16 AĞUSTOS 2020
31 MAYIS 2021

ARA
GENEL
KURUL
ÇALIŞMA
RAPORU

ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

İÇİNDEKİLER
B r Yılın Ardından
Meslek Et ğ - Onur Kurulu
Kom syon Raporları
Basın Açıklamaları
Güncel B lg Notları
Eylemler Etk nl kler
Af şler
Hek m Postası Gazetes
Broşürler
K taplar
Medyada Ankara Tab p Odası
Üyeler m ze İnd r m Sağlayan Kuruluşlar

2020-2021

ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

2020-2021

Ankara Tab p Odası Yönet m Kurulu Başkanı
Dr. Al Karakoç
Değerli meslektaşlarım ve çalışma arkadaşlarım,
15-16 Ağustos 2020 tarihinde olağanüstü koşullarda gerçekleştirdiğimiz seçimli
genel kurulu tarihinin üzerinden yaklaşık 10 ay geçti. Göreve başladığımız
günden beri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de SARS Cov-2 virüsünden
kaynaklı kamu sağlığı acil durumu yaşanmaktadır. Ülkemizde resmî olarak ilk
vakanın bildirildiği günden itibaren halkın sağlığını korumak için canla başla
çalışarak, mesleki yükümlülüklerini yerine getiren sağlık çalışanlarına teşekkür
ederim. Bu süreçte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının da anısı önünde
saygıyla eğiliyorum.
PANDEMİNİN ANA NEDENLERİ VE KÜRESEL ÇAPTA UYGULANAN SAĞLIK
POLİTİKALARI
DSÖ ve merkez kapitalist ülkelerin sağlık otoriteleri uzun süredir bulaşıcı hastalık
döneminin sona erdiğini ve 21. yüzyılın kronik hastalıklar çağı olacağını
vurguluyorlardı. Oysaki DSÖ’nün kurulduğu 1948 yılından günümüze kadar altı
kez küresel çapta ‘kamu sağlığı acil durumu’ ilan edilmiştir. Bunların tamamı 21.
yüzyılda yani son 20 yıl içinde ortaya çıkmıştır. Sonuncusu da içinde
bulunduğumuz Covid-19 pandemisidir. Günümüzde başta Güney Yarım Küre ve
Uzak Doğu ülkelerinde olmak üzere, küresel çapta her yıl tüberküloz, sıtma, AIDS
gibi bulaşıcı hastalıklara bağlı olarak milyonlarca insan hayatını kaybetmektedir.
Yine günümüzde tüberküloz hastalığı insan sağlığını tehdit eden ilk on risk
içinde bulunmaktadır. Diğer taraftan UNICEF ve BM'nin rapor ve açıklamalarında
dünyada düzenli olarak temiz suya ulaşamayan kişi sayısının iki milyarın üstünde
olduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte yetersiz sanitasyon koşulları ve temiz
suya erişememek halen önlenebilir ölüm sebepleri içerisinde ilk sıralarda yer
almaktadır.
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21. yy’da yaşadığımız pandemilerin temel nedenin dünyada yaygın olarak
uygulanmakta olan sosyal ve ekonomik politikalar olduğu, tüm bu
uygulamalardan kaynaklı yaşamın temel kaynağı olan doğa ve insan yaşamı
üzerindeki tahakküm sonucu bu yıkımlar yaşandığı açıktır. Uygulanan sosyal ve
ekonomi politikaların gayesinin insan ihtiyaçlarını karşılamak olmadığı; kapitalist
üretim biçiminin temel amacı doğrultusunda piyasa dinamiklerine göre sınırsız
üretim ve kar maksimizasyonu niyetli olduğu gerçekliğidir. Doğanın sınırlı
kaynaklarına karşın, sınırsız üretim ve sürekli büyüme (toplumsal refahın artışını
içermeyen), insan ihtiyaçlarının sınırsızlığı saçmalığından kaynaklı tüketim
çılgınlığı ekolojik yıkıma neden olmaktadır. Endüstri ve sanayi alanındaki gelişim
ile birlikte sera gazı emisyonlarındaki artış, endüstriyel tarımda kullanılan
kimyasallardan kaynaklı hava, toprak ve su kirlenmektedir. Bu zararlı atıklar
yaşamın her alanında bitki, hayvan ve insanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol
açmaktadır.
Endüstriyel tarımda yaygın olarak kullanılan pestisitler (tarım ilaçları!) sonucunda
biyoçeşitlilik azalarak monokültürel üretim hakim hale gelmiştir. Tarım
alanlarında pestisitlerin yaygın kullanımı ekolojik tahribatı artıran önemli
faktörlerin başında gelmektedir. Bu durum endemik bitkilerin yok olmasına
neden olmakta, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği yaratarak; gıda güvenliğini
tehdit etmekte dolayısıyla yaşam alanlarının kimyasallarla kirlenmesi sonucu
bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan (Kronik, multisistem ve onkolojik) hastalıklara yol
açmakta, erken ölümlere neden olmaktadır. Yine endüstriyel hayvancılık da
ekolojik yıkıma ve doğa tahribatına yol açan etmenlerin başında yer almaktadır.
Büyük endüstriyel çiftlikler için yeni tarım alanları açmak için ormanlık alanlar
yok edilirken, yabanıl hayattaki canlıların yaşam alanlarına müdahale edilerek;
bin yıllardır yabanıl hayatta bulunan bakteri ve virüsler insanoğluna bulaşmakta
ve mutasyona uğrayan bu canlılar insanda hastalıklara neden olmaktadır.
İnsandan insana bulaşan bu bu virütik hastalıklar sonucunda da küresel olarak
aynı anda yaygın salgınlar; yani pandemiler yaşanmaktadır.
Covid-19 pandemisinin etkeni de Corona virüsü ailesinden SARS-Cov-2 olarak
adlandırılan bir virüstür. Bilim insanları tarafından kabul edilen görüşe göre ise
bu virüsün yabanıl hayattaki canlıların tüketilmesi ya da bu canlılarla temas
sonrasında insanlara bulaşarak yayılması sonucunda Covid-19 salgını meydana
geldi.
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Son yarım asırdır başta merkez kapitalist ülkelerde olmak üzere tüm dünyada
uygulanan neoliberal ekonomi politikalarının sağlık alanındaki uygulaması
sağlığı bir hak olmaktan çıkarmıştır. Merkez kapitalist ülkelerde yöneticileri
tarafından, bağımlı-çevre ülkelerde ise IMF ve DB’nın müdahalesiyle yapısal
reformlar adı altında kamu mal ve hizmetlerinin üretilmesi sermaye için bir
değerlenme alanına dönüştürüldü. Geçmiş yıllarda merkezi iktidar tarafından
sunulan ulaşım, enerji ve telekomünikasyon gibi kamusal hizmetler yanı sıra
sağlık, eğitim ve yerel yönetimlerce sunulan belediyecilik hizmetleri de dahil
olmak üzere piyasaya açıldı. Sermaye için yeni birikim alanına dönüştürüldü.
Doğa tahribatı sonucu sağlıklı çevrede yaşama hakkı yok edilirken, öte yandan ise
özelleştirme ve piyasalaştırma sonucu yurttaşların sağlık hizmetlerine eşit ve
ücretsiz ulaşma hakkı gasp edilmiştir. Küresel çapta uygulanan bu politikalar
sonucunda pandemi ile mücadelede ne yazık ki yetersiz kalındığı gibi ortak bir
mücadele de geliştirilemedi. Her ülke mücadeleyi bağımsız olarak sürdürmekte
ve bu durum da başarısızlıklara neden oldu/olmaktadır. Tüm bunların sonucunda
dünya genelinde Covid-19 pandemisi sık görülmeye, sık öldürmeye ve yaşamı
altüst etmeye devam ediyor. Dünyada toplam vaka sayısı 176 milyon 489 bin 615
kişiyi, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 milyon 812 bin 279
kişiyi aşmış durumda. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplam vaka
sayısı 5.354.153 ve hayatını kaybedenlerin sayısı 49.012 Pandemi ile mücadele son
derece başarısız yönetilmekte, yönetilememekte. ABD ve AB ülkelerinde salgın
alevlendiğinde; vaka ve ölüm sayıları artınca dünya kamuoyunda pandemi
gündeme gelirken, yine bu bölgelerde vaka ve ölüm sayılarında azalma
olduğunda pandemi yokmuşçasına gündemden düşmekte. Uzak Asya, Güney
Amerika ve Afrika’da yaşanan ve bir kıyıma dönüşen ölümler görmemezlikten
gelinmektedir.
ÜLKEMİZDE UYGULANAN SAĞLIK POLİTİKALARI VE PANDEMİ SÜRECİ
DB’nın bir projesi olan sağlık reformu ülkemizde, 2003 yılında AKP iktidarları
eliyle SDP adıyla uygulanmaktadır. Bu program ile sağlık hizmetleri piyasaya
açılmış, koruyucu sağlık hizmetleri göz ardı edilerek sağlık hizmeti sunumu
tedavi edici programa sıkıştırılmıştır. Sağlık iş kolunda uygulanan çalışma biçimi
ve ücretlendirme rejimi ise değiştirilerek güvencesiz gelecek, güvencesiz gelir ve
çalışma alanları oluşturulmuştur. Pandemi döneminde sağlık emek ve meslek
örgütlerinin tüm çabalarına rağmen bu güvencesizlik daha çok hayata geçirildi.
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Toplumun eşit, ulaşılabilir, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti alma hakkı bu
reform/dönüşümle (SDP) kuşatılırken, sağlık kuruluşları rant alanına ve birer
işletmeye dönüştürüldü. SDP’nin üçüncü faz bileşeni ve kamu özel
işletme/ortaklığı modeli ile son 20 yılın birikim modelinin önemli bir ayağı olan
Şehir/Şirket hastanelerinin pandemi döneminde o devasa yapıları ile salgın
karşısında ne kadar yetersiz kaldığı ve bulaş için nasıl bir kümelenme alanı
olduğunu yaşayarak gördük. Şehirden uzak olan bu mega komplekslere sağlık
hakkına erişmek için toplu taşıma araçlarına doluşan ve hastane içinde büyük
yığınların bir araya gelmesine neden olan yurttaşlar hem enfekte oldular, hem de
enfeksiyon kaynağı oldular. Mimari olarak devasa kapalı ortamlar ve dikey
yapılaşma şeklinde olan bu mekânların havalandırılması ancak klima sistemiyle
sağlanabilmektedir. Camsız, penceresiz olan ya da camı olan ancak açılmayan
pencerelerden oluşan mekânlar sağlık emekçileri için tedavi eden alanlardan
ziyade hastalık ortamı görevi gördüler.
Diğer taraftan ülkemizde uzun süredir yaşamın her alanında devam eden
yönetememe krizi pandemi döneminde de katmerlenerek devam etmektedir. Bu
yönetememe durumu yanı sıra pandemi yaşamın her alanında ilave tahribatlar
yaratmış ve siyasi iktidarın uygulamaları nedeniyle ekonomik kriz derinleşirken,
ayrımcılıklar ve eşitsizlikler artmıştır. Pandemiden kaynaklı tahribat ve uygulanan
sosyo-ekonomik program nedeniyle krizin yükü toplumun ötekileri ve kırılgan
gruplar üzerindeki etkisi artmış, daha görünür hale gelmiştir.
Salgın yönetilemiyor. Emekçiler, ötekileştirilenler ölmeye devam ediyor. Sağlık
emekçileri tükeniyor, hayatını kaybediyor.
Resmi ilk vakanın bildirildiği 11 Mart 2020’den itibaren başta TTB, Tabip Odaları
olmak üzere sağlık meslek emek örgütlerinin tüm uyarı ve çabaları görmezlikten
gelindi. Pandemi süreci akıldan, bilimsellikten uzak ve anti-demokratik tutum ile
yönetilmekte/yönetilmemektedir. Merkezi düzeyde ve yerellerde oluşturulan
kurul ve komisyonlara sağlık emekçileri, DKÖ, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler
ve halkın katılımı sağlanmayarak süreç tek elden, bilimsellikten ve şeffaflıktan
uzak yönetilmektedir.
Salgın için bilimsel bir strateji oluşturulmamış; toplumun sağlığı ve yaşam hakkı
yerine siyasi saikler ve ekonomik kaygılar (toplumun büyük çoğunluğunu
oluşturan yoksullar, işsizler, emekçiler, küçük esnaf velhasıl yığınlarının talepleri
gözden uzak tutulmuş) öncelenerek tek elden günübirlik kararlar alınmaktadır.
Salgın alanda ve birinci basamağın katılımıyla karşılanmamıştır. Salgın 2. ve 3.
basamak sağlık kuruluşlarında karşılanmıştır. Pandemi boyunca da tedavi edici
sağlık hizmetleri öncelenmiştir. DSÖ ve sağlık örgütlerinin önerdiği koruyucu
önlemler olan yaygın test, aktif sürveyan ve etkili temaslı taraması ve karantina
yöntemleri kerhen ve mış gibi yapılarak uygulanıyor.
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Salgın sürecinde sorumluluğu bireylere ve topluma yükleyen Sağlık Bakanlığı,
yükü ise sağlık çalışanlarının omuzuna yükledi. Bu süreçte sağlık iş kolunda hem
çalışma biçiminde hem de ücretlendirmede ciddi adaletsizlikler yaşandı.
Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürüten sağlık çalışanları salgının aktif
kontrol ve takibinde yer almazken, birinci basamak sağlık hizmetleri
kapsamındaki bağışıklamada, kronik vaka takipleri, kadın sağlığı ve gebe sağlığı
takipleri aksadı. Salgının 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında karşılanmasıyla
birlikte rutin sağlık hizmet ciddi boyutta aksadı. Kronik hastalıkların ve onkolojik
vakaların takipleri sekteye uğradı. Kronik hastalığa bağlı komplikasyon ve
sekellerde artışı oldu. İleri evre onkoloji vaka tespiti arttı ve acil sağlık
hizmetlerinin aksaması sonucu evde ölüm sayılarında artış yaşandı.
Birinci basamak sağlık hizmetlerindeki hekimler bu süreç boyunca hem altyapısı
yetersiz olan mekânlarla mücadele ederken diğer taraftan rutin sağlık hizmeti
sunmaya devam etmeye çalıştılar. Tüm bunlara karşın özellikle pandeminin
başında kamu tarafından kişisel koruyucu ekipman sağlanmadığı gibi, sağlık
çalışanların gelirlerinde azalmalar yaşandı. Pandeminin 2. ve 3. sağlık
kuruluşlarında karşılanmasıyla çalışma ortamında adaletsiz çalışma modelleri
uygulandı. Özellikle genç ve asistan hekimler üzerindeki iş yükü arttı ve buna
karşın ücretlendirmede ise tam aksine bu hekim arkadaşlar ciddi mağduriyetler
yaşadılar. Hekim dışı sağlık emekçileri ise ya çok az ek ödeme aldılar ya da hiç
almadılar. Maalesef bu süreçte kişisel koruyucu ekipman desteğinden en çok
yoksun kalarak en çok enfekte olan grubu oluşturdular.
SARS-Cov-2’ye karşı aşı çalışmalarının kısa sürede sonuçlanması tünelin
ucundaki ışık olarak değerlendirilmiş ve herkese umut kaynağı olmuştu. Ancak
yazının girişinde de vurgulamaya çalıştığım gibi kar ederek hastalandıran bu
sistem tedavi ederken de karı amaçlamaktadır. Aşıların Ar-Ge ve preklinik
çalışmaları sırasında kamu kaynakları kullanılırken, klinik denemeler gönüllü
bireyler ve insanlar üzerinde yürütülerek aşıların etkinliği ve güvenilirliği
kanıtlanıp bir ürüne dönüştükten sonra devletler eliyle insanlığın ortak bilgi
birikimi sonucu elde edilen bu müşterekler uluslararası biyomedikal endüstriye
devir edilmektedirler. Oysaki yukarıdaki süreçlerin tümü toplumsal bir etkinlik ve
kamusallığı içermektedir.
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1994 yılında Dünya Ticaret Örgütü kurulduktan bir yıl sonra 1995’de Patent yasası
(fikri mülkiyet hakkı) yoluyla 20 yıl süre ile bu ürünlerin üretim ve pazarlaması
küresel çaptaki büyük şirketlere imtiyazlı olarak devredilmiştir. Patent yasasıyla
birlikte daha önceleri yoksul ülkelerin ecza deposu görevi gören küçük çaplı
biyomedikal firmaların üretim ve pazarlama hakkı elinden alınmıştır.
Bugün itibari ile Covid-19 için faz üç aşamasını tamamlayarak acil kullanım onayı
(AKO) alan on üç firmanın aşısı yaygın aşılama için uygulamaya girmiş. Tüm
dünyada 2 milyar doz aşı kullanılmış. Toplam kullanılan aşı dozunun %75 GSYİH
en yüksek olan 10 uygulanırken tek bir doz aşı dahil yapılmayan onlarca ülke
bulunmakta.
Ülkemizde pandemiyi kontrol altına alma sürecinde yaşanan tüm sıkıntılar
aşılama döneminde de yaşamaya devam etmektedir; bilimsel bilgiden uzak,
şeffaf olmayan, demokratik ve katılımcı olmayan (konunun uzmanı bilim
insanları, ilgili uzmanlık dernekleri ve işin öznesi olan sağlık emekçileri) bir
aşılama programı devam etmektedir. Bunun yanı sıra küresel çapta aşı eşitsizliği
ve ayrımcılığı yaşanırken ne yazık ki ülkemizde de bölgeler arasında bu
eşitsizlikler ve ayrımcılıklar yaşanmaktadır.
SB SAĞLIK YILLIĞI İSTATİSTİKLERİ VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE SAĞLIK ORTAMI
2021’in ikinci yarısında olmamıza rağmen ne yazık ki 2020 SB Sağlık Yıllığı verileri
henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Ocak 2020 tarihinde paylaştığı
2019 Sağlık Bakanlığı yıllığı veriler ile değerlendirmede bulunmak
durumundayım. 2020’de yaşanan kamusal acil sağlık krizi nedeniyle de
değişkenlerin hepsinin daha da olumsuz etkilendiğini düşünüyorum.
TÜİK’in, DSÖ, SB verilerine dayanarak Türkiye sağlık göstergelerinde baktığımızda
da bu ayrımcılık ve eşitsizliklerin devam ettiğini görebiliriz.
2019 TÜİK verilerine göre; 10.770 bebek birinci doğum gününü görmeden
hayatını kaybetmektedir. Yani ülkemizdeki bebek ölüm (BÖH) hızı binde 9.1’dir.
BÖH en düşük olduğu ilde bu hız binde 3 iken, en yüksek olan ilde bu hız binde
16.2’dir. Sosyo-ekonomik eşitsizliklerden kaynaklı iller ve bölgeler arası fark 5.4
kattır.
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Aynı verilere göre, 13.259 çocuk beşinci doğum gününü görmeden hayatını
kaybetmiştir. Beş yaş altı ölüm hızı binde 11.2 iken; en düşük ilde bu hız binde 3 ve
en yüksek ilde bu hız 19.6 olarak bildirilmiştir.
Sosyo-ekonomik eşitsizliklerden kaynaklı iller ve bölgeler arası fark 6.5 kattır. Aynı
eşitsizliklere anne ölüm hızı oranında da (Türkiye ortalaması binde 13,1 ilken, bu
oranın en düşük olduğu bölgede binde 2,9 ve en yüksek olan bölgede oran binde
24,4 olarak kayıtlara geçmiştir) ve diğer sağlık verilerinde de karşılanmaktadır.
Bunun bir tesadüf olmadığını açıklıkla biliyoruz. Bölgeler arası ayrımcı
politikaların her alanda olduğu gibi sağlık alanında da uygulanmakta olduğunu
göstermektedir.
DSÖ’nün verilerine göre 2017’de 69, 2018’de 510 ve 2019 yılının ilk dokuz ayında
2666 kızamık vaka sayısı kaydedilmiştir.
Bağışıklama tüm yaş gruplarında giderek azalmakta ve 2020 yılında 65 yaş üstü
ve kronik hastalığı olan yurttaşların Pnömokok ve influenza aşılaması son derece
düşük kaldı. Tüm bunlara rağmen Sağlık Bakanlığı yayınlarına göre ülkemizde
bağışıklama ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili herhangi bir sorun bulunmamaktadır.
Ülkemizdeki sağlık emek gücü OECD ülkelerinin ortalamasının yarısına yakın
iken, üretilen iş daha fazla ve ekonomik göstergelere göre ise sağlık emekçileri
güvencesiz gelir ve düşük ücretle çalışmaktadırlar. OECD ülkelerinde 100 bin
kişiye düşen hekim sayısının ortalaması 348 iken bu sayı ülkemizde 187 dir. Yine
yüz bin kişiye düşen hemşire sayısı OECD ülkelerinin ortalaması 900 iken bu sayı
ülkemizde 300’dür. OECD ülkelerinde bir yılda ortalama hekime başvuru sayısı
7.8 iken ülkemizde her yıl peyderpey artış göstererek 2019 yılında bu sayı 9.8
yükselmiştir.
Sağlık hizmeti sunarken sağlık emekçilerinin gördüğü şiddet pandemi süresince
devam etmiş ve hatta boyut değiştirerek linç girişimine kadar varmıştır. Filyasyon
ekiplerine ve ambulanslara saldırı olmuş, sağlık kuruluşları silahla taranmıştır.
Kamu idarecilerinin ve hastane yöneticilerinin sağlık çalışanlarını hedef gösteren
ve itibarsızlaştıran söylemi hız kesmeden devam etmiştir.
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SDP birlikte sağlık çalışanları ekonomik ve sosyal haklar açısından önemli
kayıplar yaşamaktadır. Performansa dayalı ücretlendirme; ücret dengesizliğini
arttırırken, çalışma barışını bozarak ve hekimlerin mesleklerine yabancılaşmasına
sebep olmuştur. Kamudaki hekimler de dahil olmak üzere iş ve gelir
güvencesinden yoksun hale getirilmişlerdir.
OHAL uygulamasıyla birlikte hiçbir hukuki süreç işletilmeden KHK’lerle 3446
hekimin işine son verilmiş. Bunların sadece 104’ü işlerine geri dönebilmiştir. Özel
sağlık kuruluşlarında ücretlendirme politikaları çok acımasız hale gelmiş, özel
sağlık birimlerinde ortalama ücretten söz etmek mümkün değildir. Ciroya
yönelik bir ücretlendirme her geçen gün hekimler aleyhine değişmektedir.
Hekimler, giderek artan yoğun çalışma ve emek sömürüsü baskısı altındadır.
Tıp fakültesi sayısı hızla artarken, tıp ve sağlık eğitimi giderek
niteliksizleşmektedir. Ülkedeki eğitim veren tıp fakültelerinin sadece 38’nin
(%32.5) mezuniyet öncesi eğitim programları TEPDAD tarafından akredite
edilmiştir.
Türkiye’de, sağlık için yapılan harcamaların GSYİH’de yıllar içinde değişiklik
gösterse de %5’ geçmemektedir. 2008 yılında GSS uygulamaya konularak sağlık
güvence sistemi tek çatı altında toplanmıştır. 2019 verilerine göre nüfusun %15.8’i
kapsam dışında kalmıştır.
Sağlık hizmeti için yurttaşların yaptığı harcamalar; ödenen vergilere ilaveten, GSS
primi, katkı ve katılım payı, GSS tarafından ödenmeyen ilaç, ortez ve protezler
için yapılan harcamalar içermektedir. Sağlık hak olmaktan çıkarılarak paran
kadar sağlık politikaları uygulanmaktadır.
Bununla birlikte, ülkenin içinde bulunduğu politik ortamdan kaynaklı; gelecek
kaygısı taşıyan, yetişmiş sağlık emek gücünün önemli bileşeni olan genç
hekimler yurtdışına göç etmektedir. 2019 yılında başka bir ülkede çalışabilmek
için Türkiye’den göç eden hekim sayısı 1047
Ülkemizde 5’i yurtdışında olmak üzere (Kıbrıs ve Türki cumhuriyetlerde) toplam
122 vakıf, özel ve kamu üniversitesine bağlı tıp fakültesi bulunmakta. Bu tıp
fakültelerinin birinci sınıf kontenjanı ortalaması 123 öğrenciye denk gelmekte.
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2019 yılında 9 tıp fakültesinin 1. sınıf kontenjanına denk gelecek kadar hekim
Türkiye’den yurtdışına göç etmiş, 2020 yılının 11 ayında yurtdışında çalışabilmek
için TTB’den iyi hekimlik belgesi alan hekim sayısı ise 835 olmuştur.
2021 Sağlık Bakanlığı bütçesinin tamamı 77 milyar olarak öngörülerek Meclis
onayından geçmiştir.
Sağlık bakanlığına bağlı personel ücreti ve sigorta prim giderlerinin toplamı 37
milyar (SB toplam bütçesinin %48.5), Şehir/şirket hastanelerinin kira ve işletme
giderleri için 16 milyar (SB bütçesinin %20) öngörülmüş.
SB bütçesinden personel ücret ve sigorta prim giderleri çıkarıldıktan sonra geriye
kalan miktarın; ¾ tedavi edici sağlık programı ve ¼ koruyucu sağlık hizmetleri
için öngörülmüştür.
Koruyucu sağlık hizmetlerinin ön plana çıkarılması gereken pandemi döneminde
bile SB bütçesinin önemli bir kısmı ne yazık ki tedavi hizmetlerine ayrılmıştır.
Sonuç olarak dünyada ve ülkemiz özelinde de hayatın her alanında yaşanan bu
yönetememe krizi, pandemi ile birleşince sınıfsal ve toplumsal eşitsizlikler daha
görünür olmuştur.
Covid-19 aslında önlenebilir bir bulaşıcı hastalıktır. Ancak dünyada yaygın olarak
uygulanan sosyo-ekonomik model olan kapitalist üretim biçimi ve ülkelerin
yöneticileri bu bulaşıcı hastalıklar karşısında bulaşı önleyici tedbirleri gereğince
ve yeterince almayarak bilinçli bir eylemsizlik sergilemişlerdir.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu eylemsizlik toplumsal cinayetlere
sebep olmuştur. Pandemi bizim meşhur sloganımızı ‘’Kurtuluş yok tek başına ya
hep beraber ya hiçbirimiz.’’ gerçekliğini hepimize tekrar gösterdi. Hepimizin
önünde önemli bir görev olarak duran yeni bir yaşam ve yeni bir sağlık sisteminin
mümkün olabileceğini ve mücadeleye bir çağrı olarak kabul etmemiz gerektiğini
tekrar hatırlattı.
25 Haziran 2021
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YÖNETİM KURULU
DR. ALİ KARAKOÇ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
DR. MUHARREM BAYTEMÜR
GENEL SEKRETER
DR. GÜLSEREN ÇELİKSÖZ
MALİ SEKRETER
DR. ÜMİT YAŞAR ÖZTOPRAK
VEZNEDAR ÜYE
DR. AYŞE UĞURLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
DR. HAYDAR CAN DOKUYAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
DR. LALEŞ TUNÇ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yönetim Kurulu Toplantıları
Yönetim Kurulu mazbatasını 19 Ağustos 2020 tarihinde aldı. İlk
yönetim kurulu toplantısı ve görev dağılımı 19 Ağustos 2020 tarihinde
yapıldı. ATO yönetim kurulu bu bir yıllık dönemde 7 günlük toplantı
periyodu ile 33 kez toplandı.
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DENETLEME KURULU
Dr. Al ye M ne Coşkun
Dr. Den z Erdoğdu
Dr. Zülküf Akelma

ONUR KURULU
Dr. Serap Şah noğlu Kuş
Dr. Ercan Yavuz
Dr. Mevh be İrem Yıldız
Dr. Es n Şenol
Dr. Hakan Akan

Başkan
II. Başkan
Sözcü
Üye
Üye
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TTB BÜYÜK KONGRE
DELEGELERİ
DR. ALPERTAN AÇAR
DR. SİNAN ADIYAMAN
DR. OKAN AKHAN
DR. GÜL BAKIR
DR. VEDAT BULUT
DR. SELÇUK ÇELİK
DR. ZAFER ÇELİK
DR. DANYAL GÜMÜŞ
DR. ATİLLA ILIMAN
DR. BAYAZIT İLHAN
DR. GÜLESER KARAKOÇ
DR. NADİRE GÜLGÜN KIRAN
DR. SITKI KESEDAR
DR. ÇAĞLA FİLİZ UYANUSTA KÜÇÜK
DR. ARİF MÜEZZİNOĞLU
DR. Ü. ŞEVKAT BAHAR ÖZVARIŞ
DR. İSKENDER SAYEK
DR. HÜLYA ULUĞTÜRKEN
DR. AYSEL ÜLKER
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KOMİSYONLAR
AİLE HEKİMLİĞİ KOMİSYONU
DR. ALPERTAN AÇAR
DR. EBRU BASA
DR. ALİ SERDAR KOZLUDERE
DR. GÜLTEKİN MERİÇ
DR. AŞKIM ÖZBAL
DR. RIZA ÖZBEK
DR. ÜMİT YAŞAR ÖZTOPRAK
DR. ALİ POLAT
DR. FİLİZ ÜNAL
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KOMİSYONLAR
ASİSTAN HEKİM KOMİSYONU
DR. ALİCAN BAHADIR
DR. SEZİN DİK
DR. HAYDAR CAN DOKUYAN
DR. ONUR ERDEN
DR. FATMA NAİME KIRLI
DR. BENAN KOYUNCU
DR. ÜMİT YAŞAR ÖZTOPRAK
DR. LALEŞ TUNÇ
DR. KAAN GENÇALP
DR. VOLKAN TÜMER
DR. DANYAL GÜMÜŞ
DR. ZÜLKÜF AKELMA
DR. KARER YURTDAŞ
DR. GÖRKEM USTA
DR. GÖZDE ÇELİKSÖZ
DR. HAKKI BARAN AKÇAY
DR. RUKEN GİZEM YAVUZ
DR. NADİRE IŞIK EROL
DR. BERÇEM OĞUZ
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KOMİSYONLAR
EMEKLİ HEKİM KOMİSYONU
DR. DERMAN BOZTOK
DR. EMİNE HALE EFEM
DR. GÖNÜL GÜRKAYNAK
DR. CELALETTİN GÜNER
DR. AYTEN HATİPOĞLU
DR. UTKU ÖZCAN
DR. AŞİR UĞURLU
DR. NİLAY ÜLKÜ
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KOMİSYONLAR
HALK SAĞLIĞI KOMİSYONU
DR. EBRU BASA
DR. DERMAN BOZTOK
DR. BÜLENT CENGİZ
DR. NECATİ DEDEOĞLU
DR. ASUMAN DOĞAN
DR. EMEL GÜNEŞ
DR. HASAN BARIŞ ILGAZ
DR. ASLIHAN ÇAKALOĞLU ILGAZ
DR. ERHAN NALÇACI
DR. MİNE ÖNAL
DR. ZORLU PAKSOY
DR. GANİME TUNALI
DR. DUYGU VERGÜLEN
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KOMİSYONLAR
HP YAYIN KURULU
DR. GÜL BAKIR
DR. EBRU BASA
DR. MUHARREM BAYTEMÜR
DR. VEDAT BULUT
DR. ZAFER ÇELİK
DR. GÜLSEREN ÇELİKSÖZ
DR. HAYDAR CAN DOKUYAN
DR. ALİ KARAKOÇ
DR. GÜLGÜN İNCİRCİ KIRAN
DR. ARİF MÜEZZİNOĞLU
DR. MİNE ÖNAL
DR. ÜMİT YAŞAR ÖZTOPRAK
DR. LALEŞ TUNÇ
DR. AYŞE UĞURLU
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KOMİSYONLAR
İNSAN HAKLARI KOMİSYONU
DR. RAMAZAN AKÇAN
DR. NİHAT BULUT
DR. VEDAT BULUT
DR. SELÇUK ÇELİK
DR. DENİZ ERDOĞDU
DR. TUFAN KAAN
DR. İDDAMİN KARAHANCI
DR. ALİ KARAKOÇ
DR. BENAN KOYUNCU
DR. RIZA ÖZBEK
DR. MEHMET CAN PENÇE
DR. AYŞE UĞURLU
DR. HÜLYA ULUĞTÜRKEN
DR. AYSEL ÜLKER
DR. KOREL YALMAN
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KOMİSYONLAR
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ
KOMİSYONU
DR. SEDAT ABBASOĞLU
DR. SELÇUK ATALAY
DR. VAHİDE BİLİR
DR. SELÇUK ÇELİK
DR. ONUR ERDEN
DR. BUKET GÜLHAN
DR. ATİLA ILIMAN
DR. SITKI KESEDAR
DR. BARAN KILIÇ
DR. ARİF MÜEZZİNOĞLU
DR. FİGEN ŞAHPAZ
DR. NADİR SEVİNÇ
DR. ERCAN YAVUZ
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KOMİSYONLAR
KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI
KOMİSYONU
DR. FİLİZ AK
DR. GÜL BAKIR
DR. VAHİDE BİLİR
DR. GÖZDE ÇELİKSÖZ
DR. AYSU ÇELİKSÖZ
DR. SEZİN DİK
DR. DENİZ ERDOĞDU
DR. NADİRE IŞIK EROL
DR. SELMA GÜNGÖR
DR. GÜLESER KARAKOÇ
DR. GÜLGÜN İNCİRCİ KIRAN
DR. FATMA KIRLI
DR. BENAN KOYUNCU
DR. BERÇEM OĞUZ
DR. ŞEVKAT BAHAR ÖZVARIŞ
DR. LALEŞ TUNÇ
DR. AYŞE UĞURLU
DR. İREM YILDIZ
DR. USAR YILDIZ
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KOMİSYONLAR
KÜLTÜR SANAT KOMİSYONU
DR. ZERRİN ATEŞ
DR. GÜL BAKIR
DR. GÜVENÇ BARAN
DR. MEHMET ÇAKMAK
DR. SERDAR KOÇ
DR. MERİH ÖZTOPRAK
DR. ÜMİT YAŞAR ÖZTOPRAK
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KOMİSYONLAR
ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU
DR. HALİL AKÇE
DR. MÜCAHİT ALTUNTAŞ
DR. EMEL BAYRAK
DR. MUHARREM BAYTEMÜR
DR. BAŞAR BEYOĞLU
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KOMİSYONLAR
PRATİSYEN HEKİM KOMİSYONU
DR. GÜL BAKIR
DR. MUHARREM BAYTEMÜR
DR. ZAFER ÇELİK
DR. GÜLSEREN ÇELİKSÖZ
DR. GÜLGÜN KIRAN
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KOMİSYONLAR
SAĞLIK POLİTİKALARI KOMİSYONU
DR. ZÜLKÜF AKELMA
DR. MUHARREM BAYTEMÜR
DR. NİHAT BULUT
DR. VEDAT BULUT
DR. SELÇUK ÇELİK
DR. GÖZDE ÇELİKSÖZ
DR. DENİZ ERDOĞDU
DR. İDDAMİN KARAHANCI
DR. ALİ KARAKOÇ
DR. SEDAT ABBASOĞLU
DR. BARAN KILIÇ
DR. FATMA NAİME KIRLI
DR. BERÇEM OĞUZ
DR. ÜMİT YAŞAR ÖZTOPRAK
DR. NADİR SEVİNÇ
DR. LALEŞ TUNÇ
DR. CELAL ULUĞTÜRKEN
DR. ERCAN YAVUZ
DR. KARER YURTDAŞ
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KOMİSYONLAR
TIP ÖĞRENCİLERİ KOMİSYONU
HELİN AKYAZILI
MUSTAFA ALBAYRAK
HAVLE BULUT
HELİN ÇAKAR
İLKAY ÇELİK
ŞİRVAN ÇELİKER
ŞULE DAYANÇ
ESMA DEDE
BERSUN ERCAN
HADİ SERTAÇ GÜLER
BARIŞ KILIÇ
BERİVAN ÖNAL
RAMAZAN UĞUR
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HUKUK BÜROSU

AV. AYŞEGÜL BULUT
AV. ENDER BÜYÜKÇULHA
AV. TONGUÇ CANKURT

ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

2020-2021

ODA ÇALIŞANLARI
KURTULUŞ AÇIKYILDIZ
SEZGİN AZAPÇI
ZEYNEP BİKE
UMUT EVŞEN
NURSEN KILIÇ
YASEMİN ŞAHİNGÖZ
NAZİFE ŞAŞMAZ
SİBEL DURAK
KANSU YILDIRIM
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MESLEK ETİĞİ
ONUR KURULU TOPLANTILARI
Onur Kurulumuz b r yıllık dönemde 5 kez toplanmıştır.
Ş kâyetler ve soruşturma dosyalarının geçt ğ şlemler ve
oranları aşağıdak tablo ve graf kte göster lm şt r.
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MESLEK ETİĞİ
ONUR KURULU TOPLANTILARI
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RAPORLARI
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ASİSTAN HEKİM
KOMİSYONU
08.11.2020 tar h nde 28 as stan hek m n katılımı le TTB As stan Hek m Kolu toplandı.
Toplantıya Ankara, İstanbul, İzm r, Samsun, Aydın, Mers n, Muğla, Antalya, Urfa, D yarbakır,
Elazığ, Kocael , Man sa ller nden katılım oldu. TTB MK genel sekreter Vedat Bulut’un
toplantıyı selamlaması ardından toplantıya başlandı.
Toplantıda gündem:
*Geçm ş dönem faal yet raporunun sunulması.
*Yereller n pandem dönem le lg l aktarımları
*Yen yürütme seç lmes ve gelecek dönem öner ler
olarak bel rlend . Geçm ş dönem faal yet raporlarının sunulması ve yereller n aktarımının
ardından yen yürütme kurulu ç n kom syonu olan ller s m öner ler n sundu. Her l ya da
bölgeden arkadaşların yürütmede yer almasının öneml olduğu bel rt ld . Seç lecek s mler n
kend aralarında as l yürütmey seçmes kararlaştırıldı.
Yürütmeye seç len s mler:
Ankara: Sez n D k, Kaan Gençalp, Fatma Na me Kırlı
İstanbul: F kret Çalıkoğlu, Betül Kaygusuz, İlyas Kavak
İzm r: Özgün Yılmaz
D yarbakır: Lezg n Kıran
Mers n: İdr s Dem rtaş
Aydın: Den z Armağan
Muğla: Muharrem Del kkaya
Van: Al Kendal Oğuz
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ASİSTAN HEKİM
KOMİSYONU
Yen yürütme ç n kısa vadel program ç n öner ler alındı:
*As stan hek mler n sorunlarından oluşan b r rapor hazırlanarak TUK’a sunulması
*Gen ş katılımlı toplantıların planlanması,
*Daha öncek dönem planlanan as stan hek m çalıştayının nternet ortamında yapılması,
*Yürütmeye eğ t m hakkı engellenen ( hraç/güvenl k soruşturması ret) arkadaşımız dah l
olmazsa her toplantıya davet ed lmes ve bu hak hlal n n gündemde tutulması,
*Nöbet ertes z n hakkı, ödemeler ve eğ t m hakkı konularında çalışılması,
*Oda kom syonlarında odaya katılım sağlamayan as stanları b r araya get rmek ç n farklı
organ zasyonlar planlanması (ün vers telerde platformlar kurulması, eğ t m kursları
yapılması g b )
*As stan hek m eğ t m nde yer alan ve aksayan rotasyon eğ t mler ç n pandem dışı
hastanelere g d lmes n n talep ed lmes ,
*Pandem n n ne kadar süreceğ bell olmadığından eğ t m n tel ğ ç n pandem hastaneler
ve f lyasyon çalışmalarındak görevlend rmelere b r kısıtlama get r lmes hakkında TUK’a
görüş b ld r lmes öner ld .
As stan hek m kom syonunun ve kolunun yen dönemde öncel kl talepler nden b r nöbet
ertes z n hakkı oldu. Bu haklı taleb desteklemek ç n oluşturulan Telegram ve WhatsApp
gruplarında as stan hek m örgütlenmes arttırılmaya çalışıldı. 3000'n n üzer nde as stan
hek m n b r araya geld ğ bu platformlar aracılığı le öncel kle sosyal medya eylemler olmak
üzere as stan hek m hakları ç n ortak eylemler düzenlend .
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ASİSTAN HEKİM
KOMİSYONU
Sosyal medya üzer nden düzenlenen #36saat nöbet olmaz #As standoktorlarkölededeğ ld r
#As stanhek mtükend #Uykusuz36saat eylemler ne TTB As stan Hek m Kolu, Ankara Tab p
Odası ve TTB resm hesaplarından destek ver ld . As stan hek mler örgütlenerek sosyal
medyada nöbet ertes z n hakkı ve as stan hek m özlük hakları gündem yapıldı. Kamuoyu
oluşturulmaya çalışıldı.
Ankara Tab p Odası As stan Hek m Kom syonu ve Ankara Tab p Odası Kadın Sağlığı ve Kadın
Hek m Kom syonu hek mler kadın hek mler n as stanlık eğ t m ve çalışma hayatında
karşılaştıkları zorlukları ve maruz kaldıkları zorbalıkları medyada gündem yaptılar. Mobb ng
le mücadele eden as stan hek mler çeş tl nternet yayın organlarında sorunlarını d le
get rd ler.
https://send ka.org/2020/11/genc-kad n-hek mler-anlat yor-kend n -kan tlamak- c n-daha-fazla-cal smak602307
https://www.b rgun.net/haber/as stan-hek mler n-c les -b tm yor-mobb ng- syuku- z nlere- ptal-334717
https://www.cumhur yet.com.tr/haber/ankara-tab p-odas -ato-yonet m-kurulu-uyes -dr-lales-tuncas stan-hek mler- c n-gunes- s g -gormeyen-var-1815499
https://www.evrensel.net/haber/426700/as stan-hek mler n-cal sma-sures - nsan -duzeye-cek lmel
https://www.evrensel.net/haber/428107/as stan-hek mler n-c gl g -tuken yoruz?
utm_source=paylas&utm_campa gn=tw tter_ust&utm_med um=haber
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ASİSTAN HEKİM
KOMİSYONU
09/12/2020 tar h nde ATO As stan Hek m Kolu ‘As stan Hek m Tükend ’ başlığı le b r basın
duyurusunda bulundu. Bu duyuruda as stan hek mler n pandem de Ün vers te ve Eğ t m
Araştırma Hastaneler nde en ön safta çalıştıkları vurgulanarak nöbet ertes z n haklarını
kullanamadıkları, f lyasyon görevlend rmeler ve pandem hastaneler ndek çalışma
düzenler dolayısıyla eğ t m alamadıkları vurgulandı.
https://tw tter.com/ankaratab poda/status/1336716592693063680
https://ato.org.tr/news/show/937

8 Şubat 2021’ de UDEK ve TTB As stan Hek m Kolu le b rl kte ‘As stan Hek mler n Sağlığı ve
COVID-19’ başlığı le b r web sem ner düzenlend . Dr. Laleş TUNÇ bu sem nere konuşmacı
olarak katıldı.
https://tw tter.com/ankaratab poda/status/1358682524881453057

26 Şubat 2021’ de as stan hek m kom syonu ‘As stan Hek mler Tüken yor’ basın açıklamasını
yaptı.
https://tw tter.com/ankaratab poda/status/1364882715091337217
https://tw tter.com/ankaratab poda/status/1365315477795270659

Ankara Tab p Odası As stan Hek m Kom syonu üyes Dr. Haydar Can DOKUYAN ve TTB MK
üyeler ‘B rl kte Kullanım Sözleşmes ‘ ve as stan hek mler n sorunları hakkında YÖK başkan
vek l Prof. Dr. M.İ. Safa KAPICIOĞLU le görüştü.
https://ttb.org.tr/haber_goster.php?Gu d=1834aef8-7cde-11eb-9ddf-849047b3ac46
https://tw tter.com/ankaratab poda/status/1374039585349582853

10-11 N san 2021’ de TTB As stan Hek m Kolu ‘As stan Hek m Olmak’ çalıştayı düzenlend . Bu
çalıştayda ATO As stan Hek m Kom syonu ‘Dezavantajlı As stan Hek mler’ başlığı le
dezavantajlı gruplarda yer alan as stan hek mler n sorunlarını gündeme get rd .
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A le Hek ml ğ kom syonu bu dönemde etk nl kler n ve toplantılarını pandem şartları
neden yle genell kle nternet ortamında gerçekleşt rd . Ortak konularda İşç Sağlığı ve İşyer
Hek ml ğ , Prat syen Hek ml k kom syonları le de b rl kte çalışmalar yürüttü.
20 Ek m 2020 tar h nde yapılan toplantıda tem z hastaneler n oluşturulmayarak
hastalarımız sağlık hakkına ulaşmada zorluklar yaşamakta olup bu durum ayrıca a le sağlığı
merkezler nde muayene sayılarında pandem sürec nde arttığı, Ankara'da artan sayılar le
telefon le Cov d-19 poz t f ve temaslı hastaların aranması neredeyse mkansız hale geld ğ
buna karşın özlük haklarımızda ger leme devam etmekte ödenen car g derler masrafları
artık karşılamadığı tartışılarak ek ödeme değ l güvencel emekl l ğe yansıyan ücret, Gr p ve
Pnömokok aşıları Sağlık Bakanlığı tarafından herkese ücrets z sağlanmalı, Cov d-19 meslek
hastalığı sayılmalı ve Cov d-19 taraması yapılması gerekl l ğ n çeren talepler d le get r lerek
kamuoyuna duyuruldu.
27 Kasım 2020 tar h nde yapılan kom syon toplantısında a le hek ml ğ yen sözleşme
dönem nde mzalanacak sözleşmeler hakkında Türk Tab pler B rl ğ A le Hek ml ğ kol
toplantısı önces değerlend rmeler yapılarak pandem sürec nde yaşanan aksaklıklar ve
sorunlar tartışıldı.
A le Hek ml ğ Kom syonu ve Prat syen Hek ml k Kom syonu tarafından ortak düzenlenen
"Pandem Dönem nde ve B r nc Basamakta Sağlıkta Ş ddet" başlıklı etk nl k 1 Aralık 2020
tar h nde Ankara Tab p Odası Youtube Kanalı üzer nden canlı yayınla gerçekleşt r ld .
Ankara Tab p Odası Yönet m Kurulu Üyes Dr. Üm t Yaşar Öztoprak'ın kolaylaştırıcı olduğu
etk nl ğe Ankara Tab p Odası Hukuk Bürosu avukatlarından Av. Ender Büyükçulha katıldı.
Pandem dönem nde çalışma koşullarının ve sağlık pol t kalarının b r nc basamaktak
etk ler , sağlık çalışanlarına yönel k artan ş ddet n yapısal ve güncel nedenler konuşuldu.
Etk nl kte sağlıkta ş ddete karşı hukuk ve dar yaptırımlar, ş ddet ed m anında sağlık
çalışanlarının yasal hakları ve neler yapab leceğ rdelend .
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A le Hek ml ğ Kom syonu ve İşç Sağlığı ve İşyer Hek ml ğ Kom syonu tarafından ortak
düzenlenen B r nc basamağa yönel k renal f zyoloj ve hastalıklara l şk n yapılan eğ t m
etk nl ğ Prof. Dr. Müjdat Yen cesu'nun konuşmacı olduğu "B r nc Basamakta Renal F zyoloj
Ne İşe Yarar?" başlığıyla 9 Şubat 2021 tar h nde Ankara Tab p Odası Youtube Kanalı
üzer nden canlı yayınla gerçekleşt r ld .
Pandem sürec nde Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Eylül 2020 tar h nde "A le Hek ml ğ Ödeme
Ve Sözleşme Yönetmel ğ nde Değ ş kl k Yapılmasına Da r Yönetmel k" yayınlanarak ek
ödeme adı altında güvences z, tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan, adalets z, emekl l ğe
yansımayan ve performansa dayalı ödemeler yapılacağı duyurulmuştur.
Ankara Tab p Odası Yönet m olarak performansa dayalı b r ödemen n kabul ed lemez
olduğu d le get r lerek a le sağlığı merkez 'nde COVID-19 le mücadelen n b r ek p ş olduğu,
bu ek b n tem zl k personel , yardımcı sağlık personel , hemş re, ebe ve a le hek m nden
oluştuğu; b r ödeme yapılacaksa tüm a le sağlığı merkez çalışanlarını kapsayacak şek lde
emekl l ğe yansıyan b r ödeme şekl nde olması gerekl l ğ d le get r lerek Cov d-19 neden yle
ücret kaybı yaşamış olan tüm sağlık çalışanlarına ger ye dönük ödeme yapılması talep ed ld .
Ankara Tab p Odası Yönet m olarak b r nc basamakta yaşanan aşı tedar k ve organ zasyon
eks kl kler d le get r lerek Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nden şu taleplerde bulunuldu:
*A le sağlığı merkezler n n f z k koşulları güçlend r lmel ve a le sağlığı merkezler nde sağlık
h zmet üreten sağlık çalışanları le koord nel şek lde b r program hazırladıktan sonra
kamuoyuna b ld r lmel
*A le sağlığı çalışanı olmayan a le sağlığı b r mler güçlend r lmel , A le Hek ml ğ
Yönetmel ğ nde de geçen her üç b r me fazladan b r hemş re görevlend r lmel d r.
*Aşı tem n ayda b r değ l en azından k haftada b r olacak şek lde sağlanmalıdır. Tedar k
ed len aşı sayısı hedef nüfusa uyumlu olarak talep ed lenden az olmamalıdır.
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*Bağışıklama h zmet ver l rken harcanan tıbb sarf malzemes ve bertaraf ed l rken oluşan
tıbb atık kabı vb. malzemeler kamu tarafından karşılanmalı, tıbb atık bedeller n n a le
sağlığı merkezler tarafından karşılanması uygulamasına son ver lerek lg l bedel n kamu
kaynaklarından karşılanması sağlanmalıdır.
*Bağışıklama b r nc basamak sağlık h zmetler ç nde asıl ş m zd r. Asıl görev m z olmayan
angarya görevler n A le Hek ml ğ B r mler ne yüklenmes ne son ver lmel d r.
Ankara’da 27 Ek m 2020 tar h nde gerçekleşt r len A le Hek ml ğ 2020/13'üncü Ek
Yerleşt rme şlemler ndek k m usulsüzlükler ve devamında yerleşt rmeler n keyf yetle ptal
ed lmes , bu nedenle hek mler nezd nde oluşan mağdur yetler; Ankara Tab p Odası Yönet m
ve Hukuk Bürosu tarafından değerlend r lm ş ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü nezd nde
g r ş mlerde bulunmuştur.
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Kom syonun kuruluşu:

ATO Emekl Hek m Kom syonu, 4 Mart 2012’de düzenlenen emekl hek m kahvaltılı
toplantısında seç len Yürütme Kurulunun ATO Yönet m Kurulunun aldığı kararla Kom syona
dönüştürülmes yle oluşturulmuştur. 2020-2021 Ara Dönem Kom syon üyeler Dr. Utku Özcan
(Başkan), Dr. Derman Boztok (Sekreter), Dr. Ayten Hat boğlu, Dr. Hale Efem, Dr. N lay Ülkü, Dr.
Celalett n Güner, Dr. Gönül Gürkaynak, Dr. İnc lay Kılıç, Dr. Mehmet Çakmak ve Dr. Gonca
Parlak’tan oluşmaktadır.
Kom syonum çalışma konuları:

EHK kuruluş dönem nde uygulanan emekl hek m anket sonuçlarını temel alarak
çalışmalarını sürdürmekted r. Ankette başlıca sorunlar olarak ekonom k güçlükler, sağlık
bakım gereks n mler , sosyal let ş mde meslektaşlar arası haberleşme ve dayanışmada
yeters zl k g b konular öne çıkmış; Odadan beklent ler arasında daha y let ş m, dayanışma
ve b rl kte sorun çözmen n gel şt r lmes , sağlık kuruluşlarında emekl hek mlere daha fazla
kolaylık ve özen göster lmes n n, evde bakım desteğ n n sağlanması ve sosyal-kültürel
toplantıların artırılması bel rt lm şt .
Emekl Hek m Kom syonu, emekl hek m maaşlarında y leşt rme yapma gayretler n en
öneml amaç olarak bel rlem şt r. Konu, Türk Tab pler B rl ğ 'n n de başta gelen taleb ve
eylem alanı durumuna gelm şt r. Geçm ş on yıllardak maaşlardak ger leme, Sosyal Güvenl k
Kurumu le yapılan yazışma sonucu yıllara göre ve d ğer mesleklerle karşılaştırılmak üzere
döküm olarak elde ed lm şt r. Kabaca hek mler d ğer meslekler n yarısı kadar emekl maaşı
almaktadırlar. Bu haksız durum, b r an önce y leşt rme stem le karar ver c lere baskı
oluşturularak gündemde tutulmaktadır. Bu amaçla, emekl l k konusunda uzmanlığı olan
k ş ler ve TBMM’de konuyla lg l yasa tasarısı hazırlayan m lletvek ller yle ortak çalışma
planları değerlend r lm şt r. 25 Mayıs 2013 tar h nde ATO’da düzenlenen dayanışma
kahvaltısının ertes nde Güvenpark’a b r yürüyüşle basın açıklaması yapılmıştır. Konu
Türk ye’dek bütün hek mler hatta bütün sağlık elemanlarını lg lend rd ğ nden, ATO d ğer
odaları da teşv k ederek Türk Tab pler B rl ğ bünyes nde Emekl Hek m Kolu oluşturulmasını
sağlamıştır.
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Kom syon çalışmalarının kapsam ve tar hçes :
Kom syon kuruluşundan t baren yıllardır süren bu açık adalets zl ğ dava konusu yapmak
stem ş, pol t kacıların sonuçsuz oyalamalarından z yade, en gerçekç g r ş m n, gereğ nde
Anayasa Mahkemes hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemes ne kadar uzanacak b ç mde
yargıya başvurmak olacağını düşünmüştür. TTB ve ATO avukatları açık b r adalets zl k ve
mağdur yet oluşturan durumu dava konusu yapmayı ncelemekted rler; ancak hukukçularca
örgütlü toplumsal baskı oluşturulmasının daha sonuç alıcı olab leceğ değerlend r lm şt .
Daha güçlü b r meslek örgütü savunuculuk çalışmasının gel şt r lmes ç n TTB düzey nde b r
emekl hek m kolunun kurulması ve ülke düzey nde emekl hek mler n katılım ve
dayanışmasının sağlanmasının uygun olacağına karar ver lm şt r.

TTB Emekl Hek m Kolunun kurulması:
ATO-EHK Başkan ve Sekreter , 2014 Yazından t baren çalışmalarını TTB Emekl Hek m
Kolunu güçlend rmek üzere yoğunlaştırmışlar ve llerde önde gelen tab p odalarında emekl
hek m kom syonları kurulmasını teşv k etm şlerd r. 1 Haz ran 2014 tar h nde TTB’de yapılan
toplantıda Emekl Hek m Kolu kurulmuş, başkanlığa ATO heyet n n öner s yle, uzun yıllardır
İstanbul’da emekl hek m kom syonu çalışmalarını canlılıkla yürüten ve en kıdeml
meslektaşımız olan Dr. Erd nç Köksal get r lm şt r. Dr. Derman Boztok kol sekreterl ğ n
üstlen rken, Dr. Utku Özcan da Kol Yürütme Kurulunda yer almıştır. Boztok daha sonra kol
başkan yardımcılığına get r lm ş, kol sekreterl ğ n İstanbul Tab p Odasından Dr. Den z
Kesk nler ve son yıllarda Dr. Ülkü Sema Aydın üstlenm şt r.
İl toplantıları:

ATO Yönet m Kurulunun karar ve destekler yle, başlangıçta ayda b r kez ve daha sonra daha
gen ş aralıklı olmak üzere, Ankara’dan sonra sırasıyla Antalya, Adana, Hatay, İzm r, İstanbul,
Balıkes r, Esk şeh r, Den zl , Mers n, Bursa, Kocael , Tek rdağ, Çanakkale, Ed rne, Man sa ve
Gaz antep’te TTB-EHK toplantıları düzenlenm şt r.
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Her l z yaret nde, genell kle cumartes öğleden sonra Odada Kol toplantısı le ülke düzey nde
yürütülen çalışmalardak gel şmeler ve yapılacaklar gözden geç r lm şt r. Daha sonra Odanın
emekl hek mlerle düzenled ğ çaylı toplantıya geç lerek, Kol Başkanı Dr. Erd nç Köksal ve Kol
Sekreter Dr. Den z Kesk nler/ Dr. Ülkü Sema Aydın’ın çalışmaların tar hsel gel ş m yle güncel
durumu çeren sorunlar ve çözümlere l şk n slaytlı sunumları, yapılmıştır. Kol üyeler n n
katkıları ve katılımcıların tartışmalarıyla konuların aydınlatılması sağlanmış, lg l Odanın EHK
kurulması kolaylaştırılmıştır. Oda yönet m n n ev sah pl ğ ndek akşam yemeğ nde, llerden
gelen kol üyeler yle Odanın yen kom syon üyeler n n b rl kte meslektaş kaynaşması
sağlanmıştır. Ertes pazar günü katılımcılar sosyal etk nl k olarak l n öneml mekanlarına
yerel yönet mler n de desteğ yle tur st k z yaretlerde bulunmuşlardır. İllerdek toplantılar ve
yapılan z yaretlerle, tab p odasının ldek hek mler n konuya duyarlılığı ve örgütlü
dayanışmasını gel şt rmes , çevredek yerel yönet mler, medya ve m lletvek ller başta olmak
üzere lg l kuruluşlarla let ş m ve katkı sağlama süreçler de desteklenm şt r. ATO-EHK
Sekreter ayn zamanda TTB-EH Kolu Başkan Yardımcısı olarak örgütlenme sürec nde meslek
kuruluşumuzun amaç, hedef ve lkeler ç zg s nde yönlend r c şlev görmüştür.
Ankara merkezde yetk l lerle temaslar:

ATO-EHK, TTB-EHK’nun Ankara’da yetk l makamlar nezd ndek g r ş mler nde öncülük ve ev
sah pl ğ yapmıştır. Ortak heyet olarak, başta ücret konusu olmak üzere sorunlar ve
çözümler ne l şk n hazırlanan dosyalarla geçm ş dönemde TBMM’de Sağlık, A le, Çalışma ve
Sosyal İşler Kom syonu üyeler Türkan Dağoğlu, Hülya Güven ve Kom syon Başkanı Necdet
Ünüvar’a z yaretle görüşmeler yapılmıştır. Y ne Mal ye Bakanı Baş Yardımcısı Abdullah Erdem
Cant mur, Kalkınma Bakanlığı Sağlık ve Sosyal Güvenl k Da re Başkanı Fat h Türkmen
makamlarında z yaret ed lerek emekl hek m ve a le hek mler nöbet konularındak
haksızlıklar let lm şt r.
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ATO-EHK başkan ve sekreter CHP Genel Başkanı, m lletvek ller ve yetk l ler n n katıldığı
emekl ler n sorunları toplantısında TTB-EHK’y tems l ederek sorun ve çözümler letm şlerd r.
ATO Yönet m Kurulu ve Kom syon heyet emekl hek mler n ücret, huzur/ bakım ev , hek m
ev , sağlık kuruluşlarında deontoloj k öncel k ve lg görme, tes slerde nd r m sağlanması,
eğ t m-araştırma hastaneler nde şef ve yardımcılarının emekl l kte ün vers telerle eş tl k
hakları g b sorunlarını programlı olarak TBMM’de hek m m lletvek ller yle görüşmüşlerd r.
Hek mler n, olumsuz sağlık pol t kaları ve çalışma koşulları neden yle meslekten soğuduğunu
ve erken emekl l k stemek zorunda kaldıklarını özell kle vurgulamışlardır. Alınan
randevularla 2016 yılı başından t baren sırasıyla CHP Ankara MV Dr. Murat Em r, Sağlık
Kom syonu Başkanı AKP Kütahya MV Prof. Dr. Vural Kavuncu, CHP Mers n MV’ler Dr. Hüsey n
Çamak ve Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ve MHP Den zl MV Em n Haluk Ayhan le görüşülmüştür.
2016 yılı başında ATO heyet uzun yıllardır Sağlık Bakanlığında hukuk müşav rl ğ , müsteşar
yardımcılığı ve son olarak Denet m H zmetler Başkanlığı (esk adıyla Teft ş Kurulu Başkanlığı)
görev nde bulunan Sn. Adem Kesk n’ de z yaret ederek emekl hek mler n ücret ve d ğer
sorunlarının çözümü ç n asıl etk l kurum olarak Bakanlığın çalışmaları hakkında b lg almış
ve d lekler m z anlatmışlardır. Aynı zamanda b r hek m babası olan Sn. Kesk n, emekl hek m
ve sağlık personel n n maaş ve d ğer sorunlarının Bakanlık olarak b l nc nde olduklarını ve
Bakanlık Makamının da destekled ğ çeş tl düzeltme çalışmalarını sürdürdükler n , emekl
hek m maaşlarındak ad l olmayan düşüşün akt f çalışma sırasındak gerçek maaş
katsayılarında yapılacak düzeltme le g der leb leceğ n , bunun ç n yasa taslağı
çalışmalarının b rçok kez ele alındığını, düzenleme arayışlarının devam ett ğ n bel rtm şt r.
Kesk n, emekl hek mler n huzurev , sosyal tes sler g b gereks n mler yle, sağlık kuruluşlarına
başvurularında gerekl saygı ve lg y görme, deney mler nden yararlanılma g b konuları da
öneml bulduklarını fade ederek destekleyecekler n kaydetm şt r. Emekl hek m ve sağlık
personel n n sorunlarının çözümlenmes nde Bakanlık ve meslek kuruluşlarının olumlu
şb rl ğ n önemsed kler n ve destekler n n süreceğ n bel rtm ş, bu çalışmalarda şb rl ğ
yapılab lecek kuruluşlar konusunda da tavs yelerde bulunmuştur. Z yaretlerde b r dosya
ç nde emekl hek m maaşlarının d ğer mesleklerle karşılaştırmalı ver ler , Emekl Sandığı,
SSK ve Bağ-Kur emekl ler arasındak maaş farkları, lg l faal yet dokümanları, Odamız
yayınları yetk l lere sunulmuştur.
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Özell kle ATO heyet n n öner s yle TTB avukatlarınca güncellenen, hek m ve emekl hek m
maaşlarında ek gösterge katsayısının 7200’e yükselt lerek emekl l ğe yansıyacak b ç mde
artış sağlanması hakkındak yasa tekl f örneğ lg l lere ver lerek temel beklent m z n bu
olduğu vurgulanmıştır. EHK kurulan Odaların, bulunduğu ller n m lletvek ller yle temas
kurmaları ve bu konuların tak b kampanyası başlatılmıştır. Bütün sıralanan temaslar olumlu
geçm ş ve emekl hek mler n sorunlarıyla lg l savunuculuk ve farkındalık yaratma
çalışmalarına katkı sağlamıştır. Part ayrımı gözetmeks z n TBMM’de hek m MV’ler arasında
let ş m ve eşgüdümü sağlayab lecek ve hükümete sorunlarımızı aktarab lecek konumda
olan Sağlık, A le, Çalışma ve Sosyal İşler Kom syonu Başkanı Prof. Dr. Vural Kavuncu,
heyet m ze lg ve yakınlık gösterm şt r. Prof. Kavuncu hem b r hek m hem de hek m babası
olarak, hek mler n özlük hakları ve çalışma koşullarını y leşt rmey önemsed ğ n , TBMM
bünyes nde bu amaçla yapılacak çalışmalara destek olacağını bel rtm şt r.
Sağlanan ilk olumlu gelişmeler:
Meslek kuruluşunun örgütlü çalışmaları sonucunda, Başbakan, 12 Mart 2016 tar h nde
Van'dak Tıp Bayramı etk nl kler açıklamasında emekl hek m maaşlarının artırılacağını,
hek mler n d lerlerse 72 yaşına kadar çalışab leceğ n , hek me ş ddete karşı tutuklama
önlemler n n uygulanacağını bel rtm şt r. Bu açıklamaların yapılmış olması örgütlü çabaların
başarısının lk kanıtı olmakla b rl kte, henüz herhang b r sonuç alınmamış olduğundan
konunun yakın tak b n n sürdürülmes gerekm şt r. ATO heyet , TTB EHK Başkanı le b rl kte
Mart 2016’da Prof. Kavuncu’ya teşekkür z yaret nde bulunurken, gel şmelerle lg l ayrıntılı
b lg almış, TTB’ce hazırlanan yasa tekl f n ve beklent ler m z yen den hatırlatmıştır. ATO
heyet yasa hazırlıklarının doğrudan ç nde bulunan Sağlık Bakanlığı Denet m H zmetler
Başkanına yaptıkları yen z yarette se planlanan maaş artışının katsayı yükselt lmes le değ l
seyyanen olacağını öğrenm şler, seyyanen artışların kalıcı çözüm get rmeyeceğ gerekçes yle,
asıl olan gerçek maaştak katsayı artışı beklent ler n yen den vurgulamışlardır. Geçt ğ m z yıl
ç nde ATO Yönet m Kurulunca, yetk l ler n maaş artışı vaat ve çalışmalarını zlemek üzere,
Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanlığı, SGK Başkanlığı ve TBMM Sağlık, A le,
Çalışma ve Sosyal İşler Kom syonu Başkanından defalarca randevu stenmes ne karşılık yanıt
alınamamıştır.
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Örgütlü çalışmalarımızın tar h başarısı ve eks klere l şk n talepler:
Örgütlü ve çok yönlü çabalar, lk kes n sonucunu 03.08.2018 tar h nde Resm Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe g ren 7146 sayılı Torba Yasa le verm şt r:
“… MADDE 4- 8/6/1949 tar hl ve 5434 sayılı Türk ye Cumhur yet Emekl Sandığı Kanununa
aşağıdak ek madde eklenm şt r.
“EK MADDE 84- Bu Kanuna göre tab p veya d ş tab b kadro ve poz syonları esas alınarak
emekl , ad malullük veya vaz fe malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla b rl kte makam
tazm natı ödenmes ne hak kazanamamış olan tab p ve d ş tab pler nden lg l mevzuatına
göre uzman olanlara (17.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (13.000) gösterge
rakamının memur aylık katsayısı le çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekl
aylıklarıyla b rl kte lave ödeme yapılır. …”
Bu gel şme, örgütlü mücadelem z n gerçek b r kazanımıdır, sabırlı, örgütlü toplumsal
mücadelen n başarıya ulaşacağının tar hsel yen b r kanıtıdır.
Yasa sürec nde büyük çaba gösteren, Kom syon görüşmeler n TBMM'de gece-gündüz
zleyen TTB ve ATO yönet c s meslektaşlarımıza ve avukatlarımıza bütün çabaları ç n
teşekkür ed yoruz. Bu süreçte özell kle SSK ve Bağ-Kur emekl ler n n de mağdur yetler n n
g der lmes n n vurgulanması büyük önem taşımaktadır.
Tasarıdak eks kl kler ve sürec n stekler m z doğrultusunda zlenmes doğal çalışma
sürec m z n konusu olacaktır.
TTB MK 23.7.2018 tar hl basın açıklamasında yasa hazırlayıcılarına (TBMM Plan ve Bütçe
Kom syonu) aşağıdak taleplerde bulunmuştur:
1. SSK, Emekl Sandığı, Bağ-Kur, hang sosyal güvenl k kurumundan emekl olduğuna
bakılmaksızın bütün emekl hek mler n maaşlarına zam yapılmalıdır.
2. Çalışan ya da çalışmayan bütün emekl hek mler yapılan zamdan yararlanab lmel d r.
3. Kend parasıyla pr m ödey p döner sermayes n n b r kısmını emekl l ğ ne saydırmış olan
hek mlerden maaş zammında herhang b r kes nt yapılmamalıdır.
4. F l h zmet süres zammı yılda en az 120 gün olmalı, görev alınan h zmet n yıpratıcılığına
bağlı olarak 150 ve 180 güne çıkarılmalı ve sadece bundan sonrak çalışmalara değ l, geçm şe
dönük olarak da uygulanmalıdır.
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5. Emekl maaşlarına yapılacak zam Kanun yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe g rmel d r.

Güncel durum ve yapılacaklar:
“Türk Tab pler B rl ğ (TTB) Merkez Konsey , 2019 yılı t barıyla emekl hek m maaşlarına
yapılacağı duyurulan zamların tüm emekl hek mler kapsamamasına tepk gösterd . TTB
Merkez Konsey , konuya l şk n oluşan kafa karışıklığını g dermek üzere b r b lg notu
hazırladı.
4.1.2019 tar hl b lg notu şöyle:
Bütün Emekl Hek mlere İlave Ödeme Yapılmalıdır
03.08.2018 tar h nde Resm Gazetede yayımlanarak yürürlüğe g ren 7146 sayılı Torba Yasa
uyarınca 1.1.2019 tar h nden t baren emekl hek mlerden bazılarına aylık 1500-2000 l ra
tutarında lave ödeme yapılmıştır.
Yasa’da, lave ödemen n, bütün emekl hek mlere değ l sadece Emekl Sandığı emekl s olup,
makam tazm natı almayan ve emekl olduktan sonra herhang b r sosyal güvenl k kurumu le
l şk lend r leb lecek şek lde çalışmayanlara ver lmes kararlaştırılmıştır.
İlave ödemeden yararlanab lenler n sınırlılığı ve emekl hek mler arasında yapılan bu haksız
ayrım, Yasa’nın Kom syon görüşmeler sırasında Türk Tab pler B rl ğ tarafından d le
get r lm ş se de Adalet ve Kalkınma Part s le M ll yetç Hareket Part s m lletvek ller n n karşı
çıkması sebeb yle bütün emekl hek mler n yararlanab leceğ b r düzenleme yapılmamıştır.
1. Emekl hek mlere ver len lave ödemen n şartları ve ayrıntıları şöyled r:
a. Bu lave ödeme sadece; Emekl Sandığına bağlı olarak emekl olanlardan, makam
tazm natı almayan ve herhang b r sosyal güvenl k kuruluşuna bağlı olarak çalışmayanlara
ver l r.

ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

2020-2021

EMEKLİ HEKİM
KOMİSYONU
a.Emekl olup da muayenehanede çalışanlar herhang b r sosyal güvenl k kuruluşu le
l şk lend r lmed kler nden bu hek mlere lave ödeme yapılır,
b.Herhang b r şek lde ücretl çalışanlara bu madde uyarınca lave aylık ödemes yapılmaz.
c.Hek mler n dul ve yet mler ne yapılan ödemede de bu madde le get r len lave ödeme aylık
ödeme oranına göre hesaplanıp öden r,
1. İlave ödeme 1.1.2019 tar h nden sonra ödenmeye başlamıştır, önces ne l şk n herhang b r
ödeme yapılmayacaktır.
2. 2008 yılından sonra lk defa memur yete başlamış olan meslektaşlarımız emekl
olduğunda bu ödemeden yararlanamayacaklardır.
Emekl l kte herkes eş tt r, emekl ler arasında ücret farklılığı yaratılmasını gerekl kılan
herhang b r h yerarş veya statü yoktur. Bu nedenle, emekl lere ver lecek lave ödemede,
hang sosyal güvenl k kurumuna bağlı olarak emekl olduğuna bakılmamalıdır.

Emekl aylıklarının emsaller le kıyaslanamayacak ölçüde düşük olması sebeb yle hek mler
emekl olduktan sonra da çalışmak zorunda kalmaktadır. Get r len lave ödeme m ktarı
emekl y çalışmaktan alıkoyab lecek b r m ktar değ ld r. Bu bakımdan, söz konusu lave
ödemeden yararlanmak ç n çalışmama şartının get r lmes doğru değ ld r. Kaldı k
ülkem zde yürütülen sağlık pol t kası sebeb yle her geçen gün hasta sayısı daha da artmakta,
bu yoğun talebe cevap vereb lmek ç n daha çok sağlık çalışanına gereks n m duyulmaktadır.
Bu nedenle, emekl hek mlere lave ödeme yapılması ç n h zmetten çek lmeler n şart
koşmak mevcut hek mler n ş yükünün daha da artmasına veya çalışmayı sürdürerek
olağanüstü düşük emekl maaşını almayı sürdürmeler ne sebep olacaktır. D ğer yandan,
başka meslek gruplarında emekl l kte ödenen b r takım ek zam ve tazm natlar bulunmakta
ancak bunlar özelde çalışmaları hal nde kes lmemekted r.
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Emekl aylıklarının emsaller le kıyaslanamayacak ölçüde düşük olması sebeb yle hek mler
emekl olduktan sonra da çalışmak zorunda kalmaktadır. Get r len lave ödeme m ktarı
emekl y çalışmaktan alıkoyab lecek b r m ktar değ ld r. Bu bakımdan, söz konusu lave
ödemeden yararlanmak ç n çalışmama şartının get r lmes doğru değ ld r. Kaldı k
ülkem zde yürütülen sağlık pol t kası sebeb yle her geçen gün hasta sayısı daha da artmakta,
bu yoğun talebe cevap vereb lmek ç n daha çok sağlık çalışanına gereks n m duyulmaktadır.
Bu nedenle, emekl hek mlere lave ödeme yapılması ç n h zmetten çek lmeler n şart
koşmak mevcut hek mler n ş yükünün daha da artmasına veya çalışmayı sürdürerek
olağanüstü düşük emekl maaşını almayı sürdürmeler ne sebep olacaktır. D ğer yandan,
başka meslek gruplarında emekl l kte ödenen b r takım ek zam ve tazm natlar bulunmakta
ancak bunlar özelde çalışmaları hal nde kes lmemekted r.
Bütün bu haksızlıkların yen b r yasal düzenlemeyle g der lmes ç n Türk Tab pler B rl ğ
çeş tl g r ş mlerde bulunmaktadır. Meslektaşlarımızın da bu adalets zl ğ her zem nde d le
get rmeler suret yle haksızlığı görünür hale get rme çabamıza destek olmalarında yarar
vardır.
Ayrıca, emekl olup da şartlardan herhang b r n taşımadığı ç n lave ödeme alamayan
meslektaşlarımız maaş ödemes nden sonrak 60 gün ç nde dare mahkemes nde açacakları
davada bu Yasa hükmünün Anayasa’ya aykırılığını ler sürerek Mahkemeden Anayasa
Mahkemes nde ptal davası açmasını talep edeb l r; İdare Mahkemes bu taleb yer nde
bulursa yasa hükmünün ptal ç n dava açab l r. Bu yönde taleb olan meslektaşlarımıza,
odalarımızda ve Merkez Konsey nde görevl hukukçularımız destek olab lecekt r.”
7.

Emekl hek mler n gereks n mler ne l şk n d ğer sosyal çalışmalar:

ATO-EHK, b r yandan yetk l makamlarla maaş ve d ğer hakları elde etme çalışmalarını
yürütürken, d ğer yandan emekl hek mler n katılımını sağlayarak üye sayısını artırmayı ve
emekl hek mler n sorunlarını çözmeğe yönel k programlarla sosyal ve kültürel n tel kte
etk nl kler düzenlemek g b çalışmaları sürdürmey hedeflemekted r.
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1 Aralık 2013 tar h nde Atlı Spor Kulübünde canlı b r katılımla yıl sonu dayanışma kahvaltısı
düzenlenm şt . 14 Mart 2015 ve 2016 etk nl kler kapsamında meslekte 40, 50 ve 60 yılını
dolduran hek mlere plaket ver lmes törenler nde Oda Başkanı Prof. Dr. Çet n Atasoy ve
Kom syon Başkanı Dr. Utku Özcan lg yle karşılanan konuşmalar yaparak hek mler ATO-EHK
çalışmalarına katılmaya çağırmışlardır. 2017 yılı törenler nde se Oda Başkanı Prof. Dr. Vedat
Bulut emekl hek m sorunlarını ve yapılan çalışmaları özell kle vurgulamıştır. 2018
törenler nde meslekte 50. Yıl plaket n alan Kom syon Başkanımız Dr. Utku Özcan
meslektaşlarımıza seslenerek çalışmalar hakkında b lg verm ş ve örgütlenme-dayanışma
etk nl kler ne katılım çağrısını y nelem şt r. 2019 törenler nde y ne Oda Başkanımız ve
Kom syon Başkanımız lg yle karşılanan konuşmalar yapmışlardır.
(https://ato.org.tr/news/show/531)
EHK, ATO Yönet m Kurulu le b rl kte, d ğer tab p odası EHK’larının düzenled ğ g b , genç
hek mler/ tıp öğrenc ler yle kıdeml emekl hek mler buluşturan “F danlar ve Çınarlar”
toplantıları düzenleme kararı almıştır. 14 Mart Tıp Haftası etk nl kler kapsamında 18 Mart
2018 Pazar günü ATO’da düzenlenen kahvaltılı söyleş de halk sağlığı çınarı Dr. Uğur C lasun
“Meslek Kuruluşumuz, Dünü, Bugünü ve Yarını” konusunu katılımcı “çınarlar ve f danlarla”
b rl kte ele almıştır.

Dr. C lasun meslek örgütümüzün önündek en öneml k stratej k konunun ülken n
demokrat kleşmes ne katkı ve tıp eğ t m n n n tel ğ n n korunması olduğunu vurgulamıştır.
(https://ato.org.tr/news/show/338) . 2019 yılı 14 Mart Haftası etk nl kler kapsamında, 16 Mart
2019 Cumartes günü ATO toplantı salonundak kahvaltılı toplantının çınarı se Prof. Dr. Zafer
Öner d . "Ne suya, ne sabuna" başlıklı slaytlı özgün ş rsel sunumunda Prof. Öner "Bu
k rlenm ş köhne dünyada suya sabuna dokunmadan olur mu?" d yerek Osmanlı ve
Cumhur yet dönemler nden t baren meslek değerlere, et k lkelere değ nd . Günümüzde
yaşanan "haklı olanın mı güçlü, güçlü olanın mı haklı olduğu" karmaşasına vurgu yapan Prof.
Öner bu ortamda Onur Hamzaoğlu, Bülent Şık g b değerlere yapılan haksızlıkların da altını
ç zd . Tıp fakülteler ve tıp eğ t m m zdek b l msell ğ n önem ne değ nen Öner lg yle zlenen
sunumunun sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı. Etk nl k, katılımcıların Kurtuluş
Savaşı Sakarya Meydan Muharebeler sırasında yaralı Türk askerler n n Sovyet doktorları
tarafından tedav ed ld ğ hastane b nası olan Nazım H kmet ve Puşk n Kültür Merkez ’ne
z yaretler yle son buldu.
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Emekl Hek m Kom syonunun teşv kler yle, Ankara Tab p Odası’nda 12 Şubat 2019 Salı günü
“Rusya’dan İzlen mler” başlıklı panel gerçekleşt r lm şt r. Etk nl kte, Rusya M marlar B rl ğ ve
Türk Rus Proje Gel şt rme Derneğ le M marlar Odası Ankara Şubes arasında mzalanan y
n yet ve şb rl ğ protokolüne l şk n detaylar ve gelecek faal yetler paylaşılmıştır. Rusya
M marlar B rl ğ , Ryazan Val l ğ ve UNESCO tarafından düzenlenen Uluslararası Ant k Kentler
Forumu'na katılan M marlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, M marlar
Odası Ankara Şube Yönet m Kurulu Üyes Muteber Osmanpaşaoğlu, Cansen Kılıçöte ve TürkRus Proje Gel şt rme Derneğ Başkanı Ivan Starodubtsev kongre deney mler n ve Rusya
zlen mler n aktarmışlardır. Benzer şb rl ğ n n hek mler arasında da gerçekleşt r leb leceğ ,
emekl hek mler n de sosyal l şk lerde rol alab leceğ vurgulanmıştır.
8.

2020 Coronav rus Pandem s neden yle ertelenen etk nl kler:

2020 yılının lk yarısından t baren günümüze dek Coronav rüs Pandem s neden yle genel
toplumsal kısıtlamaların uygulanması koşullarında ATO etk nl kler n n hemen tamama
yakınının ptal zorunluluğu doğmuştur. Bu dönemde ATO Yönet m ve personel nce özell kle
65 yaş üzer hek mler n telefonla aranması ve Odamız mkanlarıyla gereks n mler n n
karşılanması çalışmaları sürdürülmüştür.
Yönet m nce salgının zlenmes , hek mler ve sağlık personel n n çalışma koşulları,
mağdur yet ve kayıplarının saptanmasıyla, hakları ve gereks n mler n n sağlanması ç n
demokrat k kuruluşlarla şb rl ğ ç nde g r ş mlerde bulunulmuş, yetk l lerle temaslar
yürütülmüştür.
9.

Önümüzdek dönem yapılacak çalışmalar:

Kom syonumuz TTB-EHK le b rl kte, örgütlenmey güçlend rme ve emekl maaşlarındak
haksızlıkların düzelt lmes başta olmak üzere, emekl hek mler n saptanan bütün
gereks n mler n n karşılanması talepler n n yer ne get r lmes ç n çalışmalarını sürdürecekt r.
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Yetk l lerce, SSK ve Bağ-Kur emekl ler n n akt f çalışma süres ndek pr mler n n kend
terc hler yle yüksek değ l düşük düzeyden ödend ğ , bu pr mler yüksek düzeyden ödenm ş
olsalardı, emekl aylıklarının da yüksek olacağı, bu nedenle b r y leşt rme yapılamayacağı
bel rt lmekted r. Halbuk SSK pr mler şveren tarafından düşük düzeyden ödenmekte,
çalışan hek mler n bu terc hte herhang b r etk ler bulunmamaktadır. Bu nedenle oluşan
mağdur yetler n doğrudan yasa kapsamındak b r düzenlemeyle Emekl Sandığı emekl s
düzey ne get r lmes gerekmekted r. Bağ-Kur emekl ler ç n de düzenleneb lecek telaf
ödemeler yle aylıklarının y ne Emekl Sandığı emekl ler düzey ne çıkarılması mümkün
olab lecekt r.
Hek mler n ek gösterge katsayısının en az 7200 olacak b ç mde yükselt lmes çalışmaları da
sürdürülecekt r.
Ankara’da genç ve öğrenc meslektaşlarımızla kıdeml hek mler buluşturacak “F danlarla
Çınarlar” toplantıları gerçekleşt r lecekt r. Kıdeml hek mler n meslek b lg ve deney mler ,
toplumcu deontoloj k yaklaşımları, yen kuşaklara aktarmaları sağlanacaktır.
Emekl hek mler buluşturacak sohbetler, kültürel etk nl k ve gez ler düzenlenecekt r.
Kom syonumuzca, ler yaşta bakım gereks n m olan emekl hek mler n evler nde z yaretler
planlanmaktadır.
ATO Hek m Postası ve nternet sayfasında EHK çalışmalarına l şk n haber ve görüş yazılarının
yer alması sürdürülecekt r. ATO ve TTB’n n EHK üyeler kom syonumuzun yönett ğ e-posta
gruplarında let ş m sağlamaktadır. 2016 yılı başında emekl hek mlere yönel k b r d ğer
anket çalışması nternet üzer nden uygulanmış ve sonuçları ATO nternet s tes nde
yayınlanmıştır. Bu çalışmalara devam ed lecekt r.
ATO’dak emekl hek m l stes güncellenmes sürdürülmekted r. Ankara huzur evler
taranması ve varsa emekl hek mler n durumu, bell aralıklarla zlenecekt r.
Sağlık elemanlarına yönel k ş ddet n önlenmes ç n meslek kuruluşumuzun çalışmalarına
emekl hek mler olarak destek olunacak, yetk l lerle yapılacak görüşmelerde bu sorunun ac l
çözümü gereğ önemle vurgulanacaktır.

ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

2020-2021

EMEKLİ HEKİM
KOMİSYONU
10. Sonuç:
Emekl hek m hareket esas olarak b r emek hareket d r. Bu nedenle d ğer demokrat k emekl
k tle örgütler yle başlatılan let ş m ve şb rl ğ gel şt r lerek sürdürülecekt r.
Kom syonumuz, özell kle temel kazanım olan emekl hek mler n örgütlenme ve
dayanışmasının sağlanmasında, sten len hedeflere ulaşmada zorunlu olan l etk nl kler yle
b rl kte bütün çalışmaları b l nçl ve kararlı b ç mde destekleyen Odamız Yönet m Kurulu ve
değerl çalışanlarıyla, TTB Merkez Konsey ve değerl çalışanlarına, emek ve destekler ç n
teşekkür eder.
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Ülkem z genel nde, özel sağlık h zmetler n n 2021 Yılı ücretler n n hesabında uygulanacak
olan TTB-HUV Katsayısı L stes oluşturulmasında TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısına akt f
katkı sunuldu. Özel hek ml k uygulama katsayısı Ankara’da 2021 yılı ç n 10,70 olarak
bel rlend .
Muayenehane hek mler ne yönel k, dayanaksız ve hukuksal alt yapısı olmayan “ k ş sel ver ler
koruma kanunu” kapsamında ağır bürokrat k ve tekn k sürec dayatan uygulamaya yönel k
üyeler m z hukuk büromuz avukatı Ayşegül Bulut Şah n tarafından 10 Mart 2021 tar h nde
zoom üzer nden üyeler m ze yönel k b lg lend rme yapıldı. VERBİS’e kayıt süres 31 Aralık
tar h ne uzatıldı.
Sağlık Bakanlığı ve l sağlık müdürlükler tarafından yaşama geç r len “muayenehane b lg
yönet m s stem ” adlı uygulama le “muayenehanes olan hek mler n özel sağlık
kuruluşlarında yapmış oldukları teşh s ve tedav b lg ler ” konulu b r yazı nezd nde dar
makamlardan gelen k m şlem ve taleplere de maruz kalmışlar; hek m-hasta l şk s n n
mahrem yet ne da r deontoloj k lke ve kurallarla çatışan bu uygulama neden yle
hek mler m zden gelen b lg ve destek talepler ne yönel k hukuk danışmanlık sunulmuş; öte
yandan gerek bakanlık, gerekse l sağlık müdürlüğü nezd nde Odamızca gerçekleşt r len
g r ş mlere hukuk büromuzla b rl kte katkı sunularak, uygulamanın hukuk ve deontoloj le
çatışan yönler ne da r htar n tel ğ nde hukuk yazışmalar gerçekleşt r lm ş, her durumda
uygulamanın ved l kle sona erd r lmes talep olunmuştur.
Sağlık Bakanlığı’nın muayenehanelerde yapılab lecek şlemler l stes çalışmalarına katkı
sunuldu, görüşler m z let ld .
Ac lde nöbet tutan hek mler m z n eks k yatan bayram nöbet ücretler neden yle yapmış
oldukları başvuru üzer ne, lg l özel hastane başhek m YK üyeler m z tarafından z yaret
ed lm ş, sonrasında mağdur yet g der lm şt r.
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*Sem nerler 2 haftada b r olmak üzere Perşembe günler saat 20:00’de onl ne olarak
gerçekleşt r lm şt r.
Bu dönemde yukarıda sayılan sem nerler n dışında 18. Nevzat Eren Ulusal Halk
Sağlığı Sempozyumu Ankara Tab p Odası Halk Sağlığı Kom syonu ve TTB Halk Sağlığı
Kolu tarafından 18 Mart tar h nde onl ne olarak gerçekleşt r lm şt r.
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Aylık Sunumlar:
1. Prof. Dr Özlem Kurt Azap: 22.09.2020 Güncellenen zolasyon / bulaştırıcılık dönem
protokoller . İşyer nde COVİD-19 tanı ve tarama testler İşyerler nde aşılama öner ler
COVİD 19’un güncel protokoller ve tanı - tarama testler ve aşılar hakkındak güncel
b lg ler paylaşıldı.
2. Dr. A. Selçuk Atalay: 23.11.2021 Pandem de tarım şç ler ve çalışma koşulları
Dr. A. Selçuk Atalay tarafından tarım şç ler n n çalışma şartları v deo le göster lerek ve
tarım şç ler le yapılan röportajlar le desteklenerek tüm gerçekl ğ le anlatıldı.
3. Prof. Dr. Mustafa Durmuş , Doç. Dr. Den z Erdoğdu: 05.01.2021 2021 Bütçes ve Sağlık
Sağlık Pol t kaları kom syonu ve İşç Sağlığı ve İşyer Hek ml ğ kom syonu le b rl kte
gerçekleşt rd k.
4. Prof. Dr. Müjdat Yen cesu: 09.02.2021 B r nc Basamakta Renal F zyoloj Ne İşe Yarar?
B r nc basamakta böbrek f zyoloj s ve böbrek sağlığına etk s anlatıldı.
5. Prof. Dr. Mehmet Zenc r, Dr. Tuncay Gökçen: 16.03.2021 Pandem ve İşç Sağlığı
Kap tal zm ve neol beral zm n pandem sürec nde şç sağlığına olan etk ler anlatıldı.
İşyer hek m arkadaşımız şyer nde yaşadıklarını örneklerle anlattı.
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İşyer Hek mler n n Ankara Tab p Odası’na üyel k ve let ş m çalışmaları:
TTB tarafından T.C. A le,Çalışma ve Sosyal H zmetler Bakanlığı’ndan alınan, Ankara’da
çalışan şyer hek mler n n l stes le lg l çalışma yapıldı . Bu çalışma doğrultusunda
Ankara'da şyer hek ml ğ yapan hek m sayısı 1346 olarak tesp t ed ld . İşyer
hek mler ne ve OSGB sorumlularına yazı ve telefonla ulaşarak let ş m kuruldu. 247
şyer hek m ne kom syon üyeler m z tarafından ulaşıldı ve sorunları talepler
konusunda b lg alındı. Bu çalışma sürec nde oda üyes olmayan 26 hek m Ankara
Tab p Odası’na üye oldu.
Ankara Tab p Odası İşç Sağlığı ve İşyer Hek ml ğ Kom syonu olarak çok sayıda
meslektaşımızın görüşünü alarak ücret tesp t etmey amaçladık. Bunun ç n de
Ankara’da çalışan şyer hek mler ne anket çalışması yaptık. Ankete katılan 39 şyer
hek m n n cevaplarını değerlend rerek ücret artışı talepler n tesp t ett k. Çıkan
sonuçları TTB İşç Sağlığı ve İşyer Hek ml ğ Kolu’na b ld rd k.
Büyük oranda OSGB’lerde çalışan şyer hek mler arasında b rl ktel k ve dayanışmayı
artırmak ç n anket le onay aldığımız İşyer hek mler le Ankara İşyer hek mler
Whatsapp grubu oluşturduk. Bu grubumuza her gün yen eklenen şyer hek mler le
b lg paylaşımı ve dayanışmaya devam ed yoruz.
Pandem sürec nde şç sağlığı:
Yüksel Akkaya / İSİG mecl s : 04.10.2020 Pandem ve şç sınıfı
İşç ler n katılımı sağlanarak yapılan web narda kap tal zm n şç sağlığına etk ler ve
sonuçları her yönüyle tartışıldı.
Salgının lk günler nden bu yana zlenen pol t kalarla salgının adım adım b r şç sınıfı
hastalığına dönüştürüldüğünü bel rten açıklama yapıldı. Salgının 12 aylık sürec nde
sermayey koruyan, üret m n her ne olursa olsun devamlılığına dayanan “çarklar
dönsün” anlayışı le şç sınıfını sürü bağışıklığına ten pol t kalar, v rüsün şyerler nde ve
şç ler n yaşam alanlarında hızla yayılmasına sebep olduğu, COVID-19 neden yle b rçok
şç çalışırken hastalandığı ve öldüğü vurgulandı.
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Sağlık emekç ler se bu salgının f z ksel, ps koloj k ve meslek olarak en zor sürec
yaşayan, en fazla hastalanan ve ölen k tles oldu. Sağlık, bu dönem yalnızca hastalarla
yüksek yoğunlukta temas etmen n b r sonucu olarak değ l, kötü çalışma koşullarının b r
sonucu olarak da en çok ölümün yaşandığı şkolu oldu. Bu süreçte, başta sağlık
emekç ler olmak üzere, v rüsün bulaşması sonucunda maruz kalınan Cov d-19, ş kazası
sonucu gel şen ölümcül sey rl meslek bulaşıcı hastalık, ölüm hal nde se de ş c nayet
olarak değerlend r lmes gerek rken, Sosyal Güvenl k Kurumu, Cov d-19’un " ş
kazası/meslek hastalığı” tanımı dışında, sadece "hastalık” olarak prov zyon alınmasını
steyen skandal b r genelgeye mza attı.
Bugün, hastanelerde, fabr kalarda, şant yelerde, tersanelerde, madenlerde, depolarda,
marketlerde, tüm şkollarında çalışan, beyaz ve mav yakalı, memur ya da şç ayırt
etmeks z n tüm şç ler n, emekç ler n kader ortaklaşmıştır.
İşyerler m zde uzun mesa ler n, uygulanmayan 6331 sayılı yasanın, alınmayan
önlemler n, yoğunlaşan baskının ve mobb ng n, güvences z çalışmanın b z
hastalanmaya ve ölüme sürükled ğ çok açıktır.
Cov d-19 sağlık emekç ler ç n meslek hastalığı, d ğer şkollarında çalışan şç ler ç n se
ş kazası olarak tanınmalıdır.
•İşç sağlığı ve güvenl ğ n ortadan kaldıran pol t kalardan vazgeç lmel d r.
·İşyerler nde başta üret m alanları olmak üzere ulaşım, beslenme, barınma g b tüm alanlarda
şç sağlığı ve ş güvenl ğ önlemler alınmalıdır.
•Kron k hastalığı olan ve bell b r yaşın üzer ndek şç ler bu süreçte dar -ücretl zne
çıkarılmalıdır.
•İşten atmalar yasaklanmalı ve 1168 TL değ l tam ücret ödenmel d r.
•Çalışma saatler , ücretlerde kes nt ye g tmeden azaltılmalıdır.
•İşç lere ücrets z-yaygın testler yapılmalı, vakaların arttığı şyerler nde üret me ara ver lmel d r.
•Evden çalışan şç ler n çalışma saatler düzenlenmel ve ş ç n yaptıkları harcamalar
karşılanmalıdır.
•Göstermel k değ l etk n ş sağlığı ve güvenl ğ düzenlemeler çıkarılmalı ve ertelenmeden
uygulanmalıdır.
•İş yerler nde r sk değerlend rmes nde emekç ler de yer almalıdır.
•İSG önlemler p yasanın nsafına terk ed lmemel d r, etk n bağımsız katılımlı denet m
sağlanmalıdır.
•Cov d 19 neden yle tüm emekç lere n tel kl ve yeterl sayıda koruyucu ek pman sağlanmalıdır.
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Kom syon toplantımıza katılan üyeler m z:
Dr. Buket Gülhan, Dr. Selçuk Çel k, Dr. Ar f Müeezz noğlu, Dr. At lla Ilıman, Dr. Sıtkı
Kesedar, Dr. Ercan Yavuz, Dr. Sedat Abbasoğlu, Dr. Onur Erden, Dr. Erkan Yerl kaya
Kom syonumuzca, Odamız Yönet m Kurulu’na ve değerl çalışanı Yasem n Şah ngöz’e
teşekkür eder z.
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İnsan Hakları yaşamın bütün alanlarını b r şek lde çermekted r. Başta yaşam hakkı
olmak üzere, kadınların, çocukların c nsel st smarı, tecavüz ve c nayetler , ş güvenl ğ
ve c nayetler , katl amları, taşeron çalıştırma, maden fac aları, sağlıklı ve özgür yaşama
hakkı, eğ t m hakkı, örgütlenme özgürlüğü, ad l yargılanma g b daha pek çok konu
İnsan Hakları Kom syonunun temel görevler ndend r. Ülkem zde b r katl am, b r fac a
olduğunda gündem üç beş gün şgal ed p b r başka olayın meydana gel ş yle
gündemden düşmekted r. Kısa b r süre sonra da ne yazık k unutulmaktadır. Ancak
tutuklu ve mahkumların sorunları çok büyük b r olay olmadıkça gündeme
gelmemekted r. Aslında özgürlüğü sınırlandırılmış olan bu nsanların sorunları
çeş tlenerek ve devamlı katlanarak çoğalmaktadır. Doğal olarak b z b r grup nsan
hakları savunucuları tüm hlallerde tepk m z ortaya koyarken, tutuklu ve hükümlü
sorunlarını da hep gündem m zde tutmak zorunda kalıyoruz. Onlar k suçları ne olursa
olsun, ster adl ster s yas mevcut düzen n yasaları le yargılanmış veya
cezalandırılmışlardır. Özgürlüğünden zorla alıkonulan tutuklu ve hükümlüler de tıpkı
dışarıdak ler g b ; tüm haklarının korunması yasa le bel rt ld ğ g b devlet güvences
altındadır. Yan bu “cezalarını” çekerken dışarıda yaşayan nsanlarla eş t oranda nsan
haklarına ve sağlığa er ş m hakkına sah p olmaları gerek r, b z dışarıdak ler hele de
hek mler bu mücadeley vermek zorundayız. Onların “cezalarını” çekerken k nc kez
cezalandırılmalarının önlenmes ç n çalışmalıyız.
22 Ağustos 2020 tar h nde açlık grev nde olan ve sağlık durumları kötüleşen Ebru
T mt k ve Aytaç Ünsal ç n ATO , ÇHD, ÖHD , SES, İHD, TİHV olarak basın açıklaması
gerçekleşt rd k. Basın açıklamasında durumları kr t kleşen açlık grev nde k Ebru T mt k
ve Aytaç Ünsal'ın sesler ne kulak ver lmes ç n çağrıda bulunuldu.
2 Eylül 2020 tar h n deaçlık grev nde olan Ebru T mt k’ n ölümü sonrasında, her geçen
gün sağlık durumu kötüleşen Aytaç Ünsal’ın sağlık durumuna d kkat çek p, ad l
yargılanma hakkının tanınmasını talep eden basın açıklaması gerçekleşt r ld . Basın
açıklamasına Ankara Tab p Odası İnsan Hakları Kom syonu, SES, ÇHD, ÖHD , İHD, TİHV
katıldı.
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Ankara Tab p Odası Hukuk Bürosu'nun, 2020 N san ayından 2021 N san ayına uzanan b r yıllık
dönemdek çalışmaları; meslek örgütümüzün, Anayasa'nın 135 nc maddes le 6023 Sayılı
Türk Tab pler B rl ğ (TTB) Yasası hükümler uyarınca hek mler m z n hak ve menfaatler n ve
bunun yanında halkın sağlık hakkını koruma ve savunma yükümlülüğü doğrultusunda; öncek
çalışma dönemler nde olduğu g b ağırlıklı olarak "kamu hek ml ğ ", "özel hek ml k" ve "meslek
d s pl n soruşturmaları" alanlarında görevlend r len üç avukatımız le gerçekleşt r lm şt r.
Anılan b r yıllık dönemde hukuk büromuz tarafından, toplam 679 (altı yüz yetm ş dokuz)
başvuruya yönel k, sözlü ya da yazılı hukuk danışmanlık ve destek h zmet sunulmuş;
hek mler m z n, ht yaç duydukları hukuk b lg ve çözüme ulaşmalarına katkıda
bulunulmuştur.
Hukuk büromuza yapılan başvurularda ağırlığı se şüphes z, ç nde bulunduğumuz pandem
sürec n n yol açtığı sorunlar ve mağdur yetler oluşturmuş bulunmaktadır.
Bu kapsamda; anılan sürec n başladığı lk günlerde, gerek kamu gerekse özel sağlık
kuruluşlarında pandem le mücadele akt f görev alan ancak gerekl koruyucu ek pmanlar ya
da bulaş r sk n engellemeye dönük yeterl f z k koşullar kend ler ne sağlanmaksızın çalışmaya
zorlanan hek mler m z n başvuruları sıklıkla gündeme gelm şt r. Öte yandan, ler yaş ya da
k m kron k sağlık sorunları neden yle kend ler de c dd r sk altında bulunan hek mler m z n,
z n ya da güvencel çalışma talepler ne yönel k darec ler tarafından serg lenen olumsuz
tutum, y ne öne çıkan b r başvuru ve sorun başlığı olmuştur. Bütün bu başlıklardak haklı talep
ve yakınmalarını lg l makamlara lett kler ç n haksız ve yers z thamlara, hatta dar
soruşturmalara maruz kalan hek mler m z de söz konusudur.
Hukuk büromuz, bütün bu talep ve yakınmalara yönel k, gerek hek mler m z nezd nde somut
b lg lend rmelerde, gerekse hmal ve keyf tutum ç nde bulunan lg l makamlar nezd nde
hukuk g r ş mlerde, Odamız adına bulunmuştur.
Devamında, sürec n öne çıkan sorun başlığını, Sağlık Bakanlığının muhtel f genelgeler le
kamuda görev yapan hek mler m z n st fa, emekl l k, yıllık z n, mazeret zn , yer değ ş kl ğ g b
temel hak ve kazanımlarına get r len keyf sınırlamalar ve yol açtığı mağdur yetler
oluşturmuştur. Hukuk büromuz, bağlayıcı üst normlar le güvenceye alınmış bulunan çalışma
yaşamının söz konusu temel hak ve kazanımlarının, b r genelge ve devamındak keyf dar
prat klerle geçers z kılınamayacağına da r hukuk görüşler , sürec n en başında kamuoyu ve
lg l dar makamlarla paylaşmış; hek mler m zden gelen somut başvuru ve talepler
doğrultusunda aks keyf uygulamaların da tak pç s olmuştur.
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Ne yazık k söz konusu genelgeler ve buna dayanan keyf uygulamalar halen varlığını
sürdürmekte, kamuda çalışan hek mler m z nezd nde ağır mağdur yetlere yol açmaya devam
etmekted r. Anılan genelgeler yanında, pandem sürec n n gerekler bahane ed lerek, özell kle
kamuda çalışan hek mler m ze dayatılan keyf fazla çalışma ve nöbet uygulamaları le geç c
görevlend rme şlemler de, öne çıkan b r d ğer başvuru ve çalışma başlığımızdır. Bu kapsamda
özell kle as stan hek mler m z n maruz bırakıldığı son derece ağır ve keyf çalışma rej m ,
şüphes z ayrıca kayda alınmalıdır.
Hek mler m z pandem le büyük b r özver le mücadele eder, k ş sel sağlıklarından a lev
yükümlülükler ne değ n b r çok başlıkta son derece ağır bedeller de öderken; her durumda
hakkan yet n b r gereğ olarak, bu özver ler ne yeterl b r karşılık bulab ld kler n söylemek de
mümkün değ ld r. Bu kapsamda, hek mler m ze ve genel olarak sağlık çalışanlarına yönel k
Sağlık Bakanlığı tarafından lan olunan k m mal y leşt rmeler n, uygulamada eş ts z ve
hakkan yets z b r b ç mde yaşama geç r ld ğ ; kamuda çalışan hek mler m z n zaten
yürürlüktek mevzuat gereğ usulünce hak ett ğ nöbet ücretler n n ödenmes nde dah , keyf
sınırlamalara g d ld ğ sıklıkla gündeme get r lm şt r. Hukuk büromuz, bu yolda artan başvuru
ve yakınmalar üzer ne Odamızın, gerek bakanlık, gerekse l bazındak kamu sağlık kuruluşları
nezd ndek g r ş mler ne akt f destek sunmuş; kamu darec ler le yapılan görüşmelerde yer
aldığı g b , lg l kamu dareler ne gönder lmek üzere b r hukuk yazı da hazırlamış ve bu yazıda,
söz konusu keyf yette yol açan darec ler n ceza ve hukuk sorumluluklarına da ayrıca d kkat
çek lm şt r.
Kamuda görev yapan hek mler m z nezd nde öne çıkan d ğer başvuru ve sorun başlıkları
olarak da; hek mler m z hakkında açılan dar ve/veya adl soruşturmalara yönel k hukuk
destek talepler , eş durumu atamalarında öteden ber yaşanan sorun ve mağdur yetler,
uzmanlık eğ t m uygulamalarında yaşanan sorunlar; öte yandan ger de kalan döneme özgü
olarak b rl kte kullanım protokolü mzalamış kamu sağlık kuruluşlarında görev yapan
hek mler m ze keyf b ç mde dayatılan “t p h zmet sözleşmes ” sorunu sayılab l r.
Hukuk büromuz, bütün bu sorun başlıkları nezd nde hek mler m zden gelen sözlü ya da yazılı
başvurulara etk n b r hukuk danışmanlık ve destek sunmaya çalışmış bulunmaktadır. Özell kle
haklarında dar ve/veya adl soruşturmalar açılan hek mler m z n savunma haklarını etk n b r
b ç mde ortaya koyab lmeler n tem n etmek ç n, anılan soruşturma ve kovuşturma
süreçler ndek usule da r b lg lend rmelerde bulunulmuş, gereğ nde hek mler m z n olası
savunma ve/veya t raz d lekçeler n n yazımına da b r f l hukuk katkıda bulunulmuştur.
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Pandem sürec , şüphes z özel sağlık kuruluşlarında görev yapan hek mler m z nezd nde de
son derece ağır sorunlara ve mağdur yetlere neden olmuştur. Bu kapsamda, ş hukukundan
kaynaklı en temel hak ve güvenceler n f len gasp ed ld ğ , çok sayıda hek m m z n şs z ve
gel rs z bırakıldığı b r süreç yaşanmıştır. S yas kt dar tarafından sözde çalışanları ve genel
olarak st hdamı korumak adına çıkarıldığı dd a olunan, ancak uygulamada çalışanlar aleyh ne
asıl olarak sermayen n ve şverenler n leh ne sonuçlar doğuran, çalışma yaşamına l şk n
pandem düzenlemeler ; belk de en çarpıcı ve ağır tabloyu özel sağlık sektöründe ve bu
sektörde çalışan sağlık emekç ler nezd nde ortaya koymuştur.
Bu kapsamda öncel kle çok sayıda hek m m z, keyf gerekçelerle ve makul süreler de aşan b r
n tel kte “ücrets z z n”e ya da “kısm çalışma”ya zorlanmışlar; söz konusu uygulamalar
doğrudan b r mobb ng n tel ğ de kazanmış; n tek m bu uygulamalar yoluyla özel sağlık
kuruluşlarında çalışan hek mler m z, mevcut ş sözleşmeler nden, bu kapsamdak lehe ücret ve
pr mlerden feragat etmeye ve/veya tazm natsız st faya zorlanmıştır. Bu uygulamaların,
şverenler nezd nde gerçekç ve haklı madd olgularla desteklenmed ğ , n tek m sözde hasta
başvurusu/taleb olmadığı veya ekonom k sıkıntı yaşandığı gerekçes le ücrets z zne çıkarılan
hek mler m z yer ne çoğunlukla daha düşük ücret ve haklar dayatması le başka
hek mler m z n st hdam ed ld ğ , somut başvurularda sıklıkla tesp t ed lm şt r. Odamız hukuk
bürosu, ş hukuku alanında uzman avukatımız el yle, bu yoldak başvuru ve yakınmalara
yönel k hukuk danışmanlık ve destek sunumu etk n b r b ç mde gerçekleşt rm ş;
hek mler m z n 4857 Sayılı İş Kanunu ve sa r lg l mevzuatta yer bulan hakları konusunda
b l nçl kılınması ve bunları şverenler nezd nde talep etmes sağlanmıştır. Mevcut
uyuşmazlıkların adl merc ler önüne taşınması gereğ n n doğduğu durumlarda da,
hek mler m z adına htarname yazımı veya arabuluculuk başvurusu g b süreçlere yönel k
hukuk destek ve yönlend rmelerde bulunulmuştur.
Vakıf ün vers telerde görev yapan öğret m elamanı konumundak hek mler m z nezd nde se,
y ne özünde çalışma yaşamına yönel k b r hak gaspı olarak, 7243 Sayılı Kanun’un 11 nc
maddes le get r len ücret y leşt rmeler n uygulanmasında gözlenen keyf yet ve bu yolda
odamıza gelen yakınmalar üzer ne; Odamız bölges ndek lg l vakıf ün vers te yönet mler ne
b r hukuk htar yazısı, ayrıca değ n len konumdak hek mler m ze yönel k de b r b lg lend rme
yazısı hazırlanmıştır.
Y ne özel hek ml k alanında muayenehanes olan hek mler m z se, bambaşka b r sorunla;
kanımızca yeterl b r altyapı planlaması ve b lg lend rme sürec gerçekleşt r lmeks z n acele le
yaşama geç r lmek stenen “k ş sel ver ler n korunması” uygulaması ve lg l mevzuattan
kaynaklanan yükümlülüklerle karşı karşıya kalmış bulunmaktadır.
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Ağır b r bürokrat k ve tekn k sürec dayatan, üstel k karşılığında c dd dar ve hatta ceza
yaptırım tehd tler n de çeren bu uygulamaya yönel k olarak hukuk büromuz; muayenehanes
olan hek mler m z n yanında yer alarak, etk n b r hukuk danışmanlık ve rehberl k h zmet n
yaşama geç rm ş bulunmaktadır. Bu kapsamda öncel kle, hukuk büromuzda görev alan b r
avukat meslektaşımız, “k ş sel ver ler n korunması” uygulaması ve lg l mevzuat konusunda ç
meslek eğ t m ve araştırmaları da ved l kle gerçekleşt rerek, bu alana özgü uzmanlık ve
deney m elde etm ş; devamında gerek tek tek yapılan başvuru ve destek talepler ne ver len
yanıtlar, gerekse bu konuda Odamızca düzenlenen toplantılar ve canlı sunumlar yolu le,
hek mler m ze yardımcı olunmuştur. Y ne muayenehanes olan hek mler m z ger de kalan
süreçte, Sağlık Bakanlığı ve l sağlık müdürlükler tarafından yaşama geç r len “muayenehane
b lg yönet m s stem ” adlı uygulama le “muayenehanes olan hek mler n özel sağlık
kuruluşlarında yapmış oldukları teşh s ve tedav b lg ler ” konulu b r yazı nezd nde dar
makamlardan gelen k m şlem ve taleplere de maruz kalmışlar; hek m-hasta l şk s n n
mahrem yet ne da r deontoloj k lke ve kurallarla çatışan bu uygulama neden yle
hek mler m zden gelen b lg ve destek talepler ne yönel k hukuk danışmanlık sunulmuş; öte
yandan gerek bakanlık, gerekse l sağlık müdürlüğü nezd nde Odamızca gerçekleşt r len
g r ş mlere de katkı sunularak, uygulamanın hukuk ve deontoloj le çatışan yönler ne da r htar
n tel ğ nde hukuk yazışmalar gerçekleşt r lm ş, her durumda uygulamanın ved l kle sona
erd r lmes talep olunmuştur.
Kamu sağlık darec ler , b r yanda pandem sürec n n gündeme get rd ğ hek m emeğ
ht yacından kaynaklı ağır çalışma koşullarını dayatırken; b r yandan da tıp fakülteler nden yen
mezun olmuş ya da yen den kamuda çalışma steğ nde bulunmuş çok sayıda hek m m z,
gerçekte artık Anayasa Mahkemes ’n n b l nen ptal kararı üzer ne hukuk l ğ n ve meşruluğunu
y t rm ş bulunan “güvenl k soruşturması ve arş v araştırması uygulaması” gerekçes yle, kamuda
görev yapmaktan ve meslekler n cra etmekten mahrum bırakılmışlardır.
B l nd ğ üzere hukuk büromuz, anılan uygulama neden yle ataması yapılmayan ve kamuda
göreve başlatılmayan hek mler m ze de etk n b r hukuk danışmanlık ve destek sunmakta,
hatta arzu eden hek mler m z n davaları da avukatlarımızca üsten l p yürütülmekted r. Bu
kapsamda, ger de kalan b r yıllık çalışma dönem nde, kamuya ataması keyf b ç mde
yapılmamış ve Odamızdan hukuk destek talep etm ş olan hek mler m z adına 3 (üç) yen ptal
davası daha açılmıştır.
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Odamız hukuk bürosunun üstlen p sürdürdüğü mevcut davalarda se, ger de kalan b r yıllık
çalışma dönem nde lk derece dare mahkemeler ve/veya st naf aşamasında bölge dare
mahkemeler nezd nde toplam 24 (y rm dört) lehe karar elde ed lm ş; böylel kle çok sayıda
hek m m z n hak ett kler kamu görev ne ve kamuda meslek crasına başlamaları sağlanmıştır.
Sözü ed len lehe kararlardan b r de, b r hek m m z adına doğrudan Anayasa Mahkemes ’ne
yaptığımız b reysel başvuru net ces nde tes s ed lm ş olan emsal değerdek b r hak hlal
kararıdır.
Sağlıkta ş ddet, öncek yıllarda olduğu g b ger de kalan b r yıllık çalışma dönem nde de y ne
öne çıkan b r d ğer çalışma konumuz ve mücadele başlığımız olmuştur. B l nd ğ üzere
Odamızın “sağlıkta ş ddete karşı mücadele çalışması” kapsamında hukuk büromuz, görev
başında ş ddete maruz kalan hek mler m ze 7 gün 24 saat esasına göre etk n hukuk
danışmanlık ve destek h zmet sunumunda bulunduğu g b , arzu eden hek mler m z n adl
süreçler de ücrets z olarak avukatlarımızca üstlen lmekte, ş ddet olayını konu ed nen ceza
davaları doğrudan avukatlarımızca tak p ed lmekted r.
Bu kapsamda ger de kalan b r yıllık süreçte, görev başında ş ddete maruz kalan 8 (sek z)
hek m m z hukuk büromuza başvuruda bulunmuş ve hukuk yardım talep etm ş
bulunmaktadır. Hukuk büromuzca yürütülen adl süreçler kapsamında se; 2 ( k ) olayla lg l
Cumhur yet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş ve ş ddet fa ller hakkında ceza
davaları açılması sağlanmış; tak p ed len davalar kapsamında da 10 (on) duruşmaya g r lm ş;
öte yandan ger de kalan b r yıllık süreçte sonuçlanan davalar nezd nde 6 (altı) davada ş ddet
fa ller hakkında çeş tl mahkum yet kararları elde ed lm şt r. Mahkum yet kararı le sonuçlanan
bu davaların b r nde, hek m m ze görev başında ş ddet uygulayan ve bu nedenle hakkında
bas t yaralama ve hakaret suçlarından mahkum yet kararı tes s ed len hasta yakını sanığın,
halen görevde bulunan b r emn yet müdürü olmasını se, d kkat çek c ve kaygı ver c b r b lg
olarak burada ayrıca fade etmek ster z.
Kanımızca, sağlıkta ş ddet n öneml nedenler nden de b r olan, k m medya organlarında yer
alan ve sağlıkta ş ddet teşv k ed c , özell kle hek mler m z aleyh nde kamuoyu nezd nde
olumsuz b r algı yaratan haber ve yayınlar da, ger de kalan süreçte Odamızın ve hukuk
büromuzun yakın tak b nde olmuştur. Bu kapsamda, k ulusal telev zyon kanalında
gerçekleşt ğ tesp t ed len bu n tel ktek olumsuz yayınlar hakkında; hem RTÜK nezd nde dar
yaptırım talepl başvurular, hem de adl merc ler nezd nde ceza yaptırım talepl suç
duyuruları, hukuk büromuz tarafından gerçekleşt r lm şt r.
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Bu yayınlardan "Ak t TV" adlı telev zyon kanalındak b r tartışma programında d llend r len ve
pandem sürec nde özlük haklarını talep eden sağlık çalışanlarını “rüşvetç ” olarak tanımlayıp
hedef alan haksız konuşmalarla lg l , Ankara Cumhur yet Başsavcılığı’na bulunduğumuz suç
duyurumuz üzer ne, sorumlu k ş hakkında 2021/14568 nolu b r adl soruşturmanın başlatılması
sağlanmıştır.
B l nd ğ üzere hukuk büromuzun d ğer b r çalışma başlığı da; 6023 Sayılı Yasa ve TTB D s pl n
Yönetmel ğ hükümler uyarınca Odamızca yer ne get r len meslek d s pl n soruşturması
süreçler ne, bu kapsamda taraflar/ lg ler yanında gerek Odamız Yönet m Kuruluna ve
soruşturma dosyalarına atanan soruşturmacılara, gerekse Odamız Onur Kuruluna sunulan
hukuk danışmanlık h zmet d r. Ger de kalan b r yıllık çalışma dönem nde de anılan meslek
d s pl n süreçler n n, hukuk ve meslek gereklere uygun ve n tel kl b ç mde yürütülüp
hakkan yetle sonuçlandırılmasında, bu alanda uzmanlaşmış avukatımız kanalıyla doğrudan
hukuk katkıda bulunulmuştur.
Bu kapsamda ger de kalan süreçte; toplam 256 ( k yüz ell altı) soruşturma ve/veya
kovuşturma dosyasına da r hukuk nceleme yapılıp sözlü ve/veya yazılı hukuk mütalaalar
hazırlanmış ve lg l b r mlere sunulmuştur. Avukatımız, Onur Kurulumuzun per yod k
toplantılarına da şt rak ederek, doğrudan danışmanlık h zmet sunmuştur. Öte yandan hukuk
büromuz, anılan meslek d s pl n soruşturması süreçler sonucunda tes s ed len kararlar
aleyh nde lg l ler tarafından dar yargı merc ler nezd nde açılan davaları da geçen süreçte
Oda tüzel k ş l ğ m z adına tak p etm şt r. Bu kapsamda Odamız aleyh ne toplam 16 (on altı)
dar dava açılmış olup, bu davalardan 2021 yılı N san ayı t bar yle sonuçlanan 5 (beş) davada
da Odamız leh ne kararlar tes s ed lm şt r.
Hukuk büromuz, hek mler m z n ht yaç duydukları alanlarda, özell kle de hak ve kazanımları
konusunda gerekl hukuk b lg ve donanıma sah p olmaları ç n, gerek Odamız gerekse başta
tıp fakülteler olmak üzere d ğer lg l kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleşt r len eğ t m ve
b lg lend rme toplantılarına da ger de kalan süreçte etk n b ç mde katılmıştır. Bu kapsamda,
toplam 29 (y rm dokuz) toplantıda yer alınarak sözlü hukuk sunumlar yapılmış, aynı zamanda
soru-cevap yoluyla b lg lend rmelerde bulunulmuştur. Anılan bu toplantılar ç nde Odamızın
ev sah pl ğ nde gerçekleşt r len “Tıpta Uzmanlık Eğ t m Kurultayı” da yer almaktadır.
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Odamızın, hek mler m z n hak ve kazanımlarını etk n b r b ç mde savunma kararlılığı ve bu
yoldak çabaları, ne yazık k Odamız tüzel k ş l ğ le Yönet m Kurulu üyeler m z ve
akt v stler m ze yönel k keyf baskıları da sıklıkla gündeme get rm ş bulunmaktadır. Bu
kapsamda ger de kalan b r yıllık çalışma dönem nde öne çıkan en çarpıcı olay, 22.01.2021 günü
Ankara Şeh r Hastanes ’nde b r basın açıklaması ve devamında darec lerle görüşme yapmak
steyen Odamız ve d ğer lg l sağlık emek örgütler mensuplarına yönelen keyf pol s
müdahales d r.
Söz konusu etk nl kte, pandem sürec nde hek mler m z n ve d ğer sağlık çalışanlarının maruz
kaldığı hak gasplarına d kkat çek p, bu yoldak haklı ve hukuk talepler n d le get rmek steyen
kurum yönet c ve üyeler nden, aralarında Odamız Başkanı ve b r Yönet m Kurulu üyem z n de
yer aldığı çok sayıda k ş , pol s tarafından keyf b ç mde engellenm ş ve gözaltına alınmıştır.
Hukuk büromuz avukatları, söz konusu gözaltı sürec ne müdahale ederek, gerekl adl tak b
gerçekleşt rm ş olup, aynı gün akşam saatler nde gözaltına alınanlar serbest bırakılmıştır.
Hukuk büromuz, söz konusu keyf müdahale ve gözaltı olayına da r sorumlular hakkında b r
suç duyurusu hazırlığını se halen sürdürmekted r.
Hek mler m z, ç nde bulunduğumuz pandem sürec nde büyük b r özver le görev yapmakta,
ağır bedeller ödemekted rler. Odamız hukuk bürosu olarak, bu zorlu süreçte hek mler m z n
her koşulda yanında olmaya çabalamaktayız ve bu kapsamda hek mler m z n, ger de kalan
çalışma dönem nde olduğu g b , hukuk büromuz avukatlarını haftanın her günü ve günün her
saat arayarak, doğrudan hukuk destek ve danışmanlık h zmet alab lecekler n bu ves le le b r
kez daha duyurmak ster z.
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Genel Kurul ardından 02.09.2020 tar h nde yüz yüze toplanan ATO Kadın Hek ml k ve kadın
sağlığı Kom syonu tarafından yen döneme l şk n çalışma planını yapılarak pandem sürec nde
zoom etk nl kler ne ve sosyal medya ortamları ç n Kadın sağlığı, c nsell ğ ve hakları, çocuk
st smarı le lg l v deo hazırlıklarına ağırlık ver lmes kararlaştırıldı.
İstanbul Sözleşmes ve Toplumsal C ns yet Eş tl ğ ana gündem olarak bel rlend ve bu gündem
etrafında muhtel f etk nl kler planlandı. Yaklaşan TTB Merkez Konsey ç n kadın aday s mler
konuşuldu.
Kom syonumuz lk zoom etk nl ğ n 11.10. 2020 tar h nde yaparak kt darın hedef ndek İstanbul
Sözleşmes ’n konuştu. Ankara Ün vers tes S yasal b lg ler Fakültes öğret m üyes Ezg Sarıtaş
“Küresel ve Toplumsal C ns yet Karşıtı Hareketler Bağlamında İSTANBUL SÖZLEŞMESİ” başlıklı
sunum yaparak bu konuda b l nmeyenler aydınlattı, soruları yanıtladı.
26. 10. 2021 de yapılan toplantıda yaklaşan 25 Kasım Kadına Ş ddet le Mücadele Günü
kapsamında yapılacak etk nl kler konuşuldu. Kom syondan Ankara Kadın Platformu
toplantısına katılan üyeler platformun programı hakkında b lg lend rme yaptı. 25 Kasım ‘da
ATO ‘da basın açıklaması yapılması kararlaştırıldı.
Kom syon v deo grubu ayrıca toplanarak ATO Youtube kanalında yayınlanmak üzere çek lecek
Konu başlıklarını bel rled ( HPV aşısı ve bulaşı, Normal doğum / Sezeryan Doğum kararı k me
a t olmalı, Mal gn taramalar, Menopoz önces ve sonrası dönem, C nsel Sağlık, korunma
yöntemler , D smenore, Gebel k zlem , Emz rme ve lohusalık dönemler )
Ankara Tab p Odası Kadın Hek ml k ve Kadın Sağlığı Kom syonu le İnsan Hakları Kom syonu
tarafından “Savaş, Ac l ve Afet Durumlarında Kadın Güçlenmes ” başlıklı zoom web nar
etk nl ğ düzenlend . 11 Kasım 2020 Çarşamba günü yapılan onl ne toplantının konuşmacısı
sosyal h zmet uzmanı Gül Erdost oldu.
Toplantıda, mültec kadınlar özel nde göç olgusu ve uyum sorunu üzer ne yapılan konuşmanın
ardından rehab l tasyon sürec ve üret me ne şek lde kazandırılacaklarına l şk n
değerlend rmeler yapıldı.
25 Kasım Kadına Yönel k Ş ddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde Ankara Tab p
Odasında b r araya gelen kom syon üyes kadınlar pankartlar hazırlayarak hep b rl kte, Sakarya
caddes ndek yürüyüşe katıldılar.

ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

2020-2021

KADIN HEKİMLİK VE
KADIN SAĞLIĞI
KOMİSYONU
Aynur Dağdem r anısına kadına ş ddet çer kl v deo hazırlanarak sosyal medyada paylaşıldı.
Y ne 25 Kasım Kadına Yönel k Ş ddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Ankara
Tab p Odası Kadın Hek ml k ve Kadın Sağlığı Kom syonu le Sağlık ve Sosyal H zmet Emekç ler
Send kası Kadın Kom syonu tarafından 26. Kasım’da f lm okuma ve eleşt r atölyes
gerçekleşt r ld . Rahşan Ben tman 'n n "Şehr n Der s Altında" f lm n n okuma ve eleşt r
atölyes , 26 Kasım 2020 tar h nde, Ps k yatr st Dr. Serp l Vargel ve Ps k yatr st Dr. Gökçe S lsüpür
eşl ğ nde değerlend r ld .
07.12.2021 tar h nde kom syon üyeler Dr. Benan Koyuncu ve Dr. Sez n D k tarafından HPV ve
Rah m Kanserler başlıklı b lg lend r c v deo çek lerek youtube kanalına yüklend .
18.12.2021 tar hl kom syon toplantısının ana gündem ATO ev sah pl ğ nde yapılacak olan
Pandem Ve Kadın Çalıştayı hazırlıkları oldu. TTB Kadın Hek ml k ve Kadın Sağlığı Kol
Yürütmes üyes Güleser Karakoç bu konuda yürütülen kol çalışmaları hakkında b lg aktardı,
kom syon üyeler nce görüş ve öner ler let ld .
Ücrets z kreş hakkı konusu gündeme get r lerek 8 Mart’a kadar bu konunun görünür kılınması
kararlaştırıldı.
Cezaevler nde kadınların yaşadığı hak hlaller ve cezaev ne g r şte yapılan çıplak arama le lg l
İnsan Hakları Kom syonu ve İnsan Hakları Derneğ le ortak basın açıklaması yapılması
kararlaştırıldı.
28.12.2020 tar h nde TTB Kadın Hek ml k ve Kadın Sağlığı kol toplantısına katılarak Çalıştay le
lg l kom syon görüşler aktarıldı.
30.12.2020 ‘de Ankara Kadın Platformu tarafından düzenlenen Çankaya Beled yes önündek
“Katled len Kadınlar İsyanımızdır” etk nl ğ ne kom syon üyeler m z katılım sağladı.
EŞİK ( Eş tl k ç n Kadın) platformu toplantılarına kom syon adına Şevkat Özvarış tarafından
katılım sağlanarak toplantı kararları odamız sosyal medya hesaplarından düzenl olarak
duyuruldu, duyurulmaya devam ed yor.
11.01. 2021 ‘de TTB Kadın Hek ml k ve Kadın sağlığı Kolu le ATO kom syon olarak toplanılarak
Pndem ve Kadın Çalıştayı le lg l hazırlık ve gel şmeler gözden geç r ld . Çalıştay tar h 17 – 18
N san olarak bel rlend .
Kom syonumuz tarafından tak p ed lmekte olan tecavüzcü veter ner davalarına g r lmeye
devam ed ld .
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25.01.2021 de TTB Kol yürütme le tekrar toplanılarak çalıştay taslağı oluşturuldu.
05.02.2021 tar h nde kom syon etk nl ğ olarak Hacettepe Ün vers tes halk Sağlığı ABD öğret m
üyes ve kom syon üyem z Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış tarafından Pandem de C nsel Sağlık
ve Üreme Sağlığı” konulu sunum zoom üzer nden gerçekleşt r ld .
Kom syonumuz tarafından düzenlenen "SOPHIE'NİN SEÇİMİ" F lm Okuma Atölyes 19 Şubat
2021 tar h nde web nar olarak gerçekleşt r ld . Ps k yatr st Dr. Gökçe SİLSÜPÜR’ün konuşmacı
olduğu atölyede f lm n tar hsel bağlamı, konusu ve karakter üzer ne nterakt f tartışmalar
yürütüldü.
8 Mart Dünya Emekç Kadınlar Günü’ne çağrı yapılması amacıyla Kadın kom syonu ve TÖK
üyeler n n katılımıyla çağrı v deosu çek ld .
08 Mart Dünya Emekç Kadınlar Günü’nde Ankara’dak sağlık meslek örgütler n n kadın
yönet c ler ve üyeler basın açıklaması düzenled . Ankara Tab p Odası, Ankara D şhek mler
Odası, Dev-Sağlık İş, Sağlık ve Sosyal H zmet Emekç ler Send kası Ankara Şubes , Tüm
Radyoloj Tekn syenler ve Tekn kerler Derneğ , Türk Hemş reler Derneğ ’n n çağrısıyla b r araya
gelen sağlık emekç s kadınların İbn S na Hastanes önünde yapmak sted kler açıklama pol s
tarafından engellenmeye çalışıldı.
8 Martta kadın kom syonu üyeler b r araya gelerek saat 15:00 dek Kadın Platformunun
eylem ne katılmadan önce odada döv z hazırlandı. Y ne kadın kom syonunun üyeler 18:00
dek gece yürüyüşüne katıldı. Kom syon üyeler m z de olan Türk Tab pler B rl ğ MK üyes
Den z Erdoğdu le Ankara Tab p Odası Yönet m Kurulu Üyes Ayşe Uğurlu 8. Mart’ta basına b r
açıklama le Sağlık Bakanlığı ve l sağlık müdürlükler n n kürtaj yasal olduğu halde
yapılmaması konusunda doktorlara baskı uyguladığını duyurdular.
19 Mart geces b r gece yarısı kararnames le vazgeç len İstanbul Sözleşmes nden
vazgeç lmes ne tepk veren kom syon üyeler m z sosyal medyada “ haklarımızdan,
yaşamlarımızdan, geleceğ m zden vazgeçm yoruz, vazgeçmeyeceğ z. Bu ülke ve bu gelecek
b z md r b z m kalacak! 20 Mart Cumartes (Bugün) #İstanbulsozlesmes ndenvazgecm yoruz
demek ç n buluşuyoruz! “ sözler le tepk vererek ‘ 20.Mart akşamı Çankaya Beled yes önünde
kadın platformlarınca düzenlenen protesto etk nl ğ ne katıldılar.
Ayrıca, Ankara Tab p Odası, Ses Ankara Şube, Ankara D şhek mler Odası ve Ankara’dak
ün vers teler n öğret m üyeler ve öğrenc ler 23 Mart Salı günü Hacettepe Ün vers tes
bahçes nde b r araya gelerek basın açıklaması le kararı protesto ett ler.
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KÜLTÜR–SANAT
KOMİSYONU
02 Kasım 2020
Ankara Tab p Odası ve Sanat Tar h Platformu şb rl ğ nde "Sanat Tar h Yürüyüş Rotası: Ankara"
gez s düzenlend . Ankara’nın farklı meden yetler ne a t eserler sanat tar h uzmanı eşl ğ nde
yer nde ncelend . İk b n yıl önces nden bugüne tar h n zler n n tak p ed ld ğ gez n n
güzergahı şu şek lde oldu;
Atatürk Heykel (Ulus'tak ), Taşhan, Sümerbank, İşbankası b nası, Esk Mal ye Bakanlığı b nası,
Jul anus Sütunu, Augustus Tapınağı, Hacı Bayramı Vel Cam , Roma T yatrosu, Ankara Kales ,
Alaadd n Cam , Ah Şerafedd n Cam ve Türbes , Cenab-ı Ahmet Paşa Cam , Hamamönü,
Karacebey Cam ve Hamamı, Yahud Mahalles ve S nagogu.
30 Ocak 2021
Kom syonumuz yılın lk toplantısını zoom programı üzer nden gerçekleşt rd . Toplantıda
pandem koşullarında gerçekleşt r leb lecek etk nl kler tartışıldı.
TTB bünyes nde Al Özyurt Kültür, Sanat –Edeb yat Kolu’nun kurulmuş olmasının önem d le
get r lerek, bu dönemde kültür – sanat etk nl kler yle hek mlerle buluşab lmen n çok daha
anlamlı olduğu fade ed ld .
12 Şubat 2021
Ankara Tab p Odası Kültür Sanat Kom syonu’nun katkılarıyla düzenlenen çevr m ç “Düş
Gez ler ”n n lk durağı Hasankeyf oldu.
12 Şubat 2021 tar h nde gerçekleşt r len etk nl ğe çok sayıda hek m katıldı. Mezopotamya'nın
beş ğ olan Hasankeyf' n h kayes geçm şten günümüze uzman rehber tarafından aktarıldı.
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KÜLTÜR–SANAT
KOMİSYONU
08 Mart 2021
Çağdaş Sanatlar Merkez nde Hek mler n Serg s açılışı ve ‘’Hayatını kaybeden sağlık
çalışanlarına saygı’’ plaket tören düzenlend . Ankara’da y t rd ğ m z sağlık emekç ler n n
yakınlarına plaket takd m ed ld . Hek mler m z n res m, heykel, fotoğraf ,ç n ve d ğer sanat
eserler b r hafta süre le serg lend .2020 yılı İlk ve Orta öğret m öğrenc ler arası Aşı Korur
Yaşatır res m serg s n n ödüllü res mler de serg lend .
27 Mart 2021 Çankaya Sahne'n n "Sokrates' n Son Geces " adlı oyunu Cumartes günü saat
19.00'da çevr m ç sahnelend .
13 N san 2021
Enfeks yon hastalıkları uzmanı ve fotoğraf sanatçısı Dr. Kenan Hızel le Ankara Tab p Odası
Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan “ Korona Günler nde Hastane-Foto Röportaj “
düzenlend .
F lm okuma atölyes her hafta devam etmekted r.
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SAĞLIK POLİTİKALARI
KOMİSYONU
Pol t ka, önüne ya da ardına konulduğunda b r kel mey pol t k hale get r r sanılır. Oysa o
kel me hâl hazırda zaten neredeyse d ğer her kel me g b pol t kt r. Ancak tar hsel akış
çer s nde egemenler tarafından herkes ve her şey pol t k alandan süpürgeyle s l n rm şçes ne
kovulmuştur. Y ne de en y süpürgeler b le arkalarında zerreler bırakır. İşte sağlık pol t ka
kom syonu zerrelere tutunarak ve tutundukça bu zerreler çoğaltarak sağlığı kovulduğu pol t k
alana yen den sokmak üzere nşa ed lm şt r.
Bu dönem kom syon sekreteryası Gözde Çel ksöz ve Baran Kılıç’tan oluşmuştur.
Sağlık okumaları, tartışmalarının yapıldığı, güncel ve süreğen sağlıklı olma ht yacına yönel k
pol t kaların yürütüldüğü kom syonumuz, d ğer kom syonlarla ortak etk nl klerde bulunarak
bakış açısını gen şletmeye çalışmıştır.
İşç Sağlığı ve İş Yer Hek ml ğ Kom syonu b rl kte kom syonumuzca düzenlenen düzenlenen
“2021 Bütçes “Sağlıklı” b r bütçe m d r?” başlıklı etk nl ğ 5 Ocak 2021 Salı günü Ankara Tab p
Odası Genel Sekreter Dr. Muharrem Baytemür’ün moderatörlüğünde, TTB MK üyes Doç. Dr.
Den z Erdoğdu ve Hacı Bayram Vel Ün vers tes İkt sad İdar B l mler Fakültes öğret m üyes
Prof. Dr. Mustafa Durmuş’un katılımıyla gerçekleşt .
2021 bütçes n n de 2020 bütçes g b emekç den yana olmadığı, Pandem neden yle batı
ülkeler nde halka yönel k nak t destekler c dd düzeylerde olmasına rağmen, ülkem zde
oldukça sınırlı yapılan nak t desteğ yer ne kred verme/borçlandırma yoluna g d ld ğ Prof. Dr.
Mustafa Durmuş tarafından fade ed l rken, 300 m lyar c varında kaynak ayrılmasıyla bütçen n
savunma ağırlıklı olduğunun, D yanet İşler Başkanlığı bütçes n n de b rçok bakanlık ve
ün vers teler n toplam bütçes nden fazla olduğunun da altı ç z ld .
Doç. Dr. Den z Erdoğdu Sağlık Bakanlığı’nın bütçedek payının geçen yıla oranla % 32 artışla 77
M lyar 615 m lyon olmakla b rl kte reel artışın %10 olduğunu bel rterek, bütçede Cov d-19
pandem s ne a t b r kalem n olmadığını, özell kle hek mler n ve sağlık çalışanlarının
desteklenmes ne yönel k ek bütçe yapılmasının gerekl l ğ ne d kkat çekt .
* EDTTB ve Çağdaş Hek m toplantıları önces nde oluşturulmuş olan lkeler ve değerler
manzumes met nler çerçeves nde tartışmalar yürütüldü, toplantılara katılım sağlandı.
* Toplumcu Sağlık Hareket n n öncüler nden Ata Soyer’ n her sene düzenlenen mezarı başında
yapılan anması gerçekleşt r ld .
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TIP ÖĞRENCİLERİ
KOMİSYONU
TÖK’ ün düzenled ğ f lm tartışmaları etk nl kler ne katıldık.

Sıklıkla onl ne toplantı aldık.
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TIP ÖĞRENCİLERİ
KOMİSYONU
Genel TÖK etk nl kler kapsamında
Yaz Okulu’na katılım gösterd k.

Genel TÖK etk nl kler kapsamında
Güz Okulu’na katılım gösterd k.
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TIP ÖĞRENCİLERİ
KOMİSYONU
TÖK Genel Yürütme Kurulu olarak toplandık ve yen dönem MYK üyeler m z bel rled k.
Tanışma toplantısı gerçekleşt rd k.
25 Kasım Kadına Yönel k Ş ddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde ATO Kadın
Hek ml k ve Kadın Sağlığı Kolu’ nun düzenled ğ basın toplantısına katıldık. 25 Kasım ç n
ATO’da beraber döv z hazırladık. Ankara Kadın Platformu’nun 25 Kasım basın açıklamasına
katıldık.

Pandem den ötürü Ankara’da olmayan yen
arkadaşlarımızla onl ne tanışma toplantısı
gerçekleşt rd k. Dr. Karer Yurtdaş le
‘’Şey’ler n İnternet ’’n konuştuk.
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TIP ÖĞRENCİLERİ
KOMİSYONU
TÖK Genel Yürütme Kurulu toplantısına katılım gösterd k.
Genel TÖK etk nl kler kapsamında Kış Okulu’na katıldık. Ankara TÖK olarak ‘Pr mum Non
Nocere’ başlıklı sunum yaptık.
(https://www.youtube.com/watch?v=3xnO5-lju-0)

8 Mart’a g derken sosyal medya hesabımızdan f lm öner s nde bulunduk. Kadın
özgürlük mücadeles n b ze anlatan ‘Thelma ve Lou se’ f lm n zled k ve tartıştık.
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TIP ÖĞRENCİLERİ
KOMİSYONU
8 Mart’a g derken ATO Kadın Hek ml k ve Kadın Sağlığı Kolu le b rl kte kadın sağlık
çalışanları ve tıp öğrenc ler n n talepler n çeren b r v deo hazırladık.
8 Mart’ta döv z atölyes nde buluştuk. Hazırladığımız döv zlerle beraber 8 Mart’a katıldık.

14 Mart etk nl kler kapsamında ATO le Çınarlar ve F danlar etk nl ğ nde buluştuk.
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TIP ÖĞRENCİLERİ
KOMİSYONU
İstanbul Sözleşmes ’n n feshed lmes üzer ne ‘İstanbul Sözleşmes ’nden Vazgeçm yoruz’
demek ç n Hacettepe Ün vers tes Heykel Önünde ve Sakarya Meydanı’nda b zler de
yer m z aldık.

As stan Hek m Olmak Çalıştayı’na g derken as stan hek m olmak, beklent ler m z,
kaygılarımız ve tıp eğ t m sürec ndek h yerarş den bahsett ğ m z b r toplantı aldık.
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ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU
PANDEMİ BÜTÜN AĞIRLIĞI İLE DEVAM
EDİYOR! HEKİMLER VE SAĞLIK
ÇALIŞANLARININ ENERJİSİ VE SABRI
TÜKENİYOR!
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21 AĞUSTOS
2020

Hek mler n ve sağlık çalışanlarının görev
hastaları tedav etmek toplumu se
hastalıklardan korumaktır. Toplumu ve sağlık
s stem n esastan etk leyen COVID-19 g b
yoğun ve r skl dönemlerde hastalıkla
mücadele etmek, bedel ne olursa olsun
b zler n kamusal, meslek ve heps nden
öneml s et k sorumluluğumuzdur.
Hek ml k mesleğ ne adım attığımız lk andan
t baren bırakmadığımız meslek ve
toplumsal sorumluluk b l nc , üzer m zden
çıkarmadığımız beyaz önlüğümüz g b varlık
sebeb m z oluşturur.
Hek mler n ve sağlık çalışanlarının görev hastaları tedav etmek toplumu se hastalıklardan
korumaktır. Toplumu ve sağlık s stem n esastan etk leyen COVID-19 g b yoğun ve r skl
dönemlerde hastalıkla mücadele etmek, bedel ne olursa olsun b zler n kamusal, meslek ve
heps nden öneml s et k sorumluluğumuzdur.
Hek ml k mesleğ ne adım attığımız lk andan t baren bırakmadığımız meslek ve toplumsal
sorumluluk b l nc , üzer m zden çıkarmadığımız beyaz önlüğümüz g b varlık sebeb m z oluşturur.
Ancak olağan sağlık h zmetler dönem ndek performans baskısı, gerekl olmayan sağlık h zmet
tüket m ve hek m emeğ üzer nden yaratılmaya çalışılan “hasta-müşter memnun yet ”, SABİM CİMER ş kayet hatları ve yönet c baskılarının üzer ne ş md de çığ g b büyüyen vaka sayıları le
pandem n n “v rüs yükü” b nd r lm şt r.
Türk Tab pler B rl ğ olarak COVID-19 pandem s n n zayıflatılamadığı ve yaygınlaşma eğ l m n n
arttığı bu dönemde öncel kl ve ısrarlı taleb m z; hek mler n ve sağlık çalışanlarının ç nde
bulunduğu boğucu ortamın görülmes ve artık nefes alamayacak hale gel p tükend kler n n
farkına varılmasıdır.
COVID-19 pandem s le mücadele her şey n normal, olağan kabul ed ld ğ ve Sağlık Bakanlığı
başta olmak üzere ülkey yönetenler n hek mler ve sağlık çalışanlarını görmezden geld ğ b r
anlayışla sürdürülemez. Hek mler ç n alkışların yer n uzun süred r hüzün almıştır. Hemen her gün
onlarca meslektaşımızın hastalık haber n alıyoruz, b r ler telev zyonlardan, twetter mesajlarından
başarı h kayeler anlatırken b zler ölüyoruz! Koşulların pandem ye uygun olarak y leşt r lmed ğ ;
eş tl k, adalet anlayışından uzak görevlend rmelerle mağdur yetler n yaratıldığı; hek mler n yakın
geleceğe da r kaygılarının arttığı bu günlerde, ses n duyuramayan, umudunu y t ren hek mler n
emekl l k ya da st fa sayısındak artış c dd ye alınmalı ve önemsenmel d r. Kötü yönet m ve her
şey ben b l r m anlayışının ürünü olan bu tabloların sorumluluğu Sağlık Bakanlığı’ndadır. Aylardır
özver yle çalışan hek mler emekl l k ya da st fa noktasına get ren, yönet c ler n becer ks z ve
empat den yoksun, çözüm üretmeyen dayatmaları ve vurdumduymazlıklarıdır.
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PANDEMİ BÜTÜN AĞIRLIĞI İLE DEVAM
EDİYOR! HEKİMLER VE SAĞLIK
ÇALIŞANLARININ ENERJİSİ VE SABRI
TÜKENİYOR!
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Türk Tab pler B rl ğ ve Tab p Odaları olarak, meslektaşlarımızı görevler nden uzaklaşmamaya, Sağlık
Bakanlığı’nı ve ülkey yönetenler se yasaklama, kısıtlama ya da cezalandırmayı aklına b le get rmeden
hek mlerdek bu sıkışmışlığın ve tükenm şl ğ n farkına varmaya davet ed yoruz.
Pandem ye karşı en ön saflarında mücadeley yürüten b zler, güven veren, geleceğe da r kaygıları
azaltan, her hek m ve sağlık çalışanını değerl gören, çalışma ortamının, çalışma koşullarının
y leşt r lmes n , k ş sel koruyucu donanımların eks ks z ve zamanında tem n ed lmes n , madd ve
manev desteğ sözlerde, vaatlerde değ l f len, hemen ve sürekl l ğ sağlayarak gösteren b r sağlık
yönet m st yoruz. Öncel kle b l nmel d r k , her dönemde ama özell kle COVID-19 pandem s
dönem nde sağlık h zmet ç n sunulan emeğ n madd karşılığı yoktur. Evde çocuğunu bırakarak ya da
hastalığı anne babasına bulaştırma end şes n her gün taşıyarak günlerce COVID-19 pol kl n kler nde
hasta bakmanın madd bedel ölçülemez!
COVID-19 pandem s sürec n n toplumsal ayağını yönetemeyen, toplumda günlük hayata yansıyan b r
pandem b l nc oluşturamayan, “başarı öyküsü” yaratma çabasından kaynaklı gerçekler yer ne sanal
rakam ve beklent ler le pandem de kontrolü kaybett ğ anlaşılan yönet c ler n, hastaneler n salgınla
kuşatıldığı bu günlerde, hek mler n ve sağlık çalışanlarının ses ne, haykırışına kulak vermeler n
st yoruz. Hek mler ve sağlık çalışanlarında manev olarak yaşanmakta olan çöküş ve tükenm şl ğ n,
düşük temel maaşlar, kom k rakamlardak performans ödemeler le ç çe geçerek pandem sürec nde
yaratab leceğ morals zl k ve zaaflar konusunda yetk l ler uyarıyoruz.
Bütün çalışanların ekonom k kr z ve pandem d kkate alınarak maaşlarında artış yapılması taleb yle
beraber, ama öncel kle hek mler n ve sağlık çalışanlarının performans dah l h çb r ön koşul ve
sınırlamaya tab kılınmadan, emekl l ğe yansıyan, örgütümüzün talepler doğrultusunda temel maaş
alab lmeler n n sağlanmasını; bu gerçekleş nceye kadar mevcut döner sermaye ödemeler n n salgın
b t nceye kadar tavandan ödenmes n , A le Sağlığı Merkez ve İlçe Sağlık Müdürlükler nde çalışan
hek mlere de yansıtılmasını st yoruz.
B z hek mler ve sağlık çalışanları bugüne kadar olduğu g b bugünden sonra da ş m z severek ve
onurla yapmaya devam edeceğ z. Ülkem z n yaşadığı onlarca olağandışı durumda mesleğ m z n
doğasında yer alan fedakarlığı ve özver y yer ne get rmey başarmış b r mesleğ n mensuplarıyız. Bu
doğrultuda öner ve talepler m z n d kkate alınmasını umuyor, hek mlerde ve sağlık çalışanlarında
b r ken ve patlama noktasına gelen kaygı ve tepk ler ülkey yönetenler n d kkat ne sunuyoruz.
Türk Tab pler B rl ğ olarak pandem n n lk günler nde yaptığımız uyarıyı b r kez daha tekrarlıyoruz:
Hek mler ve sağlık çalışanlarını korumayı başaramaz, madd ve manev desteğ sağlayamazsanız,
toplumu h ç koruyamazsınız.
Türk Tab pler B rl ğ Merkez Konsey
Ankara Tab p Odası
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AVUKAT EBRU TİMTİK VE AYTAÇ ÜNSAL
YAŞASIN, ADİL YARGILANMA HAKKI
SAĞLANSIN
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Avukat Ebru T mt k 233, Avukat Aytaç Ünsal 202 gündür ad l yargılama taleb yle açlık grev n
sürdürmekted r. Yaşamları ç n geçen her saat, her dak ka kr t k öneme sah pt r. Ger dönüşü
olmayan sağlık sorunları yaşamamaları ç n geçen her san yen n önem ortadadır. N tek m Adl Tıp
Kurumu da durumun c dd yet n ortaya koymuş, cezaev nde kalmalarının yaşamsal açıdan r sk
oluşturduğuna da r rapor düzenlenm şt r. Bu tıbb gerçekl ğe rağmen adl merc ler tarafından
nsan hakları h çe sayılarak tahl yeler gerçekleşt r lmem şt r.
30 Temmuz günü Av. Ebru T mt k Bakırköy Sad Konuk Hastanes ’ne ve Av. Aytaç Ünsal, Halkalı’da
bulunan Kanun Sultan Süleyman Eğ t m ve Araştırma Hastanes ’ne kaldırıldı. Kaldırıldıkları
hastaneler pandem hastaneler d r. Açlık grev n n bu aşamasında k ş ler n bağışıklık s stemler n n
çöktüğü göz önüne alındığında bu kararın Ebru T mt k ve Aytaç Ünsal’ın sağlığına zarar vereb lme
r sk son derece yüksekt r. Y ne avukatların başvurularındak b lg lere göre 24 saat ışığı açık tutulan
b r ortamda, tem zl k ç n gerekl olanaklardan yoksun, havalandırma koşulları sınırlı b r ortamda
tutuldukları anlaşılmaktadır. Bu durum zaten d ken üstünde olan durumu daha r skl hale
get rmekted r.
“Mahkûm koğuşu” den len ve cezaev ortamından daha kötü koşulların olduğu b r hastane ortamı,
böyles kr t k b r dönemde çok daha büyük b r r sk ve sorun oluşturmaktadır. Mahkum koğuşunda
olmalarının T mt k ve Ünsal üzer nde yarattığı b r başka zorbalık se ps koloj k olarak oluşturulan
“Zorla müdahale” tehd d d r. Hem ulusal hem uluslararası b ld rgelere göre böyle b r g r ş m kabul
ed lemez ve onurlu yaşam ve ölüm hakkı le bağdaşmaz. Et k olarak kabul ed lemez.
Sağlık hakkı, k ş n n kend s ve beden hakkında özgürce karar alab lmes ve hek m n de k ş n n
almış olduğu bu karara saygı göstermes yle korunab l r. Açlık grev ya da farklı nedenlerle k ş n n
özerk kararlarına uyulmaması, aks yönde müdahalelerde bulunulması bu hakkın ortadan
kaldırılması anlamına gelecekt r.
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Açlık grev veya ölüm orucuna katılan k ş n n sözlü ve yazılı beyanına aykırı b r müdahalede
bulunamayacağı, hukuken ve et k açıdan tartışılmayacak açıklıkta olup hayatî tehl ken n varlığı
öne sürülerek, hükümlüler n kend steğ dışında, zorla beslenmes ya da tedav ed lmes “ nsanlık
dışı veya onur kırıcı n tel kte muamele” anlamına gelecekt r. İşkence, nsanlık dışı ve onur kırıcı
muameleye tab olmama hakkı mutlak b r haktır ve h çb r koşulda hlal ed lemez.
Dünya Tab pler B rl ğ Malta B ld rges ’n n 21. maddes nde de “K ş n n yararına olduğu düşünülse
b le; tehd t, zorlama, güç kullanımı veya f z ksel kısıtlamalarla beslemen n nsanlık dışı ve onur
kırıcı b r tedav b ç m ” olduğu bel rt lmekted r. B r hek m n böyle b r müdahalen n parçası olması
hal nde hem meslek et k kuralları hem de hukuk düzenlemeler yönünden hatalı/kusurlu kabul
ed lecekt r.
İşkencen n belgelenmes ve değerlend r lmes nde B rleşm ş M lletler’ n temel metn olan İstanbul
Protokolüne göre, zorla muayene et k dışı b r tutum olarak değerlend r lmekted r.
Zorla müdahale; uygulama sırasında kullanılan yöntemler, k ş n n f z ksel ve ruhsal sağlığını
bozmakta, yaşama ve sağlık hakkını ortadan kaldırmaktadır. Kaldı k Türk ye’de ve dünyada
doğrudan zorla müdahale kapsamındak g r ş mler sonucu nsanların yaşamını y t rd ğ ya da
sağlıklarının zarar gördüğü durumlara çokça tanık olunmuştur. Hek mler ve sağlık emekç ler bu
nedenlerle zorla müdahalen n aslında yaşamı kurtarmadığını, aks ne yaşam hakkını tehd t ett ğ n ,
hasta le lg l tüm l şk ve d yalog olanaklarını tükett ğ n , açlık grev yapan k ş n n belk de hayata
tutunduğu son bağı kırdığının farkında olmalıdırlar.
İlg l hastanelerde Avukat Ebru T mt k ve Avukat Aytaç Ünsal’ın hek mler n ve onlar le lg lenen
sağlık emekç ler n b r kez daha Türk Tab pler B rl ğ Et k Kurul görüşler çerçeves nde tutum
almaya, Adalet Bakanlığı’nı se sorunun esasını çözecek adımlar atmaya davet ed yoruz. Ad l
Yargılanma hakkı da sağlık hakkı kadar hayat b r hak olup, bu hakkın önünde durmak yer ne
yetk l ler kulak vermeye ve cevap olmaya çağırıyoruz.
Ankara Tab p Odası
Çağdaş Hukukçular Derneğ
Özgürlük İç n Hukukçular Derneğ
İnsan Hakları Derneğ
SES
TİHV
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COVID-19 salgını durdurulamıyor.
Ankara'da hastanelerde büyük yoğunluk yaşanıyor. Devlet hastaneler nde tüm yoğun bakım
yatakları COVID-19 hastalarına ayrıldığı halde yoğun bakım yatağı bulunamadığı ç n bekleyen
hastalar olduğu bel rt l yor. Hastanem Açın Platformu (HAP) olarak aylardır fade ett ğ m z
ht yacın görünür olduğu ve sağlığı yönetenler n de adım atmak zorunda kaldığı anlaşılıyor.
Şeffaf ve katılımcı b r yönet m serg lenmed ğ , resm açıklama yapılmadığı ç n ancak
üyeler m zden, hemşehr ler m zden aldığımız b lg lerle haberdar olab l yoruz. Zeka Tah r Burak
Kadın-Doğum ve Dışkapı Çocuk Hastanes 'nden sonra Numune Hastanes 'n n b r bölümünün
Ankara Eğ t m ve Araştırma Hastanes 'ne, Türk ye Yüksek İht sas Hastanes 'n n b r bölümünün
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğ t m ve Araştırma Hastanes 'ne bağlı COVID-19 kl n kler olarak açılacağı
b lg s alıyoruz.
Atılan adım öneml d r, ht yacın arttığının, salgının yayıldığının somut gösterges d r. Bununla
beraber seç len yöntem n günü kurtarmaya dönük olduğu, ayağının yere basmadığı açıktır. İht yaç
sadece COVID-19 hastaları ç n değ ld r, d ğer hastalarımız da aylardır tedav olab lmek, amel yat
ed leb lmek ç n beklemekted rler. Üstel k bu hastaneler n bağlanacağı bel rt len hastaneler n
hek mler , sağlıkçıları zaten had safhada yoğunluk altında çalışmaktadırlar.
Ankara'nın, Ankaralıların bu hastanelere tümüyle ht yaçları var, üstel k sadece salgın ç n değ l,
sonrası ç n de var. Gel n doğru, b l msel, Ankara'ya yakışanı yapalım. Bu hastaneler m z tar h
k ml kler yle sağlık h zmetler ne kalıcı olarak, tümüyle kazandıralım. Bu dönemde bazılarını
COVID-19 hastalığının tedav s nde bazılarını d ğer hastalıkların güvenle tedav s ve amel yatların
süreb lmes ç n planlayalım. Açılacak hastanelere boş duran Ulus Devlet ve Ankara F z k Tedav
Hastaneler 'n de katalım.
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B zler Ankara'da , 120'ye yakın oda, send ka, dernek, part ve d ğer kurumların oluşturduğu HAP 'ın
katılımcıları olarak bu öneml , şehr m z ç n, sağlık ç n tar h şte her türlü katkıda bulunmaya
hazırız.
Yeter k aklın, tıbbın, b l m n gereğ n yapma konusunda karar alınsın, yeter k Ankara'ya y l k
yapacak adım atılsın.
Her şey n başı sağlık olsun!
Hastanem Açın Platformu

Ankara CUMOK
Ankara Dayanışma Derneğ
Ankara Ders ml ler Derneğ
Ankara Forumu Derneğ
Meslek Kuruluşları
Ankara Kuşsaray Dayanışma Derneğ
Ankara Barosu
Ankara Vartolular Derneğ
Ankara D şhek mler Odası
Asker Darbeler n Asker Muhal fler Derneğ
Ankara Eczacı Odası
Atatürk İlkeler Topluluğu
Ankara Serbest Muhasebec Mal Müşav rler Odası
Atılım Ün vers tes GSTMF M marlık Bölümü Yapı Akust k
Ankara Tab p Odası
Laboratuvarı
Ankara Veter ner Hek mler Odası
Artv n Çevre Platformu (ARÇEP)
B lg sayar Mühend sler Odası
Avrupa Türk Gazetec ler B rl ğ Türk ye Tems lc l ğ
Elektr k Mühend sler Odası Ankara Şubes
Ayrancım Derneğ
Har ta Mühend sler Odası Ankara Şubes
Bahçel evler Deneme L ses Mezunlar Derneğ
İnşaat Mühend sler Odası Ankara Şubes
Batıkent Batı S tes Mahalle Mecl s
K mya Mühend sler Odası Ankara Şubes
Batıkent İlk Yerleş m Mahalles Mecl s
Mak na Mühend sler Odası Ankara Şubes
Batıkent Turgut Özal Mahelles Gönüllüler
M marlar Odası Ankara Şubes
Batıkent Yen Batı Mahalle Mecl s
Peyzaj M marları Odası
Çağdaş Hukukçular Derneğ Ankara Şubes
Şeh r Plancıları Odası Ankara Şubes
Çankaya Kent Konsey
Send kalar
Çayyolu Semt Mecl s
B rleş k Kamu İşgörenler Send kaları Konfederasyonu
B rleş k Taşımacılık Çalışanları Send kası Genel Merkez Ç ğdem m Derneğ
B rleş k Taşımacılık Çalışanları Send kası Ankara Şubes Çorum H t t Dernekler Federasyonu
Devr mc İşç Send kaları Konfederasyonu Ankara Bölge Demokrat k Alev Dernekler Ankara Şubes
Dereler n Kardeşl ğ Platformu
Tems lc l ğ
Devr mc 78'l ler Federasyonu
Devr mc İşç Send kaları Konfederasyonu Emekl ler
D kkat Eks kl ğ H perakt v te Bozukluğu Derneğ
Send kası Genel Merkez
D vr ğ Kültür Derneğ
Devr mc İşç Send kaları Konfederasyonu Emekl ler
Eryaman Dayanışması
Send kası Çankaya Şubes
Esat Ahal s Kolekt f
Devr mc Sağlık- ş Send kası
Hacıbektaş Hünkar Hacıbektaş Vel Kültür Eğ t m ve
KESK Ankara Şubeler Platformu
Dayanışma Derneğ
Sağlık ve Sosyal H zmet Emekç ler Send kası Ankara
Hacı Bektaş Eğ t m ve Kültür Derneğ
Şubes
Hacı Bektaş Vel Anadolu Kültür Vakfı
Sosyal İş Send kası Ankara Şubes
Halkevler
Tüm Beled ye ve Yerel Yönet m H zmetler Emekç ler
Halkların Demokrat k Kongres ODTÜ Gençl k Mecl s
Send kası Ankara 1 nolu Şube
Hasanoğlan Çalışma Grubu B leşenler
Tüm Beled ye ve Yerel Yönet m H zmetler Emekç ler
Halk Ozanları Kültür Derneğ
Send kası Ankara 2 nolu Şube
Hek mhan Köylü Köyü Sosyal Dayanışma Kültür Derneğ
Tüm Emekl ler Send kası Genel Merkez
İmranlı Vakfı ve Bağlı 124 Köy Derneğ
Türk ye Gazetec ler Send kası Ankara Şubes
İstanbul Tekn k Ün vers tel ler B rl ğ Derneğ
Dernekler, Vakıflar, Forumlar, D ğer kuruluşlar
İşç Dayanışma Derneğ Ankara G r ş m
Yıl İns yat f
İtfa ye Meydanı Esnafları Yaşatma ve Yardımlaşma
Abdallar Derneğ
Derneğ
Alev Bektaş Federasyonu
Karakoçanlılar ve Yöres Kültür ve Dayanışma Derneğ
Anadolu Güç B rl ğ Konfederasyonu
Kavaklık İns yat f
Anadolu Kültür Araştırma Derneğ (Aka-Der)
Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu
Anıtpark Forum
Mal Müşav rler Muhasebec ler B rl ğ Derneğ Ankara
Şubes
Mülk yel ler B rl ğ

Namık Kemal Mahalles (Saraçoğlu) Koruma ve Yaşatma
Derneğ
Nükleer Tehl keye Karşı Barış ve Çevre İç n Sağlıkçılar
Derneğ
ODTÜ Mezunlar Derneğ
ODTÜ Savunulmalıdır Platformu
Olukman Köy Derneğ
P r Sultan Abdal Kültür Derneğ
P r Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğ t m Vakfı
S vas İl Gürün İlçes Yuva Külahlı Köyler Dernekler
Sokak Hayvanları İç n Mücadele ve Organ zasyon
Derneğ
Sosyal Demokras Derneğ
Sosyal Demokrat Avukatlar Derneğ
Sosyal H zmet Uzmanları Deneğ Ankara Şubes
Ş ddets z Toplum Derneğ
Topal Karınca Tüket m Kooperat f
Tüket c Hakları Derneğ
Tüket c Hakları Derneğ Çankaya Şubes
Tüm Radyoloj Tekn syenler ve Tekn kerler Derneğ
Türk ye Kadın Dernekler Federasyonu
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetec l k Vakfı
Veter ner Hek mler Derneğ
Yapı Meslek L ses Mezunları Derneğ
Yen mahalle Kent Konsey
Zıtlar Mecmuası
S yas Part ler
B rleş k Devr mc Part Ankara İl Örgütü
Cumhur yet Halk Part s Ankara İl Örgütü
Cumhur yet Halk Part s Altındağ İlçe Örgütü
Cumhur yet Halk Part s Çankaya İlçe Örgütü
Cumhur yet Halk Part s Mamak İlçe Örgütü
Cumhur yet Halk Part s Nallıhan İlçe Örgütü
Emek Part s Ankara İl Örgütü
Halkın Kurtuluş Part s Ankara İl Örgütü
Halkların Demokrat k Part s Ankara İl Örgütü
SOL Part Ankara İl Örgütü
Sosyal st Yen den Kurtuluş Part s Ankara İl Örgütü
Türk ye İşç Part s Ankara İl Örgütü
Türk ye Komün st Part s Ankara İl Örgütü
Yeş l Sol Part Ankara İl Örgütü
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Basına ve Kamuoyuna,
B zler, bundan yaklaşık on gün önce "Ebru ve Aytaç Yaşasın, Ad l Yargılanma Hakkı Sağlansın" d ye
bu salondan s zlere seslenm şt k. Bu açıklamadan dört gün sonra açlık grev n n 238. gününde olan
Ebru T mt k' n ölüm haber n aldık. Yetk l ler; o gün ded ğ m z g b Ebru T mt k ve Aytaç Ünsal’ın
ad l yargılanma talepler ne kulak verselerd , b zler bugün onların yen den beslenme sürec n
tartışıyor olurduk; ama maalesef bugün burada b r başka kaybın olması end şes yle toplanmış
bulunuyoruz.
Ölüm orucunun 212. gününde olan Aytaç Ünsal, şu anda İstanbul Sağlık B l mler Ün vers tes
Kanun Sultan Süleyman Eğ t m ve Araştırma Hastanes mahkûm koşuğunda bulunmaktadır. Adl
Tıp Kurumu’nun (ATK) raporuna rağmen tahl ye ed lmeyen Ünsal’ın sağlık durumu kr t k eş ğ de
geçt . A les nden ve avukatlarından aldığımız b lg ye göre bulunduğu ortam koşullarının kend
sağlığı ç n olumsuz r skler taşıdığını, 24 saat kes nt s z olan aydınlatmanın ve yeters z
havalandırmanın sağlığını olumsuz etk led ğ n öğrenm ş bulunuyoruz. Tüm bunlar öneml b rer
eks k olması b r yana, Aytaç Ünsal’ın bulunduğu hastanen n pandem hastanes olması b le başlı
başına b r r sk faktörüdür. Bu b lg ler ışığında b le mahkûm koğuşunun şartlarının cezaevler nden
daha kötü olduğunu ve Aytaç Ünsal'ın sağlığını olumsuz yönde etk led ğ n söyleyeb l r z.
Sağlık durumundak değ ş kl k, k lo kaybının %50'n n daha üzer nde olması, yürüme güçlüğünün
başlaması, vücudunda başlayan yaralar, bacaklarında ve karın bölges nde olan ödem b z sağlık
emekç ler n end şelend rmekted r. Bu bulgular, nsan sağlığı açısından ger dönüşümsüz b r
sürec n bel rt s olab l r. Bu yüzden Aytaç Ünsal’ın açlık grev n sonlandırması ç n gerekl koşulların
b r an önce sağlanması son derece öneml d r.
Tüm bunlar yaşanırken; Aytaç Ünsal’ın kend taleb olan bağımsız hek mler tarafından zlenme
hakkı, hek m seçme özgürlüğü el nden alınıyor. Açlık grevler , b z sağlıkçıların çok uzun yıllardan
ber gündem nde olup; sağlıkçıların gözet m nde yapılan açlık grevler n n, k ş ler n sağlıklarında
daha az kompl kasyonlara neden olduğunu gözlemlem ş bulunuyoruz. Bu yüzden Aytaç Ünsal’ın
bağımsız sağlıkçılardan oluşan b r heyet tarafından zlenmes n bundan sonrak süreç ç n de son
derece öneml buluyoruz.
Sağlık hakkı, k ş n n kend s ve beden hakkında özgürce karar alab lmes ve hek m n de k ş n n
almış olduğu bu karara saygı göstermes yle korunab l r. Açlık grev ya da farklı nedenlerle k ş n n
özerk kararlarına uyulmaması, aks yönde müdahalelerde bulunulması, bu hakkın ortadan
kaldırılması anlamına gelecekt r.
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Zorla müdahale, uygulama sırasında kullanılan yöntemler; k ş n n f z ksel ve ruhsal sağlığını
bozmakta, yaşama ve sağlık hakkını ortadan kaldırmaktadır. Kaldı k Türk ye’de ve dünyada
doğrudan zorla müdahale kapsamındak g r ş mler sonucu nsanların yaşamını y t rd ğ ya da
sağlıklarının zarar gördüğü durumlara çokça tanık olunmuştur. Hek mler tüm bu nedenlerle zorla
müdahalen n aslında yaşamı kurtarmadığını, aks ne yaşam hakkını tehd t ett ğ n , hek mle hastası
arasında var olan tüm l şk ve d yalog olanaklarını tükett ğ n , açlık grev yapan k ş n n belk de
hayata tutunduğu son bağı kopardığının farkında olmalıdırlar.
Açlık grevler , özgürlüğünden yoksun bırakılan mahpusların yaşanan sorunlar neden yle
talepler n n s yas kt darlar tarafından d kkate alınmadığı, d ğer yöntemler n sonuçsuz kaldığı
durumlarda, kamuoyunun d kkat n çekerek olanlardan haberdar olmalarını sağlamayı
amaçlayan; ama esas olarak da sonuç alma olasılığının olduğu gözet lerek başvurulan b r
yöntemd r. B zler, sağlık emekç ler ve nsan hakları savunucuları olarak Aytaç Ünsal’ın “Ad l
Yargılanma” taleb ne bu bağlamda yaklaşıyoruz. Yetk l ler b r kez daha bu talebe cevap olmaya
çağırıyoruz. Ebru T mt k bu yıl ç nde açlık grev sonucunda yaşamını y t ren dördüncü k ş d r.
Talepler ne baktığımızda se benzer olduğunu görüyoruz. Adalet, özgürlük g b demokras n n bel
kem ğ olan öğeler taleb yle başlatılan ve yaşamın sona ermes le sonuçlanan açlık grevler , b zlere
yaşadığımız ülkedek "Adalet" kr z n göster yor.
B zler b l yoruz k Ebru ve Aytaç’ın Ad l Yargılanma talepler toplumun tüm kes mler ne ulaşıp,
tüm dünyada ses n duyurmuştur. B zlere düşen Aytaç Ünsal’ı yaşatmaktır ve bu kez Aytaç’ın
yaşaması ç n haykırıyoruz “Ad l Yargılanma Hakkı Sağlansın, Aytaç Ünsal Yaşasın”
ATO İnsan Hakları Komisyonu
ÇHD Ankara Şube
ÖHD Ankara Şube
İHD Ankara Şube
SES Ankara Şube
TİHV
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COVID-19 salgınının kontrolden çıktığı traj k günlerden geç yoruz. Turkuaz tablo gerçekten uzak
ver ler sunarken Ankara genel nde k hastane har ç tüm hastaneler pandem hastanes ne
dönüştürüldü. Yatan hasta serv sler doldu, hastalar aynı odalara tıka basa yatırılmaya çalışılıyor.
COVİD-19 pol kl n kler n n önünde saatlerce beklenen kuyruklar var ve nsanlar artık test
yaptıramadan muayene olmaktan vazgeçerek ger dönüyor. Ağır hastalar yoğun bakım yatışı ç n
ac l serv slerde ve şartları yeters z serv slerde tedav almaya çalışıyor. Hal böyleyken Sağlık
Bakanlığı şeffaf şek lde ver ler açıklayarak durumun c dd yet n ortaya koymamakta ısrar ed yor.
Oysa güneş balçıkla sıvanmıyor.
Sağlık Bakanlığı salgın kontrolünde yaşanan sorunları göze almış olacak k Ağustos ayı başında ve
geçt ğ m z hafta yayınladığı genelge le f lyasyon ek pler n arttırdı ve pek çok hek m ve sağlık
çalışanı f lyasyon ek pler ne dah l ed ld . Sahadan aldığımız b lg ler se durumun vahamet n b r
kez daha ortaya koyuyor. F lyasyon ek pler nce evlere laç dağıtılıyor ve pek çok COVID hastası
evde h droks klorok n ve fav prav r tedav s alıyor. Sağlık Bakanlığı yayınladığı algor tma le sadece
COVID hastalarına değ l bu hastaların test yapılmamış ya da test negat f olsa dah temaslı olduğu
k ş lere de bu tedav uygulamalarını başlattı. Bu b r f lyasyon uygulaması değ l; tanı konulmamış
ve ayırıcı tanı yapılmamış k ş lere yönel k uygunsuz b r tedav uygulaması olup halk sağlığına
l şk n çok büyük r skler barındırmaktadır.
H droks klorok n tedav s güncel ver lere göre COVID-19 neden yle hastanede yatan hastalar ç n
öner lmemekted r. Bugüne kadar toplanan ver ler kl n k yararı olmadığı yönünded r. Üstel k d ğer
laçlar le b rl kte kullanımı artan yan etk prof l neden yle öner lmemekted r.
Fav prav r tedav s se daha önce bazı Asya ülkeler nde nfluenza tedav s ç n kullanılmakta olan
b r laçtır. Henüz COVID-19 hastalığı ç n b l msel olarak etk nl k ve güvenl k ver s sınırlıdır. Hal
böyleyken f lyasyon uygulamaları kapsamında bu laçların evdek hastalara dağıtılması doğru
değ ld r. N tek m hem sahada tedav alan hastalardan hem de sağlık emekç ler nden aldığımız
b lg ler COVID-19 neden yle evlerde zlenen hastaların büyük sorunlar yaşadığını göstermekted r.
Öyle k basına da yansıdığı g b COVID-19 neden yle evde zlen rken kaybett ğ m z vatandaşlarımız
dah mevcuttur.
Bunlar yetmezm ş g b , b r nc basamak sağlık h zmetler nde de tam b r keşmekeş yaşanmaktadır.
Tedav planlanırken hastalara rapor düzenlenmemekte ve tedav g d şatı hakkında yeter kadar
b lg ver lememekted r. Bu nedenle lacın devamını reçete ett rme ve rapor taleb le COVID-19
poz t f hastalar ASM’lere başvurmakta ve salgının yayılmasına ön ayak olunmaktadır. Y ne
karant na süreçler kontrol PCR test görmeden b t r lmekted r. Bulaş süres n n değ şken olab ld ğ
b l msel olarak göster lm şken kontrol test yapmadan ya da bel rlenecek en güvenl zolasyon
süres tamamlanmadan karant na süreçler n b t rmek hem salgın kontrolünü zorlaştırmakta hem
de hastalar ve yakınları ç n güvens zl k ortamı oluşturmaktadır.
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Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunuyoruz! COVID-19 salgını şeffaf, akılcı ve b l m kurallarına uygun
şek lde yönet lmel d r. Hastaların gözet mden uzak şek lde aldığı bu uygulamalar daha kötü
sonuçlara gebed r. Hasta sayısı hastane kapas tes n aşıyor se bu durum açıklanmalı ve gerekl
önlemler alınmalıdır. Daha önce defalarca bel rtt ğ m z g b kapatılan ve şeh r hastanes ne taşınan
hastaneler m z h zmet vereb lecek altyapı ve olanaklara sah p olup derhal açılmalıdır. Hastalar
gerekl tedav ler sağlık çalışanlarının gözet m nde laboratuvar ve kl n k olarak gözet m altında
almalıdır. Ver ler şeffaf şek lde açıklanmalı ve oluşturulan rehavet ortamı b r an önce
sonlandırılmalıdır.
Ankara Tab p Odası Yönet m Kurulu
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PERFORMANSA DAYALI ÖDEME
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Sağlık Bakanlığı 5 Eylül 2020 tar h nde "A le Hek ml ğ Ödeme Ve Sözleşme Yönetmel ğ nde
Değ ş kl k Yapılmasına Da r Yönetmel k" yayınlamıştır. Yayınlandıktan hemen sonra bu yönetmel k
nternette yayın yapan basın organlarında sansasyonel b r şek lde lan ed lm şt r.
PERFORMANSA DAYALI ÖDEME KABUL EDİLEMEZ
1/8/2020 tar h nden t baren geçerl olmak üzere üç ay süreyle yapılacak olan ek ödeme "COVİD-19
salgını neden yle tak p ed len kayıtlı k ş sayısı"na göre performansa bağlanmıştır. Performansa
dayalı olan her türlü ödeme kabul ed lemez. Ödeme yapılacaksa maaşa yansıyan peformansa
dayalı olmayan b r ödeme yapılmalıdır.
ÖDEME TÜM ASM ÇALIŞANLARINA YAPILMALIDIR
A le Sağlığı Merkez nde çalışma barışını bozan sadece tavan ücretler n n açıklandığı bu
düzenleme kabul ed lemez. A le Sağlığı Merkez nde COVID-19 le mücadele b r ek p ş d r. Bu ek p
tem zl k personel , yardımcı sağlık personel , hemş re, ebe ve a le hek m nden oluşur. Ödeme
yapılacaksa tüm ASM çalışanlarını kapsayacak şek lde adaletl b r ödeme şekl nde olmalıdır.
COVID-19 NEDENİYLE ÜCRET KAYBI YAŞAMIŞ OLAN TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GERİYE DÖNÜK
ÖDEME YAPILMALIDIR
Yönetmel k le b rl kte COVID-19 neden yle rapor almak zorunda olan a le sağlığı merkez
çalışanlarının ücret kaybına uğratılması ayıbı sona erm şt r.
Ancak bu düzenleme "bakanlıkça lan ed lm ş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya
yakalanma r sk taşıması" durumu le kısıtlanmıştır.
Bu kısıtlama kaldırılarak tüm sağlık raporları ve z nler ç n geçerl hale get r lmel ve COVID-19
neden yle ücret kaybı yaşamış olan tüm sağlık çalışanlarına ger ye dönük ödeme yapılmalıdır.
Ankara Tab p Odası Yönet m Kurulu
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ANKARA SAĞLIK MESLEK
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Tüm dünyayı başta halk sağlığı olmak üzere, hemen her alanda olumsuz şek lde etk leyen ağır b r
pandem dönem nden geçerken, mevcut ver lerden salgının alarm verd ğ , müdahale ed lmed ğ
takd rde büyük b r kr z n b z bekled ğ anlaşılmaktadır. Bu end şe ver c durumun oluşmasındak
en büyük etken, salgın pol t kalarının ep dem yoloj b l m d kkate alınmaksızın bel rlenmes ve
süreç yönet m ne, lg l tüm b leşenler n dâh l ed lmemes d r. Sağlık s stem n ayakta tutmak ç n
atılması gereken lk adım, B r nc Basamak Sağlık H zmet Sunucularını etk n kılarak hastaneler n
yükünün azaltıldığı yen b r önlem planı oluşturup uygulamaya koymak, böylel kle salgının
kontrolden çıkmasını engellemek olmalıdır.
Salgınla başa çıkmak ç n süreç şeffaf, güven l r, b l msel ve toplumsal mutabakatı sağlayan gen ş
b r katılımla yönet lmel d r. Bu noktada karşımıza çıkan lk eks kl k, B l m Kurulu le İl Pandem
Kurullarında sağlık meslek örgütler n n görevlend rd ğ k ş lere yer ver lmemes d r. Salgın
yönet m nde sağlık meslek örgütler n n tems l derhal sağlanmalıdır. Kuşkusuz, sağlık alanında
köklü b r tar he ve b r k me sah p olan bu kurumların varlığı, söz konusu Kurulların etk nl ğ n
arttıracak, salgınla mücadeleye olumlu anlamda b r vme kazandıracaktır.
Cov d-19 salgınının ortaya çıkmasından bu yana üstün b r gayret gösteren sağlık emekç ler n n
değer tüm dünyada b r kez daha anlaşılmış, moral ve mot vasyon açısından güçlü b r sağlık
ek b ne sah p olmanın, salgınla mücadelen n olmazsa olmazı olduğu görülmüştür. Özell kle
pandem dönem nde ağır b r ş yükü altına g ren, zor şartlarda görev yapan sağlık emekç ler n n
çalışma koşulları b rçok ülkede yen den gündeme gelm ş ve bu unsurların y leşt r lmes gerekl l ğ
ortaya çıkmıştır. Gel nen nokta t bar yle mücadelen n kahramanları olan sağlık emekç ler nde
madd ve manev anlamda c dd b r tükenm şl k hal görülmekted r. Sağlık emekç ler n n
ps koloj k bakımdan yıpranmasının, ver len mücadeley sekteye uğratacağı açıktır. Dolayısıyla
hayatları pahasına çalışan sağlık emekç ler n n çalışma koşulları ve özlük hakları en kısa sürede
y leşt r lmel d r.
Cov d-19 salgınının sağlık emekç ler açısından güçlükler nden b r se sağlık emekç ler nde
görülen azımsanmayacak sev yedek hastalık tanısı ve ne yazık k sayıları g derek artan ölüm
olgularıdır. Bu üzücü durumun önüne geçmek ç n sağlık emekç ler n n korunmasına yönel k
k ş sel koruyucu malzeme tem n sağlanmalı, düzenl b r şek lde test yapılmalı ve Cov d-19 tanısı
meslek hastalığı olarak kabul ed lmel d r.
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D ğer b r konu se pandem dönem nde canla başla çalışan sağlık emekç ler n n meslek
örgütler n n hedef göster lmes d r. Demokrat k rej mler n yapı taşlarından olan meslek örgütler ne
yönel k nefret d l ne, Türk Tab pler B rl ğ 'n n de maruz kalmasına büyük b r şaşkınlıkla şah t
olduk. Hek mler başta olmak üzere tüm sağlık emekç ler n renc de eden bu söylem ve tutumu
asla kabul etmed ğ m z n altını ç z yor, ç nde bulunduğumuz hassas dönemde b z sağlık
emekç ler n yıpratacak her türlü eyleme karşı çıktığımızı bel rt yoruz. Tüm bunların yanında,
sağlık emekç ler ne karşı sürekl hale gelen ş ddet eylemler n n sona ermes ç n lg l kurumlara
gerekl adımları atmaları çağrısında bulunuyoruz.
Sağlık meslek örgütü olmanın sorumluluğu ve b l nc yle; hem kamu otor tes n hem de
yurttaşlarımızı uyarıyor, gerekenler n b r an önce yapılmasını talep ed yoruz.
Ankara Tab p Odası
Ankara Eczacı Odası
Ankara D şhek mler Odası
Ankara Veter ner Hek mler Odası
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Cov d-19 salgınının başlangıcından bugüne, b ze b ld r len 50’s hek m olmak üzere 113 sağlık
emekç s n kaybett ğ m z üzüntüyle açıklıyoruz. Son b r haftada kaybett ğ m z sağlık çalışanı
sayısı 9 ve 7’s de hek m… B r haftada 7 hek m… Son olarak k gün önce çok değerl b r hek m m z ,
b r tab p odası başkanımızı, Aydın Tab p Odası Başkanı Meslektaşımız Sevg l Op. Dr. Esat ÜLKÜ
g b yer kolay kolay doldurulamayacak çok kıymetl b r değer m z daha kaybett k. Acımız
sonsuzdur.
Başladığı lk günden t baren Cov d-19 salgınının lk karşılayıcıları doğaldır k tüm dünyada olduğu
g b sağlık çalışanlarıdır. Bu nedenled r k b rçok ülkede sağlık çalışanlarının toplumun d ğer
kes mler ne göre 4-5 kat daha fazla Cov d-19 le hastalandığı, hatta ülkem zde olduğu g b bazı
ülkelerde de 10 kattan fazla hastalanma r sk taşıdıkları saptanmıştır. Bunun ç n “Cov d-19, sağlık
çalışanları ç n m lenyumun lk meslek hastalığıdır” tanımlamaları yapılmıştır. Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) ve b rçok Uluslararası örgüt, COVID-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul
ed lmes yönünde açıklama yapmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da henüz salgınının
başlangıcında bu yönde değerlend rmeler yapılmış; sağlık çalışanlarının korunmasına yönel k
önlemler n alınması ç n ülkelere uyarılarda bulunulmuştur. İtalya, Almanya, Belç ka, Kanada,
Amer ka B rleş k Devletler , Güney Afr ka ve Malezya dâh l 130’a yakın ülke tarafından Cov d-19
sağlık çalışanları ç n meslek hastalığı olarak kabul ed lm şt r.
Evet, dünyadak b rçok ülke Cov d-19’u meslek hastalığı olarak kabul ederken maalesef ülkem zde
halen resm olarak Cov d-19 meslek hastalığı olarak kabul ed lmem şt r. Oysa Dünya Sağlık
Örgütü’nün bel rtt ğ üzere; sağlık h zmet neden yle COVİD-19 enfeks yonu geç ren b r sağlık
çalışanının zararının tazm n , rehab l tasyonu ve tedav s n n sağlanması sağlık çalışanının
haklarındandır. 6331 sayılı kanunumuzda da tanımlandığı üzere sağlık çalışanlarının Cov d-19
hastalığı “meslek r sklere maruz yet sonucu ortaya çıkan hastalıktır”. Yasalarımızda meslek
hastalıklarının b ld r m ve kaydının b r nc l yükümlülüğü Sağlık Bakanlığı’ndadır. Bu nedenle
Sağlık Bakanlığı tarafından kayıtlarında olan Cov d-19 hastası sağlık çalışanlarının sayıları
günbegün açıklanmalı ve bunlar otomat kman meslek hastalığı statüsüne alınmalıdır. Bu kayıt ve
b ld r m n doğrudan SGK ç n b r “ ll yet bağı” del l oluşturduğu konusunda mevzuatımızda
gerekl değ ş kl kler ved l kle yapılmalıdır. Böylece Cov d-19 pandem s le mücadele sırasında
vefat eden veya hastalanarak mağdur yet yaşayan sağlık çalışanlarının mağdur yetler n n
g der lmes ve zararlarının tazm n ed lmes n n önü açılmalıdır.
Geçt ğ m z günlerde Sağlık Bakanı tarafından açıklanan ver lere göre Cov d-19 hastası sağlık
çalışanı sayısı 40 b n geçm şt r. Bu sayının sadece semptom gösteren sağlıkçıların sayısı mı, yoksa
semptom gösters n veya göstermes n PCR ve BT le tanı konan tüm sağlıkçıların sayısı mı
olduğunu ne yazık k b lm yoruz; ancak b ld ğ m z b r şey var: hala enfekte oluyor, hastalanıyor,
malul kalıyor ve ölüyoruz…
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B zler emeğ m z n karşılığını st yoruz. B zler özlük hakkımızın gereğ olarak “karşılaştığımız Cov d19 ateş n n b z yakması hal nde bunun belgelenmes n ” st yoruz…
Cov d-19 pandem s b z çalışamayacak derecede yaktığında, b zlerde hasar bıraktığında,
sağlığımızın olmazsa olmaz sosyal bel rley c s olan “yaşamımızı dame ett rme sosyal güvences ”
st yoruz…
Cov d-19 pandem s b z öldürdüğünde, yaşamımıza mal olduğunda ger de bıraktıklarımızın
meslektaşlarımızın, sosyal sürdürüleb l rl kler n n devam edeb lmes n st yoruz, dünyanın her
tarafında ver len bu özlük hakkının ülkem zde de yasalaşmasının güvences n st yoruz…
Türk Tab pler B rl ğ olarak pandem süres nce kaybett ğ m z sağlık çalışanlarımız ve onların
yakınları le b rl kte Cov d-19 hastalığına yakalanarak mağdur yet olan meslektaşlarımızın
yanındayız. Cov d-19’un ülkem zde de b z sağlık emekç ler ç n meslek hastalığı olarak
tanınmasının ve bu konuda ved l kle gerekl kararların alınmasının artık ac l yet arz eden b r
zorunluluk olduğunu kamuoyuna saygıyla b ld r r z.
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
ANKARA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU
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Coronav rüs salgını tüm dünyada olduğu g b ülkem zde de tüm hızıyla devam etmekted r. Salgın
neden yle dünyada 41 m lyonun üstünde nsan hastalanırken, 1 m lyondan fazla k ş hayatını
kaybetm şt r.
Ülkem zde se lk resm vakanın açıklandığı 11 Mart 2020 tar h nden günümüze kadar açıklanan
resm ver lere göre 361 b n k ş hastalanırken, ne yazık k 9799 yurttaşımız hayatını kaybetm şt r.
Pandem neden yle oluşan küresel sağlık kr z nde meslek yükümlülükler ve topluma karşı
sorumlulukları gereğ sağlık emekç ler en ön saflarda mücadele etmekted rler.
Ülkeler n sağlık otor teler n n yaptığı açıklamalara göre sağlık çalışanları toplumun kalanına göre
4-15 kat daha fazla enfekte olmaktadırlar. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ülkem zde 40 b n
sağlık çalışanı enfekte olurken, 50‘s hek m olmak üzere toplam 122 sağlık emekç s pandem
mücadeles ver rken hayatlarını kaybett .
Ankara Sağlık Emek ve Meslek Örgütler olarak salgının lk gününden t baren Ankara'da enfekte
olan sağlık çalışanlarını tak b n yapmaya çalıştık. Bunun ç n Ankara İl Sağlık Müdürlüğü le
gerçekleşt rd ğ m z yüz yüze görüşmeler ve daha sonra yaptığımız yazılı başvurulardan da ne yazık
k b r sonuç alamadık. Ankara’da kaç yurttaşa COVID-19 tanısı konulduğu, tanı konan k ş ler n
kaçının yataklı tedav kurumlarında tak p ed ld ğ ve kaçının f lyasyon ek pler tarafından evde
zole ed lerek zlend ğ b lg s tarafımıza ver lmem şt r. Kaç sağlık çalışanın enfekte olduğu g b
hem kamuoyunu, hem b z sağlık meslek ve emek örgütler n lg lend ren b lg lere ulaşmak ç n
yaptığımız başvurular karşılıksız kalmıştır.
Üyelerden, akt v stlerden ve f lyasyon ek pler nden aldığımız ve tey t edeb ld ğ m z enfekte sağlık
çalışanlarının ver ler n tablo hal nde kamuoyu le paylaşıyoruz, 21 Ek m t barı le l m zde tey t
ett ğ m z 1072 sağlık çalışanına COVID-19 tanısı konulmuştur.
Gerçek sayının bu rakamların çok üzer nde olduğunu b l yoruz ve d le get r yoruz. Ankara' da son 1
haftadır f lyasyon yapılan k ş sayısı günlük 10 b n c varı ken Türk ye genel açıklanan vaka sayıları
2000'lerde seyretmekted r.
Bu zor süreçte görev ve sorumluluk alan sağlık meslek örgütler olarak İl Pandem Kurulunda
doğrudan tems l ed l p salgın yönet m nde görüş b ld rmem z ve alınan kararlarda söz sah b
olmamız gerek rken l sağlık otor teler ne yaptığımız çağrılara b le h çb r şek lde yanıt alamıyoruz.
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Y ne de Sağlık Bakanlığına ve lg l b r mler ne, sahada ve mevcut uygulamalarda yaşanan
aksaklıkları hukuk değerlend rmelerle b rl kte b ld rmeye, hazırladığımız çözüm öner ler n
paylaşmaya devam ed yoruz.
Pandem n n başından ber açıklanan resm ver ler n şeffaf olmaması, doğruluktan ve gerçekl kten
uzak olması, pandem ye karşı en ön saflarda mücadeley yürüten b zler güvens zl ğe terek
geleceğe da r kaygılarımızı arttırmakta, tükenm şl ğe sürüklemekted r.
Sağlık çalışanlarını değerl gören, önemseyen, güvenl çalışma ortamı sağlayan, çalışma koşullarını
y leşt ren, güvencel ş ve gel r sağlayan b r sağlık yönet m st yoruz.
Evet; yaşanan sağlık kr z neden yle topluma karşı olan sorumluluğumuz ve meslek
yükümlülüğümüzden ötürü bu mücadelen n en ön saflarında mücadele ed yoruz/edeceğ z. Ancak
sağlık çalışanlarının daha fazla enfekte olmaması ve daha fazla can kaybı yaşanmaması ç n sağlık
çalışanları özel nde toplum sağlığının korunması ç n öner ve talepler kamuoyu önünde b r kez
daha Sağlık Bakanlığına let yoruz.
1- Sağlık çalışanlarına özell kle en r skl grupta olanlara (YBÜ, COVID pol kl n k ve serv sler ,
f lyasyon ek pler ne, 112 çalışanı ve ac l serv s çalışanları) öncel kl olmak üzere düzenl test
yapılmalıdır. İnfluenza mevs m olmasından ötürü tüm sağlık çalışanlarına ücrets z ve hemen
nfluenza aşısı yapılmalıdır.
2- K ş sel koruyucu ek pman eks kl ğ devam eden f lyasyon ek pler ne, ASM
çalışanlarına ve yoğun bakım ün tes nde görevl sağlık çalışanlarına n tel kl ve eks ks z KKE
sağlanmalıdır.
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3- Tam da 5510 sayılı Sosyal S gortalar ve Genel Sağlık S gortası Kanunu’nun 14. maddes nde
tar flend ğ g b COVID-19 hastalığı sağlık çalışanları açısından meslek maruz yetten ve çalışma
alanlarından kaynaklanmaktadır. DSÖ’nün önerd ğ ve b rçok ülkede kabul ed ld ğ g b ülkem zde
de COVID-19 hastalığı sağlık çalışanları ç n ş kazası, meslek hastalığı olarak kabul ed lmel d r.
4- Yurttaşların sağlık hakkına er ş m n sağlamak ç n Kamu hastaneler nde, Ağız D ş Sağlığı
Hastaneler nde ve Merkezlerde pandem koşullarına uygun tekn k ve f z k düzenlemeler b r an
önce yapılmalı, bu konuyla lg l plan-program ve çalışma takv m paylaşılmalıdır.
5- F lyasyon uygulamasında görevl personel sayısı ve mesa düzen tekrar gözden geç r lmel ,
ek pler n büyük çoğunluğunu oluşturan d ş hek mler n n meslek tanımları ç nde çalışmaları
sağlanmalıdır.
6- SARS-Cov 2 v rüsünün kuluçka süres 14 gündür. Enfekte ve temaslı normal populasyondak
k ş ler ç n 14 gün zolasyon ve st rahat sağlanırken, sağlık emekç ler semptom durumuna göre 7
gün sonrasında çalıştırılmaktadır. Sağlık çalışanları ve toplum ç n daha yüksek r sk teşk l eden bu
duruma derhal son ver lerek, bulaşma r sk n n olduğu 14 gün boyunca st rahat ve zolasyon
sağlanmalıdır.
7- Emek yoğun çalışma gerekt ren sağlık ş kolunda küresel salgınla b rl kte ş yükü ve ş n
yoğunluğu artmıştır. Sağlık çalışanları tükenmekted r. Atama bekleyen sağlık çalışanlarının
ataması derhal yapılmalıdır.
8- Yoksulluk sınırının 7900 tl olduğu ülkem zde nsan onuruna yaraşır, emekl l k maaşına yansıyan,
güvencel ve temel gel r ana taleb m zd r. Yıllardır uygulanan performansa dayalı ücretlend rme
s stem hem gel rde adalets zl ğe neden olmuş, hem de çalışma barışını bozmuştur. Güvences z
olan bu ücretlend rme rej m salgın dönem nde sağlık çalışanları arasındak gel r dağılımını daha
da bozmuştur. Ac l sağlık kr z le mücadele ederken COVID-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının ek
ödemes kes lmekted r. Sağlık emekç ler ekonom k olarak c dd sıkıntılar yaşamaktadır. Bu
uygulamalara b r an evvel son ver lmel d r.
Ankara Tab p Odası
Ankara D şhek mler Odası
Sağlık ve Sosyal H zmet Emekç ler Send kası Ankara Şubes
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25 Kasım; Dom n k Cumhur yet ’nde, Truj llo d ktatörlüğüne karşı mücadele eden Clandest na
Hareket ’n n öncüler nden olan Patr a, M nerva ve Mar a M rabel kardeşler n katled ld ğ
tar ht r.
25 Kasım; M rabel kız kardeşler n, d ktatörlüğün askerler tarafından, tecavüz ed ld kten sonra
vahş b r şek lde katled ld kler utanç gününün ve nsanlık ayıbının yıl dönümüdür.
1960 yılının 25 Kasımında, Dom n k Cumhur yet ’n n kuzey bölges nde, b r uçurumun d b nde
üç kadının cesed bulunur. Bunlar M rabel kardeşlerd r. Ertes sabah gazetelerde bu ölümler n
b r kaza sonucu meydana geld ğ n anlatan haberler çıkar. Ama gerçek göründüğü g b
değ ld r. M rabel kardeşler, ülkeler nde s yasal özgürlük ç n kararlılıkla mücadele ederek Lat n
Amer ka’dak d ktatör Rafael Leon das Truj llo’ya meydan okur. Bu yüzden d ktatörlük
tarafından zulme uğrayarak pek çok kez hapsed l r ve en son olarak da 25 Kasım 1960 yılında
arabalarından zorla nd r lerek tecavüz ve şkenceyle katled l rler.
25 Kasım bu nedenle önce 1981’de Dom n k’te toplanan Lat n Amer ka Kadın Kurultayı’nda
“Kadına Yönel k Ş ddete Karşı Mücadele ve Uluslararası kadına yönel k ş ddetle mücadele
Günü” olarak kabul ed ld . Daha sonra 1985 yılında, BM tarafından Kadına Yönel k Ş ddet n
Yok Ed lmes İç n Uluslararası Mücadele Günü lan ed ld .
Her 25 Kasımda dünyanın dört b r yanında kadınlar; toplumsal c ns yet eş ts zl ğ ne, erkek
ş ddet ne, tecavüze, tac ze, savaşa, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı kadın dayanışmasını ve
sesler n yükselt yorlar. Şüphes z k ne M rabel kardeşler ş ddete uğrayan lk kadınlardı, ne de
kadın ş ddet son buldu. Yaşadığımız her anda; evde, sokakta, okulda, tarlada, fabr kada,
gözaltında ve daha b rçok yerde ş ddet gören, tecavüze uğrayan, tac z ed len, neden bel rs z
b r b ç mde nt har eden, ısrarlı tak pler sonucu yaşamı cehenneme çevr len m lyonlarca kadın
var. Savaşlarda ve ç çatışmalarda kadınlar ve kız çocukları tecavüze uğruyor, öldürülüyor ya
da nsan t caret n n b r parçası hal ne get r l yorlar. Buna küçük yaşta evlenmey , çocuk
doğurmaya zorlanmayı, erkeğe bağımlı hale get r lmey , töre c nayetler n , evde ve şyer nde
emek sömürüsünü de eklemek gerek yor. C nsel yönel mler neden yle ötek leşt r len,
ayrımcılığa uğrayan b reyler homofob k ve transfob k c nayetlere hedef oluyorlar.
Kadınlar hala özgürlükler n n bedel n canlarıyla ödemekteler. Ayşe Paşalı, Özgecan Aslan,
Em ne Bulut, Şule Çet, Gül stan Doku, Müzeyyen Boylu, İpek Er. Duygu Delen ve daha n ce
kadın katled ld .
Dr. Aynur Dağdem r 19 Kasım 2015 tar h nde Samsunda, beraber çalıştığı kadın arkadaşına
eş tarafınından uygulanmak stenen ş ddet önlemek sterken öldürüldü.
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25 Kasım Kadına Yönel k Ş ddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü,
ülkem zde de kadınlarının erkek-devlet ş ddet ve c nsel ş ddete karşı mücadele günü olarak
her yıl hatırlanıyor. Aslında kadınların ş ddete karşı mücadeles sadece 25 Kasımlarda değ l
hemen her gün sürüyor.
Yargıya yansıyan kadına yönel k ş ddet, c nayet, tac z ve c nsel saldırı dosyalarında etk l
soruşturmaların yürütülmed ğ ne, çok sayıda dosyanın yargı el yle sürüncemede
bırakıldığına, artan kadın c nayet davalarında halen haksız tahr k ya da y hal nd r mler n n
fa ller cesaretlend r c şek lde uygulandığına her gün tanık oluyoruz.
Kadınlar erkekler tarafından katled l rken kat ller hakkındak soruşturma dosyalarına g zl l k
kararları get r lerek hem kadınların a leler n n hem de kamuoyunun olay hakkında b lg
ed nmes engellenmek sten yor. Bu g zl l k kararı kafalarımızda etk n soruşturma
yapılmadığına da r kuşkularımızın artmasına neden oluyor.
Sosyopol t k Araştırmalar Merkez n n bu yılın lk 10 ayına l şk n kadın c nayetler ve şüphel
ölümlere l şk n yaptığı medya taramasına göre; 256 kadın c nayet sonucu yaşamını y t rd ve
en az 197 kadın se şüphel şek lde öldü.
“Kamusal veya özel yaşamda kadınlara f z ksel, c nsel veya ps koloj k acı, ıstırap veren ya da
vereb lecek olan c ns yete dayanan b r eylem, tehd t, zorlama, keyf olarak özgürlükten,
ekonom k gereks n mlerden yoksun bırakma” olarak tanımlanan kadına yönel k ş ddet, yaygın
ve s steml şek lde bütün dünyada devam ed yor.
Kadınlar dünyanın her yanında toplumsal c ns yet eş ts zl ğ ne, erkek ş ddet ne, tecavüze,
tac ze savaşa, ırkçı, ayrımcı, dışlayıcı, ötek leşt r c her türlü davranışa karşı kadın
dayanışması le mücadeleler n sürdürüyorlar.
Kadına yönel k ş ddet n dünyada ve ülkem zde stat st ksel olarak tesp t yeter nce sağlıklı
yapılamıyor. Medyaya yansıyan sayılar ne yazık k buzdağının görünen yüzü. Kadınlar ;en
çok eşler , esk eşler , b rl kte oldukları ya da ayrıldıkları erkekler, babaları ve kardeşler
oğulları tarafından evde, sokakta, ş yer nde, araz de, arabada, ateşl s lah, del c -kes c aletle,
boğularak, darp ed lerek, yakılarak, yüksekten atılarak öldürülüyorlar. Kadına yönel k ş ddet
nerede gerçekleşt ğ nden bağımsız olarak ster ev ç nde, ster toplum ç nde, sterse de
devletler tarafından göz yumulmuş veya uygulanmış olsun pol t kt r. Çünkü ş ddet n ortadan
kaldırılması, öncel kle devlet n ve kt darların sorumluğundadır.
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Ş ddet n önlenmes öncel kle bu sorunun kararlı devlet pol t kaları le hukuk, demokrası
sorunu olarak ele alınıp toplumsal c ns yet eş ts zl ğ üzer nden b r parad gma değ ş kl ğ ne
g d lmes le mümkün görünmekted r.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemes (AİHM) tarafından 2009 yılında kadın hakları bakımından
çok öneml b r dava olan Nah de Opuz davası kararıyla Türk ye kadını korumadığı ç n
AİHM’de mahkum olan lk ülke oldu. Bu kararda, a le ç ş ddetten ş kayetç olan kadınların
karakolda gördükler muameleler ve etk l koruma sağlamaları gereken yargı organlarının
etk s z ve yanlı tutumundan dolayı kadınların ayrımcılığa uğradıklarına vurgu yapıldı. Nah de
Opuz kararı, devamında İstanbul Sözleşmes n n temel n oluşturdu.
Resm adı “Kadına Yönel k Ş ddet ve Ev İç Ş ddet n Önlenmes ve Bunlarla Mücadeleye Da r
Avrupa Konsey Sözleşmes ” olan ve İstanbul’da mzalanmış olması sebeb yle le İstanbul
Sözleşmes olarak anılan bu sözleşme 11 Mayıs 2011’de mzaya açıldı. Türk ye, sözleşmeye
mza atan lk devlet oldu. 2014 yılında yürürlüğe g rd . İstanbul Sözleşmes n n ç hukuktak
yansıması olarak kabul edeb leceğ m z 6284 sayılı yasa se 2012 yılında yürürlüğe g rd .
Ş ddet n önlenmes , ş ddet mağdurlarının korunması, suçluların cezalandırılması ve kadına
karşı ş ddet le mücadelen n bütüncül pol t kalarla desteklenmes şekl nde tanımlanan
İstanbul Sözleşmes ; ş ddet n en baştan önlend ğ b r toplum yaratmak ç n, ş ddet tehd d
varsa kadınları ve çocukları etk n b r b ç mde korumak ç n, b r zarar meydana geld yse etk l
kovuşturma ve cezalandırma sürec yürütmek ç n ve kadınları güçlend recek pol t kalar nşa
etmek ç n devlet kurumlarına sorumluluklar yüklüyor.
Sözleşme; kadına karşı ş ddet n b r eş ts zl k sorunu olduğunu, ve bu eş ts zl ğ beslemen n
ş ddet arttırdığını fade eder. Ş ddet toplumsal b r sorun olarak ortaya koyar, çözüm ç n
toplumsal b r dönüşümü öner r. Sözleşme ev ç ş ddet n “özel alanda” bırakılacak b r sorun
olmadığını, gelenek, töre, d n, ya da “namus” gerekçeler n n, herhang b r ş ddet eylem n n
bahanes kabul ed lemeyeceğ n vurgular.
İşte bu nedenlerle k İstanbul Sözleşmes ; toplum yapısına tehd t oluşturduğu gerekçes yle
muhafazakar kes m n eleşt r ler n n hedef hal ne geld .
İstanbul Sözleşmes ’ne ver len yerel ve uluslararası tepk ler temelde muhafazakar, erkek
egemen ve kadın düşmanı deoloj lerden beslend ve "a le” kavramı tehl ke altındaymış g b
sunularak toplum konsol de hale get r lmeye çalışıldı.
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Kadına yönel k ş ddet n en büyük nedenler nden b r kadın-erkek eş ts zl ğ , d ğer se
kadınların ekonom k olarak güçsüz bırakılması ve erkeklere bağımlı hale get r lmes d r.
Ekonom k kr z kadınların ev ç ve dışı tüm yük ve sorumluluklarını arttırmakta, tüm bu
zorluklar kadının erkek ş ddet n n hedef hal ne gelmes ne neden olmaktadır. Kadının
güçlenmes ekonom k bağımsızlığı le doğru orantılıdır.
Dünya Ekonom k Forumu ver ler ne göre kadınların ekonom ye katılımında Türk ye 153
ülkeden 136. sıradadır. Türk ye İstat st k Kurumu’nun 2019 yılında paylaştığı "İstat st klerle
Kadın" ver ler nde erkekler n st hdam oranını yüzde 65.6, kadınların st hdam oranını se
yüzde 28.9'dır.
Kadına yönel k ş ddet n ortadan kaldırılması, öncel kle devlet n ve kt darların sorumluluk
üstlenmes , lg l tüm s v l ve resm kuruluşlarla şb rl ğ yaparak, yaşamsal öneme sah p bu
sorunun ortadan kaldırılması ç n gerekl sosyal pol t kaların yaşama geç r lmes le mümkün
olacaktır.
Eş t nsan hakları mücadeles ve demokrat k mücadelen n s mgeleşm ş s mler olan M rabel
Kardeşler’ n yeryüzündek tüm kadınların yolunda ışık olmaya her zaman devam
edecekler n n verd ğ güçle kadın hek mler olarak, b r k ş daha eks lmemek ç n, kadın
dayanışmasını büyütmek ç n, kadına yönel k her türlü ş ddete karşı mücadelem z
sürdüreceğ m z b r kez daha haykırıyoruz.

Ankara Tab p Odası
Kadın Hek ml k ve Kadın Sağlığı Kom syonu
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Sağlık alanındak emek ve meslek örgütler olarak süreç çer s nde b nlerce arkadaşımızın Cov d 19 le
enfekte olmasının üzüntüsünü, 236 arkadaşımızı kaybetmen n acısını yaşıyoruz.
Pandem süres nce başta Cumhurbaşkanlığı Genelgeler ve Hıfzıssıhha Kurul Kararları kapsamında;
Dönüşümlü çalışma, daraltılmış mesa , dar z nler, ücretl z nler g b kend m z , a lem z ve toplumu
korumaya yönel k h çb r düzenlemeden faydalandırılmadık.
Bu düzenlemelerden faydalanmadığımız g b , haksız hukuksuz görevlend rmeler, artırılmış mesa ler
(nöbet, cap vb), 7 gün 24 saat kes nt s z h zmet ve f lyasyon g b görev tanımımızda olmayan yen
düzenlemelerle b rl kte z n, emekl l k, st fa ve çek lme g b Anayasal haklarımızın gasp ed lmes yle
daha fazla enfeks yon r sk ne maruz kaldık.
Bu süreçte sağlık ve sosyal h zmet emekç ler n n süregelen h çb r sorunu çözülmed ğ g b Cov d
19'un meslek hastalığı olarak kabul ed lmes ne yönel k düzenleme de pandem de 9. aya gelmem ze
rağmen b r türlü yapılamadı.
Sağlık emek ve meslek örgütler olarak, meslek hastalığı düzenlemes n n, bu süreçte ortaya
koyduğumuz ve fade ett ğ m z şek lde değ l de, A le, Çalışma ve Sosyal H zmetler Bakanlığının
yapacağı k nc l düzenlemeler le çıkarılacağını medyaya yansıyan haberlerden öğrend k.
Düzenleme le lg l Sağlık Bakanlığı tarafından söz söylenmed ğ g b b z m de konuya l şk n
görüşler m z bugüne kadar alınmamıştır. Korkumuz ve end şem z, düzenlemen n dar kapsamlı ve b z
Emek ve Meslek Örgütler n n talepler n karşılamayacak düzeyde olmasıdır.
Bugün t barıyla sağlık emekç ler n n sıkıntılarının pandem süres nce daha da arttığını ve sorunların,
muhatapları olan darec ler tarafından çözülmed ğ g b bu darec ler n üç maymunu oynadığını
gördük.
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Sahada ac l çözüm gerekt ren sorunlar olduğu ve sağlık çalışanlarının gücünün sonsuz olmadığı
konusunda darec ler uyarıyor, aşağıda vurguladığımız sorunların ved l kle çözülmes n st yoruz.
*Salgın sürec b l msel yöntemlerle, emek ve meslek örgütler le b rl kte demokrat k ve katılımcı b r
anlayışla, şeffaf şek lde yönet lmel d r,
*Cov d 19'un ş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul ed lmes ne yönel k düzenlemede ll yet bağı
aranmamalı, düzenleme tüm şyerler n ve tüm sağlık emekç ler n kapsamalıdır.
*Cov d 19’un ler k dönemde hastaların beden üzer nde oluşturacağı hasar seyr n n b l nmemes
neden yle ortaya çıkacak l şk l sorunlar da bu kapsamda değerlend r lmel , tüm pandem ler bu
kapsama alınmalıdır,
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*Cov d 19 le lg l aşı çalışmaları hakkında doğru ve şeffaf b lg lend rme yapılmalı, halk sağlığı açısından
da büyük tehl ke oluşturan aşı karşıtlığının önüne geç lmel d r,
* Sağlıkta ş ddet n önlenmes ç n çok boyutlu çalışmalar yürütülmel , yıllardır beklent m z olan
“Sağlıkta Ş ddet Yasası” b z emek ve meslek örgütler n n talepler doğrultusunda çıkarılmalıdır,
*Sağlık emekç ler n n ekonom k talepler , nsan onuruna yakışan b r yaşam sürdürmeye yetecek ve
emekl l ğe yansıyacak güvencel gel r şekl nde karşılanmalıdır,
*Yıllardır fade ett ğ m z f l h zmet zammı kapsamı gen şlet lmel d r,
*Her sağlık tes s nde 7/24 ücrets z kreş olanağı sağlanmalıdır,
*Sağlık h zmetler nde şç sağlığı ve güvenl ğ mevzuatı eks ks z uygulanmalıdır,
*Amasız, fakatsız yoğun bakımlarda ac l serv slerde h zmet kes nt s z sürdüren b zler n; sağlıklı, düzenl
ve yeterl beslenme ht yacı sağlanmalıdır,
*Sağlık emekç ler n n Anayasal hakları gasp ed lmemel , z n, ücrets z z n, emekl l k ve st fa hakları
önündek yasaklama kararı kaldırılmalıdır,
*Göreve başlamak ç n atama bekleyen, h çb r hukuk süreç şlet lmeden ş nden ed len sağlık
emekç ler ved l kle kadrolu olarak st hdam ed lmel d r.
*Şeh r Hastaneler g b sağlık h zmetler le örtüşmeyen projeler yer ne ülken n genel ne yayılan ve
kapsayıcı sağlık h zmetler örgütlenmes sağlanmalı, şeh r merkezler nde kapısına k l t vurup kapatılan
hastaneler m z daha fazla gec kmeden açılmalıdır,
*Kron k hastalığı olan, engell ve ham le (24 haftadan küçük ham lel kler de dah l) sağlık emekç ler ne
dar z n hakkı tanınmalıdır,
*Sağlık emekç ler ne düzenl olarak Cov d 19 taraması yapılmalı, Cov d 19 neden yle enfekte olan ve
yaşamını y t ren sağlık çalışanlarının sayıları ve meslekler şeffaf b r şek lde açıklanmalıdır.
*Özell kle f lyasyonda görevlend r len sağlık emekç ler ne yeterl sayıda ve n tel kte koruyucu ek pman
sağlanmalı, mesa saatler yen den gözden geç r lmel , d nlenme ve h jyen ht yacının g der lmes ne
yönel k düzenlemeler yapılmalıdır,
*Sağlık emekç ler n n pandem süres nce kend ler n , a leler n , hastalarını ve toplumu koruma
anlamında öneml olan serv s h zmetler ved l kle ve ücrets z olacak şek lde sağlanmalıdır,
Kamuoyuna saygı le paylaşıyoruz.

Ankara D ş Hek mler Odası
Ankara Tab p Odası
Devr mc Sağlık İşç ler Send kası
Sağlık ve Sosyal H zmet Emekç ler Send kası
Sosyal H zmet Uzmanları Derneğ
Tüm Radyoloj Tekn syenler ve Tekn kerler Derneğ
Türk Hemş reler Derneğ
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TTB Yüksek Onur Kurulu üyes Dr. Şeyhmus Gökalp, 20 Kasım 2020 tar h nde sabah saat 05.30’da
ev ne yapılan baskınla gözaltına alınmış, 23 Kasım’da çıkarıldığı mahkemece hakkında tutuklama
kararı ver lm şt r. Avukatlarının t razlarına rağmen 35 gündür tutukluluk hal devam etmekted r.
Daha önce de benzer davalarda gördüğümüz ve şah t olduğumuz g b ; b r t rafçının soyut, madd
kanıtlardan ve gerçekl kten uzak dd aları dayanak olarak kabul ed lm ş ve Dr. Şeyhmus Gökalp
tutuklanmıştır. Bu t rafçı tesl m olduğu 2016 tar h nde çok sayıda k ş hakkında fade verd ğ halde Dr.
Şeyhmus Gökalp hakkında h çb r beyanda bulunmamıştır. Ancak, her ne h kmetse t rafçı tesl m
olduktan üç yıl sonra 26 Mart 2019'da b rçok k ş hakkında olduğu g b , Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında
da soyut fadelerle yalan beyanda ve ft ralarda bulunmuştur.
Bölgede emek demokras ve barış mücadeles veren muhal f kes mler üzer nde b r baskı ve tehd t
aracı olarak kullanılan t rafçı beyanları burada da karşımıza çıkmaktadır.
Dr. Şeyhmus Gökalp, y hek ml k değerler ne sah p çıkan, sağlık hakkı ve nsan hakları mücadeles
veren, hem b r akt v st hem de meslek örgütümüz TTB’n n 2014-2018 dönem MK’de görev almış ve
Eylül 2020’de yapılan 72. büyük kongrede yüksek onur kurulu üyes seç lm şt r. Dr. Şeyhmus Gökalp’ın
tutuklanması; b r yandan demokras , emek mücadeles veren ve hak savunuculuğu yapan b reyler
üzer nde b r korku ve tehd t unsuru olarak kullanılırken, d ğer yandan demokrat k b r Türk ye ç n
mücadele eden meslek örgütler üzer nde de baskı aracı olarak kullanılmak stenmekted r.
Anayasamız ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler; somut del l teşk l etmeyen dd aların suç
unsuru olarak kabul ed lemeyeceğ n hükme bağlamış; Yargıtay, AYM ve AİHM’ n de bu yönde verd ğ
b rçok karar mevcuttur. Dolayısıyla kend hukukuna aykırı, somut kanıtlara dayanmayan, yalancı tanık
beyanları gerekçe göster lerek, Dr. Şeyhmus Gökalp’ın tutuklanmasını kabul ed lmez buluyoruz.
Ülkem zde öteden ber tutuklu yargılama ceza b r yaptırıma dönüştürülmüş ve ne yazık k bu durum
son yıllarda sürekl l k kazanmıştır. Dr. Şeyhmus Gökalp şahsında da aynı durumun yaşanmaması ç n
Türk ye ceza hukukunda tutuksuz yargılamanın esas olduğunu hatırlatıyor; arkadaşımızın,
meslektaşımızın somut del llerden yoksun olan suçlanma durumunun göz önünde bulundurularak
derhal serbest bırakılmasını ve yargılamanın tutuksuz olarak devam etmes n kamuoyuna
duyuruyoruz.
Demokrat k b r Türk ye ç n demokras , emek ve sağlık hakkı mücadeles nden ger durmayacağımızı
b r kez daha kararlılıkla vurgulamak st yoruz.
ANKARA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU
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Ülkem zde lk vakanın görüldüğü tar hten çok önce, sağlık emek ve meslek örgütler olarak
halkımızın sağlığı ç n, sağlık çalışanlarının sağlığı ç n s ze uyarılarda bulunduk. B l m n, aklın
yolunu gösterd k. B zler d nley n ded k. Ama s z aklı, b l m ve b zler d nlemeyerek hem
halkımızın hem de sağlık çalışanlarının hayatını tehl keye attınız. S yas ve ekonom k kaygılarla
aldığınız kararlar, ötes nde alamadığınız kararlar yüzünden b nlerce nsanımızı, yüzlerce sağlık
çalışanımızı kaybett k. Kaybetmeye de devam ed yoruz.
Her gün açıkladığınız sayıların her b r b r candı; anneyd , babaydı, çocuktu, eşt , dosttu. Bu
canlarımızı s z n yanlış pandem yönet m n z neden yle kaybett k. Bu ölümler n öneml b r
bölümü önleneb l r ölümlerd ve s z önlemed n z, önleyemed n z. En temel hakkımız olan
“yaşam hakkımızı” hlal ett n z.
Salgının başından ber sürekl şeffaflık sted k ama h çb r b lg y b zlerle paylaşmadınız. Halkın
sağlığını değ l, ekonom k çıkarları önceled n z. B l m nsanlarının öner ler ne ve kararlarına
kulaklarınızı tıkadınız. Salgından pol t k başarı h kayes çıkarmaya çalıştınız. Salgın konusunda
doğruları söyleyen k m varsa terör st lan ett n z. Geld ğ m z noktada maalesef haklı çıkmanın
üzüntüsünü yaşıyoruz. Ekonom k ve s yas kaygılarla aldığınız kararlardan dolayı y t rd ğ m z
b nlerce canın, yüzlerce sağlık çalışanının hesabını k m verecek?
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K ş sel koruyucu malzeme herkes ç n ücrets z ve ad l olarak karşılanmalı, dağıtılmalıdır ded k ama
ne yurttaşlarımız ne de sağlık çalışanları maskeye ulaşab ld . Beş maskey dağıtamadınız,
yurttaşlarımız ve sağlık çalışanları k ş sel koruyucu malzemeler çok daha yüksek f yatlarla,
yarattığınız karaborsadan tem n etmek zorunda kaldılar. Yaşanan kaos b zler maalesef haklı çıkardı.
Aylar önces nden gr p aşısı konusunda uyardık, gerekl çalışmaları yapın ded k. Gr p salgınıyla
b rl kte COVID-19 yıkıcı b r etk yapar ded k. Tüm toplumun aşılanması gerek rken, tem n ed len aşı
sayısı r sk gruplarının hemen h çb r ne yetmed . Sağlık çalışanlarını b le r sk grubunda saymadınız.
Yurttaşlarımız, yaşanan bu kaosun ç nde aşı bulab lmek ç n ASM’ler, eczaneler, hastaneler arasında
dolaştı durdu. Yarattığınız bu kaos yurttaşlarımıza sağlık sorunu, sağlık çalışanlarına da ş ddet olarak
döndü. Aşının b zler ç n b r hak, s zler ç n b r ödev olduğunu söyled k ama s z ödev n z
yapmadınız.
COVID-19 sağlık çalışanları ç n b r meslek hastalığı sayılmalıdır ded k. S z sam m yets z, c dd yets z
şek lde konuyu bulandırdınız. B z yasa st yoruz ded k, s z sağlık çalışanlarıyla alay ederces ne, b r
sayfalık yazıyla kamuoyunu yanıltmayı seçt n z. B zler n, hukukçuların, m lletvek ller n n
anlattıklarını d nlemey p sağlık çalışanlarını oyaladınız.
2020 yılını ger de bıraktığımız bu günlerde s zler tekrar ve daha güçlü uyarıyoruz. Ekonom k
çıkarları ve s yas kaygılarınızı değ l halkımızın ve b zler n sağlığını önceley n. Salgın yönet m nde aklı,
b l m ve b zler d nley n. Önleneb l r her ölümün sorumlusu s zs n z. Yaşam hakkımızın hlal ne karşı
sess z kalmayacağız.
Pandem n n başından bu yana yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı d l yoruz.
Y t rd ğ m z tüm sağlık çalışanlarını b r kez daha saygıyla anıyoruz. Onlar hastalarının sağlığı ç n
kend canlarını h çe saydılar ama s z n yönetememen z yüzünden hayatlarını kaybett ler. Sağlık
çalışanlarını ve vatandaşlarımızı kaybett ğ m z, yanlış sağlık pol t kaları sonucu ölümlerle ve
tükenm şl kle geçen b r yılı ger de bırakıyoruz ama tükenmemem z ç n, ölmemem z ç n yılın değ l
s z n z hn yet n z n değ şmes gerekt ğ n b l yoruz.
Sağlık emek, meslek örgütler ve tüm sağlık çalışanları adına, s ze “Artık yeter daha fazla eks lmek
stem yoruz” d yoruz. B zler yaşamak, yaşatmak st yoruz!
Türk Tab pler B rl ğ
Türk D şhek mler B rl ğ
Sağlık ve Sosyal H zmet Emekç ler Send kası
Devr mc Sağlık İşç ler Send kası
Tüm Radyoloj Tekn syenler ve Tekn kerler Derneğ
Sosyal H zmet Uzmanları Derneğ
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Sağlık ve sosyal h zmet emekç ler n n özlük haklarının ve talepler n n karşılanması ç n yapmak
sted kler alkışlı protestoya pol s saldırdı. Saldırı sonucunda gözaltılar yaşandı.
Pandem dönem nde artan sorunlarla baş etmeye çalışan ve hakkını arayan sağlık emekç ler
“Özlük Haklarımızı İst yoruz. Maskeler Konuşuyor!” eylem ç n 22 Ocak Cuma günü Ankara Şeh r
Hastanes Kadın Doğum Hastanes önünde b r araya geld .
Ankara Tab p Odası, Sağlık ve Sosyal H zmet Emekç ler Send kası ve Dev Sağlık-İş Send kası
Üyeler ’n n alkışlarla sorunlarını duyurmak sted kler protestoya pol s müdahale ett . Müdahale
sonucunda aralarında Ankara Tab p Odası Başkanı Dr. Al Karakoç, Yönet m Kurulu Üyes Dr. Ayşe
Uğurlu, SES Ankara Şube Eş Başkanları Nazan Karacabey le Kub lay Yalçınkaya, SES Ankara Şube
Genel Sekreter Yüksel Del ce, SES Üyes Mahmut Konuk, SES Esk Başkanı İbrah m Kara ve Dev
Sağlık – İş Üyes Osman Çokaman gözaltına alındı.
Gözaltılara tepk gösteren Ankara Şeh r Hastanes sağlık emekç ler n n alkışlı protestosu da pol s
tarafından engellend .
Saldırı ve gözaltılara l şk n basına açıklama yapan SES Genel Sekreter Pınar İçel “Sürec n
başından ber pek çok sağlık emekç s hayatını kaybett , b nlerce sağlık emekç s hastalandı ancak
h çb r taleb m z duyulmadı. B z de buna karşı sess z çığlıklarımızı ulaştırmak ç n “Maskeler
Konuşuyor” eylemler yapıyoruz. Bugün de f l yıpranma hakkı başta olmak üzere özlük
haklarımızla lg l b r araya gelmek sted k. Ancak herhang b r açıklama yapmadan b r müdahale
le karşılaştık. Yasal hakkımızı b le engellemeye çalışıyorlar” ded .
Protesto sırasında gözaltına alınan sağlık emekç ler Gaz
Mustafa Kemal Devlet Hastanes n n ardından fadeler n n
alınması ç n emn yete götürüldüler.
Gözaltıların duyulması le b rl kte TTB Merkez Konsey n n
tüm üyeler önce hastaneye ardından da emn yete g derek
sürec n yakından tak pç s oldu. CHP Ankara M lletvek l
Murat Em r ve HDP Iğdır M lletvek l Hab p Eks k de sağlık
emekç ler n yalnız bırakmadı.
Gözaltına alınan sağlık emekç ler emn yettek şlemler n
ardından serbest bırakıldı.
Göz altı sonrası Ankara Tab p Odası’nda b r araya gelen TTB,
ATO, SES ve Dev Sağlık-İş yönet c ler basın açıklaması
düzenled .
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İlk olarak söz alan Ankara Tab p Odası Başkanı Dr. Al Karakoç, Anayasaya ve görünürdek yasalara
uygun olmayan b r tarzda darp ed ld kler n bel rterek açıklama yapılmasına z n vermed kler n
sert b r d lle eleşt rd .
Ankara pol s n n bu tavrı le mücadele edecekler n vurgulayan Dr. Al Karakoç “B z geçm şte de
bugün de yarın da özlük haklarımız ç n mücadele edeceğ z. Bunu sadece pandem dönem nde
yapmadık. Daha önce de yaptık, pandem de de yapacağız. Pandem den sonra da özlük
haklarımız ç n harcadığımız emeğ m z n karşılığını almak ç n, nsanca onurluca yaşayab lmek
ç n mutlaka mücadaleye devam edeceğ z” sözler n kaydett .
İş kanununa göre çalışma yerler nde kreşler n olması gerekt ğ n n altını ç zen Dr. Al Karakoç “
Geld ğ m z noktada şeh r hastanes n n devasa kampüsünün ç nde kreş steyecekt k. Bugün
yapacağımız açıklamada başka ne steyecekt k. Sayımız çok az ş yoğunluğumuz çok arttı.
Pandem önces nde bu durum vardı, pandem le ş yoğunluğumuz daha da arttı. Onun ç n
atama bekleyen bütün sağlık emekç ler n n b r an önce atanmasını st yoruz. KHK le hraç ed len
sağlık emekç ler n n b r an önce şe ade ed lmes n st yoruz. Sağlık emekç ler n hedef göster p
t basızlaştırma sonucunda yıllardır ş ddet yaşıyoruz. 10 arkadaşımız hayatını kaybett . Sağlık
alanında günde ortalama 50’den fazla ş ddet vakası yaşanıyor. Ş ddet le lg l etk n ve önleneb l r
yöntemler ç n sağlık otor tes ne davette bulunacaktık” ded . Ankara’dak demokrat k k tle
örgütler ç n fade özgürlüğünün önem ne değ nen Dr. Al Karakoç “Anayasal hakkımızı
kullanamıyoruz. Anayasal hakkımızı mutlaka kullanacağız” sözler n kaydett .
Gözaltına alınıp serbest bırakılan sağlık emekç ler nden de b r olan SES Ankara Şube Eş Başkanı
Nazan Karacabey yaşanan durumu kınayarak özlük hakları ç n mücadele etmeye devam
edecekler n söyled . Sağlık çalışanlarının sayısının üzer nde aşılama yapıldığına d kkat çeken
Nazan Karacabey pandem n n, başından ber şeffaf olmayan bas rets z b r şek lde yönet ld ğ n n
altını ç zd . Sağlık emekç ler n n sorunlarını d llend rmeler en doğal haklarıdır d yerek sözler n
noktaladı.
ATO Yönet m Kurulu üyes Dr. Ayşe Uğurlu send kalar ve meslek örgütler n n en doğal hakkı olan
alkışlı protesto eylem n n engellend ğ n bel rterek “B r avuç nsandık. İz n verselerd belk de bu
kadar tepk çekmeyecekt . En doğal hakkımız engellend . B z yapılan muamelelere karşı
mücadelem z her zaman sürdüreceğ z. Korkmuyoruz d reneceğ z” ded . Adl tıp uzmanı
olduğunu vurgulayan Dr. Ayşe Uğurlu gözaltı muayeneler nde yaşanan durumu eleşt rerek
“İstanbul protokolüne göre gözaltına alınan k ş hek mle b reb r görüşmel ve etrafta kolluk
kuvvet bulunmamalı ancak bu durumun ters yaşanıyor” ded . Bu durumun ne kadar acı
olduğunu vurgulayan Dr. Uğurlu, nsanların yaşadıklarının ne kadar yok sayıldığını b zzat
yaşayarak öğrend ğ n bel rtt .
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Türk Tab pler B rl ğ Merkez Konsey Başkanı Dr. Şebnem Korur F ncancı Merkez Konsey üyeler n n
tamamının gözaltı kararıyla b rl kte emn yete g tt ğ n fade ett . Dr. F ncancı Ankara’da ve Türk ye’n n
bazı yerler nde OHAL sürec nden ber b r tutum olduğuna d kkat çekerek “ Demokrat k hakların d le
get r lmes n ve sokakta bunun kamuoyuyla paylaşılmasını h çb r b ç mde stem yorlar. Bugün aslında
emn yette b ze fade ett kler bu yaklaşımın tam da hang noktada olduğunu göster yordu. Çünkü b ze
‘kötü davranmadık k ’ ded ler k zaten kötü davranmamaları gerek yor. İfadeler n alıp muayeneden
sonra bırakacaklarını söyled ler ancak b z gördükler her yerde araçların yönünü değ şt r p başka b r
hastaneye g tt ler. Bu aslında b r bel rs zl k ortamı yaratmak ve bu bel rs zl k ortamı üzer nden b z m
yan yana duruşumuzu da engellemek. Böyle b r uygulama da şkence uygulaması. Sıkça gözaltı
muayeneler n n yapıldığı b r ortamı da görmüş olduk. Nasıl mahrem yet lkes n n hlal ed ld ğ n nasıl
ortalık yerde gözaltı muayeneler n n yapıldığına tanıklık etmek de öneml . O yüzden b z m özlük
haklarımız dey nce çalışma koşullarımız da dah l olmak üzere bütün özlük haklarımızı değerlend rmek
gerek yor.” sözler n kaydett .
“Am rler böyle st yor” lafının tümüyle hukukun üstünlüğü lkes ne aykırı ve k ş lere bağlı uygulamalar
olarak değerlend r lmes gerekt ğ n n altını ç zen Dr. F ncancı “Elbette çalışma koşulları le lg l söz
söyleyecek meslek örgütler . Zaten onlar söz söylemezse k m söz söyleyecek? Bu şunu göster yor;
bundan sonra ATO özlük hakları le lg l açıklama yapması gerekt ğ nde herhalde Konya ya da
Esk şeh r’e g tmek zorunda kalacak. Hatta bunu açıkça uygun olmayan b r şek lde İstanbul’a g d n
açıklamanızı yapın b ç m ne de büründüreb l yorlar. Bunların her b r doğrudan hak hlal olarak
tanımlanıyor. “Ters kelepçe yapmadık” ne demek? Bu durum zaten poz syonel şkenced r. ATO
Başkanına, b r hek me bunu yapmadık d ye övüneb l yorlar. Bu uygulamanın ne kadar yaygın olduğunu
göster yorlar b r yandan da suç şlemeye devam ed yorlar. Yaşam hakkı hlal nden, fade özgürlüğü
hakkımızın hlal ne her boyutta hlalle karşı karşıyayız ama bununla mücadele etmekten
vazgeçmeyeceğ z. B z bu mücadelen n yanındayız. Maskeler konuşsun le anlatılmaya çalışılan sahaya
da r sorunların yüksek sesle d le get r lme çabasını bugünden sonra çok daha güçlü b r şek lde d le
get rmem z gerek yor. Bütün meslek ve emek örgütler n n Ankara’da b r mücadele serg lemes
gerek yor” d yerek konuşmasını b t rd .
SES Ankara Şube Eş Başkanı Selma Atabey Ankara’da yıllardır her hang b r eyleme karşı c dd b r
tutum ve müdahale olduğunu vurguladı. Pandem yle b rl kte sağlık emekç ler n n sıkıntılarının arttığına
d kkat çeken Selma Atabey Maskeler Konuşuyor programını oluşturduklarını aktardı. Geçen hafta mal
haklar üzer nden b rçok eylem gerçekleşt rd kler n ancak Ankara’da y ne engellend ğ n bel rtt .
Sağlık çalışanlarının talepler ç n mücadele etmeye devam edecekler n bel rterek konuşmasını
sonlandırdı. Basın açıklaması dayanışmaya gelen hek m ve d ğer meslek örgütü yönet c ler n n
alkışlarıyla son buldu.
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Esk şeh r Devlet Hastanes 'n yıktılar.
Şehr n merkez nde, yurttaşların kolayca ulaşıp her türlü sağlık h zmet n alab ld ğ 995 yataklı
köklü b r hastanem z önce kapattılar sonra salgın hastalık dönem nde yıktılar.
Ankara'da 121 oda, send ka, dernek, part ve d ğer kurumların oluşturduğu Hastanem Açın
Platformu'nun (HAP) ne kadar öneml olduğu b r kez daha ortaya çıktı. HAP olmasaydı Ankara'da
kapattıkları çok öneml hastaneler m z yıkacaklardı. Önces nde TTB'n n açtığı davalarda
Danıştay'ın 2012 yılında kapatılacak hastaneler n haleye alan ş rketlere devr n engelleyen
yürütmey durdurma kararı olmasaydı bu hastaneler m z nşaat ş rketler ne, arkasındak f nans
ş rketler ne ver lecekt . Ancak nat ed ld , ülken n dört b r yanında otuza yakın hastanem z şeh r
hastaneler gerekçe göster lerek kapatıldı, malzemeler heder ed ld , b nalar çürümeye terk ed ld .
Sayıştay raporuna göre bu hastaneler boş yatarken k ralık tes slere k ralar ödend , sağlık
h zmetler nden koparılan hastaneler ç n 2019 yılında 1 m lyon 613 b n 186 TL tutarında elektr k
faturası ödend .
Olmaz, kabul etm yoruz. Ankaralılar kapanmaması ç n mücadele ett kler hastaneler n yen den
sağlık h zmetler ne kazandırmak ç n mücadele ed yorlar. Gel n bu hastaneler m z
kapatılmalarından b r öncek yıl, 2017 yılında hang kapas teyle ne kadar sağlık h zmet verm ş b r
bakalım (Zeka Tah r Burak Doğumev Ankara Hastanes tarafından sağlık h zmetler nde
kullanılıyor):
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Bu hastaneler n ver ler ne kadar öneml olduklarını göster yor. B r yılda 4.692.978 muayene yapılan,
574.006 ac l hasta karşılayan, 70.892 amel yat yapmış, 357 yoğun bakam yatağı, 2590 serv s yatak
kapas tel hastaneler şu salgın dönem nde amacına uygun kullanılamıyor. Numune Hastanes ’n n ve
Dışkapı Çocuk Hastanes ’n n b rer bölümler COVID-19 hastaları ç n kullanılıyor, d ğerler tümden boş
yatıyor, çürüyor.
Kapanan hastaneler l m zde toplam yatak sayısının ve toplam başvuru sayısının %14’nü
oluşturmaktaydı. Bu hastanelere kapandığı dönemde aylık ortalama 391 b n başvuru gerçekleşm şken,
Ankara Şeh r Hastanes ’ne pandem dönem aylık en yüksek 250 b n başvuru oluşmuştur.
Hastalarımızın öneml bölümü devasa Şeh r Hastanes ’ne pandem dönem g tmem ş/g demem şt r.
Ankara genel nde 2020 yılının lk 10 ayında b r öncek döneme göre hastane başvuruları %60
düzey nde, amel yat sayıları se %62 dolayında kalmıştır. B r öncek döneme göre hastanelere yaklaşık
11 m lyon eks k başvuru oluşmuştur. Devlet hastaneler nde sağlık h zmet ne er şemeyen yurttaşlarımız
paraları varsa özel sağlık kuruluşlarına yönelm ş paraları yoksa sağlık h zmet ht yacını ertelem şt r.
Bu hastaneler m z kapatılmasaydı;
Hastalar cov d 19 neden yle evler nde yatış sırası beklerken ölmeyecekt ,
Hastalar ac l serv slerde saatlerce yatış sırası beklemeyecekt ,
Amel yat ve yoğun bakım g b h zmetlere ulaşım hakkı bu düzeyde gasp ed lmeyecekt ,
Şeh r Merkez nde tem z hastane statüsünde hastaneler m z olacaktı ve hastalar tedav ler n
ötelemeyeceklerd ,
Kanser hastalarının tedav ler daha ulaşılab l r olacaktı,
Pandem sürec nde sağlık h zmetler nde kaos durumu yaşanmayacaktı,
Sağlık alanında ek yatak ve yoğun bakım ün teler açmak ç n kamu kaynakları boşa harcanmayacaktı,
Sağlık emekç ler sözde akıllı b nalar olan şeh r hastaneler nde soluksuz bırakılmayacaktı,
Salgın etk s n sürdürüyor. Aşılamalar başladı ancak b l m nsanları salgının uzun süre daha devam
edeceğ n bel rt yor. Yurttaşlarımız hem COVID-19 ç n hem COVID-19 dışı hastalıkları ç n yatacak,
amel yat olacak devlet hastanes bulamazken bu hastaneler m z neden boş yatıyor?
Ankaralılar olarak b r kez daha seslen yoruz, gel n bu nadınızdan vazgeç n, sağlığımıza daha fazla
zarar vermey n, kapattığınız hastaneler m z açın.
Etl k Şeh r Hastanes açılacağı zaman 6 hastanem z n daha kapanacağı fade ed l yor. Yapmayın, daha
fazla zarar vermey n, sağlık çalışanlarının ekmeğ yle, Ankaralıların sağlığıyla daha fazla oynamayın.
Gerek yorsa elden geç r n, daha modern hale get r n, s stemler n yen den düzenley n, ama el m z n
altındak , yanı başımızdak , köklü bu kamu hastaneler n kapatmayın, kapattıklarınızı hemen açın..!
Her şey n başı sağlık olsun!
Hastanem Açın Platformu
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Geçt ğ m z hafta kaybett ğ m z Uludağ Tıp Fakültes nde uzmanlık eğ t m alan As stan Hek m Dr.
Mustafa Yalçın’ın üzüntüsü altında bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Her b r kayıp, k ş n n
sevenler n, çevres ne ve topluma bazı gerçekler göster r; Dr. Mustafa Yalçın’ın kaybı se b zlere As stan
Hek mler n tükenme noktasına gelme sürec ne çoktan g rd kler n gösterd .
B zler as stan hek mler z! Fakülte ve Eğ t m Araştırma Hastaneler n n tüm alanlarında görev alan
emeğ n görünmez yüzüyüz b z. Sonsuz b r çalışma sömürüsü altında çalıştırılırken; ses m z
yükseltmem z, haklarımızı talep etmem z kend ç m zde b le doğru bulunmaz. Çünkü onlarca yıldır
bu sömürü s stem kend ç m zde b le meşrulaşmıştır.
Yasalar, yönetmel kler değ şse de bu durum as stan hek mler n çalışma ve eğ t m koşullarına yıllardan
ber yansımamaktadır. Uzmanlık Eğ t m Yönetmel ğ “uzmanlık öğrenc ler 3 günde b rden daha sık
olmayacak şek lde nöbet tutmalıdır” demes ne rağmen resm yete yansımasa da k m kl n klerde nöbet
sayısı ayda 14-15’ bulab l yor. Günlük 8 saatl k mesa n n ardından 16 saat nöbet tuttuktan sonra ertes
gün çalışmaya yan 36 saat süreyle çalışmak zorunda kalıyoruz. Mevzuatta “gece nöbet tutanlara
ertes günü görev ver lmez” fades yer almasına rağmen başhek mlere kurumda h zmet n
aksamaması gerekçeler yle nöbet ertes d nlenmes gereken hek m mesa ye devam ett rme yetk s
ver lm şt r. As stan hek mler n çoğunun aylık nöbet süres 130 saat aşmasına rağmen 130 saat aşan
nöbet ücretler y ne mevzuata göre ödenememekted r. As stan hek mler karşılığı ödenmeyen
nöbetler tutmak zorunda kalmaktadır. Nöbet sonrası z n kullanab lenlere se nöbet ücret
ödenmemekted r. “Nöbet ücret ” le “nöbet ertes z n” talepler n n de karşıt talepler olarak
düzenlend ğ mevcut s stemde hek m n ya d nlenme hakkından ya da emeğ nden vazgeçmes
sten yor.
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Mevcut temel ücret n azlığı sebeb yle çoğu as stan arkadaşımız nöbet ücret n n kes lmes n
stemed ğ ç n nöbet ertes z n taleb nden vazgeç yor. Bu taleb d le get ren arkadaşlarımız se
gerek daha deney ml meslektaşları, eğ t c ler gerek de hastane yönet c ler tarafından baskıya
uğruyorlar hatta nöbet sayıları artırılıyor. B zler as stan hek mler olarak nöbet sonrası zn m z
talep ed yoruz ve bu hakkı talep etmem z karşısında nöbet ücretler m z n kes nt ye uğramasını
kabul etm yoruz.
As stanlık sürec n n n ha hedef mesleğ nde b r k ml uzman hek mler yet şt rmek olmasına
rağmen var olan s stem bu hedef gerçekleşt rmekten oldukça uzaktır. Öyle k pek çok as stan
hek m n kl n kler nde yaşadıkları en büyük hayal kırıklığı eğ t m konusunda olmaktadır. Y ne
yapılan anketlerde pek çok as stan hek m kl n kler nde var olan eğ t m n yeters z olduğunu
bel rtmekted rler. Eğ t m konusunda k en öneml engel as stan hek mler n h zmet ver c olarak
görülmes ve performans s stem le b rl kte sağlık h zmetler n n artan ş yükünün as stan
hek mler üzer nden karşılanmaya devam etmes d r.

Angarya, yoğun ş yükü, uykusuz 36 saate varan çalışma düzen , öğle aralarına ve d nlenme
saatler ne sıkıştırılmış eğ t m saatler altında as stan hek mler n n tel kl eğ t m alması
beklenemez. Mevzuatta as stan hek mler n eğ t m sorumlusu altında çalışması gerek rken; pek
çok as stan hek m bu konuda yalnız bırakılmaktadır. Tek başlarına pol kl n k h zmet ver p,
konsültasyona g tmekted rler. Eğ t m le lg l eks kl kler n se kend ler nden daha kıdeml
as stanlar üzer nden, akran eğ t m le g dermeye çalışmaktadırlar. B zler as stan hek mler olarak
n tel kl tıp eğ t m st yoruz ve her türlü angaryayı redded yoruz.
Gözet m olmadan, uzman adına hasta bakılması hukuk olarak da sıkıntılara neden olmakta; esas
sorumluluk uzman hek mlerde olmasına karşın as stan hek mler malprakt s davalarında
yargılanab lmekted r. Beş dak kaya nm ş muayene süreler , deney ml uzman hek mler n b r
hastayı değerlend rmes ç n b le uygun kabul ed lemez. Teşh sler atlanmakta ya da yanlış
konmakta, vaka üzer ne der nleşme mümkün olmamaktadır. B r uzman adına b rden fazla
pol kl n k açılması ve buralarda as stanların görevlend r lmes , hastane yönet mler n n kar
dürtüsüyle başvurab ld ğ , et k ve hukuk olmayan b r yöntemd r ve redded lmel d r.
H yerarş k l şk ler mobb nge neden olab lmekted r. Sağlık ortamında kıdem ve usta-çırak l şk s
H pokrat’tan ber b l nen tıp eğ t m ve uygulamasının en öneml temeller nden b r d r. Ancak bazı
durumlarda bu l şk as stan aleyh ne şleyerek ş bölümü, akadem k ve uygulamalı eğ t m
süreçler nde mobb ng olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Mobb ng b ld rmek ve ş kâyet etmek steyen as stan hek mler eğ t m alamama, huzurlu b r çalışma
ortamında çalışamama g b tehd tlere maruz kalıyor. Bu durum mesleğ n n henüz başında olan
hek m n mot vasyonunu kırıp, yalnızlığa, çares zl ğe veya st faya sürüklüyor.
Pandem sürec yle beraber as stan hek mler ç n tüm bu sorunlar katlanarak arttı. Pandem
serv sler nde, pol kl n klerde, ac l serv slerde, f lyasyonda, laboratuvarda yan pandem le
mücadelen n her alanında özver le görev almamıza rağmen artan ş yükü, hmal ed len uzmanlık
eğ t m , ücret adalets zl ğ ve artan mobb ng le karşılaştık.
Pandem n n b r nc yılının dolmak üzere olduğu bu günlerde, artık tükenme noktasına geld ğ m z
buradan haykırıyoruz. Bu haykırışın karşısında b zlere yönelen “Hep m z aynı yollardan geçt k“
şekl ndek sorunları görmezden cevapları artık duymuyoruz. B zler nsanca koşullar altında çalışıp,
n tel kl b l msel b r eğ t m talep ed yoruz. Sayıları 30 b n bulan as stan hek mler olarak
talepler m zde ısrarcı olduğumuzu b r kez daha buradan duyuruyoruz.

TTB As stan Hek m ve Genç Uzman Kolu
Ankara Tab p Odası
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YAŞAMAK VE YAŞATMAK İÇİN :
HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ !
EMEĞİ ÖRGÜTLÜYOR, DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYORUZ!
PANDEMİNİN YÜKÜ KADIN SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN OMUZUNDADIR!
Tüm dünyayı etk s altına alan Cov d-19 salgınının b r yılı ger de kalırken, tüm kr zlerde olduğu
g b patr yarkal kap tal st s stem, pandem y de kadınların emeğ ve beden üzer nden fırsata
çev rmekted r.
Pandem önces dünyanın eş ts zl kler , salgının get rd ğ yen koşullarla b rl kte g derek daha da
büyümekted r. Pandem sürec , sermayen n ve egemenler n çıkarlarını koruyacak şek lde
yönet l rken, emek sömürüsü ve yoksulluk hızla artmaktadır. Günümüz dünyasında, erkek
egemenl ğ ne dayanan c ns yet eş ts zl ğ , ayrımcılık çeren pol t kalar ve söylemler se kadınların
görünen ve görünmeyen emekler üzer ndek sömürüyü, kadın beden üzer ndek denet m ve
kadına yönel k ş ddet arttırmaya devam etmekted r.
Tüm dünyada olduğu g b ülkem zde de sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunu oluşturan b z
sağlık ve sosyal h zmet emekç s kadınlar, her gün emeğ m z n değers zleşt r lmes ne, el
konulmasına, haklarımızın gasp ed lmes ne tanık olurken, pandem kr z n n tam göbeğ nde de
tüm bu eş ts zl kler her yönüyle yaşadık, yaşamaya da devam etmektey z.
Kadın sağlık ve sosyal h zmet emekç ler olarak yaptığımız şler kadına yüklenen bakım verme
roller yle bağdaştırıldığı ç n doğal b r görevm ş g b görülmekte, bununla bağlantılı olarak da
değers zleşt r lmekted r. Özell kle pandem sürec nde Cov d -19 hastalarının tıbb tedav ve
bakımını yaparken bu bakım verme rolü b z kadın sağlıkçılar üzer nde ayrı b r duygusal emek
yükü oluşturmaktadır.
KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI; PANDEMİDE GEREKTİĞİ GİBİ KORUNAMAMAKTA, YETERLİ VE
UYGUN EKİPMANA ULAŞAMAMAKTADIR!
Pandem ye karşı gerçekç koruyucu önlemler alınmaması neden yle g derek artan ş yükü, sağlık
çalışanlarının; en çok da b z kadın sağlık çalışanlarının omuzlarına yıkılmıştır ve yıkılmaya da
devam etmekted r. Pandem de b r yılı ger de bırakmamıza rağmen, hala sağlık emekç ler n tel kl
k ş sel koruyucu ek pmana er ş mde güçlük yaşamaktadır. Kadınlar hala standart erkek beden ne
göre yapılan koruyucu ek pman neden yle çok daha zor, ergonom k olmayan koşullarda, uzun
saatler çalışmak zorunda bırakılmaktadır.
KADIN EMEĞİNİN PANDEMİDE DE HER TÜRLÜ SÖMÜMÜRÜSÜ DEVAM ETMEKTE, KADIN EMEĞİ
GÖRMEZDEN GELİNMEKTEDİR!
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Pandem n n sağlık alanında da tüm yükünü kadın sağlık ve sosyal h zmet çalışanları üstlen rken
emeğ m z değers zleşt r lmeye, görünmez kılınmaya devam ed l yor. Bakanlığın üst düzey nden,
en küçük b r m ne kadar tüm yönet m düzeyler nde, hatta sağlık emek ve meslek örgütler n n
karar mekan zmalarında, erkekler n emek ve kararları sahnede başrollere konularak kadınların
emeğ görünmez kılınıyor.
Sermaye sah pler kar etmeye devam edeb ls n d ye sağlık çalışanları olarak yoğun ve tüket c
koşullarda yakınlarına hastalık taşıma end şes yle çalışmaya devam etmekte, hastalanmakta ve
ölmektey z. Pandem tüm can yakıcılığı le devam etmes ne rağmen, sağlık kurumlarında
müşter mantığıyla Cov d dışı hasta sayısını arttırmaya yönel k çalışma düzen yen den
kurulmakta, sağlık emekç ler , performans baskısıyla, gerekl önlemler alınmadan ve pandem ye
uygun f z k koşullar oluşturulmadan çalıştırılmaya zorlanmaktadır.
Tüm bu zorlu koşullarda kadın sağlık ve sosyal emekç ler n n mesa ler ş yer yle sınırlı
kalmamakta, pandem de "evde kal" çağrılarıyla; okula g demeyen, kreşe gönder lemeyen
çocuğun, sokağa çıkamayan hane halkının artan bakım, tem zl k ve h jyen ht yacını karşılama
görev g b kadına yüklenen roller daha da pek şmekted r. Bu süreçte erkek yargı da pandem n n
faturasını kadına yüklem ş, boşanan sağlık emekç s b r kadın üzer nden kadınları, şler le
çocukları arasında seç m yapmaya zorlayarak, çocuğun velayet n babaya verm şt r. Kadınların
güçlü dayanışması ve mücadeles sonucunda bu yanlış karardan dönülmüştür.
KADINA ŞİDDET, YİNE ŞİDDET, HEP ŞİDDET!
Pandem yle mücadelede şeffaf ve gerçekç olunmaması neden yle sağlık kurumlarında yaşanan
tüm sorunların kaynağı sağlık emekç ler olarak görülmekte ve bu durum sağlıkta ş ddet
arttırmaktadır. Sağlıkta ş ddet, kadın sağlık çalışanlarına toplumsal c ns yet roller n n yansıması
olarak da yönelmekte, kadın sağlık ve sosyal h zmet çalışanları, sadece kadın oldukları ç n,
ps koloj k ve f z ksel ş ddet n yanı sıra meslektaşları ve am rler olan erkekler tarafından da
mobb nge maruz kalmaktadır.
PATRİYARKAL KAPİTALİZMİN TÜM SALDIRILARINA RAĞMEN YAŞAM HAKKIMIZDAN
VAZGEÇMİYORUZ!
Kr z fırsata çev renler karşısında kadınlar yaşamlarından h ç vazgeçmem ş, baskının ve
sömürünün olduğu yerde kadınlar yaşamı yen den kurma güçler yle b rl kte, mücadeley hep var
etm şlerd r. Kadınların dünyanın dört b r yanında emekler , bedenler , k ml kler üzer ndek baskı
ve sömürüyü kırmak adına verd kler mücadele, böyles zorlu b r dönemde b le kt darlara ger
adım attırab lmekte, toplumsal mücadelen n en ler unsuru olarak da yol göster c olmaktadır.
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Hane ç ş ddet başta olmak üzere; kadına yönel k her türlü ş ddet artarken, kadın kat ller ne cezasızlık,
öz savunma hakkını kullanan kadınlara se adalets zl k uygulanmaktadır. İkt dar kadınların güvences
olan İstanbul Sözleşmes 'nden mza çekmeye ve 6284 sayılı yasayı ptal etmeye hazırlandığında da,
yaşam hakkımızdan vazgeçmed k, vazgeçm yoruz.
Dayanışmayı bırakmamaya, ş ddete, tac ze, tecavüze karşı b rl kte ses çıkarmaya, b rb r m z n ses
olmaya, erkekler n "güç" ve konumlarını kullanarak kadınlara uyguladıkları tac z fşa etmeye ve
b rb r m zden aldığımız güçle b r ler n n uykularını kaçırmaya devam edeceğ z.
Salgının get rd ğ b z kadınlara göre h ç de yen olmayan baskıcı düzen n lk 8 Mart’ında baskı, ş ddet
ve sömürünün, der nleşen kr zler n karşısında, dayanışmamızın verd ğ güçle mücadelem z
büyütüyoruz!
YAŞAMAK VE YAŞATMK İÇİN: YAŞASIN 8 MART, YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!
Kadın Sağlık ve Sosyal H zmet Çalışanları olarak Talepler m z:
Kadın mücadeles le kazanılan 8 Mart günü kadınlara ücretl z n olarak ver lmel d r.
C ns yetç ş bölümü neden yle kadınların üzer ne yıkılan çocuk bakımı, ebeveynler n ortak
sorumluluğudur. Kreş, kamusal b r h zmet olarak sunulmalıdır. Parasız, 24 saat h zmet veren, anad lde,
n tel kl kreşler tüm ş yerler nde kadın sayısına göre değ l, çalışan sayısına göre bel rlenmel , çalışanlar
arasında ayrım yapılmadan h zmet sunulmalıdır.
Sağlık ve sosyal h zmetler ş kolu tehl kel ş kapsamına alınmalı, yıpranma payı arttırılmalı ve kadın
sağlık emekç ler ne ek yıpranma payı ver lmel d r.
N tel kl , kadınlara uygun k ş sel koruyucu ek pman ücrets z olarak sağlanmalıdır.
Kadınlar f zyoloj k b r döngü olan regl döngüsünün doğal bel rt ler olan karın ağrısı, kramplar ve
hals zl k g b bel rt ler le çalışmak zorunda bırakılıyor ya da bu doğal süreç ç n zar zor “hastalık
raporu” almak durumunda kalab l yor. Oysa regl olmak hastalık değ ld r. B zler kadın özgünlüğümüzle
eş t ve haklarımızla çalışmalıyız, ücretl z n hakkımızı st yoruz.
F len uygulanan kürtaj yasağına son ver lmel , kürtaj hakkımızı kullanmanın önündek tüm engeller
kaldırılmalıdır. Pandem de g derek zorlaşan kadınların c nsel sağlık h zmetler ne er ş m sağlanmalıdır.
Doğum sonrası 24 ay ücretl z n ver lmel d r. Doğum zn n n anne ve bebek ç n b yoloj k gerekl l k
ortadan kalktıktan sonrak kısmı, her k ebeveynden b r n kapsayacak şek lde düzenlenmel d r.
3600 ek gösterge hakkı, sağlık h zmetler kapsamında yer alan tüm personel ç n uygulanmalıdır.
Çalışma hayatında kadına yönel k ş ddetle mücadelede, Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO)’nün 190
sayılı "Çalışma Yaşamında Ş ddet n ve Tac z n Önlenmes Sözleşmes " mzalanmalıdır.
Kadın çalışanların yoğun olduğu sağlık alanında, kadına yönel k her türlü ş ddet ve tac z durumunda
kadınların güvenle başvurab leceğ bağımsız kadın b r mler oluşturulmalıdır.
B zler yaşamak, yaşatmak st yoruz. İstanbul Sözleşmes ve 6284 sayılı yasa tam ve st snasız
uygulanmalıdır.
Talepler m z ç n mücadele etmeye, yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğ z. Yaşasın 8 Mart,
yaşasın kadın dayanışması!
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11 Mart t bar le yanlış sağlık pol t kaları sonucu sağlık çalışanlarını ve vatandaşlarımızı kaybett ğ m z,
ölüm ve tükenm şl kle geçen pandem n n b r nc yılını ger de bırakıyoruz. Tüm dünya ç n olduğu g b
ülkem z ç n de olağanüstü b r süreç olan bu b r yıla dönüp baktığımızda se şunları görüyoruz:
10 Mart 2021 tar h t bar le ülkem zde resm ver lere göre 1 yıllık süreç çer s nde 372 sağlık emekç s
hayatını kaybett . 200 b ne yakın sağlık emekç s enfekte oldu. Uluslararası platformda da tartışmalı
olarak kabul ed len resm rakamlara göre 2 m lyon 821 b n 943 k ş Cov d-19’a yakalandı. 29 b n 227
k ş hayatını kaybett .
Sağlık ve sosyal h zmet alanındak emek ve meslek örgütler olarak, pandem n n kontrol altına
alınab lmes , hızının kes lmes ve en n hayet nde önleneb lmes ç n, sürekl uyarı ve öner lerde
bulunduk. Bu uyarı ve öner ler m z , b l msel ver lere, stat st klere, raporlar ve ncelemelere
dayandırdık. Sağlık h zmetler n n sunumunda olduğu kadar, karar alma süreçler nde de ş n
sah pler n n, örgütler aracılığıyla bulunması gerekt ğ n d le get rd k.
Sağlık emek ve meslek örgütler olarak, halkımızın sağlığı ç n, sağlık çalışanlarının sağlığı ç n
pandem önces nde de uyarılarda bulunduk. B l m n, aklın yolunu gösterd k. Ancak, s yas ve
ekonom k kaygılarla yanlış kararlar alınmaya devam ed ld . Bu yanlış kararlar ve alınması gerekt ğ
halde alınmayan kararlar neden yle COVID-19 pandem s nde b nlerce nsanımızı, yüzlerce sağlık
çalışanımızı kaybett k. Kayıplarımız bugün de devam ed yor.
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Yaşanan can kayıplarının öneml b r bölümü, zamanında alınan doğru kararlarla önleneb l rd . En
temel hakkımız olan “yaşam hakkımızın, b l msell kten uzak, şeffaflıktan uzak, ekonom k ve s yas
kaygıların yön verd ğ kararlarla h çe sayılması b z dehşete düşürdü. Yorulduk, tükend k, öldük. Çok
can kaybett k, canlarımızı kaybett k!
Ek ücret taleb ve katkı katılım payları le her ne kadar tam ters dd a ed lse de sağlık h zmetler n
kamu h zmet olmaktan çıkaran sağlık s stem n n, pandem le mücadelede nasıl sınıfta kaldığına
üzülerek tanık olduk. Özell kle pandem n n yarattığı sosyal koşullardan ve tet kled ğ ekonom k
sorunlardan dramat k b r şek lde etk lenen halk, sağlık h zmet ne ulaşmakta büyük zorluklar yaşadı,
yaşamaya devam ed yor.
Pandem den korunmanın yolu olarak göster len maske-mesafe-h jyen üçlüsü, pandem n n lk
zamanlarında devlet tarafından tedar k ed lemeyen ve halka ulaştırılamayan, halkın karaborsadan
ulaştığı maskelerle akıllarda kaldı.
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Ş md lerde bu sorun g der lm ş olsa da b zzat Sağlık Bakanı ve devlet yetk l ler tarafından mesafe
kuralının bozuluyor olmasına şah t oluyoruz. Bütün bu hmalkârlık ve hlaller n faturasını se
ekonom k kr z le baş etmeye çalışan halk öded , ödemeye devam ed yor. Sağlık çalışanları se b tmek
b lmeyen, beyhude b r çabanın çeres nde yorgunluk ve mkansızlıklardan b tap düşmüş durumda,
pandem le savaşmaya devam ed yor.
Pandem n n 1. yılını ger de bıraktığımız bu günlerde, yetk l ler tekrar ve daha güçlü uyarıyoruz.
Ekonom k çıkarları ve s yas kaygılarınızı değ l, halkımızın ve b zler n sağlığını önceley n. Salgın
yönet m nde aklı, b l m ve ş n sah pler n yan b zler d nley n. Önleneb l r her ölümün sorumlusunun
aldığınız ya da almadığınız kararlar olduğunu artık görün.
Pandem n n 1. Yılında, Sağlık emek ve meslek örgütler olarak;
Pandem n n başından bu yana yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı d l yoruz.
Y t rd ğ m z tüm sağlık çalışanlarını b r kez daha saygıyla anıyoruz. Tükenmemem z ç n, ölmemem z
ç n yılın değ l kt darın z hn yet n n değ şmes gerekt ğ n b l yoruz. Tüm halkımıza ve
meslektaşlarımıza, haklarımızı alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğ m ze söz ver yoruz.
Sağlık haftasında y t rd ğ m z mesa arkadaşlarımız ve yurttaşlarımızı, yüreğ m zde h ssederek
talepler m z haykırmaya devam ed yoruz.
TALEPLERİMİZ
COVID- 19’un meslek hastalığı sayılması,
Ş ddet, mobb ng ve baskıların son bulması,
Performans, ek ödeme değ l, yoksulluk sınırı üzer nde, emekl l ğe yansıyan temel ücret,
3600’dan başlatılmak üzere ek göstergeler n kademel olarak arttırılması,
F l h zmet zammı,
OECD ortalamasında kadrolu güvencel personel st hdamının yapılması,
Haklarında kes nleşm ş yargı karar bulunmayan hraç sağlık ve sosyal h zmet emekç ler n n derhal
göreve başlatılması,
Halk olarak sağlık h zmet ç n öded ğ m z katkı katılım payları ve lave ücretler n kaldırılması, verg
d l m n n sab tlenmes ve verg yükünün azaltılması,
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Sağlık ve sosyal h zmetler n planlanmasından sunumuna kadar alanda çalışan emekç ler le h zmet alan
halkımız karar alma süreçler ne dah l ed lmel d r. Bu dah l yet; sağlık ve sosyal h zmet emekç ler n n örgütler
aracılığıyla, halkın da merkezde s yas part ler, yerellerde se yerel yönet mler, muhtarlıklar, örgütlü yapılar ve
s yas part ler aracılığıyla gerçekleşt r leb l r.
“Kurtuluş yok tek başına! Ya hep beraber ya h çb r m z!” sözü bugüne en uygun yol göster c sözdür. Bu
nedenle ş kolundak emekç ler n örgütler olarak b zler, b r araya gelerek b rl kte haklarımız ç n mücadele
ed yoruz.
Bu kapsamda; 15 Mart 2021 tar h nde Ankara’da Sağlık Bakanlığına, lçe ve llerde se Sağlık Müdürlükler ne
k tlesel z yaretler gerçekleşt rerek talepler m z leteceğ m z etk nl klere sağlık ve sosyal h zmet emekç ler le
halkımızı destek vermeye davet ed yoruz.
Türk Tab pler B rl ğ
Türk Hemş reler Derneğ
Sağlık ve Sosyal H zmet Emekç ler Send kası
Devr mc Sağlık İşç ler Send kası
Tüm Radyoloj Tekn syenler ve Tekn kerler Derneğ
Sosyal H zmet Uzmanları Derneğ
Ankara Tab p Odası
SES Ankara Şube
Ankara D ş Hek mler Odası
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Bugün burada b r araya İstanbul Sözleşmes ne sah p çıkmak, sözleşmen n güvences nde olan
yaşam ve sağlık hakkını savunmak ç n geld k. Tam adı “Kadınlara Yönel k Ş ddet ve A le İç
Ş ddet n Önlenmes ve Bunlarla Mücadeleye İl şk n Avrupa Konsey Sözleşmes ” olan “İstanbul
Sözleşmes ”, 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da mzaya açılmıştır ve lk olarak Türk ye tarafından
mzalanmış, 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe g rm şt r. TBMM’de tüm part ler n desteğ yle onaylanan
sözleşme kadınların ş ddetten korunmasının güvences d r. Ayrıca, Anayasa’nın madde 90/5
uyarınca, İstanbul Sözleşmes b z m ç n kanun hükmünded r; İstanbul Sözleşmes le kanunların
aynı konuda farklı hükümler çermes neden yle çıkab lecek uyuşmazlıklarda, İstanbul Sözleşmes
hükümler esas alınır.
İstanbul Sözleşmes , devletler ş ddet önlemeye ve ş ddet yen den üreten toplumsal yapıları
değ şt rmeye teşv k eder. Uluslararası alanda kadına yönel k ve a le ç ş ddetle lg l lk bağlayıcı
belged r.
Sözleşme kadınları her türlü ş ddete karşı korumayı amaçlar. Sözleşmede kadına yönel k ş ddet,
“ev ç ş ddet”, ''a le ç ş ddet'', ''kadına yönel k toplumsal c ns yete dayalı ş ddet'' üzer nden
tanımlanmıştır. Ps koloj k ş ddet, ısrarlı tak p, f z ksel ş ddet, c nsel tac z ve tecavüz, zorla
evlend rme, kadın sünnet , kürtaja zorlama dah l olmak üzere kadına yönel k ş ddet n tüm
türler n kapsamaktadır.
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Sözleşme, c ns yet, meslek ve yaş g b sınırlamalar olmaksızın tüm ev ç ş ddet mağdurlarının nsan
hakkını savunur.
Sözleşme çerçeves nde ev ç ş ddet, aynı evde yaşıyor olsun ya da olmasın mevcut ya da esk eş ya da
partner tarafından uygulanan her türlü ş ddet eylem n çerecek şek lde kadının korunmasını esas
almaktadır.
Bu sözleşmen n uygulanması ç n kadının "a le", “evl l k b rl ğ ç nde bulunması” ya da “aynı ev
paylaşması ” gerekmemekted r.
Kadının yüksek yararını gözeten bu sözleşmey lk mzalayan ülke olan Türk ye’n n bu sözleşmeden
çek lme tehl kes doğmuştur. Bu sözleşmeden vazgeçmek, kadınlara ver lm ş olan ş ddet önleme,
ş ddete maruz kalanları koruma, fa ller ad l b r şek lde yargılama sözünden vazgeç lmes anlamına
gel r.
B l yoruz k Anayasanın 90. Maddes uyarınca yasaları b le yürürlükten kaldırma özell ğ olan, temel
hak ve özgürlüklere l şk n uluslararası sözleşmelerden tek k ş l k kararlarla çıkılamaz.
Ayrıca İstanbul Sözleşmes nden mzamızı çeken kararnamen n hukuk dayanaklardan yoksun olduğu
ülkem z n en saygın hukukçuları tarafından da fade ed lmekted r.
İnsanların sağlığı ve esenl ğ n korumayı ve yaşatmayı görev ed nm ş, nsan hakları ve b reysel
özgürlükler n korunması konusunda kararlı, özgür ve onurlu davranmayı lke ed nm ş sağlık
emekç ler olarak b zler, toplumsal barış ç n, toplumsal c ns yet eş tl ğ ne duyarlı b r anlayışı hayata
geç rmek ç n, İstanbul Sözleşmes nden vazgeçmeyeceğ m z duyurmak ç n buradayız. Kadına
yönel k ş ddete, ayrımcılığa karşı toplumsal c ns yet eş tl ğ n savunan İstanbul Sözleşmes le lg l
ulusal ve uluslararası kazanımlarımızın h çb r nden vazgeçmeyeceğ z, ger adım atmayacağız,
attırmayacağız.
İstanbul Sözleşmes b z m ç n hala yürürlükted r.
İstanbul Sözleşmes nden vazgeçmeyeceğ z.
İstanbul Sözleşmes yaşatır.
Ankara Tab p Odası
Sağlık ve Sosyal H zmet Emekç ler Send kası Ankara Şubes
Ankara D şhek mler Odası
İstanbul Sözleşmes nden Vazgeçm yoruz d yen Ankara’dak Ün vers teler n Öğret m Üyeler ve
Öğrenc ler
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Ülke b r yandan salgınla mücadele ederken b r yandan da toplumsal desteğ n y t rd kçe
saldırganlaşan, otor terleşen tek adam rej m yle mücadele ed yor.
Adeta alacakaranlık kuşağından geç yoruz. Ülken n yer altı yer üstü tüm kaynaklarını sermayeye
peşkeş çeken kt dar bu pol t kaları sonucu yoksullaştırdığı, açlığa mahkûm ett ğ halkı tar kat,
cemaatler el yle kuşatmaya çalışıyor. Uyguladığı bu pol t kalara karşı çıkan pol t kacı ve s yas
part ler terör st, vatan ha n lan ederek etk s zleşt rmeye çalışıyor.
Hakları ç n t raz eden, ses n yükselten, mücadele eden tek b r b rey b le görmek stem yorlar.
Kend ler dışındak tüm kes mler kt darın bekası ç n tehd t görüyorlar. Bu nedenle ülken n
yarısından fazlası ç n sakıncalı l stes oluşturuyor.
Bu l stelere göre şe alıyor ya da şten çıkarıyorlar. AKP kt darını devam ett rmek ç n sürekl
düşman, ha n, terör st mal ederek halkı kutuplaştırmaya, halkın, emekç ler n yoksulluğunu
konuşamaz hale get rmeye çalışıyorlar.
Korku kl m yaratarak sadece bedenler değ l z h nler m z , ruhumuzu tesl m almak, kuşatmak,
hareket edemez hale get rmek st yorlar. Çünkü b l yorlar k şs zl ğ n, yoksulluğun, hukuksuz
hraçların, haksızlığın, srafın, yolsuzluğun ve talanın konuşulduğu, tartışıldığı b r yerde kt darda
kalamayacaklar.
Bu yürüyüşümüz ARTIK YETER haykırışıdır.
Yürüyüşümüz DEMOKRASİ ve ADALET ç nd r.
Barışa da r umudu gerçeğe dönüştürmek, EŞİTLİK ve ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMAK ç nd r.
Karanlık kuşatmaya karşı LAİKLİK ve AYDINLIK BİR GELECEK ç nd r.
Yürüyüşümüz ÇALIŞMA HAKKIMIZ ç nd r.
İstanbul Sözleşmes tek adamın kararı le fesh ed lemez, hala yürürlükted r! İSTANBUL
SÖZLEŞMESİ’ NDEN VAZGEÇMİYORUZ demek ç nd r.
Satış sözleşmes ne karşı GERÇEK TOPLU SÖZLEŞME ve GREV HAKKIMIZ ç nd r.
Yürüyüşümüz HUKUKSUZCA İHRAÇ EDİLEN KESK’ l ler n, KAMU EMEKÇİLERİNİN İŞE İADE
EDİLMESİ, OHAL KOMİSYONUNUN LAĞVEDİLMESİ ç nd r.
Emekl ler m z n nsanca yaşayab leceğ EKONOMİK, SOSYAL ve ADİL BİR ORTAM ç nd r.
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Sermayen n pandem koşullarında Kod 29 adı altında b nlerce şç y şten atma ahlaksızlığına
karşı KAMU EMEKÇİLERİNİN ve İŞÇİLERİN BİRLİKTE MÜCADELE ve DAYANIŞMASI ç nd r.
D yerek İstanbul’dan Ankara’ ya bağlı tüm send kalarının yürütme kurullarıyla yürüyen KESK
yönet c ler n selamlıyoruz.
Demokras den, adaletten, emekten, barıştan yana olan herkes cuma günü 12.30’ da Çalışma
Bakanlığı önüne çağırıyoruz.
KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU
DİSK İÇ ANADOLU BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
TMMOB-ANKARA İKK
ATO
ASMMMO
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Pandem n n tüm sayısal parametreler nde bugüne kadar görülen en sert yüksel ş yaşanırken,
Ankara dah l b rçok lde yoğun bakım yatağı bulunamazken, kron k hastalıkların tak b nde
yaşanan sıkıntılar neden le önümüzdek süreçlerde bu grup hastalıklarda b r pandem
beklen rken şeh r merkez nde kapatılan hastanelere ek olarak alanında bugüne kadar verd ğ
h zmetlerle b l nen b r hastane daha kapatılıyor.
1952 yılından t baren Ankara halkına özell kle tüberküloz ve akc ğer hastalıkları alanında h zmet
veren 70 yatak kapas tel , mülk yet Ankara Verem Savaş Derneğ ’nde olsa da kamusal
karakter yle öne çıkan Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanes pandem sürec nde de aralıksız
h zmet verm ş olup f z k yeters zl k gerekçe göster lerek kapatılmak stenmekted r. Gerekçe
konusunda h çb r düzenlemeye g d lmeden alınan kapatılma kararı ger çek lmel d r.
Ankara Verem Savaş Derneğ (AVSD) dönem n Ankara Val s Nevzat Tandoğan öncülüğünde,
çler nde Dr. Cemal Otman, Dr. Ragıp Tüzün, Dr. Mah r Mav oğlu, Dr. Abdülkad r Noyan, Vehb Koç
ve b rçok m lletvek l n n olduğu 40 kurucu üye le kurulmuş kamu yararına b r dernekt r. Hastane
se, 1950 yılında Val Avn Doğan tarafından tahs s ed len alan üzer ne 1951 yılında nşaatı
tamamlanarak 1952 yılında h zmete g rm şt r. Gerek arsa tahs s gerek yapımı gerekse sonrasında
kamusal b r anlayışla h zmet veren, özell kle tüberküloz mücadeles nde öneml şlevler görmüş,
b r k m yle önümüzdek dönemde de pandem neden yle c dd artış beklenen tüberkülozla
mücadelede önem daha da artacak olan hastanen n kapatılma kararı yen den düşünülmel d r.
1986 yılında adını aldığı Prof. Dr. Nusret Karasu, 1949 yılında Göğüs Hastalıkları (F t zyoloj )
bölümü kurucusu, AVSD’n n 1947-50 II. Başkanı, 1950-70 le 1976-84 yılları arasında başkanlığını
yaptığı g b , 1976-84 yılları arasında Ulusal VSD Federasyon başkanlığı, k dönem (1955-57, 1961-63
) Ankara Tab p Odası başkanlığı da yapan Karasu, 1960 yılında da TC Sağlık Bakanlığı yapmıştır.
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NUSRET KARASU GÖĞÜS
HASTALIKLARI HASTANESİ
KAPATILAMAZ!

2020-2021

21 NİSAN 2021

18 Mart 2021 tar h nde yapılan toplantıda, Stop TB Ortaklığı İcra D rektörü Dr. Luc ca D t u, "Verem tanı
ve tedav s nden kaybolan k ş ler n sayısını azaltmak da dah l olmak üzere, tüberküloz le mücadelede
on k yıllık etk ley c kazanımlar, traj k b r şek lde başka b r bulaşıcı solunum yolu enfeks yonu
tarafından ters ne çevr ld " d yerek, kapanma neden yle 2020- 2025 arasında dünya genel nde ek 6.3
m lyon tüberküloz hastası ve 1.4 m lyon tüberküloz kaynaklı ölüm olacağını bel rtm şt r.
Bugüne kadar sürdürdüğü tüberküloz mücadeles , ç nde deney ml hek mler m z n de olduğu
hastane kapanınca şs z kalacak 50 sağlık çalışanı ve de tüberkülozun önümüzdek dönem seyr de
göz önüne alındığında, çok yönlü b r b l m nsanının adını taşıyan Dr. Nusret Karasu Hastanes
yaşamalıdır. Sağlık Bakanlığı le Ankara Verem Savaş Derneğ sorunun çözümü, hastanen n ve sm n n
yaşaması ç n b rl kte adım atmalıdır.

Türk Tab pler B rl ğ ve Ankara Tab p Odası olarak kent m z ç n sağlık alanında verd ğ öneml
h zmetler ve tar h değer tartışılmaz olan b r hastanem z daha kaybetmemek adına el m zden gelen
her türlü desteğ vermeye hazırız.
Saygılarımızla
ANKARA TABİP ODASI
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
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1 MAYIS’TA
UMUT YAN YANA!

2020-2021

26 NİSAN 2021

B r yıldan fazladır tüm dünya COVİD-19 salgınıyla sarsılıyor. Gen ş halk yığınları b r yandan sağlığını
korumaya çalışırken b r yandan da ş n , gel r n koruma mücadeles ver yor.
Geçt ğ m z yıl, İşç sınıfının Uluslararası B rl k, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs, tar hte lk kez
büyük k tleler hal nde meydanlarda kutlanamamıştı. Dünya emekç ler “ ş, gel r ve sosyal güvenl k”
talepler n pandem koşullarında emeğ n yaratıcı gücüyle buldukları yöntemlerle, tek ses tek yürek
olarak d le get rm şlerd . Evlerden, şyerler nden, bel rl sembol k merkezlerden yükselen rade le
dünyanın bu düzen n n değ şmes gerekt ğ n dünya emekç ler yle beraber hep b rl kte haykırmıştık.
Aradan b r yıl geçt . Mevcut düzen n nsanlığın temel sorunlarının çözümünde ne kadar yeters z
olduğu çok acı bedeller ödeyerek b r kez daha görüldü. On yıllardır dünya halklarına sınırsız b r emek
ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonom k kr zler, artan eş ts zl kler, yoksulluk, şs zl k dışında h çb r şey
sunmayan bu düzen COVID-19 salgınıyla nsanlığın geleceğ n tehd t ed yor.
Dünya kap tal st s stem n n yarattığı eş ts zl kler n ağır sonuçlarını her gün yaşıyoruz. Sağlık
h zmetler n n ve güncel olarak da COVID-19 aşısının b r t car meta hal ne gelmes n n bedel n nsanlık
ağır b ç mde ödüyor. Ve bu koşullar altında Uluslararası Send kalar Konfederasyonu 1 Mayıs 2021’de
“Yen b r toplumsal sözleşme ve herkese aşı hakkı” mücadeles n büyütme çağrısı yapıyor.
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B zler, bu topraklarda yaşayanlar, aklı, b l m , emeğ ve nsan yaşamını öncelemeyen b r anlayışla
yönetenler neden yle, daha ağır bedeller ödüyoruz. Şeffaf olmayan ve tartışmalı resm ver lerle b le
COVID-19 salgınıyla mücadelede dünyanın en başarısız ülkeler nden b r nde hayatta kalmaya
çalışıyoruz. Sermayen n ve patronların çıkarları ç n, akıl, b l m ve m lyonların sağlığı yok sayılıyor. Açık
alanlarda nefes almamız yasaklanıp kapalı ortamlarda çalışmaya zorlanıyoruz. Ne pahasına olursa
olsun “çarklar dönecek” nadıyla, nsan yaşamını p yasaya kurban eden b r anlayışla ve aşı tedar k ndek
başarısızlıkla göz göre göre hastalanıyoruz, ölüyoruz ve tüken yoruz! “Böyle salgın mücadeles olmaz”
d yor ve yaşam hakkımızdan vazgeçm yoruz.
Sadece sağlığımız değ l; ş m z, aşımız, geç m m z de tehd t altında. Pandem sürec nde yurttaşlarına
en az nakd destek veren k ülkeden b r Türk ye oldu. İşs zl k her gün yen rekorlar kırıyor. Kod 29 le
tazm nat b le alamadan ş m zden ed l yoruz. M lyonlarca çalışan ve a les ücrets z z n dayatmasıyla
günde 50 l raya yaşamaya mahkûm ed l yor. Gıda enflasyonu le m lyonlar açlık sınırının altına t l yor.
Ev m ze gelen faturalar kabarıyor, çarşı pazar alışver ş her gün b r öncek nden daha pahalı oluyor.
Uzaktan çalışma g b esnek çalışma b ç mler yle güvences zl k yaygınlaşıyor.
Salgın koşullarında b le ülken n tüm kaynakları b r avuç ş rkete peşkeş çek l yor. Halk yaşam
mücadeles ver rken, ş rketler pandem de kârlarını artırıyor. “Geç nem yoruz” çığlıkları yükselen
ülkem zde 26 dolar m lyarder n n servet son b r yılda 38,3 m lyar dolardan 53,2 m lyar dolara yükseld .
B r yanda açlık, yoksulluk ve şs zl k; d ğer yanda servetler b r k yor. Ekonom k kr z ve pandem
koşullarında, adalets zl ğ n en ç rk n yüzü karşımıza çıkıyor.
Pandem sürec nde sınıfsal eş ts zl kler n yanında toplumsal c ns yet eş ts zl ğ de der nleş yor. Salgında
kadınların omuzlarına yıkılan hane ç ş ve bakım yükü artıyor, kadına yönel k ş ddet tırmanıyor.
Kadınlar b r yandan şs zl ğ n, b r yandan pandem de yaygınlaşan esnek çalışma b ç mler n n ve
güvences zl ğ n hedef hal ne gel yor. Pandem koşullarında kadınların güçlend r lmes gerek rken,
İstanbul Sözleşmes g b kazanımlar kt darın hedef oluyor.
Bu koşullar altında ş m z, aşımız ve sağlığımız ç n söyleyecek çok sözümüz var. Talepler m z ve
öfkem z var. Emekç ler n umutlarını fade edeceğ m z 1 Mayısımız var. Ancak ülkey yönetenler her
zaman olduğu g b talepler , öfkeler ve umutları yasaklarla susturmaya çalışıyor.
Pandem ye da r aklın ve b l m n emrett ğ tedb rler almayanlar, zorunlu olmayan ş kollarında
çalışmanın 28 gün durmasını reddedenler, hatta aldıkları kısıtlı tedb rler b zzat kend ler ç ğneyenler,
lebalep kongrelerde halk sağlığı sorunu yaratanlar, 1 Mayıs yasaklarına pandem y gerekçe göster yor.
Pandem önlemler alınarak, maske ve mesafeye d kkat ederek 30 N san ve 1 Mayıs 2021 tar hler nde
yapmak sted ğ m z her türlü açık hava etk nl ğ yasaklanıyor. K m val l kler b nalarımız başta olmak
üzere kentler n dört b r yanına asmak sted ğ m z 1 Mayıs af şler m z ve pankartlarımızda bulaşan b r
“mutasyon” keşfed yor. Bu ülken n şç ler n n ve emekç ler n n aklıyla alay ed l yor.
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Açık açık söyleyel m: Bu ülken n şç , emekç , mühend s, m mar ve hek m örgütler olarak b zlere, şç
sağlığı ve halk sağlığı konusunda en son akıl verecek olan, ülkey yöneten s yas kt dardır. Hastaneler n
yoğun bakımları tıka basa dolmuşken, resm rakamlarla her gün 300’ün üzer nde nsanımızı kaybed p,
yüz k ş den en az b r enfekte ken; elbette b zler aklın ve b l m n emrett ğ doğrultuda hareket
edeceğ z. İkt dar g b sorumsuz davranmayacak, talepler m z pandem koşullarına uygun olarak
yükselteceğ z. Akıl ve b l m dışı s yas yasaklara değ l; aklın, b l m n ve mücadelem z n gerekler ne
uygun olarak hareket edeceğ z.
Sağlıklı, güvencel ve nsanca b r yaşam ç n “Her gün 1 Mayıs” d yecek ve 1 Mayıs haftası boyunca
talepler m z fade edeceğ z. “Her yer 1 Mayıs” d yecek, mümkün olduğunca yaygın b r b ç mde
şyerler n n önler nde ve meydanlarda olacağız.
30 N san’da İstanbul Taks m’dek Kazancı yokuşunda her sene gerçekleşt rd ğ m z anma etk nl ğ nde
buluşacak, 1 Mayıs 1977 katl amında y t rd ğ m z canları anacak, tüm anma programlarımızı pandem
koşullarına uygun b ç mde planlayacağız. Aynı gün ülken n dört b r yanında -y ne pandem koşulları da
d kkate alınarak- en yaygın b ç mde şyerler nde 1 Mayıs kutlamalarını ve alanlarda basın
açıklamalarımızı gerçekleşt receğ z. 1 Mayıs günü de çalışmakta olan emekç ler şyerler nde,
çalışmayan m lyonları da evler nde, balkonlarında, sokaklarında, sosyal medyada 1 Mayıs coşkusunu
çeş tl b ç mlerde büyütmeye çağıracağız.
Ülkey yönetenlere çağrımız şudur: Akıl dışı, b l m dışı ve
hukuk dışı engellemelere kalkışmayın. 1 Mayıs engellenemez!
Çalışırken bulaşmayan ama 1 Mayıs kutlarken bulaşan b r
v rüs tesp t ed lmem şt r. Aklı başında herkes n tesl m edeceğ
g b çalıştığımız her gün ve çalıştığımız her yerde 1 Mayıs’ı da
kutlayab l r z ve kutlayacağız. 1 Mayıs af şler m z ,
pankartlarımızı b nalarımıza, şyerler m ze, evler m ze,
sokaklara, meydanlara asmaktan, talepler m z duyurmaktan
da asla ger durmayacağız.
B zler DİSK İç Anadolu Tems lc l ğ , KESK Ankara Şubeler
Platformu TMMOB –Ankara İKK, Ankara Tab p Odası ve
ASMMMO olarak, Ankara’da emek ve meslek örgütler n
tems len 1 Mayıs tert p kom tes oluşturarak 30 N san Cuma
günü 1 Mayıs M t ng ç n val l ğe başvurduk.
1 Mayıs 2021 B rl k, Mücadele ve Dayanışma gününde büyük
k tlelerle merkez b ç mlerde olmasa da çok yaygın b ç mde
sağlıklı, güvencel ve nsanca yaşam umutlarımızı yan yana
get receğ z.
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Aşağıdak talepler m z ve hedefler m z ç n mücadeley yan yana büyüteceğ z.
1. Herkese aşı, herkese gel r desteğ sağlanmalı, ac l ve zorunlu şler dışında 4 hafta çarklar
durdurulmalıdır!
2. Çalışırken hastalanan emekç ler ç n COVID-19 ş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul ed ls n!
3. Kod 29 ve ücrets z z n zulmüne son!
4. İşs zl k S gortası Fonu kaynakları patronlara değ l şç lere ve şs zlere!
5. Asgar ücret üzer ndek tüm verg ve kes nt ler sıfırlansın!
6. İşs zl ğe karşı kamu st hdamı artırılsın, hukuksuz b ç mde şten çıkarılan kamu emekç ler şler ne
ade ed ls n, çalışma süreler azaltılsın.
7. Doğa kat l projelere, Kanal İstanbul’a, betona, savaşa, s lahlanmaya, sermayeye değ l aşıya ve sosyal
desteklere kaynak!
8. Az kazanandan az, çok kazanandan çok verg alınsın! Zorunlu mallarda ve elektr k, su, doğalgaz,
let ş m faturalarında dolaylı verg ler sıfırlansın.
9. Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı önündek tüm engeller kaldırılsın!
10. İstanbul Sözleşmes Yaşatır. 6284 sayılı yasa etk n şek lde uygulansın, Uluslararası Çalışma
Örgütü'nün İşyer nde Ş ddete Karşı 190 sayılı sözleşmes onaylansın!
11. Emekl ler n sorunları çözülsün, nsanca yaşayab lecekler ücret ver ls n!
2020 1 Mayıs’ında fade ett ğ m z gerçek, 2021’de çok daha net b r b ç mde ortadadır. Bu düzen yaşamı ve
gezegen tehd t eden büyük b r felakete dönüşmüştür. Felakete dönen bu düzen, baskılarla, yasaklarla,
yalanlarla, sansürle, kışkırtılan ırkçılık ve ayrımcılıkla, toplumsal c ns yet eş ts zl ğ yle, kısacası zulümle ayakta
tutulmak stenmekted r.
Bu felakete son vermek, nsanlık ç n yen b r başlangıç yapmak, eş tl ğ n, özgürlüğün, adalet n, demokras n n
egemen olduğu, kardeşçe, barış çer s nde yaşayacağımız yen b r toplumsal düzen kurmak eller m zded r.
Umudumuz b rl ğ m zde, mücadelem zde ve dayanışmamızdadır!
Sağlıklı, güvencel , nsanca b r yaşam ç n
1 MAYIS’TA UMUT YAN YANA!
YAŞASIN 1 MAYIS!
DİSK İç Anadolu Bölge Tems lc l ğ
KESK Ankara Şubeler Platformu
TMMOB-Ankara İKK
Ankara Tab p Odası
Ankara Serbest Muhasebec ve Mal Müşav rler Odası
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COVID-19 pandem s n n ruhsal ve f z ksel olarak belk de en yıkıcı günler n yaşıyoruz. B l msel ve
şeffaf olmayan pandem yönet m hem sağlık çalışanlarına hem de topluma ağır bedeller
ödetmeye devam ed yor. Her gün b nlerce yurttaşımız enfekte olurken yüzlerce yurttaşımızı
kaybed yoruz. B l msel olmaktan uzak pandem önlemler le pandem n n ağırlığı yetmezm ş g b
toplumun sırtına yen sorumluluklar b nd r l yor ve zorlu yaptırımlar uygulanıyor.
Tüm üret m alanları, büyük nşaat şant yeler açık bırakılırken, şç ler emekç ler toplu taşıma
araçları le hınca hınç kapalı ortamlarda çalışmaya zorlanırken v rüsün bulaşma r sk n n en düşük
olduğu açık hava yasak! Sokağa çıkmak yasak! Pandem hak ve özgürlükler kısıtlamak ç n b r
bahaneye dönüştürülmüş durumda. Lebaleb kongreler le halk sağlığını h çe sayanlar sokağa
çıkmayı yasaklarken yaşamak ç n çalışmak zorunda olanları sosyal destekten yoksun bırakılarak
açlığa mahkum etmekted rler. Sermaye b r k m ve artık değer ç n şç ler kapalı ortamlardaüstel k sokağa çıkmak yasakken- çalıştıranlar, ülken n büyük b r kes m n oluşturan; şs zler,
yoksullar, emekç ler, kend hesabına günüb rl k çalışanlar ve küçük esnafa herhang b r mal
destek vermekten kaçınmaktadır. Semt pazarlarını kapatanlar, emekç y ç ftç y düşünmeyenler
toplumu pahalı marketlerden alışver ş yapmaya terk etmekted r. COVID-19 pandem s b r
yoksulluk pandem s ne dönüşmüştür! Tüm toplum kt darın ant demokrat k uygulamaları le dar
alanlara sıkıştırılmıştır.
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Salgın b l msel metotlarla kontrol altına alınab lmek olası ken, toplumun büyük çoğunluğunun
kend hal ne terk ed ld ğ çarkların sermaye ç n döndüğü b r mengeneye dönmüştür.
29 N san 2021 Perşembe gününden t baren uygulanmaya başlanacağı lan ed len “Tam Kapanma”
adı altında alınan kararların Cov d 19 pandem mücadeles yle lg l olmadığını, gelecek tur zm
sezonuna hazırlık amacıyla b r hamle olduğunu b l yoruz. Alınan kararlar şeffaf olmayan
b l msell kten uzak başarısız pandem yönet m n n devamı n tel ğ nded r.
EŞİTSİZLİKLERİ AZALTACAK MALİ ÖNLEMLER AÇIKLANMALI
Tüm çalışanları ve esnafı kapsayan mal destek olmadan alınan her kısıtlama kararı toplumdak
eş ts zl kler artıracaktır. Zorunlu ş kolları dışında olan tüm çalışanlarını kapsayacak şek lde
çarklar durmalı, bu alanlarda çalışan tüm çalışanlara ve esnafa mal destek sağlanmalıdır.
HAYATA İZİN VERİN!
Uzun sürel eve kapanma sonucu harekets zl k ler de ruhsal rahatsızlıklar, obez te, nme, v tam n
eks kl kler g b rahatsızlıklar şekl nde halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkacaktır. Parklar
bahçeler g b kamusal sosyal alanlarını da kapsayan yasaklar b l msel olarak kabul ed lemez. Bu
alanlar f z ksel mesafe kuralları uygulandığı sürece vatandaşlara açılmalı, vatandaşların tem z
havada sosyalleşmes sağlanarak hayata z n ver lmel d r.
RİSK GRUBU HEKİMLER DEĞİL İŞİNDEN OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ATAMASI YAPILMALI
Sağlık Bakanlığı Yönet m H zmetler Genel Müdürlüğü tarafından 65-72 yaş aralığındak hek mlere
yönel k yen den atama talep metn yayınlanmıştır. R sk aralığındak hek mler n görevlend r lmes
amacıyla böyle b r talepte bulunulması pandem de kaybed len her üç sağlık çalışanından b r n n
65 yaş üzer nde olması gerçeğ değerlend r ld ğ nde kabul ed lemez. Derhal güvenl k
soruşturmaları bahanes yle ve KHK le ş nden olan sağlık çalışanlarının ataması
gerçekleşt r lmel d r. Pandem n n başından ber özver le çalışan sağlık emekç ler n n ş yükünün
azaltılması ç m KHK le hraç ed len ve atama bekleyen sağlık emekç ler n n ataması derhal
yapılmalıdır. Ant demokrat k b r uygulama olan z n, emekl l k ve şten çek lme( st fa) önündek
engeller derhal son ver lmel d r
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AİLELERİ AŞILANMALI
Sağlık çalışanları pandem şartlarında a leler n de korumaya çalışmaktadır. Sağlık çalışanlarının
beraber yaşadığı a leler ne aşı hakkı hızla sağlanmalıdır. 10 yaş altı çocuğu olan sağlık çalışanı
ebeveynlerden en az b r dar z nl sayılmalıdır.
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SALGINI EPİDEMİYOLOJİ BİLİMİNE UYGUN OLARAK YÖNETİN!
-Test poz t fl ğ nden öncek 3 gün olarak bel rlenen temaslı zlem semptom başlangıcı t t zl kle
bel rlenerek semptom başlangıcından öncek 3 gün olarak bel rlenmel d r.
-Yaygın test uygulamaları le kalabalık kapalı alanlarda çalışanlar taranmalı ve salgın hastanelerde
değ l sahada karşılanmalıdır.
-Temaslı b ld r lmeye dah tahammülü olmayan günü b rl k kazanan, geç m n ancak sağlayan
nsanlarımız madd olarak desteklenmel d r.
-F lyasyon ek pler arttırılarak ek p başına düşen hasta sayısı düşürülmel ve saptanan temaslıların
PCR poz t fl k oranı bel rlenmel ve temaslı bel rlenmes ve zolasyonu ç n başarı standartları
bel rlenmel d r.
Ankara Tab p Odası
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HER GÜN 1 MAYIS!
HAYATA İZİN VERİN!
HER YER 1 MAYIS!
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İşç ler, Emekç ler, Kamu Çalışanları, Güvences zler, Gençler, Kadınlar, Emekl ler…
Bugün Türk ye’n n dört b r yanında 1 Mayıs Emekç ler n Uluslararası B rl k Mücadele ve Dayanışma
Günü ç n yan yanayız. Yasaklara, baskılara rağmen umudu büyütüyoruz. Her gün 1 Mayıs, her yer 1
Mayıs d yoruz. Çürümüş düzene karşı yen b r düzen ç n, yen b r başlangıç ç n yan yanayız.
On yıllardır dünya halklarına sınırsız b r emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonom k kr z, artan
eş ts zl k, yoksulluk, şs zl k dışında h çb r şey sunmayan bu düzen COVID-19 salgınıyla nsanlığın
geleceğ n tehd t ed yor.
Dünya kap tal st s stem n n yarattığı eş ts zl kler n ağır sonuçlarını her gün yaşıyoruz. Sağlık
h zmetler n n ve güncel olarak da COVID-19 aşısının b r t car meta hal ne gelmes n n bedel n
nsanlık ağır b ç mde ödüyor. Bu koşullar altında Uluslararası Send kalar Konfederasyonu 1 Mayıs
2021’de “Yen b r toplumsal sözleşme ve herkese aşı hakkı” mücadeles n büyütme çağırısı yapıyor.
B zler, bu topraklarda yaşayanlar, aklı, b l m , emeğ ve nsan yaşamını öncelemeyen b r anlayışla
yönet lenler, daha ağır bedeller ödüyoruz. COVID-19 salgınıyla mücadelede dünyanın en başarısız
ülkeler nden b r nde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sermayen n ve patronların çıkarları ç n, akıl,
b l m ve m lyonların sağlığı yok sayılıyor. Buradan b r kere daha haykırıyoruz: Çarklar dursun,
ölümler b ts n!
Bugün “tam kapanma” d ye sundukları önlem paket nde de şç sınıfının ve halkın sağlığını ve
gel r n değ l, sermayen n çıkarlarını korumaya çalışıyorlar. Çarklar dönmeye, çalışanların
çoğunluğunun şe g tmeye, nsanlarımız ölmeye, sağlık emekç ler m z tükenmeye devam ed yor.
Tam kapanma ded kler önlemlerde b z yokuz: Çalışanlar hastalanmaya, çalışmayanlar da açlığa
mahkum ed l yor.
Açık alanlarda nefes almamız yasaklanıp kapalı ortamlarda çalışmaya zorlanıyoruz. Ne pahasına
olursa olsun “çarklar dönecek” nadıyla, nsan yaşamı p yasaya kurban ed l yor. Yeterl aşı tedar k
ed lem yor. Göz göre göre hastalanıyoruz, ölüyoruz ve tüken yoruz! “Böyle salgın mücadeles
olmaz” d yor ve yaşam hakkımızdan vazgeçm yoruz.
Sadece sağlığımız değ l; ş m z, aşımız ve geç m m z de tehd t altında. Pandem de yurttaşlarına
en az nakd destek veren k ülkeden b r Türk ye oldu. İşs zl k her gün yen rekorlar kırıyor. Kod 29
le tazm nat b le alamadan ş m z kaybed yoruz. M lyonlarca çalışan ve a les ücrets z z n
dayatmasıyla günde 50 l raya yaşamaya mahkum ed l yor. Gıda enflasyonu le m lyonlar açlık
sınırının altına t l yor. Ev m ze gelen faturalar kabarıyor, çarşı pazar alışver ş her gün b r
öncek nden daha pahalı oluyor. Uzaktan çalışma g b esnek çalışma b ç mler yle güvences zl k
yaygınlaşıyor.
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HER GÜN 1 MAYIS!
HAYATA İZİN VERİN!
HER YER 1 MAYIS!
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Salgın koşullarında b le ülken n tüm kaynakları b r avuç ş rkete peşkeş çek l yor. Halk yaşam
mücadeles ver rken, ş rketler pandem de kârlarını artırıyor. “Geç nem yoruz” çığlıkları yükselen
ülkem zde 26 dolar m lyarder n n servet son b r yılda 38 m lyar dolardan 53 m lyar dolara yüksel yor. B r
yanda açlık, yoksulluk ve şs zl k; d ğer yanda servetler b r k yor. Ekonom k kr z ve pandem koşullarında,
adalets zl ğ n en ç rk n yüzü karşımıza çıkıyor.
Pandem sürec nde sınıfsal eş ts zl kler n yanında toplumsal c ns yet eş ts zl ğ de der nleş yor. Salgında
kadınların omuzlarına yıkılan hane ç ş ve bakım yükü artıyor. Kadına yönel k ş ddet tırmanıyor.
Kadınlar b r yandan şs zl ğ n, b r yandan pandem de yaygınlaşan esnek çalışma b ç mler n n ve
güvences zl ğ n hedef hal ne gel yor. Pandem koşullarında kadınların güçlend r lmes gerek rken,
İstanbul Sözleşmes g b kazanımlar kt darın hedef oluyor.
Bu koşullar altında ş m z, aşımız ve sağlığımız ç n söyleyecek çok şey m z var. Talepler m z ve öfkem z
var. Emekç ler n umutlarını fade edeceğ m z 1 Mayısımız var.
Sağlıklı, güvencel ve nsanca yaşama hakkımız ç n yan yanayız. Umutlarımız büyütmek ç n bugün
Türk ye’n n dört b r yanında mücadelem zle yan yanayız.
Talepler m z ve hedefler m z 1 Mayıs’ta b r kere daha yan yana haykırıyoruz:
• Herkese aşı, herkese gel r desteğ sağlansın, ac l ve zorunlu şler dışında 4 hafta çarklar da durdurulsun!
• Çalışırken hastalanan emekç ler ç n COVID-19 ş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul ed ls n!
• Kod 29 ve ücrets z z n zulmüne son ver ls n!
• İşs zl k S gortası Fonu kaynakları patronlara değ l şç lere ve şs zlere destek ç n kullanılsın!
• Asgar ücret üzer ndek tüm verg ve kes nt ler sıfırlansın!
• İşs zl ğe karşı kamu st hdamı artırılsın, hukuksuz b ç mde şten çıkarılan kamu emekç ler şler ne ade
ed ls n, çalışma süreler azaltılsın.
• Doğa kat l projelere, Kanal İstanbul’a, betona, savaşa, s lahlanmaya, sermayeye değ l aşıya ve sosyal
desteklere ayrılsın.
• Az kazanandan az, çok kazanandan çok verg alınsın! Zorunlu mallarda, elektr k, su, doğalgaz, let ş m
faturalarında dolaylı verg ler sıfırlansın, pandem süres nce fatura borçları haz ne tarafından karşılansın,
borçlar fa zs z ertelens n.
• Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı önündek tüm engeller kaldırılsın!
• İstanbul Sözleşmes ve 6284 sayılı yasa etk n şek lde uygulansın, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün
İşyer nde Ş ddete Karşı 190 sayılı sözleşmes onaylansın!
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DİRENEN FİLİSTİN
HALKINA BİN SELAM!
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İsra l’ n Doğu Kudüs ve Gazze’ye dönük saldırıları devam ed yor. F l st n halkı kend yaşam alanı
olan topraklarına sah p çıkarken, her türlü baskıya ve zorbalığa karşı d ren rken aralıksız
bombalanıyor, evlatlarını y t r yor. İşgalc İsra l’ n saldırıları sonucunda şu ana kadar 58’ çocuk
olmak üzere 192 F l st nl yaşamını y t rd .
Emperyal stler ve şb rl kç ler n n, kend çıkarları ve gelecekler ç n, Ortadoğu’yu kan gölüne
çev ren pol t kaları bölge halkları ç n acı, gözyaşı, yoksulluk ve savaş dışında b r şey üretmed ,
üretmeyecek de… İsra l devlet n yönetenler başta olmak üzere emperyal stler n bölgedek
uzantıları kend gelecekler ve çıkarları ç n nsanların yaşamlarını y t rmes ve a t oldukları
toprakları terk etmek zorunda bırakılmasını d n ve ulusalcılıkla perdelemeye çalıştı. Oysa
Ortadoğu’nun tüm halkları barış çer s nde b r arada yaşayab l r ve b r gün mutlaka bunu
başaracaklar.
İsra l’ n, emperyal stler n ve şb rl kç ler n n k m zaman açık k m zaman dolaylı desteğ le F l st n
halkının d renc n kırmaya dönük saldırıları hamas nutuklarla ve ezbere söylenen cümlelerle
engellenemez. Dünyanın bu saldırılara karşı açık ve kes n şek lde F l st n halkının yanında
olduğunu göstermes gerekmekted r. Emekç ler dünyanın her yer nde süslü cümlelerle h çb r şey
söylememey becerenlere yol göster yor. İtalya’da L vorno l man şç ler İsra l’e g decek gem ye
s lahların yüklenmes n engelleyerek d renen F l st n halkı le dayanışmanın nasıl olması
gerekt ğ n ortaya koydu. “ L vorno l manı F l st n halkına yönel k katl amın suç ortağı değ l.” d yen
emekç ler Ankara’dan emek ve meslek örgütler olarak selamlıyor, b z de bu suça ortak
olmayacağız. Yaşasın emekç ler n uluslararası dayanışması.
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AKP kt darı da F l st n meseles ne pragmat st ve s yasal İslamcı deoloj penceres nden yaklaşmış,
İsra l le geçm ş kt darların yürüttüğü geleneksel devlet pol t kalarını der nleşt rerek yürütmeye
devam etm şt r. AKP kt darı F l st n devlet n n FKÖ ç nden seç lm ş resm tems lc ler yle l şk ler
sürdürürken d ğer yandan kend s g b d nsel referanslardan hareket eden HAMAS’ı da muhatap
alarak bu günkü k yapılı F l st n’ n oluşmasına c dd etk de bulunmuştur. HAMAS le olan l şk le
d ğer emperyal st merkezler g b çözümsüzlüğe oynayıp F l st n sorununu çözmeye çalışmaktan
z yade onu Ortadoğu’da söz sah b olmanın aparatı olarak kullanmıştır.
F l st n halkına yapılan saldırıları ve vahşet g zleyemeyen İsra l yönet m kend halkını b le
yaşananlara dönük kna edem yor. Netenyahu hakkındak dd alar ve 23 Mart’ta yapılan seç mlere
rağmen halen hükümet n kurulamamış olması İsra l yönet m n neden ş md saldırganlaştığı
sorusunun yanıtlarını çer s nde barındırıyor. Halkları d n ve ulus farklılığını kullanarak karşı
karşıya get rmek sıkışan kt darların kullandığı oldukça tehl kel b r yöntem. Netenyahu
yönet m n n bu yöntem emperyal st egemenlerden bağımsız kullanmadığı açık.
Ancak tüm propaganda araçlarına rağmen İsra l halkının öneml b r bölümü yaşananlara onay
verm yor. İsra l’de, başta emek örgütler olmak üzere, pek çok kes m n bu duruma sess z
kalmaması “Yaşasın Halkların Kardeşl ğ ” sloganının sadece b r slogan olmadığını b r kez daha
b zlere gösterd . Ş md d renen F l st n halkı ve onlarla dayanışma ç nde olan İsra l halkı ç n
yüksek sesle söyleyel m: Yaşasın Halkların Kardeşl ğ .
F l st n halkına dönük saldırılarla lg l olarak dün toplanan B rleşm ş M lletler’den y ne somut b r
adım gelmed . İsra l’e ve arkasındak emperyal stlere ses çıkaramayan uluslararası örgütler n
yaptıkları zayıf çağrılar sorunu çözmez. Ya da çokça tanık olduğumuz üst perdeden atılan hamas
nutuklar akan kanı durdurmaz. Ş md emperyal zme ve onun Ortadoğu’dak taşeronlarına, şgalc
İsra l yönet m ne karşı ayağa kalkma ve mücadele etme zamanıdır. Ş md barış ç n, F l st n
halkının a t olduğu topraklarda özgürce yaşayab lmes ç n yan yana durma zamanıdır.
Emperyal stler kaybedecek, d renen F l st n halkı kazanacak!

DİSK İç Anadolu Bölge Tems lc l ğ
KESK Ankara Şubeler Platformu
TMMOB Ankara İl Koord nasyon Kurulu
Ankara Tab p Odası
Ankara Serbest Muhasebec ve Mal Müşav rler Odası
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SAĞLIK EMEK VE MESLEK
ÖRGÜTLERİ İLE DEĞİL!
PANDEMİ İLE MÜCADELE EDİN!
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25 Mayıs 2021 tar h nde aralarında SES Eş Genel Başkanı Selma ATABEY, öncek dönem Eş Genel
Başkanı Gönül ERDEN, Esk Genel Başkanları Bedr ye YORGUN, esk MYK üyeler F kret ÇALAĞAN
ve Belkıs YURTSEVER le Ankara SES Şube öncek dönem Eş Başkanı Rona TEMELLİ ve Ankara
Şube Yönet c ler Erdal TURAN, Ramazan TAŞ gözaltına alındılar.
Pandem sürec nde 50 b ne yakın yurttaşın ve en az 434 sağlık emekç s n n yaşamını y t rd ğ , 140
b nden fazla sağlık emekç s n n se enfekte olduğu bu dönemde, sağlık emekç ler ne yönel k
olarak yapılan baskıları ve hukuksuzluğu kabul etmem z mümkün değ ld r.
Sağlık emekç ler n n mot vasyona ht yaçlarının olduğu, haklarının ver ld ğ b r süreç yaşanması
gerek rken, alanda fazla sayıda sağlık emekç s açığı bulunurken, sağlık emekç ler n n şler n
yapması engellenerek gözaltına alınması, pandem yle mücadeleye yapılmış b r müdahaled r.
B r kez daha fade ed yoruz sağlık ve sosyal h zmet emekç ler n n pandem yönet m ne yönel k
eleşt r ler n baskılamak yer ne d nley n, telepler n provoke etmek yer ne karşılayın.
B zler pandem le mücadele eden sağlık ve sosyal h zmet emekç ler y z. B r “başarı öyküsü” ve
emek varsa bu b z m başarı ve emeğ m zd r.
İkt dara b r kez daha seslen yoruz:
Pandem y b l msel lkelere uygun, şeffaf ve toplum katılımıyla yönet n. Halkımıza da fade
ed yoruz k bundan önce olduğu g b bundan sonra da halkımızın sağlık hakkına sah p çıkmaya
devam edeceğ z.
Gözaltına alınan sağlık emekç ler derhal serbest bırakılsın!
Ankara Tab p Odası
Ankara D şhek mler Odası
Devr mc Sağlık İşç ler Send kası
Sağlık ve Sosyal H zmet Emekç ler Send kası Ankara Şubes
Tüm Radyoloj Tekn syen ve Tekn kerler Derneğ
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15–16 AĞUSTOS 2020
ANKARA TABİP ODASI SEÇİMLİ GENEL KURULU
26 EYLÜL 2020
TTB 72. BÜYÜK KONGRESİ
BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ BİLKENT
12 KASIM 2020 HALK SAĞLIĞI KOMİSYONU GÜZ DÖNEMİ SEMİNERİ
CORONA DERSLERİ: PANDEMİ İLE NASIL MÜCADELE EDİLİR?
PROF. DR. SİNAN ADIYAMAN
ZOOM
10 ARALIK 2020 HALK SAĞLIĞI KOMİSYONU GÜZ DÖNEMİ SEMİNERLERİ
"PANDEMİ YOKSULLAŞMAYI NASIL TETİKLEDİ?"
PROF. DR. SERDAL BAHÇE
ZOOM

12 – 13 ARALIK 2020
26. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI
ZOOM

18 MART 2021
18. DR. NEVZAT EREN ULUSAL HALK SAĞLIĞI SEMPOZYUMU
ONLINE
11 – 12 NİSAN 2021
TTB ASİSTAN HEKİM OLMAK ÇALIŞTAYI
DR. LALEŞ TUNÇ - DR. HAYDAR CAN DOKUYAN
ONLINE

17 NİSAN 2021
TTB UDEK GENEL KURULUNA KATILIM SAĞLANDI
DR. FİLİZ AK - DR. MERİH ÖZTOPRAK
ONLINE

17 – 18 NİSAN 2021
PANDEMİ VE KADIN ÇALIŞTAYI
DR. GÜLESER KARAKOÇ - DR. VAHİDE BİLİR - DR. GÜL BAKIR - DR. GÜLGÜN KIRAN - DR.
HÜLYA ULUĞTÜRKEN - DR. BENAN KOYUNCU - DR. AYŞE UĞURLU - DR. LALEŞ TUNÇ
ONLINE
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HER YIL TÖRENLE KUTLADIĞIMIZ MESLEKTE
40'INCI, 50'İNCİ VE 60'INCI YILINI DOLDURAN
DEĞERLERİ HEKİMLERİMİZE
-PANDEMİ KOŞULLARINA DİKKAT EDEREKPLAKETLERİNİ TAKDİM ETTİK.
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“SAĞLIKÇILAR PARKI”
Çankaya Beled yes , pandem dönem nde yurttaşların salgını en az etk ve en az
can kaybıyla atlatması ç n mücadele eden ve bu uğurda yaşamını y t ren sağlık
çalışanlarını anmak amacıyla Ankara Yukarı Öveçler Mahalles ’nde “Sağlıkçılar
Parkı” adını verd ğ parkın açılışını gerçekleşt rd .
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Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanlarını Unutmayacağız...

*14 Mart Tıp Haftası etk nl kler kapsamında “Hek mler n Serg s ” açılışı ve
“Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanlarına Saygı” Plaket Tören nden

ARA GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

2020-2021

ÜYELERİMİZE İNDİRİM SAĞLAYAN KURULUŞLAR

GENEL
- NEOLIFE CLUB
- TEMPOTUR
- ÇİÇEK SATIŞ NOKTA COM
- ZEKİ KIRTASİYE
- TANGOLOJİ DANS STÜDYOSU
- MİTHATPAŞA OPTİK
- SİNPAŞ GYO
- DOĞA KULÜP
- AST
- UĞUR MUMCU ARAŞTIRMA
GAZETECİLİK VAKFI

RESTORANTLAR
- ULUDAĞ LEZZET BELDESİ
- MEŞELİ RESTAURANT
- GABBİANO BALIK
- LOZAN PARK CAFE BAHÇE
- ALCHEMIST BURGER
- GÖKSU RESTAURANT
KARTLAR
- POSITIVE (PO)

BANKALAR

OKULLAR
- ANKARA EĞİTİM KURUMLARI
- ZAFER KOLEJİ
- EES EUROPEAN ENGLISH SCHOOL
DERSHANELER
- YÖNTEM DERSHANESİ
- PACIFIC ENGLISH ACADEMIA
- NLP GRUP

- TEB

OTELLER
- PAPILLON HOTEL
- GÜR KENT HOTEL
- STARTON HOTEL
- SC INN HOTEL

