köse ve Onur Kurulu Üyes� Prof. Dr.
Münevver Kaynak Türkmen’ den aldılar.
 
Plaket tören�nde İzm�r Tab�p Odası Türk Sanat Müz�ğ� Korosu b�r konser verd�. Key�fl� d�nlet�n�n ardından tören sona erd�.
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İzm�r Emek ve Demokras� Güçler�: TTB’ye yapılan baskılar kabul ed�lemez

İzm�r Tab�p Odası’nında b�leşenler�nden olan İzm�r Emek ve Demokras� Güçler� Türk Tab�pler B�rl�ğ�’ne yönelen baskıları ve hukuksuz gözaltıları
konusunda 26 Ek�m 2022 tar�h�nde İzm�r Tab�p Odası önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak tarafından okundu. 

Prof. Dr. Süleyman Kaynak, "Toplum sağlığına da�r hassas�yet�yle he zaman b�l�m�n ve �y� hek�ml�k değerler�n�n odağından süzülen düşünce ve
öner�ler�n� kamuoyu �le paylaşmış, bu nedenle sık sık �kt�dar bloğunun tepk�ler�ne maruz bırakılmış olan Türk Tab�pler B�rl�ğ� b�r kez daha baskı ve
yıldırmalarla karşı karşıya, hukuka ve �nsan haklarına aykırı uygulamalarla toplumu zapturapt altına alma çabalarının boşa çıkacağına �nanıyoruz.
Baskılar ve yıldırmalar karşısında tek ses, tek yürek olarak mücadelem�z� sürdüreceğ�z" ded�.
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İzm�r Deprem�nde Kaybett�kler�m�z 30 Ek�m 2022 tar�h�nde anıldı.

İzm�r Barosu, İzm�r Tab�p Odası ve Türk Mühend�s ve M�marlar Odası B�rl�ğ� (TMMOB) tarafından düzenlenen, 2 yıl önce bugün 30 Ek�m 2020
İzm�r Deprem�’nde hayatını kaybedenler 30 Ek�m 2022 tar�h�nde Bayraklı Baro Bahçede yapılan açıklamalarla anıldı.

Anma tören�ne Oda’mız adına İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr Süleyman Kaynak katıldı. Prof. Dr Süleyman Kaynak, “Bundan tam 2 yıl önce bu
saatlerde İzm�r çok ağır b�r deprem yaşadı. Çok sayıda vatandaşımızı, arkadaşımızı bu felaket sırasında kaybett�k. 2 yıl önce yaşadığımız
deprem�n yaraları hala sarılmış değ�l. Maalesef bu acılar halen devam ed�yor. Yakın zamanda b�r maden felaket� geç�rd�k ama bunların
sorumluları ortaya konmuş değ�l. B�z topluma, bu toplumun hukukuna, sağlığına sah�p çıkmaktan kend�m�z� sorumlu h�ssed�yoruz ve bu
mücadeleye sonuna kadar devam edeceğ�z. 2 yıl önce bu saatlerde hayatını kaybetm�ş olan tüm vatandaşlarımıza, yakınlarına başsağlığı
d�l�yorum. Umuyorum k� bu sorunlar çok hızlı şek�lde çözümlen�r ve önümüzdek� dönem bu ülke �ç�n daha aydınlık günler gelm�ş olur” ded�. 
İzm�r Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz yaptığı konuşmada, “30 Ek�m deprem�n�n üzer�nden 2 yıl geçt�, 99 deprem�n�n üzer�nden 23 yıl geçt�. 2 yıl
önce bugün saat üçe beş kala yaşadığımız deprem felaket�nde b�zler hem meslektaşlarımızı hem a�leler�n� ve yurttaşlarımızı kaybett�k. Bu
kayıplar b�r şek�lde telef� ed�lmeye çalışsa da gel�nen süreçte ne yazık k� halen adalet önüne çıkarılmayan kamu görevl�ler� var. Bugün �t�bar�yle
b�ld�ğ�m�z kadarıyla 2 kamu görevl�s� sadece yargı önen çıkartıldı. D�ğer kamu görevl�ler�yle �lg�l� h�çb�r �şlem yapılmaksızın devam ed�l�yor.
Soruşturmalar sekteye uğratılıyor. Açılan davalara sunulan b�l�r k�ş� raporları karar vermek �ç�n ne yazık k� yeters�z. Avukat arkadaşlarımız
bunlara �t�raz ed�yorlar ancak gel�nen süreç o kadar olumsuz ve yanlış k� ne 1999 deprem�nden ne önces�nden ne de sonrasından b�r ders
çıkarmamış s�yasal �kt�dardan bahsed�yoruz. B�zler belk� 30 k�ş�y�z ama etrafımızda 50’ye yakın pol�s var. V�ctor Hugo’nun ‘Her yerde pol�s var
ama h�çb�r yerde adalet yok’ şekl�nde b�r sözü var. Yüz yıl önce söylenen bu söz ne yazık k� bugün Türk�ye’n�n gerçeğ�. O yüzden yaşanan
hukuksuzluklar, adalets�zl�kler bundan sonra devam etmes�n düşünces�yle b�zler İzm�r Barosu, İzm�r Tab�p Odası ve TMMOB olarak mücadelem�z�
b�rl�kte devam ett�receğ�z” ded�.
İnşaat Mühend�sler� Odası Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayata �se “Bundan �k� yıl önce 117 �nsanımızı kaybett�k. Y�t�rd�ğ�m�z yaşamlar aynı zamanda
hayallerd�, umutlardı. 21. yüzyılda hala bu kayıpları yaşamak, b�z�m �ç�n çok can acıtıcı ve utanç ver�c�. Her deprem sonrası soruyoruz ‘yeter�nce
ders aldık mı?’ d�ye. Ders alıyoruz evet ama maalesef yapılması gerekenler tüm gerçekler�n b�l�nmes�ne rağmen yeterl� önlemler alınmıyor. Bu b�r
�rade, �stek gerekt�r�yor. İnsan hayatına ver�len değer�n ne kadar az olduğunu gözler önüne seren olaylar yaşıyoruz. Bugünkü duruma baktığımızda
özell�kle yapı stoklarını �nceled�ğ�m�zde maalesef yaşadığımız bu olayların son olmayacağını görüyoruz. Hemen hemen her kes�m ne yapılması
gerekt�ğ�n� b�l�yor. Deprem sonrası oluşturulan Araştırma Kom�syonu’ nun b�rçok kes�m� d�nled�ğ� ve sonuçlarını aktardığı raporu var. İlg�l� kurum
ve kuruşları TMMOB’u, Türk�ye Müteahh�tler B�rl�ğ� Yapı Denet�m B�rl�kler�’n� d�nlem�ş ve heps�n�n ortaklaştığı, eks�k olan konuları �fade ett�ğ�
tutanaklar şu an mecl�s�n arş�v�nde bulanmakta. Uzun vadede yapılması gereken �şler var. Elbette b�r anda değ�şt�rmek mümkün değ�l. Yerleş�k
b�r yapılaşma var ancak hızlıca alab�leceğ�m�z önlemler de var. İkt�dar sah�pler�ne gerekl� önlemler� almasını yen�den buradan duyuralım ve
muhalefete de bu söylemlere sah�p çıkması �ç�n çalışmasını bel�rtel�m." ded�
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Sağlıklı Kentler İç�n Olmazsa Olmazlar Nelerd�r? konulu toplantı 26 Ek�m 2022 tar�h�nde 
gerçekleşt�r�ld�.

İzm�r Tab�p Odası ve İzm�r Tab�p Odası Çevre Kom�syonu tarafından düzenlenen “Sağlıklı Kentler İç�n Olmazsa Olmazlar Nelerd�r?” konulu
toplantı 26 Ek�m 2022 tar�h�nde İzm�r Tab�p Odası Prof. Dr. Orhan Süren Konferans salonunda gerçekleşt�r�ld�.

Toplantının moderatörlüğünü İzm�r Tab�p Odası Çevre Kom�syonu Başkanı Uzm.Dr. Tuğrul Şahbaz yaptı.

Toplantıya, İzm�r Şeh�r Plancıları Odası İzm�r Şube Başkanı Zafer Mutluer �le Uludağ Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� AD Başkanı Prof. Dr. Alpaslan
Türkkan katıldı. 

Toplantıda, Sağlıklı kentler�n oluşumunda �şb�rl�ğ� ve planlama yaklaşımının önem� vurgulandı.
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