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Hekimlerin Gücü, Hekimlerle Güçlü
Sekiz Nisan 2018 tarihinde Ankara Tabip Odası üyelerinin oylarıyla meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek
ve 6023 sayılı yasanın bizlere yüklediği görevleri yapmak için seçildik. 2018-2019 faaliyet yılımızın raporuna
bir girizgah yazmak 14 Mart Tıp Bayramımızın 100. Yılını kutladığımız bir dönemde gerçekleşti. Türkiye’de
“Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire” adlı tıp okulunun açılış tarihi olan 14 Mart 1827, modern tıp
eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. İstanbul’un ve yurdumuzun pekçok bölgesi sömürgeciler
tarafından işgal edildiğinde, tıbbiyeli Hikmet Boran’ın önderliğinde, 14 Mart 1919’da, aydınlanmanın,
barışın, özgürlüğün savunucusu olan hekimler ve hekim adayları işgali protesto ettiler, Anadolu’da kurtuluş
yolunda arayışlar içinde olan yurtseverlere İstanbul’dan bir çoban ateşi yaktılar. O kıvılcım 19 Mayıs 1919’da
Samsun’da Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla Anadolu’ya düştü. Dalga dalga yayıldı bu özgürlük alevi…
Mandacılığa karşı çıkanlar da tıbbiyeli Hikmet ve arkadaşları oldu. Kurtuluş Savaşı kazanılıp Cumhuriyetimiz
inşa edilirken tıbbiyeliler, laikliğin, çağdaşlığın, hür yaşamın ve bilimin harcını kardılar. Bağnazlığa, yobazlığa
karşı Atatürk ve önder kadroların ilke ve inkilaplarının savunucuları destekçileri oldular. Bu onurlu tarihin
mirasçıları olma gururuyla geçtiğimiz bir yılı geride bıraktık. Daha özgürleşen, demokratik ve barış içerisinde
daha gelişen bir ülke için umutlarımızı büyüterek bizleri seçimle iş başına getiren meslektaşlarımıza bir yıl
içinde yaptıklarımızı, yapmak isteyip yapamadıklarımızı yazma fırsatı 100. Yılımızda bize nasip oldu.
Geçtiğimiz bir yıl içerisinde Anayasal hak ihlalleriyle karşılaştık. Meslektaşlarımızı ilgilendiren konularda
idari kararlar yargı kararlarıymış gibi uygulandı. Herhangi bir soruşturma ve yargıda kesinleşmiş ceza
kararları olmadan meslektaşlarımız üzerinde kabul edilemez uygulamalar gerçekleşti. Akranları arasında
binde birlik dilimlere giren başarılarıyla, yüksek zeka düzeyleriyle zor ve 6 yıllık uzun bir eğitimi bitiren
genç hekimler uzamış güvenlik soruşturmasını beklemek zorunda kaldı ve atamaları gerçekleşmeyen
hekimler oldu. Hekimler atamalarının yapılmadığını ve 657 sayılı DMK’nın 48. Md. birinci fıkrasının
(A) bendindeki atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılmış olduğunu belirten beş satırlık yazı aldılar
devlet yöneticilerinden. Bu hekimlerin adalet önünde aldıkları bir ceza yoktu, öğrenciliklerinde disiplin
soruşturması bile geçirmemişlerdi. 657 sayılı kanunun bu ilgili maddesine 676 sayılı KHK’nın 76. md.si
ile eklenmiş bir 8. md. bu hukuksuzluğun temelinde yatan nedendi. Biat kültürünü yaymak isteyenler,
gençleri sorgulamayan, soru sormayan, eleştiri üretemeyen insanlar haline getirmeye çalıştılar. Sosyal
medya paylaşımları veya beğenileri, bir öğrenci etkinliğinde bulunmuş olmaları, hatta anne ve babalarının
siyasal parti üyelikleri bile atanmalarına engel oldu. Egemenler yüzlerce hekimi yargı kararı olmaksızın
işsiz bıraktı ve eğitim haklarını bile ellerinden almaktan, hukuku çiğnemekten çekinmedi. Tıpta Uzmanlık
Sınavını başaran hekimler işten atılmakla kalmadı, Anayasal haklarından olan eğitim hakları da engellendi.
Kanunun açıkça suç saymadığı fiiller nedeniyle yüzlerce meslektaşımız usulüne uygun yapılmayan güvenlik
soruşturmalarıyla fişlendi. Hak ettikleri işlerine başlamaları, eğitimle hak ettiği sertifikalarını bile almaları
engellenmeye çalışıldı. Hekimlerimizin fişlenmiş olanlarının işyeri hekimliği sertifikasyon programlarından
elde ettikleri hakları 10 ay boyunca engellendi.
Sağlık Bakanlığı 2019 yılı bütçesi hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarını hayal kırıklığına uğratmıştır. 2018
yılında gerçekleşen Merkezi Yönetim Bütçesi’nde yüzde 28,7’lik bir artış yapılırken ve TÜİK’in açıkladığı
Ekim ayı TÜFE oranlarına uyulduğu gözlenirken, Sağlık Bakanlığı Merkez Yönetimi ve sağlık çalışanlarının
etkilendikleri enflasyon aynı olmasına rağmen, aynı artış sağlık çalışanlarının ücretlerine yansıtılmadı.
On yıl öncesinin SUT fiyatlarında ısrar eden sistem hastaneleri ameliyat malzemesi satın alamaz, ameliyat
yapamaz duruma sürüklemiştir. Özellikle 3. Basamak Sağlık Hizmeti sürdürmeye çalışan üniversite
hastaneleri ödemelerini zamanında alamamakta ve aldığındaysa yüzde 30’a varan önemli kesintilerle
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karşılaşmaktadır. Üniversite hastanelerinin tedarikçilerine ödemeleri yapması 2-3 yıla kadar uzamakta ve
bu da tıbbi malzemeler ve ek hizmetleri daha pahalıya mal etmesine neden olmaktadır. Bu kısır döngü
üniversite hastanelerini mali krize sürüklemiştir.
Entegre Sağlık Kampüsleriyle (Şehir hastaneleri) ve bir koyup üç alacak yabancı finansörlerin sağlık
bütçesine dayadığı vantuz hortumlarla sağlık sistemi sürdürülebilirliği tehdit altındadır. Kamu-Özel İşbirliği
Modeli kapsamında yapılan bu yatırımların 25 yıllık ödeme garantisiyle kamu bütçesinden çıkacak toplam
ödemenin 60-75 milyar USD olacağı tahmin edilmektedir. Şehir hastanelerinin hizmetleri karşılığında
ödenecek bedel, Bakanlığa veya bağlı kuruluşlara ait döner sermaye bütçesinden ve/veya merkezi
yönetim bütçesinden olmak üzere düzenlendiğinden, hizmet ve kullanım bedellerinin yaratacağı cari açık
derinleşecek ve bu hastanelerde çalışan kadrolu veya sözleşmeli sağlık personelinin performans ödemeleri
gelecekte kısıtlanmak zorunda kalacaktır. Bu cari açığın doğuracağı kara deliğin diğer sağlık kuruluşlarını
etkilemesiyse kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Milyarlarca dolarlık yıllık rant içeren bu yap-işlet-devret (YİD)
modelinin oluşturacağı güçlü lobinin gelecekte halk sağlığını ikinci plana iten yatırım planlamaları yönünde
Sağlık Bakanlığı’nı etki altına alması kaçınılmazdır. Aşı karşıtı kampanyanın genişlemesi, umut tacirliği haline
gelen GETAT uygulamalarının hız kazanması bizlerin bu bağlamda ele alacağı konulardır.
Yirmi beş milyar dolarlık yatırım bedeli öngörülen şehir hastanelerinin sözleşme, ihale şartnameleri ticari
sır ve stratejik yatırım kapsamında tutularak kamuoyu ve ilgili meslek örgütleriyle, hatta mali yargı görevi
yapan Sayıştay’la bile paylaşılmamıştır. Kamu idaresi tarafından cevaplandırılmak üzere Nisan 2018’de
gönderilen Sayıştay Raporu basında yer alınca, ilgili raporu hazırlayan heyet başkanı görevden alındı. Eylül
2018’de kesinleşen rapordaysa zülfi yare dokunan bu hususlar çıkarıldı. Şehir hastanelerinin yapım işleri
ve işletme dönemine ilişkin hizmet alımları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunundan muaf tutulmuş ve sözleşmeler özel hukuk (?) hükümlerine tabi kılınmıştır. Ankara Tabip Odası
olarak defaten bu şartnameleri talep etmiş olmamıza karşın tarafımıza verilmemiştir. Ankara Tabip Odası
kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olarak ülkede adaleti aramaktadır.
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi (3704 yataklı) 14 Mart 2019 tarihinde hizmete açıldı. Proje temelinde %
kaçlık iş tamamlamasıyla teslim edildiği, ödenen hizmet ve kullanım bedellerinin proje tamamlanmış
gibi ödenip ödenmediği basında sorulmasına rağmen Sağlık Bakanlığı bir açıklama getirmedi. Sıhhiye’de
kendi binasını boşaltan Bakanlık yine bu ŞH alanındaki binaları kiralayarak taşınmış ve yılda 30 milyon
Tl’lik gereksiz bir masrafı üstlenmiştir. Türkiye’nin köklü sağlık kurumları Yüksek İhtisas Hastanesi, Numune
Hastanesi ve Atatürk Hastanesi yeni yapılan Bilkent Şehir Hastanesine taşınmış ve/veya taşınmaya devam
etmektedir.
Torba halinde TBMM’ye getirilerek onaylanan 7146 no’lu kanunun getirdiği karmaşa evrensel hukuk
ilkelerini yerle bir eden yeni uygulamaları yaşamımıza soktu. Emekli Sandığı’ndan emekli olan hekimlerin
maaşlarına zam yapılırken SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam vermeyerek, çalışan ve çalışmayan hekim
ayrımı yapılarak binlerce hekim eşitliksiz ve hakkaniyetsiz bir uygulamayla karşılaştı.
Sağlık çalışanlarının yıpranma payı Cumhurbaşkanımızın seçimden önce açıkladığı şekliyle her yıl için 90
günlük yıpranma payı verileceği sözü, seçimlerden sonra TBMM’de kabul görmemiş olacak ki 60 günü
yeterli bulundu.
Bu yıl içerisinde de arzu ettiğimiz ‘’Sağlıkta Şiddet Yasası’’ çıkarılmayarak, sorunlara çözüm getirilmedi.
Bunun aksine sağlık çalışanlarına olumsuz yansıyan yasal düzenlemelerle karşı karşıya kaldık.
Geçtiğimiz bir yıllık dönemimizde bir diğer utanç veren olay Türk Tabipleri Birliği’nin on bir merkez konsey
üyesi, her biri iyi hekimlik değerlerinin savunucusu meslektaşlarımız, hocalarımızın bir sabah vakti göz
altına alınmasıydı. ‘’Savaş bir halk sağlığı sorunudur’’ içerikli barış dilekleri içeren bildirileri gerekçe olarak
gösterildiyse de, TTB’nin Şehir Hastaneleriyle ve diğer yanlış sağlık politikalarıyla ilgili on milyarlarca dolarlık
vurgunu deşifre etmesi gerçek nedendir. Türk Tabipleri Birliği’nin barışa ilişkin bildirisinde Suriye ve Afrin’e
ait bir tek kelime yoktu. Bilinen tüm tıp tarihi boyunca hekimler daima insandan, yaşamdan ve barıştan
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yana olmuşlardır. Bu çağrıları sadece krallara, sultanlara, devletlere olmamıştır, silahlı terör örgütlerine
karşı da aynı tutumu almışlardır. Tıp doktorlarının mezuniyetlerinde ettikleri yeminin siyasetçiler tarafından
iyi anlaşılamadığı kanaatindeyiz.
TTB’ye karşı yapılmaya çalışılan saldırılara karşı Tabip Odaları topyekun birlik halindedir. Ankara Tabip Odası
olarak bizler de mesleğimizin ve meslek örgütümüzün yüz akı olan bu değerli meslektaşlarımızla dayanışma
içerisinde olacağız. Türk Tabipler Birliği ve üyeleri olarak, şunu hatırlatırız: Bu Cumhuriyetin kurulmasında
Harbiye, Mülkiye ve Tıbbiye harç koymuştur. Tıbbiyeli olarak görevimiz ve tarihi sorumluluğumuz Atatürk’ün
kurduğu Cumhuriyeti ilelebet muhafaza etmektir. Bizler evrensel iyi hekimlik değerlerine inanan ve bu
değerleri savunanlar olarak her zaman halkın sağlığı için halkın yanında olacağız.
Bu anlayış içerisinde sağlığın her alanında Aile Hekimleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastaneleri,
Üniversite Hastaneleri, tıp fakülteleri ve tıp eğitimi, işçi sağlığı ve işyeri hekimleri, emekli hekimler ve
6023 sayılı yasanın bizlere görev olarak verdiği Halk Sağlığını korumak ve geliştirmek kapsamında bir yıl
boyunca onlarca panel ve sempozyum gerçekleştirdik. Kültür ve Sanat Komisyonumuzla kültürel etkinlikler
ve geziler düzenledik, Kadın hekimler ve Kadın Sağlığı komisyonumuzla Kadın hakları ve kadın hekimlerin
sorunlarına çözüm önerileri geliştirdik, İnsan Hakları Komisyonumuzla işkence ve kötü muamele gören
bireylerin sorunlarıyla ilgilendik ve hekimlerin sorumluluklarını iyi hekimlik değerleri içerisinde ele alan
toplantılar düzenledik.
Meslektaşlarımızın Ankara Tabip Odası ve komisyonlarına verdikleri özverili katkı ve katılım için minnettarız.
Tüm meslektaşlarımızı hekimlerin haklarını savunmada, maddi ve manevi haklarını iyileştirme çabalarımızda
yanımızda ve Ankara Tabip odasında görmeyi diliyoruz.
Saygılarımızla…
Prof. Dr. Vedat BULUT
Ankara Tabip Odası Başkanı
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YÖNETİM KURULU
Dr. Vedat Bulut

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Ali Karakoç

Genel Sekreter

Dr. Gülgün İncirci Kıran

Mali Sekreter

Dr. Emel Bayrak

Veznedar Üye

Dr. Ramazan Akçan

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Gül Bakır

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Arif Müezzinoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Toplantıları
Yönetim Kurulu mazbatasını 11 Nisan 2018 tarihinde aldı. İlk yönetim kurulu toplantısı ve görev dağılımı
13 Nisan 2018 tarihinde yapıldı. ATO yönetim kurulu bu bir yıllık dönemde 7 günlük toplantı periyodu ile
48 kez toplandı.
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DENETLEME KURULU
Dr. Tuncer Baş
Dr. Aliye Mine Coşkun
Dr. Deniz Erdoğdu

ONUR KURULU
Dr. İlhan Günalp

Başkan

Dr. Sabri Dokuzoğuz

II. Başkan

Dr. Özlem Kurt Azap

Sözcü Üye

Dr. İrfan Serdar Arda

Üye

Dr. Nüket Örnek Büken

Üye

TTB BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ
Dr. Sinan Adıyaman

Dr. Muharrem Baytemur

Dr. İskender Sayek

Dr. Zülküf Akelma

Dr. Gözde Çeliksöz

Dr. Gülnaz Ulusoy

Dr. Okan Akhan

Dr. Atilla Ilıman

Dr. Hülya Uluğtürken

Dr. İbrahim Akkurt

Dr. Mustafa Karakuş

Dr. Filiz Ünal

Dr. Kayhan Çetin Atasoy

Dr. Mine Önal

Dr. Ercan Yavuz

Dr. Benan Koyuncu Aydın

Dr. Mehmet Can Pençe

Dr. M. İrem Yıldız

Dr. Zafer Çelik

Dr. Rıza Özbek

Dr. Ali Polat

Dr. Kasım Ünalan

Dr. Filiz Ünal

Dr. Alican Bahadır

KOMİSYONLAR

Aile Hekimliği Komisyonu

Asistan Hekim Komisyonu
Dr. Benan Koyuncu Aydın

Dr. Alican Bahadır

Dr. Gözde Çeliksöz

Dr. Pınar İçel Çepe

Dr. Caner Ercan

Dr. Merve Çiçek Kanatlı

Dr. Onur Naci Karahancı

Dr. Merih Anar Öztoprak

Dr. Ümit Öztoprak

Dr. Can Pençe

Dr. Laleş Tunç
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Emekli Hekim Komisyonu
Dr. Derman Boztok

Dr. Mehmet Çakmak

Dr. Hale Ertem

Dr. Celalettin Güner

Dr. Gönül Gürkaynak

Dr. Ayten Hatipoğlu

Dr. İncilay Kılıç

Dr. Utku Özcan

Dr. Gonca Parlak

Dr. Ebru Basa

Dr. Derman İlyas Boztok

Dr. Vedat Bulut

Dr. Bülent Cengiz

Dr. Olgu Nur Dereci

Dr. Asuman Doğan

Dr. Celalettin Güner

Dr. Emel Güneş

Dr. Aslıhan Çakaloğlu Ilgaz

Dr. Hasan Barış Ilgaz

Dr. Volkan Kavas

Dr. İncilay Kılıç

Dr. Erhan Nalçacı

Dr. Mine Önal

Dr. Ahmet Saltık

Dr. Ramazan Akçan

Dr. A. Selçuk Atalay

Dr. Çetin Atasoy

Dr. Benan Koyuncu Aydın

Dr. Gül Bakır

Dr. Muharrem Baytemur

Dr. Ebru Basa

Dr. Emel Bayrak

Dr. Eriş Bilaloğlu

Dr. Derman Boztok

Dr. Vedat Bulut

Dr. Zafer Çelik

Dr. Selçuk Çelik

Dr. Gülriz Erişgen

Dr. Onur Naci Karahancı

Dr. Ali Karakoç

Dr. Nadire Gülgün Kıran

Dr. Serdar Koç

Dr. Arif Müezzinoğlu

Dr. Mine Önal

Dr. Can Pençe

Dr. Figen Şahbaz

Dr. İrem Yıldız

Dr. Nilay Ülkü

Halk Sağlığı Komisyonu

Dr. Ganime Tunalı

HP Yayın Kurulu

İnsan Hakları Komisyonu
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Dr. Ramazan Akçan

Dr. Hande Arpat

Dr. Benan Koyuncu Aydın

Dr. Mehmet Can Pençe

Dr. Mehmet Sezai Berber

Dr. Vedat Bulut

Dr. Nihat Bulut

Dr. Selçuk Çelik

Dr. Gözde Çeliksöz

Dr. Deniz Erdoğdu

Dr. Selma Güngör

Dr. Tufan Kaan

Dr. Onur Naci Karahancı

Dr. İddamin Karahancı

Dr. Mustafa Karakuş

Dr. Ayşe Derya Kaynak

Dr. Rıza Özbek

Dr. Ali Polat

Dr. Serdal Taş

Dr. Ayşe Uğurlu

Dr. Hülya Uluğtürken

Dr. Aysel Ülker

Dr. Filiz Ünal

Dr. Korel Yalman

Dr. Ayşegül Yay

Dr. Esen Yüksekkaya
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İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
Dr. Sedat Abbasoğlu

Dr. Mehmet Çakmak

Dr. Celal Emiroğlu

Dr. Atilla Ilıman

Dr. Aliye Işılak

Dr. Sıtkı Kesedar 		

Dr. Arif Müezzinoğlu

Dr. Nadir Sevinç

Dr. Figen Şahpaz

Dr. Ercan Yavuz		

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu
Dr. Filiz Ak

Dr. Gül Bakır

Dr. Emel Bayrak

Dr. Deniz Erdoğdu

Dr. Aliye Mine Coşkun

Dr. Gözde Çeliksöz 		

Dr. Selma Güngör

Dr. Gülgün İncirci Kıran

Dr. Güleser Karakoç		

Dr. Ülkü Sarıtaş

Dr. Ayşe Uğurlu

Dr. Hülya Uluğtürken

Dr. Filiz Ünal

Dr. Esra Süer Yalçın

Dr. Esen Yüksekkaya		

Dr. Filiz Ak

Dr. Özlem Aki

Dr. Zerrin Ateş

Dr. Kemal Bahri Ateş

Dr. Gül Bakır

Dr. Güvenç Baran

Dr. Emel Bayrak

Dr. Manolya Berk

Dr. Mehmet Beyazova

Dr. Ufuk Beyazova

Dr. Vedat Bulut

Dr. Mehmet Çakmak

Dr. Hacer Kırklıkçı

Dr. Serdar Koç

Dr. Arif Müezzinoğlu

Dr. Mine Önal

Dr. Harika Özel

Dr. Gökçe Silsüpür

Dr. Serpil Vargel

Dr. İrem Yıldız

			

Dr. Zerrin Ateş

Dr. Can Barlak

Dr. Emel Bayrak

Dr. İhsan Pelen

Dr. Haldun Uz

Kültür Sanat Komisyonu

		

Özel Hekimlik Komisyonu

Sağlık Politikaları Komisyonu
Dr. Sedat Abbasoğlu

Dr. Sertaç Adıgüzel

Dr. Sinan Adıyaman

Dr. Zülküf Akelma

Dr. Ramazan Akcan

Dr. Benan Koyuncu Aydın

Dr. Muharrem Baytemur

Dr. Vedat Bulut

Dr. Nihat Bulut

Dr. Yaşar Çalışkan

Dr. Selçuk Çelik

Dr. Gözde Çeliksöz

Dr. Deniz Erdoğdu

Dr. Selma Güngör

Dr. Serhat Hartavi

Dr. Onur Naci Karahancı

Dr. Ali Karakoç

Dr. Mustafa Karakurt

Dr. Mustafa Karakuş

Dr. Baran Kılıç

Dr. Vahide Bilir Özban

Dr. Rıza Özbek

Dr. Mehmet Can Pençe

Dr. Sibel Perçinel

Dr. Ali Polat

Dr. Nadir Sevinç

Dr. Laleş Tunç

Dr. Hülya Uluğtürken

Dr. Celal Uluğtürken

Dr. Gülnaz Ulusoy

Dr. Ercan Yavuz

Dr. Karer Yurtdaş		
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Tıp Öğrencileri Komisyonu
Mustafa Albayrak

Emre Ruhat Avcı

Hazal Aybüke Böcü

İlkay Çelik

Hadi Sertaç Güler

Abdullah Karaaslan

Barış Kılıç

Ahmet Berat Tanılır

Ramazan Uğur

Gül Usar Yıldız		

Hukuk Bürosu
Av. Ender Büyükçulha

Av. Tonguç Cankurt

ATO ÇALIŞANLARIMIZ
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Kurtuluş Açıkyıldız

Büro Personeli

Sezgin Azapçı

Büro Personeli

Zeynep Bike

Yönetim Kurulu Sekreteri

Umut Evşen

Büro Personeli

Nursen Kılıç

Büro Personeli

Yasemin Şahingöz

Büro Personeli

Nazife Şaşmaz

Hizmetli

Sibel Durak

Basın Yayın

Kansu Yıldırım

Büro Personeli

Av. Ayşegül Bulut Şahin 		
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Meslek Etiği
Onur Kurulu Toplantıları
Onur Kurulumuz bir yıllık dönemde 9 kez toplanmıştır. Şikayetler ve soruşturma dosyalarının geçtiği işlemler
ve oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

SORUŞTURMASI DEVAM EDEN DOSYA SAYISI
SORUŞTURMA AÇILMAYAN DOSYA SAYISI
KOVUŞTURULAN DOSYA SAYISI
ŞİKAYET OLUNAN HEKİMLERDEN YAZILI SAVUNMA İSTENEN DOSYA SAYISI
DİSİPLİN CEZASI VERİLMEYEN DOSYA SAYISI
UYARI CEZASI VERİLEN DOSYA SAYISI
PARA CEZASI VERİLEN DOSYA SAYISI
MESLEKTEN MEN CEZASI VERİLEN DOSYA SAYISI
TTB YÜSEK ONUR KURULUNDA OLAN DOSYA SAYISI
BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜNE BAŞVURULAN DOSYA SAYISI
KOVUŞTURULMAYAN DOSYA SAYISI

%
7
22
14
2
7
4
6
1
4
15
1
TOPLAM

22
65
40
58
20
12
17
3
12
43
3
295
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KOMİSYON RAPORLARI
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Asistan Hekim Komisyonu
2018-2019 yılı çalışmalarımız 15 Eylül 2018’de 10 kişinin katılımı ile yapılan kahvaltı etkinliği ile başladı.
Dr. Fikret Hacıosmanın ölümü nedeniyle başlatılan beyaz nöbetlerin her gününde komisyon olarak Kuğulu
Park’ta bulunarak nöbetlere destek verdik.
11 Kasım 2018’de yine Kuğulu Park’ta çalışma hakkı ile ilgili yapılan foruma komisyon olarak katıldık.
8 Aralık 2018 tarihinde İzmir’de düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayında bir komisyon üyemiz
tarafından temsil edildik.
15-16 Aralık 2018’de ATO’da Dr. Vedat Bulut’un eğitici olduğu Tez ve Proje Yazım Kursu’nu düzenledik.
12 Şubat 2019’da komisyon üyelerimizden uzman olan bir arkadaşın uzmanlık yemeğine komisyon olarak
katıldık.
9 Mart 2019’da ATO 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında komisyon üyemiz Dr. Benan Koyuncu’nun
moderatörlüğünü yaptığı, Dr. İddamin Karahancı, Dr. Nilay Etiler, Doğan Tılıç, Dr. Ersin Yarış’ın konuşmacılığını
yaptığı Hekimliğin / Tıbbın itibarsızlaştırılması isimli paneli düzenledik.
ATO 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerinden 16 Mart 2019 tarihindeki Dönüşüm adlı oyuna ve 17 Mart 2019
tarihindeki Büyük Hekim Yürüyüşüne komisyon olarak katıldık.
Şiddet, mobbing, eğitim ve haklarımız konularıyla ilgili her konuda 2-3 komisyon üyemizin görev aldığı
bilgilendirici broşürleri hazırladık ve bu broşürlerin hastanelerde dağıtımı için plan yaptık.
Şehir Hastanesinde çalışan komisyon üyelerimiz tarafından hastanenin çeşitli bölümlerindeki asistanlar
ziyaret edildi ve buradaki sıkıntılarla ilgili bilgi alındı. Buradan topladığımız verileri toplantımızda konuştuk.
Aylık toplantılarımızda güvenlik soruşturmaları ve ihraçlar, TUS ücreti, uzmanlık harcı, sosyal etkinlikler,
sorunlarını komisyonumuza ileten asistan arkadaşlarla ilgili yapılacaklar gibi konuları konuşup bu konularla
ilgili kararlar alıp uygulayabildik.
ATO ve TTB’nin yıl içindeki etkinliklerinin bir çoğunda komisyon olarak bulunduk.
Asistan Hekim Komisyonu Asistan Hekim Komisyonu
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Pratisyen Hekim Komisyonu
PH komisyonumuz bu dönemde TTB PHK ile yakın temas ve işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmüştür.
17. 09.2018 de TTB PHK Yürütme kurulu yapıldı. ATO Komisyon başkanı bu toplantıda PHK yürütme kurulu
üyeliğine ve kol sekreterliğine seçildi.
08-11 kasım.2019 da Hatay’da yapılan Pratisyen Hekimlik kongresine ATO PH komisyonundan 15-16 kişi
katılım sağlamış, kongrenin hazırlık aşamasında ve sunumunda komisyonumuz aktif çalışma ve etkinlik
göstermiştir.
21 Aralık 2019 da PHK Yürütme kurulu toplantısı ATO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu toplantıda alınan
kararlardan biri de TTB nin “nasıl bir birinci basamak” sempozyumu ve deklarasyonu un hazırlanması kararıdır.
9 Şubat 2019 dakika PHK kol toplantısına ve 16 Mart 2019 PHK kol yürütme toplantılarına komisyon olarak
katılım sağlanmıştır.
Pratisyen Hekim Komisyonu
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Aile Hekimliği Komisyonu
1-

Aile Sağlığı Merkezleri, Yönetim kurulu üyeleri ve komisyonumuz üyelerince fırsat bulundukça ziyaret
edilip hekimlerin talepleri tespit edildi. Bu taleplerin iletilmesi için Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nden
defalarca randevu talep edilmesine rağmen yanıt alınamadı.

2-

Aile hekimliği sözleşme dönemine ait taleplerimiz komisyonumuzda tartışılıp, TTB Aile Hekimliği Kol
toplantısında ortak bildiri yayınlandı.

3-

Aile Hekimliği Komisyon toplantılarında iş yükü, check-up uygulaması, aşı reddi, kronik hastalık takibi,
sağlık raporlar ve aile hekimliğinin hukuksal boyutu konularında sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

4-

Prof. Dr. Ufuk Beyazova ile görüşülerek, “Aşılama konusunda kararsız olan kimselere gerçekleri
öğretmeliyiz” konulu bilgi notu Odamızın web sayfasında yayınlandı.

5-

Ankara Aile Hekimleri Derneği (ANKAHED) başkanı ve üyeleri ile ortak sorunlar ve çözüm önerileri
üzerine görüşmeler yapıldı.

6-

“Şarbon” hakkında bilgilendirme broşürü hazırlanarak aile sağlığı merkezlerine ulaşımı sağlanmıştır.

7-

“Çocuğumu istismardan Nasıl Korurum” başlıklı broşür hazırlanmış ve aile sağlığı merkezlerine
dağıtılmaya başlanmıştır.

8-

TTB Aile Hekimliği Kol toplantılarında Odamız temsil edilmiştir.

9-

Prof. Dr. İbrahim Akkurt tarafından “Akciğer Radyolojisi Değerlendirmesi” başlıklı sunum yapılmıştır.

10- Mecliste görüşülen ve kabul edilen Sağlıkta Şiddet Yasası hakkında, aile hekimleri ve birinci basamak
hekimlerine Odamız Avukatı Ayşegül Bulut Şahin tarafından bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
11- Antalya 2. Aile Hekimleri Buluşması’na Odamız üyelerinin katılımı sağlanmıştır.
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TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU
II. AİLE HEKİMLERİ BULUŞMASI
22-24 ŞUBAT 2019/ANTALYA
SONUÇ BİLDİRGESİ

SAĞLIKLI TOPLUM, DOĞA, ÇEVRE, YAŞAM İSTİYORUZ
Sağlıklı olmak, doğanın korunduğu, havanın, suyun, denizin, dağların, ovaların, ormanların, bitkilerin, hayvanların, insanların zarar görmediği bir ekosistem içinde ortak yaşamla olanaklıdır.
Toplumun ve insanların sağlıklı olma ön koşulu, temiz içme/kullanma suyuna ve havaya, iyi bir kanalizasyon
sistemine, yaşanabilir konutlara ve yollara, yeterli ve çeşitli besin ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır.
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ, TOPLUM YÖNELİMLİ, KAPSAYICI, KORUYUCU HEKİMLİĞİN ÖNCELENDİĞİ, KAMU BİNALARINDA, TÜM İHTİYAÇLARI EKSİKSİZ KARŞILANMIŞ ŞEKİLDE KAMU TARAFINDAN SUNULSUN İSTİYORUZ.
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin parçalı sunulması, kapsayıcılığının yetersizliği, bütünlüklü ve sürekli
sağlık hizmetinin olmayışı, basamaklar arası ilişkinin olmazsa olmazı sevk zincirinin hala kurulmamış olması, birinci basamağın adeta rapor verilen birimlere dönüştürülmesi, tampon işlevi gördürme anlayışı,
toplumun katılımının sağlanmamış olması ve en önemlisi tedavi edici sağlık hizmeti yönelimli olması, artan
kızamık vakalarından(2018 yılı 510 Kızamık vakası/Dünya Sağlık Örgütü(DSO)ikinci basamakta yığılan hastalara, gereksiz ilaç tüketimine, tetkik artışına, buna karşılık bir türlü kontrol edilemeyen ve salgın düzeyine
erişen bulaşıcı olmayan kronik hastalıklarda yaşanan ciddi artışa zemin hazırlamıştır.
Kronik hastalık izlemleri, erişkin aşılamaları ve kanser taramaları birinci basamağın temel görevi olmasına
rağmen, mevcut nüfusun fazlalığı, sevk zincirinin kurulmamış olması, iş yükünün her geçen gün mevzuatsız
rapor talepleri ve okul izlemleri gibi yeni iş tanımlarıyla artmasıbu görevi yerine getirmemiz önünde ciddi
bir engeldir.    Çalışanların performansa dayalı gelecek güvencesi olmayan sözleşmeli çalışma biçimiyle bu
hizmeti vermekte zorlandıkları bilinmelidir. İyi işleyen bir sevk zinciri, azaltılmış hasta sayıları, performansa
dayalı olmayan güvenli ve güvenceli iş ortamı gibi temel düzenlemeler biran önce yaşama geçirilmesini
istiyoruz.
SAĞLIK GİDERLERİNİN TAMAMI GENEL VERGİLERDEN KARŞILANSIN, SAĞLIK HİZMETİ KAMU TARAFINDAN,
HER KESİME EŞİT ve TAMAMEN ÜCRETSİZ VERİLSİN İSTİYORUZ .
Ülkemizde, sağlık hizmetlerinin ağırlıklı olarak sigorta temelli SGK tarafından finanse edildiğini, sağlık hizmeti bedelinin yaklaşık dörtte üçünün(çalışanlardan alınan prim ve vergilerle) hizmeti kullanan kişiler tarafından ödendiğini biliyoruz
Hükümetin “sağlık alanında piyasalaşma” tercihinin, birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinden uzaklaşmaya, tedavi edici hizmetlerin ve buna bağlı tıp endüstrisinin daha da büyümesine, toplumun sağlık hizmetlerinden faydalanmak için cepten daha fazla para ödemek zorunda kalmasına ve böylece eşitsizliklerin
daha da büyümesine neden olacağını düşünüyoruz.
PERFORMANSA DAYALI OLMAYAN, EMEKLİLİĞİMİZE YANSIYAN EMEĞİMİZİ KARŞILAYACAK ÜCRET İSTİYORUZ
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2018 enflasyon oranını yüzde 20,3 olarak açıklamasına rağmen, son
bir yıldaki her türlü ürün ve hizmetteki artışın resmi enflasyon rakamlarının çok üstünde olduğunu bili-
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yoruz. ASM binalarında kira artışının % 30-46’lara ulaşması, elektrikte %60 ve doğalgazda %30 üzerinde
zamlar yapılması, çalıştırılan personelin asgari ücret, vergi ve SGK primlerindeki artışlara karşın, aile hekimlerine ödenen cari gider kalemine yüzde 10.2 artış yapılması ile bu giderlerin karşılanması olanaksız hale
gelmiştir.
2010 yılında tüm ülkede Aile hekimliğine geçilmesinden bugüne kadar birçok mal ve hizmet bedelinin üç
kat artmasına karşılık, aile hekimlerinin ücretleri yeterli düzeyde artmadığı gibi, döviz kuruna göre yaklaşık
yarı yarıya azalmış oldu.
Aile hekimlerinin ve diğer birinci basamak sağlık çalışanlarının özlük haklarındaki kısıtlamalar da devam
etmektedir. Ücretli yıllık izin hakkı olmadığı gibi, hastalık izinlerinde dahi ücret kesintileri yapılmaktadır.
Ceza puan sistemi, içeriği, hukuksuzluğu, istismara açık ve birçok keyfi maddeleriyle sağlık çalışanlarının
başında Demokles’in kılıcı gibi sallanmaya devam etmektedir. Kişi başı ödeme sistemi nedeniyle mesleki
değersizleşme, hasta ve idare baskısı altında çalışma, hasta ve yakınlarından her türlü şiddet görme tehdidi
gibi ağır koşullar altında çalışmaya devam etmektedir.
MESLEKİ EĞİTİMDE YAŞADIĞIMIZ SORUNLARIN GİDERİLMESİNİ ve TALEPLERİMİZİN DİKKATE ALINMASINI
İSTİYORUZ
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde halen çalışmakta olan pratisyen hekimler için, programı, içeriği tanımlanmış, standardize edilmiş, süresi belirlenmiş bir geçiş süreci eğitimine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz..
Uzun yıllardır birinci basamak sağlık hizmeti sunan pratisyen hekim meslektaşlarımıza, birçok ülke örneklerinde olduğu gibi geçiş dönemi genel pratisyenlik/aile hekimliği uzmanlık eğitiminin, meslek birliğimiz TTB
Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün birikim ve deneyimlerinden faydalanarak programlanıp hayata geçirilmesinde ısrar ediyoruz. Aynı şekilde Aile hekimliği uzmanlık eğitiminin de, birinci basamağın ihtiyacına uygun,
temel ilke ve özelliklerin yeniden değerlendirilerek, ülkemiz koşullarına göre baştan aşağı programlanıp
hayata geçirilmesini istiyoruz.
MEZUNİYET SONRASI EĞİTİMLERİN MEVCUT HALİYLE DEVAM ETMESİNE KARŞI GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZİN YAŞAMA GEÇİRİLMESİNİ İSTİYORUZ
Birinci basamak sağlık hizmeti sunan hekimlere yönelik mezuniyet sonrası eğitim süreci, toplumun ve aile
hekimlerinin ihtiyaçları, beklentileri ve talepleri göz önünde bulundurularak üniversiteler, bilimsel dernekler ve meslek örgütü ile işbirliği halinde hazırlanmalı, eğitimler ülke ve dünya koşullarına ve değişikliklerine
uyum sağlayacak, bilgi ve beceri kazandıracak en güncel konuları içermelidir.
Eğitimlerin amaç, hedef, süre ve niteliği iyi belirlenmeli, eğitim süresince karşılaşılacak sorunlar için çözüm
yöntemleri bulunmalıdır. Eğitimlerin düzenlenmesi aşamasında eğitici ile eğitilen arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanmalıdır.
SONUÇ OLARAK
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemsenmesinin,
sağlık hizmetlerinin toplumun gereksinimi düzeyinde, herkese eşit, ücretsiz, ayrımsız sunulmasının ne kadar değerli olduğunu ülkelerin farklı uygulamalarında görüyoruz.
Aile hekimleri ve birinci basamak sağlık çalışanları olarak bizlere dayatılan her türlü keyfi uygulamaya karşı
‘Cumartesi fazla çalışma’ dayatmalarında gösterdiğimiz karşı duruşu ve mücadeleyi bundan sonra da kararlıkla sürdüreceğimizi bir kez daha buradan ilan ediyoruz.
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Birinci basamak sağlık hizmet alanında mücadele eden tüm dernek ve sendikaları yaşadığımız ekonomik
kayıplar ve bitmek bilmeyen hak kayıplarına karşı bir araya gelmeye, birlikte değerlendirip, birlikte mücadele yol haritamızı oluşturmaya çağırıyoruz.
Aile Hekimliği Komisyonu
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Emekli Hekim Komisyonu
Komisyonun kuruluşu:
ATO Emekli Hekim Komisyonu, 4 Mart 2012’de düzenlenen emekli hekim kahvaltılı toplantısında seçilen
Yürütme Kurulunun ATO Yönetim Kurulunun aldığı kararla Komisyona dönüştürülmesiyle oluşturulmuştur.
2018-2019 Ara Dönemi Komisyon üyeleri Dr. Utku Özcan (Başkan), Dr. Derman Boztok (Sekreter), Dr. Ayten Hatiboğlu, Dr. Hale Efem, Dr. Nilay Ülkü, Dr. Celalettin Güner, Dr. Gönül Gürkaynak, Dr. İncilay Kılıç, Dr.
Mehmet Çakmak ve Dr. Gonca Parlak’tan oluşmaktadır.
Komisyonum çalışma konuları:
EHK kuruluş döneminde uygulanan emekli hekim anketi sonuçlarını temel alarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ankette başlıca sorunlar olarak ekonomik güçlükler, sağlık bakım gereksinimleri, sosyal iletişimde
meslektaşlar arası haberleşme ve dayanışmada yetersizlik gibi konular öne çıkmış; Odadan beklentiler arasında daha iyi iletişim, dayanışma ve birlikte sorun çözmenin geliştirilmesi, sağlık kuruluşlarında emekli
hekimlere daha fazla kolaylık ve özen gösterilmesinin, evde bakım desteğinin sağlanması ve sosyal-kültürel
toplantıların artırılması belirtilmişti.
Emekli Hekim Komisyonu, emekli hekim maaşlarında iyileştirme yapma gayretlerini en önemli amaç olarak
belirlemiştir. Konu, Türk Tabipleri Birliğinin de başta gelen talebi ve eylem alanı durumuna gelmiştir. Geçmiş on yıllardaki maaşlardaki gerileme, Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan yazışma sonucu yıllara göre ve
diğer mesleklerle karşılaştırılmak üzere döküm olarak elde edilmiştir. Kabaca hekimler diğer mesleklerin
yarısı kadar emekli maaşı almaktadırlar. Bu haksız durum, bir an önce iyileştirme istemi ile karar vericilere
baskı oluşturularak gündemde tutulmaktadır. Bu amaçla, emeklilik konusunda uzmanlığı olan kişiler ve
TBMM’de konuyla ilgili yasa tasarısı hazırlayan milletvekilleriyle ortak çalışma planları değerlendirilmiştir.
25 Mayıs 2013 tarihinde ATO’da düzenlenen dayanışma kahvaltısının ertesinde Güvenpark’a bir yürüyüşle
basın açıklaması yapılmıştır. Konu Türkiye’deki bütün hekimleri hatta bütün sağlık elemanlarını ilgilendirdiğinden, ATO diğer Odaları da teşvik ederek Türk Tabipleri Birliği bünyesinde Emekli Hekim Kolu oluşturulmasını sağlamıştır.
Komisyon çalışmalarının kapsam ve tarihçesi:
Komisyon kuruluşundan itibaren yıllardır süren bu açık adaletsizliği dava konusu yapmak istemiş, politikacıların sonuçsuz oyalamalarından ziyade, en gerçekçi girişimin, gereğinde Anayasa Mahkemesi hatta
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar uzanacak biçimde yargıya başvurmak olacağını düşünmüştür.
TTB ve ATO avukatları açık bir adaletsizlik ve mağduriyet oluşturan durumu dava konusu yapmayı incelemektedirler; ancak hukukçularca örgütlü toplumsal baskı oluşturulmasının daha sonuç alıcı olabileceği
değerlendirilmiştir.
ATO-EHK Başkan ve Sekreteri, 2014 Yazından itibaren çalışmalarını TTB Emekli Hekim Kolunu güçlendirmek
üzere yoğunlaştırmışlar ve illerde önde gelen Tabip Odalarında Emekli Hekim Komisyonları kurulmasını
teşvik etmişlerdir. 1 Haziran 2014 tarihinde TTB’de yapılan toplantıda Emekli Hekim Kolu kurulmuş, başkanlığa ATO heyetinin önerisiyle, uzun yıllardır İstanbul’da emekli hekim komisyonu çalışmalarını canlılıkla
yürüten ve en kıdemli meslektaşımız olan Dr. Erdinç Köksal getirilmiştir. Dr. Derman Boztok kol sekreterliğini üstlenirken, Dr. Utku Özcan da Kol Yürütme Kurulunda yer almıştır. Boztok daha sonra kol başkan yardımcılığına getirilmiş, kol sekreterliğini İstanbul Tabip Odasından Dr. Deniz Keskinler ve geçtiğimiz yıl içinde
Dr. Ülkü Sema Aydın üstlenmiştir.
İl toplantıları:
ATO Yönetim Kurulunun karar ve destekleriyle, başlangıçta ayda bir kez ve daha sonra daha geniş aralıklı
olmak üzere, Ankara’dan sonra sırasıyla Antalya, Adana, Hatay, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Eskişehir, Denizli,
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Mersin, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne ve Manisa’da TTB-EHK toplantıları düzenlenmiştir. Her
il ziyaretinde, genellikle cumartesi öğleden sonra Odada Kol toplantısı ile ülke düzeyinde yürütülen çalışmalardaki gelişmeler ve yapılacaklar gözden geçirilmiştir. Daha sonra Odanın emekli hekimlerle düzenlediği çaylı toplantıya geçilerek, Kol Başkanı Dr. Erdinç Köksal ve Kol Sekreteri Dr. Deniz Keskinler/ Dr. Ülkü
Sema Aydın’ın çalışmaların tarihsel gelişimiyle güncel durumu içeren sorunlar ve çözümlere ilişkin slaytlı
sunumları, yapılmıştır. Kol üyelerinin katkıları ve katılımcıların tartışmalarıyla konuların aydınlatılması sağlanmış, ilgili Odanın EHK kurulması kolaylaştırılmıştır. Oda yönetiminin ev sahipliğindeki Akşam yemeğinde,
illerden gelen kol üyeleriyle Odanın yeni komisyon üyelerinin birlikte meslektaş kaynaşması sağlanmıştır.
Ertesi pazar günü katılımcılar sosyal etkinlik olarak ilin önemli mekanlarına yerel yönetimlerin de desteğiyle turistik ziyaretlerde bulunmuşlardır. İllerdeki toplantılar ve yapılan ziyaretlerle, tabip odasının ildeki
hekimlerin konuya duyarlılığı ve örgütlü dayanışmasını geliştirmesi, çevredeki yerel yönetimler ve milletvekilleri başta olmak üzere ilgili kuruluşlarla iletişim ve katkı sağlama süreçleri de desteklenmiştir. ATO-EHK
Sekreteri ayni zamanda TTB-EH Kolu Başkan Yardımcısı olarak örgütlenme sürecinde meslek kuruluşumuzun amaç, hedef ve ilkeleri çizgisinde yönlendirici işlev görmüştür.
Ankara merkezde yetkililerle temaslar:
ATO-EHK, TTB-EHK’nun Ankara’da yetkili makamlar nezdindeki girişimlerinde öncülük ve ev sahipliği yapmıştır. Ortak heyet olarak, başta ücret konusu olmak üzere sorunlar ve çözümlerine
ilişkin hazırlanan dosyalarla geçmiş dönemde TBMM’de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
üyeleri Türkan Dağoğlu, Hülya Güven ve Komisyon Başkanı Necdet Ünüvar’a ziyaretle görüşmeler yapılmıştır. Yine Maliye Bakanı Baş Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Kalkınma Bakanlığı Sağlık ve Sosyal
Güvenlik Daire  Başkanı Fatih Türkmen makamlarında ziyaret edilerek emekli hekim ve aile hekimleri nöbet konularındaki haksızlıklar iletilmiştir. ATO-EHK başkan ve sekreteri CHP Genel Başkanı, milletvekilleri
ve yetkililerinin katıldığı emeklilerin sorunları toplantısında TTB-EHK’nu temsil ederek sorun ve çözümleri
iletmişlerdir. ATO Yönetim Kurulu ve Komisyon heyeti emekli hekimlerin ücret, huzur/ bakım evi, hekim
evi, sağlık kuruluşlarında deontolojik öncelik ve ilgi görme, tesislerde indirim sağlanması, eğitim-araştırma
hastanelerinde şef ve yardımcılarının emeklilikte üniversitelerle eşitlik hakları gibi sorunlarını programlı
olarak TBMM’de hekim milletvekilleriyle görüşmüşlerdir. Hekimlerin, olumsuz sağlık politikaları ve çalışma
koşulları nedeniyle meslekten soğuduğunu ve erken emeklilik istemek zorunda kaldıklarını özellikle vurgulamışlardır. Alınan randevularla 2016 yılı başından itibaren sırasıyla CHP Ankara MV Dr. Murat Emir, Sağlık
Komisyonu Başkanı AKP Kütahya MV Prof. Dr. Vural Kavuncu, CHP Mersin MV’leri Dr. Hüseyin Çamak ve
Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ve MHP Denizli MV Emin Haluk Ayhan ile görüşülmüştür.
2016 yılı başında ATO heyeti uzun yıllardır Sağlık Bakanlığında hukuk müşavirliği, müsteşar yardımcılığı ve
son olarak Denetim Hizmetleri Başkanlığı (eski adıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı) görevinde bulunan Sn. Adem
Keskin’i de ziyaret ederek emekli hekimlerin ücret ve diğer sorunlarının çözümü için asıl etkili kurum olarak
Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi almış ve dileklerimizi anlatmışlardır. Aynı zamanda bir hekim babası
olan Sn. Keskin, emekli hekim ve sağlık personelinin maaş ve diğer sorunlarının Bakanlık olarak bilincinde
olduklarını ve Bakanlık Makamının da desteklediği çeşitli düzeltme çalışmalarını sürdürdüklerini, emekli
hekim maaşlarındaki adil olmayan düşüşün aktif çalışma sırasındaki gerçek maaş katsayılarında yapılacak
düzeltme ile giderilebileceğini, bunun için yasa taslağı çalışmalarının birçok kez ele alındığını, düzenleme
arayışlarının devam ettiğini belirtmiştir. Keskin, emekli hekimlerin huzurevi, sosyal tesisler gibi gereksinimleriyle, sağlık kuruluşlarına başvurularında gerekli saygı ve ilgiyi görme, deneyimlerinden yararlanılma
gibi konuları da önemli bulduklarını ifade ederek destekleyeceklerini kaydetmiştir. Emekli hekim ve sağlık
personelinin sorunlarının çözümlenmesinde Bakanlık ve meslek kuruluşlarının olumlu işbirliğini önemsediklerini ve desteklerinin süreceğini belirtmiş, bu çalışmalarda işbirliği yapılabilecek kuruluşlar konusunda
da tavsiyelerde bulunmuştur.
Ziyaretlerde bir dosya içinde emekli hekim maaşlarının diğer mesleklerle karşılaştırmalı verileri, Emekli
Sandığı, SSK ve Bağ-kur emeklileri arasındaki maaş farkları, ilgili faaliyet dokümanları, Odamız yayınları
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yetkililere sunulmuştur. Özellikle ATO heyetinin önerisiyle TTB avukatlarınca güncellenen, hekim ve emekli
hekim maaşlarında ek gösterge katsayısının 7200’e yükseltilerek emekliliğe yansıyacak biçimde artış sağlanması hakkındaki yasa teklifi örneği ilgililere verilerek temel beklentimizin bu olduğu vurgulanmıştır. EHK
kurulan Odaların, bulunduğu illerin milletvekilleriyle temas kurmaları ve bu konuların takibi kampanyası
başlatılmıştır. Bütün sıralanan temaslar olumlu geçmiş ve emekli hekimlerin sorunlarıyla ilgili savunuculuk
ve farkındalık yaratma çalışmalarına katkı sağlamıştır. Parti ayrımı gözetmeksizin TBMM’de hekim MV’leri
arasında iletişim ve eşgüdümü sağlayabilecek ve hükümete sorunlarımızı aktarabilecek konumda olan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vural Kavuncu, heyetimize ilgi ve yakınlık göstermiştir. Prof. Kavuncu hem bir hekim hem de hekim babası olarak, hekimlerin özlük hakları ve çalışma
koşullarını iyileştirmeyi önemsediğini, TBMM bünyesinde bu amaçla yapılacak çalışmalara destek olacağını
belirtmiştir.
Sağlanan ilk olumlu gelişmeler:
Meslek kuruluşunun örgütlü çalışmaları sonucunda, Başbakan, 12 Mart 2016 tarihinde Van’daki Tıp Bayramı etkinlikleri açıklamasında emekli hekim maaşlarının artırılacağını, hekimlerin dilerlerse 72 yaşına kadar
çalışabileceğini, hekime şiddete karşı tutuklama önlemlerinin uygulanacağını belirtmiştir. Bu açıklamaların
yapılmış olması örgütlü çabaların başarısının ilk kanıtı olmakla birlikte, henüz herhangi bir sonuç alınmamış olduğundan konunun yakın takibinin sürdürülmesi gerekmiştir. ATO heyeti, TTB EHK Başkanı ile birlikte Mart 2016’da Prof. Kavuncu’ya teşekkür ziyaretinde bulunurken, gelişmelerle ilgili ayrıntılı bilgi almış,
TTB’ce hazırlanan yasa teklifini ve beklentilerimizi yeniden hatırlatmıştır. ATO heyeti yasa hazırlıklarının
doğrudan içinde bulunan Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanına yaptıkları yeni ziyarette ise planlanan maaş artışının katsayı yükseltilmesi ile değil seyyanen olacağını öğrenmişler, seyyanen artışların kalıcı
çözüm getirmeyeceği gerekçesiyle, asıl olan gerçek maaştaki katsayı artışı beklentilerini yeniden vurgulamışlardır.
Geçtiğimiz yıl içinde ATO Yönetim Kurulunca, yetkililerin maaş artışı vaat ve çalışmalarını izlemek üzere,
Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK Başkanlığı ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve
Sosyal İşler Komisyonu Başkanından defalarca randevu istenmesine karşılık yanıt alınamamıştır.
Örgütlü çalışmalarımızın tarihi başarısı ve eksiklere ilişkin talepler:
Örgütlü ve çok yönlü çabalar, ilk kesin sonucunu 03.08.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7146 sayılı Torba Yasa ile vermiştir:
“… MADDE 4- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek
madde eklenmiştir.
“EK MADDE 84- Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak
kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (17.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır. …”
Bu gelişme, örgütlü mücadelemizin gerçek bir kazanımıdır, sabırlı, örgütlü toplumsal mücadelenin başarıya
ulaşacağının tarihsel yeni bir kanıtıdır.
Yasa sürecinde büyük çaba gösteren, Komisyon görüşmelerini TBMM’de gece-gündüz izleyen TTB ve ATO
yöneticisi meslektaşlarımıza ve avukatlarımıza bütün çabaları için teşekkür ediyoruz. Bu süreçte özellikle
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de mağduriyetlerinin giderilmesinin vurgulanması büyük önem taşımaktadır.
Tasarıdaki eksiklikler ve sürecin isteklerimiz doğrultusunda izlenmesi doğal çalışma sürecimizin konusu
olacaktır.
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TTB MK 23.7.2018 tarihli basın açıklamasında yasa hazırlayıcılarına (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) aşağıdaki taleplerde bulunmuştur:
1. SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, hangi sosyal güvenlik kurumundan emekli olduğuna bakılmaksızın bütün
emekli hekimlerin maaşlarına zam yapılmalıdır.
2. Çalışan ya da çalışmayan bütün emekli hekimler yapılan zamdan yararlanabilmelidir.
3. Kendi parasıyla prim ödeyip döner sermayesinin bir kısmını emekliliğine saydırmış olan hekimlerden
maaş zammında herhangi bir kesinti yapılmamalıdır.
4. Fiili hizmet süresi zammı yılda en az 120 gün olmalı, görev alınan hizmetin yıpratıcılığına bağlı olarak
150 ve 180 güne çıkarılmalı ve sadece bundan sonraki çalışmalara değil, geçmişe dönük olarak da uygulanmalıdır.
5. Emekli maaşlarına yapılacak zam Kanun yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girmelidir.
Güncel durum ve yapılacaklar:
(http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=4f7ae114-0ffa-11e9-b293-68bf876668d6)
“Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 2019 yılı itibarıyla emekli hekim maaşlarına yapılacağı duyurulan zamların tüm emekli hekimleri kapsamamasına tepki gösterdi. TTB Merkez Konseyi, konuya ilişkin
oluşan kafa karışıklığını gidermek üzere bir bilgi notu hazırladı.
4.1.2019 tarihli bilgi notu şöyle:
Bütün Emekli Hekimlere İlave Ödeme Yapılmalıdır
03.08.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7146 sayılı Torba Yasa uyarınca 1.1.2019
tarihinden itibaren emekli hekimlerden bazılarına aylık 1500-2000 lira tutarında ilave ödeme yapılmıştır.
Yasa’da, ilave ödemenin, bütün emekli hekimlere değil sadece Emekli Sandığı emeklisi olup, makam tazminatı almayan ve emekli olduktan sonra herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilebilecek şekilde
çalışmayanlara verilmesi kararlaştırılmıştır.
İlave ödemeden yararlanabilenlerin sınırlılığı ve emekli hekimler arasında yapılan bu haksız ayrım, Yasa’nın
Komisyon görüşmeleri sırasında Türk Tabipleri Birliği tarafından dile getirilmiş ise de Adalet ve Kalkınma
Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin karşı çıkması sebebiyle bütün emekli hekimlerin yararlanabileceği bir düzenleme yapılmamıştır (İlgili haber için tıklayınız)
1. Emekli hekimlere verilen ilave ödemenin şartları ve ayrıntıları şöyledir:
a. Bu ilave ödeme sadece; Emekli Sandığına bağlı olarak emekli olanlardan, makam tazminatı almayan
ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olarak çalışmayanlara verilir.
b. Emekli olup da muayenehanede çalışanlar herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişkilendirilmediklerinden bu hekimlere ilave ödeme yapılır,
c. Herhangi bir şekilde ücretli çalışanlara bu madde uyarınca ilave aylık ödemesi yapılmaz.
d. Hekimlerin dul ve yetimlerine yapılan ödemede de bu madde ile getirilen ilave ödeme aylık ödeme
oranına göre hesaplanıp ödenir,
2. İlave ödeme 1.1.2019 tarihinden sonra ödenmeye başlamıştır, öncesine ilişkin herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
3. 2008 yılından sonra ilk defa memuriyete başlamış olan meslektaşlarımız emekli olduğunda bu ödemeden yararlanamayacaklardır.
Emeklilikte herkes eşittir, emekliler arasında ücret farklılığı yaratılmasını gerekli kılan herhangi bir hiyerarşi
veya statü yoktur. Bu nedenle, emeklilere verilecek ilave ödemede, hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı
olarak emekli olduğuna bakılmamalıdır.
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Emekli aylıklarının emsalleri ile kıyaslanamayacak ölçüde düşük olması sebebiyle hekimler emekli olduktan
sonra da çalışmak zorunda kalmaktadır. Getirilen ilave ödeme miktarı emekliyi çalışmaktan alıkoyabilecek
bir miktar değildir. Bu bakımdan, söz konusu ilave ödemeden yararlanmak için çalışmama şartının getirilmesi doğru değildir. Kaldı ki ülkemizde yürütülen sağlık politikası sebebiyle her geçen gün hasta sayısı daha
da artmakta, bu yoğun talebe cevap verebilmek için daha çok sağlık çalışanına gereksinim duyulmaktadır.
Bu nedenle, emekli hekimlere ilave ödeme yapılması için hizmetten çekilmelerini şart koşmak mevcut hekimlerin iş yükünün daha da artmasına veya çalışmayı sürdürerek olağanüstü düşük emekli maaşını almayı
sürdürmelerine sebep olacaktır. Diğer yandan, başka meslek gruplarında emeklilikte ödenen bir takım ek
zam ve tazminatlar bulunmakta ancak bunlar özelde çalışmaları halinde kesilmemektedir.
Bütün bu haksızlıkların yeni bir yasal düzenlemeyle giderilmesi için Türk Tabipleri Birliği çeşitli girişimlerde
bulunmaktadır. Meslektaşlarımızın da bu adaletsizliği her zeminde dile getirmeleri suretiyle haksızlığı görünür hale getirme çabamıza destek olmalarında yarar vardır.
Ayrıca, emekli olup da şartlardan herhangi birini taşımadığı için ilave ödeme alamayan meslektaşlarımız
maaş ödemesinden sonraki 60 gün içinde idare mahkemesinde açacakları davada bu Yasa hükmünün Anayasa’ya aykırılığını ileri sürerek Mahkemeden Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmasını talep edebilir;
İdare Mahkemesi bu talebi yerinde bulursa yasa hükmünün iptali için dava açabilir. Bu yönde talebi olan
meslektaşlarımıza, odalarımızda ve Merkez Konseyinde görevli hukukçularımız destek olabilecektir.”
Emekli hekimlerin gereksinimlerine ilişkin diğer sosyal çalışmalar:
ATO-EHK, bir yandan yetkili makamlarla maaş ve diğer hakları elde etme çalışmalarını yürütürken, diğer
yandan emekli hekimlerin katılımını sağlayarak üye sayısını artırmayı ve emekli hekimlerin sorunlarını çözmeğe yönelik programlarla sosyal ve kültürel nitelikte etkinlikler düzenlemek gibi çalışmaları sürdürmeyi
hedeflemektedir. 1 Aralık 2013 tarihinde Atlı Spor Kulübünde canlı bir katılımla yıl sonu dayanışma kahvaltısı düzenlenmişti. 14 Mart 2015 ve 2016 etkinlikleri kapsamında meslekte 40, 50 ve 60 yılını dolduran
hekimlere plaket verilmesi törenlerinde Oda Başkanı Prof. Dr. Çetin Atasoy ve Komisyon Başkanı Dr. Utku
Özcan ilgiyle karşılanan konuşmalar yaparak hekimleri ATO-EHK çalışmalarına katılmaya çağırmışlardır.
2017 yılı törenlerinde ise Oda Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut emekli hekim sorunlarını ve yapılan çalışmaları
özellikle vurgulamıştır. 2018 törenlerinde meslekte 50. Yıl plaketini alan Komisyon Başkanımız Dr. Utku Özcan meslektaşlarımıza seslenerek çalışmalar hakkında bilgi vermiş ve örgütlenme-dayanışma etkinliklerine
katılım çağrısını yinelemiştir.
EHK, ATO Yönetim Kurulu ile birlikte, diğer tabip odası EHK’larının düzenlediği gibi, genç hekimler/ tıp
öğrencileriyle kıdemli emekli hekimleri buluşturan “Fidanlar ve Çınarlar” toplantıları düzenleme kararı almıştır. 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında 18 Mart 2018 Pazar günü ATO’da düzenlenen kahvaltılı
söyleşide halk sağlığı çınarı Dr. Uğur Cilasun “Meslek Kuruluşumuz, Dünü, Bugünü ve Yarını” konusunu
katılımcı “çınarlar ve fidanlarla” birlikte ele almıştır. Dr. Cilasun meslek örgütümüzün önündeki en önemli
iki stratejik konunun ülkenin demokratikleşmesine katkı ve tıp eğitiminin niteliğinin korunması olduğunu
vurgulamıştır. (https://ato.org.tr/news/show/338)
Emekli Hekim Komisyonunun teşvikleriyle, Ankara Tabip Odası’nda 12 Şubat 2019 Salı günü “Rusya’dan
İzlenimler” başlıklı panel gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte, Rusya Mimarlar Birliği ve Türk Rus Proje Geliştirme
Derneği ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi arasında imzalanan iyi niyet ve işbirliği protokolüne ilişkin detaylar ve gelecek faaliyetler paylaşılmıştır. Rusya Mimarlar Birliği, Ryazan Valiliği ve UNESCO tarafından düzenlenen Uluslararası Antik Kentler Forumu’na katılan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş
Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu, Cansen Kılıçöte ve
Türk-Rus Proje Geliştirme Derneği Başkanı Ivan Starodubtsev kongre deneyimlerini ve Rusya izlenimlerini
aktarmışlardır. Benzer işbirliğinin hekimler arasında da gerçekleştirilebileceği, emekli hekimlerin de sosyal
ilişkilerde rol alabileceği vurgulanmıştır. (https://www.ato.org.tr/news/show/510)
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Önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar:
Komisyonumuz TTB-EHK ile birlikte, örgütlenmeyi güçlendirme ve emekli maaşlarındaki haksızlıkların düzeltilmesi başta olmak üzere, emekli hekimlerin saptanan bütün gereksinimlerinin karşılanması taleplerinin yerine getirilmesi için çalışmalarını sürdürecektir.
Ankara’da genç ve öğrenci meslektaşlarımızla kıdemli hekimleri buluşturacak “Fidanlarla Çınarlar” toplantıları gerçekleştirilecektir.
Emekli hekimleri buluşturacak sohbetler, kültürel etkinlik ve geziler düzenlenecektir.
Komisyonumuzca, ileri yaşta bakım gereksinimi olan emekli hekimlerin evlerinde ziyaretleri planlanmaktadır.
ATO Hekim Postası ve internet sayfasında EHK çalışmalarına ilişkin haber ve görüş yazılarının yer alması
sürdürülecektir. ATO ve TTB’nin EHK üyeleri komisyonumuzun yönettiği e-posta gruplarında iletişim sağlamaktadır. 2016 yılı başında emekli hekimlere yönelik bir diğer anket çalışması internet üzerinden uygulanmış ve sonuçları ATO internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu çalışmalara devam edilecektir.
ATO’daki emekli hekim listesi güncellenmesi sürdürülmektedir. Ankara huzur evleri taranmış ve halen
emekli hekim bulunmadığı anlaşılmıştır, konu belli aralıklarla izlenecektir.
Sonuç:
Emekli hekim hareketi esas olarak bir emek hareketidir. Bu nedenle diğer demokratik emekli kitle örgütleriyle başlatılan iletişim ve işbirliği geliştirilerek sürdürülecektir.
Komisyonumuz, özellikle temel kazanım olan emekli hekimlerin örgütlenme ve dayanışmasının sağlanmasında, istenilen hedeflere ulaşmada zorunlu olan il etkinlikleriyle birlikte bütün çalışmaları bilinçli ve kararlı
biçimde destekleyen Odamız Yönetim Kurulu ve değerli çalışanlarıyla, TTB Merkez Konseyi ve değerli çalışanlarına, emek ve destekleri için teşekkür eder.
Emekli Hekim Komisyonu
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Özel Hekimlik Komisyonu
ATO Özel Hekim Komisyonu olarak özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın sorunlarının tespiti ve giderilmesi yönünde çalışmalarda bulunuldu.
Özel Muayenehaneciler Derneği Başkanı ve Başkan Yardımcısının katılımı ile muayenehane hekimlerinin
mevcut sorunlarının giderilmesi üzere yapabileceklerimiz konusunda bir toplantı düzenlendi.
Özel sektörde çalışan, hukuki ve özlük hakları konusunda sorunlar yaşayan meslektaşlarımıza gerek hukuk
büromuza yönlendirilerek, gerekse danışmanlık hizmeti verilerek destek olundu.’
Hukuk büromuz tarafından sürekli olarak özel sektörde çalışan hekim arkadaşlarımızın iş sözleşmeleri ve iş
hukukunu ilgilendiren sorunları ile ilgili danışmanlık hizmetlerinde bulunuldu.
TTB Özel Hekimlik Komisyonu Yürütmesi’nde olarak 22 Temmuz TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısına katılıp
ülke genelinde özel sektörde çalışan hekimlerin sorunları ve giderilmesi konusunda oluşturulan çalışma
planına katkı sunuldu. Daha önce TTB ve odaların hazırladığı iş sözleşmelerinin gözden geçirilerek yenilenmesi ve hekimlerin yapacağı hizmet sözleşmelerine ilişkin olası hükümler konusunda uyarılarda bulunulması. Bu konuda bir bilgilendirme raporu hazırlanması, sözleşme içeriğinde mümkün olduğunda her iki tarafın da uyabileceği ortak özelliklere dikkat edilmesi, özel sağlık sektöründe hekimlerin çok çalışması ve de
tükenmişliğe yönelik çalışma yapılması, kişisel sağlık verileri ile ilgili tebligatlarda hekimlere yön gösterici
bilgi verilmesi. Türkiye genelinde muayenehane ve özel sağlık sektöründe çalışan hekimlere ve işyerlerine
yönelik bilginin, envanterin oluşturulması konularında çalışmalara başlandı.
16 Aralık 2018 tarihinde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen Özel Sağlık
Sektöründe Çalışma Biçimleri - Sözleşmeler Çalıştayı’na katılınarak katkıda bulunuldu.
Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Katsayı belirleme çalışmalarına katılarak olması gereken taban katsayı
ve ücretlendirmeler, hekim ücretlerinin belirlenmesi konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda
katkıda bulunuldu. Özel sektörde çalışan hekimlerin hekimlik uygulamaları veri tabanı konusunda bilgilendirilmesini sağlayacak paylaşımlarda bulunuldu.
Özel Hekimlik Komisyonu
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Halk Sağlığı Komisyonu
ATO Halk Sağlığı Komisyonu bir yıllık etkinliklerinde 40. Yıldönümünde Alma Ata Bildirgesi’ni ele alan bir
panelle başarılı çalışmalarını perçinlediler. Yıl boyunca 25 adet etkinlikte Halk Sağlığını temelden etkileyen
konuları ele alırken, Ekonomik Kriz ve Sağlığın ilişkisini, tıp eğitiminde yabancı dille eğitimin eleştirisini,
bilimde kadın rolünü, sağlık emekçilerinin durumunu, iklim değişikliğinin getireceği sorunları ve çözüm
yollarını, yapay zekanın yaşamımıza getireceği değişiklikleri ve diğer konuları ele alan toplantılar ve sunular
gerçekleştirdi.
2018 ve 2019’un Mart ayını kapsayan etkinlikler dizisi aşağıdaki gibidir:
18 Nisan 2018 Çarşamba – Kapitalizm çocuk edebiyatını nasıl yönlendiriyor? – Mervenur Bay
25 Nisan 2018 Çarşamba – Yurtdışında gelecek arayışı – Volkan Kavas
9 Mayıs 2018 Çarşamba – Marx’ın “Kapital”inde kadınlar – Evrim Gökçe
23 Mayıs 2018 Çarşamba – ATO HSK 30. Yıl toplantısı
12 Eylül 2018 Çarşamba – Türkiye’de Şarbon Salgını – Mine Önal, Ufuk Tansel Şireli, Necati Dedeoğlu,
Ebru Basa
3 Ekim 2018 Çarşamba – “Aritmi” film gösterimi ve tartışma
10 Ekim 2018 Çarşamba – Türkiye’de ekonomik kriz – Serdal Bahçe
17 Ekim 2018 Çarşamba – Neden İngilizce Tıp Eğitimi değil? – Erhan Nalçacı
24 Ekim 2018 Çarşamba – İbni Sina emekçileri çalışma koşullarını anlatıyor
31 Ekim 2018 Çarşamba – Depresyonun toplumsal nedenleri – Mert Güngör
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7 Kasım 2018 Çarşamba – Özgürlük mü, özgürleşme mi? – Eren Orhan
14 Kasım 2018 Çarşamba – Neden bireyselleştirilmiş tıp değil? – Emine Topçu
21 Kasım 2018 Çarşamba – Bilimde kadınlar: Neredeyiz? – Evrim Gökçe
22 Kasım 2018 Perşembe – Bir tıp fakültesinde işçi ve diğer çalışanlar ilişkisi – Erhan Nalçacı (İbni Sina Hastanesi)
28 Kasım 2018 Çarşamba – İklim değişikliği nedir? Nasıl mücadele edeceğiz? – Güneş Gürova, Hasan Ilgaz
12 Aralık 2018 Çarşamba – Yapay zeka ve yeni teknolojilerin topluma etkisi nasıl olacak? – Burçak Özoğlu
19 Aralık 2018 Çarşamba – 40. Yıldönümünde Alma Ata Bildirgesi – Şevkat Bahar Özvarış, Akif Akalın
30 Ocak 2019 Çarşamba – Film Gösterimi: Devrim Televizyondan Yayınlanmayacak
6 Şubat 2019 Çarşamba – Türkiye’de Suriyeli İşçilerin Çalışma ve Yaşam Koşulları – Ayçin Özoktay, Kansu
Yıldırım
13 Şubat 2019 Çarşamba – Sağlığın Ekonomik Politiği: Değişen Kamu Hizmeti Dönüşen Hekimlik – Gamze
Yücesan Özdemir
20 Şubat 2019 Çarşamba – Aile Hekimliğinde Bugün – Selin Fırat
27 Şubat 2019 Çarşamba – Film Gösterimi: Franz Kafka’nın Eserinden “Bir Köy Hekimi”
Sunum: Yasemin Doğan
6 Mart 2019 Çarşamba – Kadına Şiddet Biter mi? – Mervenur Bay
20 Mart 2019 Çarşamba – Türkiye’de Uyuşturucu Sorunu Nasıl Önlenir? – Ekin Şen
27 Mart 2019 Çarşamba – Toplumsal Çerçevede Ailenin Gelişimi – Süleyman Bora Bozağaç
ATO Halk Sağlığı Komisyonu
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İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Komisyonumuz 2018 – 2019 bir yıllık döneminde İşyeri Hekimliğine ve
İşçi Sağlığına önem veren ve birbirini destekleyen bir anlayışa uygun olarak Komisyon Üyelerimizin çağrılarıyla 15 günde bir Çarşamba günleri saat 18.30 da Odamızda toplanarak aşağıdaki etkinlikleri gündeme
almış ve faaliyetlerini yürütmüştür.
ANKARA GÖLBAŞI AHİBOZ KÖYÜ, ŞARBON HASTALIĞI VE KARANTİNA UYGULAMASI   
Ağustos 2018 de Ankara’nın Gölbaşı İlçesi, Ahiboz Köyü ile Gülalan Köyü arasındaki Kipman Firmasına ait
alanda yeni yapılan (Sığırlar gelmeden 15-20 gün önce) Çiftlikte Brezilya’dan ithal edilen 3959 büyükbaş
hayvan Kurban Bayramı için hazırlanırken; Kontrol yapan Veteriner hekimler ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri hayvanlarda Şarbon Hastalığı tespit ederek bölgeyi karantinaya almışlardı.
Ön İnceleme raporunda tespit edilen hususları tekrar hatırlatırsak; ’’Hijazi Group aracılığıyla Brezilya’dan Et
ve Süt Kurumu için ithal edilen 3959 adet Büyükbaş kesimlik hayvanın Kurban Bayramı öncesinde Gölbaşı
Ahiboz’a 2, Günalan’a 3 Kilometre uzaklıkta etrafı telle çevrilen bir araziye konulduğu, ancak hayvanlardan
bazılarının ölmesi üzerine Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvanlarda Şarbon Hastalığı tespit edilmesiyle yapılan kontroller sonucu 60 hayvanın hasta olduğu için itlaf edildiği tarafımıza bilgi
olarak verilmişti. Ayrıca 3 km çapında kontrol noktası,7 km çapında gözlem noktası olduğu ifade edilmişti.
(bizim ziyaretimizde de tesise dönen yol başında kontrol noktası vardı.) Bunun dışında kolluk güçlerinin
herhangi bir kontrol noktası gözlemlenmedi. Bu süre zarfında hiç bir hayvanın tesis dışına çıkmadığı belirtildi.
İkinci İnceleme Raporu için bir heyetle 13.09.2018 tarihinde halka dağıtılmak üzere hazırlanan Şarbon Broşürleriyle birlikte Tesis, Çevre ve Aile Sağlığı Merkezi ziyaret edildi. Yapılan görüşmede itlaf edilen hayvan
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sayısının 160 olduğu, 20 gün daha hayvanların karantinada tutulacağı, sonrasında Et ve Süt Kurumu’na
teslim edileceği ifade edilmişti.
Üçüncü İnceleme Raporu için 02.10.2018 tarihinde heyetimizin tesisi ziyareti gerçekleştirildi. Akşam saatlerine denk gelen bu ziyarette daha fazla sayıda tesis çalışanıyla görüşme şansı oldu. Karantina koşullarının
hafiflediği ikinci ziyarette tespit edilmişti. Bunun devam eden bir durum olduğu gözlemlendi. Hayvanların
hala tesiste olduğu tespit edildi. Bu arada tesisin el değiştirdiği öğrenildi. (Şarbon hastalığından önce el
değiştirdiği söylense de isim ve ekipmanlarda henüz değişiklik olmamıştı.) Tesis kalıcı hale getirilmek üzere
çevresi duvarla örülmeye başlanmıştı. Yapılan görüşmede hayvan ölümlerinin öncesi kadar sık olmadığı,
bir süredir ölen hayvanlarda Şarbon Hastalığına rastlanmadığı, ölen hayvanların gömülmeden önce İlçe
Tarım Müdürlüğü’ne bildirildiği ve gelen yetkililerin numune aldıkları ifade edildi. Bir kaç gün sonra etlerin
Et ve Süt Kurumu’na teslim edileceğini tahmin ettiklerini de belirttiler.
Ayrıca Ankara Tabip Odası tarafından 20 bin adet Şarbon Nedir? Nasıl Korunmalıyız? Broşürü bastırılarak
Ankara merkez ve çevre ilçe ASM’lerine dağıtıldı.
Not : Raporu yazarken diken com.tr ‘’Et ve Süt Kurumu,Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izin verdiği veya izin
vereceği ülkelerden 300 TIR taze soğutulmuş kemiksiz sığır eti ithal edilecek. Kurum bu kapsamda ithal edilecek etin gümrük işlemlerinin yapılması için Hizmet Alım İhalesi açtı. İhale için sadece bir gün süre verildi.’’
içeriğinde haber paylaştı
E REÇETE UYGULAMASINA GEÇİŞ
Komisyonumuz İşyeri Hekimlerinin e-reçete uygulamaları genelgesini zamanında bilgilendirme ve uygulamalar hakkında İşyeri Hekimleri başta olmak üzere telefon ile arayan İşyeri sahiplerine de uygulama hakkında bilgi aktarımında bulunmuştur.
TABİP ODASI İŞYERİ HEKİMİ ONAY YETKİSİ
2018 Mayıs ayında ‘İşyeri hekimlerinin görevlendirilmelerinde odanın onay yetkisinin bulunduğu ve yapılan diğer yasa değişiklikleriyle bu yetkinin ortadan kalkmadığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ile tabip odalarının değerlendirmelerinin birbirinden farklı hususlara ilişkin olduğu’ kararı uzun bir yargı
süreci sonunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından da karara bağlandı. Bu karar “Danıştay :
İşyeri Hekimlerinin Yetkilendirilmesinde Tabip Odası Onayı Gereklidir!” başlığı ile Odamız üyesi hekimlere
paylaşıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işyeri hekimlerinin işyerlerindeki çalışmalarına ilişkin kayıtları
tutmasına karşın bunlarla ilgili bilgi vermemesinden dolayı açılan davanın kazanılmasından sonra Bakanlık
tüm bilgileri TTB ile paylaşmıştır. 2018’in sonunda TTB, tüm Tabip Odaları ile illerindeki işyeri hekimlerinin
bilgilerinin bulunduğu listeyi paylaşmıştır. Buna göre Ankara’da 1421 işyeri hekiminin çalıştığı bilgisine ulaşılmış, bunlardan aktif işyeri hekimliği yapan ve Odamızda dosyaları bulunan 141 hekim ve işyerlerine 2019
yılı ücret tarifesi ulaştırılmış, Odamız üyesi ancak işyeri hekimliği yaptıkları kayıtlarımızda bulunmayan 740
hekime İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği komisyonu çalışması hakkında kısa bir bilgilendirme ile 2019 yılı ücret
tarifesi gönderilmiştir.
Odamız üyesi olmayıp işyeri hekimliği yapan 540 hekime üye olmaları gerektiği hakkında yazı bildirimde
bulunulmuştur. Bu hekimlerden 29’u Ankara Tabip Odası’na üye olmuştur.
128 OSGB şirketine bünyelerinde çalıştırdıkları işyeri hekimlerinin Meslek Odalarına üye olmaları gerektiği
hakkında yazı gönderilmiştir.
ANKARA İŞÇİ SAĞLIĞI MECLİSİ
Mayıs 2018 de kurulan Ankara İSİG Meclisi çalışmalarına Komisyon olarak destek oluyor, katılıyoruz. Son
olarak Ostim Katliamı’nın 8. yıl dönümü olan 2 Şubat 2019 tarihinde Ostim’de yapılan basın açıklamasına
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katıldık. 3 Şubat’ta, Ankara İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Araştırması’nın ön sonuçlarının
tartışıldığı forumda yer aldık.
ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARINA BİLGİ VE HUKUKİ DESTEK
Türkiye’de 300 bin Çağrı Merkezi Çalışanı olduğu tahmin ediliyor. İşyeri Tehlike Sınıfı olarak ‘’Tehlikeli’’ Sınıftan,’’Az Tehlikeli’’ Sınıfa indirilen Çağrı Merkezi İş Kolunda çalışan bir grup işçi tarafından Tehlikeli sınıfta
kalınması için Hukuki Süreç başlatılmış olup Komisyonumuz ile ortaklaşılarak süreç takip edilmektedir.
KAMU HASTANELERİN İŞYERİ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI
“Çok Tehlikeli’’ Sınıfta yer alan Kamu hastanelerinde (Devlet/Üniversite) halen işyeri hekimi ve iş güvenliği
uzmanı istihdamı zorunluluğunun olmaması dolayısıyla İşçi sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerinin durumunu
araştırmayı ve sonuçları bir rapor olarak yayınlamayı planladık. Bir anket hazırlayarak bu hastanelerin İSG
koşullarını sorgulama çalışmasına başlandı.
ÇALIŞMA YAŞAMINDA TÜKENMİŞLİK VE DİĞER PSİKO-SOSYAL RİSK ETMENLERİ SUNUMU
26 Şubat 2019 tarihinde Odamız toplantı salonunda ‘‘Çalışma Yaşamında Tükenmişlik ve Diğer Psiko-Sosyal
Risk Etmenleri’’ başlıklı bir sunum Dr. İrem Yıldız tarafından anlatılmıştır. Tükenmişliğin Çalışma ortamından
(İş ortamı) kaynaklandığı ve çalışanların giderek artan oranda yaşamlarını tehdit eden bir ‘’Meslek Hastalığı’’ olduğu vurgulanmış, çözüm önerileri için önümüzdeki aylarda daha geniş zaman ayrılacak bir sunum
yapılması planlanmıştır.
İSG PROFESYONELLERİ İÇİN ORTAK TOPLANTILAR YAPILMASI
Risk Yönetimi Ankara Grubunun üyelerinin aylık seminerleri Odamız toplantı salonunda yapılmaktadır.
Ocak 2019 da ‘’1930’lardan günümüze İşyeri Hekimliği’’ başlıklı sunum, bir işyeri hekimimiz tarafından
sunulmuştur. 28 Şubat 2019 da ‘’İSG profesyonelleri için İletişim’’ başlıklı bir sunum yapılmış, her ayın son
perşembesi İş Güvenliği, işçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği sunumları yapılması planı sürmektedir.
KOMİSYON TOPLANTIMIZA KATILAN ÜYELERİMİZ
Dr. Buket Gülhan, Dr. Sıtkı Kesedar, Dr. Ercan Yavuz, Dr. Sedat Abbasoğlu, Dr. Atilla Ilıman, Dr. Nadir Sevinç,
Dr. Arif Müezzinoğlu
Komisyonumuz Odamız Yönetim Kurulu’na ve değerli çalışanı Yasemin Şahingöz’e emek ve destekleri için
teşekkür eder.
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
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İnsan Hakları Komisyonu
İnsan hakları ihlalleri dünyada ve ülkemizde maalesef yoğun olarak yaşanmakta ve başta yaşam hakkı olmak üzere çok geniş bir perspektifi kapsamaktadır. İnsan Hakları Komisyonu (İHK)nun gündeminde işkence, ceza evleri, hastane mahkum koğuşları, açlık grevleri çok yoğun yer aldığından Komisyonumuz insan
haklarının diğer alanlarına yönelememektedir. 1988 – 1990 döneminde kurulmuş olan ATO İnsan Hakları
Komisyonu, çalışmalarını bugüne kadar sürdürmüş ve sürdürmektedir.
• Komisyon Başkanı Dr. Aysel Ülker, Komisyon üyeleri: Dr. Ramazan Akçan, Hande Arpat, Dr. Benan Koyuncu Aydın, Dr. Mehmet Can Pençe, Dr. Mehmet Sezai Berber, Dr. Vedat Bulut, Dr. Nihat Bulut, Dr.
Selçuk Çelik, Dr. Gözde Çeliksöz, Dr. Deniz Erdoğdu, Dr. Selma Güngör, Dr. Tufan Kaan, Dr. Onur Naci
Karahancı, Av. Dr. İddamin Karahancı, Dr. Mustafa Karakuş, Dr. Ayşe Derya Kaynak, Dr. Rıza Özbek, Dr. Ali
Polat, Dr. Serdal Taş, Dr. Ayşe Uğurlu, Dr. Hülya Uluğtürken, Dr. Filiz Ünal, Dr. Korel Yalman, Dr. Ayşegül
Yay, Dr. Esen Yüksekkaya’dan oluşmaktadır.
• Komisyon (yaz ayları dışında) iki haftada bir düzenli toplanmaktadır. ATO Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut,
ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ramazan Akçan, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Selma Güngör komisyon toplantılarına ve çalışmalarına düzenli katılmaktadırlar.
• Son bir yıl içinde Komisyonumuza yapılan ya da yönlendirilen başvurular: gözaltı koşullarının kötülüğü,
işkence, kelepçeli muayene, hastaneye sevklerde yaşanan kötü koşullar, açlık grevi, cezaevinde su sorunu konularında olmuştur.
• “Odamızdan İşkence ve Kötü Muamele İddialarının Belgelenmesi Amaçlı Tıbbi Rapor/Görüş İstemlerine Yönelik Bilgi Notu” ve “Tutuklu/Hükümlü Hastaların İhtiyaç Duyulduğu Durumlarda Refakatçi
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Olanağından Yararlanması Konusu” Odamız avukatı Ender Büyükçulha tarafından hazırlanmıştır. Bu
bilgiler İHV, TİHV ve diğer tabip odalarına gönderilmek üzere TTB ile paylaşılmış; ATO ve TTB web sayfalarına konulmuştur.
• 8 Aralık 2018 de TTB İnsan Hakları Kol Toplantısı’na ATO İnsan Hakları Komisyonu’ndan Dr. Aysel Ülker,
Dr. Korel Yalman, Dr. Filiz Ünal, Dr. Ramazan Akçan, Dr. Can Pençe katılmıştır.
• Açlık grevinde hekim tutumu, açlık grevinde beslenme konularını ve Uluslararası Bildirgeleri kapsayan
dosya hazırlanmış; diğer tabip odalarına iletilmek üzere TTB’ye gönderilmiştir. Seçili metinler TTB tarafında web sayfasına konulmuştur.
• Ankara Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu tarafından 12 Aralık 2018 Çarşamba günü İnsan Hakları
Haftası etkinlikleri kapsamında panel düzenlenmiştir. Ankara Tabip Odası’nda gerçekleştirilen panelin
moderatörlüğünü ATO başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut yürütürken, Dr. Can Pençe “İnsan Hakları Bağlamında “ÖTEK” Problemi” ve ATO Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Ramazan Akçan “İnsan Hakları Bağlamında “ÖTEKİLER” Hasta Mahpuslar” başlıklı sunum yapmıştır. Panele, TİHV, İHD Ankara Şubesi ve SES
Ankara Şubesi emekçilerinin yanı sıra çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı katılmıştır.
• “Hücre Cezası Uygulamalarında Hekim Tutumu” Uluslararası Bildirgeler incelenerek metin haline getirilmiştir.
• 14 Ocak 2019 da Özgürlükçü Hukukçular Platformu’ndan toplantımıza katılan avukatlara Komisyonumuzca hazırlanmış olan “Açlık Grevi Sırasında Beslenme ve Dikkat Edilmesi Gerekenler” başlıklı yazı
çoğaltılarak verilmiştir.
• 22 Ocak 2019 da, ATO Toplantı Salonu’nda “Açlık Grevinde Hekim Tutumu” Dr. Filiz Ünal tarafından,
“Açlık Grevinde Beslenme ve Sık Karşılaşılan Sorunlar” Dr. Benan Koyuncu tarafından katılımcılara
sunulmuştur.
ATO İnsan Hakları Komisyonu
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Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu
– 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Güne denk düşen günde, cinsiyetler üzerindeki her türlü kısıtlama ve yasakları, nefret saldırılarını, istihdamdaki ayrımcılığı ve medyadaki nefret
dilini kınayarak ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu çalışmalarımızı başlattık.
TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan Dr. Selma Güngör’ün kol hakkındaki bilgilendirmesi,
ATO Kadın Komisyonu’ndan Dr. Filiz Ak’ın geçen dönem ATO adına katıldığı Toplumsal cinsiyet ve Kadın
sağlığı ile ilgili sunumları ve çalışmaları hakkında bilgi vermesinin ardından yeni dönem komisyon çalışmalarının planlaması yapıldı. Komisyonun 15 gün ara ile Perşembe günleri toplanması kararlaştırıldı.
– 24. 05. 2018 “Toplumsal Cinsiyet ABC’si” Sunumu Düzenlendi
Dr. Filiz Ak 24 Mayıs 2018 tarihinde “Toplumsal Cinsiyet ABC’si “ konulu bir sunum yaparak ; “Toplumsal cinsiyet ne demektir?”, “Toplumsal cinsiyet ve Biyolojik cinsiyet arasındaki farklar nelerdir?”, “Toplumsal cinsiyet yaşamlarımızı nasıl etkilemektedir ?”, “Bir toplumun cinsiyet perspektifi neden önemlidir?“ sorularının karşılıklarını anlattı.
– 31 Mayıs 2018 tarihinde Gelincik Derneği ve kadın Çalışmaları Derneği ile “Aile içi şiddet ve Cinsel
İstismar ” konulu toplantı düzenlendi
Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik Komisyonu tarafından 31 Mayıs 2018 Perşembe günü düzenlenen
toplantıya Ankara Barosu avukatlarından ve baro bünyesindeki Gelincik Derneği başkanı Aslı Arıhan ve
Kadın Çalışmaları Derneğinden Toplumsal cinsiyet uzmanı Salime Tarihçi konuk olarak katıldı.
Konuklar ve katılımcılar ile aile içi şiddet, cinsel istismar konuları konuşularak, şiddet görmüş ya da istismara uğramış bireylere yaklaşımı irdelendi. Gelincik Derneği Başkanı avukat Aslı Arıhan konu ile ilgili
dernek çalışmaları yanı sıra hukuki destek konusundaki aşamaları anlattı. Toplantı, komisyon ve ilgili
derneklerin işbirliği yapması ve iletişim halinde olunması önerileri ile son buldu.
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– Haziran ayında TÖK ile “Tıp Öğrenciliğinde Toplumsal Cinsiyet eşitliği” etkinliği düzenlendi Dr. Filiz Ak
tarafından tıp öğrencilerine tıp eğitimi süresince toplumsal cinsiyet eşitliği kavram ve ilkelerinin uygulamadaki önemi anlatıldı.
– Temmuz ayında CEİT Avrupa Birliği Projesi kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Platformu oluşturma toplantısına odamız adına katılımcı göndererek ( Dr. Hülya Uluğtürken ) sonrasında bu platformda
Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu olarak yer almanın uygun olacağı kararlaştırıldı.
– Akit gazetesinde manşet olan , buluğ çağı evliliklere onay veren haber ile ilgili olarak Avukat Ender Büyükçulha ile görüşüldü ve bir suç duyurusu dilekçesi hazırlanarak işlem için TTB Kadın Hekimlik koluna
iletildi.
– Güz Örgüt Okulunda “ Kadın Hekim Örgütlenmesi” anlatıldı ( Dr. Filiz Ak )
– 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü için söylememiz gerekenler olduğunu düşünerek
LGBTİQ alt çalışma birimimiz tarafından
“Translara Yönelik Psiko-Sosyal Destek Mekanizmaları Çalıştayları ve Hekimlerinin Destek Mekanizmalarındaki Yeri “ başlıklı bir yazı hazırlanarak;
Temel insan haklarını ve sağlık hakkını ihlal eden ve LGBTIQ nüfusun sesini engellemeye çalışmanın
bir ayrımcılık olduğu ifade edildi. “ Toplumsal cinsiyet kimliklerine ve cinsel yönelimlere karşı her türlü
şiddet, toplumsal cinsiyete dayalı bir şiddettir ve aynı zamanda halk sağlığı sorunudur. Şiddetten ve
şiddete zemin hazırlayan nefret söylemlerinden arındırılmış bir dünya yaratmadan sağlığı koruyamayacağımızı vurgulamaya devam edeceğiz.” denilerek 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma
Gününde toplumsal cinsiyet kimliklerine, cinsel yönelimlere ve varoluşlara karşı çizilen sınırları kabul
etmeme kararımız vurgulandı.
– 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Ankara Kadın Platformu, Ankara Barosu ve çeşitli STK’lardan kadın temsilciler ile Ankara Tabip
Odası’nda 24 Kasım Cumartesi bir araya gelinerek Dr. Aynur Dağdemir anısına “Şiddete Karşı Dayanışma” etkinli düzenlendi. Etkinliğe hukukçu ve siyasetçi Şenal Saruhan ve Devlet Tiyatrosu Sanatçısı İpek
Çeken konuşmacı olarak katıldı.
ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu üyesi Dr. Filiz Ak tarafından okunan basın bildirisi ile başlayan
toplantı, TTB önceki dönem Merkez Konseyi üyesi olan Dr. Deniz Erdoğdu’nun Dr. Aynur Dağdemir’in
katlediliş sürecini ve sonrasındaki toplumsal ve örgütsel tepkileri anlatması ile devam etti.
Hukukçu ve siyasetçi Şenal Saruhan, Osmanlı’nın son dönemleri ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından itibaren kadın örgütlenmesini anlatarak kendisinin de ÇHD başkanlığını yaptığı süreçteki kadın mücadelesinden deneyimlerini aktardı ve kadına şiddet davalarındaki hukuksuzluklardan örnekler verdi.
Toplantı sonunda tüm kadın örgütlerinin birlikte mücadele etme dileği ve şiddete karşı durabilmek için
yerel örgütlenmelerle şiddet gören kadının yanında yer alma ve kadına yönelik şiddetin kaynağı politikalara karşı çıkma kararı deklare edildi.
– 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü için bir basın açıklaması hazırlayan Kadın hekimler “Şiddetle Mücadelede Gerçek Çözüm İstiyoruz “ diyerek kadınların
şiddete uğramayacağı, öldürülmeyeceği, haklarının ihlal edilmeyeceği bir dünya için mücadele etmeye
devam etme sözü verdiler.
– 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde ODTÜ Mezunlar Derneği’nde yapılan “ Çocuğun Cinsel İstismarı ile Mücadele çalıştayı”na ATO olarak katılarak konu ile ilgili çalışma ve deneyimlerimizi aktardık, oluşturulacak
platformda yer almak üzere davet edildik.
– 23 Aralık 2018 Pazar günü “Medyada ve Sağlık Haberciliğinde Eril Dilin İzinde” başlıklı atölye çalışması
Ankara Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.
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Atölye çalışmasının yürütücülüğünü Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanlığını
yürüttüğü dönemde 686 No’lu KHK ile ihraç edilen Funda Şenol Cantek yaptı.
Haber, haber değeri, basın-yayın organlarının yayın politikası, haberde kaynak kişi başlıklı konularda
genel bir çerçeve çizen Cantek, yaptığı sunumda özellikle sağlık okur-yazarlığı ve sağlık iletişimi konularının üzerinde durdu. Sağlık okur-yazarlığı eğitimlerinin yetkin kişilerce verilmediğini aktaran Cantek,
bu durumun hasta-hekim ilişkilerine yansımasını, hekim-hasta arasındaki iletişim eksiklikleri ile şiddet
arasındaki ilişkiyi anlattı.
Cantek, medyada cinsiyetçi dil konusunu ise yazılı ve görsel basında yer alan kadın, mülteci, LGBTİ bireyleri konu edinen haberlerde kullanılan dil üzerinden verdiği örneklerle açıkladı.
Cantek’in sunumuna hekimler de gerek mesleki gerekse gündelik yaşamda karşılaştıkları durumları
paylaşarak katkı sundular.
– Yeni yılın ilk çalışması olarak ocak ayında Çocuk istismarı şüphesinde başvurulan sağlık kurumlarında
yapılacaklara ilişkin bir algoritmayı el broşürü halinde hazırlayan komisyon üyeleri bu broşürlerin aile
hekimlikleri, hastane acilleri gibi yerlere dağıtımına katkı sağladılar.
– Çankaya Üniversitesi araştırma görevlisi Ceren Damar’ın 02.01.2019 günü, aynı fakültenin 4.sınıf öğrencisi tarafından akıl almaz vahşilikte bir cinayete kurban gitmesi sonrası Ankara Tabip Odası Kadın
Hekimlik ve Kadın Sağlığı komisyonu üyesi hekimler bir basın açıklaması yaparak Ceren Damar’ın genç
bir kadın akademisyen olarak, nitelikli öğretim elemanı sıkıntısı yaşayan ülkemiz üniversiteleri ortamındaki bilim insanı çalışkanlığını, öğretim üyesi sorumluluğu taşıyan tavrını, onurlu duruşunu, saygın
mücadelesinin anlamını vurgulayarak hayatının en verimli çağında ailesinden ve kendisini adadığı akademik ortamdan koparılmasını kınadılar.
– Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu, yaklaşan yerel seçimler öncesinde 15
Ocak 2018 Salı günü “Kadın Dostu Kentler” başlıklı bir sunum düzenledi. Funda Şenol Cantek tarafından yapılan sunumda Ankara’da yerel yönetimlerin bugüne kadar kadınların erkeklerle birlikte eşit bir
şekilde kent hayatına dahil olmalarını sağlamak adına neler yaptıkları irdelendi. Kadınların kent yaşamı
içinde sağlık, eğitim, sosyal hizmetler, istihdam olanakları, ulaşım, konut, güvenlik gibi kaliteli, kapsamlı
kentsel hizmetlere erişimlerinin sağlandığı bir kent tasarımının nasıl olduğu ve bu konuda yerel yönetimlere düşen görevler detaylandırıldı.
– 5 Şubat 2019 Salı günü tıp öğrencileri, asistan hekimler, birinci basamak hekimleri, uzman ve akademisyenlerin katılımı ile “ Kadın Hekim Olmak “ başlıklı forum Forum, Dr. Selma Güngör’ün “ Kadın Hekimliğin tarihçesi “ sunumu ile başladı. Dr. Güngör Ortaçağdan günümüze kadınların hekimlik alanında
var olma çabalarını, tıp eğitimi ve meslek yaşamına ilişkin karşılaştıkları zorluklar ve mücadelelerini
örneklerle aktardı.
Ardından Dr. Şevkat Bahar Özvarış tarafından “Kadın Hekim Olmak” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Dr. Özvarış dünya genelinde kadın hekim sayısının düşüklüğüne vurgu yaptığı sunumunda tıp
alanında ve tıp eğitiminde şu anda geleneksel ataerkil tıp kültürü ve uygulamalarının geçerli olduğunu belirtti. Toplumsal cinsiyet körlüğü nedeni ile bu uygulamalara duyarsız kalındığını vurgulayan Özvarış, pozitif ayrımcılık mekanizmalarının sınırlı olduğunu ancak bir düzenleme yapılma gereği duyulmadığını aktardı. Çözümün bu konuda bilinçlenmek ve istatistiki verileri toplamak, kadınların tıp alanındaki özgün katkılarının önemine inanmak, kurumsal destek amaçlı olarak eşitlikçi dil
kullanmaya özen göstermek ve mutlaka eşitlikçi politikalar ve stratejiler oluşturmak olduğunu iletti.
Sunumların ardından Dr. Selma Güngör moderatörlüğünde tüm katılımcıların katkı sunduğu forum kısmına geçildi. Kadın hekim olmakla ilgili yaşanmışlıkların, karşılaşılan zorlukların ve çözüm önerilerinin
paylaşıldığı forum sonrası tıp eğitiminden itibaren her kademede toplumsal cinsiyet duyarlılığın oluşturulması gerekliliğine değinilerek özellikle Toplumsal Cinsiyet eşitliği Tutum Belgesi’nin hayata geçiril-
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mesi ve TTB ile birlikte Tabip odalarının web sayfalarında görünür kılınmasının önemi vurgulandı. Tüm
önerilerin 9 -10 Şubat tarihlerinde TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı kolu tarafından gerçekleştirilecek “Kadın Hekim Olmak” konulu çalıştayda görüşülmek üzere raporlaştırılması kararlaştırıldı.
– ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonundan bir grup ( Dr. Şevkat Özvarış, Dr. Filiz Ak, Dr. Gülgün
Kıran, Dr. Hülya Uluğtürken, tıp Öğrencileri Hazal Böcü ve Gül Usar) 9 – 10 Şubat tarihlerinde Antalya’da
gerçekleştirilen “ Kadın Hekim Olmak Çalıştayı”na katıldılar. Ankara’da yapılan forum sonuçlarını aktaran komisyon üyeleri özellikle Dr. Şevkat Özvarış’ın hazırlığına da katkı sunduğu ve 68. TTB Kongresinde
kabul edilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi’ni gündem yaparak ilkelerini vurguladılar.
– YÖK’ün toplumsal cinsiyet eşitliği tutum belgesini sayfasından kaldırması ve toplumsal cinsiyet kavramının toplumsal değerlere uygun olmadığının ifade edilmesi karşısında komisyonumuz bir basın açıklaması yaparak toplumsal cinsiyet eşitliğinin en temel insan haklarından olduğunu vurguladı ve toplumsal eşitlik olmaksızın toplumsal gelişimin olamayacağını ifade etti. “Yaklaşan yerel seçimler öncesinde
Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın sağlığı Komisyonu olarak oyumuz, Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerini savunan, bu ilkeler doğrultuşunsa stratejik eylem planları oluşturan ve toplumda cinsiyet
eşitliğini destekliyorum diyen adaylaradır.” görüşünü belirtti.
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu
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Kültür – Sanat Komisyonu
Kültür Sanat Komisyonumuz; ATO bünyesinde özellikle hekimlerin üretiminde bizzat bulunduğu kültür
ve sanat etkinlikleri düzenlemek, Odamız üyelerinin talepleri doğrultusunda sanat atölyeleri açmak ve
yürütmek, Ankara’da düzenlenen etkinliklere katılmak, hekimlerin sanatla buluşmasının önünü açmak için
her türlü toplantı, gösteri, panel vb. etkinlikler düzenlemektir. Odamız Kültür Sanat Komisyonumuz bu bir
yıllık süreçte aşağıda tarihleri ile belirtmiş olduğumuz çalışmaları yürütmüş bulunmaktadır.
– 3 Mayıs 2018 İşçi Filmleri kapsamında 10 Kısa Filmin Gösterimi yapıldı.
13. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali kapsamında Ankara Tabip Odası’nda 03-08 Mayıs tarihleri arasında
işçi filmleri izlendi. Kısa filmler ve belgesellerden derlenen film seçkisi 3 Mayıs Perşembe, 5 Mayıs
Cumartesi ve 8 Mayıs Salı günü Ankara Tabip Odası’nda gösterime sunuldu.
Kısa Filmler:
Penaber Kurmaca, 2’52’’, Arapça, Türkçe ve İngilizce alt yazılı, Türkiye 2017 Yönetmen: Ramazan Kılıç 
Fındıktan sonra Belgesel, 40’’, Türkçe, İngilizce alt yazılı, Türkiye 2018 Yönetmen: Ercan Kesal
Hadde Belgesel, 15’34’’, Türkçe, İngilizce alt yazılı, Türkiye 2018 Yönetmen: Öztürk İkiz
Perili İpek Kurmaca, 4’30’’, Sözsüz, Türkiye 2017 Yönetmen: Hakan Orhanoğlu
Park Kurmaca, 3’22’’, Sözsüz, Türkiye 2017 Yönetmen: Gökhan Coşkun
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Sen Adam mısın? Belgesel, 15’14’’, Türkçe, Türkiye 2018 Yönetmen: Harun Köybaşı
Hastabakıcı Kurmaca, 17’, Türkçe, İngilizce alt yazılı, Türkiye 2017 Yönetmen: Soner Sert
Doktor Belgesel, 10’, Türkçe, İngilizce ve Türkçe alt yazılı, Türkiye 2017, Yönetmen: Yavuz Üçer
İpe koşan çocuklar Belgesel, 4’32’’, Türkçe, İngilizce alt yazılı, Türkiye 2017 Yönetmen: İrfan Kayaş 
Sürpriz Kurmaca, 3’33’, Türkçe, İngilizce alt yazılı, Türkiye 2017 Yönetmen: Özgür Coşkun
Belgesel Filmler:
Yaşar Kemal Efsanesi Belgesel, 113’, Türkçe, Türkiye 2017 Yönetmen: Aydın Orak Yaşar Kemal hakkında
çekilen ilk uzun metrajlı belgesel.
Hakikatin Gücü Belgesel, 95’42’’, Türkçe, Türkiye 2017 Yönetmen: KESK İstanbul Kadın Meclisi ve KESK
Habersen Kolektifi KHK ile işlerinden ihraç olmuş kamu emekçileri
– 20 Mayıs 2018 tarihinde Veda Makamı ve Ruhsat kısa filmlerinin gösterimi ve Yönetmen İpek Kent ile
söyleşi düzenlendi.
– 3 Temmuz 2018 tarihinde Madımak Katliamı Anması yapıldı.
– 18 Temmuz 2018 tarihinde AST’da HAMZAOĞLU okuma tiyatrosu yapıldı.
– Toplum ve Hekim dergisi editörü Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu’nun tutuklu olduğu dönemde İstanbul Tabip
Odası ve Barış Akademisyenleri tarafından hazırlanan ‘’Hamzaoğlu’’okuma tiyatrosu Ankara Tabip Odası
ve TTB ev sahipliğinde Ankara Sanat Tiyatrosunda kalabalık bir kitleye sergilendi.
– 3 Eylül 2018 tarihinde Hasanoğlan Köy Enstitüsü gezisi gerçekleştirildi.
Ankara Tabip Odası Kültür ve Sanat Komisyonu’nun düzenlediği Hasanoğlan Köy Enstitüsü gezisi, Yeni
Kuşak Köy Enstitüler Derneği Ankara Şube Başkanı ve ATO üyesi yazar Dr. Alper Akçam, Hasanoğlan
Atatürk Öğretmen Okulu Mezunları Derneği Başkanı Dr. Hüseyin Demirci, ATO Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Vedat Bulut, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Arif Müezzinoğlu, Dr. Ali Karakoç, Dr. Gül Bakır ve kalabalık
bir üye topluluğu ile 23 Eylül 2018 Pazar günü gerçekleştirildi.
– 21 Ekim 2018 tarihinde TTB Edebiyat matineleri kapsamında konuk yazar Yiğit Bener ile söyleşi ve imza
günü ( Mülkiyeliler Birliği) düzenlendi.
7 Bölge 7 Matine programı kapsamında yazar Yiğit Bener’in konuk olduğu söyleşide “Edebiyat Şart
mıdır?” sorusuna yanıt arandı.
– 15 Aralık 2018 tarihinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bursiyerlerine eğitim verildi.
– Ato toplantı salonunda Çydd bursiyerlerine ‘’Ergenlik Dönemi’’ konulu sunum Yönetim kurulu üyesi
Dr.Gülgün Kıran tarafından verildi. Tıp Fakültesinde verilen eğitim hakkında bilgi Dr.Gül Bakır tarafından
verildi.
– 27 Aralık 2018 tarihinde Ankara Tabip Odası yeni yıl kutlama kokteyli yapıldı.
– 3 Ocak 2019 Ankara Tabip Odası Kültür Sanat Komisyonu’nun katkılarıyla TTB Onur Kurulu üyesi, yazar
ve hekim Dr. Ali Özyurt’la “Bir Aktivistin Uzun Yolculuğu” söyleşisi ve imza günü düzenlendi.
– 19-29 Ocak 2019 Hekimlerin Resim - Heykel - Fotoğraf sergisi (ÇSM)
Sergide, hekimlere ait fotoğraf, resim, karikatür, heykel ve seramik eserlere yer verildi. Tamamı
hekimlerin emeğinden oluşan sergiye 65 hekim katıldı. Yaklaşık 200 eserin sergilendiği etkinliğin açılış
kokteyli 21 Ocak 2019 Pazartesi günü yapıldı.Sergi on gün sürdü.
– 17 Şubat 2019 tarihinde Kültür Sanat ve Sağlık Politikaları Komisyonlarının Pazar Sinema ve Film Okuma
Etkinliği “Mephisto” Ankara Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.
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– 13 Mart 2019 tarihinde ÇSM’de Anadolu’nun Kayıp Şarkıları film gösterimi ve Yönetmen Nezih Ünen ile
söyleşi yapıldı.
– 16 Mart 2019 tarihinde Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda AltKat Sanat, Franz Kafka’nın
ölümsüz eseri olan “Dönüşüm”ü tiyatro oyunu olarak sağlık çalışanları için sahneledi.
– 18 Mart 2019 tarihinde Ceyhun Atuf Kansu’dan Behçet Aysan’a şiir akşamı düzenlendi.
Ceyhun Atuf Kansu’nun oğlu Işık Kansu babasının kitaplarını, öykülerini, anılarını anlattı. Yakın zamanda
kaybettiğimiz arkadaşımız Dr.Köksal Aydın’ın demokrasi mücadelesi anlatıldı.Etkinlik şiirlerle türkülerle
sonlandı.
– 24 Mart 2019 tarihinde Ankara Tabip Odası Doğa gezisi (Işık Dağı- Salın Yaylası- Karagöl) düzenlendi.
Gezi, Batı Karadenizin yayla dokusu, deresi, tepesi, şelalesi, gölüyle sürdü.
Her Pazartesi film okuma ve eleştiri atölyesi yapılmaya devam ediyor.
Kültür ve Sanat Komisyonu
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Sağlık Politikaları Komisyonu
– Çalışmalarına ilk defa 2016-2018 döneminde başlayan komisyon, ilk toplantılarında görev paylaşımı,
çalışma alanları, tanıtım, örgütlenme konusunda çalışmalar yaptı
– Komisyon iki hafta aralıklarla ilk önce Perşembe daha sonra da Pazartesi günleri toplandı.
– Komisyon sekretaryasının üç kişiden oluşması ve gerekli görüldükçe bunların değiştirilmesi kararlaştırıldı.
– İlk dönem komisyon sekretaryası Zülküf Akelma, Benan Koyuncu ve Selma Güngör’den oluştu.
– Hali hazırda aktif komisyon sekretaryası Karer Yurtdaş, Gözde Çeliksöz ve Ali Karakoç’tan oluşmaktadır.
– Komisyon çalışmaları yalnızca güncel veya geçmiş sağlık politikalarıyla sınırlı olmamakla birlikte ana
ekseni burasıdır. Bunun yanında politik gelişmeler ışığında sağlığın okunduğu, tartışıldığı bir ortam yaratılmak istenmiş; çalışmalar bu perspektifte yürümüştür.
– Buna göre çalışma başlıkları genel olarak, barış-çatışmasızlık, insan hakları, hekimlerin toplumsal mücadeledeki rolleri gibi konuları da kapsamaktadır. Bu minvalde İnsan Hakları Komisyonu ve Tıp Öğrencileri
Komisyonu ile ortak çalışmalar yapılmıştır
– Güncel siyasi gelişmelerin de her toplantıda gündem yapılmıştır.
2018 Nisan ayında yapılan ATO seçimleri sonrası ilk toplantısını yapan Sağlık Politikaları komisyonu; ATO
seçimlerinin değerlendirmesini yaparak, TTB genel kurulu öncesi de çalışma yürütülmesini planlandı.
Daha sonraki süreçte; komisyonumuzun önemli bir aktivist grubunu oluşturan TÖK’lü intörn hekim arkadaşlarımızın mezun olması, toplantı sıklığımız da ve katılımcı sayımızda azalmaya neden olsa da, SPK’
toplantılarına ve etkinliklerine devam etti.
– Eylem etkinlikler olarak:
– ATO’nun ana çağrıcısı olduğu 1 mayıs emek, mücadele ve dayanışma gününe geniş katılım sağlandı.
– Toplum ve hekim editörü ve halk sağlığı hocası Prof.Dr. Onur Hamzaoğlu’nun; savaş bir halk sağlığı
sorunudur açıklamasından sonra tutuklanma sürecinde Ankara’da oynan ‘’HAMZAOĞLU’’ adlı okuma
tiyatrosu öncesi çalışmalarda bulunuldu ve tiyatroya katılım sağlandı.
– Ankara Kuğulu parkta, bir hafta boyunca süren TTB’nin meclise sunduğu şiddet yasa tasarısının meclisten geçmesi için yapılan nöbet eylemlerine komisyon olarak katılım sağlandı.
– Sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte sağlık emek gücündeki dönüşümü, mesleki yabancılaşmayı ve
sömürüyü gündeme alan ‘’Sağlıkta dönüşüm, Yalın üretim ve Yabancılaşma’’ paneli; Dr. Selçuk Çelik
moderatörlüğünde, Dr. Coşkun Canıvar’ın sunumu ile gerçekleştirildi.
– Şiddeti değil hekimlerin çalışma ve eğitim hakkını engelleyen, AKP tarafından meclis gündemine getirilen torba yasa teklif için yapılan eylem ve etkinliğe; bizzat genç hekim ve TÖK’lü komisyon üyelerimizi
de doğrudan etkileyen yasa teklifine karşı 5 Kasım’da TTB önünde yapılan oturma eylemine, sonra ATO
ve SES’de yapılan toplantılara ve son olarak 11 Kasım’da Kuğulu parkında yapılan foruma Sağlık Politikaları Komisyonu olarak tartışma süreçlerine de dahil olmak üzere geniş katılım sağlandı.
– Faili meçhulleri ve tutulamayan yası konu alan Dr. Ercan Kesal’in oynadığı ‘’KÜF’’ isimli fil izlendi ve film
okuması Dr. Can Pençe tarafından yapıldı.
– SPK ve işçi sağlığı ve iş yeri hekimliği komisyonun birlikte ‘’Ekonomik kriz ve 2019 bütçesi’’ paneli düzenledi. Kapitalizme içsel olan ekonomik krizlerin; geniş halk yığınlarının sağlığı üzerindeki etkisi, sağlık
politikaları ve bu süreçte yapılan bütçenin değerlendirilmesi Dr. Muharrem Baytemür moderatörlü-
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ğünde, iktisatçı Prof. Mustafa Durmuş ve halk sağlığı hocası Prof. Dr. Mehmet Zencir’in sunumları ile
gerçekleştirildi.
– SPK ve Kültür-Sanat komisyonu Pazar sineması etkinliğini birlikte gerçekleştirdi. Faşizmin sanatı ve sanatçıyı ne kadar denetimi altına alabildiğini, etik değerlerin nasıl yitirildiğini konu alan kült film Mephisto, Dr. Ali Tolga Ersoy okuması ile değerlendirildi.
– Bunların yanında oda yönetiminin, çeşitli komisyonların ve TTB’nin düzenlediği etkinliklere komisyon
adına katılım sağlandı.
Sağlık Politikaları Komisyonu
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Tıp Öğrencileri Komisyonu
Sene boyunca Ankara Tabip Odası’nda cuma günleri haftalık toplantılar alınarak çalışma yürütüldü. Bu
toplantılarda sene başında belirlenen çalışma takvimi uygulandı. Her ay düzenli olarak belirlenen aylık temalar üzerinden tartışmalar yürütüldü. Aylık olarak gündeme ve tıp öğrencilerinin sorunlarına dair kendi
yazılarımızın yer aldığı fanzinler fakültelerde dağıtılarak tıp öğrencilerinin gündem hakkında bilgilendirilmesi sağlandı, ayrıca TÖK tanıtımı yapılarak örgütlenme çalışmalarına devam edildi. Fakültelerde dağıtılan
fanzin özellikle örgütlenme çalışması konusunda büyük kolaylık sağladı. Ekim ayı içerisinde örgütlenme
çalışmaları için ay boyunca devam edecek tanışma toplantıları düzenlendi. Bu toplantılar yeni dönem çalışmalarının büyük bir heyecanla başlamasını ve düzenli katılımın artmasını sağladı.
Kasım ayında kadın sorunu ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çeşitli makaleler incelendi ve tartışıldı. Dr.
Filiz Ak eşliğinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve LGBTİQ Sağlığı” tartışıldı. Hekim adayları olarak farklı cinsel
kimliklerdeki bireylere yaklaşımımızın nasıl olması gerektiği konusunda eğitimler yapıldı.
Aralık ayında TÖK örgütlenmesi ve süreç değerlendirmesi yapıldı. Şubat ayında gündemde olan açlık grevlerinde hekimin görevi ve rolü üzerine tartışmalar yapıldı. Bu bağlamda Malta ve Tokyo Bildirgeleri incelendi. Ata Soyer makaleleri ve TTB’nin konu üzerine kaleme aldığı bildiriler temel alınırsak fizyolojik ve
sosyolojik boyutlarıyla açlık grevleri değerlendirildi.
TTB’nin Kuğulu Park’ta gerçekleştirilen “5. Maddeye Hayır” eylemlerine geniş katılım sağlandı. Çanakkale’de gerçekleştirilen Sağlığın Ekonomi Politiği Kış Okulu’na Ankara adına katılım sağlandı. Diğer yerellerle
iletişimin güçlendirilmesi hedeflendi.
TTB Kadın Komisyonu ve Antalya Tabip Odası işbirliğinde düzenlenen Kadın Hekim Olmak Çalıştayı’na katılım sağlandı. Bu çalıştayın çıktıları öncülüğünde kadın çalışmaları hızlandırıldı.
27 Ekim’de TÖK Güz Okulu, 28 Ekim’de Genel Kurul Ankara yereli ev sahipliğinde TTB genel merkezde gerçekleştirildi. 16 Şubat’ta İstanbul yereli ev sahipliğinde gerçekleştirilen II. Genel Kurula katılım sağlandı.
Tıp Öğrencileri Komisyonu
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Hukuki Faaliyetler
Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu olarak, geride kalan ve Nisan 2018 den Mart 2019 a uzanan yaklaşık bir
yıllık dönemde, aşağıdaki başlıklarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Hukuk büromuza çeşitli konularda başvuruda bulunan toplam 475 hekimimize sözlü yada yazılı olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunulmuş, hukuki bilgi istemlerine yanıt verilmeye ve sorunlarının çözümüne
katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.
Söz konusu başvurular içinde, öncelikle kamuda görev yapan hekimlerimizden gelen başvurularda; mecburi hizmet uygulamasının, eş durumu ataması ve aile birliğinin tesisi taleplerinin reddinin, idari makamların
mobing teşkil eden keyfi baskı uygulamalarının, keyfi geçici görevlendirme veya kurum içi görevlendirme
uygulamalarının ve de keyfi fazla çalışma (nöbet) dayatmalarının yol açtığı sorunlar ve mağduriyetler, ağırlıklı olarak yer tutmuştur. Bu başlıklarda, hukuk büromuza başvuran hekimlerimizin şahsına yönelik bilgi ve
destek sunumları yanında, özellikle nöbet uygulamaları gibi kimi idari tasarruflar hukuk büromuz tarafından yargıya da taşınmıştır.
Öte yandan, haklarında idari yada adli soruşturmalar açılan hekimlerimizin hukuki destek talepleri de hukuk büromuz tarafından karşılanmaya çalışılmış, gereğinde savunmalarına yada yargı organları nezdindeki
hak arayışlarına da katkıda bulunulmuştur. Bu kapsamda bir hekimimizin, kimi sosyal paylaşımları nedeniyle hakkında tesis edilen idari disiplin yaptırımının iptali talepli davamızda, düşünce ve ifade özgürlüğüne
vurgu yapan emsal değerde lehe bir iptal kararı da elde edilmiştir.
Özel hekimlik alanında ise; çalıştıkları özel sağlık kuruluşlarında hak ettikleri ücretlerini ve sair ödemelerini
alamayan yada eksik alan hekimlerimizin başvuruları ile keyfi biçimde işten çıkarılan ve aynı zamanda hak
ettikleri tazminatları da verilmeyen hekimlerimizin başvuruları, öne çıkan başlıktır. Bu konumdaki hekimlerimize gerekli hukuki destek sunulmuş, hak arayışlarına katkıda bulunulmuştur. Öte yandan mobing teşkil
eden uygulamalar özel sağlık kuruluşları nezdinde de sıklıkla gözlenmekte olup, bu yoldaki başvurulara
yönelik de hukuki destek sunulmuştur.
Hukuk büromuz, hekimlerimizin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları iş sözleşmelerini önceden incelenme ve hekimlerimiz lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin önceden yapılmasını sağlanma
noktasında da, öteden beri sürdürdüğü hukuki çalışmalarına devam etmiş ve bu kapsamdaki çok sayıda
sözleşme, iş hukuku alanında deneyimli avukatımız tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
Yine özel hekimlik alanında, muayenehanesi olan hekimlerimizin karşılaştığı özgün sorunlara yönelik olarak
da hukuki danışmanlık sunulmuş, öte yandan muayenehane açmak isteyen hekimlerimize yönelik etkili ve
kalıcı bir bilgilendirme sağlamak amacıyla “Muayenehane açmak için yapılması gerekenler” başlıklı bir bilgi
broşürü hukuk büromuz tarafından hazırlanmış ve odamız web sitesinde yayımlanmıştır.
Hukuk büromuz, yukarıda özetlediğimiz bu genel çalışmalarının yanında, öne çıkan kimi alanlarda da özgün
hukuki çabalarda bulunmuştur.
Bunların başında, güvenlik soruşturması uygulamasının yol açtığı sorunlar ve bu nedenle kamuya ataması
yapılmayan ve de mesleklerini icra etmeleri de engellenen genç hekimlerimizin yaşadığı ağır mağduriyetler
gelmektedir. Bilindiği üzere, OHAL döneminde çıkarılan 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK)
74 üncü maddesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “devlet memurluğuna alınmanın şartları”nı
düzenleyen 48 inci maddesine, “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şartı da
eklenmiştir. Devamında, istihbari bilgilere göre tesis edilen bireysel idari işlemler ile sağlık alanında kamu
görevi yapacak hekimlerimiz nezdinde kimi olumsuz idari tasarruflar gerçekleştirilmiştir. Hukuk büromuz,
önceki yıllardan itibaren bu konuda hukuki bilgi ve destek talep eden hekimlerimize gerekli yardımı sunmaya çabalamakta, gereğinde talep eden hekimlerimiz adına idari yargı organları nezdinde davalar da
açılmaktadır. Nitekim önceki yıllarda açılan davalara, geride kalan yıl içinde eklenen 4 dava ile birlikte, bu
kapsamda halen hukuk büromuz tarafından bizzat takip edilen 9 idari dava mevcut bulunmaktadır. Bu davalardan 2 si ne yazık ki aleyhe sonuçlanmış ve bunun üzerine üst mahkemelere istinaf yoluna gidilmiştir.
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Öte yandan kendi imkanları ile dava açmış olan çok sayıda hekimimize de sürdürdükleri dava süreçlerinde
aktif hukuki danışmanlık sunulmaktadır.
Söz konusu davalar vesilesi ile istihbari bilgilerde yer bulan tespit ve iddiaların çoğunlukla somut kanıt ve
olgulara dayanmayan sübjektif ve soyut değerlendirmeler niteliğinde olduğu, nitekim Sağlık Bakanlığı birimleri tarafından bu istihbari bilgilere göre yapılan değerlendirmelerin de yeterli bir araştırmayı ve her durumda hukuka uygun bir takdiri içermediği, sonuçta genç hekimlerimizin haksız ve yersiz bir mağduriyete
sürüklendiği gözlemlenmiş, bu yoldaki haklı itirazlarımız yargı organlarına da taşınmıştır. Gelinen noktada
bu uygulama, sırf siyasi görüşlerine göre yada şahsilik ilkesi de yok sayılarak başka kişilerin eylemlerinden
sorumlu tutularak hekimlerimizi mağdur kılmaktadır.
Hukuk büromuzun diğer bir özgün çalışması da, emekli hekimlerimizin hak arayışları konusunda olmuştur.
Bilindiği üzere ülkemizde tıp hekimlerimizin, emekli olduktan sonra elde ettikleri mali hak ve ödemeler,
sosyal devlet ilkeleri ile hakkaniyet ve adalet ölçütlerine aykırı olup; nitekim emekli hekimlerimiz yaşamlarını sürdürme ve geçimlerini sağlama noktasında öteden beri ağır mağduriyetler içinde bulunmaktadırlar.
Bu yoldaki haklı talep ve yakınmalar ile meslek örgütümüzün uzun süredir devam eden çabaları nihayet
dikkate alınarak, “7146 Sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 26.07.2018 tarihinde kabul edilmiş ve bu kanunun 4
üncü maddesi ile 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na Ek 84 üncü madde eklenmiştir.
Böylelikle, 01.01.2019 tarihinde yürürlük kazanan bu yasal düzenleme ile emekli hekimlere yönelik ilave
bir ödeme yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Ancak söz konusu ilave ödeme, hekimlerimiz nezdinde eşitsiz bir tabloyu yaşama geçirmiş; nitekim emekli
sandığına tabi olmayan yada emekli sandığına tabi olsa da halen çalışan çok sayıda hekimimiz, bu hak ve
kazanımdan yoksun kılınmıştır. Hukuk büromuz, ağırlıklı olarak geride kalan Ocak ve Şubat ayında bu yolda
hukuki bilgilendirme ve destek çalışmasını yaşama geçirmiş, yargı organları nezdinde hak arayışına girmek
isteyen hekimlerimiz adına da dava açma çalışmalarını üstlenmiştir. Bu kapsamda, şu ana kadar 25 hekimimiz adına dava dilekçeleri hazırlanmıştır. Açılan bu davalar, söz konusu yasanın, sosyal devlet ve eşitlik
ilkelerine aykırılığından kaynaklı iptali yolunda Anayasa Mahkemesi’ne başvuru talebini de içermektedir.
Geride kalan çalışma döneminde, şehir hastanesi projesi kapsamında Ankara’da kapatılması gündemde
olan 6 kamu hastanesinin varlığının devamı için başlatmış olduğumuz hukuki mücadele ve adli süreçler de
devam etmiştir. Bu kapsamda açtığımız idari davalarda ne yazık ki aleyhe kararlar verilmiş, ancak bu kararlara karşı gerekli itiraz ve istinaf başvuruları gerçekleştirilmiştir. Devamında, anılan hastanelerin kapanma
ve taşınma süreçlerinde yaşanan kimi somut mağduriyetler de hukuk büromuzun gündemine gelmekte
olup, böylelikle itirazlarımızın haklılığı bir kez daha gerçeklik kazanmıştır.
Hukuk büromuzun geçmiş yıllardan bu yana sürdürdüğü diğer bir çalışma başlığı da, görevi başında şiddete
maruz kalan hekimlerimize yönelik hukuki destek çalışmasıdır. Bilindiği üzere bu kapsamda 7 gün ve 24 saat
açık olan bir şiddet bildirim hattımız bulunmakta, şiddete maruz kalan ve hukuki süreçlerde destek talep
eden hekimlerimizin bütün adli süreçleri de hukuk büromuz avukatları tarafından bizzat üstlenilmektedir.
Geride kalan çalışma dönemine özgü olarak 15 hekimimiz, görevi başında sözlü yada fiziki şiddete maruz
kaldığı için odamıza başvuruda bulunmuş ve hukuk büromuzdan hukuki destek almıştır. Hukuk büromuzun
bu kapsamda hekimlerimiz adına takip ettiği ceza davalarında ise, geride kalan bir yıllık süreçte 9 duruşmaya girilmiş, yine bu süreçte sonlanan 2 davada da şiddet uygulayan failler hakkında mahkumiyet kararları
elde edilmiştir. Yine aynı başlık altında, birçok hekimimizin maruz kaldığı şiddet olayları suç duyuruları yoluyla adli makamlara iletilmiş ve gerekli adli soruşturmaların başlatılması sağlanmıştır.
Geride kalan çalışma dönemi, sağlık alanında kimi önemli yasal düzenlemelerin de gerçekleştirildiği bir
dönem olmuştur. Bunlar içinde şüphesiz, 7151 Sayılı “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” öne çıkan başlıca yasal düzenlemedir.
Hukuk büromuz, söz konusu yasal düzenlemenin hekimlerimize ve genel olarak sağlık alanına getirdiklerine dair; gerek bireysel talep ve görüşmeler, gerekse söyleşi, panel vb etkinlikler yoluyla yaygın biçimde
hukuki bilgilendirmelerde bulunmuştur. Bu kapsamda, anılan 7151 Sayılı Kanun m. 5 ile, güvenlik soruşturmaları yada kamudan ihraç gibi nedenlerle mesleklerini icra etme noktasında mağduriyetler yaşayan he-
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kimlerimize yönelik getirilen sınırlayıcı düzenleme, hukuk disiplinine ve temel hukuki güvencelere aykırılığı
nezdinde öncelikle ele alınan başlıktır. Öte yandan 7151 Sayılı Kanun m. 21 ile getirilen ancak sağlıkta şiddetin önlenmesine dair beklentileri karşılamaktan son derece uzak olan düzenleme de, sıklıkla ele alınan
bir diğer başlık olmuştur.
Anılan 7151 Sayılı Kanun’un yanı sıra, sağlık alanını ve hekimlerimizi ilgilendiren diğer yasal düzenlemeler
ile aynı zamanda KHK, kararname, yönetmelik gibi başkaca normatif ürünler de, sürekli olarak hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimlerimize yönelik sözlü yada yazılı bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir.
Hukuk büromuz odamızın, halkın sağlık hakkının korunması, kamu sağlığı ve güvenliğinin tesisi alanındaki
çalışmalarına da hukuki destek ve katkı sunmaktadır. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı örneklemek gerekirse;
ODTÜ ormanının tahrip edilmesindeki sorumluluğundan dolayı önceki tarihlerde hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz kişiler hakkında YÖK tarafından tesis edilen soruşturma yapılmasına gerek olmadığı
yolundaki işleme karşı bir iptal davası açılmıştır. Öte yandan, çocuk evliliklerini ve çocuğun cinsel istismarı
eylemlerini meşrulaştırıcı yayınların bir günlük gazetede yer alması üzerine; sorumlular hakkında, “suç
işlemeye tahrik” ve “kanunlara uymamaya tahrik” suçlarından kamu davası açılması ve cezalandırılmaları
talepli bir suç duyurusu dilekçesi hukuk büromuzca hazırlanmıştır.
Diğer bir önemli çalışma başlığı olarak hukuk büromuz; 6023 Sayılı Yasa ve TTB Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca odamızca yerine getirilen mesleki disiplin soruşturması süreçlerinde; gerek odamız yönetim
kuruluna ve atanan soruşturmacılara, gerekse de odamız onur kuruluna ve gereğinde diğer ilgililere; etkin
bir biçimde hukuki danışmanlık hizmeti sunmaya devam etmiş bulunmaktadır.
Anılan mesleki disiplin süreçlerinin, hukuki ve mesleki gereklere uygun ve nitelikli biçimde yürütülüp, hakkaniyetle sonuçlandırılması amacıyla, bu alanda uzmanlaşmış ilgili avukatımız kanalıyla doğrudan hukuki
katkıda bulunulmuştur. Bu kapsamda geride kalan bir yıllık süreçte; derdest olan 350 soruşturma dosyasına
dair hukuki inceleme yapılıp mütalaa hazırlanmış ve ilgili birimlere sunulmuştur. Hukuk büromuz, disiplin
dosyalarının kovuşturma süreçlerine de etkin olarak katılmış olup, geride kalan bir yıllık süreçte ilgili avukatımız, 6 kez Onur Kurulu toplantısında yer almış ve bu toplantılarda 52 adet kararın hazırlanmasına hukuki
katkı sunmuştur. Öte yandan anılan mesleki disiplin soruşturması süreçleri sonucunda tesis edilen kararlar
aleyhinde ilgililer tarafından idari yargı mercileri nezdinde açılan davalar da hukuk büromuz tarafından
takip edilmektedir.
Adli makamlardan odamıza gelen hukuki bilgi talepleri de hukuk büromuz tarafından karşılanmakta olup,
geride kalan çalışma döneminde özellikle iş mahkemelerinden bu yolda gelen taleplere, iş hukuku alanında
uzman olan avukatımız tarafından gerekli yanıtlar süresinde verilmiştir.
Geride kalan çalışma dönemi, bizzat meslek örgütümüze yönelik baskıların da yaşandığı bir dönem olmuştur ve bu kapsamda da gerekli hukuki çalışmalarda yer alınmıştır. TTB Merkez Konseyi önceki üyelerinin
“Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması nedeniyle yargılandığı ve Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ceza davasının; öte yandan, Cizre’deki yurttaşlara sağlık hizmeti sunmak amacıyla mesleki
sorumluluklarını yerine getiren bir kısım hekimimiz ve sağlık çalışanı hakkında açılan ve Mardin 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen ceza davasının bu dönem içinde görülen duruşmalarına odamız hukuk bürosu da
katkı sunmuş olup; bu davalardan Mardin’deki davada beraat kararı da tesis edilmiştir.
Hukuk büromuz; hekimlerimizin kimi konularda bilgilendirilmesi amaçlı toplantılarda da sıklıkla yer alarak,
hukuki sunumlar yapmıştır. Bu kapsamda; geride kalan bir yıllık süreçte seminer, panel, sempozyum vb.
başlıklarda toplam 33 toplantıda yer alınmış olup; hekimlerimizin meslek alanlarına temas eden kimi hukuki konularda bilinçli kılınmasına katkı sunulmuştur.
Hukuk Bürosu
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Basın Açıklamaları
Ankara Tabip Odası Basın Açıklaması
Meslektaşlarımıza Teşekkür
13.04.2018
Hekimlik mesleğinin onuruna yakışır biçimde gerçekleştirdiğimiz bir Seçimli Olağan Genel Kurulumuzu
daha geride bırakmış bulunmaktayız. Bu seçimler bize, meslektaşlarımızın odasına, meslek onuruna, Türk
Tabipleri Birliği’nin adına sahip çıkma duyarlılığını göstermiştir. Bunun için Ankara Tabip Odası’nın Seçimli
Olağan Genel Kuruluna katılarak oy kullanan ve çoğunluklu bir destekle yetkili organlarını ve delegelerini
belirleyen tüm meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.
Ankara Tabip Odası, Ankara’da görev yapan tüm hekimlerin meslek örgütüdür. Tüm meslektaşlarımızı çalışmalara ve taleplerimizi dile getirmek üzere katkı sunmaya davet ediyoruz. Seçim sürecinde de özellikle
belirttiğimiz üzere, hekime yönelik şiddetin önlenmesi, yeni mezun meslektaşlarımızın güvenlik soruşturmaları nedeniyle atamalarının yapılmaması, fiili hizmet zammı ve emekli hekimlere yoksulluk sınırının altında kalmayacakları şekilde emeklilik ücreti ödenmesi konularındaki taleplerimiz için ivedilikle ortak bir
çabaya ihtiyaç duymaktayız.
Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyelerinin savaşı bir halk sağlığı sorunu olarak ele aldıkları basın açıklamalarının ardından açılan soruşturma sonucu sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınlarla gözaltına
alınmaları ve bir haftalık gözaltı sonrasında ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest
bırakılmaları sürecine yakından tanıklık etmiş bulunmaktayız. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı’nın Türk Tabipler
Birliği Merkez Konsey üyelerinin görevden alınması için açtığı dava bugün 15:00’da 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek olup sürecin takipçisi olarak tek meslek örgütümüz olan Türk Tabipler Birliği Merkez
Konseyi üyesi on bir meslektaşımızın yanındayız. 6023 sayılı yasa ile kurulmuş olan Türk Tabipleri Birliği’nin
yine yasayla belirlenmiş en önemli görevlerinden birinin, halkın sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin
kolay ulaşabileceği kaliteli sağlık hizmeti için çalışmak olduğunu ayrıca hatırlatır, katılımınız için teşekkür
ederiz.
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu

Aşı Konusunda Bilgi Notu
16 Nisan 2018
Prof. Dr. Ufuk Beyazova
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Sosyal Pediatri Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi
Aşılar tıbbın bu güne kadarki en önemli buluşlarından biridir ve hiçbir buluş aşıların başardığı kadar insan
hayatı kurtarmayı başaramamıştır. Dünyada aşılar sayesinde önlenen ölüm sayısı yılda 6 milyon olarak
hesaplanmaktadır. Aşılar yalnızca hastalıktan değil, dolaylı olarak hastalığın uzun erimli komplikasyonlarından da koruyarak insanların sağlık kalitesini artırmakta böylece ağır tedavi ve rehabilitasyon giderlerini de
önlemektedir.
Son zamanlarda aşılara karşı bir güvensizlik ortamı yaratılmaya başlanmıştır. Bu söylemler insanlarda kendilerini ve çocuklarını aşılatmaya karşı tereddüt oluşmasına neden olmuştur. Hekimler aşılar konusunda
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doğru bilgileri halka anlatmakla görevlidirler. Bu nedenle aşı konusundaki soruları bilimsel gerçeklere dayanarak açıklamalıdırlar. Aşı konusunda tereddüt yaratan iddialara bir göz atalım
Aşıların yan etkileri var. Sapasağlam kişilere yaparak onları riske atıyoruz.
Hayır. Aşıların istenmeyen etkileri çoğunlukla ateş, aşı yerinde ağrı gibi katlanılabilir etkilerdir. Oysa aşıyla
korunabilir hastalıklar ölümcüldür ve sakatlığa yol açar. Kızamık SSPE gibi ağır bir beyin yıkımına ve ölüme
yol açmaktayken aşı ile oluşmuş hiçbir SSPE gösterilmemiştir. Gebelikte geçirilen kızamıkcık doğuştan mikrosefali, körlük, sağırlık gibi ağır doğuştan anomalilere yol açmakta bu sekellerin tedavisi ve bakımı ailelere
ve topluma pahalıya mal olmaktadır. Gebelik sırasında bilmeden aşılananlarda genelde bu etki görülmemiştir. Hepatit B enfeksiyonunun siroz ve hepatosellüler kansere yol açtığı kanıtlanmıştır. Aşının böyle bir
yan etkisi yoktur. Poliomiyelit virüsü bulaştığı her 100 kişiden birinde sakatlık yaparken inaktif polio aşısının
böyle bir etkisi görülmemektedir.
Bazı hastalıklarla aşılar arasında ilişkiden söz ediliyor...
ABD’de 1976 yılında grip salgını süresinde uygulanan aşılama sonucu Guillain Barre Sendromu (GBS) olgularında artma olduğu ileri sürüldü. Bu dönemde aşılanan kişiler arasında 1/100,000 oranında GBS tanısı
bildirildi. Ancak aşılananlarda saptanan bu sıklığın toplumdaki GBS genel sıklığının altında olduğu belirlendi
hatta hız aşılanmamış olup grip geçirenlerde daha yüksek oranda bulundu. Rusya’da 1980’lerin başında bir
pediatrist DBT aşısının çocuklarda lösemiye yol açtığını, sistemlerini bozduğunu ortaya attı. TV, radyolar,
gazeteler olayı medyaya taşıdı. Ana babalar aşıya olan güvenlerini yitirdiler. DBT aşı oranları %30 a düştü.
Avrupadaki en büyük difteri salgını çıktı. Boğmaca en yüksek insidansa ulaştı.
Fransa’da 1991-1997 yılları arasında uygulanan Hepatit B aşılaması sonucu 35 multiple skleroz (MS) olgusunun saptandığı öne sürüldü. Bu sav hiçbir kanıta dayanmıyordu. Gerçeği araştıran çalışmalar yapıldı.
1993-97 arasında tanı almış 643 MS hastasında hepatit B aşılamasından 4 ay önce ve 2 ay sonra relaps sıklığının farklı olmadığı saptandı. Demiyelizan sorunların hepatit B aşılaması ile ilişkisinin olmadığı kanıtlandı. Bu arada birçok aile çocuklarını aşılatmaktan kaçındı, çocuklarda akut hepatit B virus infeksiyonlarının
görülme sıklığında artış gözlendi.
Lancet dergisinde 1998’de KKK aşısının otizme yol açtığına ilişkin kanıtlar bulunduğunu ileri süren bir yazı
yayınlandı. Bu savın doğruluğunu araştırmak için Danimarka’da 1991-98 arasında doğmuş 500 000 çocuğun kayıtlarına bakıldı. KKK ile aşılanmış ya da aşılanmamış çocuklarda otizm tanısı aynı sıklıkta bulundu.
Kanada’da 28 000 çocuk üzerine yapılan bir çalışmada aşı ile otizm arasında neden sonuç ilişkisi gösterilemedi. Finlandiya’da 1987-1996 arasında doğmuş 1.8 milyon aşılı çocukta 174 istenmeyen etki saptandı.
Aralarında otizm yoktu. Lancet dergisi yazıyı geri çekti ve yazıyı yazan kişi hekimlikten men edildi. Sonuçta
Otizm ile KKK aşısı arasında ilişki bulunamadı. Ancak Avrupa’da aşılanma oranları düştü ve kızamık salgınları çıktı. 2012 de İngiltere’de 2000 kızamık olgusu görüldü. Aşısız çocuklarda kızamık 22 kat, boğmaca 6 kat
fazlaydı. 2014 te Avrupa’da 31 685 kızamık olgusu bildirildi. %83’ü aşılanmamıştı.
Aşılarını yaptığınız hastalıklar zaten artık görülmüyor, bu nedenle aşılar gereksizdir.
Hayır. Bu gün çiçek hastalığı ve çocuk felci gibi hastalıklar artık görülmüyor ama bu yaygın aşılama programları sayesinde olmuştur. Savaş sırasında Suriye’de aşısız çocuklarda poliomiyelit yeniden ortaya çıkmış ve
sakatlık ve ölümlere yol açmıştır. Kızamık, kızamıkcık, kabakulak, Hib enfeksiyonları aşılanmış toplumlarda
görülmemektedir. Eğer başka bir bölgeden hastalık gelebilirse ancak o toplumdaki aşısız ve duyarlı grupları
etkileyebilmektedir. Türkiye’de 2011-12 yıllarında görülen kızamık olguları, henüz aşılanmamış bir yaş altı
çocuklarda ve diğer yaşlardaki eksik aşılı kişilerde görülmüştür Japonya’da 1970’lerde uygulanmakta olan
tam hücreli boğmaca aşı oranları yüksek iken hastalığın hem morbiditesi hem de mortalitesi çok düşük seyretmiş, aşı karşıtı söylemler nedeniyle aşı uygulamaları azaldığında mortalite ve morbidite çok yükselmiş,
1985 ten itibaren asellüler boğmaca aşısının kullanıma girmesiyle yeniden düşmüştür.
Aşılar koruyucu değildir, aşılananlarda da hastalık görülebilir.
Aşılar elbette %100 koruyucu değildir. Ancak toplumda yüksek aşılanma oranlarına ulaşıldığında hastalık
görülmez olmaktadır. Bazen aşılanmış kişilerde de hastalık görülebilmekte, ancak aşılanmamış olanlara
oranla hastalık çok daha hafif ve komplikasyonsuz gitmektedir. Rotavirus, suçiçeği ve boğmaca gibi has-
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talıklarda aşılanmış kişiler hastalansa bile hafif seyrettiği gösterilmiştir. Bazı aşılara karşı oluşan antikor
düzeyleri zamanla azalabilmektedir ancak bağışıklık sistemindeki bellek hücreleri antijenle karşılaşmada
yeniden etkinleşerek hastalıktan korurlar ya da hastalığı hafifletirler.
Benim aşı yaptırıp yaptırmamam başkalarını ilgilendirmez.
Hayır. Aşı yaptırmaya karşı çıkma hastalığın kötü sonuçlarına razı olmak demektir. Hızlı bir bakışla bu karşı
çıkış kişinin kendisini ilgilendiriyor gibi görünebilir. Ama özellikle bulaşıcı hastalıklar için konu bu denli basit
değildir. Hastalığa yakalanan kişiler henüz aşılanması tamamlanmamış küçük bebeklere ya da bağışıklık
sitemi kanser gibi ağır hastalıklar nedeniyle bozulmuş kişilere bulaştırabilirler. Onların ölümüne ya da sakat
kalmasına yol açabilirler.
Aşılar yüksek aşılama oranlarına ulaşıldığında yalnızca aşılanan kişileri değil toplumda enfeksiyon zincirini
kırdıkları için aşılanmayanları da korurlar. ABD de 7 bileşenli konjuge pnömokok aşısının bebeklere yaygın
uygulamasından sonra çocuklarda aşı serotipleriyle hastalık % 94 azalırken aşılanmadıkları halde 50 yaş
üzeri erişkinlerde de pnömokok enfeksiyonlarının görülme hızı % 55 azalmıştır. Yani torunların aşılanması
dedeleri ve nineleri de zatürre olmaktan korumuştur.
Bir tanıdığım çocuğuna aşı yaptırmadı hiç de hastalanmadı.
“Ben aşı yaptırmayacağım” diyenlerin bir kısmı gerçekten de hemen hastalanmayacaklardır. Çünkü aşısı
olan bireyler enfeksiyon zincirini kırarak onların çevresinde korunaklı bir alan oluşturmaktadırlar. Ama zamanla hastalığın daha ağır seyredeceği daha büyük yaşlara geldiklerinde hastalık etkeni ile karşılaşabilirler
ve o zaman çok geç kalınmış olabilir.
Aşılar pahalıdır. Onlara harcanan para ağır hastalıkların tedavi giderlerine harcanmalıdır.
Hayır. Aşılar yol açtıkları hastalıkların tanı ve tedavi giderleriyle karşılaştırıldığında çok ucuzdurlar. Emniyet
kemeri, suların klorlanması gibi sağlığın sürdürülmesi için yapılan bazı girişimlerle karşılaştırıldığında daha
gider-etkin bulunmuşlardır.
Aşılar hastalıkları önleyerek tedavide kullanılan antibiyotiklerin tüketimini düşürür ve dirençli suşların ortaya çıkışını azaltır. ABD de konjuge pnömokok aşısının kullanımından sonra penisiline dirençli suşlarda %57
çoklu ilaca dirençli suşlarda ise %59 azalma gösterilmiştir.
Hepatit B aşısı karaciğer kanserinin tedavisine göre çok ucuzdur. Tetanoz, difteri, kuduz gibi tedavisi neredeyse olmayan birçok hastalıkta kıyaslama bile yapılamaz.
Bebekler aşılama için çok küçüktürler. Aşılar daha büyüyünce yapılmalıdır.
Hayır. Aşı bir kişiye o aşıya karşı bağışıklık yanıtı verebileceği en erken yaşta yapılmalıdır. Bu yaş hastalığın
görülme yaşından önce olmalıdır. Bir çok hastalığa karşı anneden geçen hastalıklar bebeği 6-9 ay korurlar.
Ama boğmaca tetanoz gibi hastalıklarda bu koruma zayıftır. Hepatit B taşıyıcısı bir anneden doğan bebek
doğum sırasında hastalığı alabilir. Bebekler bu hastalıkların aşılarına kolayca yanıt verebilirler. Bu nedenle
Hepatit B aşısı doğumdan hemen sonra, boğmaca içeren karma aşı 2. ayda yapılmaktadır. Kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği aşıları ise en iyi yanıt alınan bir yaşında yapılmaktadır.
Bir çok aşı aynı anda yapılıp çocuklar birçok antijene maruz kalıyorlar. Antijen yükü oluşuyor.
Hayır. Aşıların çoğunda tek, bazılarında birkaç antijen vardır. Oysa hastalığa yol açan bakteri ve viruslarda
yüzlerce antijen bulunabilir. Örneğin boğmaca aşısında 3 antijen varken boğmaca basilinde 3000 antijen
bulunur. . Kaldı ki aşı ile verilen mikroorganizmalar ya da parçacıkları hastalık yapma etkisi yok edilmiş ya
da en aza indirilmiş maddelerdir. Ayrıca zaten her gün doğada yüzlerce antijenle karşılaşılmakta ve vücut
tarafından bunlara yanıt verilmektedir.
Aşılar doğal değildir. Hastalığı geçirerek kazanılan bağışıklık daha iyidir.
Hastalıkların bazıları geçirildiğinde bağışıklık bırakmazlar. Difteri ve tetanoz böyledir. Bu nedenle eğer hastalığı atlatabilirlerse bu kişilerin yine de aşılanması gerekir. Kızamık, suçiçeği gibi bazı hastalıklar geçirilince
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bağışıklık bırakırlar. Ancak ölümle sonuçlanma riskleri vardır. Geçirenlerde sağırlık, zihinsel gerilik gibi izler
bırakabilirler. Bu nedenle bağışıklık elde etmek için aşılanma gibi bir yol varken hastalık riskini göze almaya
değmez.
Aşılar aşı firmalarını zengin etmek için yapılıyor. Her gün yeni bir aşı piyasaya çıkıyor.
Bilimin ilerlemesiyle sağlık alanında da büyük bir ilerleme olmuştur. 1900 lerin başında yalnızca 3 aşı sınırlı miktarda üretilirken yüz yıl içinde 20 den fazla aşı piyasaya çıkmıştır. Bütün sağlık ürünleriyle ilgili
böyle iddialar ortaya atılabilir. Ancak varsa bu iddialar bilimsel yolla kanıtlanmalıdır. Kuşku yaratıp aşıları
reddetmek bir çözüm olamaz.
Aşılamalar konusunda sağlık çalışanlarının rolü...
Aile hekimi, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı,, hemşire ve ebeler aşısını yaptıkları hastalığın riskleri, aşının etkinliği ve istenmeyen etkileri hakkında bilgili olmalıdırlar. Bir aile çocuğuna aşı yaptırma konusunda
tereddüt gösterdiğinde hemen bu konularda doğru bilgiyi aktarabilmelidirler. Sağlık çalışanı tarafsız olmalı,
tereddüt gösteren aileyi anlamalı ve kaygılarını giderebilmelidir. Hizmet verilen topluma ve zamana göre
aşı yaptırma konusunda tereddütün farklı nedenleri olabilmektedir. Sağlık çalışanı bu nedenleri bilmeli ve
genel bilgi verme yerine özellikle kişileri o nedenler konusunda aydınlatmalıdır. Aşı karşıtı davranışlar karşısında kızmamalı karşısındaki ebeveyni anlamaya çalışmalıdır. Bir ziyarette çocuğun aşılanması konusunda
aileyi ikna edememişse sonraki ziyaretlerde konuyu yeniden açmalı ve çocuğun yaşama ve sağlıklı olma
haklarını korumaya çalışmalıdır.
Aşılama yaşındaki çocukların ana babaları gençtirler ve aşısı yapılan hastalıkların çoğunu görmemişlerdir.
“Bu hastalıkları aşılar sayesinde unuttuğumuzu aşılama yapılmazsa geri gelecekleri” söylenmelidir.
Çoğu aşı tereddüdü aşıların istenmeyen etkilerinden kaynaklanmaktadır. Elbette aşıların da ilaçların da yararları yanında istenmeyen etkileri vardır. İlaçların istenmeyen etkilerine daha kolay katlanılması ilaçların
hastalara; aşının ise sağlam insana verilmesinden kaynaklanmaktadır. Sağlık çalışanları aşının istenmeyen
etkilerinin yanında hastalığın komplikasyonlarının çok daha fazla olduğunu vurgulamalıdırlar. Bir aşının
kullanıma girmesinin en az 10 yıl aldığı bu dönemde tüm istenmeyen etkilerin araştırıldığı, bu etkilerin hastalığın kötü etkileri yanında çok hafif olması durumunda aşının kullanıma girebildiği belirtilmelidir.
Kullanıma girdikten sonra da tüm istenmeyen etkilerin Sağlık Bakanlığınca toplandığını, belli aralıklarla
sağlık kurumlarına bildirildiğini ve halen ciddi bir istenmeyen etkinin olmadığını anlatmalıdır Aşı sonrası
istenmeyen etkilerin (ASİE) bildirimi sonrasında bilimsel kurulların toplanarak değerlendirmelerin yapıldığı belirtilmelidir. Öte yandan bu bilgilerin güvenli olması için tüm sağlık çalışanlarına görev düşmektedir.
Her aşı uygulamasından sonra herhangi bir istenmeyen etki olup olmadığı özenle araştırılmalı ve Sağlık
Bakanlığı:’na bildirilmelidir. ASİE konusunda ilgili makamlar tarafından hekimlere geri bildirimler yapılması
ve bu konuların mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarında yer almasının gerekliliği de göz önünde
bulundurulmalıdır. Bazı ana babalar hastalığı geçirmenin daha iyi bir bağışıklık sağladığını ileri sürebilirler.
Oysa difteri ve tetanos hastalıkları geçirilse bile bağışıklık sağlamamakta, boğmaca bağışıklığı kısa sürmektedir. Geçirildikleri zaman yaşam boyu bağışıklık sağlayan birçok hastalığın ise ağır komplikasyonları ve
ölüm tehlikesi vardır. Çocuğunu hastalığa karşı korunmasız bırakıp hastalığın iyi sonuçlanmasını beklemek
yerine hiç hastalanmaması için var olan bilimsel olanakların değerlendirilmesinin daha doğru olduğu anlatılmalıdır.
Aşı tereddüdünün bir diğer gerekçesi de çok sayıda aşı yapıldığı ve bu kadar antijenin verilmesinin çocuğun
bağışıklık sistemine yük oluşturacağı korkusudur. Bu savın temeli yoktur. Aşı ile verilen antijenler etkisizleştirilmiş ya da hastalık yapma gücü zayıflatılmış antijenlerdir. Her canlı yaşamı boyunca binlerce antijene
zaten maruz kalmaktadır. Örneğin boğmaca bakterisinin 3000 dolayında antijeni, boğmaca aşısının 3 antijeni bulunmaktadır.
Bazı ana babalar yaşamın ilk yılında çocuğun çok küçük olduğunu aşıların daha sonra yapılmasını istediklerini belirtmektedirler. Bir aşının ne zaman yapılması gerektiğini belirleyen kural, çocuğun bağışıklık yanıtı
verebileceği ve hastalıkla karşılaşmadan önceki en erken dönemdir. Bazı aşıların erken yaşta yapıldığında
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koruyuculuğunun ileri yaşlardan daha daha yüksek olduğu, çocuk büyüsün diye beklenirken hastalığa yakalanabileceği ve küçük bebeklerde bu hastalıkların daha ağır seyrettiği ve öldürücü olduğu anlatılmalıdır.
Sağlık çalışanları kendileri için gerekli aşıları yaptırarak, çocuklarının ve yakınlarının aşılarını zamanında
yaparak topluma örnek olmalıdırlar.
Aşağıda ailenin çocuğunu aşılatma konusunda kararsızlığı durumunda sağlık çalışanlarının nasıl davranması gerektiği konusunda biz akış çizelgesi verilmiştir.
-

Aşılatma konusundaki tereddütü hemen eleştirmeyin

-

Kişileri size soru sorması için yüreklendirin

-

Kişi hangi konuda kararsızsa o konuya odaklanın. Genel bilgi vermeye girişmeyin.

-

Sorulara doğru yanıtlar verin. Bilmediğiniz konuları danışın.

-

Aşıların istenmeyen etkileri konusunda açık olun. Abartılmış yan etkiler ileri sürüldüğünce sakince bilimsel yanıtlar verin.

-

Hastalığın kötü sonuçları hakkında bilgi verin

-

Aşılama sonucu artık görmediğimiz ya da çok seyrek görülen hastalıklardan örnekler verin ( çocuk felci,
difteri vb)

-

Bu ziyarette aşılamayı başaramadığınız her çocuk için sonraki karşılaşmalarda yeniden aileyi bilgilendirmeye ve çocuğunun aşılanması konusundaki kararsızlığını gidermeye çalışın.
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Ortak Basın Açıklaması
1 Mayıs Çağrısı
24 Nisan 2018
Değerli Basın, Değerli Ankara halkı,
İNSANCA BİR YAŞAM, EMEK, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK İÇİN 1 MAYIS’A
GÜZEL GÜNLER İÇİN, 1 MAYIS’A
Emek, Mücadele ve Dayanışma Günümüz 1 Mayıs’a sorunlarımızın hiç olmadığı kadar ağırlaştığı bir dönemde giriyoruz. Siyasal iktidarların yıllardır hayata geçirdiği, bugün OHAL karanlığı ile sürdürülen sermaye
dostu, emek düşmanı düzende, en temel haklarımız tek tek yok ediliyor.
Yoksulluk ve Güvencesizlik Girdabının içine Çekiliyoruz:
-

Aynı işi yapmamıza rağmen, farklı istihdam çeşidi ile bölünüyoruz. Kadrolu-güvenceli istihdam ortadan
kaldırılarak, sözleşmeli, geçici, güvencesiz istihdam yaygınlaştırılıyor.

-

Hükümetin rekor büyüme nutuklarına rağmen, bizim ne gelirimiz ne de refahımız artıyor.

-

Açlık sınırına yakın bir yaşam sürmeye zorlanıyoruz.

-

Emekliliğimizde sefalete itiliyoruz.

-

KDV, ÖTV başta olmak üzere dolaylı vergilerin yükü bizlerin sırtına yıkılıyor. Geçmediğimiz köprülerin,
hizmet almadığımız şehir hastanelerinin paraları, bizim cebimizden çıkıyor.

OHAL’ DE Sorunlarımız Katlanarak Artıyor
Demokrasinin, adaletin, laik bir yaşamın, barışın, kardeşliğin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tamamen ortadan kaldırılmak istendiği bir ülkede emeğin haklarından da söz edilemeyeceğini yaşayarak öğreniyoruz. 15
Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen ve her seferinde uzatılan OHAL düzenin, kimlerin çıkarına,
kimlerin zararına olduğunu hep birlikte görüyoruz.
-

Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile Anayasa ve yasalar yok sayılıyor.

-

Irk, din, mezhep ve siyasi ayrımlar körüklenerek işçiler, emekçiler bölünmeye ve kışkırtılmaya çalışılıyor.

– Grevler yasaklanıyor, sendikal hak ve özgürlüklerimiz alabildiğine daraltılıyor.
– Siyasetçiler, gazeteciler, öğrenciler, sendikal mücadele yürütenler tutuklanıyor. Gazeteler, TV’ler kapatılıyor. Kapatılamayan basın ve medya kuruluşları satış ve devir yoluyla tekelleşiyor.
– OHAL ile fiilen yok edilen iş güvencemizi kalıcı olarak ortadan kaldırmak için kuralsız, esnek, güvencesiz
istihdam yaygınlaştırılıyor.
– Kadınlara yönelik şiddet, taciz, çocuk istismarları artarken vatandaşın, sosyal medya paylaşımlarına kadar inceleyip ceza yağdıranlar, kadınları ve çocukları korumak yerine emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz
bizimdir diyen kadınlara yönelik baskılarını artıyor
– Devlet hastaneleri özel hastanelere dönüşüyor.
– İşsizlik rakamları hızla büyüyor. İşsizliğin; faturası kadınlara yıkılarak, kadın sömürüsü artırılıyor.
– “Tüm taşeron işçilere ayrımsız kadro” sözü verenler, taşeron çalışmayı, ‘kadro müjdesi’ diye yutturmak
istiyor.
– Hem “yerli ve milli” olmakla övünüp, hem de halkın birikimlerinin ürünü kamu kurumlarını yok pahasına sermayeye peşkeş çekerek, özelleştirme rekoru kıranlar, ülkeyi tarım ve temel gıda ürünlerinde
dışarıya bağımlı hale getiriyor, Şeker Fabrikalarını satıyor. Uluslararası dev holdinglerin çıkarı için halkın
sağlığı tehlikeye atılıyor. Şeker fabrikalarında çalışan işçiler, memurlar, pancar küspesinden faydalanan
çiftçiler başta olmak üzere yüz binlerce insan yok sayılıyor.

55

ANKARA TABİP ODASI

Emeğimiz, ülkemiz, geleceğimiz için 1 Mayıs’a!
Gücünü bizi bölmekten alanların dayattığı sömürü, yoksulluk ve baskıya karşı; bu ülkenin emeğiyle yaşayan
çoğunluğu, işçiler, kamu çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimler, emekliler, açlık/yoksulluk
sınırının altında ücretlere mahkûm edilenler, işsizler, çalışırken ölmek, sakat kalmak, tükenmek istemeyenler, yaşamı savunanlar, vahşi sermaye düzenine karşı işini, ekmeğini, ülkesini ve geleceğini savunanlar,
emek, barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük, laiklik ve halkların kardeşliğini; sermayenin ve tek adam rejiminin
kuşatmasına karşı savunanlar, haydi 1 Mayıs meydanı Tandoğan’ı (Anadolu) doldurmaya, taleplerimizi en
güçlü şekilde haykırmaya.
Yaşasın 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü!
Türkülerimizle ve Halaylarımızla
Kol Kola, Omuz Omuza HAYDİ GÜZEL GÜNLERE
HAYDİ, 1 MAYIS’A!
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
TMMOB- Ankara İl Koordinasyon Kurulu
TTB- Ankara Tabip Odası
Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Basın Bülteni
“Çernobil’i Unutmadık... Nükleere Hayır Diyoruz!”
26 Nisan 2018
20. yüzyılın ilk ve tarihin en büyük nükleer kazası olan Çernobil Nükleer Santrali’nin patlamasının üzerinden 32 sene geçti. Milyonların kaderini değiştiren bu kaza sonucu, Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombalarının yaklaşık 200 katı kadar radyoaktif madde atmosfere salındı. Radyasyonun büyük kısmı ilk 10 gün içinde çevreye dağıldı. Radyasyon bulutu yüzünden sadece bölgede değil, Türkiye dahil pek çok ülkede kanser vakaları arttı. Kuzey yarımküredeki hemen
her ülkede radyoaktif kirlilik görüldü. Avrupa’nın neredeyse tamamı, Türkiye, Kıbrıs, Suriye ve hatta Çin, Japonya, ABD ve Kanada bile Çernobil kazası sonrasında radyoaktif serpintiye maruz kaldı
Yayılan radyasyon sonucunda 100 binlerce insan öldü. Hâlâ devam eden sakat doğumlardan yaşamla bağdaşanlar zeka geriliği, fiziksel sakatlıklar ve çeşitli sağlık sorunlarıyla birlikte yaşamaya devam etmektedirler.
Sadece fiziksel değil psikososyal etkileri de zaman içinde önemli halk sağlığı sorunu oluşturdu. Zira yerlerinden edilenler başta olmak üzere, uzun süreli hastalıklar hastalar ve yakın çevresinde mağduriyet yarattı.
Sadece insana değil, doğaya verdiği zararlar da çok ürkütücü. Radyasyon binlerce dönümlük ormanı yok etmiş
durumda. Bazı tür hayvanlar ya yok olmakla yüz yüze, ya yok oldu ya da genetik değişikliklere uğramış durumda.
Kazanın ardından İsveç ve Hollanda nükleer güçten vazgeçti, İtalya reaktörlerini kapadı. Son olarak da
Almanya, 2021 yılı itibariyle nükleer güç ünitelerini terk edeceğini açıkladı. Avrupa’da güvenli reaktörler bir bir kapatılırken, Ruslar yenilerini inşa etme planları yapıyorlar ya da Çernobil tipi reaktörler üzerinde kozmetik değişiklikler amaçlıyorlar. Türkiye ise Rusya ne yazık ki Rusya’yı model almış durumda.
Oysa ki; 26 Nisan 1986’da gerçekleşen Çernobil Nükleer Santrali kazası sonrası plütonyum ve yük-
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sek radyoaktif madde içeren nükleer atık bulutları kazadan bir hafta sonra Türkiye’ye giriş yapmış
ve nükleer atık yüklü bulutlar Doğu Karadeniz bölgesine yoğun yağış bırakarak bir kabusun başlangıcı olmuştu. Trakya ve Karadeniz kıyılarında normal koşullarda 8-10 microröntgen/saat olan radyasyon düzeyi; kazadan 10 gün sonra 30-40 microröntgen/saat düzeyinde ölçülmüştü. Sonrasında yaşanan sağlık sorunları, sakatlıklar, ölümler , psikolojik ve ekonomik sorunlar ise ülke için tam bir kabus tablosu çizmişti Çernobil faciasının etkilerinin daha uzun yıllar devam edeceği söyleniyor. Avrupa ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar yaparken, ülkemizde nükleer santral kurulması planları karşısında, yaşananlar ortadayken aklı selim insanların söyleyebileceği tek söz kalıyor;
Nükleer enerji pahalı olduğundan, radyoaktif atıkları yok edilemediğinden ve bir nükleer kazanın nelere yol
açacağı 32 yıldır gözler önünde iken nükleere “hayır” demek!..
Ankara Tabip Odası

Ortak Açıklama
Yaşasın 1 Mayıs
1 Mayıs 2018
İşçi Sınıfının, Birlik, Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü olan, 1 Mayıs’ta, TALEPLERİ ile SLOGANLARI
ile Tandoğan alanını dolduranlar, MERHABA
Gücünü, bizi bölmekten alanların dayattığı, sömürü, yoksulluk ve baskıya karşı; emeğiyle yaşayan işçiler,
kamu çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimler, MERHABA
Emekliler, açlık/yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkûm edilenler, işsizler, çalışırken ölmek, sakat kalmak, tükenmek istemeyenler, deresine, yaylasına, mahallesine, üniversitesine ve hastanesine sahip çıkanlar, MERHABA
Emek, barış, adalet, demokrasi, eşitlik, özgürlük, laiklik ve halkların kardeşliğini, yaşamı savunanlar, vahşi
sermaye düzenine karşı işini, ekmeğini, ülkesini, çevresini, geleceğini, sermayenin ve tek adam rejiminin
kuşatmasına karşı savunanlar, MERHABA.
Ortadoğuda yürütülen kirli savaşa hayır diyenler, yeni Çernobiller olmasın nükleere hayır diyenler, savaşa
değil eğitime bütçe diyenler, savaşa değil emekçiye bütçe diyenler MERHABA
Merhaba Dostlar, 1 MAYIS, dünyada, bütün emekçilerin, dil, din, ırk, mezhep ayırt etmeksizin kutladığı,
mücadele ve dayanışma günüdür. Ülke de, iş kazalarının örtbas edildiği, sendikasız, sigortasız, güvencesiz
çalıştırmanın kalıcı hale getirilmek istendiği, OHAL ile kazanılmış haklarının ortadan kaldırıldığı bir ortamda, tek adam rejimi önündeki tüm engelleri kaldırmak için, son hamlelerin yapıldığı,baskın seçim kararının
alındığı, baskının, şiddetin, yasaklama ve keyfiliklerin arttığı, hukukun ayaklar altına alındığı bir ortamda, 1
MAYIS’I KUTLUYOR ve bu alanları dolduruyoruz.
Bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı bir kez daha OHAL koşullarında kutlamaktayız. İşçilerin hak arayışlarının ve
grev haklarının OHAL sayesinde engellendiği ve bunun bir başarıymış gibi iktidar tarafından sermaye sınıfına anlatıldığı bir dönemdeyiz. İşverenler için gül bahçesi haline getirilen düzen işçiler için dikenli tarla
haline getirilmiştir.
Ülkede, eğitim ve sağlık sisteminde, emekçilerin zararına düzenlemeler yapılıyor, kamu hizmetleri özelleştiriliyor muhalif basın susturuluyor. Demokratik kazanımlarımız, tasfiye edilerek, tek adamın ağzından çıkan
sözün, yasa haline getirildiği bir dönemde, iktidarın, işçilere, emekçilere çocuklara vadettiği, daha fazla
işsizlik, daha fazla yoksulluk, daha fazla şiddet, daha fazla baskı ve tacizdir.
Hükümetin patron yanlısı icraatları sonucu bir avuç sermayedar, kâr ve zenginlik içinde yüzüp, servetlerine
servet katarken, ekonomideki büyümeden işçi ve emekçi halk kitlelerinin payına düşen ise daha fazla yoksulluktur.
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Ülkenin her önemli sorunu, savaş politikaları devreye sokularak çözülmek isteniyor. Savaşın faturası halka kesilirken, patronlara yeni “müjdeler” veriliyor. Hükümetin gençliğe vaadi ise “şehitlik” ve “gazilikten’’
öteye geçmiyor. Günde 6 işçinin iş cinayetlerine kurban gitmesi, iş güvenliği ve işçi sağlığı yasasının uygulanmasının ertelenmesine engel olmuyor. Sermayenin karının artırmasına karşılık, emekçilerin grevleri yasaklanıyor, sendikal hak ve özgürlüklerimiz alabildiğine daraltılıyor. OHAL ve OHAL düzeni, patronların karı
devam etsin diye uzatılıyor. Irk, din-mezhep ve siyasi ayrımlar körüklenerek işçiler, emekçiler bölünmeye
ve kışkırtılmaya çalışılıyor.
Eğitim sistemi yaz-boz tahtasına dönüştürülerek, dayatmacı eğitim ile çocuklarımızın geleceği üzerinde
oyunlar oynanıyor,demokratik, laik, bilimsel, anadilinde, kamusal eğitim, yerini itaatkâr, tekçi, cinsiyetçi ve
paralı eğitime bırakıyor. Performans dayatması ile iş güvencesine yönelik tehditler her alanda yaygınlaştırılıyor.
Ortalama işçi ücreti ile asgari ücret neredeyse aynileşmiş durumda. İş güvencesine son darbe için Hükümet; bir yandan “kıdem tazminatını’’ fona bağlayarak, öte yandan kamu emekçilerinin iş güvencesini kaldırarak son hazırlıkları tamamlamaktadır. İşçilerin taleplerini dinlemeyen hükümet, memurların da haklarını
her geçen gün daha fazla budayarak, iş güvencesini kaldırma girişimleri ile güvencesiz ve düşük ücretle
çalışmayı dayatıyor. Uluslar arası sermaye ile anlaşarak başta Suriyeli mülteciler olmak üzere yüzbinlerce
mülteciyi kayıt dışı iş gücü olarak çalıştırırken aynı zaman da mültecileri Avrupa ülkelerine karşı siyasi koz
olarak kullanıyor. Mültecilerin hayatları üzerinden pazarlıklar yapılıyor.
İşsizliğin; faturası kadınlara yıkılarak ve kadın sömürüsü artırılarak aşılmak istenmektedir. Kadınlar, bir yanda güvencesizliğin, yoksulluğun ve işsizliğin, diğer yanda şiddetin türlü biçimlerine her gün daha fazla maruz kalıyor. OHAL bahanesiyle en temel hakların, kullanılamaz hale getirildiği koşullarda, barış sözcüğü yasak edilirken, çocuk istismarcılarını kurtarmak için rıza yaşını 12’ye düşüren yasalar hazırlanıyor. Kadınlara
ve LGBTİ’lere yönelik taciz, tecavüz ve katliamların korkunç boyutlara ulaştığı bir süreçte, Diyanet tarafından sürekli olarak kadınları ve kız çocuklarını hedef alan fetvalar yayınlanıyor.
OHAL’de sorunlarımız katlanarak artıyor. Demokrasinin, adaletin, laik bir yaşamın, barışın, kardeşliğin,
toplumsal cinsiyet eşitliğinin, tamamen ortadan kaldırılmak istendiği bir ülkede, emeğin haklarından da
söz edilemeyeceğini yaşayarak öğreniyoruz. 15 Temmuz’un ardından ilan edilen ve her seferinde uzatılan
OHAL düzeninin, kimlerin çıkarına, kimlerin zararına olduğunu bu süreçte, hep birlikte gördük.
Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile Anayasa ve yasalar yok sayılıyor. Siyasetçiler, gazeteciler, öğrenciler, sendikal mücadele yürütenler tutuklanıyor. Belediyelere Kayyumlar atanarak halkın iradesi yok
sayılıyor.Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkına yönelik saldırılar artıyor. Tekelci sermaye medyası
içerisindeki farklı seslere bile tahammül edilmeyen ve yandaş bir medya imparatorluğu kuruluyor.
Taşeron çalışma, ‘kadro müjdesi’ diye yutturulmak isteniyor. “Tüm taşeron işçilere, ayrımsız kadro” sözü
verenler, yüz binlerce taşeron işçisini kapsam dışında tutarken, on binlercesini de arşiv kaydı, güvenlik
araştırması, sözlü sınav gibi koşullarla işsiz bırakıyor. OHAL ile fiilen yok edilen iş güvencemizi kalıcı olarak
ortadan kaldırmak için kuralsız, esnek, güvencesiz istihdam yaygınlaştırılıyor. Taşerona kadro aldatmacasının içerisinden sendikaların toplu sözleşme hakkının gaspı çıkıyor. 2020 ye kadar kamuda çalışan işçilerin
toplu sözleşme yapması yasaklanıyor.
Hem “yerli ve milli” olmakla övünüp hem de halkın birikimlerinin ürünü kamu kurumlarını yok pahasına
sermayeye peşkeş çekerek özelleştirme rekoru kıranlar, ülkeyi temel gıda ürünlerinde bile dışarıya bağımlı
hale getirenler gözünü şimdi de Şeker Fabrikalarına dikiyor. Zehirden farksız Nişasta Bazlı Şeker üreticisi
uluslararası dev holdinglerin çıkarı için halkın sağlığı tehlikeye atılıyor. Şeker fabrikalarında çalışan işçiler,
memurlar, pancar küspesinden faydalanan çiftçiler başta olmak üzere yüz binlerce insan yok sayılıyor.
1 Mayıs, işçi sınıfının “birlik, dayanışma ve mücadele günü” işte bu şartlarda kutlanıyor. Hak gasplarını İzleyerek, hükümetten çare bekleyerek varılacak yer, daha fazla yoksulluk, daha fazla kadın ve çocuk istismarı,
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daha fazla ölümüdür. Bu gidişe dur diyecek işçilerin, memurların, kadınların, gençlerin birleşik mücadelesi
olacaktır.
1 Mayıs mücadele gününde tekrar haykırıyoruz, baskılarınız, bizleri yıldırmaya YETMEDİ, gelecek güzel
günlerin ‘’NE KADAR GEREKLİ?’’ olduğunu hatırlattı, mücadele azmimizi büyüttü.
Eşit, adil, özgür, laik ve barış içinde yaşayacağımız bir dünyayı yaratmak için, kurtuluşumuzun kendi ellerimizde olduğunu biliyoruz. Yarın çok geç olmadan, bugünden başlayarak haklarımız ve özgürlüklerimize
sahip çıkalım.
Her türlü baskı ve sindirme çabasına rağmen, alanlarda olmaktan ve sözümüzü söylemekten geri durmadık, durmayacağız. Bizler, 1 Mayıs’ta alanları dolduranlar, gelecek kaygısı çekenler, bu zulüm bitsin diyenler,
mücadeleye devam diyoruz, durmak beklemek yok. Gelecek Güzel Günler Önümüzde.
Öyleyse bugün bütün dünyanın işçileriyle birlikte;
-İşçi sınıfını ve emekçilerin haklarının daha ileriden savunulması için,
-İş, ekmek ve özgürlük için,
-Savaşa, savaş politikalarının faturasına, hayır demek için,
-Sömürüye, emperyalist-kapitalist “çözümlere” ve “kurtuluş planlarına” hayır diyoruz.
DİSK-Ankara Bölge Temsilciği,
KESK-Ankara Şubeler Platformu,
TTB-Ankara Tabip Odası,
TMMOB-İl Koordinasyon Kurulu,
ASMMMMO-Ankara Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası

Ortak Basın Açıklaması
Gazi Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Emanetidir
02.05.2018
Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından sunulan bir kanun tasarısında, Gazi Üniversitesi’nin ikiye bölünerek bazı fakülte ve yükseköğrenim birimlerinin yeni kurulacak
olan Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne bağlanması yer almıştır. Bu gelişme kurumsal marka haline gelmiş
Gazi Üniversitesi öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri için anlaşılamaz ve üzücü bir gelişmedir.
Öncelikle Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri’nin ek önergelerle tasarı dışına çıkarılması hususunda gayret sarf eden milletvekillerimize, üniversitenin rektör ve dekanlarına teşekkürü bir borç bilmekteyiz. TBMM Genel Kurulu’nda başta Hukuk, İİBF, İletişim Fakülteleri olmak
üzere tüm fakültelerin yasa tasarısı kapsamından çıkmasını ve Gazi Üniversitesi çatısı altında kalmasını
ümit etmekteyiz.
Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlanma yolunda, ışığını gençlerden alması gereğinin bilinci ile eğitime yönelen
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı üzerine 1926 yılında Gazi Üniversitesi’nin temelleri atılmıştır. O
günden bu yana yeni fakülteler ve meslek yüksek okullarıyla genişlemiş, yeni enstitüler ve araştırma merkezleriyle bilimde ve eğitimde Türkiye’deki saygın durumuna ulaşmıştır. Bu nedenledir ki, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen “2017-2018 Akademik Yılı
Açılış Töreni”nde yaptığı konuşmada seçilen 10 üniversiteyi açıklamış ve bu üniversiteler arasında Gazi Üniversitesi de yer almıştır. Öğrenci sayısı yüksekliğinin ve büyük üniversitelerin yönetilme güçlükleri olduğu
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savı doğru değildir. Başarılı olan ve araştırma üniversiteleri içerisinde yer alan bir üniversitede yönetimsel
güçlükten söz edilemez.
Bu kanun tasarısı hazırlanırken Gazi Üniversitesi mezunlarına, öğrencilerine, öğretim üyelerine ve akademik kurullara, Gazi Üniversitesi iç ve dış paydaşlarına sorulmamıştır ve oldubitti kanunlarına biri daha
eklenerek Gazi Üniversitesi parçalanmak istenmektedir. Demokrasiyle yönetilen bir ülkede ilgili toplum
kesimleriyle görüşülerek yapılacak bir düzenleme, gelişmiş ülkelerde eşi benzeri olmayan bir şekilde Gazi
Üniversitesi için bu demokratik kriter göz ardı edilerek tasarlanmıştır.
Bu tasarının TBMM Genel Kurulu’nda kabulü halinde gelişecek sorunları hükümet yetkililerinin öngörmediği açıktır.
Bu sorunlar; Gazi Üniversitesi’nin önümüzdeki yıllarda “Araştırma Üniversitesi’’ kapsamından çıkması, pek
çok fakültede ve birimde akreditasyon, İSO belgelendirme süreçlerinin etkilenmesi, uluslararası projeler
ve gerçekleştirilen pek çok stratejik değerde olan projelerin olumsuz etkilenmesi, uluslararası laboratuvar
hibeleri anlaşmalarının duraksaması hatta iptali, binlerce araştırma, patent, telif hakkı ve bilimsel yayın
çalışmalarının sekteye uğraması gibi sonuçlardır.
Öğrenciler mutsuz olmuştur ve endişe duymaktadır. Çünkü mezun olduklarında alacakları diplomalar üzerinde Gazi imzalı logo bulunan diplomayı istemekte, bu diploma hakları mahfuz tutulsa bile gelecekte okudukları fakültenin isminin, kurumsal markasının aynı kalmasını istemektedirler. Öğrenciler “Gazi’li olmak
bir ayrıcalıktır’’ bilinciyle eğitim almaktadır.
Gazi Üniversitesi’nden her meslek dalında yetişmiş on binlerce mezun hayal kırıklığı içerisindedir. TBMM’de
130 milletvekili, kamuda bürokraside binlerce üst düzey yönetici Gazi Üniversitesi’nden mezundur. Günümüzde TBMM’de ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı
olan Devlet Bahçeli de Gazi Üniversitesi’nin mezunlarıdır. Gazi Üniversitesi mezunları üniversitelerinin tarihi değerinin önemini bilmekte ve kurumsal yapısının korunmasını istemektedirler.
Akademisyenler Gazi Üniversitesi çatısı altında görev yapmak istemektedirler ve isim değişikliği durumunda kurumdan ayrılmayı düşünen, özel vakıf üniversitelerine geçmek isteyen akademisyenler istifa mektuplarını hazırlamışlardır. Bu pek çok fakülte ve birimde eğitimi aksatacak, hatta bazı bölümlerin tamamen
kapanmasına yol açacaktır.
Pekçok lisans ve lisansüstü programda eğitim alan gençlerimizin gelecekleriyle bu şekilde oynamak hiç
kimsenin haddi değildir.
Hacı Bayram Üniversitesi kurulmak isteniyorsa bunun yolu Gazi ismiyle oynamak değildir. Hacı Bayram Veli
Camii’ne çok yakın konuşlanmış olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin adı değiştirilerek ve kentsel
dönüşüm içerisinde bu camiinin çevresindeki çarpık yapılaşma da giderilerek o isme layık bir üniversite
kurma yolu mevcuttur.
Bu yasa tasarısını kınıyor ve ivedilikle geri çekilmesini talep ediyoruz.
Gazi Üniversitesi mezunları, öğrencileri ve öğretim üyeleri ve bu ülkenin onurlu yurttaşları bu alınacak karara tepkilerini her zeminde göstereceklerdir.
Öğrencilerimizin aileleri ve akademisyenleri gelişebilecek oldubitti kararlara karşı akademik kurul kararlarıyla ve her zemindeki çalışmalarıyla buna karşı durmaya kararlıdır.
GAZİ’nin imzasından ve üniversitelerden elini çek, GAZİ’li olmak ayrıcalıktır.
Saygılarımızla,
Ankara Tabip Odası
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği
Gazi Üniversitesi Bileşenleri
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Ortak Basın Açıklaması
03 Mayıs 2018
Orantısız Güç Kullanımı Toplum Vicdanını Yaralıyor!
1 Mayıs 2018 “Emek ve Dayanışma Günü”nde miting alanından ayrılan bir gruba ve Ankara Yüksel Caddesi’nde ‘İşimizi geri istiyoruz’ talebini 539 gündür dile getirmek isteyen gruba polis tarafından TOMA, biber
gazı ve fiziksel güç kullanılarak müdahale edilmiştir. Müdahalede 75 yaşındaki Perihan Pulat da kafasından ciddi şekilde yaralanmıştır. Perihan Pulat’ın alnında oluşan belirgin bir hematom (kan toplanması),
yüzünün çeşitli bölgelerinde ve her iki göz çevresinde oluşan ödemin (şişme) ve ekimozların (morarma)
şiddetli bir travma/darp sonucu meydana geldiği aşikardır. Diğer yandan Gülnaz Bozkurt’un saçlarının şiddetle çekilmesine bağlı olarak kafa üst kısımda skalpte/saçlı deride saçların bölgesel kellik oluşacak şekilde
köklerinden sökülmüş olduğu tespit edilmiştir. Yine aynı müdahalede darp edilen Nazan Bozkurt’un yüz
bölgesinde ve sağ gözünde ekimoz oluşmuştur. 1 Mayıs kutlaması sonrası dağılmakta olan grup da hiçbir
uyarı yapılmadan Maltepe katlı otoparkı önünde polis şiddetine maruz kalmıştır. İki kişi darp edilip yakın
mesafeden biber gazı sıkılarak gözaltına alınmış, gözaltı aracı içine de biber gazı sıkılmıştır. Duruma tepki
gösteren kişiler de saldırıya uğramış, bir kişi bizzat polis amiri tarafından tokatlanmış ve hırpalanmıştır.
Dünya Tabipler Birliğinin (DTB) Şiddet ve Sağlık ilişkisine İlişkin Bildirgesinde belirtildiği gibi; “Şiddet küresel
bir sağlık sorunudur ve şiddete uğrayanlar çoğunlukla toplumdaki en yoksul, en güçsüz ve en örselenebilir
gruplardır. Tıp alanındaki profesyoneller şiddetin ve yarattığı sağlık sorunlarının önlenmesi konusunda etkili stratejiler oluşturulması için yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde savunuculuk yapmalıdırlar. Dahası,
bu grup kişisel, toplumsal ve siyasi sorunların çözümü için şiddet içeren davranışları açığa çıkarmalıdırlar.” Yine DTB bizleri, “olaydan etkilenenlerin fiziksel ve ruhsal sağlık bütünlüğünün korunmasına ve onun
da ötesinde genel olarak insanın saygınlığını zedeleyen durumlarla mücadele etmeye katkıda bulunmaya” çağırır. (Dünya Tabipleri Birliğinin İşkence ya da Zalimce/İnsanlık Dışı/Onur Kırıcı Muamelelerin Belgelendirilmesi ve İhbar Edilmesinde Hekimlerin Sorumluluğuna İlişkin Kararı)
Evrensel insani değerler, hekimlik mesleği etik ilkeleri, uluslararası ve ulusal mevzuatımızın bize yüklediği
sorumlulukla yetkili makamlara sesleniyoruz; Anayasal bir hak olarak özgür bir ortamda, barışçıl bir şekilde
toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkını kullanmak isteyen insanların bu haklarını kullanmalarına saygı
gösterilmesi hukuki ve vicdani bir gerekliliktir. Bunun aksine yapılan her uygulama antidemokratik olup
insan hakları ihlalidir ve polis devletine evrilme sürecini hızlandırmaktadır.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 5. Maddesinde “Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı
veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez” denilmektedir. Diğer yandan Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesinde “Hiç kimseye işkence ya da insanlık dışı ya da onur kırıcı bir davranış
ya da ceza uygulanamaz” denilerek sadece işkence değil, bireylere yönelik insanlık dışı ya da onur kırıcı bir
davranış veya ceza uygulanması da yasaklanmaktadır. Anayasanın 17. Maddesinde de işkence yasağı buyruk kural olarak tanınmış olup işkence ve kötü muamele yasağının uluslararası toplumun mutlak bağlayıcı
bir kural olarak tanıdığı, istisnası olmayan temel bir ilke olduğu kabul edilmektedir.
Bu noktada, 75 yaşındaki Perihan Pulat başta olmak üzere diğer tüm polis şiddeti mağdurlarına yönelik
darp ve yaralanma şeklinde karşımıza çıkan insanlık dışı, onur kırıcı muameleye ve orantısız güç kullanımına maruz kalmaları toplum vicdanını yaralayan olaylar içerisinde yerini almıştır.
Evrensel insani değerler, etik ilkeler, uluslararası ve ulusal mevzuatın bizlere yüklediği sorumlulukla; polisin, temel insani taleplerini ve masumane isteklerini dile getiren bireylere yönelik orantısız güç kullanma
sorununu çözme konumundaki yetkili makamlara bir kez daha sesleniyoruz: Kolluğun bireylere karşı insanlık dışı, onur kırıcı müdahaleleri ve orantısız güç kullanımı son dönemlerde aşikar şekilde artış göstererek
toplum vicdanında telafisi mümkün olmayan yaralar açmaktadır. Bu durumun en önemli sebeplerinden
birinin “Etkin soruşturma yapılmaması, sorumluların cezasız kalması” olduğu, ülkemizin Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi nezdinde bu nedenle karşılaştığı yaptırımlarla açıkça ortaya konmaktadır. Bu noktada, hiçbir şekilde şiddet ve saldırganlıkta bulunmayan bireylerin, insanlık dışı ve onur kırıcı muameleye
maruz kalarak darp edilmesi ve yaralanması olayının ulusal ve uluslararası hukuka aykırılığını hatırlatıyor,
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yetkilileri sorumluları bulmaya, bir daha böylesi olayların yaşanmaması için gerekli önlem ve yaptırımları
almaya çağırıyoruz. Emeğin, dayanışmanın, demokrasinin, barışın günü olan 1 Mayıs’ta böylesi insanlık dışı
görüntüleri belleklerimize kazıyan kolluk ve amirlerini bir kez daha kınıyor; yaşananları unutmayacağımızı
ve -ne kadar zorlaştırılırsa zorlaştırılsın- takipçisi olacağımızı vurguluyoruz.
Saygılarımızla…
Ankara Tabip Odası
İnsan Hakları Derneği
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Basın Bülteni
“301 madencinin acısı hala yüreğimizde”
12 Mayıs 2018
13 Mayıs 2014… Manisa’nın Soma ilçesinde 301 maden işçisini yitirdiğimiz,Türkiye Cumhuriyeti tarihinin
en büyük iş cinayetinin yıldönümü bugün…
Ülkemizde Soma gibi bir katliam yaşandıktan sonra dahi her gün, her ay, her yıl binlerce iş cinayeti yaşandı, yaşanıyor. 2015 yılında 1730, 2016 yılında 1970, 2017 yılında 2006, 2018’in ilk dört ayında 575 işçi, iş
cinayetlerinde yaşamını yitirdi.
Soma katliamı, ne kaza ne de kaderdir. Emekçileri güvencesizliğe, taşeronlaşmaya, denetimsizliğe teslim
eden, patronların daha çok kazanması için gözlerini yumanların kurduğu düzenin bir sonucudur.
13 Mayıs günü yaşanan katliamın sebebi, özelleştirme programları sonucunda kamu madenciliğini ve uzun
yıllar sonucu elde edilmiş olan madencilikle ilgili bilgi ve birikimi tasfiye eden neoliberal politikalardır. İşçileri kar baskısı ile karşı karşıya bırakan, taşeronlaştırma, rödovans, sendikasızlaştırma ve aşırı yoğun çalışma sistemi, iş cinayetlerine davetiye çıkarmıştır, çıkarmaktadır.
AKP iktidarı döneminde madencilik sektörü, teknik bilgi ve alt yapı açısından yetersiz, deneyimli uzmanları
bulunmayan özel şirketlere bırakılmıştır. Kamunun denetiminin etkin bir biçimde yapılamaması ise, iş cinayetlerinin Soma’da olduğu gibi katliama dönüşmesine neden olmuştur. Katliamdan sonra öğrenildiği üzere, Soma Holding’in kar hırsı odaklı politikaları sonucunda ocaktaki kömür üretimi 4 yılda 15 kattan fazla
arttırılmıştı. Soma Holding’in sahibi Alp Gürkan 2012’de yaptığı açıklamada Türkiye Kömür İşletmeleri’nin
130-140 dolara mal ettiği kömürün tonunu kendilerinin 23 dolar maliyetle çıkarmalarıyla övünmüştü.
Soma’da yaşanan kaza değil, iş cinayetidir. 301 maden emekçisinin ölümü “fıtrat” değil, kar hırsı ve üretim
çılgınlığıdır.
Soma’dan sonra Ermenek, Şirvan ve diğer maden katliamları son 16 yıldır ağırlaştırılmış bir biçimde sürdürülen özelleştirme ve alt-işverene devretme politikalarının bir sonucu olarak artarak devam etmektedir.
İşçilerin hayatı, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki sorunlar kamuyu tasfiye eden, piyasacı yaklaşımlarla
çözülemez. Güvencesiz, sendikasız ve kayıtdışı istihdam biçimleri devam ettikçe yeni facialar kaçınılmaz
hale geliyor. Madencilik alanında işçileri köleleştiren taşeron ve rödovans sistemlerine bir an önce son
verilmedir. Kamunun etkili biçimde denetimi sağlanmalıdır, gerekli yasal düzenlemeler ve teknik tedbirler
hayata geçirilmelidir.
Dört yıl sonra 301 madencinin acısı hala yüreğimizdedir. 13 Mayıs işçi katliamında Soma’da yaşamını yitiren
tüm maden emekçilerini saygıyla anıyor, yakınlarına ve tüm maden emekçilerine bir kez daha başsağlığı
diliyoruz.
Ankara Tabip Odası
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Ankara Tabip Odası Basın Açıklaması
Gözaltı Süreçlerine Dair Hak İhlalleri Raporu
14.05.2018
BASINA VE KAMUOYUNA
Bilindiği üzere 30 Ocak 2018 tarihinde TTB Merkez Konsey üyelerimiz; 09 Şubat 2018 tarihinde TTB Toplum ve Hekim Dergisi editörümüz Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şubesi tarafından gözaltında tutulmuşlardır. Gerek Merkez Konseyimiz, gerek Onur Hocamız ve gerekse de
Ankara Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonumuza alıkonulma süreçleri ile ilgili yapılan başvurular komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş, çeşitli girişimlerde bulunulmuştur.
İnsan Hakları Komisyonumuzca gözaltı süreçlerinin, alıkonulma ortamı ve yöntemi bağlamında, insan hakkı
ihlalleri ile birlikte gittikçe işkenceye dönüştüğü gözlenmektedir. Gerek TTB MK üyelerimiz, gerek Onur
Hamzaoğlu hocamız ve gerekse de farklı başvurularla bizlere iletilen İnsanlık dışı koşullar ve hak ihlalleri ile
ilgili bilgi ve şikayetleri kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşmayı zorunlu buluyor ve dikkatinize sunuyoruz:
Gözaltı süreci ve ortamıyla iletilen ve detaylı şekilde yapılan değerlendirilmelerimizdeki tespitlerimiz şunlardır;
1) Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesinde resmi nitelikte bir alıkonulma ve gözaltı merkezi mevcut
olmayıp, gözaltı süreci -aşağıdaki gözlem ve tespitlerle- 21. Yüzyılda Başkent Ankara’da daha çok bir
Toplama Kampı niteliği taşıyan ortam ve koşullarda yürütülmektedir.
Hakkında gözaltı kararı bulunun kişi Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğünde “spor
salonu” olduğu görülen ve herhangi bir tanıtıcı işaretin ve gözaltına alınan kişilerin haklarını içeren herhangi bir belgenin olmadığı geniş bir alana götürülmekte ve burada alıkonulmaya başlanmaktadır.
Bu spor salonunun fiziksel koşulları ve sosyal ortamı, alıkonulanların sahip olduğu hakları yönünden
uluslararası zorunlu normlara uygunluktan çok bir toplama kampı yönetimi algısı oluşturmaktadır. Spor
salonu sahasının köşelerinde değişik kesimlerden ve farklı siyasal düşünüşlerden olan erkekler bir arada tutulmaktadır. Spor salonu tribününde bulunan bir kürsüden polis memuru tüm hareketleri “oturma, kalkma, yaklaşma, konuşma” şeklinde direktiflerle tertip etmektedir. Sosyal ilişkilerin önlenmesi
esasına dayalı olan bu yöntem, sürekli yüksek bir yerden denetleyen ve talimat veren bir nizama dayalıdır. Spor salonu sahasına inmek için tüm tribün dolaşılmakta ve ayakkabılar çıkarılmak suretiyle aşağıya
inilmektedir. Gün içinde aynı köşelerde sosyal ilişki için sohbet edilmek üzere yakınlaşıldığında hızlıca
komut verilerek bazen fiziksel olarak da müdahale edilerek insanlar ayrılmaktadır.
2) Spor salonu sahasının zemini sıradan PVC kaplaması olup, turkuaza yakın bir renkte, pelüşten malzeme
ile kaplanmıştır. Yerlerin insan yağı, kıl ve saç ile kirlenmiş olduğu belirtilmekte; buradan da hiçbir şekilde temizlenmediği anlaşılmaktadır. Bu durumun, bireylerin sağlıklarını olumsuz etkileyeceği ve hastalıklara açık hale getireceği açıktır.
3) Spor salonunda hiçbir yerde erişilebilir saat olmayıp bu durumun uzun süreli gözaltı sürecinde kişilerin
zaman duygusunun yitirilmesine neden olan bir psikolojik işkence yöntemi olduğu unutulmamalıdır.
4) Akşam saat 10 olduğu düşünülen saatlerde, dış yüzeyi kumaş olan sünger yatak verilmekte ve bir yığın
içinden, iki battaniye ve bir yastık alınabilmektedir. Burada kişiye özel yatak ve battaniye olmayıp, her
gün -önceden başkası tarafından kullanılmış- ayrı bir yastık ve battaniye kullanılmakta ve sabah 08.30
olduğu düşünülen saatlerde yeniden iade edilmektedir. Tüm bu uyuma araçları içinde de topak haline
gelmiş kıl, tüy ve insan yağı bulunmaktadır. Bu malzemelerin de hiçbir şekilde kişiselleştirilmeyen, uzun
süredir kullanılmış ve yıkanmamış malzemeler olduğunu anlamak zor değildir. En temel insan hakları
ile bağdaşmayan bu durumun bulaşıcı hastalıklara, alerjik ve dermatolojik kökenli sağlık sorunlarına yol
açabileceği bilinmektedir.
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5) Spor salonu, 24 saat boyunca çalıştırılan klimanın motorlarının sebep olduğu, 60-65 desibel aralığında
çok gürültülü bir alandır. Spor salonu spotları geceleri kapatılmakta ancak tüm salon gece boyunca
aydınlatılmaya devam etmektedir. Tespit edilen gürültü ve uygunsuz aydınlatmanın kişilerin uyku düzenini etkileyerek fiziksel ve psikolojik açıdan tükenmelerine neden olacağı bilinmektedir.
6) Uyumak için salon içinde aynı nedenlerle gözaltına alınan kişilerin yan yana gelmesi istenmemekte ve
yer değişiklikleri yapılarak farklı suç şüphesi altında olan kişiler yan yana yatırılmaktadır. Bu durumun
gözaltında tutulan kişiler açısından ciddi güvenlik riski oluşturduğu kabul gören bir gerçektir.
7) Kişilerin beraberinde getirdiği ya da uzun süreli gözaltı sebebiyle yanında bulunduracağı giysilerin koyulabileceği herhangi bir yer olmadığı gibi; giysi çantaları, bina dışında başka yerde tutulduğu için ihtiyaçlar karşılanmamaktadır.
8) Tüm alıkonulanların kullanması için yalnızca bir kullanım alanı mevcuttur. Burada iki lavabo, (biri alaturka, ikisi alafranga olmak üzere) üç tuvalet ve dört duş yeri bulunmaktadır. Duşlukların kapısı mevcut
olmadığı gibi, bir tanesi atıl bırakılmış, diğer üç duşluk ise kapısına çöp torbası bağlanmak suretiyle
mahremiyeti sağlanacağı düşünülmüş niteliktedir. Tüm banyo zemini parça parça, topaklanmış insan
yağı, saç ve kıl ile dolu olup gider sürekli tıkanmakta ve su teknesi dışarı taşmaktadır. Tavanlar da dahil
olmak üzere tüm banyo ve tuvalet ihtiyacı için tahsis edilen yerler insan sağlığını tehdit eden kirlilik
içindedir. İki lavabo, hem ibadetli insanlar için abdest yeri olarak kullanılmakta hem de lavabo ihtiyacını
karşılaması beklenmektedir ancak buralar da çok kirli olup el,yüz temizliğinin mümkün olmadığı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Kağıt havlu mevcut olmadığı gibi, diş macununa el konulduğu için diş fırçalama da
mümkün değildir.
Sayıları bazen 50’yi aşan kişinin tuvalette kullanımı için sadece 3 terlik tahsis edilmekte olup aynı terliğin bu kadar çok kişi tarafından kullanılması ve terliklerin hiçbir şekilde kurumadan kullanılıyor olmasının yaratacağı sağlık sorunları açıktır. Uzun süreli gözaltı sürelerinin devamında alıkonulan kişi sayısının
azalması ile terlik sayısının azaltılması ile tuvalete gitmek bile güçleştirilmiştir.
9) Spor salonunu kaplayan, kolluğun kendisi için yemek pişirdiği düşünülen yerden sürekli, ağır yemek
kokusu gelmektedir.
10) Kitap ve gazeteye erişimin söz konusu olmadığı bu mekanda havalandırmadan faydalanma hakkı da
verilmemektedir.
11) Kronik hastalığı olanlar yönünden ilaç takibi alıkonulan kişinin talebine bırakılmıştır. Saatin mevcut olmamasının da dikkate alınması halinde ilaçların düzenli alınamadığı açıktır. Bunun gibi ilaç talep edilen
yerden ilaç teslim alınmakta ancak teslim almak için yine bütün tribün dolaşılıp, seslenerek ulaşılmış
olan kişiden ilaçlar alınmaktadır.
12) Spor salonunun olduğu binanın girişinde bulunan antrede vestiyer ve bank niteliğinde oturma alanı
mevcuttur. Vestiyer “gözaltı muayene” yeri; banklar ise “avukat görüşme” yeri olarak kullanılmaktadır.
Vestiyer arkasında bulunan hekimin önünde tüm alıkonulanlar sıraya girmekte, etrafta bulunan polislerin
huzurunda, bazen hiçbir göz teması dahi kurulamadan “şikayet” olup olmadığı sorulmaktadır. Resmi nitelikte dahi olmayan bir alıkonma yerinde sağlık hizmetinin verilmesi, gözaltı muayenesi yapıldığının iddia
edilmesi, mahremiyet sağlanmadan, polislerin huzurunda hiçbir muayene niteliğinde işlem yapılması evrensel tıp etiğine ve insan haklarına aykırıdır.
Avukatlar ile açık alanda, bir bina girişinde, hiçbir mahremiyet sağlanmadan yapılan görüşmeler savunma
hakkını ortadan kaldırmaktadır.
İletilen bilgiler ve yukarıda ortaya konulan hususlar ışığında toplama kampı niteliklerine sahip spor salonu,
hijyen, ses, ışıklandırma, uyuma, dinlenme alanı, sosyal alan yönünden sadece sağlık sorunu doğurabilecek
bir alan olup böylesine rencide edici ortam ve koşullarda insanların tüm evrensel etik ve hukuki normlara
aykırı şekilde alıkonulması uygulamasına derhal son verilmesi için çağrıda bulunuyoruz.      
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Avrupa İşkence Önleme Komitesi (CPT) asgari olarak Emniyette kişilerin tutulabileceği standartları düzenlemiştir. Bu bağlamda yukarıda tespit edilen hususlarla “mahremiyet içerisinde avukata erişim hakkı” ve
“insan haklarına uygun şekilde muayene olma hakkı”nın ihlal edildiği görülmektedir. Diğer yandan gözaltı
ortamının ışıklandırmasının uygun olması, nezaret alanının büyüklüğünün ortamdaki kişi sayısının sağlıklı
şekilde yaşamasına uygun olması, günlük ihtiyaçlar için kullanılan gereçlerin temizliğinin uygun olması ve
bireylerin hijyeni için uygun şartların sağlanması kriterlerinin de ihlal edildiği açıktır. Bunun yanı sıra mevcut koşullar, Birleşmiş Milletler Mandela Kuralları bağlamında gözaltında olanlar için uygulanmak zorunda
olunan standartlara da aykırılık göstermektedir.
Bu asgari standartları hiçbir şekilde taşımayan spor salonunun öncelikle resmi bir alıkonulma merkezi olmadığının altını çizmek istiyoruz. İnsan fiziksel ve ruhsal sağlığı açısından son derece sakıncalı bir ortam
olan Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi bünyesinde “spor salonu” olarak anılan mekanda kişilerin
alıkonulması sürecini işkenceye dönüştüren toplama kampı uygulamasını kınıyor ve bu uygulamaya derhal
son verilmesi gerekliliğini vurguluyoruz.
Saygılarımızla…
Ankara Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu

Ortak Basın Açıklaması
15 Mayıs 2018
İşgalciler Kaybedecek
Direnen Filistin Halkı Kazanacak
ABD, Ortadoğu’da çözümsüzlüğü dayatarak çatışmaları artıran, provokasyonlarla halkları birbirine kırdırmak isteyen emperyalist politikalarının bir sonucu olarak, Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıyıp büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımıştır. Bu durumu protesto eden Filistinlilere karşı İsrail tarafından
gerçekleştirilen saldırılar sonucunda, aralarında çocukların da olduğu 62 kişi hayatını kaybetmiş, en az
2700 Filistinli yaralanmıştır.
Bundan 70 yıl önce, İsrail işgali sonrasında Filistinlilerin zorunlu göçe zorlandığı “Büyük Felaket” olarak
tanımlanan Nakba’nın yıl dönümüne denk getirilen Kudüs’ü başkent yapma girişimi tam anlamıyla bir provokasyondur. ABD ve İsrail işbirliğiyle gerçekleştirilen bu katliamı en sert şekilde kınıyoruz.
ABD ve İsrail’in emperyalist amaçları doğrultusunda Kudüs’ü iç politika malzemesi yapmaları çözüm yerine
çözümsüzlüğü, barış içinde bir arada yaşam yerine çatışma ve kaosu derinleştirmektedir. Bütün dünyanın
gözü önünde gerçekleşen bu olaylarda, mazlum Filistin halkı, ölü ve yaralılarını taşırken açılış törenine
katılmak için İsrail’e gelen emperyalist şefler ve işbirlikçileri, utanmadan ‘dostluk ve barış’ mesajlarını paylaşmışlardır.
Dünya halkları, emperyalistlerin, ‘barış’ temennilerinin, mazlum halkların kanını akıtmaktan başka bir anlam taşımadığını biliyor. Filistin halkı ölü ve yaralılarını taşırken, açılış töreninde kameralara gülücükler
saçan emperyalistleri ve onların işbirlikçilerini, elbette bu kanlı günü ve Filistin halkına reva görülen zulmü,
insanlık unutmayacaktır.
Kendisini Filistin davasının savunucu olarak ifade eden AKP hükümeti bütün bu katliamlar yaşanırken, somut bir tek adım atmayarak, katliama seyirci kalmış ve katliamı süslü laflarla geçiştirmekten ileriye gidememiştir.
AKP hükümetine bir kez daha sesleniyoruz:
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Bir an önce İsrail ve ABD’yle bütün askeri, ticari ve siyasi ilişkiler iptal edilsin.
İsrail Devleti ise derhal bu insanlık dışı katliama son vermeli, işgal ettiği topraklardan çekilmeli ve Filistinli
mültecilerin kendi topraklarına geri dönüş hakkına saygı göstermelidir.
İşgalciler ve katliamcılar kaybedecek, direnen Filistin halkı kazanacak!
KESK - Ankara Şubeler Platformu
TMMOB - Ankara İl Koordinasyon Kurulu
TTB - Ankara Tabip Odası
Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası

Basın Açıklaması
18 Mayıs 2018
Haklarımızı Kullanırken, Görevimizi Yaparken Cezalandırılmamız
Kabul Edilemez
Ankara’da aile hekimi olarak çalışmakta olan ve Ankara Tabip Odası üyesi olan Dr. Selma Güngör, 20162018 dönemi için TTB merkez konseyi üyeliği görevine seçilmiştir. Gerek ATO gerek TTB Merkez Koseyinde görevlerini başarıyla yerine getiren Dr. Selma Güngör 29 yıldır Sağlık Bakanlığına bağlı çeşitli sağlık kuruluşlarında aralıksız çalışarak Ankaralılara hizmet vermiştir. Şu anda da önünde açıklamayı yaptığımız Maltepe Aile Sağlık Merkezinde çalışmaktadır. Hepimizin de bildiği gibi 24 Ocak 2018 tarihinde TTB Merkez Konseyi “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” adlı bir basın açıklaması yapmıştır. Yalnızca TTB Merkez Konseyi görevinin gereklerine ve sorumluluğuna uygun olarak bir açıklama yapılmış
olmasına rağmen İçişleri Bakanı ve bir sendika suç duyurusunda bulunmuştur. Mekez konseyi üyeleri
avukatları aracılığı ile ifade vermeye hazır olduklarını bildirmelerine karşın, tüm merkez konsey üyeleri 30 Ocak 2018 tarihinde göz altına alınmış; 7 gün gözaltına tutulmuşlardır. Sağlık Bakanı da hekimliğin görev ve sorumluluklarından birinin insan yaşamını herkes için her durumda korumak olduğunu
hekim olduğu için bilmesi gerekirken, Sağlık Bakanlığı Başdenetçiliği sağlık bakanlığı bünyesinde çalışan
üç merkez konsey üyesi hakkında soruşturma başlatmıştır. Mayıs ayında aile hekimi olarak çalışmakta
olan iki merkez konsey üyesinin aile hekimliği sözleşmelerinin feshedilmesini valiliklere önermişlerdir.  
İnsanı yaşatmak ve sağlıklı olarak yaşatmakla sorumlu olan biz hekimlerin insan sağlığını etkileyen
tüm durumlarla ilgili olarak, mesleğimizin gerektirdiği donanıma dayanarak bilgilerimizi ve kaygılarımızı toplumla ve yetkililerle paylaşmak mesleki ve meslek örgütü sorumluluklarımız arasındadır. Bu sorumlulukla yapılan bu açıklamanın suç kabul edilmesi ve üyemiz olan olan Selma Güngör’ün
aile hekimi olarak çalışmasının engellenmesi kabul edilemez. Sağlığı korumak ve geliştirmek görevi
6023 ve anayasanın 135. Maddeleri ile tanımlanmıştır. Ve söz konusu açıklama bu yasalara uygun olarak yapılmıştır. Barış istemek, barışı korumak da anayasa da tanımlanmış yurttaşlık haklarımızdandır.
Hekimlik evrensel bir meslektir ve hekimler hiçbir ayrım yapmadan tüm insanların yaşamlarını, sağlıklarını ve sağlık haklarını korumak ve geliştirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmek için
Dünya Tabipler Birliği ülke tabip birlikleri tarafından kurulurken gözetilen en önemli ilke hem Dünya
Tabipler Birliğinin hem ülke tabip birliklerinin bağımsızlığı olmuştur. Sağlık Bakanlığı yaptığı müdahalelerle bu bağımsızlığı ortadan kaldırmaya, Türk Tabipleri Birliği’ni kendisine güdümlü, uyguladığı sağlığı ve yaşamı ilgilendiren politikalarına itiraz etmeyen bir meslek birliği haline getirmeye çalışmaktadır.
Sağlık Bakanlığı kendi bünyesinde çalışan merkez konseyi üyelerini işten atma tehdidi ile, Merkez Konsey üyelerinin mesleğin evrensel değerlerine, etik ilkelere, sağlık hakkına ve insan haklarına uygun biçimde meslek birliği görevlerini engellemeye çalışmaktadır. Bu hepimizin işimizi meslek ilkeleri-
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mize ve değerlerimize uygun olarak yapmamızı, mesleki bağımsızlığımızı engellemeye çalışmaktır.
Mesleğimizin evrensel ve etik değerlerine saldıran, Anayasal yurttaşlık haklarımıza, çalışma hakkımıza,
Türk Tabipleri Birliğinin kurucu yasalarına aykırı olan bu uygulamadan vazgeçilmeli, açılan soruşturmalar
ortadan kaldırılmalıdır. Ankara Tabip Odası Üyesi Dr. Selma Güngör ve Adana’da çalışan Dr. Yaşar Ulutaş aile
hekimliği görevlerine devam etmelidir.
Ankara Tabip Odası

Basın Bülteni
19 Mayıs 2018
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız
İşgal altındaki yurdumuzda, emperyalizme karşı kurtuluş savaşımızın başlangıcının yıldönümündeyiz. Bu
sömürgeci işgaline karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı kurtuluş harbinin kıvılcımının Samsun’dan çakıldığı gündeyiz.
Yoksulluk, işsizlik, gericilik, niteliksiz eğitim, kamusal alanların talanı ve sağlık hizmetlerine erişim zorluklarının artmasıyla birlikte, her geçen gün bir gencimizi daha kaybediyoruz; kartopu oynarken, tacize karşı ses
çıkarırken, şarkı söylerken, demokratik hakkını ararken, anadilini konuştuğu için, bir dolmuşta evine dönerken ya da otostopla yollara düşmüşken canlarından oluyorlar. Atamaları haksız ve hukuksuz bir şekilde
yapılmayan genç hekimlerimiz var. Nice gencimizin sağlık hakkından yararlanamadığı, işlerinden, eğitimlerinden edildiği bir süreci yaşamaktayız. Toplumsal yaşamın sistematik bir şekilde çürütülmesi gençlerimizi
canından, sağlığından, geleceğinden ediyor ve biz sorumluları çok iyi biliyoruz. Temennimiz, gençliğimizin
layık olduğu eşitlik, özgürlük, huzur ve barış ortamını çok geçmeden tesis edebilmektir.  
Başta yaşamları yoksulluk, işsizlik, niteliksiz eğitim, şiddet, gericilik, iş cinayetlerine sıkıştırılmış gençlerimizin olmak üzere, tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız.
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu

BİR HAYALİMİZ VAR
“Çocuklarımız önlenebilir hastalıklardan kızamıktan, veremden,
boğmacadan, çocuk felcinden ölmesinler, sakat kalmasınlar.”
24 Mayıs 2018
Bir süredir Türk Tabipleri Birliği’nin başlattığı kampanya ile birlikte hekimler önemli bir bağışıklama sorununa dikkat çekmektedir. Çok ciddi bir halk sağlığı sorunu yaratabileceği defalarca kez belirtildiği üzere “Aşı
reddi sayısındaki artış” çok önemli boyutlardadır.
Mutlaka ve kararlılıkla aşı reddi nedenlerinin üzerine gidilmesi gerekir. Ancak bağışıklama oranlarındaki
düşüş ve oluşturduğu tehdit sadece aşı reddi ile açıklanamaz. Diğer pek çok nedeni de birlikte ele alan
bütüncül bir yaklaşım gerekliliğinin altını çizmek istiyoruz.
Koruyucu sağlık hizmetleri arasında en etkili olanlarından biri hâlâ aşılamadır. 1981 yılında Sağlık Bakanlığı
tarafından başlatılan genel bağışıklama programı ile aşı ile korunabilir 6 hastalığa karşı 12-23 aylık bebeklerin %90’ını tam aşılı hale getirmek ve her aşı için ülke genelinde % 95 bağışıklama oranlarına ulaşılması
ve sürdürülmesi hedeflenmiştir.
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Bağışıklama politikalarındaki politik irade, toplum tabanlı sağlık örgütlenmesi (sağlık ocakları - 224 sayılı
sosyalizasyon yasası) ve birinci basamak sağlık çalışanlarının özverili ve etkin çalışmaları sayesinde halktaki
aşıya karşı tüm önyargılarla tereddütler giderilerek önemli başarılar elde edilmiştir.
Sağlık çalışanları uzun yıllardır şehirlerde, köylerde, yollarda, devletin ulaşmakta güçlük çektiği yerlerde
bağışıklama hizmeti sunmuşlar ve hatta dillerini bile bilmedikleri insanlara ulaşarak bebekleri, çocukları
aşılamışlardır.
Çocuk felci ve kızamık hastalıklarının yok edilmesiyle sonuçlanan bu başarı sürecinin devamı ne yazık ki
sağlanamamış, aşı ile önlenebilir hastalıkların görülme sıklığı ve aşılanamayan nüfus giderek artmıştır.
TNSA verilerine göre Genişletilmiş Bağışıklama Programı hedefine uzaklık 2008’de %9.5 iken 2013’de
%15.9’a yükselmiştir. Bebeklerimizi aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı dirençli kılmada başarı 2008’e göre
%8 azalmıştır.
– Ülkemizde aşılanmayan çocuk sayısında ciddi artış bulunmaktadır. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması
2013 verilerine göre hiçbir aşı yaptırmamış olma durumu 13-26 aylık çocuklarda 2008’de 20 bin dolayında (%1.6) iken 2013’te 37 binlere (%2.9) çıkmıştır. Hiç aşılanmamış çocuk sayısında 17 248 (%81)
artış olmuştur.
– TNSA verileri göstermektedir ki hiç aşılanmamış olmak neredeyse tümüyle varsıl olmayanların, eğitimsizlerin, çok çocukluların ve kız çocuklarının sorunu gibi görünmektedir. Bu eşitsizliği daha da arttırmaktadır.
– Sağlık Bakanlığı’nın rakamlarına göre çocuğuna aşı yaptırmayı reddeden aile sayısı 2011’de 183 iken
2016’da 12 bine, 2017 ise 23 bine çıktı.
Aşılanma oranları neden düşüyor?
Sorunun en önemli nedeni son 15 yılda AKP hükümetlerince sürdürülen sağlıkta dönüşüm programlarıdır.
2013’den bu güne sağlık hizmet sunumunda giderek artan ticarileşme, halkın sağlık algısının bu yönde
değiştirilme uğraşları ve özellikle birinci basamak sağlık alanının yeni dinamiklerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkan bu durum kaygı verici sonuçlar oluşturabilir.
Şöyle ki;
Birinci basamağı kullanım oranı aile hekimliği uygulaması ile birlikte %38’lerden %31’lere kadar düşmüştür.
Birinci basamak sağlık kuruluşlarına güven giderek azalmaktadır.
Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında sağlık örgütlenmesindeki yapısal değişiklikler sonucu birinci basamak sağlık hizmeti sunumu toplum tabanlı hizmet örgütlenmesi yerine kişiye dayalı hizmet örgütlenmesine dönüştürülmüştür.
Aile hekimlerinin listesine kayıtlı olmayan bireylere, kimliksizlere ve liste kayıtlı olup herhangi bir şekilde
erişilemeyen bireylere hizmet sunmak mümkün olmamaktadır. Oysa aşılama başarısı sadece kayıtlı nüfus
üzerinden değerlendirilmektedir. Kayıtlı nüfus içinde göç eden nüfusun takibi mümkün olamamaktadır.
Yokluk belgesi alınması aile hekimi biriminin performansını etkilemese de takibi yapılamayan çocuklar genel aşı oranını düşürmektedir.
2008’den 2013’e hiç aşı olmamışların sıklığı kentte %93,7 , kırda %25 artmıştır. Bireysel sağlık sistemi ile
sadece kayıtlı olana ve başvuruya dayalı verilen hizmet ile kentlerde gezici hizmetin ortadan kalkması dezavantajlıların aşılanmasını olumsuz etkilemektedir.
Etkin bir sağlık eğitiminin verilememesi de aşı reddinin artmasına uygun bir zemin hazırlamaktadır.
Sağlıkta dönüşüm programlarının bir sonucu da sağlığın ticarileşmesidir. Sağlık hizmetinin ve aşı üretiminin
ticarileşmesi bağışıklama hizmetini tartışmaya açmaktadır ve bu şekilde oluşan kuşku Dünya’da aşı reddinin de başta gelen sebeplerinden birisidir.
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Bağışıklama, Sağlık Bakanlığı’nın asli işi iken ve tüm bileşenleriyle yönetsel bir birliktelik ve işlevsellikle çalışırken 663 sayılı KHK ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun bağlı kuruluş haline getirilmesi yönetsel anlayışta
ve bütünsellikte ayrışmaya sebep olmuştur.
Salgınlara dikkat!!!
Ülkemizde, 2011-2013 yıllarında kızamık salgınları yaşanmıştır.
Aşılama oranlarındaki düşüş ve savaş nedenli yaşanan hızlı göçle birlikte sürecin iyi yönetilememesi salgının en önemli sebebidir. Bu yıllarda hastalananlar temel olarak aşısız çocuklardır. Bağışıklık oluşturulamayan, aşılanamayan ve aşıyı reddeden herkes hastalanma riskiyle karşı karşıyadır. Salgın yönetimini yapacak
kurumların altyapısının sağlanmaması önümüzdeki yıllarda aşı ile önlenebilir hastalıkların oluşmasına uygun bir zemin hazırlayacaktır.
Sonuç olarak;
Bağışıklama hizmetleri, aşının üretiminden uygulanmasına kadar bütün süreçleriyle ve aşıyı uygulayan sağlık çalışanları ve sağlık kurumlarıyla bu hizmetin götürülmesi gereken hedef
nüfusuyla bir bütün olarak örgütlenmesi ve yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı’nın, gerek sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde, gerekse mevzuatta gerekli düzenlemeleri yapması ve
acilen önlemler alması gerekmektedir.
Ülkemizde kamunun aşı üretiminde ve geliştirilmesinde daha etkin rol alması aşıya olan güveni arttıracaktır.
Başarılı bir bağışıklama hizmeti toplum katılımının ve etkin bir sağlık eğitiminin gerçekleştirildiği, bütüncül
ve toplum tabanlı bir sağlık örgütlenmesi ile mümkündür.
Sağlık Bakanlığı’nın kararlılığını açık şekilde belirtmesi ve birinci basamak sağlık kuruluşlarına güvenin yeniden tesis edilmesi gerekmektedir.
Biz pratisyen hekimler olarak bugüne kadar gerçekleştirmek için uğraştığımız hayallerimizin ve bu uğurda
harcadığımız emeğin peşinde olacağımızı belirtiyor ve aynı iradeyi Sağlık Bakanlığı’ndan bekliyoruz.
Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu

Basın Bülteni
Dr. Şervan Gökhan’ın başvurusu ve Ankara Tabip Odası Onur
Kurulu Kararı
13 Haziran 2018
Ankara Tabip Odası tarafından ulusal basında yer alan haberler doğrultusunda re’sen başlatılan ve Dr.
Şervan GÖKHAN hakkındaki Başbakanlık Müşaviri Yusuf YERKEL’e verilen 7 günlük iş göremezlik raporunun soruşturulması yönünde verilen Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun 02.02.2015/3 sayılı kararıyla
0408/2015 sayılı yazı ve ekli dosyası incelenmiştir. 14.05.2015 tarihli 2013102788/2 bilgi işlem no’lu istirahat raporunda Hasta Yusuf YERKEL’e 14.05.2015 tarih ve 53442 protokol no ile yapılan muayenesinde YUMUŞAK DOKU BOZUKLUĞU TANIMLANMAMIŞ, KULLANMA, AŞIRI KULLANMA ve BASINÇ İLE İLİŞKİLİ tanısı
konularak 7 gün istirahat verildiği görülmüştür. TTB Disiplini Yönetmeliği’nin 3/f maddesinde tanımlanan
‘‘Hasta kayıtlarını usulüne uygun tutmamak’’ ve 4/u maddesinde tanımlanan ‘’Adli vakaların muayenesinde ve rapor tanziminde gerekli özeni göstermemek’’ iddialarıyla açılan soruşturmada, soruşturmacı uzmanımız fezlekesinde TTB Disiplini Yönetmeliği’nin 3/f maddesinde tanımlanan ‘‘Hasta kayıtlarını usulüne uy-
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gun tutmamak’’ ve 4/u maddesinde tanımlanan ‘’Adli vakaların muayenesinde ve rapor tanziminde gerekli
özeni göstermemek’’ yönünde herhangi bir eylemin olmadığı kanaatini bildirmiştir. Onur Kurulu bu dosyanın tüm ayrıntılarını ayrıca incelemiş ve fezlekedeki görüşlerin doğru olduğunu belirtmiştir. Bu kapsamda
soruşturma sonucunda Acil Tıp Uzmanı Doç.Dr. Şervan GÖKHAN’ın TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f ve 4/u
maddesi kapsamında bir disiplin suçu işlemediği ve herhangi bir cezai işleme gerek olmadığına oybirliğiyle karar verilmiştir. Dr.Şervan Gökhan Ankara Tabip Odası’na başvurarak Onur Kurulu’nda soruşturma
konusu olan kamuoyu tarafından bilinen bu konuda açıklama yapmamızı talep etmiştir.
Tıp doktorlarının yaptığı tıbbi işlemler ve verdikleri kararların özellikle sosyal medyada yanlış algılamayla bir
sosyal linç kampanyasına dönüştürülmesi kabul edilemezdir. Dr. Şervan GÖKHAN’ın vermiş olduğu rapor
sanığın suçunu yok etmediği gibi sanığı aklamaya yönelik bir rapor değildir. Soma’da bir işçiyi tekmeleme
olarak işlenen insanlık suçunun adli ve cezai işlemlerinin yeri mahkemelerdir. Tıp hekimleri işlenen suçun
niteliği ve suçu işleyen kişinin kimliğiyle ilgili işlem yürütmez. Bunun aksi bir davranış mezun olduklarında
ettikleri mesleki yeminin ruhuna aykırı bir işlem olur. Onur Kurulları da dosyaların içeriğinden gerçek ve
nesnel bilgi ve belgelerden hareketle bir karar verirler.
Dr. Şervan Gökhan’ın sosyal medya üzerinde 400 kadar paylaşım ve yorumla sanal şiddet mesajına maruz
kaldığı ve hatta yaşamının tehdit edildiği görülmektedir. Bu paylaşım ve yorumların hekimlik mesleğinin
erdemini kavramış olan hiçbir meslektaşımız tarafından itibar edilmemesi ve tıbbi deontolojiye aykırı davranılmaması bizler için övünç kaynağıdır. Ancak tıbbi işlemler ve tıbbi raporların nasıl düzenlendiği konusunda eğitim ve bilgi eksikliği olan yurttaşlarımızın sosyal medya yoluyla Dr. Şervan Gökhan’a sanal şiddet
uygulaması, hakaret ve tehdit içeren mesajları bizleri üzmekte ve mesleğimiz adına endişelere sevk etmektedir.
Sanal ortamda ve köşe yazarlarının yazılarında, yazılı ve görsel basının organlarında sağlık alanında bilgi
kirliliği oluşmaması ve sağlık alanında şiddet uygulamasını azaltacak uygulamaların olması dileğimizdir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Basın Bülteni
20 Haziran 2018
20 Haziran Mülteciler Günü’nde devletler ve tüm kurumlar üzerine
düşen sorumlulukları yerine getirmelidir
2011 Suriye savaşı ile birlikte dünya tarihinin en büyük mülteci hareketliliklerinden birine şahitlik etmekteyiz. Vatanlarında temel insan haklarından mahrum olan milyonlarca kişi başka ülkelere sığınarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Mültecilik bir tercih olmayıp; açlık, savaş, yıkım, siyasi rejimler ve yoksullukla
insanları yaşam alanlarını değiştirme yoluna mecbur bırakmaktadır. Ancak pek çok ülke ve uluslararası
toplumun bu konudaki sessizliği ve farklı bakış açısı mülteci akınını krize çevirmiş durumdadır. Bu krizin
sorumlusu ise bir bavul dolusu eşya ile umuda yolculuk yapan mülteciler değil, mültecilik olgusuna karşı
insani ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmeyen ülkeler ve kurumlardır.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre dünyada 59 buçuk milyon birey
yerinden edilmiş durumdadır. Üstelik bu kişilerin neredeyse yarısı da 18 yaşının altındadır. BM verileri, her
gün 42 bin 500 kişinin yerlerinden edildiğini de ortaya koymaktadır.
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Sadece istatistiklerden ibaret gibi gözüken bu göstergeler okunurken her bir rakamın bir insanı nitelediği ve yeryüzündeki her bireyin insani standartlarda yaşamayı hak ettiği unutulmamalıdır.
Suriye’deki savaştan dolayı en fazla mülteci sayısına ülkemiz sahiptir. İçişleri Bakanlığı tarafından Şubat
2017’de verilen rakamlara göre, mülteci olarak bulunan insan sayısı 3 milyon 551 bin 78 kişidir. Bu sayının %10 kadarı AFAD kamplarında barınmakta, geri kalanlar ise dışarıda adeta yaşam savası vermektedir.
Kamplarda yaşanan hak ihlalleri, cinsel istismar vakalarının boyutu, halkın tanıklıkları ve anlatımlarına rağmen sivil toplum kuruluşlarının kamplara girmesine ve kamplarda araştırma yapmasına izin verilmediği için
kampların ne durumda olduğu bilinmemektedir. Bağımsız kurum ve kuruluşların inceleyemediği, verilerini alamadığı ve mağdurlarla görüşmeler yapamadığı alanlar olan kamplar bir bilinmez olarak karşımızda
durmaktadır.
Türkiye’nin hemen hemen her yerine az ya da çok dağılmış durumda olan mültecilerin yaşadığı sorunlar
ülkenin genelini ilgilendiren sorunlardır. Genel olarak; barınma ve çalışma sorunları, sağlık, eğitim sorunları
ile hukuksal sorunlarla karşı karşıya olan mültecilerin bu sorunların içinden en büyüğünü çalışma, barınma
ve sağlık sorunu teşkil etmektedir.
Sağlığa erişim hakkında imkânsızlıklar içerisinde olunan bu sürecin en masum halkası olan çocukların durumu mültecilere dair tartışmalarda özellikle incelenmelidir. Çünkü çocuklara ilişkin politikalardaki olumlu
ve olumsuz noktalar geleceğimiz için önem taşımaktadır.
Ayrıca mülteci gruplarının önemli bir kısmını oluşturan kadınlara yönelik politikalar da onların hassasiyetlerine yönelik olmalıdır. Söz konusu politikalar onların haklarını teminat altına alan bir bakış açısıyla
üretilmelidir.
Çalışma yaşamında mülteciler üzerinden emek sömürüsünün önüne geçilmeli, çocuklar ve kadınlar
başta olmak üzere mülteciler istismara karşı korunmalılar. Eğitim ve sağlığa erişim hakları düzeltilmeli,
yaşam alanları rehabilite edilmeli, kötü koşullardaki yaşam alanlarından çıkartılarak insan onuruna yakışan alanlarda yaşatılmalılar.
Bu bağlamda 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde vurgulanması gereken husus, göç politikalarının sadece ekonomik bakış açısıyla değil insani yaklaşımın baskın olduğu bakış açısıyla geliştirilmesidir.
Temennimiz bu konuda farkındalık yaratılması, tüm ülke ve toplumların bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesidir.
Ankara Tabip Odası

Ortak Basın Açıklaması
“Çocuklarımızın düşleri için Çocuk katillerinin peşindeyiz!”
04 Temmuz 2018
Türkiye’de günde 32 çocuk kayboluyor. TÜİK verilerine göre 2008-2016 yılları arasında kaybolan çocuk
sayısı bazı illerin toplam nüfusunu geçerek 104531’e ulaşmıştır. Bu korkunç sayıya kadına yönelik şiddeti olaylarını da eklediğimizde kadına ve çocuğa yönelik cinsel istismar ve şiddet vakaları güncel olmaktan
öte özellikle son 16 yıldır artarak devam eden süreğen bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Öncelikle şunu
vurgulamak isteriz; bu suçlar cinsel edim değil şiddet eylemleridir. Vakaların çoğu aile içinde veya tanıdık
çevrede gerçekleşmekte olup ve faillerinin tamamına yakına ise yaşları, fikirleri, inançları, sosyal konumları
farklı olan erkeklerden oluşmaktadır. Yani sorun erkek egemen yönetim sistemi zihniyeti ve sosyokültürel düzenimizle ilgilidir.
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Elbette ki geldiğimiz noktada ülkemizi yöneten iktidarların eğitim, kadın, aile, hukuk – adalet, demokrasi
anlayışının ve bu alanlarda ki politikalarının payı büyüktür. Evlilik yaşının düşürülmesi, bazı din adamlarının
kız çocuklarıyla ilgili evlenme yaşına ilişkin beyanları, müftülüklere nikah kıyma yetkisinin verilmesi, eğitim
dilinin ve müfredatın cinsiyetçi ve eril olması, kadınların siyasette, yönetimde, çalışma hayatında ve karar
alma mekanizmalarında eşit koşullara sahip olmaması, bu suçlara yönelik mevzuatta var olan cezaların
uygulanmaması veya cezasızlık politikasının olağan hale gelmesi, toplumda adalet duygusunun giderek
kaybolması, siyasette ötekileştiren, şiddet içeren dilin hakim olması, medyanın bu tür olayları ele alış biçimi vb. onlarca neden, bu sorunun endişe verici boyutlara ulaşmasına yol açmıştır.
Bugün öfkeliyiz, üzüntülüyüz, endişeliyiz. Çocuklarımızı, sokaklara, parklara çıkarmaya korkar olduk. Çünkü kadına ve çocuğa yönelik suçlar artık kamuya açık alanlarda güpegündüz ve aleni işlenmeye başlandı. Benzer cinsel istismar ve şiddet eylemleri hayvanlara da yapılmaktadır. Faillerin kurbanlarını görece
kendilerinden daha zayıf gördükleri çocuklardan ve kadınlardan seçmeleri üzerinde düşünülmesi gereken
bir konudur. Bugün toplumun öfke, üzüntü ve endişelerini gidermek amacıyla hükümet yetkililerinin ve
bazı siyasi çevrelerin hadım etme ve idam cezalarını gündeme almaları sorunun çözümünden çok üzerini
örtmeye yarayacaktır. Hükümetin insanlığa karşı işlenen suçlara yönelik yine insanlık suçu olan idam ve
hadım etme cezalarını gündeme getirmesi temel hukuk ilkelerine ve evrensel insan haklarına aykırıdır. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde, insan haklarına aykırı cezalandırma yöntemlerinin suçları ortadan kaldırdığı veya toplumsal sorunları çözdüğü görülmemiştir. Çocuk ve kadına yönelik cinsel şiddet suçlarına
karşı sözü edilen en ağır cezaların uygulandığı ülkelerde bu tür suçlarda herhangi bir azalma olmadığı gibi
artış görülmesi bu cezaların caydırıcı olmadığını, sorunu ortadan kaldırmadığını göstermektedir. İnsanlık
vicdanını derinden yaralayan bu suçları ortadan kaldırmak için en etkili yöntemin modern dünyada olduğu
gibi çocuk ve kadını merkeze alan sosyal, ekonomik ve hukuk politikalarının yerleştirilmesidir. Taraf devletlerden biri olduğumuz Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin örselenebilir bir sosyal grup olan çocukların eğitimi,
korunması ve gelişmesini esas alan birçok maddesinin ülkemizde uygulamada yer bulamaması veya ilgili
makamlar tarafından halen ihlal ediliyor olması; çocuk istismarının sürekli kanayan bir yara olmasının en
temel nedenidir. Bu bağlamda, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine ve Çocuk Hakları Sözleşmesine uygun
bütün önlemlerin devlet tarafından yaşama geçirilmesi beklentimiz ve hakkımızdır.
Ankara Tabip Odası

Ortak Basın Açıklaması
17 Temmuz 2018
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Yaşamını Halkın Sağlığına Adamış
Bilim İnsanıdır
Serbest Bırakılsın
TTB Toplum ve Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu 19 Şubat 2018 tarihinden bu yana Sincan
Cezaevinde tutuklu bulunmaktadır.
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu yaşamını insanlığa adamış bir bilim insanıdır.
Uzun yıllarını verdiği üniversitede birçok antidemokratik uygulamalara, bilimsellikten giderek uzaklaşan
üniversite ortamına, gerici eğitim anlayışına, halkın sağlığının önemsenmediği sağlık politikalarına karşı
sadece mücadele etmemiş aynı zamanda demokratik özgür, halkçı, laik üniversite anlayışının temsilcilerinden olmuştur.
Prof. Dr.Onur Hamzaoğlu için bir hekim olarak halkın sağlığını tehdit eden her şey mücadele edilmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur.
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Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu “Dilovası Raporu” olarak bilinen çalışmasında bebeklerin sağlığını daha anne karnındayken tehdit eden etmenlerle dünyaya gözlerini açtıklarını göstermiştir ve önemli bir çevre sorununu
bilimsel bir çalışmayla görünür hale getirmiştir.
Hepimiz biliyoruz bu çalışmasında ötürü çok zorluklar çekmiş ve baskılara uğramıştır. Ancak halkın hekimi,
halkın bilim insanı olmanın gereğini bir an olsun unutmamıştır.
Sağlıkta özelleştirmeyi de halkın sağlığını tehdit eden bir politika olarak görmüş bu nedenle mücadele etmiştir. Üniversitelerin özelleştirme politikalarını desteklediği bu süreçte Onur Hamzaoğlu özelleştirmeleri
halkın sağlığına bir saldırı olarak görmüş ve mücadele etmiştir.
Onur Hamzaoğlu bütçe dönemlerinde hiçbir milletvekilinin çalışmadığı kadar bütçelere yoğunlaşmıştır.
Bütçenin yoksulların yaşamını nasıl zorlaştırdığını rakam rakam, kelime kelime bilim dünyasıyla ve siyasetle
paylaşmıştır. Çünkü hazırlanan bu dayatmacı, yoksullaştırıcı bütçeleri halkın sağlığına yapılan bir saldırı
olarak görmüştür.
Onur Hamzaoğlu uzun yıllardır ülkeyi ve bölgeyi tehdit eden, on binlerce insanın yaşamını yitirmesine yol
açan, milyonlarca insanı evinden eden savaşa karşı çıkmayı bilim insanının olmazsa olmaz sorumluğu olarak görmüş ve barışı savunmayı bir an olsun bırakmamıştır.
Barış imzacısı olmuş, savaş anında bebeklerin, yaşlıların, gebelerin, engellilerin yaşadığı sağlık sorunlarını
çok somut olarak tartışmış ve yazılarına aktarmıştır.
Bu savaş karşıtlığı ve barış tutkusu Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu üniversiteden atılmasına sebep olduğu gibi
özgürlüğünün de elinden alınmasına neden olmuştur.
Barış talebi hekimler için vazgeçilmez bir sorumluluk ve tutkudur, bu tutku cezalandırılamaz.
TTB Merkez Konseyi ve Ankara Tabip Odası olarak halkımızı, meslek örgütlerini, sendikaları 19 Temmuz
2018 tarihinde saat 10.00’da 11. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna davayı izlemeye ve barışa, özgürlüğe,
Onur Hamzaoğlu’na sahip çıkmaya davet ediyoruz.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu

Ortak Basın Açıklaması
Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz!
Sağlıkta Şiddet Yasası Bir An Önce Çıkarılmalıdır!
20 Temmuz 2018
İki gün önce Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli olan Dr.
Bahattin Ahmet Yalçın’ın bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak darp edildiğini üzülerek
öğrenmiş bulunuyoruz. Yoğun bakımda tedavi görerek dün normal servise aktarılan meslektaşımıza geçmiş
olsun diyor ve bir an önce sağlığına kavuşmasını umuyoruz.
Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Yetkililerin, aldıklarını iddia ettikleri
önlemlere karşın bu sayıda kayda değer bir azalma olmamıştır. Tersine, özellikle acil servisler şiddetin kol
gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda
veremedikleri yerler haline gelmiştir.
Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir!
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Elbette sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak
güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir.
Kuşkusuz, her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servis başvurusu olmasının ve bu kışkırtılmış acil sağlık talebinin eldeki hizmet olanaklarıyla tam olarak karşılanamamasının, yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin
yapay biçimde yükseltilmesinin gelinen tabloda katkısı büyüktür.
Ancak, açık olarak görülen bir başka gerçek, kamu idaresinin sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının
güvenliğini sağlamak için alması gereken özel önlemleri de al(a)madığı ve/veya bunların yetersiz kaldığıdır.
Son yaşadığımız darp olayı özellikle acil servislerde güvenlik görevlilerinin şiddeti önlemede yetersiz olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.
Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği’nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce
çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha hatırlatıyor, bu talebimizden
geri adım atmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.
Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.
Saygılarımızla,
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Ankara Tabip Odası

Ortak Basın Açıklaması
1 Eylül Dünya Barış Günü
1 Eylül 2018
Dünyanın en kanlı savaşı olarak nitelendirilen İkinci Dünya savaşı Nazilerin Polonya’yı işgal etmesiyle 1 Eylül
1939’da başlamıştır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Varşova Paktı’na üye ülkeler 1 Eylül gününü “
Dünya Barış Günü’ olarak ilan etmişlerdir.
Barış her şeyden önce bir yaşam hakkıdır. Her türlü ayrımcılığın, şiddetin, savaşın ve baskının olmadığı
bir dünya demektir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan yaşam hakkının korunması demektir.
10.10.2015 tarihinde ülkenin her köşesinden 10 binlerce Barış elçisi “Barış Hemen Şimdi” şiarı ile Emek
Barış ve Demokrasi bileşenlerinden DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısı ile Ankara Tren Garı önünde
toplandılar. Barışa olan inançları ile umut doluydular. Ortadoğu da yürütülen vekalet savaşının karanlık
uzantıları Ankara Barış Mitingini kana buladılar. 103 barış elçisi hayatını kaybetti ve yüzlercesi yaralandı.
Miting alanını kana bulayan karanlık güçler katliamın sorumlularını da korumaya devam ettiler. Hiçbir kamu
görevlisini ve gerçek failleri yargılamadan yürütülen ve karara bağlanan dava sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, 10 Ekim gar katliamı davasının bizler bitti demeden bitmeyeceğini, gerçek sorumluların
açığa çıkartılıp yargılanıncaya kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. Bizler bu gün ülkemizde
ve dünyada en acil talebin hala barış olduğu inancı ve bilici ile 1 Eylül Dünya Barış Gününü 10 Ekim’de hayatını kaybeden barış güvercinlerine ithaf ediyoruz.
Barış insanların ifade özgürlüğünün teminatıdır. Bütün devletleri BM Kayıplar Sözleşmesi olarak anılan “Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme”yi imzalamaya ve hakikat ile
adalet talebinin yanında durmaya davet ediyoruz. . İnsanların yakınlarının akıbetini sorma ve öğrenme
hakları engellenemez. Her ne sebeple olursa olsun insanların kaybedilmesi, işkence edilerek öldürülmesi
suçtur. 700 haftayı geride bırakan cumartesi annelerinin barışçıl eylemine saldıran hükümet yetkililerini
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kınıyor ve cumartesi annelerinin adalet talebini buradan bir kez daha haykırıyoruz. Hiçbir kaybın yaşanmadığı, annelerin çocuklarını aramadığı, barış içinde özgürce yaşanan günlerin gelmesini umut ediyoruz.
Barış insanca yaşama hakkıdır. İnsanların istedikleri işte ve koşulda çalışma haklarını elinden alan taşeron
çalışma sistemi insan haklarına aykırıdır. Her türlü denetimden kaçırılarak en ağır koşullarda ve düşük ücretler ile çalıştırılan, çalışırken hayatlarını kaybeden işçilerin iş cinayetlerinde katledilmesi aynı zamanda
bir barış sorunudur.
Dünyanın neresinde bir savaş yaşanıyorsa, orada daima emperyalistlerin ve onların işbirlikçilerinin izlerine
rastlıyoruz. Emperyalist güçlerin tüm dünya halklarına ve doğaya karşı yürüttükleri bu savaş dünyayı tahakküm altına alma hırsı ve enerji kaynaklarını kontrol etme arzusu yaşadığımız savaşların, şiddetin ve yıkımın
en büyük nedenidir. Yaşanan bu savaşlara ve şiddete dur diyebilmenin ilk adımı, emperyalizme dur diyebilmekten geçmektedir. Günümüzde dünya barışını yok eden en önemli tehdit emperyalistlerin ve onların
işbirlikçilerinin diktatörlük hevesleri yağmacılık ve talan politikalarıdır
Yaşanan çatışmalar, patlayan bombalar nedeniyle her gün yüzlerce insan ölüyor, binlercesi yaralanıyor. Milyonlarca insan yaşadıkları topraklardan göç etmek zorunda kalıyor. Savaşın yarattığı açlık, yoksulluk, şiddet
ve düşmanlık, dünyanın her yerini savaş alanı, özellikle kadınlar ve çocuklar olmak üzere herkesi savaşın
hedefi haline getiriyor.
Değerli Basın Emekçileri;
Dünya Barış Gününe nükleer silahların denendiği, etnik ve mezhepsel çatışmaların yoğunlaştığı, güvenlik
tedbirleri adı altında ormanların yakıldığı, doğal hayatın katledildiği, ülkeler arası sorunların çözümünde
barış dilinin yerine şiddet ve savaş dilinin egemen olduğu bir süreçle giriyoruz.
Ülkede, bölgede ve dünyada barışa ihtiyacımız var. Silahın ve şiddetin yarattığı korkuya karşı, barışın umuduna ihtiyacımız var. Ülkemizdeki siyasi gelişmeler barış için daha fazla mücadele etmemiz gerektiğini işaret ediyor. Eşitlikten, özgürlükten, adaletten yana tüm insanları, barış umudunu yükseltmeye çağırıyoruz.
Bizler; eşit, özgür, insanca ve kardeşçe yaşayacağımız bir ülke ve dünyayı kendi ellerimizle kurana kadar
mücadele etmeye ve mücadeleyi her gün biraz daha büyütmeye devam edeceğiz. Ve sözlerimizi Bertolt
Brecht’in dizeleriyle bitirmek istiyoruz.
“Bittiği gün en son savaş.
Bir yanda yenilenler vardı gene, bir yanda yenenler vardı.
Yenilenlerin yanında kırılıyordu halk açlıktan.
Yenenlerin yanında halk açlıktan kırılıyordu.”
Ankara Tabip Odası

Ortak Basın Açıklaması
Ankara’da Şarbon Hastalığı ve Karantina Uygulaması
06 Eylül 2018
Kurban Bayramı’nda satılmak üzere Türkiye’nin Brezilya’dan ithal ettiği 25.000 sığır Santos limanından
Nada isimli gemiyle 17 günlük yolculuk sonrasında Mersin Limanı’na indirilmiştir. Hayvan hakları savunucuları ve Mersin’deki gazetecilerin ve siyasi parti temsilcilerinin öneri ve uyarılarına kulak tıkanmıştır. Bu
gemi karantinaya alınmadan veya limanda oluşturulacak bir fiziksel mekanda muayeneleri ve bu inceleme
sonrasında çiftliklere dağıtımları yapılması gerekirken, bu yapılmamıştır. Mersin Barosu suç duyurusunda
bulunmasına rağmen işlem devam ettirilmiştir. TBMM’de verilen soru önergelerine yanıt verilmemiştir.
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Bu büyükbaş hayvanlar, Brezilya’dan büyükbaş hayvan ithal eden Hijazi&Ghosheh Co. Ltd. Şirketi tarafından AHİBOZ ile GÜLALAN köyleri arasındaki KİPMAN şirketine ait, yeni kurulduğu anlaşılan tesis kiralanarak yediemine teslim etmiştir. Brezilya’dan ithal edilen 3959 büyükbaş hayvan Kurban Bayramı için
bekletilirken ilk etapta 50 hayvanın ani ölümü nedeniyle Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı
resmi veteriner hekimler tarafından hayvanlardan alınan örneklerde şarbon hastalığı belirlenmiş, bölge
karantinaya alınmıştır. Ankara Tabip Odası heyeti bölgeye giderek inceleme yapmış ve yetkililerle görüşmüştür. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası, olayın ortaya çıktığı andan itibaren İl ve İlçe Müdürlüğü
yöneticileriyle iletişim kurarak süreç ve gelişmeler hakkında bilgi almıştır.
Bölgede yapılan incelemede, çiftlikte çalışan personelin ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin iş güvenliği önlemlerini aldıkları, kişisel koruyucu kıyafet giyindikleri ve yüksek güvenlikli maske kullandıkları
gözlenmiştir. İlçe Tarım ve Orman Müdürü, İl Tarım ve Orman Md. Yardımcısı ve Koruma Şube Müdürü ile
birlikte veteriner hekimlerin şarbon tespit edildiği günden bu yana kordon uygulaması başlattıkları ve ilgili
mevzuat uyarınca önlem aldıkları, aşılamalara başladıkları anlaşılmıştır. Hayvanların toplama alanından
300 mt mesafede çalışma ortamı kurulduğu, hayvanlardan örnekler alınarak ileri moleküler tekniklerle
analizler için resmi laboratuvara gönderildiği görülmüştür. Bölgeye 100 ton kadar kireç getirildiği, şarbon
hastalığı tespit edilen hayvanların gömülerek kireçlendiği anlaşılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmelerde yurt dışından ithal edilen hayvanların kontrolünün mevzuata uygun olarak
3 noktada gerçekleştiği, birinci noktanın gümrüklerde olduğu, hayvanların yurtdışından getirilişinde hastalığın kuluçka döneminde birinci kontrolde anlaşılmazsa bile, hayvanların çiftlikte tekrar muayenelerinin
yapıldığı ve hastalığın da bu aşamada tespit edildiği anlaşılmıştır. Hayvanların kesim sonrası etlerinden
alınan numunelerinin tekrar PCR analizine sokulduğu ve bu şekilde bir seri kesimde 2 hayvanda test sonucu pozitif olduğu için 10 karkas halindeki etin de imha edildiği belirtilmiştir. Hayvanlarda kullanılan aşının
Etlik-Ankara’da bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’nden yeterli miktarda temin edildiği öğrenilmiştir. Çiftlikten hayvan satışı bulunmamaktadır ve şarbonlu ürünlerin
piyasaya çıkmaması temin edilmektedir.
Bugün kamuoyunda merak edilen bu Şarbon salgınını konunun uzmanlarıyla, meslek örgütleri ve sendikalarla bir basın ve kamuoyu bilgilendirmesi yapmak üzere düzenledik.
Bugün kamuoyunun öğrenmek istedikleri şunlardır:
– Denetimler hangi aşamada aksamıştır?
– Brezilya’da hayvanlar yüklenmeden önce kontrolleri niçin yapılmamıştır? 6 ay öncesine kadar hayvanların ithal edileceği ülkede Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen resmi veteriner hekimler
kontrol ve muayene yapmaktaydı; bu uygulama niçin kaldırıldı? Bu görev, niçin yetkisi olmayan ithalatçı
firmaların insafına terk edildi?
– Mersin Limanı’nda niçin fiziki mekanlar planlanmamıştır?
– Mersin Limanı’nda 21 günlük koruyucu karantina uygulaması niçin yapılmamıştır?
– Bu 25.000 büyükbaş hayvanın dağıtımı hangi bölgelere yapılmıştır?
– Hastalığın çıktığı bölgelerde, özellikle akarsu rotaları boyunca şarbon sporlarının yayılmasını önlemek
için hangi tedbirler alınmıştır?
– Gelecekte başka bir risk ve sağlık tehdidiyle karşılaşmamamız için gıda güvenliğine yönelik önlemler
alınacak mıdır?
Meslek örgütlerinin, sendikaların ve konuyla ilgili uzmanların görüş ve tespitleri, çözüm önerileri bulunmaktadır.
Kurban Bayramı döneminde yurt dışından getirilen çok sayıdaki hayvanın denetiminin de bu yoğunluk içerisinde aksatılması ve özellikle karantina süresi uygulanmadan hayvanların yurda sokulması temel neden
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olarak ortada durmaktadır. Gıda güvenliğinin sağlanmasında Veteriner Hekimler, Gıda Mühendisleri, Tıp
Hekimleri, diğer sağlık çalışanları, çiftçilerimiz ve örgütleri tümü birlikte bu sorunun çözümünde ilgili bakanlıklar ve taşra teşkilatlarıyla işbirliğine hazırdır. Hastalık, halk sağlığı açısından tehlikeli olmakla beraber
zamanında alınacak önlemler ve veteriner hekim denetiminde yapılacak kesimlerle risk önemli oranda
azaltılabilmektedir. Bu olay tekrar göstermiştir ki bu ülkenin güçlü, hızlı hareket edebilen, bağımsız bir
veteriner hekimlik teşkilatına gereksinimi vardır. Hayvan sağlığı hizmeti bir hekimlik hizmetidir ve hayvan
sağlığı, hayvan varlığı ve gıda stratejik bir alandır. Tek sağlık konseptine uygun olarak sağlık personeli bir
bütün olarak çalışmalı, özlük hakları konusunda da ayrımcılığa tabi tutulmamalı, bu alanda kilit meslek
olan veteriner hekimlikte son zamanlarda yaşatılan etkisizleştirme hızla durdurulmalıdır. Resmi otoritenin
daha güçlü ve etkin refleks gösterebilmesi için, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda boş olarak bulunan veteriner
hekim, Gıda Mühendisi ve Ziraat Mühendisi, tekniker ve teknisyen kadrolarına zaman zaman gündeme
getirilen atamalar ivedilikle yapılmalıdır.
Yerli hayvan üretimini sekteye uğratacak şekilde yabancı hayvan ithalatına gümrükte “0” vergi uygulamalarında uluslararası tröstlere imtiyaz sağlayarak ülkemiz hayvan yetiştiricilerinin mağdur olmasına yol açılmaktadır. Bu durumda denetimler zayıflatılmakta ve şeffaf olmayan ticari ilişkiler artmaktadır.
Kurban Bayramı süresince yurdumuzda kesilen hayvan sayısı, bir yıl boyunca yapılan kesimin dörtte biri
kadardır. Bu yoğunluk içinde yurdun her köşesinde kesim yapılmakta, pek çok noktada veteriner hekim
muayenesi ve Gıda Mühendisliği kontrolleri yapılamamakta, toplum sağlığı ve hayvan refahına yönelik
ihlaller ortaya çıkmaktadır. Kurban Bayramı süresince tüm kesimlerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
belirlenmiş noktalarda, denetim altında yapılması için gerekli düzenlemelere başlanmalı ve 2019 yılına
yetiştirilmelidir.
Sonuç olarak, ülkemizde neoliberal politikalar uygulamaya geçirilmeden önce sağlık ocakları ve sahada
görev yapan veteriner hekimler özellikle Kurban Bayramı öncesinde yoğun koruyucu hekimlik faaliyetleri
yürütmekteydi. Hayvan ürünlerinin kaynağı yerli üretimdi. Kontrolleri bir hassasiyet içerisinde yapılırdı.
Bugünkü sorunun temel nedenlerinden biri yerli hayvancılığı ithalatçı rejime kurban etmekse, diğeri koruyucu hekimliği ve sağlık memurlarını sahadan çekmiş olmamızdır. Kısaca “Neoliberal kapitalist politikalar
bir Halk Sağlığı sorunudur”.
Saygılarımızla kamuoyuna bildiririz.
Ankara Tabip Odası
Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Tarım-Orkam Sen

Ortak Basın Açıklaması
Cezaevlerinde sağlık hakkı ihlal raporu
12 Eylül 2018
Ankara Tabip Odası (ATO) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi cezaevlerindeki sağlık hakkı ihlal
raporunu kamuoyuyla paylaştı. İHD Ankara Şubesi’nde 12 Eylül Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısına Ankara Tabip Odası adına Genel sekreter Dr. Ali Karakoç ve ATO İnsan Hakları Komisyonu üyesi Dr.
Nihat Bulut katıldı.
İHD Ankara Şube adına ortak açıklamayı okuyan Nuray Çevirmen hazırladıkları raporun İç Anadolu bölgesi hapishanelerinde bulunan hasta mahpusların İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesine gönderdiği sağlık
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hakkı ihlalini içeren mektuplar ile ailelerin ve avukatların başvurularının incelenmesiyle oluşturulduğunu
belirtti.
Cezaevlerinde yaşanan hasta hakkı ihlallerinin en önemli sebeplerinden birinin hasta mahpusların tedaviye erişimlerinin önündeki engeller olduğunu belirten Çevirmen “Bu durumun en temel nedenlerinden biri
cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlü sayısının yüksek olmasıdır” dedi.
Türkiye genelinde 400’ün üzerinde ağır hasta olmak üzere yine tespit edilebilen 1154 hasta mahpus bulunduğuna dikkat çeken Çevirmen Sağlık Bakanlığı’nı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu acilen
inisiyatif almaya, hasta mahpusların durumlarını incelemeye, çözüm üretmeye ve iyileştirici düzenlemeler
yapmaya davet etti.
Basın açıklamasının ardından söz alan ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç ise, hasta tutukluların durumlarının her geçen gün kötüye gittiğine dikkat çekerek, en son Ankara Numune Hastanesi’nde yaşamını yitiren Koçer Özdal’ın son ana kadar kelepçeli olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. ATO İnsan Hakları
Komisyonu’na sağlık hizmetine ulaşmada, sağlık hizmeti alınması esnasında ciddi hak ihlalleri yaşandığı ve
tedavilerin aksadığına yönelik başvurular geldiğini belirten Karakoç, hasta tutukluların durumlarının bir an
önce iyileştirilmesini istedi.
Bu rapor, İç Anadolu bölgesi hapishanelerinde bulunan hasta mahpusların İnsan Hakları Derneği Ankara
Şubesine gönderdiği sağlık hakkı ihlali içeren mektuplar, ailelerin ve avukatların başvuruları incelenerek
hazırlanmıştır. Hazırlık aşamasında, bazı hastalardan tıbbi raporlar ve tetkikler istenerek hazırlanan rapor
derinleştirilmiştir. Bu rapor kapsamında Afyon Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Bolu F Tipi Kapalı
Ceza İnfaz Kurumu, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Kayseri-Bünyan 2 No’lu T Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Kırıkkale F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Tokat T Tipi
Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında tespit ettiğimiz 128 hasta mahkumun evrakı değerlendirilmiştir. Daha önce
İç Anadolu bölgesi cezaevlerinde kalan ve bizimle iletişim kuran hasta mahpusların bir kısmının verilerine
ulaşılamadığı için çalışma kapsamından çıkarılmışlardır.
Cezaevlerinde yaşanan hasta hakkı ihlallerinin en önemli sebeplerinden biri hasta mahpusların tedaviye
erişimlerinin önündeki engellerdir.
Cezaevinde bulunmanın doğası gereği bireye eza ve acı duygusu verdiği bilinmektedir. Bireyin kendi hakkında karar verme özgürlüğünün elinden alınması bu acının temelini oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra hapishaneler ve infaz sisteminin, kapatılmanın doğasına içkin bu acı ve ezayı arttırmaması ve ayrı bir cezalandırma aracına dönüşmemesi gerekmektedir. Uluslararası standartlar, sözleşmeler, protokoller, hasta
haklarını özgürlüğü kısıtlanmış bireylerle, toplumun diğer kesimleri arasında hiçbir fark gözetmeden yerine
getirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, BM Avrupa Cezaevleri Kuralları REC (2206) 2 Sayılı Tavsiye
Kararı Ek, 1. Bölüm 1: “Özgürlüğünden yoksun bırakılan herkese insan haklarının gerektirdiği gibi saygılı
davranılmalıdır” der.
Ülkemizde de Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında kanunun (5275 s.k.) 6. maddesinin f fıkrasında;
“Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin yaşam hakları ile beden ve ruh bütünlüklerini korumak üzere her
türlü koruyucu tedbirin alınması zorunludur” ibaresiyle yaşam ve sağlık hakları koruma altına alınmıştır.
Cezaevlerinde sağlık hakkına erişimde yaşanan sıkıntının en temel nedenlerinden biri cezaevinde kalan
tutuklu ve hükümlü sayısının yüksek olmasıdır. Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dilekçe Komisyonuna gönderilen bilgi notuna göre, 211 bin 274 kapasiteli 449 cezaevinde, 246 bin 426
hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır. En son açıklanan bu rakama göre cezaevlerinde toplam kapasitenin üstünde 35 bin 152 mahpus bulunmaktadır. Adalet Bakanlığının 2017 faaliyet raporuna göre yeni yapılacak 53 cezaevinin ihale süreci tamamlanmış, 2017 yılı içinde de 27 cezaevinin inşaatı tamamlanmıştır. Cezaevlerindeki kişilerin, ülke nüfusa göre oranın yüksekliği ile dünyanın sayılı ülkeler arasında olduğumuz acı
bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kadar yüksek oranda hükümlü ve tutuklunun olduğu ülkemizde
yaşanan sağlık hakkı ihlalleri de aynı oranda artış göstermektedir.
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Cezaevlerinde kalan hastaların sağlık haklarına erişiminde oldukça büyük sorunlarla karşılaştığı görülmektedir. Bunların başında:
Kelepçeli muayene ve tedavi,
Tek kişilik bölmeli ring araçlarıyla sevkler,
Sevklerin uzun sürelere yayılması ve geciktirilmesi,
Sağlık raporlarının -talep edildiği halde- hastalara verilmemesi,
Cezaevinde kalması mümkün olmayan ağır hasta mahpuslara “cezaevinde kalabilir” raporu verilmesi ya da
cezaevi koşullarının düzeltilmemesi,
Tetkik ve tedavileri esnasında ayrımcı ve nefret söylemlerine maruz kalmaları,
Dış güvenlik sorununun çözülememesi gerekçe gösterilerek hastane sevklerinin ve hasta kontrollerinin zamanında yapılamaması,
Bulunduğu cezaevinden başka cezaevine nakil edilen mahkumların sağlık dosyalarının geç gelmesi, yeni
geldiği kurumda ilaç temininin gecikmesi ve geldiği kurumda ya da kurumun bulunduğu il/ilçe hastanelerinde hastanın takibini yapacak ilgili uzmanlık dalı hekimin bulunmaması,
Besin değeri düşük yemekler, diyet yemeklerinin verilmemesi, yeterince gün ışığından faydalanılamaması, temiz suya erişimde yaşanan problemler, cezaevinin bulunduğu ilin iklim koşullarına göre ısıtılmaması, mahkumlara yeterli temizlik malzemesi verilmemesi, her mahkuma bireysel temizliği için verilmesi gereken temizlik maddelerinin ortak kullandırılması, sıcak suya erişimde ki kısıtlamalar hastalıkların sağaltımını
zorlaştırmakta, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını kolaylaştırmaktadır.
Son dönemlerde cezaevlerindeki ölüm oranları hasta mahpuslar sorunun acil bir şekilde çözülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Hasta mahpuslar ya cezaevlerinde ya da durumlarının ağırlaşmasının ardından tahliye edildikten kısa bir süre sonra yaşamlarını yitirmektedirler. 2017-2018 yıllarında derneğimize
ulaşan hasta yakınlarının bize aktardığı 10’u kalp krizi olmak üzere çeşitli hastalıklar nedeniyle 25 hasta
mahpus yaşamını yitirmiştir. Kalp krizi nedeniyle kaybedilen hastaların ilk müdahalelerini yapacak sağlık
personelinin 24 saat nöbet tutup, tutmadığı, bu hastalara ilk müdahale sonrası acil ambulans hizmetlerinin
ve hastane hizmetlerinin ne kadar süre içerisinde verildiği gözden geçirilmeli, unutulmamalı ki, acil sağlık
hizmeti ne kadar iyi verilirse hastaların kaybedilme riski o kadar azalmaktadır.
İç Anadolu bölgesindeki cezaevlerinde kısıtlı imkanlarla yaptığımız bu çalışma buzdağının küçük bir kısmını göstermektedir. Hasta mahpusların sağlık hakkına erişim sorunun ortaya konmasında ve çözümlerin
bulunmasında kapsamlı ve bilimsel bir çalışmanın gerekliliği kaçınılmazdır. Özgürlüğü kısıtlanmış bireyler
toplumda incinebilir ve örselenebilir gruplar içerisinde yer almaktadır. Hem özgürlüğü kısıtlanmış hem
kronik hastalıkları olanlar, uzuv kayıpları olanlar, kadınlar, suça itilmiş çocuklar, annesiyle cezaevinde kalan
çocuklar tartışmasız kötü sağlık koşullarından daha çok etkilenecektir. Türkiye genelinde 400’ün üzerinde
ağır hasta olmak üzere yine tespit edilebilen 1154 hasta mahpus bulunmaktadır. Bu rakamların, aslında
çok daha fazla olduğunun bilinmesine rağmen Adalet Bakanlığı bu konuda net bir rakam vermemektedir.
Sunduğumuz acı tablo göz önüne alındığında Adalet Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını, TBMM İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonunu, acilen inisiyatif almaya, hasta mahpusların durumlarını incelemeye, çözüm üretmeye ve iyileştirici düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz. İnsan haklarına ilişkin evrensel değerler dikkate
alındığında insan yaşamı ve sağlık hizmetine en uygun şekilde erişim hakkı göz ardı edilemez. Kendileri ile
ilişkili karar alma ve harekete geçme haklarından mahrum oldukları bilinen hasta mahpusların acil olarak
tedavilerinin yapılması ve uygun şekilde tedavi koşullarının oluşturulması gerekmektedir. Buna ek olarak
cezaevinde kalamayacak durumdaki ağır hastaların infazlarının derhal ertelenmesi gerekmektedir.
Ankara Tabip Odası
İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi
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Ortak Basın Açıklaması
3. Havalimanı Şantiyesi İşçilerinin Mücadelesi Mücadelemizdir!
19 Eylül 2018
İstanbul’da inşaatı süren “3.Havalimanı” şantiyesi işçileri, 17 işçinin yaralandığı servis kazasının ardından
direnişe başladılar. Bitmek bilmeyen iş cinayetlerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliğini yok sayan, ağır çalışma
koşullarına karşı iş bırakan binlerce işçinin talepleri talebimiz, mücadeleleri mücadelemizdir.
2018 yılının ilk sekiz ayında en az 1290 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği ülkemizde, üretim zorlaması, taşeron düzeni, piyasalaşan işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı ve sahipsizlik, işçilerin yaşamını tehdit
etmeye devam etmektedir.
2017 yılı Mayıs ayında, 3. Havalimanı şantiyesindeki ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Deklarasyon’ imza
töreniyle başlayan bir sürecin geldiği nokta; İşçi ölümleri, çok kötü çalışma ve ücret koşulları, işçi sağlığı ve
güvenliği talep eden işçilere gaz bombaları atılması, gözaltı ve şiddet uygulamasıdır.
İşçiler; duş ve tuvalet imkanlarının sağlandığı, tahtakurusu olmayan yatakhanelerde uyumak, doyurucu
bir yemek talep ediyorlar. Ücretlerinin zamanında ödenmesini istiyorlar. Yasal haklarını aradıkları için işten
çıkarılan arkadaşlarının işe iadesini istiyorlar.
Bir çalışma alanında; iş güvenliği, işçi ölümü, ücret, yemek, servis sorunu varsa, bu sorunun kaynağı işçiler
değil, işçi sağlığı ve iş güvenliğini yok sayan işverenlerdir. Ve de bu yasal standartların ihlalini denetlemeyenlerdir. Bu nedenle konu jandarmanın değil Çalışma Bakanlığı’nın konusu olmalıdır. İnsanca çalışma koşulları talep etmek suç değil, Anayasal bir haktır.
İşçilerin insanca çalışma talebinin muhatabının, jandarma olması kabul edilemez. Bu ihlallerin ve taleplerin
muhatabı Çalışma Bakanlığıdır.
Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin tehlikeli ve kötü çalışma koşulları ve ödenmeyen ücretleri nedeniyle
başlattıkları protesto eylemlerinden dolayı şiddete maruz kalıp, tutuklanmaları kabul edilemez.
Havalimanı inşaatı işçilerinin gözaltına alındığ gün, anayasal haklarını kullanıp sendikalı oldukları için işten
atılan Cargill işçileri de aynı biçimde gözaltına alınmış temel hak ve özgürlükler birkez daha fütürsuzca ihlal
edilmiştir. Bu ihlalleri ve zorbalıkları kınıyoruz.
İşçilere yapılan bu zulmü görmemeye, duymamay çalışan yetkilileri, basın kuruluşlarını birkez daha kınıyoruz.
Bizler acilen Uluslararası Çalışma Örgütünü (ILO), Çalışma Bakanlığını ve Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini hızla sorunların çözümüne dönük etkin görev almaya davet ediyoruz. Sendikalardan, meslek odalarından, üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve Bakanlığın ilgili birimlerinden oluşan bir denetim komisyonu
oluşturulmasını talep ediyoruz.
İşçilerin talepleri karşılanmalı, onlara yapılan tehdit, eziyet, şiddete derhal son verilmelidir.
Havalimanı işçilerinin talepleri talebimiz, mücadelesi mücadelemizdir.
İnşaat işçileriyle, Cargil işçisi ve Flormar işçisiyle omuz omuza ve dayanışma içinde olduğumuzu bir kere
daha ilan ediyoruz.
ANKARA TABİP ODASI
KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU
DİSK ANKARA TEMSİLCİLİĞİ
TMMOB/İKK   
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BASIN AÇIKLAMASI
Sağlık Çalışanlarının Mesleki Sorumlulukları Yerine Getirmesi
Yargılanamaz!
19 Eylül 2018
İnsan sağlığını korumak geliştirmek ile görevli sağlık çalışanlarının hemen hepsi mesleklerine başlarken
ettikleri yeminlerle topluma karşı mesleklerini hangi ilkeler ışığında yürüteceklerine dair söz verirler. İnsan
yaşamına en üst düzeyde saygı göstermek mesleklerimizi uygularken gözettiğimiz temel ilkedir. Bu nedenle yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, milliyet, cinsiyet, ırk, politik düşünce, cinsel yönelim,
toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin hastalarımızla aramıza girmesine izin veremeyiz. Tıbbi
bilgimizi ve becerimizi hastalarımızın yararı için kullanırız. Toplum yeminimizin farkındadır ve bizlerin bu
yeminlerin içeriklerine uygun davranacağımıza olan güvenle bizden yardım ister, kendini, bedenini bize
teslim eder ve en gizli sırlarını bizimle paylaşır.
Mesleklerimizin bize yüklediği bu sorumluluğu ancak, yaşamımızı insana adadığımızda, hastaların sağlığını
ve onurunu en üst düzeyde koruduğumuzda, hastalarımızın haklarına saygı duyarak, mesleğimizi özerk
biçimde, vicdanımızla ve onurumuzla sürdürdüğümüzde yerine getirebiliriz. Bu nedenle çeşitli zamanlarda
egemen politikalar, ön yargılar, çıkarlar, mesleğimizi ilkelerine uygun olarak uygulamamızı engellemeye
çalıştığında tüm güçlüklere karşın görevimizi yerine getirmeye devam ederiz.
Gezi eylemleri sırasında yaralananlara ilk yardım desteği sağlayan biz sağlık çalışanları ve kurumları bu
nedenle yargılandık. Bizden yardım isteyen insanlarla aramıza mahkemeler ve yönetmelik değişiklikleriyle
girmeye çalıştılar. Yardım bekleyen bir hastaya hangi sağlık çalışanı duyarsız kalabilir ki? Aynı sorumluluğu
Kocaeli, Van depremlerinde; Soma, Ermenek katliamlarında da yerine getiren yine bizdik.
Bir hastanede 18 yaş altındaki gebe çocukların bildiriminin yapılmadığını bir sosyal hizmet uzmanı nasıl rapor etmeden çalışmaya devam edebilir. Bu duyarlılığı ödüllendirileceğine ne yazık ki görev yeri değiştirildi
ve kendisine dava açıldı. Ama biz hepimiz biliyoruz ki bu meslek onuruna uygun, saygın davranış on sekiz
yaş altındaki gebe bildirimlerinin daha düzenli yapılmasını sağladı.
30 Ocak 2016 da Cizre’de sokağa çıkma yasağı ve çatışma nedeniyle sığındıkları bodrumlarda yaralı, aç,
susuz kalmış insanların yardım çığlıklarına duyarsız kalamadığı için yola çıkan on dört sağlık çalışanı bir
ambulansla yola çıktı. Ama yardım etmeleri engellendi ve sonuç olarak yüzlerce kişinin ölmesine tanık olduğumuz günler yaşandı. İnsan yaşamını büyük bir adanmışlıkla her şeyin önünde tutan, insanın sağlığını
öncelemeye özen gösteren sağlık çalışanları ne yazık ki 28 Eylül 2018 tarihinde Mardin’de yargılanmaya
başlanacaktır.
Biz mesleki sorumlulukların yerine getirilmesini, mesleki özerkliği korumayı, mesleği insan yaşamını ve hastaların haklarını koruyarak yerine getirme ilkelerini savunan, koruyan, sağlık meslek birlikleri ve örgütleri
olarak mesleklerinin gereğini yerine getiren sağlık çalışanlarının yargılanmalarını mesleki ilkelerimize aykırı
buluyoruz. Sağlık çalışanının ihtiyacı olana yardım etme çabası yargılanmamalıdır.
Tüm kamuoyunu arkadaşlarımıza destek vermeye ve yaşam hakkından yana olmaya davet ediyoruz.
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB)
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ (TDB)
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES)
DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI (DEV-SAĞLIK İŞ)
TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ (TÜMRAD-DER)
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Ortak Basın Açıklaması
03 Ekim 2018
DR. FİKRET HACIOSMAN’I SİLAHLI SALDIRI SONUCU KAYBETTİK…
KAMU İDARESİ HAREKETE GEÇMEK İÇİN KAÇIMIZIN ÖLMESİNİ
BEKLEMEKTEDİR?
Bugün bir meslektaşımızı daha silahlı saldırı sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman dün öğle saatlerinde İstanbul’da, çalıştığı özel hastanede, eski hastası
olduğu iddia edilen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralandı ve gece saatlerinde yoğun
bakımda verdiği yaşama tutunma mücadelesini kaybederek aramızdan ayrıldı. Meslektaşımızın yakınlarına
ve bütün hekim kitlesine baş sağlığı diliyoruz.
Ülkemizde sağlık çalışanları her gün onlarca kez şiddet yaşamaktadır. Sağlıkta şiddet dalgası azalmak bir
yana; hızlanmakta, yaygınlaşmakta, meslektaşlarımızı silahla yaralamaya/öldürmeye varan infial yaratıcı
boyutlar kazanmaktadır.
Türk Tabipleri Birliği sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm yollarını kamuoyu ile paylaşmış, her şiddet vakasında yetkilileri bir kez daha göreve çağırmış, şiddeti önlemede daha etkili olacak caydırıcı niteliğe sahip
cezalar öngören yasa tasarıları hazırlamış, bunların TBMM’de kabul edilmesi için çaba sarfetmiştir. Yakın
geçmişte meydana gelen başka şiddet vakalarının ardından Sağlık Bakanı’ndan randevu talep edilmiş, sorunun çözümü için ortak çalışma grubu kurulması önerilmiştir. Ne yazık ki, Bakanlık randevu taleplerine yanıt
verme nezaketinden bile uzak, duyarsız ve etkisiz tutumunu sürdüre gelmektedir.
Bir arkadaşımızın görevi başında kaldırım taşıyla yaralanmasının ardından 28 Temmuz 2018’de 28 tabip
odasının yöneticileri ile birlikte Türk Tabipleri Birliği Şanlıurfa’da “Şiddete Karşı Bildirge” açıklamış, eş zamanlı olarak bütün tabip odalarının katılımıyla bir gazete ilanı verilerek soruna kamuoyunun ve siyasi iktidarın dikkati çekilmiştir.
Dün karşılaştığımız saldırı, örneğin birkaç ay önce Eskişehir’de yaşadığımız daha önceki nice benzerleri
gibi, sağlıkta şiddetin çok sayıda nedeninden birini yalın bir biçimde gözler önüne sermektedir. Bir hekimin
hastane içerisinde ateşli silahla öldürülmesi sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin
artık göz ardı edilemeyecek ve ertelenemeyecek acil bir sorun olduğunu apaçık göstermektedir. Hem hastane yöneticileri hem de kamu idaresi bu sorunu ivedilikle çözmekle sorumludur. Sağlık çalışanları ve Türk
Tabipleri Birliği görece basit önlemlerle bile engellenebilecek olan şiddet vakalarına karşı tahammüllerini
çoktan kaybetmiştir.  
Silahın sağlık kuruluşlarına bile kolayca sokulabilmesi karşısında başta kamu otoritesi olmak üzere bütün
toplum silahlanmanın normal bir olgu gibi görülmesini sosyal bir sorun olarak ele almalı; bireysel silahlanma zaman kaybetmeden kontrol altına alınmalıdır.
Tabip odalarının ve Türk Tabipleri Birliği’nin aklı ve yüreği hekimlerle birliktedir. Sağlıkta şiddetin kanıksanmasını kabul etmeyeceğiz ve onu durdurana kadar mücadelemize devam edeceğiz.
Sorunu ve çözüm yollarını ele almak için TBMM Başkanı ve Sağlık Bakanı ile acil görüşme talebimizi kamuoyu önünde kendilerine bir kez daha iletiyoruz.
Şiddetin ve diğer sorunlarımızın çözümü için Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir çalışma grubu oluşturulmasını
ortak akla inanmanın ve meslek örgütlerini merkeze alan çağdaş demokrasi anlayışının bir gereği olarak
görüyor ve bu talebimizi de yineliyoruz.
Sağlıkta şiddetin engellenmesi için TBMM’ye sunduğumuz yasa teklifinin yeni yasama döneminde ivedilikle yaşama geçirilmesini bekliyoruz.
Saygılarımızla,
Türk Tabipleri Birliği
Ankara Tabip Odası
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Ortak Basın Açıklaması
09 Ekim 2018
ARTIK YETER!
SAĞLIKTA ŞİDDET YASASINI İSTİYORUZ: HEMEN ŞİMDİ!
Sabah işe gitmek için evden çıkıp, iş yerinde şifa vermek için çabaladığımız insanlar tarafından
öldürülmeyi kabul etmiyoruz! Sağlık kurumlarında şiddetin kanıksanmasını, normalleştirilmesini kabul
etmiyoruz!
Sağlığı korumak, hayat vermek üzere kurulmuş bir mesleğin mensuplarının görevi başında öldürülmesini
kabul etmiyoruz! Bu süreci hazırlayan nedenleri biz biliyoruz. 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı
ilk uygulanmaya başlandığı zamandan bu yana söylüyoruz; bu program piyasa odaklı bir programdır.
Bu program sağlık hizmetine meta, hastaya müşteri olarak yaklaşmaktadır. Bu programda nitelik değil,
nicelik esastır. Bütün bunlar hekim ile hastasını karşı karşıya getirir! Çok üzülerek söylüyoruz ki, yine biz
haklı çıktık! Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulanmaya başlamasından bu yana sağlık alanında giderek
artan şiddet olayları, artık dayanılmaz bir noktaya geldi. 2005 yılında İstanbul’da Prof. Dr. Göksel Kalaycı
hocamızın bir hastası tarafından öldürülmesiyle başlayan süreçte, bugüne kadar 12 meslektaşımızı
haksız yere uğradıkları saldırılar ve Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yol açtığı çarpıklıkların yarattığı
tükenmişlik nedeniyle yaşamlarına son verdikleri için kaybettik. İlk günden itibaren yetkilileri uyardık;
Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndan vazgeçin, sağlık çalışanlarına yönelik hürmetsiz, itibarsızlaştırıcı, hekim
ve hastayı karşı karşıya getirici söylemlerinizden vazgeçin! Önce görmezden geldiler ve “sağlıkta şiddet
yoktur” dediler. Sonra 2012’de gencecik Dr. Ersin Arslan’ın görevi başında bir hasta yakını tarafından
öldürülmesiyle mızrak çuvala sığmaz hale geldi ve artık sağlıkta şiddetin varlığını reddedemez hale
geldiler. Beyaz Kod uygulaması ve TBMM’de Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu’nun rapor hazırlaması
gibi girişimler bu dönemde oldu. Ama bu hekimlerin öldürülmesini önlemeye ve sağlık alanında şiddetin
azalmasına yetmedi.
2014 yılında TTB olarak titiz bir çalışmayla “Sağlıkta Şiddet Yasası Tasarısı”nı hazırladık. Sağlık hizmetinin
kamu hizmeti olduğu vurgusundan hareketle, Türk Ceza Kanunu’nun üçüncü bölümüne “Kamunun
Sağlığına Karşı Suçlar: Sağlık Hizmetini Engelleme” başlığı altında, en azından caydırıcılık içermesi
amacıyla hazırladığımız ek madde önerisini başta Sağlık Bakanlığı, Hükümet temsilcileri ve siyasi
partiler olmak üzere tüm ilgili yerlere bir çok kez ilettik. Bunun için defalarca görüşmeler yaptık. Basın
toplantılarıyla kamuoyu ile paylaştık. Teklifimiz Türkiye’nin olağandışı hızla değişen yoğun gündemi
içerisinde hep görmezden gelindi. Son olarak, 2 Ekim 2018 günü meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman’ı
görevinin başında yine bir hastasının saldırısı sonucu kaybettik.
Ve bir kez daha Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılması talebiyle, 4 Ekim 2018 Perşembe günü TBMM’de
siyasi partilerin Grup Başkanvekilleriyle görüşmelerde bulunduk. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların
Demokrasi Partisi (HDP) ve İyi Parti’nin Grup Başkanvekilleriyle görüştük, TBMM’nin kendilerine
tanıdığı olanaklar çerçevesinde konuyla ilgili girişimlerde bulunacaklarının sözünü aldık. Buna karşın
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) son derece ilgisiz ve duyarsız
tavırlarıyla karşılaştık. Halen üç kez randevu talep ettiğimiz Sağlık Bakanı’ndan ve geçtiğimiz günlerde
randevu talebimizi ilettiğimiz TBMM Başkanı’ndan yanıt bekliyoruz. Sağlıkta şiddet tablosu bu boyuta
gelmesine karşın izlenen bu tavra şaşıralım mı, üzülelim mi bilemiyoruz. Soruyoruz: Sağlıkta şiddeti
önlemek, teklifimizi dikkate almak ve Sağlıkta Şiddet Yasası’nı çıkarmak için daha kaç hekimin ölmesini
bekliyorsunuz? Biz hekimler buna tahammül etmeyeceğiz! Bunu kabul etmeyeceğiz! Sağlıkta Şiddet
Yasası’nın hemen şimdi çıkarılmasını istiyoruz. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana
Bilim Dalı Başkanlığı yapmış, göğüs cerrahisi, periferik damar cerrahisi ve genel cerrahi uzmanı, onlarca
öğrenci yetiştirmiş, yüzlerce hastayı sağlığına kavuşturmuş Prof. Dr. Göksel Kalaycı’ya borcunuz var!
2008 yılında öldürülen, biri tıp fakültesinde, diğeri ortaokulda okuyan oğulları Furkan ve Fatih’e “ihtiyaç
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sahiplerini gözetin” diye vasiyet bırakacak kadar vicdanlı Dr. Ali Menekşe’ye borcunuz var! 2012 yılında,
30 yaşındayken, 17 yaşındaki bir hasta yakını tarafından görevi başında bıçaklanarak öldürülen gencecik
göğüs cerrahı Dr. Ersin Aslan’a borcunuz var!
SABİM ihbar hattına gelen bir şikâyet üzerine uğradığı baskı ve soruşturmalar sonrasında, 2012 yılında
çalıştığı hastanede hayatına son veren acil tıp asistanı Dr. Melike Erdem’e borcunuz var!
Samsun’da “yılın doktoru” seçilecek kadar sevilen, ihmaller zinciri sonucu 2015 yılında öldürülmesinde
sorumluluğunuzun olduğu Dr. Kamil Furtun’a borcunuz var! Sağlık hizmetini verebilmek için her gün
Diyarbakır-Kulp arasında gidip gelen ve 2015 yılında yolu kesilerek öldürülen Dr. Abdullah Biroğul’a
borcunuz var! 2015 yılında, eski eşi tarafından darp edilen sekreterini kurtarmak isterken bıçaklanarak
öldürülen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Aynur Dağdemir’e borcunuz var! Aksaray’ın Eskil
ilçesi Bozcamahmut Köyü’nde yaşayanların sağlık hizmetini alabildikleri tek hekim olan ve 2017 yılında
öldürülen Dr. Hüseyin Ağır’a borcunuz var. Sağlıktaki metalaşmayı en acı ve somut şekilde gözler önüne
serecek şekilde, bir medikal firma çalışanı tarafından 2017 yılında öldürülen, Elazığ Fırat Üniversitesi
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen’e borcunuz var! 2017 yılında, aynı gün, Adana’da,
Batman’da ve İstanbul’da, üzerlerindeki baskı, mobbing, uzun ve yoğun çalışma saatleri ve tükenmişlik
dolayısıyla yaşamlarına son veren Dr. Engin Karakuş, Dr. Ece Ceyda Güdemek ve tıp fakültesi öğrencisi
Yağmur Çavuşoğlu’na borcunuz var! Ve en son, geçtiğimiz günlerde eski bir hastasının silahlı saldırısı
sonucu yaşamını kaybeden psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’a borcunuz var!
Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak bugünden itibaren sağlıkta şiddete karşı eylem programını
başlatıyoruz. Bu doğrultuda, 10 Ekim 2018 gününden başlamak üzere yedi gün sürecek “Sağlıkta
Şiddet Yasasını İstiyorum” temalı nöbet eylemlerini başlatıyoruz. Tüm Türkiye çapında, kentlerin
bilinen alanlarında, parklarında 18.00-20.00 saatleri arasında en geniş katılımla bu nöbet eylemlerini
gerçekleştireceğiz. 17 Ekim 2018 günü de tüm tabip odası başkanlarımızla “Türk Tabipleri Birliği’nin
Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirgesi”ni kamuoyuyla paylaşmak; Türkiye Büyük Millet Başkanı ve Sağlık Bakanı
ile görüşmek üzere saat 10.00’da TTB’de buluşacağız.
Türk Tabipleri Birliği’nin ve tabip odalarımızın aklı ve yüreği hekimlerin üstündedir. Hekimlere yönelen
şiddet insanlık ve hekimlik değerlerine yönelmiştir. Bunu kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Sağlıkta Şiddet
Yasası çıkarılıncaya ve sağlık alanındaki şiddet önleninceye kadar mücadelemize devam edeceğiz.
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Ortak Basın Açıklaması
17 Ekim 2018
Haberiniz var mı?
Ankara’da yeni bir Sağlık Merkezi değil,
Soygun Merkezi Açılıyor!
Haberiniz olmayabilir ya da kimbilir belki de siz “şehir hastanesi açılacak” diye duymuş olabilirsiniz. Burası
Ankara içindeki 14 devlet hastanesinin parça parça taşınacağı, Bilkent Şehir Hastanesi adıyla açılacak ama
bir devlet hastanesi değil, bir Holdinge bağlı; CCN Holding’e bağlı bir soygun merkezi.
Evet.! Burası açılırsa tam bir soygun merkezi olacak; öyle ki hepimizin ekmeğine, yediğine içtiğine, bizi
geçtik, çocuklarımızın sağlıkları başta olmak üzere, geleceğine kast eden, borç yükü altına sokan, günde
yaklaşık 1.5 milyon TL kira ödeyeceğimiz bir soygun merkezi.!
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Nasıl?
Özetle söyleyelim,
Bu hükümet, yıllardır izlediği, dış borç ile finanse edilen, üretken olmayan sabit sermaye yatırımları ile
tüketim ve savurganlık ağırlıklı, özelleştirmeci ekonomi politikalarının da bir sonucu olarak, zaten büyük
ölçüde dışa bağımlı olan ülkemizi, hemen her alanda daha da dışa bağımlı hale getirdi. Üretim olmayınca
kartopu gibi büyüyen dış borç, tefeci faiz oranlarına ulaşan borçla dahi dönemez hale geldi. Böylece Türk
parasının nerede ise hiçbir değeri kalmadı. Laf ile peynir gemisini yürütmeye çalışan Recep Tayyip Erdoğan
sürekli açıklama yaparak ‘Türkiye’de Türk Lirası geçer!’ diye haykırıyor. Bununla da kalmıyor, Türk Lirası
dışında yapılmış bütün anlaşmaları Türk Lirasına çevirmeye zorluyor… Zorluyor ama kendisinin başında
olduğu Hükümet tam tersini yapıyor!
Bir iki aya kadar açılması planlanan Ankara Bilkent’teki Şehir Hastanesi için (siz Soygun Merkezi diye okuyabilirsiniz) devlet bizim cebimizden hem de bu zor dönemde dolar üzerinden kira ödemeye hazırlanıyor!
Miktar ne? …Yılda kaç dolar?
A-çık-lan-mıyor! 25 yıl boyunca biz ödeyeceğiz ama ne ödeyeceğiz, kaça anlaşma yapılmış söylenmiyor.
Tahminlere göre yılda 80 milyon dolar. Bu parayı bu zor dönemde bu halk verğileri ile ödeyecek ama ne
ödediğini, anlaşmasını öğrenemeyecek.
Söylemekte yarar var, Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla Ankara’da bulunan 6 köklü kimi konusunda
uzman Onkoloji, Yüksek İhtisas gibi devlet hastanesi kapatılacak. Mevcut hastanelerin eksikleri olabilir ama
onlarca yıldır çok önemli hizmetler verdikleri ortada. Bunların eksikliklerinin tamamlanması, gerekiyorsa
depreme uygun hale getirilmesi, daha modern ve çağdaş sistemlerle donatılması, daha yaygın, kamusal,
ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hizmeti için girişimlerde bulunmak var iken, parça parça kapatılarak, zamanla yok
edilmesi, yerine merkezi, AVM benzeri, devasa, bizleri hasta değil, müşteri olarak görecek olan, hasta garantisi verilen merkezler inşaa etmek anlaşılır gibi değil. Özetle tasarruf derken tam bir israf örneği olacak
bir uygulama.
Hemen hergün temel-zorunlu ihtiyaç-tüketim kalemlerinin (et-süt başta olmak üzere bütün gıda ürünleri,
elektrik, su, doğalgaz, ulaşım vb) zamlandığı, işsizliğin arttığı ama ücretlerin yerinde saydığı, hayat pahalılığına yetişilemeyen bir ortamda Hükümet, Ankara’nın göbeğinde dolar üzerinden garantili kira anlaşması
yaptığı bir merkez açacak. Bunun adı sağlık merkezi değil, olsa olsa soygun merkezi olur.
Çok üzücü ki bunun yanında 1 yıl önce daha küçük bir soygun merkezi açıldı, adı da Sağlık Bakanlığı!
Sağlık Bakanlığı Sıhhiye’deki tarihi kendi binasını bıraktı ve dolar anlaşmalı (yıllık 5 milyon dolar) kiraya çıktı.
İnsan utanır desek yeridir ama utanmıyorlar.
Biliyoruz ki yaşadığımız bu kriz ortamından en çok çocuklarımız olumsuz etkilenecek. Kriz “geçse de” alım
gücündeki erimeden dolayı çocuklarımızın kötü, yetersiz beslenmeden kaynaklı sağlıklarında oluşan kalıcı
hasarlar geçmeyecek, hastalanıp, zayıf düşüp ölmeseler de ömürlerinde eksilmeler kaçınılmaz olacak.
Bu soygun merkezleri açılmasa, bu kiralar ödenmese, bu paralar çocuklarımıza harcansa…
Örneğin yıllık 80 milyon dolarla
Ankara’ya en az 400 tane Aile Sağlığı Merkezi / Sağlık Ocağı yapabilir,
Ankara’lıların hastane muayene katılım payı ödemeleri kaldırılabilir,
Ankara’nın okula giden 15 yaş altı bütün çocuklarına bir yıl boyunca günde yarım litre ücretsiz süt, daha
iyisi doğru bir planlamayla sabah kahvaltı verilebilir.
Bu paranın insanımızın sağlığı için nereye harcanabileceği örneklerini arttırabiliriz, yeter ki istensin. Hükümetin çocuklarımızdan esirgeyerek bizim cebimizden alıp yerli ve milli CCN (Construction Concession
Nexus) Holdinge vereceği paraları halkın yararına kullanmak elbette mümkün. Ama bunun için önce bu
soygunu durduracak bir vicdan, yürek, akıl, kısacası irade lazım.
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Bu soygun merkezleri açılmasa, bu kiralar ödenmese, bu paralar yaygın, ücretsiz, ulaşılabilir ve kamusal
sağlık hizmetlerine ve / veya çocuklarımıza harcansa..
Buna bu ülkede kimin sözü geçer, kimin gücü yeter?
Bütün siyasi partilere, sendikalara, meslek örgütlerine, derneklere, tek tek kişilere çağrımızdır:
Gelin varlıklarımıza sahip çıkalım, hep birlikte tutum alalım, ortak davranalım:
Bu kriz döneminde bu soygunu durduralım, durdurun!
Bu, sağlık merkezinden çok AVM benzeri soygun merkezinin açılması için Ankara’nın 6 önemli, kimi konusunda uzman devlet hastanesinin parça parça taşınarak kapatılmasına gelin izin vermeyelim, yanıbaşımızdaki devlet hastanelerine sahip çıkalım…
Her şeyin başı sağlık olsun.! Soygun değil.!
Hastanelerimiz kapatılmasın!
Hastanelerimi Kapatma Platformu

Ortak Basın Açıklaması
Ankara emek meslek örgütlerinden hak arama etkinliklerindeki
orantısız güç kullanımına tepki
19 Kasım 2018
Basına ve Kamuoyuna
15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren darbe girişimi bahane edilerek ilan edilen OHAL yasakları ile ülkede
Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış asgari demokratik hakların kullanımı ortadan kaldırılmıştır.
Sendikacılara, siyasetçilere, aydınlara, akademisyenlere ve gazetecilere yapılan baskılar 12 Eylül faşist darbesini aratmamaktadır. OHAL baskıları Ankara özelinde daha fazla yaşanmaktadır. Sendikaların, meslek örgütlerinin, siyasi partilerin; halkın, işçi ve emekçilerin sorunlarını dile getirmeleri güvenlik bahane edilerek
ya tamamen engellenmekte ya da anlamsız sınırlar çizilerek Ankara’da yasak bölgeler oluşturulmaktadır.
Ankara Emniyetinin orantısız, haksız ve hukuksuz güç kullanımıyla karşı karşıya kalınmaktadır. 2017/Temmuz ayında OHAL sözde kaldırılmıştır, ancak OHAL ve darbe hukuku devam etmekte kalıcı hale getirilmeye
çalışılmaktadır.
Her geçen gün Kanun Hükmünde Kararnamelerle, TBMM’ye meslek örgütlerinin ve sendikaların görüşleri
alınmaksızın getirilen torba yasalarla, İdari düzenlemelerle çalışma ortamı emekçilerin aleyhine bir dönüşüm yaşamaktadır. İş güvenliği önlemleri alınmayan işletmelerde işçi cinayetleri, KHK’lerle haksız hukuksuz
mağdur edilen ve işlerinden atılan emekçilerin hakları, eğitim haklarının engellendiği, kamu bütçesinin ve
ülke kaynaklarının hilelerle yağmalandığı ve talan edildiği bir Türkiye’de yaşar hale getirildik.
Haklarını aramak isteyen emekçilerin, meslek örgütleri ve sendikaların kamuoyunda sorunu göstermek
ve bilgilendirmek için düzenledikleri basın açıklamaları ve barışçıl gösterileri orantısız güç kullanımları ve
engellemelerle karşı karşıyadır. Daha demokratik ve emeğe saygılı bir ülke özlemimiz varken, daha faşizan,
baskıcı ve totaliter bir rejime doğru sürüklenmekteyiz. Haksız işten çıkarılmalar ve özlük haklarının korunması için işçinin grev hakkı yasaklanarak eli kolu bağlanmaktadır. Emekçilerin ve halkın haklı taleplerini dile
getirmek için yapmak istedikleri gösteri ve basın açıklamaları polisin baskı ve güç kullanımlarıyla engellenmektedir. Hükümet sorunları çözmek yerine, sorunları örten ve emekçileri suspus olmaya iten uygulamaları tercih ediyor. Bir tarafta kamu bütçesiyle, halkın, emekçilerin vergileri ve primleri saltanat sürmek için
çarçur edilirken, emekçilere, halka fakirlik ve şükretme dayatılmaya çalışılmaktadır.
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Sermaye hakkı ödenmemiş emektir. Alın teri kurumadan ödenmesi gereken haklarımız için mücadele veren meslek örgütleri ve sendikalar baskınlar, gözaltılarla ve fermanlarla çalışamaz hale getirilmek istenmektedir.
Son olarak 14 Kasım 2018 tarihinde Numune Hastanesi bahçesinde Şehir Hastaneleri’ni ve bu nedenle
kapatılacak hastaneleri “Hastanemi Kapatma’’ söylemiyle dile getirmek isteyen mahalle sakinleri, tüketici
dernekleri, kent meclisleri, siyasi parti üyeleri, sivil toplum örgütleri engellemeyle ve gözaltılarla karşılaşmıştır. Hastanemi Kapatma Platformu’nun Numune Hastanesi bahçesinde düzenlemek istediği basın
açıklamasına polis engel olmuştur. TTB Merkez Konseyi Eski Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın da aralarında bulunduğu beş kişiyi gözaltına alan polisler daha sonra üç kişiyi serbest bırakmıştır.
Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla Ankara’nın altı köklü hastanesi olan Numune, Türkiye Yüksek İhtisas, Zekai Tahir Burak, Atatürk Eğitim ve Araştırma, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Dışkapı Çocuk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapatılacaktır. Şehir hastaneleriyle yatak kapasitesindeki artış sadece 150
adet olacaktır.
Egemenler 25 milyar dolarlık yatırıma 75 milyar dolar ödeyerek halkın hakkını sömürmek istemekte ve
buna karşı herkesin susmasını dilemektedir. Egemenler bütün dönemlerin en büyük vurgun ve nitelikli
dolandırıcılığıyla yüzleşmek istememektedir.
Aynı şekilde; 15 Kasım 2018 günü Büro Emekçileri Sendikasının Maliye Bakanlığı önünde yapmak istediği
bütçeye dair basın açıklaması Ankara Valiliği tarafından yasaklanmış, İzmir Caddesinde BES Ankara Şubelerince yapılmak istendiğinde de polis tarafından engel olunmuştur. BES Ankara 1 ve 2 No’ lu Şube Başkanları gözaltına alınmışlardır. Ancak, 14 Kasım 2018 günü İzmir Caddesinde Kamu-Sen’ in yapmış olduğu
basın açıklaması herhangi bir “güvenlik” önlemi alınmadan adeta görmezden gelinmiştir. Ankara Valiliği ve
Emniyetinin bu çifte standartçı, ayrımcı, keyfi, hak ve hukuk tanımaz, çifte standartlı tutumunu buradan
kınıyoruz.
Ankara Ulus Meydanı’nda bulunan Atatürk heykelinin aydınlatılmasının yapılmamasını protesto eden kitleye de benzer şekilde 9 Kasım gününde orantısız güç kullanılmıştır.
TBMM’de görüşülen Sağlıkla ilgili torba yasa tasarısında bulunan Anayasamıza, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine ve Avrupa Sosyal Şartlarına aykırı maddelerle ilgili mücadele veren sağlık emekçileri pek çok
kısıtlama ve engellemelerle karşılaşmıştır. TBMM’ne bu torba yasayı getiren AKP milletvekilleri komisyonlarda yeterince tartışılmayan, meslek örgütlerine ve sendikaların görüşlerini göz ardı ederek tasarıyı TBMM
Genel Kuruluna getirmiştir.
Toplumda infial yaratan özellikle 5.Md. kısmen TBMM’de iyileştirilmiş olsa da, eğitim haklarını ve mezun
olmuş hekimlerin çalışma özgürlüğünü 450 gün süreyle kısıtlama halen yasa içerisinde bulunmaktadır.
Bu konularla ilgili görüş ve düşüncelerimizi iletmek üzere Ankara Valisi’nden randevu istemiş bulunmaktayız. Ankara Valisi yeni atanmıştır ve 6 Kasım tarihinde göreve başlamıştır. Ankara ilimizde diğer illerle kıyaslandığında pek çok özgürlük alanı daha fazla kısıtlamalara maruz kalmıştır. Bu konuda gerek valiliğimizin gerekse emniyet güçlerinin dikkatleri bu konuya çekilerek, örnekleriyle bir dosya halinde kendilerine takdim
edilecektir. Randevu talebimizin en kısa sürede karşılanarak Türkiye’ye layık olmayan bu antidemokratik
uygulamalardan vazgeçilmesi temennimizdir.
Meslek Örgütleri ve Sendikalar kamuoyuna seslerini nasıl duyuracaktır? Sorunların çözümü ve talepleri
duyurma konusunda nasıl kamuoyu yaratacaklardır? Bu sorunun yanıtı basittir. Hukuki zeminde ve demokratik hakların özgürce kullanılarak kamuoyu ile paylaşıldığı basın açıklamaları ve gösteriler yoluyla arayacaktır.
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Hiç kimsenin Anayasa ve yasalardan aldığı kamu gücü ve yetkisini; emekçilerin, meslek örgütü üyelerinin,
halkın haklarını gasp etmek için kullanmaya hakkı yoktur. Hiçbir kamu görevlisinin, emekçilerin ve üyelerinin bedel ödeyerek kurduğu ve büyüttüğü sendikalarını, meslek örgütlerini, siyasi partilerini baskı altına
almaya, yok saymaya, görmezden gelmeye hakkı yoktur. Bizler mülki amirlerin ve diğer kamu görevlilerinin
görevlerini adil, tarafsız ve hukuka uygun yapmalarını istiyoruz. Derhal, Ankara’ da uygulanan OHAL yasaklarının kaldırılarak sokakların ve caddelerin işçi ve emekçi halkın özgürce kullanacağı alanlar olmasını
istiyoruz. Emek ve demokrasi mücadelesini yürüten örgütler olarak bu konudaki ısrarımızı ve mücadelemizi
sürdüreceğiz.
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
Ankara Tabip Odası
Ankara Serbest Muhasebeci Maili Müşavirler Odası

Ortak Basın Açıklaması
Hekimleri Hedef Gösteren, Haber Niteliği Taşımayan Yanlış Açıklama
3 Aralık 2018
Amniotik Bant Sendromu; nedeni tam olarak bilinmeyen, gebeliklerin 5000 ile 10.000’de birinde görülen
ve bebekte fiziksel sakatlıklara neden olabilen; rahimde amniotik sıvının olmadığı bölgelerde plesenta ile
amnion bantlarının bebeğe yapışması ile ortaya çıkan bir durumdur.
Bu duruma sebep olabilecek faktörler olarak ilk gebeliği 25 yaşından önce olmak, rahim anomalileri, bebeğin içinde yüzdüğü sıvının azlığı ve rahim içi kanama sıralanabilir.
Kamusal bir hizmet olan habercilik, halkın haber alma hakkı için yapılan ciddi bir iştir.
Bu ciddi iş, meslek etik ilkeleri göz önüne alınarak, araştırarak, haberin doğruluğu kanıtlanarak yapılmalı ve
kamuoyu bu şekilde bilgilendirilmelidir.
Basit bir araştırma dahi yapılmadan, haber değeri olmayan, sansasyonel açıklamalarda bulunmak gazetecilik değildir. Sadece hastanın ve avukatının beyanına dayanarak, kamuoyunda hastanın karnında bant unutulduğuna ilişkin yapılan açıklama hekimlik mesleğini değersizleştiren ve hekimi hedef gösteren mesnetsiz
bir açıklamadır. Tamamen bilgisizce ve reyting uğruna yapılmıştır. Toplumun sağlığı için fedakarca çalışarak
sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarının bu tür açıklamalar ile hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz ve
buna karşı sessiz kalmayacağız.
Saygılarımızla
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
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Basın Bülteni
10 Aralık 2018
Hekimlik için bir ‘’Değer’’ olarak İnsan Hakları
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin 70. yıl dönümündeyiz. Diğer taraftan ülkemizde toplumun büyük bir kısmının en temel insan haklarının yok sayıldığı, düşünce ve ifade
özgürlüğünün baskı altına alındığı, kısıtlandığı antidemokratik bir süreçten geçmekteyiz.
Türkiye’de hak ihlallerinin panoramasına baktığımızda, en temel haklar olan insanca yaşam, barınma ve
beslenme hakkı koşullarında giderek kötüleşme yaşandığını görüyoruz. Yanlış ve adil olmayan ekonomi
politikaları sonucu halk yoksullaşmış ve yoksullaşmaya devam etmektedir.
Antidemokratik uygulamalar artmış, ifade ve düşünce özgürlüğü önünde ciddi engeller oluşturulmuş durumdadır.
Böylesine bir süreçte insanı ve insan haklarını en üst değer olarak kabul eden hekimlik mesleği ve halkın
sağlığının da olumsuz etkilenmesi doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel insan haklarının dahi
yok sayıldığı bir ortamda hekimlik yapmak ve halk sağlığından söz etmek mümkün olamamaktadır.
İnsan hakları; insanın değerini ve onurunu koruma amaçlı türetilmiş ilkeler, normlar bütünüdür. Hekimlik
ise insanı en yüce değer olarak kabul eden bir meslektir. Bu nedenle biz hekimler olarak yaşanan en küçük
insan hakkı ihlallerinde dahi bu ihlallerin karşısında yer almakla yükümlü olduğumuzun bilinci ve sorumluluğuyla;
Her insanı, her kurumu ve her otoriteyi;
1- İnsan haklarına saygılı olmaya ve sahip çıkmaya,
2- İnsan değeri ve onuruna yakışır, hukukun üstün geldiği ekonomik, sosyal ve siyasal bir ortam oluşturmaya,
3- Özgür ve bağımsız bir yaşamın koşullarını oluşturmaya,
4- Temel insani haklar olan yaşama, barınma, beslenme, çalışma, üretme ve sağlık gibi hakları her birey
için sağlamaya,
5- Adalet ve hak kaybının en çarpıcı örnekleri olan haksız ve keyfi tutuklamalara son verilmesi için emek
harcamaya,
6- Cezaevlerinde yaşanmakta olan kötü muamelelere son verilmesine, mahpusların sağlık hakkının önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına,
7- Sağlığın ve iyi bir yaşamın olmazsa olmazı olan barış ve demokrasiye yönelik müdahalelere son verilmesine yönelik çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.
Ankara Tabip Odası
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Basın Açıklaması
21 Aralık 2018
Yaşamdan ve Barıştan Yana Tavır Alan TTB’nin Yanındayız!
Ocak 2018 tarihinde “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı basın açıklaması ardından, 2016 - 2018
dönemi TTB MK on bir üyesi bir hafta boyunca gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.
Sağlık Bakanlığı’nın, TTB MK üyelerine karşı açtığı idari dava yeni MK’nin seçilmesi ile Haziran 2018’de düştü. Ancak Ağır Ceza Mahkemesinde TTB MK üyelerine karşı yeni bir dava açıldı.
Bu davanın ilk duruşması 27 Aralık tarihinde Ankara Adliyesinde saat 9:00’da görülecektir. Barış içinde, demokratik bir ortamda yaşamı savunan herkesin; başta hekimler olmak üzere tüm demokratik kurumların
duyarlılık göstermelerini, bu davayı sahiplenmelerini bekliyoruz.
Geçmişten gelen birikimleri ile yıllardır evrensel iyi hekimlik değerlerini ve yaşamı savunan TTB bir okuldur.
TTB MK başkanlığı yapmış Prof. Dr. Gencay Gürsoy ve TTB Yüksek Onur Kurulu üyeliği yapmış, aynı zamanda
TİHV Başkanı Prof. Dr. R. Şebnem Korur Fincancı da bu okulun hem öğrencileri hem de değerli öğreticileridir. Şebnem ve Gencay hoca da TTB gibi; yaşamı ve barışı savunuyor, sağlıklı bir yaşamın ancak barış içinde
demokratik bir ortamda mümkün olabileceğini söylüyorlar.
Biz de TTB’yi, Gencay Hocayı, Şebnem Hocayı ve bu değerleri sahiplenerek savunmaya devam edeceğiz.
Hekimlik meslek etiği; insan yaşamını en yüce değer olarak kabul etmektedir. Bu mesleğin icrasının asıl
amacı ise insanı yaşatmak ve hayatın sağlıklı devam etmesini sağlamaktır.
İnsan yaşamı için en önemli tehdit başta savaş olmak üzere, epidemik hastalıklar ve yoksulluktur. Bunların
hepsi de önlenebilir faktörlerdir.
Bütün çatışmalı durumlarda insanların yaşam alanları ve yaşamı yok edilmektedir. Çevre, su ve hava ciddi
anlamda kirlenmektedir. Bu koşullar altında ölümler, açlık ve salgın hastalıklar artmaktadır. Tüm canlılar
zarar görürken; kadınlar, çocuklar ve yaşlılar en çok etkilenenlerdir. Bunların hepsi de gösteriyor ki savaş
ciddi bir halk sağlığı sorununa yol açmaktadır.
Dünya Tabip Birlikleri, hekimlere ve hekim örgütlerine çatışmalı ortamlar için otoriteye karşı uyarıda bulunmayı önermektedir.
Dünya Tabip Birlikleri, TTB MK’nin yaptığı bu basın açıklamasının hekimlik görev ve sorumluluğu gereği
olduğunu belirterek desteklemiştir.
Sağlıklı olmak sosyal, siyasal, ruhsal ve bedensel iyi olma halidir. Bunun savaş ortamında mümkün olmadığı, insanlık tarihi boyunca kötü tecrübeler ve bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Sağlıklı yaşamın ancak
barış içinde demokratik bir ortamda gerçekleşeceğinin bilincindeyiz.
Temel görevi yaşatmak olan bir mesleğin mensupları, bizler, uzun birikimlerin sonucu olarak elde edilen iyi
hekimlik değerlerini, her koşul ve ortamda savunmaya devam edeceğiz.
Evrensel iyi hekimlik değerleri olan yaşamı ve barışı savunan TTB’nin bu açıklaması suçlanamaz, açıklamayı
yapan TTB yöneticileri yargılanamaz.
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu
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Ankara Tabip Odası Basın Açıklaması
11 Ocak 2019
Tabiplerin Çalışma Hakları
Nasıl ki tıp bilimi açısından, bir insanın sağlıklı ya da hasta olduğunu tespit ve ifade etmemize yarayan kimi
kodlar varsa; hukuk bilimi açısından da, ortada bir hukuk devletinin ve bir demokratik toplum düzeninin var
olup olmadığını tespit ve ifade eden kimi kodların bulunduğu söylenebilir.
Bunların başında ise “masumiyet karinesi” adıyla da bilinen bir hukuki ilke ve kural gelmektedir. Nitekim
“masumiyet karinesi”, günümüzde, bir hukuk devletinin ve demokratik toplum düzeninin temel yapı taşlarından biri olarak kabul edilmiş ve öncelikle çağdaş hukuk düzeni tarafından mutlak bir güvenceye bağlanmış bulunulmaktadır.
Gerek doğrudan Anayasamızda (Bkz. m. 38); gerekse, başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) olmak
üzere (Bkz. m. 6/2), ülkemizin tarafı olduğu uluslararası hukuk belgeleri tarafından tanınan ve güvenceye
alınan bu ilke ve kural gereği; bir kişi hakkında, yargı organlarınca verilmiş ve kesinleşmiş bir mahkumiyet
hükmü bulunmadıkça, o kişi suçlu kabul edilemeyecek ve suçlu olarak yaptırımlara tabi tutulamayacaktır.
Masumiyet karinesinin yok sayıldığı, ihlal edildiği toplumsal düzenler ise insanlık tarihinin karanlık dönemleri olarak bugün de acı ve utançla anılmaktadır.
Ne yazık ki ülkemizde, masumiyet karinesi, öncelikle yürütme erkinin ve siyasi iktidarın mensupları tarafından, siyasi söylemler ve hatta kimi idari uygulamalar ile, sürekli ve ağır biçimde ihlal edilmektedir. Maalesef
görülmektedir ki şimdi bu kervana, Sayın Sağlık Bakanı da katılmış bulunmaktadır.
Sayın Bakan tarafından, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumsuz gelen hekimlerle ilgili
yapılan açıklamalarda, bu hekimlerimiz suçlu olarak nitelendirilmekte ve bu nedenle kamuda çalışmalarına
izin verilmeyeceği ifade edilmektedir. Sayın Bakan, suçu sabit ve kesinleşmiş olan hekimlerin zaten hiçbir
yerde hekimlik de yapamayacağını da belirtmektedir.
1219 Sayılı Tıp Mesleklerinin Uygulanmasına Dair Yasa uyarınca; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olanların ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan hapis cezasına mahkûm olanların Türkiye’de hekimlik
mesleğini icra etmesi zaten hukuken olanaklı değildir. Bu yasa kuralı,1928 yılında bu yana hukuk aleminde
varlık taşımaktadır.
Ancak bu yasa, görüldüğü üzere bir hekim hakkında anılan suçlar kapsamında kesinleşmiş bir mahkumiyet
hükmünün varlığını aramaktadır. Yoksa, Sayın Bakan nezdinde güvenlik soruşturmasının olumsuzluğuna
dayandırılarak hekimlik mesleğinin icrasına haklı ve hukuki bir engel teşkil etmemektedir. Ancak, OHAL
ürünü bir KHK ile getirilen “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması” uygulaması, “masumiyet karinesini” ve 1219 Sayılı Yasa’nın anılan amir hükmünü yok saymakta, belli ki hekimlik mesleğinin icrasını,
Sayın Bakanın ve diğer kimi bürokratların keyfiyetine teslim etmektedir. Atamayı bekleyen hekimlerin
güvenlik soruşturmalarında keyfilik dava dosyalarında açıkça gözlenebilmektedir. Ataması yapılmayan
meslektaşlarımızın bir kısmı için farklı kurumlara birbirinden tamamen farklı bilgi notları ve emniyet fişlemeleri dikkat çekmektedir. Bu durum suç unsuru bulunamayan masum meslektaşlarımızın atamalarını
yapmamak ve onları mağdur etmek için keyfi bir biçimde karalama yapıldığının açık bir şekilde delilidir.
Yani özetle meslektaşlarımız için sahte bilgi ve fişleme üretilmektedir.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumsuz gelen hekimlerimize, ayrıca aleyhlerinde yargı organlarınca tesis edilmiş ve kesinleşmiş mahkumiyet kararları olmadıkça kişiyi suçlu nitelemesinde bulunmak, hukuk devletinin ve demokratik toplum düzenin de inkarıdır.
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Sayın Sağlık Bakanı unutmamalıdır ki, “masumiyet karinesi”, herkes için hukuk devletinin sağladığı bir güvence olduğunu yakın geçmiş tarihimizde de deneyimleyerek gördük. Hukukun herkese mutlaka bir gün
gerektiği, insanlık tarihi boyunca nice örnekleri ile gösterilmiştir.
Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması kapsamında yayımlanan 676 Sayılı KHK’nın 74 üncü maddesi ile, 657
Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesine “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması
yapılmış olmak” şartı da eklenmiştir. 48. madde, “Devlet memurluğuna alınacaklar” da aranacak şartları
düzenlemektedir. Hal böyleyken, zaten devlet memuru olarak kamuda hekimlik mesleğini icra eden, ancak
şimdi kurum için atama ve nakil süreçlerine tabi tutulan hekimlerde de, yeniden “güvenlik soruşturması ve/
veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şartını aramak ve bu yolda uygulamaya gitmek, ağır bir keyfiyettir.
Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Basın Açıklaması
12 Ocak 2019
Ankara’nın Havası İnsan Sağlığını Tehdit Ediyor!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi ölçüm istasyonlarının verileri Ankara‘nın havasının kirli olduğunu
ispatlıyor. 2018 yılında hava kirliliği ile ilgili sınır değer 254 defa aşıldı. Ankaralıların sağlığı tehdit altındadır. Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi kirliliğe son verecek önlemleri almalıdır.
Meslek kuruluşlarımızın Ankara‘daki hava kirliliği değerlerinin halk sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığına ilişkin saptamaları yıllardır basın açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Ankara‘nın havasının
kirli olduğunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ölçüm istasyonlarındaki resmi verileri ortaya koymaktadır.
Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesini acil önlemler almaya davet ediyoruz. Ne yazık ki yazılan bir kaç resmi
yazı dışında bugüne kadar yapılan bir çalışma ve alınmış herhangi bir önlem bulunmamaktadır.
Kirlilik sürmektedir. Ankara`nın geride bıraktığımız 2018 yılına ait Hava Kalitesi karnesini bugün açıklıyoruz.
Bu kirlilik değerlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde tüm yurttaşlarımız inceleyebilirler.
Çünkü elde ettiğimiz bütün veriler Bakanlığa ait ölçüm istasyonlarının verileridir.
Ankara`da PM10 (Partikül Madde 10) hava kirliliği değerleri 8 farklı semtteki istasyonlarda ölçülmektedir.
Ankara’nın 2018  yılı Hava Kalitesi Karnesi
1. Partikül Madde 10 (PM10) kirleticisine ait sınır değer(100 µg/m3) 2018 yılında tam 254 defa aşılmıştır.
2. Partikül Madde 10 (PM10) kirleticisine ait uyarı eşiği(260 µg/m3) 2018 yılında tam 31 defa aşılmıştır.
3. Ağustos hariç yılın bütün aylarında çeşitli oranlarda hava kirliliği yaşanmıştır.
4. 2018`de en fazla kirlilik Mart ayında yaşanmıştır. Sınır değer Mart 2018`de 71 defa aşılmıştır.
5. Ankara`nın havası en kirli olan semti Sıhhiye`dir. Sıhhiye`yi Keçiören ve Kayaş izlemektedir.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Ölçüm İstasyonlarının 2018 yılına ait ölçümlerinden elde edilen değerler
Çizelge 1‘de verilmektedir.
Çizelge 1. 2018 yılında PM10 kirleticisi bakımından saptanan sınır değer aşımları
Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı

PM10 İçin Sınır Değerin  (100 µg/m3) Aşıldığı Gün Sayısı
Bahçeli.
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam

2
4

Ulus
4
1
8
1
1

Demet. Dikmen
2
4
4
1

1
2
5

1

4

10

1
2
2
21

1
5
9

1
1
13

1
6
2
32

Kayaş
8
13
3
4

Keçi.

Sıhh.

Sincan

Toplam

8
7
10

5
10
15
16

3
6
8

23
43
71
21
8
2
9
0
8
40
17
12
254

1

1

1

1

1

1
7
4
1
42

2
4
6
3
42

3
6

56

11
4
5
38

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinin 4. maddesinde Uyarı Eşiği: “Aşıldığında, nüfusun
geneli için kısa süreli maruz kalmadan dolayı insan sağlığına bir riskin söz konusu olduğu ve ilgili yetkili
merci tarafından acil önlemlerin alınacağı seviye”. şeklinde tanımlanmaktadır:
Partikül madde kirleticisi (PM10), çapı 10 µm (mikrometre)‘den daha küçük olan toz zerreciklerini ifade
eder ve tüm kirleticiler arasında en zararlı ve tehlikeli olanıdır. Solunum yolu ile alınan PM10 kirleticisine
solunun sistemi direnç gösteremez, bu kirletici akciğerin derinliklerine kadar nüfuz eder.
PM10 kirleticisi, solunum yolu ile akciğere kadar ulaşıp, kanın içindeki karbon dioksitin oksijene dönüşümünü yavaşlatır. Bu da nefes darlığına neden olur. Bu durumda oksijen kaybının giderilebilmesi için kalbin
daha fazla çalışması gerektiği için kalp üzerinde ciddi bir baskı oluşturur. PM10 kirleticisi, bir yaşın altındaki
bebeklerde solunuma ait ölüm risklerini artırır. Çocuklarda astım ve bronşite neden olur.
PM10 kirleticisinin fiziksel yapısı ve kimyasal bileşimi sağlık açısından oldukça önemlidir. Civa, kurşun, kadmiyum gibi ağır metaller içeren partikül madde kirleticileri sağlık açısından çok zararlıdır. Kanser yapıcı kalıcı organik kimyasalları (PAH, dioksin, furan gibi) içeren partikül madde kirleticileri sağlık açısından çok tehlikelidir. Birçok farklı bileşenden oluşmuş olan PM10 kirleticisi akciğerdeki nemle bileşerek aside dönüşebilir.
Duman bileşenlerinde bulunan çinko amonyum sülfat, akciğerde sülfürik aside dönüşür. Kurum, uçucu kül,
benzin ve dizel egzoz partikül kirleticileri, benzo (a) pyrene gibi, kanser yapıcı kirleticiler içerdiklerinden bu
kirleticilerin uzun süreli solunması durumunda kanser yaptığı bilinmektedir.
Ankaralıların soluduğu havada sınırların üzerindeki miktarlarda bulunan PM10 kirleticisinin kimyasal
bileşimi derhal açıklanmalıdır.
Kirlilik sıralamasında üst sıralarda bulunan Sıhhiye bölgesinde sadece işyerleri değil büyük hastaneler de
bulunmaktadır. Akciğer ve solunum sistemi hastalıkları nedeniyle bu hastanelerde tedavi gören yurttaşlarımız özellikle tehdit altındadır.
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Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kirlilikle ilgili önlemlerin ne zaman ve kimin tarafından alınacağını şöyle belirtmektedir: “Hava kirlenmesinin uyarı eşikleri seviyelerine ulaştığı yerlerde bölgesel özelliklere bağlı olarak uygulanacak önlemler, valilik tarafından belirlenir.” Aynı Yönetmeliğin 13.
maddesi “Bakanlık ve il çevre ve orman müdürlükleri, uyarı eşiğinin tahmini veya fiili aşımları ile ilgili bilginin kamuoyuna ve sağlık kuruluşlarına zamanında verilmesini sağlar.” hükmünü içermektedir. Ankara
Valiliğini PM10 uyarı eşiğinin tahmini ve fiili aşımları ile Ankara‘daki hava kirliliğinin halk sağlığı üzerindeki
etkilerini ve hassas nüfus gruplarının alacağı önlemleri açıklamaya çağırıyoruz.
Yurttaşlara hizmet götürmek için d eğil göz boyamak için yürütülen şehircilik politikaları Ankaralıların sağlığını tehdit eden noktaya gelmiştir. Hava kirliliğini artıran bir atmosfer olayı olan sıcaklık inversiyonunun
yoğun olarak yaşandığı Ankara‘da yaşanan hava kirliliğinin başlıca iki nedeni bulunmaktadır. Bunlardan
birincisi taşıt trafiğidir. Ankara`da yeterli metro ağını kurmayan Büyükşehir Belediyesi hem kenti bir trafik
bunalımına sokmuş hem de başkentlilerin sağlığına yönelik tehditlere seyirci kalmıştır.
Kirliliğin başlıca nedenlerinden ikincisi konutlarda artan kömür kullanımıdır. Yerli hammaddemiz olan kömürün konutlarda değil sanayi tesislerinde kullanılması tercih edilmelidir. Kış aylarında inversiyonlu günlerde ısıtma sistemlerinin baca çekişlerinde ciddi düşüşler olur. Bu ise yakma sisteminde eksik yanmaya ve
soba zehirlenmelerine neden olur. Eksik yanma sonucu daha fazla zehirli kirletici bacadan atmosfere atılır.
Bu durumda hava kirliliği daha fazla artar. Dolayısıyla inversiyon olayının yoğun olduğu Ankara`da özellikle
ısınmada kömür kullanımı yasaklanmalıdır. Sanayi tesislerinin bacalarına filtre sistemleri takılarak zararlı
gazların havaya salınması engellenebilmektedir. Oysa konutlarda bu mümkün olmamaktadır. Öte yandan
kaçak yollarla şehre sokulan kalitesiz kömürlerin kullanımının da kesin olarak engellenmesi gerekmektedir.
Burada da görev Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Ankara Valiliğine aittir.
Diğer yandan şehirlerde hakim rüzgar yönünde gökdelenler ve toplu konutlar gibi yüksek binaların yapılması inversiyon olayını tetiklemektedir. Ayrıca betonlaşma, asfaltlaşma ve ağaçsızlaşma inversiyonlu şartların oluşmasına ve hava kirliliğnin artmasına neden olmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, Ankara Valiliğini ve Ankara Büyükşehir Belediyesini mevzuatla tanımlanan
görevlerini yapmaya çağırıyoruz. Kirlilik görmezden gelinmemelidir.
Akademik Meslek Kuruluşları olarak yurttaşlarımızın hava kirliliği konusunda bilgilendirilmeleri için çalışmalarımız sürmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Ankara Tabip Odası
Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Ankara Barosu
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Ortak Basın Açıklaması
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Açıklaması
8 Mart 2019
Bugün dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar; ne yazık ki, her dönemde olduğu gibi halen ve pek
çok toplumda sadece “kadın” olmaktan kaynaklanan ayrımcılığa ve şiddete uğramakta, sosyal, siyasal ve
ekonomik olarak en dezavantajlı kesimlerinden birini oluşturmaktadırlar. Bu “dezavantajlılık” halinin yaşamın her alanında sürekli olmasına karşın, ancak 8 Martlarda kamuoyunun dikkatini kimi başlıklara çekmek
olanaklı olabiliyor.
Biz de Ankara Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Veterinerler Odası kadın Komisyonları ve Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şube Kadın Sekreterliği olarak bu 8 Mart’ta “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konusundaki tespit ve önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmak istedik.
Biz kadınlar; ataerkilliğin yüzyıllardır bizleri dışında bırakmaya çalıştığı tarihe rağmen, kendi tarihimizi özgürlüklerimiz, emeklerimiz, bedenlerimiz, haklarımız ve onurumuz için verdiğimiz mücadelelerle yazarak
bugüne geldik. Bu nedenle biz kadınların dili hep isyanın dili olagelmiştir. Ve bu isyan; kadın hareketinin
ortak tarihini sahiplenen bütün kadınların dayanışmasının da sesi olmuştur.
Sekiz Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, hem bu dayanışmamızın hem de başka bir dünyanın olanaklılığına
ilişkin umudumuzun günüdür!
Kadınların yaşamın her alanında eşit haklara sahip olma çabası yüzyıllardır süregelen bir mücadeledir.
Dünya Kadınlar Günü’nün tarihsel özünü, emekçi kadınların mücadele geleneğini ve azmini unutmadan, 8
Mart’ı kadının hakları ve statüsü açısından gelinen noktayı göstermek, toplumun ve karar vericilerin dikkatini bu konuya çekebilmek için bir fırsat olarak değerlendirmek gerektiğine inanıyoruz.
Toplumsal cinsiyet eşitliğine zemin hazırlayan en önemli sözleşme, Birleşmiş Milletler tarafından 1979 yılında hazırlanan ve ülkelerin onayına sunulan “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”dir. Sözleşme ile taraf devletlere toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınlara yönelik her türlü
ayrımcılığın ve görünümlerin tasfiye edilmesi için gerekli her türlü önlemi alma konusunda sorumluluk
verilmiştir. CEDAW Komitesinin 1992 tarihli kararında da kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyete dayalı
bir ayrımcılık biçimi olduğu ve insan haklarının kullanılmasını engellediği ifadesi yer almıştır.
1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildirisi’nde kadına karşı şiddet; “ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel
veya psikolojik zarar veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir şiddet eylemi veya bu
tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma” olarak tanımlanmıştır.
Bildiride fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik ve sözlü istismar ile namus cinayetleri, tecavüz, cinsel taciz,
gıda kaynaklarından yoksun bırakma, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlandırılması ve kız çocuklarının cinsel
istismarı gibi birçok konu kadına yönelik şiddet olarak alınmıştır.
1995’te Pekin’de yapılan Dördüncü Dünya Kadın Konferansı, ardından Pekin+5 ve Pekin+10 konferansları
ve 2000’de Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konan ve ülkemizin de kabul ettiği “Bin Yıl Kalkınma Hedefleri” ve 2015’de de “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına
yönelik şiddetle mücadele edilmesi için devletlere yükümlülükler getirmiştir.
Avrupa Konseyi’nin kadınlara yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek amacıyla hazırladığı, İstanbul Sözleşmesi olarak anılan ve 2011 yılında İstanbul’da imzalanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin onaylanması Türkiye için çok
önemli bir adım olarak kabul edilmektedir. İstanbul Sözleşmesi’nin şartları, Türkiye’nin de imzalayarak taraf
olmasıyla 1 Ağustos 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de bu sözleşmeye dayanılarak hazırlanan ve 8 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Ön-
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lenmesine Dair Kanun’da da sözleşmede yer alan şiddet tanımı benimsenmiştir. Sözleşme ayrıca; taraf devletlerin toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve karşılıklı saygı konularını ilk, orta, lise, üniversite
gibi her düzeydeki eğitim müfredatına eklemelerini zorunlu kılmakta; kadınların şiddete maruz kalmadan
ve şiddet mağduru olduktan sonra korunmasıyla ilgili düzenlemelere yer vermekte ve şiddet mağdurlarına
ücretsiz hukuksal destek sağlanmasını öngörmektedir.
Bugün, siz Değerli Basın Mensupları aracılığıyla, uluslararası normlara ve standartlara göre oluşturulmuş
bütün uluslararası belgeleri, bu belgeleri imzalayan Türkiye Cumhuriyeti’nin yükümlülüklerini ve Anayasamızın eşitliğe ilişkin maddelerini bir kere daha vurgulamak ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ve ayrımcılıkla mücadele etmek için kurumlara görevlerini anımsatmak istiyoruz.
Bianet’in derlediği 2018’e basına yansımış ait verilere göre, 2018’de en az 255 kadın, aralarında üç bebeğin
de olduğu en az 20 çocuk ve cinayet sırasında kadınların yanında olan en az 39 erkek öldürülmüştür. Erkekler; 61 kadına tecavüz etmiş, 188 kadını taciz etmiş, aralarında kız çocuklarının da olduğu en az 516 kadına
zorla seks işçiliği yaptırmış, 347 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuş, en az 380 kadını da yaralamıştır.
Son beş yılda öldürülen kadın sayısı 1371, yaralanan kadın sayısı da 2075’tir.
Ülkemizde bugün gelinen noktayı anlamak için şu verilere bakmak yeterli olmaktadır: Türkiye, 2018 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksi’ne göre ise, ne yazık ki 149 ülke içinde 130. sırada yer almaktadır
(sıralamada yükseldikçe açıklık azalmaktadır). Bu endeksin alt gruplarındaki duruma baktığımızda; Türkiye
çalışma yaşamına katılımda 131., karar verme süreçlerine katılımda 113., eğitim olanaklarına erişimde
106., sağlıkta ise 67. sırada yer almaktadır.
Bu veriler, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada tüm kurum ve kuruluşlara ne kadar büyük sorumluluklar
düştüğünü bir kere daha ortaya koymakta, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda sağlanmasının önemini göstermektedir.
Türk Tabipleri Birliği’nin 68. Büyük Kongresinde kabul ettiği, mesleğin tüm alanlarında toplumsal cinsiyet
eşitliğine duyarlı anlayışı yaşama geçirmeyi ve buna ilişkin faaliyetler yürütmeyi taahhüt eden “Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi” aynı zamanda hekimlerin ve tüm sağlıkçıların sağlıklı bir gelecek için de
rehberidir.
Dünya Sağlık Örgütü; anayasası olarak kabul edilen ve 1948’den beri kullanılan tanımıyla “Sağlık; sadece
hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir” der
ve ardından sağlığın belirleycilerini şöyle sıralar: Gelir ve sosyal statü, iş, eğitim, sosyal çevre, fiziksel çevre,
sağlıklı çocuk gelişimi, kişisel sağlık uygulamaları ve alışkanlıkları, sağlık hizmeti sunucuları, sosyal destek
ağı, biyoloji ve genetik, kültür ve toplumsal cinsiyet…
Temel bir insan hakkı olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramı, kadınların ve erkeklerin eşit hak ve yükümlülüklere sahip olmaları, tüm kamusal ve özel yaşama eşit katılmaları demek olup aynı zamanda kadına yönelik şiddetin önüne geçilebildiği, günün her saatinde sokaklarda yürüme ve toplu taşım kullanma özgürlüğünün olabildiği, kız çocuklarının okula gitme hakkını kullanabildiği ve erken yaşta evliliklerin engellenebildiği
olanaklar ile eşit eğitim, eşit iş, eşit adalet uygulamalarını da kapsamaktadır.
Toplumsal cinsiyet eşitliği olmadan sağlıklı bireyler olmaz, sağlıklı bir toplum olmaz. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda her bireyi bilinçlendirmek, farkındalıkları arttırmak hem mesleksel hem de
toplumsal görevimizdir. Toplumsal cinsiyete dayalı tüm göstergelerin iyileştirilmesini, yasalar ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan hakların korunmasını, eksik olan düzenlemelerin acil olarak
yerine getirilmesini istiyoruz.
Biz kadın hareketinin tarihini yazmaya devam eden kadınlar; bu Sekiz Mart birlik mücadele ve dayanışma
gününde yine kızkardeşlerimizle birlikteyiz; kadınları yok sayan beden politikalarına, kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine, kadınlara yönelik her türlü baskı ve ayrımcılığa, güvencesiz ve esnek çalışmaya karşı
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kadın dayanışmasının bir parçası olmaya, toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda sağlanması için mücadeleye ve her yerde isyanımızı dile getirmeye devam edeceğiz!
Bu konudaki karalılığımızdan asla geri adım atmayacağız!
Toplumsal eşitlik olmadan toplumsal gelişim olmayacaktır!
Yaklaşan yerel seçimlerde de oyumuz; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ilkelerini savunan, bu ilkeler doğrultusunda stratejik eylem planlarını oluşturan, “toplumda cinsiyet eşitliğini destekliyorum” diyen adaylaradır. Sokaklarında özgürce dolaşabileceğimiz, toplu taşım araçlarında kaygısızca seyahat edebileceğimiz, öldürülmeyeceğimiz kadın dostu kentler talep ediyoruz.
8 Mart 2019’da Dünya Kadınlar Gününde “Başka bir dünya olanaklıdır!” diyerek meydanlardayız!
Yaşasın Kadın Dayanışması!
Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu
Ankara Kadın Diş Hekimleri Komisyonu
Ankara Veteriner Hekimler Odası Kadın Komisyonu
Sağlık ve Sosyal hizmet Emekçileri sendikası Ankara Şube kadın Sekreterliği

Ortak Basın Açıklaması
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Sorunları Açılmadan Başladı
11 Mart 2019
On dört Mart günü Bilkent Şehir Hastanesi resmi açılış töreni yapılacaktır. Türkiye böylece henüz tamamlanmamış bir mega projenin daha açılısını izleyecek. ‘’Hastanemizi Kapatma Platformu’’ iki yıl kadar önce
kapatılması planlanan hastanelere yakın yerleşimlerdeki vatandaşlar, bu hastanelerdeki sağlık çalışanları,
sivil toplum örgütleri, Tüketici Hakları Derneği, meslek odaları ve çevrelerinde bulunan esnaf tarafından
oluşturuldu. Ankara’da Şehir Hastaneleri’nin açılmasıyla birlikte doğacak sorunlar basın yoluyla kamuoyuna açıklanmasına rağmen, bu açıklamalar hükümet yetkilileri tarafından dikkate alınmamıştır.
Şehir Hastaneleri KÖİB kapsamında YİD Yöntemiyle devlet tarafından özel sektöre ihale edilmiştir. Bu ihalelerin teknik şartname ve sözleşmeleri kamuoyundan, meslek odalarından ve talep eden vatandaşlarımızdan ticari sır ve stratejik yatırım kapsamı içerisinde oldukları bahanesiyle saklanmaktadır. Sağlık Bakanlığı
Bütçesi görüşmelerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu belgelerin resmi gazetede yayımlandığını ifade
etmiştir. Bu gerçeği yansıtmamaktadır.
Şehir hastanelerinin açılmasıyla birlikte bazı öngörülerimizde haklı olduğumuz ortaya çıkmıştır. Özellikle
Ankara’da yer alan şehir hastanelerine yönelik önemli tespitlerimiz vardı. Yaklaşık 3 hafta önce 2 eğitim
araştırma hastanesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşındı. 2004 yılında açılan Atatürk Eğitim Araştırma
Hastanesi ve Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilkent Şehir Hastanesi kampüsünde yer
alan Kalp Damar Hastanesinde kısmi hizmet vermeye başladı. Bu durum hem sağlık emekçileri hem de
kronik takipli hastalar için yeni bir dönemin başlangıcı oldu.
1. En önemli sorunların başında elbette alınan siyasi ve ekonomik kararlar gerekçesi ile işsiz kalan sağlık
emekçilerinin durumudur. Yıllardır kadro talebi ile umutlandırılan, kadro dışı kalan, sonra da işsiz kalan 71 sağlık emekçisinin yeniden istihdama dâhil edilmeleri için gereken çabanın gösterilmesini talep
etmekteyiz. Bu sayı kapatılması planlanan diğer hastanelerle birlikte binleri bulacaktır. Hizmet alımı ile
çalışan sağlık emekçilerinin istihdamı için çalışmaların bir an önce başlatılmasını, popülist söylemlerle
çalışanların umutlandırılmamasını, mağduriyeti yaratanların mağduriyetlerin giderilmesi konusunda

97

ANKARA TABİP ODASI

birinci derecede sorumlulukları olduğunu ve kamu yararını gözetmeleri açısından da sorumlulukları
olduklarını hatırlatmak isteriz. Projenin tamamlanmasıyla her iki şehir hastanesinin açılması ve diğer
hastanelerin kapatılması durumunda, 6.000 dolaylarında hastane çalışanı mağdur olacaktır. Yapılan
açıklamaya göre İŞKUR marifetiyle Bilkent Şehir Hastanesi’ne işçi alımı planlanmaktadır. İşe alınmada
hali hazırda diğer hastanelerin kapatılmasıyla işsiz kalan sağlık çalışanlarına öncelik verilmesi hakkaniyet gereğidir.
2. Taşınan ve taşınacak olan hastanelerin birçoğu şehrin göbeğinde yer alan hastaneler olması itibarıyla
ulaşım hem çalışanlar için hem de hizmet alanlar için bir sorun haline gelmiştir. Çalışanlar evlerini
hastaneye yakın semtlerde satın almış ya da kiralamışlardır. Ankara’da açılacak olan 2 Şehir Hastanesinin, Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinin çevresinde emlak rantı oluşmuş, kiralar yükselmiştir. Sağlık
çalışanlarının ulaşımda ek harcama kalemiyle karşılaşması kaçınılmazdır.
3. Bilkent Şehir Hastanesinde de diğer şehir hastanelerinde olduğu gibi katlara asansörlerle ulaşılmaktadır. Mekânsal büyüklük çalışanların iş yükünü arttıracak ve eskisine göre daha fazla efor sarf etmelerine neden olacaktır. Hastane içerisinde konsültasyona gitme bir sorun halindedir. Hastane içi ulaşım
araçlarının sadece hastalara hizmet vereceği bildirilmekte, doktorların bir klinikten diğer bir kliniğe
hasta ziyareti süresi uzamaktadır. Özellikle doktor ve hemşirelerin çalışma prensipleri ve protokolleri
uzak yerleşimli kliniklerde aşırı efor sarf etmelerine, hasta çağrılarına yanıt veremez hale gelmelerine
neden olacaktır.
4. Dünyanın 3. büyük hastanesi olarak reklam edilen Bilkent Şehir Hastanesinde nitelikli yatak sayısı,
yoğun bakım yatak sayısı, manyetik rezorans, tomografi ve diğer görüntüleme cihazlarının sayısı,
laboratuvar cihazlarının sayısı gibi teknolojik ve lojistik durumların bilgisi verilirken hizmet verecek
çalışan sayısı ile ilgili tek rakama bile rastlanılmamaktadır. Maliyeti azaltmak için daha az çalışana
daha fazla iş ve daha az ücret vererek bu önemli kalemdeki maliyetlerin asgariye indirilip, karın azami
tutara ulaştırılması hedeflenmektedir.
5. Dünyanın 3. Büyük hastanesinde AVM konforunda sağlık hizmeti üreten sağlık emekçileri en temel
sorumluluklarından biri olan çocuk bakımı ile ilgili yasalarda yer alan kreş hakkı ile ilgili düzenleme
yapılmış olduğunu ümit ettiler. Daha önce açılan diğer şehir hastaneleri gibi Bilkent Şehir Hastanesinde bir tane bile kreş yoktur. İnsan faktörünün göz ardı edilmesine ve emeğe değil, sermayenin karına
odaklanılmış olmasına bir kez daha tanıklık ediyoruz.
6. Engelli, yürümekte zorluk çeken, yaşlı, hamile, çocuk hasta gibi özel durumlu hastaların şehir hastanelerine ulaşımı için özel tedbirler alınması gerekmektedir. Bu grupların hastane içindeki transferi de
kolaylaştırılmalıdır. Bilkent Şehir Hastanesinde 4 adet hasta transfer arabası dolaşmakta bu arabalara
binmek için 15 dakika beklemek gerekmektedir. Tam kapasite ile çalışmaya başlandığında transfer aracı
sayısı artırılacak mıdır? Ya da başka tedbirler alınacak mıdır?
7. Bu mega projeler bir mega mağduriyet getirecektir. Kapatılması veya küçültülmesi planlanan 14 adet
hastane Ankara’nın köklü sağlık kuruluşlarıdır. İşsiz kalacak insan sayısı yaklaşık 6.000 dir. Bu hastaneler çevresinde yerleşimi bulunan yüz kadar eczane, 80 kadar medikal malzeme satan firma, yüzlerce
kafeterya, lokanta ve taksi durakları bulunmaktadır. Bu iş yerlerinde 15.000 kadar çalışan mevcuttur.
Toplamda sadece iş alanının kapanmasıyla etkilenecek nüfusun ailelerle birlikte 50.000 kişiye ulaşacağı
tahmin edilmektedir. Bu konuda alınmış bir önlem var mıdır?
8. Kapatılacak hastaneler göz önüne alındığında her iki şehir hastanesi Ankara’da yatak kapasitesini
sadece 150 yatak artıracaktır. Ankara’nın artan nüfusu, Türkiye’nin her bölgesinden Ankara’ya sağlık
hizmeti almaya gelenler ve Sağlık Bakanlığının vizyonunda yer alan sağlık turizmi göz önüne alındığında
Hastanelerimizi Kapatmayın çağrımızı buradan yeniliyoruz.
Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.
HASTANEMİ KAPATMA PLATFORMU
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Ortak Basın Açıklaması
14 Mart 2019
14 Mart’ta Türkiye Sağlık Ortamı ve Taleplerimiz
Bilindiği gibi, bundan tam 100 yıl önce, 14 Mart 1919 günü, emperyalist güçlerin işgali altındaki İstanbul’da
bir grup tıbbiyeli öğrenci yaşadıkları topraklara, mesleklerine ve değerlerine duydukları sorumlulukla yaşanan işgale karşı tutum almışlardı. Bundan sonra da 14 Mart günü Tıp Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Günümüzde ise uygulanan sağlık politikalarının tartışıldığı, sağlık çalışanlarının sorunlarının ele
alındığı ve çeşitli kültürel etkinliklerin yapıldığı; sağlık meslek örgütleri tarafından 14 Mart tıp haftası olarak
anılmaktadır.
Hekimlik mesleğinin temel amacı yaşamı ve sağlığı korumaktır. Sağlıklı olma halinin hastalık ve sakatlık olmadan, fiziksel, ruhsal, sosyal ve siyasal iyi olma haliyle mümkün olacağını biliyoruz. Tüm bunlar da kişinin
kendisini özgürce ifade edebildiği, demokratik ve barışçıl bir ortamda olasıdır.
Bugün 100. Yılını andığımız 14 Mart tıp bayramında, evrensel hekimlik değerlerini ve iyi hekimlik uygulamalarını savunuyoruz ve savunmaya da devam edeceğiz. Bu değerleri savunurken; çalışma ve eğitim hakkımız elimizden alınıyor, yargılanıyoruz, şiddet görüyoruz ve iş yoğunluğu altında eziliyoruz.
Uygulanan sağlık politikaları ile sağlık çalışanlarının üzerindeki iş yükü çok artmıştır. Niceliğin ön plana alındığı, parça başı ya da diğer ifadeyle performansa dayalı çalışma rejimi sağlık çalışanlarına dayatılmıştır. Bu
durumda da nitelikli sağlık hizmeti sunumu mümkün olmamaktadır. Bu yıpratıcı ve niteliksiz sağlık hizmeti
sunumu, sağlık alanında şiddeti arttıran faktörlerin başında gelmektedir. Sağlık çalışanlarının şiddete uğraması, defansif tıbbi uygulamaları arttırırken, çalışanlarda umutsuzluk ve geleceğe güveni azaltmaktadır.
Ve hatta tıp fakültesinden yeni mezun olan hekimlerin, uzmanlık branş tercihlerini de performansa dayalı
ödemenin yanı sıra hasta ile en az karşılaşılacakları ve dolayısıyla şiddete uğrama ihtimallerinin az olduğu
bölümleri tercih ettiği bir gerçektir. Bu da önümüzdeki yıllarda sağlık alanında kimi uzmanlık bölümlerinde
nitelikli hekim sıkıntısı yaşanacağının ön habercisidir.
Şehir hastaneleri adı altında kurulan; devasa sağlık komplekslerine halk da sağlık çalışanları da zor ulaşmaktadır. Ayrıca sağlık çalışanları bu mekanlarda hastaya ulaşmaya çalışırken ilave zaman ve enerji kayıp etmektedirler. Özellikle acil sağlık müdahalesi gerektiren hallerde sağlık hizmeti sunumu aksaması en
önemli kaygılarımızdan biridir.
Şehir hastanelerinin açılması yeni sorunları beraberinde getirdi. Her birimiz nerede ve nasıl çalışacağımızı
bilmeden, geleceğimizin ne olacağını bilemeden çalışmaktayız, sonuçta ne yazık ki yıllarca emek verdiğimiz
sağlık kuruluşundan ayrılma, işsiz kalan sağlık çalışanları, gittikleri şehir hastanelerinde işlerini yapamayan
laboratuar teknisyenleri, fizyoterapistler, röntgen teknisyenleri olmaktayız.
Üniversite hastaneleri borç yükü altında ezilen, bilimsellikten ve nitelikli eğitimden uzak, sağlık hizmeti sundukça zarar eden kurumlara dönüştürülmüş ve üniversiteler kendi içlerinde parçalanmıştır.
Oysaki tıp fakülteleri hastanelerinin birer işletme değil nitelikli öğrenci yetiştiren ve bilimsel bilgi üreten,
bunları yaparken nitelikli sağlık hizmeti veren, hasta sevk zincirinin en sonundaki kurumlar olduğu unutulmamalıdır.
Özgür düşüncenin ve hukukun egemen olmadığı ortamlarda; entelektüel emek ile üretim yapan; ülkenin
geleceği olan, eğitimli bireylerin bulundukları ortamı terk ettiği bir gerçektir. Maalesef ülkemizde de bugün
bunu yaşamaktayız. Bu 14 Mart’taki temel taleplerimiz: toplum olarak demokratik bir ortamda, barış içinde ve özgürce yaşamak.
Sağlık çalışanları olarak:
1. Çalışırken ve emeklilikte insanca bir yaşam için yeterli ve güvenceli ücret istiyoruz.
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2. Çalışma alanlarımız güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunumuna uygun hale getirilmelidir.
3. Mega! projeler adı altında hayata geçirilen şehir hastaneleri; devasa ölü boşluklarla rant alanları değil,
çalışanların çalışmasını kolaylaştıracak; dinleme alanları ve eğitim alanları oluşturulacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
4. Çalışma ve eğitim anayasal bir haktır. Hukuki dayanaktan yoksun olan güvenlik soruşturmaları sonucunda; ataması yapılmayan yüzlerce genç hekimin atamaları bir an önce yapılmalıdır.
5. 2018 Aralık ayında TBMM’de şiddet yasası olarak kabul edilen 7151 sayılı yasa, sağlık alanında şiddetin
önlenmesine yönelik yeni bir düzenleme içermemektedir. TTB’nin 2014 tarihinde Meclis’e sunduğu
sağlıkta şiddet yasa teklifi yasalaştırılmalıdır.
14 Mart’ın 100. Yılında demokrasi, barış, evrensel değerleri savunmaya devam ederek, bilimsel, eşitlikçi
sağlık hizmeti sunumu ideallerimizden ödün vermeksizin çalışmalarımızı sürdüreceğimizi siz değerleri basın mensupları önünde ifade ediyoruz.
Tüm sağlık çalışanlarını da İstanbul’da gerçekleşecek “Büyük Hekim Yürüyüşüne” davet ediyoruz.
Saygılarımızla.  
Ankara Tabip Odası
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi
Ankara Diş Hekimleri Odası

Basın Açıklaması
Hekimlerin 100. Yıl Bildirgesi
17 Mart 2019
YÜZ YILLIK BAŞLANGIÇ
MÜCADELEYE DEVAM!
Bundan yüz yıl önce, 14 Mart 1919’da İstanbul’da tıbbiyeliler Osmanlı’da modern tıp eğitiminin başlangıcını, Tıphane-i Amire’nin 92. kuruluş yıldönümünü kutlamak için bir toplantı düzenleyerek emperyalist
işgale karşı tepkilerini dile getirmişlerdi.
Tıbbiyelilerin bu mücadelenin meşalesini ilk yakanlardan olmaları tesadüf değildi. İstibdat Rejimine karşı mücadelenin ilk tohumları da Tıbbiyede atılmış, nitekim bu nedenle II. Abdülhamit tarafından Sirkeci’deki Demirkapı Kışlası’ndan Asya yakasına “taşınmış”tı. Buna rağmen “Hürriyet, Müsavat, Adalet, Uhuvvet!”
(Özgürlük, Eşitlik, Adalet, Kardeşlik!) sloganlarıyla ilan edilen II. Meşrutiyet’in de en ön saflarında tıbbiyeliler yer almışlardı.
O günlerden bu yana bu ülkede hekimler her zaman ülke sorunlarına duyarlı; her zaman bilimden, aydınlanmadan, laiklikten; her zaman bağımsızlıktan, barıştan ve özgürlükten yana oldular.
Hiçbir şeye sessiz kalmadılar. Bulaşıcı hastalıklara karşı nefer, deprem mağdurlarına şifa oldular. Doğanın
talanına, nükleer belasına karşı durdular. Her zaman iyi hekimlik ve insan haklarından yana oldular. Savaşların halk sağlığı sorunu olduğunu söylemekten, etik ve deontolojik değerleri korumaktan vazgeçmediler.
Sağlıkta yaşanan sorun ve yetersizliklerin ülkedeki yönetim anlayışından, önceliklerinden, tercihlerinden
ayrı düşünülemeyeceğini savundular.
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Köklerimiz ise çok daha derindedir.
Tıbbın kurucuları İstanköy’lü Hipokrates’ten, Bergama’lı Galenos’dan bu yana burada, bu topraklardayız.
Hayata ve topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak emeğimizle, bilgimizle, uzun yıllar süren
eğitim ve mesleki deneyimlerimize dayalı birikimimizle insanlara hizmet veriyoruz.
Senenin 365 günü icap nöbetçisi bir uzman hekim, sabaha kadar ameliyat yapan bir cerrah, yılda binlerce
hasta muayene eden bir dahiliyeci, hayata anne karnından itibaren eşlik eden bir nisaiyeci, yitirdiği hastasının ardından “Kızamık ağıdı” yakan bir çocuk doktoru, ömrü narkoz koklamakla geçen bir anestezist, her
ambulans sesinde yerinden fırlayan bir acilci, petri kutuları arasında bir mikrobiyolog, formaldehit kokuları
arasında bir patolog, her türlü hastalıkla tek başına başa çıkmaya çalışan bir kasaba doktoru, kimselerin
gitmek istemediği bir köy sağlık ocağında yalnız başına bir genel pratisyen, yirmi dört saat uykusuz geçen
nöbet ertesinde vizite hazırlanan bir asistan, aile sağlığı birimine hapsedilmiş bir aile hekimi,   meslek hayatının başlangıcında güvenlik soruşturmasına takılan bir genç hekim, KHK’yla anabilim dalından ve öğrencilerinden koparılmış bir akademisyen, işte ve evde çifte mesai yükünü taşıyan bir kadın hekim.
Her şeyden ve herkesten çok; doğumdan ölüme insanın en çıplak hallerine şahitlik ediyor, en çaresiz anlarında yardımına koşuyor, güçsüzlerin gücü, çaresizlerin çaresi olmak, ölümle ve hastalıklarla mücadele
etmek, sağlık ve şifa dağıtmak için çalışıyoruz.
Yılda 720 milyon muayene, 14 milyon yatan hasta, 5 milyon ameliyat, 1,3 milyon doğum gerçekleştiriyoruz.
Saatlerdir sancılar içinde kıvranan bir hastanın rahatlaması, dünyaya gözlerini yeni açan bir bebeğin ağlaması, günlerdir ateşler içinde yanan bir çocuğun gülümsemesi, yirmi dört saattir komadaki bir hastanın gözlerini açması, yaşlı bir teyzenin, amcanın avucumuza bıraktığı şükran dokunuşu, kaza mahallinden
hastaneye yetiştirdiğimiz acil vakanın yaşama tutunması, en yorgun anımızda bile ayakta kalmamıza, her
şeye yeniden başlamamıza yetiyor.
Bizi asıl yoranlar; mesleğimizin itibarsızlaştırılması, emeğimizin ucuzlatılması, kötü çalışma ortamları, ağır
çalışma koşulları, parça başı işleme dayalı ücretlendirme, piyasanın vahşi koşullarına terk edilen, ticarileşmiş sağlık hizmetleri, kışkırtılmış talep, kışkırtılmış şiddet ve sevgisiz, hürmetsiz, değer bilmez sağlık yöneticileri.
Yüz yıl önceki tıbbiyeliler, kökleri 19. Yüzyılın ortalarına dayanan örgütlenme bilincine sahiptiler ve işgale
karşı tepkilerini Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti’nin öncülüğünde gerçekleştirmişlerdi.
Bizler de kökleri 1929’da Etıbba Odaları ile atılan 90 yıllık tabip odalarımız ve Türk Tabipleri Birliği’nin öncülüğünde, yüz yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz.
Mesleki itibarımızı korumanın, haklarımızı savunmanın, sorunlarımızın çözümünün ancak ve ancak meslek
örgütümüzle ve örgütlü mücadelemizle olacağını biliyoruz.
Asla ve kat’a yılmıyoruz, bıkmıyoruz, korkmuyoruz!
Geçmişimizden aldığımız güçle ve geleceğe olan inancımızla mücadeleye devam!  
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
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Eğitimler ve Kurslar

102

ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

Eğitimler ve Kurslar
3 Mayıs 2018

Kurs
Erbane Kursu
Odamız Toplantı Salonu

21 Mayıs 2018

Film Okuma ve Eleştiri Atölyesi
Odamız Toplantı Salonu

28 Mayıs 2018

Film Okuma ve Eleştiri Atölyesi
Odamız Toplantı Salonu

13 -14 – 15- 16 Eylül 2018

TTB Bilirkişilik Eğitim Kursu
Odamız Toplantı Salonu

22 Eylül 2018

Kurs
Temel Geriatri Kursu
Dr. Figen Şahpaz
Odamız Toplantı Salonu

15 – 18 Kasım 2018

TTB Bilirkişilik Eğitimi Kursu
Odamız Toplantı Salonu

29 Kasım – 2 Aralık 2018

TTB Bilirkişilik Eğitimi
Odamız Toplantı Salonu

15 Aralık 2018

Eğitim
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bursiyerleri’ne
“Adölesan Dönemi Özellikleri” Konulu Eğitim
Eğitmen: Dr. Gülgün Kıran
Odamız Toplantı Salonu

15 – 16 Aralık 2018

Kurs
Tez ve Proje Yazım Kursu
Eğitimci: Dr. Vedat Bulut
Odamız Toplantı Salonu

28 Şubat – 3 Mart 2019

TTB Bilirkişilik Eğitimi
Odamız Toplantı Salonu

30 Mart 2019

Kurs
“Uygulamalı Resüsitasyon”
Eğitimci: Dr. Figen Şahpaz
Odamız Toplantı Salonu
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Panel – Konferans – Toplantılar - Forum ve Söyleşiler
10 Nisan 2018

Toplantı
1 Mayıs Tertip Komitesi Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

12 Nisan 2018

TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü
Hasta Hakları Kurul Toplantısı
Dr. Onur Naci Karahancı
TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü

25 Nisan 2018

Toplantı
1 Mayıs Tertip Komitesi Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

26 Nisan 2018

Toplantı
Hastanelerimizi Kapattırmayacağız Platformu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

26 Nisan 2018

Çağdaş Hekim Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

2 Mayıs 2018

Toplantı
Hastanelerimizi Kapattırmayacağız Platformu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

3 Mayıs 2018

TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü
Hasta Hakları Kurul Toplantısı
Dr. Onur Naci Karahancı
TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü

5 Mayıs 2018

XXII. Pratisyen Hekimlik Kongresi Düzenleme Komitesi Toplantısı’na Katılım
Sağlandı
Dr. Zafer Çelik
İstanbul

8 Mayıs 2018

Toplantı
1 Mayıs Tertip Komitesi Bütçe Kapama Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

9 Mayıs 2018

Çağdaş Hekim Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

11 Mayıs 2018

Eski ve Yeni Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı
Vişnelik Tesisleri

13 Mayıs 2018

TTB Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Toplantısı’na Katılım
Dr. Emel Bayrak
TTB Merkez Konseyi

17 Mayıs 2018

TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü
Hasta Hakları Kurul Toplantısı
Dr. Onur Naci Karahancı
TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü
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20 Mayıs 2018

TTB Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitim Toplantısı’na Katılım
Prof. Dr. Vedat Bulut, Dr. Ali Karakoç, Dr. Arif Müezzinoğlu, Dr. Emel
Bayrak, Dr. Gülgün İncirci Kıran, Dr. Ramazan Akçan
Kahya Otel

22 Mayıs 2018

Panel
Küresel Isınmaya Biyolojik Bakış
Sunum: Prof. Dr. Ali Demirsoy
Petrol-İş Sendikası

24 Mayıs 2018

Panel
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Sunumu
Toplumsal Cinsiyetin ABC’si
Sunum: Dr. Filiz Ak
Odamız Toplantı Salonu

27 Mayıs 2018

Kahvaltılı Toplantı
Yönetim Kurulumuz ve Komisyonlarımızın Geçmiş ve Önümüzdeki Dönemin
Değerlendirilmesi Konulu Kahvaltılı Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

29 Mayıs 2018

Çağdaş Hekim Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

30 Mayıs 2018

TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü
Hasta Hakları Kurul Toplantısı
Dr. Arif Müezzinoğlu
TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü

4 Haziran 2018

Toplantı
Seçili Kurullarımız ve Yönetim Kurulumuzun Ortak Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

5 Haziran 2018

Toplantı
Yönetim Kurulumuz ve Halk Sağlığı Uzmanları Ortak Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

8 Haziran 2018

Prof. Dr. Rıdvan Ege’nin 1. Yılı Anma Toplantısı’na Katılım
Ufuk Üniversitesi Balgat Kampüsü
Prof. Dr. Rıdvan Ege Konferans Salonu

17 Haziran 2018

HDP Ankara Milletvekillerinin Daveti ile Kahvaltılı Toplantıya Katılım
Prof. Dr. Vedat Bulut, Dr. Arif Müezzinoğlu
AKAR Otel

20 Haziran 2018

TTB Sağlıklı Beslenme Konulu Toplantıya Katılım
Dr. Emel Bayrak, Dr. Gülgün İncirci Kıran
TTB Merkez Konseyi

11 Temmuz 2018

Panel
Sayıştaş Raporu Işığında Şehir Hastaneleri Gerçeği
Moderatör: Dr. Bayazıt İlhan
Konuşmacı: Av. Özgür Erbaş
Odamız Toplantı Salonu
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19 Temmuz 2018

TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Kurul Toplantısı
Dr. Ali Karakoç
TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü

22 Temmuz 2018

TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı’na Katılım
Dr. Emel Bayrak
İstanbul Tabip Odası

8 Ağustos 2018

TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü
Hasta Hakları Kurul Toplantısı
Dr. Arif Müezzinoğlu
TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü

17 Ağustos 2018

Panel
Yeni Düzenlemeler Işığında Meslek Örgütleri ve Hekimliğin Geleceği
Hatay/Arsuz

29 Ağustos 2018

TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü
Hasta Hakları Kurul Toplantısı
Dr. Ali Karakoç
TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü

4 Eylül 2018

Hastanelerimizi Kapattırmayacağız Platformu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

9 Eylül 2018

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı’na Katılım
Dr. Gülgün İncirci Kıran
TTB Merkez Konseyi

13 Eylül 2018

Çağdaş Hekim Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

15 Eylül 2018

TTB Pratisyen Hekim Kol Toplantısı’na Katılım
Dr. Gül Bakır
Odamız Toplantı Salonu

22 Eylül 2018

Toplantı
TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu Toplantısı: Kriz, Sağlık Ortamı ve Şehir
Hastanelerine Etkisi
Prof. Dr. Vedat Bulut, Dr. Ali Karakoç
TTB Merkez Konseyi

27 Eylül 2018

Forum
Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri ve Sağlıkçı Tutumu
Prof. Dr. Vedat Bulut
Av. Ender Büyükçulha
Mardin Tabip Odası

30 Eylül 2018

Panel
Meme Kanseri Erken Tanı ve Teşhis
Dr. Kerim Bora Yılmaz
Sivrialan Kültür Derneği

6 Ekim 2018

TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı’na Katılım Sağlandı
Dr. Filiz Ünal
TTB Merkez Konseyi
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7 Ekim 2018

Etkin Demokratik TTB Toplantısı
Prof. Dr. Vedat Bulut, Dr. Ali Karakoç, Dr. Gülgün İncirci Kıran, Dr. Ramazan
Akçan, Dr. Emel Bayrak, Dr. Gül Bakır, Dr. Arif Müezzinoğlu
TTB Merkez Konseyi

10 Ekim 2018

Toplantı
İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanları Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

11 Ekim 2018

TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Kurul Toplantısı
Dr. Ali Karakoç
TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü

12 Ekim 2018

Toplantı
TTB Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu
Dr. Emel Bayrak
TTB Merkez Konseyi

13 Ekim 2018

Panel
“Sağlıkta Dönüşüm, Yalın Üretim ve Yabancılaşma”
Konuşmacılar: Dr. Mehmet Zencir, Dr. Coşkun Canıvar, Dr. Selçuk Çelik
TTB Merkez Konseyi

13-14 Ekim 2018

TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı
Dr. Utku Özcan
Dr. Derman Boztok
Manisa Tabip Odası

14 Ekim 2018

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı’na Katılım Sağlandı
Dr. Ercan Yavuz
TTB Merkez Konseyi

17 Ekim 2018

TTB Başkanlar Toplantısı’na Katılım
Dr. Vedat Bulut
TTB Merkez Konseyi

21 Ekim 2018

TTB Kültür Sanat Çalışma Grubu Kahvaltılı Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

21 Ekim 2018

Söyleşi
Edebiyat… Şart mıdır?
Konuk Yazar Yiğit Bener
Mülkiyeliler Birliği

27 Ekim 2018

TTB “Kriz, Krizin Sağlık Üzerine Etkileri ve Önümüzdeki Sürecin
Değerlendirilmesi” Konulu Toplantıya Katılım
Prof. Dr. Vedat Bulut
Dr. Arif Müezzinoğlu
İstanbul Tabip Odası

30 Ekim 2018

TTB HUV Danışma Kurulu Toplantısı’na Katılım
Dr. Emel Bayrak
TTB Merkez Konseyi

107

ANKARA TABİP ODASI

1 Kasım 2018

Toplantı
Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin Tartışılması
Odamız Toplantı Salonu

6 Kasım 2018

Ankara Barosu Toplantısına Katılım Sağlandı
Dr. İddamin Karahancı, Dr. Filiz Ünal
Ankara Barosu

8 Kasım 2018

TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü
Hasta Hakları Kurul Toplantısı
Dr. Arif Müezzinoğlu
TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü

11 Kasım 2018

Forum
Eğitim ve Çalışma Hakkımız İçin Kuğulu Park’ta Buluşuyoruz
Kuğulu Park

13 Kasım 2018

HÜTF Paneli
HÜTF Hekimlik Mesleği ve Tıp Öğrencileri ile ilgili Örgütler ve Çalışma
Alanları
Katılımcı: Prof. Dr. Vedat Bulut
HÜTF M Salonu

15 Kasım 2018

TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü
Hasta Hakları Kurul Toplantısı
Dr. Arif Müezzinoğlu
TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü

24 Kasım 2018

TTB GYK Toplantısı’na Katılım Sağlandı
Dr. Vedat Bulut, Dr. Ali Karakoç
Kahya Otel

26 Kasım 2018

Toplantı
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
ATO
Odamız Toplantı Salonu

29 Kasım 2018

TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Kurul Toplantısı
Dr. Arif Müezzinoğlu
TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü

29 Kasım 2018

Toplantı
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK
Ankara Şubeler Platformu ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası ve Ankara Tabip Odası
Odamız Toplantı Salonu
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4 Aralık 2018

Toplantı
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
Ankara Tabip Odası
Odamız Toplantı Salonu

6 Aralık 2018

Toplantı
Birinci Basamak Hekimleri ile
Odamız Toplantı Salonu

7 Aralık 2018

TC Ankara Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2019 Yılı Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti Belirleme Toplantısı’na Katılım
Dr. Bora Coşkun
TC Ankara Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

8 Aralık 2018

Toplantı
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve ATO
“Krize Karşı Emeğin Haklarını Savunmak için Omuz Omuza” Kampanyası
Konulu
Odamız Toplantı Salonu

8 Aralık 2018

TTB İnsan Hakları Kol Toplantısı
Dr. Ramazan Akçan
TTB Merkez Konseyi

9 Aralık 2018

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı’na Katılım Sağlandı
Dr. Sıtkı Kesedar
Dr. Ercan Yavuz
Dr. Sedat Abbasoğlu
TTB Merkez Konseyi

12 Aralık 2018

Panel
“İnsan Hakları Bağlamında “Öteki” Problemi”
Konuşmacı: Dr. Can Pençe
“Sağlık Hizmet Sunumunda “Ötekiler” Hasta Mahpuslar”
Konuşmacı: Dr. Ramazan Akçan
Odamız Toplantı Salonu

15 Aralık 2018

TTB Pratisyen Hekim Kolu Yürütme Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

17 Aralık 2018

Sağlık Politikaları Komisyonu ve İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
Paneli
Moderatör: Dr. Muharrem Baytemur Konuşmacılar: Mustafa Durmuş
(Ekonomik Kriz ve 2019 Bütçesi)
Dr. Mehmet Zencir
(Krizin Sağlık Alanına Etkisi)
Odamız Toplantı Salonu
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21 Aralık 2018

Toplantı
İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları Risk Yönetimi Grubu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

22 Aralık 2018

Panel
Türkiye Modern Cerrahi Eğitim ve Araştırma Derneği “Sağlıkta Şiddet
Paneli”
Konuşmacı: Dr. Vedat Bulut
“Sağlıkta Mobbingi Artıran Bir Etken Olarak Sağlıkta Dönüşüm”
Ufuk Üniversitesi Balgat Kampüsü
Dr. Rıdvan Ege Konferans Salonu

25 Aralık 2018

Panel
“Şehir Hastanelerinin Açılması ile Diğer Sağlık Çalışanlarının Özlük
Haklarındaki Kayıplar”
Konuşmacı: Onur Bakır
Odamız Toplantı Salonu

6 Ocak 2019

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Genel Kurullar Toplantısı’na
Katılım
Dr. Emel Bayrak
TTB Merkez Konseyi

9 Ocak 2019

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekanlar Toplantısı
14 Mart Tıp Bayramı
Prof. Dr. Vedat Bulut
Ufuk Üniversitesi A Blok V -1Toplantı Salonu

10 Ocak 2019

TC Ankara Valiliği il Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Kurul Toplantısı
Dr. Vedat Bulut
TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

15 Ocak 2019

Toplantı
Hastanemizi Kapattırmayacağız Platformu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

17 Ocak 2019

Çağdaş Hekim Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

22 Ocak 2019

İnsan Hakları Komisyonu Paneli
Açlık Grevlerinde Hekimin Rolü Moderatör: Dr. Korel Yalman Konuşmacılar:
Dr. Filiz Ünal
(Açlık Grevine Tıbbi Yaklaşım)
Dr. Benan Koyuncu
(Açlık Grevlerinde Vaka Yönetimi)
Odamız Toplantı Salonu

26 Ocak 2019

Panel
Adalet ve Demokrasi Haftası Etkinlikleri: “Adaletsizlik Sağlığa Zararlıdır”
Moderatör: Dr. Atilla Ilıman Konuşmacılar: Dr. Vedat Bulut,
Av. Ender Büyükçulha
Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi
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31 Ocak 2019

TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü
Hasta Hakları Kurul Toplantısı
Dr. Arif Müezzinoğlu
TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü

5 Şubat 2019

Forum
Kadın Hekim Olmak
Moderatör: Dr. Selma Güngör
Odamız Toplantı Salonu

9 Şubat 2019

TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı
Dr. Gül Bakır
Dr. Zafer Çelik
TTB Merkez Konseyi

12 Şubat 2019

Konferans
Rusya’dan İzlenimler
Konuşmacılar: Tezcan Karakuş Candan Ivan Starodubtsev
Muteber Osmanpaşaoğlu
Cansen Kılıççöte
Odamız Toplantı Salonu

12 Şubat 2019

Hastanemi Kapatma Platformu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

14 – 15 Şubat 2019

Toplantı
Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi
Dr. Emel Bayrak
TC Kişisel Verileri Koruma Kurumu Rehberlik, Araştırma ve Kurumsal
İletişim Dairesi Başkanlığı

16 Şubat 2019

TTB Tıp Öğrencileri Kolu Genel Kurulu Toplantısı’na ATO Tıp Öğrencileri
Komisyonundan 6 Kişi Katıldı
İstanbul Tabip Odası

18 Şubat 2019

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekanlar Toplantısı
Prof. Dr. Vedat Bulut
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi A Blok Rektörlük Katı V-1 Toplantı Salonu

22 – 24 Şubat 2019

TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması
Dr. Gül Bakır
Dr. Tolunay Tutulmaz
Dr. Filiz Ünal
Dr. Ümit Yaşar Öztoprak
Dr. Güvenç Baran
Dr. Remziye Yılmaztürk
Dr. Zafer Çelik
Antalya

23 Şubat 2019

Söyleşi ve Film Gösterimi
“Zor Zamanlarda Çocuk Haklarını Savunmak”
Moderatör: Ezgi Koman
Odamız Toplantı Salonu
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26 Şubat 2019

Panel
Çalışma Yaşamında Tükenmişlik ve Diğer Psiko-Sosyal Risk Etmenleri
Konuşmacı: Dr. İrem Yıldız
Odamız Toplantı Salonu

28 Şubat 2019

Panel
Risk Yönetimi Ankara Grubu Etkinliği İSG Profesyonelleri İçin İletişim
Konuşmacı: Ahmet İlbars
Odamız Toplantı Salonu

5 Mart 2019

Çağdaş Hekim Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

7 Mart 2019

TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Kurul Toplantısı
Dr. Arif Müezzinoğlu
TC Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü

9 Mart 2019

Panel
Hekimliğin/Tıbbın İtibarsızlaştırılması “Malpraktis Davaları”
Av. Dr. İddamin Karahancı
“Alternatif Tıp ve Tıp Dışı Yeni Arayışlar”
Prof. Dr. Nilay Etiler
“Medya ve Tıp”
Doğan Tılıç
“İlaç Şirketlerinin Tıp Üzerindeki Etkisi” Prof. Dr. Ersin Yarış
Odamız Toplantı Salonu

11 Mart 2019

Panel
“Sağlıklı Kent”
Moderatör: Prof. Dr. Çağatay Güler
Konuşmacılar:
Tezcan Karakuş Candan
(Mimarlar Odası Ank.Şubesi Başkanı)
Prof. Dr. H. Tarık Şengül
(ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Şehir Plancısı)
Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz
(Ankara Tabip Odası)
Çankaya Belediyesi
Çağdaş Sanatlar Merkezi

16 Mart 2019

Söyleşi
Fidanlarla Çınarlar Buluşması Kahvaltılı Söyleşi
“Ne Suya, Ne Sabuna”
Konuşmacı: Prof. Dr. Zafer Öner
Odamız Toplantı Salonu
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19 Mart 2019

TTB “Mesleki Bağımsızlık ve Barış Savunusu” Toplantısı’na Katılım Sağlandı
Dr. Vedat Bulut
Dr. Ali Karakoç
Dr. Emel Bayrak
Dr. Arif Müezzinoğlu
Dr. Gül Bakır
Dr. Gülgün İncirci Kıran
Dr. Ramazan Açan
TTB Merkez Konseyi

24 Mart 2019

TTB Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Genel Değerlendirme Toplantısı’na
Katılım
Dr. Emel Bayrak
TTB Merkez Konseyi

26 Mart 2019

Panel
“1. Basamak İçin Akciğer Radyolojisi”
Sunum: Dr. İbrahim Akkurt
Odamız Toplantı Salonu

20 Nisan 2019

Panel
“İnsan Hakları ve Hekim Sorumluluğu”
Konuşmacı: Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı
Odamız Toplantı Salonu
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Fakülteler İntörn Toplantılarımız
17 Nisan 2018

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Emel Bayrak
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Binası

18 Nisan 2018

AÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Emel Bayrak
Odamız Toplantı Salonu

2 Mayıs 2018

HÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Onur Naci Karahancı, Dr. Ramazan Akçan
HÜTF Nusret Fişek Konferans Salonu

23 Mayıs 2018

AÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Prof. Dr. Vedat Bulut
Odamız Toplantı Salonu

24 Mayıs 2018

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Prof. Dr. Vedat Bulut
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Toplantı Salonu

1 Haziran 2018

HÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Arif Müezzinoğlu, Dr. Ramazan Akçan
HÜTF 1 Nolu Konferans Salonu

5 Haziran 2018

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Emel Bayrak
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Toplantı Salonu

6 Haziran 2018

AÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Prof. Dr. Vedat Bulut
Odamız Toplantı Salonu

2 Temmuz 2018

HÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Ramazan Akçan
HÜTF Nusret Fişek Konferans Salonu

11 Temmuz 2018

AÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Prof. Dr. Vedat Bulut
Odamız Toplantı Salonu

27 Temmuz 2018

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Emel Bayrak
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu

8 Ağustos 2018

AÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Prof. Dr. Vedat Bulut
Odamız Toplantı Salonu
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16 Ağustos 2018

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Emel Bayrak
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu

3 Eylül 2018

HÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Ramazan Akçan
HÜTF Nusret Fişek Toplantı Salonu

19 Eylül2018

AÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Prof. Dr. Vedat Bulut
Odamız Toplantı Salonu

21 Eylül 2018

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Emel Bayrak
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu

1 Ekim 2018

HÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Ramazan Akçan
HÜTF Nusret Fişek Konferans Salonu

5 Ekim 2018

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Emel Bayrak
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Toplantı Salonu

17 Ekim 2018

AÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Vedat Bulut
Odamız Toplantı Salonu

7 Kasım 2018

AÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Vedat Bulut
Odamız Toplantı Salonu

9 Kasım 2018

HÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Ramazan Akçan
HÜTF 1 Nolu Konferans Salonu

9 Kasım 2018

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Arif Müezzinoğlu
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu

3 Aralık 2018

HÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Ramazan Akçan
HÜTF Nusret Fişek Konferans Salonu

7 Aralık 2018

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Emel Bayrak
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu

12 Aralık 2018

AÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Vedat Bulut
Odamız Toplantı Salonu
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2 Ocak 2019

HÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Arif Müezzinoğlu
HÜTF Nusret Fişek Konferans Salonu

4 Ocak 2019

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Arif Müezzinoğlu
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanlık Toplantı Salonu

16 Ocak 2019

AÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Vedat Bulut
Odamız Toplantı Salonu

1 Şubat 2019

HÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Ramazan Akçan
HÜTF Nusret Fişek Konferans Salonu

8 Şubat 2019

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Emel Bayrak
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu

19 Şubat 2019

AÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Arif Müezzinoğlu
Odamız Toplantı Salonu

1 Mart 2019

HÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Ramazan Akçan
HÜTF Nusret Fişek Konferans Salonu

1 Mart 2019

AÜTF İntörn Toplantısı
Prof. Dr. Vedat Bulut
Odamız Toplantı Salonu

8 Mart 2019

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Emel Bayrak
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu

19 Mart 2019

AÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Arif Müezzinoğlu
Odamız Toplantı Salonu

1 Nisan 2019

HÜTF Halk Sağlığı İntörn Toplantısı
Dr. Ramazan Akçan
HÜTF 1 Nolu Konferans Salonu
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Kurultaylar – Sempozyumlar – Çalıştaylar – Seminerler - Kongreler
8-9-10 Haziran 2018

TTB 69. Büyük Kongresi’ne Katılım
Devlet Su İşleri Konferans Salonu

8 - 11 Kasım 2018

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi
‘ne Katılım Sağlandı
Dr. Gülgün Kıran, Dr. Gül Bakır, Dr. Muharrem Baytemur, Dr. Zafer
Kahyaoğlu, Dr. Sezai Berber, Dr. Sıtkı Kesedar, Dr. Zafer Çelik, Dr. Hande
Gazey, Dr. Ercan Yavuz, Dr. Figen Şahpaz, Dr. Serdar Koç, Dr. Ayşe Nur
Canoğlu, Dr. Nurten Çakmak, Dr. Canan Demir, Dr. Emel Bayrak, Dr. Selma
Güngör, Dr. Karer Yurtdaş
Hatay

17 Kasım 2018

Çalıştay
Mobbing’de Sağlık, Sağlık’ta Mobbing
AÜTF İbni Sina Hastanesi
Hasan Ali Yücel Konferans Salonu

8 Aralık 2018

XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı
Dr. Dilek Aslan
Dr. Özlem Azap
Dr. Pınar İçel Çepe
Dokuz Eylül Üniversitesi Eski Derslikler Konferans Salonu

15 – 16 Aralık 2018

TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı
Dr. Arif Müezzinoğlu
Dr. Filiz Ak
Dr. Nüket Örnek Büken
Dr. Onur Naci Karahancı
TTB Merkez Konseyi

16 Aralık 2018

Çalıştay
Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri Sözleşmeler Çalıştayı’na Katılım
Dr. Emel Bayrak
İstanbul Tabip Odası

9 – 10 Şubat 2019

TTB Kadın Hekim Olmak Çalıştayı
Dr. Filiz Ak Azar, Dr. Şevkat Bahar Özvarış, Dr. Hülya Uluğtürken, Hazal
Böcü, Gül Usar Yıldız, Dr. Gülgün Kıran
Konyaaltı Öğretmenevi -Antalya

27 Nisan 2019

Sempozyum
Dr. Nevzat Eren Halk Sağlığı Sempozyumu
AÜTF İbni Sina Hastanesi
Hasan Ali Yücel Konferans Salonu
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Mezuniyet Törenleri
22 Haziran 2018

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mezuniyet Töreni
Prof. Dr. Vedat Bulut
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bağlıca Kampüsü

28 Haziran 2018

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mezuniyet Töreni
Dr. Deniz Erdoğdu
Ufuk Üniversitesi Balgat Kampüsü

29 Haziran 2018

GÜTF Mezuniyet Töreni
Dr. Arif Müezzinoğlu
Nazım Hikmet Kongre Sanat Merkezi

29 Haziran 2018

AÜTF Mezuniyet Töreni
Dr. Ali Karakoç
AÜTF Rektörlük Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi

2 Temmuz 2018

HÜTF Mezuniyet Töreni
Dr. Emel Bayrak
HÜTF Açık Anfi
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Yönetim – Komisyon – Onur Kurulu – Denetleme Kurulu Toplantıları
13 Nisan 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

13 Nisan 2018

TÖK Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

16 Nisan 2018

Komisyon Toplantısı
İnsan Hakları Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

18 Nisan2018

Halk Sağlığı Komisyonu Sunumu
“Kapitalizm Çocuk Edebiyatını Nasıl Yönlendiriyor?”
Odamız Toplantı Salonu

19 Nisan 2018

Komisyon Toplantısı
Aile Hekimliği Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

20 Nisan 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

24 Nisan 2018

Komisyon Toplantısı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

25 Nisan 2018

Halk Sağlığı Komisyonu Sunumu
“Yurtdışında Gelecek Arayışları”
Odamız Toplantı Salonu

27 Nisan 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

4 Mayıs 2018

TÖK Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

4 Mayıs 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

7 Mayıs 2018

Komisyon Toplantısı
İnsan Hakları Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

9 Mayıs 2018

Halk Sağlığı Komisyonu Sunumu
Marx’ın “Kapital”inde Kadınlar
Sunum: Evrim Gökçe
Odamız Toplantı Salonu

11 Mayıs 2018

TÖK Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

16 Mayıs 2018

Onur Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

17 Mayıs 2018

Komisyon Toplantısı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu
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17 Mayıs 2018

Komisyon Toplantısı
Örgütlenme Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

18 Mayıs 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

21 Mayıs 2018

HP Yayın Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

23 Mayıs 2018

Halk Sağlığı Komisyonumuzun 30. Yıl Kutlama Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

25 Mayıs 2018

TÖK Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

25 Mayıs 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

30 Mayıs 2018

Halk Sağlığı Komisyonu Sunumu
Odamız Toplantı Salonu

30 Mayıs 2018

Komisyon Toplantısı
Örgütlenme Komisyonu Toplantısı
Mimarlar Odası

30 Mayıs 2018

Komisyon Toplantısı
Sağlık Politikaları Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

1 Haziran 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

21 Haziran 2018

Onur Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

21 Haziran 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

2 Temmuz 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

5 Temmuz 2018

Komisyon Toplantısı
Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

9 Temmuz 2018

Onur Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

10 Temmuz 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

17 Temmuz 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

18 Temmuz 2018

Komisyon Toplantısı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu
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31 Temmuz 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

2 Ağustos 2018

Örgütlenme Komisyonu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

7 Ağustos 2018

HP Yayın Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

9 Ağustos 2018

Onur Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

14 Ağustos 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

28 Ağustos 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

6 Eylül 2018

Komisyon Toplantısı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

6 Eylül 2018

Örgütlenme Komisyonu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

7 Eylül 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

10 Eylül 2018

Komisyon Toplantısı
İnsan Hakları Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

10 Eylül 2018

Sağlık Politikaları Komisyonu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

12 Eylül 2018

Halk Sağlığı Komisyonu Sunumu
Türkiye’de Şarbon Salgını
Neden Çıktı? Ne Boyutta? Ne Yapmalı?
Konuşmacılar: Dr. Mine Önal
Prof. Dr. Ufuk Tansel
Prof. Dr. Necati Dedeoğlu
Moderatör: Dr. Ebru Basa
Odamız Toplantı Salonu

14 Eylül 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

14 Eylül 2018

TÖK Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

15 Eylül 2018

Komisyon Toplantısı
Asistan Hekim Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

17 Eylül 2018

Komisyon Toplantısı
Aile Hekimliği Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu
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18 Eylül 2018

Komisyon Toplantısı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

20 Eylül 2018

Onur Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

20 Eylül 2018

Örgütlenme Komisyonu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

20 Eylül 2018

Komisyon Toplantısı
Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

21 Eylül 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

25 Eylül 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

26 Eylül 2018

Halk Sağlığı Komisyonu Sunumu
İş Cinayetleri Bağlamındaki Bir Vaka İncelemesi: 3. Havalimanı İşçileri
Konuşmacı: Özlem Şen Abay
Odamız Toplantı Salonu

3 Ekim 2018

Sağlık Politikaları Komisyonu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

3 Ekim 2018

Halk Sağlığı Komisyonu Film Gösterimi
ARİTMİ
“Putin Rusyasında Sağlık Emekçileri”
Odamız Toplantı Salonu

3 Ekim 2018

Komisyon Toplantısı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

4 Ekim 2018

Komisyon Toplantısı
Aile Hekimliği Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

4 Ekim 2018

Komisyon Toplantısı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

5 Ekim 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

5 Ekim 2018

TÖK Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

10 Ekim 2018

Halk Sağlığı Komisyonu Sunumu
Türkiye’de Kriz İşçiler ve Yoksullar
Konuşmacı: Serdal Bahçe
Odamız Toplantı Salonu

12 Ekim 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu
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15 Ekim 2018

Komisyon Toplantısı
İnsan Hakları Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

17 Ekim 2018

Halk Sağlığı Komisyonu Sunumu
Neden ‘İngilizce Tıp Eğitimi’ Değil?
Odamız Toplantı Salonu

18 Ekim 2018

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Film Gösterimi
“İşçilik”
Odamızı Toplantı Salonu

18 Ekim 2018

Onur Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

19 Ekim 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

19 Ekim 2018

TÖK Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

24 Ekim 2018

Halk Sağlığı Komisyonu Sunumu
İbni Sina Emekçileri Çalışma Koşullarını Anlatıyor
Odamız Toplantı Salonu

24 Ekim 2018

HP Yayın Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

25 Ekim 2018

Komisyon Toplantısı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

31 Ekim 2018

Halk Sağlığı Komisyonu Sunumu
Depresyonun Toplumsal Nedenleri
Konuşmacı: Mert Güngör
Odamız Toplantı Salonu

31 Ekim 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

6 Kasım 2018

Komisyon Toplantısı
İnsan Hakları Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

7 Kasım 2018

Halk Sağlığı Komisyonu Sunumu
Özgürlük mü, Özgürleşme mi? Stoacılardan Marx’a Yönteme Dair
Odamız Toplantı Salonu

7 Kasım 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

9 Kasım 2018

TÖK Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

13 Kasım 2018

Komisyon Toplantısı
İnsan Hakları Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

123

ANKARA TABİP ODASI

124

14 Kasım 2018

Halk Sağlığı Komisyonu Sunumu
Neden ‘Bireyselleştirilmiş Tıp’ Değil?
Odamız Toplantı Salonu

15 Kasım 2018

Onur Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

16 Kasım 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

19 Kasım 2018

Sağlık Politikaları Komisyonu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

20 Kasım 2018

Komisyon Toplantısı
İnsan Hakları Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

21 Kasım 2018

Halk Sağlığı Komisyonu Sunumu
Bilimde Kadınlar: Neredeyiz?
Sunum: Evrim Gökçe
Odamız Toplantı Salonu

23 Kasım 2018

HP Yayın Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

23 Kasım 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

24 Kasım 2018

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Toplantısı
“Dr. Aynur Dağdemir’i Anma Etkinliği
Odamız Toplantı Salonu

27 Kasım 2018

Komisyon Toplantısı
Asistan Hekim Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

27 Kasım 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

28 Kasım 2018

Halk Sağlığı Komisyonu Sunumu
İklim Değişikliği Nedir? Nasıl Mücadele Edeceğiz?
Konuşmacılar: Hasan Barış Ilgaz, Güneş Gürova
Odamız Toplantı Salonu

28 Kasım 2018

Komisyon Toplantısı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

29 Kasım 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

3 Aralık 2018

Komisyon Toplantısı
İnsan Hakları Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

4 Aralık 2018

Sağlık Politikaları Komisyonu Film Gösterimi
Küf
Odamız Toplantı Salonu
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5 Aralık 2018

Halk Sağlığı Komisyonu Film Gösterimi
Hastabakıcı
Yönetmen: Soner Sert
Odamız Toplantı Salonu

7 Aralık 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

12 Aralık 2018

Halk Sağlığı Komisyonu Sunumu
Yapay Zeka ve Yeni Teknolojilerin Topluma Etkisi Ne Olacak?
Konuşmacı: Dr. Burçak Özoğlu
Odamız Toplantı Salonu

13 Aralık 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

14 Aralık 2018

TÖK Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

18 Aralık 2018

Komisyon Toplantısı
İnsan Hakları Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

18 Aralık 2018

Komisyon Toplantısı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

19 Aralık 2018

Halk Sağlığı Komisyonu Sunumu
40. Yılında Alma Ata Bildirgesi - Konuşmacılar: Dr. Şevkat Bahar Özvarış,
Dr. Erhan Nalçacı, Dr. Akif Akalın
Odamız Toplantı Salonu

20 Aralık 2018

Onur Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

20 Aralık 2018

Komisyon Toplantısı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

21 Aralık 2018

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

23 Aralık 2018

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Atölye Çalışması ve Kahvaltı
“Sağlık Haberciliğinde Medyada Eril Dilin İzinde”
Konuşmacı: Funda Şenol Cantek (Gazeteci/Yazar)
Odamız Toplantı Salonu

26 Aralık 2018

Halk Sağlığı Komisyonu Yeni Yıl Kutlaması
Odamız Toplantı Salonu

26 Aralık 2018

Komisyon Toplantısı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

3 Ocak 2019

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu
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7 Ocak 2019

HP Yayın Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

7 Ocak 2019

Komisyon Toplantısı
İnsan Hakları Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

7 Ocak 2019

Komisyon Toplantısı
Asistan Hekim Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

10 Ocak 2019

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

10 Ocak 2019

Komisyon Toplantısı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

14 Ocak 2019

Komisyon Toplantısı
İnsan Hakları Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

15 Ocak 2019

Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu Sunumu
“Kadın Dostu Kentler” - Konuşmacı: Funda Şenol Cantek (Gazeteci/Yazar)
Odamız Toplantı Salonu

17 Ocak 2019

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

18 Ocak 2019

TÖK Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

23 Ocak 2019

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

23 Ocak 2019

Komisyon Toplantısı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

23 Ocak 2019

Halk Sağlığı Komisyonu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

28 Ocak 2019

Komisyon Toplantısı
İnsan Hakları Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

29 Ocak 2019

Komisyon Toplantısı
Aile Hekimliği Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

30 Ocak 2019

Halk Sağlığı Komisyonu Film Gösterimi
Devrim Televizyondan Yayınlanmayacak
Odamız Toplantı Salonu

30 Ocak 2019

Komisyon Toplantısı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu
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31 Ocak 2019

Onur Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

31 Ocak 2019

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

31 Ocak 2019

Komisyon Toplantısı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

4 Şubat 2019

Komisyon Toplantısı
İnsan Hakları Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

5 Şubat 2019

Sağlık Politikaları Komisyonu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

6 Şubat 2019

Halk Sağlığı Komisyonu Sunumu Türkiye’de Suriyeli İşçilerin Çalışma ve
Yaşam Koşulları
Sunum: Ayçin Özoktay, Kansu Yıldırım Odamız Toplantı Salonu

7 Şubat 2019

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

13 Şubat 2019

Halk Sağlığı Komisyonu Sunumu Sağlığın Ekonomik Politiği: Değişen Kamu
Hizmeti Dönüşen Hekimlik
Sunum: Gamze Yücesan Özdemir
Odamız Toplantı Salonu

14 Şubat 2019

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

18 Şubat 2019

Komisyon Toplantısı
İnsan Hakları Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

20 Şubat 2019

Halk Sağlığı Komisyonu Sunumu
Aile Hekimliğinde Bugün
Konuşmacı: Selin Fırat
Odamız Toplantı Salonu

20 Şubat 2019

Komisyon Toplantısı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

20 Şubat 2019

Komisyon Toplantısı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

21 Şubat 2019

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

22 Şubat 2019

TÖK Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

27 Şubat 2019

Onur Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu
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27 Şubat 2019

Komisyon Toplantısı
Asistan Hekim Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

27 Şubat 2019

Halk Sağlığı Komisyonu Film Gösterimi Franz Kafka’nın Eserinden
“Bir Köy Hekimi”
Sunum: Yasemin Doğan
Odamız Toplantı Salonu

28 Şubat 2019

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

1 Mart 2019

TÖK Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

4 Mart 2019

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

4 Mart 2019

Komisyon Toplantısı
İnsan Hakları Komisyonu
Odamız Toplantı Salonu

6 Mart 2019

Halk Sağlığı Komisyonu Sunumu Kadına Şiddet Biter mi?
Sunum: Mervenur Bay
Odamız Toplantı Salonu

7 Mart 2019

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

8 Mart 2019

TÖK Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

18 Mart 2019

Komisyon Toplantısı
İnsan Hakları Komisyonu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

20 Mart 2019

Halk Sağlığı Komisyonu Sunumu Türkiye’de Uyuşturucu Sorunu Nasıl
Önlenir?
Sunum: Ekin Şen
Odamız Toplantı Salonu

21 Mart 2019

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu

28 Mart 2019

Yönetim Kurulu Toplantısı
Odamız Toplantı Salonu
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Miting – Yürüyüş – Eylem ve Etkinlikler
1 Mayıs 2018

1 Mayıs Emek, Mücadele ve Dayanışma Günü
Tandoğan

19 Temmuz 2018

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Duruşması
Ankara Adliyesi

28 Temmuz 2018

TTB Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans Buluşması’na Katılım
Prof. Dr. Vedat Bulut
Urfa Tabip Odası

28 Eylül 2018

Cizre Duruşması
Prof. Dr. Vedat Bulut
Dr. Ali Karakoç
Av. Ender Büyükçulha
Mardin

10 Ekim 2018

10 Ekim Katliamının 4.Yılı Anma Etkinliklerine Katılım
Dr. Ali Karakoç
Dr. Vedat Bulut
Barış Anıtı Önü

10 Ekim 2018

Nöbet Eylemi
Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum Temalı Nöbet Eylemi
Kuğulu Park

11 Ekim 2018

Nöbet Eylemi
Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum Temalı Nöbet Eylemi
Kuğulu Park

12 Ekim 2018

Nöbet Eylemi
Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum Temalı Nöbet Eylemi
Kuğulu Park

13 Ekim 2018

Nöbet Eylemi
Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum Temalı Nöbet Eylemi
Kuğulu Park

14 Ekim 2018

Nöbet Eylemi
Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum Temalı Nöbet Eylemi
Kuğulu Park

15 Ekim 2018

Nöbet Eylemi
Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum Temalı Nöbet Eylemi
Kuğulu Park

16 Ekim 2018

Nöbet Eylemi
Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum Temalı Nöbet Eylemi
Kuğulu Park

2 Kasım 2018

Nöbet Eylemi
AKP’nin Yasa Tasarısına Karşı “Hekimler Kandırmaca Değil, Haklarını
İstiyor” Nöbet Eylemi
Kuğulu Park
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5 Kasım 2018

Oturma Nöbet Eylemi
“Şiddeti Değil Çalışma Hakkını Engelleyen Yasayı Kabul Etmeyeceğiz”
Oturma Nöbeti
Türk Tabipleri Birliği Önü

5 Kasım 2018

Nöbet Eylemi
AKP’nin Yasa Tasarısına Karşı “Hekimler Kandırmaca Değil, Haklarını
İstiyor” Nöbet Eylemi
Kuğulu Park

25 Kasım 2018

Toplum ve Hekim Dergisi 40. Yıl Etkinliği’ne Katılım
Dr. Vedat Bulut
Dr. Ali Karakoç
Kahya Otel

26 Aralık 2018

Cizre Ambulans Davası Duruşması’na Katılım
Dr. Vedat Bulut
Dr. Ali Karakoç
Dr. Av. İddamin Karahancı
Mardin

27 Aralık 2018

TTB MK Üyelerinin Duruşması’na Katılım
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi

26 Ocak 2019

Uğur Mumcu Etkinlikleri
Çankaya Belediyesi
Çağdaş Sanatlar Merkezi

17 Mart 2019

İstanbul’da “1919’dan 2019’a Büyük Hekim Yürüyüşü”
Toplanma: Haydarpaşa Numune EA Hastanesi Bahçesi
Basın Açıklaması: Kadıköy İskele Meydanı
İstanbul

20 Mart 2019

TTB MK Üyeleri Duruşması’na Katılım
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi
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Yönetim Kurulumuza Yapılan Ziyaretler
20 Nisan 2018

20 Nisan 2018
27 Nisan 2018

27 Nisan 2018
25 Mayıs 2018
1 Haziran 2018

4 Haziran 2018
10 Temmuz 2018
31 Temmuz 2018
25 Eylül 2018

25 Ekim 2018

16 Ocak 2019

23 Ocak 2019

14 Şubat 2019

28 Şubat 2019
28 Şubat 2019

Ziyaret
İşçi Filmleri Festivali Türkiye Koordinasyonu Yetkililerinin Yönetim
Kurulumuza Ziyareti
Ziyaret
HDP Yetkililerinin Yönetim Kurulumuza Ziyareti
Ziyaret
İnsan Hakları Derneği Ankara Şube Yöneticilerinin Yönetim Kurulumuza
Ziyareti
Ziyaret
SES Ankara Şube Yöneticilerinin Yönetim Kurulumuza Ziyareti
Ziyaret
Hemşireler Derneği Yöneticilerinin Yönetim Kurulumuza Ziyareti
Ziyaret
Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara 1. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı
Ali Rıza Aydın ve Arkadaşlarının Yönetim Kurulumuza Ziyareti
Ziyaret
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl Yönetim Kurulumuza Ziyareti
Ziyaret
CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal’ın Yönetim Kurulumuza Ziyareti
Ziyaret
Muayenehane Hekimleri Derneği Yetkililerinin Yönetim Kurulumuza Ziyareti
Ziyaret
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun
Yönetim Kurulumuza Ziyareti
Ziyaret
Ankara Aile Hekimliği Yönetim Kurulu’nun
Yönetim Kurulumuza Ziyareti
Ziyaret
Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Divan Heyeti’nin Yönetim Kurulumuza
Ziyareti
Ziyaret
Halkevleri Genel Merkezi Yönetim Kurulu’ndan Dilşat Aktaş ve
Arkadaşlarının Yönetim Kurulumuza Ziyareti
Ziyaret
Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi Genel
Sekreteri Kadir Tarık Kalaycı ve Sayman Salih Işık’ın Yönetim Kurulumuza
Ziyareti
Ziyaret
TUSMER Yetkililerinin Yönetim Kurulumuza Ziyareti
Ziyaret
TKP Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı
Fatma Korur’un Yönetim Kurulumuza Ziyareti
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7 Mart 2019

7 Mart 2019
14 Mart 2019
18 Mart 2019

25 Mart 2019
28 Mart 2019
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Ziyaret
MTA Emekliler Derneği Başkanı Hüseyin Göncü’nün Yönetim Kurulumuza
Ziyareti
Ziyaret
Dr. Zafer Öner’in Yönetim Kurulumuza Ziyareti
Ziyaret
CHP Ankara İl Yöneticilerinin Yönetim Kurulumuza Ziyareti
Ziyaret
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar’ın Yönetim
Kurulumuza Ziyareti
Ziyaret
Zeki Çelik (Eski Ankara Milletvekili)nin Prof. Dr. Vedat Bulut’u Ziyareti
Ziyaret
Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tülin Oygür’ün
Yönetim Kurulumuza Ziyareti
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Yönetim Kurulumuzun Yaptığı Ziyaretler
6 Temmuz 2018

Ziyaret
TTB Merkez Konseyi Yöneticileri Yönetim Kurulumuzca Ziyaret Edildi

13 Eylül 2018

Ziyaret
SB Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selim Selçuk
Çomoğlu Makamında Ziyaret Edildi
Prof. Dr. Vedat Bulut, Dr. Gülgün İncirci Kıran

21 Eylül 2018

Ziyaret
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kasım Kılıçarslan
Makamında Ziyaret Edildi
Prof. Dr. Vedat Bulut

3 Ekim 2018

Ziyaret
Ankara Valiliği Vali Yardımcısı
Kemal Karadağ Makamında Ziyaret Edildi
Prof. Dr. Vedat Bulut, KESK, DİSK

26 Ekim 2018

Ziyaret
CHP Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu Makamında Ziyaret Edildi
Dr. Vedat Bulut, Dr. Atilla Ilıman

15 Kasım 2018

Ziyaret
CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım Makamında Ziyaret Edildi
Dr. Vedat Bulut

4 Şubat 2019

Ziyaret
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikri İçli Makamında Ziyaret
Edildi
Prof. Dr. Vedat Bulut, Dr. Arif Müezzinoğlu, Dr. Gülgün Kıran
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Makamı

5 Şubat 2019

Ziyaret
TOBB ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berkten Berkalp
Makamında Ziyaret Edildi
Prof. Dr. Vedat Bulut, Dr. Ali Karakoç
TOBB ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Makamı

6 Şubat 2019

Ziyaret
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu
Makamında Ziyaret Edildi
Prof. Dr. Vedat Bulut, Dr. Gülgün Kıran
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Makamı

28 Şubat 2019

Ziyaret
YÖK Başkanı Yekta Saraç Makamında Ziyaret Edildi
Ankara İli Tıp Fakültesi Dekanları ve Prof. Dr. Vedat Bulut
Konu: 14 Mart Tıp Bayramı
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4 Mart 2019

Ziyaret
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ünase Büyükkoçak
Ziyaret Edildi
Prof. Dr. Vedat Bulut
Çukurambar Koru Hastanesi 2. Kat Toplantı Salonu

4 Mart 2019

Ziyaret
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali Koşar Ziyaret Edildi
Prof. Dr. Vedat Bulut
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık

5 Mart 2019

Ziyaret
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Derya Aldemir Ziyaret Edildi Prof. Dr. Vedat Bulut

14 Mart 2019

14 Mart ANITKABİR Ziyareti
Ankara İli Tıp Fakültesi Dekanları ve Prof. Dr. Vedat Bulut

14 Mart 2019

Ziyaret
Ankara Valisi Vasip Şahin Makamında Ziyaret Edildi
Dr. Vedat Bulut
Özgür Topçu
Tayfun Görgün
İsmet Meydan
Ali Şahin

16 Mart 2019

Nazım Hikmet ve Puşkin Kültür Merkezi Ziyareti
Altındağ
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Kültürel - Sosyal Etkinlikler ve Anmalar
28 Nisan 2018

Ankara Dişhekimleri Odası 17. Olağan Genel Kurulu’na Katılım
Prof. Dr. Vedat Bulut
Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Konferans Salonu

5 Mayıs 2018

Belgesel Gösterimi
Yaşar Kemal Efsanesi
Odamız Toplantı Salonu

8 Mayıs 2018

Belgesel Gösterimi
Hakikatin Gücü (13 KHK ile İşlerinden İhraç Olmuş Kamu Emekçisi)
Odamız Toplantı Salonu

13 Mayıs 2018

İHD Ankara Şube Genel Kurulu’na Katılım
Dr. Ali Polat, Prof. Dr. Vedat Bulut
Sümer 2 Sok. No:29/7 Kızılay

20 Mayıs 2018

Kısa Film Gösterimi ve Yönetmen İpek Kent ile Söyleşi
Veda Makamı ve Ruhsat
Odamız Toplantı Salonu

3 Temmuz 2018

Anma
2 Temmuz Madımak Katliamı Anması
Odamız Toplantı Salonu

18 Temmuz 2018

Okuma Tiyatrosu
HAMZAOĞLU
Danışman: Genco Erkal
Yazar: Selçuk Erez
Yönetmen: Gülsüm Soydan
Ankara Sanat Tiyatrosu

23 Eylül 2018

Hasanoğlan Köy Enstitüsü Gezisi
Hasanoğlan

28 - 30 Eylül 2018

Ankara Tabip Odası
Güz Okulu

6 Ekim 2018

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası 47. Olağan Genel Kurulu’na
Katılım Sağlandı
Prof. Dr. Vedat Bulut
Bera Otel

2 Kasım 2018

14. Türkiye Eczacılık Kongresi
Çelenk Gönderildi
Sheraton Ankara Hotel
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3 Kasım 2018

İnsan Hakları Derneği 19. Olağan Genel Kurulu’na Katılım Sağlandı
Dr. Ali Karakoç
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi

30 Kasım – 2 Aralık
2018

Ata Soyer XXII. Halk Sağlığı Güz Okulu
Dr. Ali Karakoç, Dr. Arif Müezzinoğlu
İzmir Tabip Odası

22 Aralık 2018

TTB Edebiyat Matineleri
“7 Bölge 7 Matine Programı”
Konuk Yazar Ercan Kesal’la Söyleşi ve İmza Günü
Dr. Emel Bayrak
İstanbul Tabip Odası Kadıköy Bürosu

27 Aralık 2018

Ankara Tabip Odası
Yeni Yıl Kutlaması
Odamız Toplantı Salonu

3 Ocak 2019

Söyleşi ve İmza Günü
Dr. Ali Özyurt’la “Bir Aktivistin Uzun Yolculuğu” “ Söz Uçar Yazı Kalır”
Dr. Ali Özyurt ile Söyleşi ve İmza Günü
Odamız Toplantı Salonu

19 – 29 Ocak 2019

Hekimlerin Resim Fotoğraf Seramik ve Heykel Sergisi
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi

21 Ocak 2019

Hekimlerin Resim Fotoğraf Seramik ve Heykel Sergisi
Açılış Kokteyli
Çankaya Belediyesi
Çağdaş Sanatlar Merkezi

26 Ocak 2019

TTB “7 Bölge 7 Matine Programı” Şükrü Erbaş ile Söyleşi ve İmza Günü
Dr. Emel Bayrak
Dr. Gülgün Kıran
Dr. Güvenç Baran
Dr. Mehmet Çakmak
İzmir Tabip Odası

16 Şubat 2019

İHD Ankara Şubesi – ATO
Film Gösterimi
“Tebeşir”
Mülkiyeliler Birliği

17 Şubat 2019

Kültür Sanat ve Sağlık Politikaları Komisyonu
Pazar Sineması
Mephisto
Odamız Toplantı Salonu

8 Mart 2019

Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri
Uygun Bir Sergi Salonu
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10 Mart 2019

Geleneksel Briç Turnuvası
Ankara Briç Spor Kulübü Derneği

12 Mart 2019

Berkay Akbaş Anması
“Hayaller Yarım Kalmasın”
Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü

13 Mart 2019

TTB STED Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni
Çankaya Belediyesi
Çağdaş Sanatlar Merkezi

13 Mart 2019

Konser
Anadolu’nun Kayıp Şarkıları
Belgesel Gösterimi ve Yönetmen Nezih Ünen ile Söyleşi
Çankaya Belediyesi
Çağdaş Sanatlar Merkezi

15 Mart 2019

40-50-60 Yıl Plaket Töreni ve Kokteyl AÜTF Morfoloji Binası Abdülkadir
Noyan Konferans Salonu

16 Mart 2019

Tiyatro Gösterimi
“Dönüşüm”
Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Salonu

18 Mart 2019

Ceyhun Atuf Kansu’dan Behçet Aysan’a Şiir Akşamı
Odamız Toplantı Salonu

21 Mart 2019

Anma
Ata Soyer Anması
Karşıyaka Mezarlığı

24 Mart 2019

ATO Doğa Gezisi
Işık Dağı, Salın Yaylası, Karagöl
Doğa Gezisi

5 Nisan 2019

Söyleşi İmza Günü
Şair Şükrü Erbaş
Odamız Toplantı Salonu
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Basın Toplantıları ve Açıklamaları
13 Nisan 2018

Basın Açıklaması
Odamız 2018 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu’na Katkı Sunan
Meslektaşlarımıza Teşekkür ve Önümüzdeki Sürecin Değerlendirilmesi
Odamız Toplantı Salonu

24 Nisan 2018

Basın Açıklaması
1 Mayıs’a Çağrı Bildirgesi
Ulus Heykel

2 Mayıs 2018

Basın Açıklaması
Gazi Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Emanetidir!
Odamız Toplantı Salonu

3 Mayıs 2018

Basın Açıklaması
Yüksel Direnişçilerine Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz
Odamız Toplantı Salonu

14 Mayıs 2018

Basın Açıklaması
Dr. Onur Hamzaoğlu ve TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Gözaltı Süreci ve
Gözaltı Ortamında Yaşanan Hak İhlalleri
Odamız Toplantı Salonu

15 Mayıs 2018

Basın Açıklaması
İsrail’in Filistin’e Saldırısını Kınıyoruz!
Sakarya Meydanı

16 Mayıs 2018

TTB Basın Açıklamasına Katılım
Dr. Selma Güngör, Dr. Yaşar Ulutaş Soruşturma Süreçleri
Prof. Dr. Vedat Bulut, Dr. Arif Müezzinoğlu, Dr. Gül Bakır, Dr. Gülgün İncirci
Kıran
Meclis Basın Toplantı Salonu

18 Mayıs 2018

Basın Açıklaması
Dr. Selma Güngör’ün ve Benzer Süreci Yaşayan Meslektaşlarımızın
Soruşturma Süreçlerinin Sonlandırılması
Çankaya Maltepe Aile Sağlığı Merkezi

4 Temmuz 2018

Ortak Basın Açıklaması
Çocuk Cinayetleri, Çocuk Tecavüzlerine Karşı Tepki
YKM Önü

11 Temmuz 2018

Basın Açıklaması
Soma Davası
Madenci Anıtı Önü

16 Temmuz 2018

TTB Basın Açıklaması ve Söyleşisine Katılım
İfade Özgürlüğü ve Barış
Ahmet Şık
İbrahim Kabaoğlu
TTB Merkez Konseyi
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17 Temmuz 2018

TTB ve ATO
Ortak Basın Açıklaması
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na Özgürlük
Odamız Toplantı Salonu

20 Temmuz 2018

Basın Açıklaması
Sağlıkta Şiddete Son Olsun!
GÜTF Bahçesi

1 Eylül 2018

Ortak Basın Açıklaması
(ATO, ÇHD Ank. Şube, DİSK Ank. Bölge Temsilciliği, İHD Ankara Şubesi,
KESK Ank. Şubeler Platformu, 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, ÖHP
Ank. Şubesi)
1 Eylül Dünya Barış Günü
Ankara Tren Garı

6 Eylül 2018

Ortak Basın Toplantısı
Şarbon Hastalığı Konusunda Bilgilendirme
(Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası, Tarım-Orkam Sen)
Prof. Dr. Esin Şenol
Prof. Dr. Necati Dedeoğlu
Odamız Toplantı Salonu

12 Eylül 2018

Ortak Basın Açıklaması
(ATO, İHD Ankara Şube)
Cezaevlerindeki Sağlık Hakkı İhlal Raporu
İHD Ankara Şube

19 Eylül 2018

Ortak Basın Açıklaması
Havalimanı İşçileri
KESK-DİSK-TMMOB-ATO
Tüm Bel Sen

3 Ekim 2018

Basın Açıklaması
Dr. Fikret Hacıosman’ı Anma ve Şiddeti Kınama
HÜTF Heykel Önü

9 Ekim 2018

Basın Açıklaması
Dr. Fikret Hacıosman’ın Ölümüne Yol Açan Saldırın Birinci Haftası
AÜTF İbni Sina Hastanesi Acil Servis Önü

17 Ekim 2018

Basın Açıklaması
Hastanemi Kapatma Platformu
“Herşeyin Başı Sağlık Olsun, Soygun Değil”
Mimarlar Odası

14 Kasım 2018

Basın Açıklaması
Numune Hastanesi’ni Kapatma, Kapattırma
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesi
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19 Kasım 2018

Ortak Basın Toplantısı
Çevik Kuvvetin Orantısız Güç Kullanımı
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
Ankara Tabip Odası
Odamız Toplantı Salonu

28 Kasım 2018

Basın Açıklaması
Hastanemi Kapatma Platformu’nca Toplanan İmzaların Platform Başkanları
Tarafından Sağlık Bakanlığı’na İletilmesi
Bakanlığı Önü

3 Aralık 2018

Basın Açıklaması
Amniyotik Bant Sendromu
Odamız Toplantı Salonu

4 Aralık 2018

Ortak Basın Açıklaması ve Bildiri Dağıtımı
“Krize Karşı Emeğin Haklarını Savunmak” için “Omuz Omuza”
Ulus Meydanı

21 Aralık 2018

Basın Açıklaması
TTB Merkez Konseyi Üyelerine Açılan Dava
Odamız Toplantı Salonu

11 Ocak 2019

Basın Açıklaması
Güvenlik Soruşturmasına Takılan Hekimlerin Çalışma Hakları
Odamız Toplantı Salonu

12 Ocak 2019

Basın Açıklaması
Ankara’nın Hava Kirliliği
(ATO-Kimya Mühendisleri Odası) Kimya Mühendisleri Odası

7 Mart 2019

Ortak Basın Açıklaması
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Öncesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine
Dikkat Çekmek
Dişhekimleri Odası
Eczacılar Odası
Veteriner Hekimler Odası
Ankara Tabip Odası
Odamız Toplantı Salonu

11 Mart 2019

Basın Açıklaması
Şehir Hastanelerinden Çıkarılan İşçiler
Odamız Toplantı Salonu

14 Mart 2019

14 Mart Basın Açıklaması
HÜTF Heykel Önü
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AFİŞLERİMİZ
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HEKİM POSTASI GAZETESİ
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Mayıs 2018
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Haziran 2018
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Ağustos-Eylül 2018
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Ekim-Kasım 2018
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Aralık 2018
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Ocak-Şubat 2019
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BASIN AÇIKLAMALARIMIZDAN
KARELER
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1 Eylül Dünya Barış Günü

3. Havalimanı Şantiyesi İşçilerinin Mücadelesi
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

14 Mart Taleplerimizde Israrcıyız
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Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Sorunları Açılmadan Başladı

Ankara Emek ve Meslek Örgütlerinin Hak Arama Etkinliklerindeki Orantısız Güç
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Ankara’da Şarbon Hastalığı ve Karantina Uygulaması

Ankara’da Yeni Bir Sağlık Merkezi Değil Soygun Merkezi Açılıyor
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Dr. Fikret Hacıosman’ı Kaybettik

Gazi Üniversitesi Mustafa Kemal’in Emanetidir
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Haklarımızı Kullanırken Görevimizi Yaparken Cezalandırılmamız Kabul Edilemez

Hekimleri Hedef Gösteren Haber Niteliği Taşımayan Yanlış Açıklama
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İşgalciler Gidecek Direnen Filistin Halkı Kazanacak

Meslektaşlarımıza Teşekkür
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Onur Hamzaoğlu Yaşamını Halkın Sağlığına Adamış Bilim İnsanıdır

Orantısız Güç Kullanımı Toplum Vicdanını Yaralıyor
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Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyoruz

Yaşamdan ve Barıştan Yana Olan TTB’nin Yanındayız
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Yaşasın 1 Mayıs

Cizre Ambulans Davası
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Cizre Ambulans Davası

Cizre Ambulans Davası
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Cizre Ambulans Davası

Cizre Ambulans Davası
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Cizre Ambulans Davası
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ETKİNLİKLERİMİZDEN
KARELER
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14 Mart Berkay Akbaş Hatıra Ormanı

14 Mart Berkay Akbaş Hatıra Ormanı
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14 Mart Briç Turnuvası

14 Mart Briç Turnuvası
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14 Mart Resmi Tören Anıtkabir Ziyareti

14 Mart Sağlıklı Kent Paneli
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14 Mart Sağlıklı Kent Paneli

40-50-60 Yılını Dolduran Hekimler Plaket Töreni
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40-50-60 Yılını Dolduran Hekimler Plaket Töreni

Berkay Akbaş Anması
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Hasanoğlan Gezisi

Medyada Eril Dil Atölye Çalışması
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Hekimlerin Resim Seramik Heykel Sergisi

Hekimlerin Resim Seramik Heykel Sergisi
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Dr. Onur Hamzaoğlu Okuma Tiyatrosu

Dr. Onur Hamzaoğlu Okuma Tiyatrosu
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Dr. Ata Soyer Anması

TTB Yöneticileri Duruşması 27 Aralık 2018 Gözaltı Sonrası
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TTB Yöneticileri İlk Duruşması 27 Aralık 2018 Sonrası

TTB Duruşması 20 Mart 2019
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TTB Duruşması 20 Mart 2019

TTB Duruşması 20 Mart 2019
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Gezi

Gezi
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Gezi

Kuğulu Park Nöbet Eylemi
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Kuğulu Park Nöbet Eylemi

Kuğulu Park Nöbet Eylemi
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Kuğulu Park Nöbet Eylemi

Birinci Basamak Çalıştayı

204

ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

1919’dan 2019’a TTB Büyük Hekim Yürüyüşü
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1919’dan 2019’a TTB Büyük Hekim Yürüyüşü

1919’dan 2019’a TTB Büyük Hekim Yürüyüşü
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1919’dan 2019’a TTB Büyük Hekim Yürüyüşü

1919’dan 2019’a TTB Büyük Hekim Yürüyüşü
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Üyelerimize
İndirim Sağlayan
Kuruluşlar
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Üyelerimize İndirim Sağlayan Kuruluşlar
ATO bu dönemde de çeşitli kuruluşların üyelerimize mal ve hizmet alımlarında indirim veya özel fırsat
uygulamasını temin etmiştir.
GENEL
–

Neolife Club

–

Tempotur

–

Çiçek Satış Nokta Com

–

Zeki Kırtasiye

–

Tangoloji Dans Stüdyosu

–

Mithatpaşa Optik

–

Doğa Kulüp

–

AST

–

Uğur Mumcu Araştırma Gazetecilik Vakfı

			
OTELLER
–

Papıllon Hotels 					

KARTLAR
– Positive (PO)
BANKALAR
– TEB
DERSHANELER
–

English EXAM CENTER

–

Yöntem Dershanesi

–

Pacific English Academia

–

NLP Grup

OKULLAR
–

ARTE Koleji Pİ EĞİTİM KURUMLARI

–

Doktorlar Koleji

–

EES European English Sholl

RESTORANTLAR
–

Göksu Lokantaları

–

Uludağ Lezzet Beldesi

–

Meşeli Restorant
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