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“örgütlü emek, sağlıklı toplum”www.ttb.org.tr Sayı: 221 Haziran 2016 Birleşmiş
Milletler
Güvenlik
Konseyi,
çatışma
ortamlarında
sağlık
hizmetlerinin ve
sağlık personelinin
korunması için acil bir dizi önlem
alınması çağrısında bulundu.

Savaşların da
gelip durmaları
gereken sınırlar
vardır!

18

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı
Kolu tarafından düzenlenen “Tıbbın
Alternatifi Olmaz” başlıklı sempozyum,
28-29 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul
Tabip Odası’nın ev sahipliğinde
gerçekleştirildi.

Umudu
Büyütmek

Dr. Bayazıt İlhan’ın 
yazısı sayfa 3’te

Tabip odalarında yeni yönetimler göreve başladı...

Nisan-Mayıs döneminde yürütülen seçimlerin ardından Tabip Odalarında 2016-2018 döneminde
görev alacak yönetimler iş başına geldi. Tıp Dünyası olarak, bu sayımızda Tabip Odalarında görev
alan yeni Yönetim Kurulu listelerine ve Oda Başkanlarımızın önümüzdeki dönem
değerlendirmelerine yer veriyoruz. Gazetenin baskıya girdiği tarihe kadar elimize ulaşan
değerlendirmeleri sayfalarımızda bulacaksınız. Tüm bu değerlendirmelerin ortak bir noktası var:
Sağlık hakkı mücadelesi sürecek!

TTB Heyeti, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile görev
değişikliğinden yaklaşık bir hafta önce, Sağlık Bakanlığı’ndaki
makamında uzun süren bir görüşme yaptı. Görüşmede, tıp
öğrencilerinden asistan hekimlere, kurum hekimlerinden öğretim
üyelerine, özel hekimlerden işyeri hekimlerine kadar, sağlık 
alanının bütünü ele alındı. TTB Heyeti, yasa ve diğer düzenleme
hazırlıkları sırasında TTB’nin ve alandaki diğer 
sağlık örgütlerinin görüşünün alınmasını istedi. 

Türk Tabipleri Birliği’nin 
seçimli 67. Büyük Kongresi, 
10-11-12 Haziran 2016 tarihlerinde
Ankara’da gerçekleştirilecek. 
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Müezzinoğlu ile görüşme…

Sorun çok, iyileşme yok!

Samsun

Sağlık hakkı
mücadelesine devam

Tıbbın
alternatifi
olmaz!

Daha önceden 
11 yıl Sağlık
Bakanlığı yapan
Recep Akdağ,
yaklaşık 
3.5 yıl sonra 
yine aynı göreve
getirildi. 3

Yeni Sağlık Bakanı 
Eski Bakan
Akdağ… 67. Büyük

Kongre 10-11-12
Haziran’da 
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Hastanelerin acil servislerindeki kalabalık,
karmaşa ve hizmette aksama, zaman zaman
ortaya çıkan malpraktisleri, yetememe
halini hepimiz biliyoruz. Bunun ise Sağlıkta
Dönüşüm Programının bir başka
görünümü olduğunun da farkındayız. 
2014 yılının verilerine göre acil servislere
toplam başvuru 104. 069. 447 rakamı ile
ortaya konmuştur. 
Doç. Dr. Deniz Erdoğdu yazdı.

Acil servislere 
bir bakış
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Samsun’da bir yıl önce görevi başında 
katledilen Op. Dr. Kamil Furtun 
düzenlenen etkinliklerle anıldı. 

Dr. Kamil Furtun
tüm Türkiye’de
düzenlenen
etkinliklerle anıldı

Ankara

Recep Akdağ



Türk Tabipleri Birliği Heyeti
18 Mayıs 2016 günü Türkiye sağ-
lık ortamında öne çıkan konuları
görüşmek üzere Sağlık Bakanı
Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nu Sağ-
lık Bakanlığı’nda ziyaret etti. Gö-
rüşmede hekimleri, sağlık çalı-
şanlarını ve aldıkları sağlık hizmeti
yönünden yurttaşları ilgilendiren
pek çok konu ele alındı.

Emekli hekimlerin
durumu

Geçtiğimiz 14 Mart döneminde
“müjde” olarak aktarılan emekli
maaşlarındaki iyileştirmelerin he-
nüz gerçekleştirilmemiş olduğu
hatırlatıldı. Emekli hekimlerin du-
rumuna ilişkin olarak basına yan-
sıyan “iyileştirmenin” yetersiz ol-
duğu ve kapsamın genişletilmesi
gerektiği belirtildi.  

Yıpranma payı (Fiili
hizmet zammı)

Sağlık meslek örgütlerinin fiili
hizmet zammı konusunda hazır-
ladığı yasa teklifi ve bu konudaki
beklentiler dile getirildi. 

Ücretler
Hekimlerin üzerindeki perfor-

mans baskısının azaltılması ge-
rektiği, aylık ücretin hiç değilse
%80’lik bölümünün güvenceli
hale getirilmesi gerektiği ifade
edildi.

İcap nöbetleri
İcap nöbetlerinde süregelen so-

runlar, branşında tek olan hekim-
lere yaptırılmakta olan 7/24 nö-
betler konusunda TTB’nin çalış-
ması sunuldu. İnsan hakları ve
çalışma yasaları ile bağdaşmaz
biçimde, bir hekimin sürekli gö-
revli hale getirilmesinin kabul edi-

lemez olduğu ve bir an önce bu
yükümlülüğün kaldırılması ge-
rektiği vurgulandı.

Sağlık çalışanlarına
yönelik şiddet

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık ça-
lışanlarına yönelik şiddeti önle-
meye dönük caydırıcı tedbirler
alma çabasının desteklendiği dile
getirildi. Sağlık çalışanlarını iti-
barsızlaştıran, hedef haline getiren
tüm uygulamalardan vazgeçilmesi
gerektiğinin altı çizildi.

Dr. Kamil Furtun’un
katledilmesi

Dr. Kamil Furtun’un geçtiğimiz
yıl 29 Mayıs’ta öldürülmesinin
üzerinden 1 yıl geçmesine, öldü-
rülmesine giden süreçte pek çok
ihmal bulunduğuna dair somut
kanıtlar olmasına karşın, halen
hiçbir idari tasarrufta bulunulma-
mış olmasının, hakkında ihmal
iddiası olan idarecilerin dahi halen
görevlerine devam ediyor olma-
sının hekimleri son derece rencide
ettiği ve bu konuda somut adımlar
beklendiği aktarıldı.

Sağlık Bilimleri
Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
için yapılmakta olan kadro ilan-
larında kişiye işaret eden koşullar
getirilmesi, çalışılacak hastanenin
ve sürenin ilanlarda belirtilerek,
rektör ve yönetim kuruluna sınırsız
yetki verilmesi konusundaki iti-
razlar vurgulandı.

Üniversite hastaneleri
Üniversite hastanelerinin içinde

bulunduğu darboğaz ve sebepleri
aktarıldı. Özellikle SUT fiyatlarının
güncellenmesi, tıp fakültelerinde
eğitim giderlerinin genel bütçeden
karşılanması yönündeki talepler
dile getirildi.
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Tıp Dünyası 
ANKARA 

Heyette, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Prof.
Dr. Raşit Tükel, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, TTB Merkez Konseyi
üyeleri Dr. Şeyhmus Gökalp, Dr. Filiz Ünal, Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, Ankara Tabip
Odası Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut ve TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Verda Ersoy
yer aldı. Görüşmede Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’na Sağlık Bakanı Müsteşarı Prof.
Dr. Eyüp Gümüş ve Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken eşlik etti.

TTB Heyeti, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile görev değişikliğinden yaklaşık bir hafta önce, Sağlık Bakanlığı’ndaki makamında uzun
süren bir görüşme yaptı. Görüşmede, tıp öğrencilerinden asistan hekimlere, kurum hekimlerinden öğretim üyelerine, özel hekimlerden işyeri
hekimlerine kadar, sağlık alanının bütünü ele alındı. TTB Heyeti, yasa ve diğer düzenleme hazırlıkları sırasında TTB’nin ve alandaki diğer
sağlık örgütlerinin görüşünün alınmasını istedi. 

Şehir hastaneleri…

Taşınacak hastaneler
ihtiyaca göre tespit
edilecek

Görüşmede şehir hastaneleri
projelerinin durumu ile ilgili bilgi
alındı. Hekimlerin özellikle kaygı
duydukları konular aktarıldı. Şehir
hastanelerine taşınacak olan
mevcut hastanelerde çalışmakta
olan tüm hekimlerin, sağlık
çalışanlarının ve taşeron
çalışanların ayrımsız olarak,
herhangi bir mağduriyet
yaşamalarına izin vermeden şehir
hastanesinde de uygun biçimde

görevlendirilmesi gerektiği,
özellikle sözleşmelerde projeleri
yürüten şirketlere devredilen
görüntüleme ve laboratuvar
hizmetlerinde çalışan sağlık
çalışanlarının mağdur edilmemesi
gerektiği vurgulandı.
Müezzinoğlu, bu konuda bir
mağduriyete izin
vermeyeceklerini, taşınacak
hastanelerin sağlık hizmetinin
gereğine göre tespit edileceğini
söyledi. Sağlık Bilimleri
Üniversitesi ile ortak kullanım
protokolü imzalanan eğitim ve
araştırma hastanelerinden şehir
hastanelerine taşınacak olanlarla
da benzer biçimde protokole
taşınma sonrasında da devam
edileceğini belirtti.

Sorun çok, iyileşme yok!
Müezzinoğlu ile görüşme…
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Türk Tabipleri Birliği’nin seçimli
67. Büyük Kongresi, 10-11-12 Ha-
ziran 2016 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirilecek. 

Kongre programı şöyle: 
Türk Tabipleri Birliği
67. Büyük Kongre (Seçimli)
Gündemi
10-11-12 Haziran 2016

10 Haziran 2016 Cuma
Saat: 14.00
-Divan seçimi
-Saygı duruşu
-67. Büyük Kongre gündeminin

okunarak oya sunulması
-Türk Tabipleri Birliği Merkez

Konseyi Başkanı’nın açış konuş-
ması

-Konukların konuşmaları
-Merkez Konseyi çalışma rapo-

runun, mali raporunun ve denetleme
raporunun okunması

-Raporların görüşülmesi
- Çalışma raporu ve mali raporun

aklanmak üzere oya sunulması
-Tahmini bütçenin görüşülerek

oya sunulması
YER: Devlet Su İşleri Konferans

Salonu Yücetepe-ANKARA

11 Haziran 2016
Cumartesi

Saat: 09:30
-Karar önerilerinin okunması,

görüşülmesi ve oylanması
-2016-2018 dönemi için Türk

Tabipleri Birliği Yüksek Onur Ku-
rulu, Merkez Konseyi ve Denetleme
Kurulu üyeliklerine aday başvu-
rularının alınması

-Dilek, istek ve önerilerin su-
nulması

-Kapanış
YER: Devlet Su İşleri Konferans

Salonu Yücetepe-ANKARA

12 Haziran 2016 Pazar
Saat: 09:00-17:00
Seçim
YER: Ankara Üniversitesi Tıp

Fakültesi
Morfoloji Binası Önündeki Öğ-

renci Kantini Sıhhiye-Ankara
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Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi Başkanı

gündem...

Önümüzdeki hafta sonu
Türk Tabipleri Birliği
(TTB) 67. Büyük

Kongresi var. Ben görevimi bir
başka meslektaşıma devredece-
ğim, dolayısıyla bu köşede yaz-
dığım son yazıyı okuyorsunuz.

Son yazıların ister istemez bir
duygusallığı var. Acı tatlı gün-
leriyle bir dönemi daha geride
bırakıyor TTB. TTB’de görev
alan yöneticilerimizle, persone-
limizle, tabip odalarında çalışan
oda yöneticileriyle ve Türki-
ye’nin dört bir yanında emek
veren meslektaşlarımızla yürüt-
tüğümüz bir mücadele, yaşat-
maya, daha ileriye taşımaya ça-
lıştığımız değerlerimiz var.

Bu değerler iyi hekimlik de-
ğerleridir. Amacımız mesleğimizi
geliştirmek, yurttaşlarımıza daha
iyi sağlık hizmeti verebilmek
ve kuşkusuz tüm sağlık çalışan-
ları olarak insanca yaşayacak
haklara kavuşabilmektir.

Son iki yılda yapılanları bu
köşede özetlememe imkan yok.
Çalışma raporumuz yayınlandı.
Nasıl bir dönem geçirdiğimiz
Türkiye’nin genel haline bakı-
lınca açıkca ortada duruyor. Tür-
kiye artık çevresindeki savaş-
lardan doğrudan etkilenmiş olan,
sadece kendi vatandaşlarının de-
ğil ayrıca 3 milyon sığınmacının
yaşam mücadelesi verdiği, kendi
içinde çok ciddi çatışma yaşayan,
100 günü aşan geceli gündüzlü
sokağa çıkma yasaklarının sür-
düğü, insanların hastanelere be-
yaz bayraklarla erişmeye çalış-
tığı, doktorların, hemşirelerin,
ambulans şoförlerinin görevi ba-
şında öldürüldüğü bir ülke. Bü-
yük kentlerde bombaların pat-
ladığı, insanların çarşıya pazara
korkarak gidebildiği bir ülke.

Sağlıkta dönüşümle yaşananlar
fiziksel sağlığın iyiye gittiğine
işaret etmiyor. Ruh sağlığımız
nasıl olabilir, herşey meydanda.
Toplumsal kutuplaşmanın ve
yukarıda saydığım olayların ya-
şandığı bir ülkede sosyal iyilik
halinden ne yazık ki söz bile
edilemez. Kısacası sağlığın bütün
bileşenlerinin saldırı altında ol-
duğu tam bir sağlıksızlık hali!

Bunlara bakınca nasıl zor iki
yılı geride bıraktığımızı takdir
edersiniz.

Hele 10 Ekim. Yüreğimizi
yangını dinecek gibi değil.

Geçtiğimiz hafta Kamil Fur-
tun’u katledilişinin birinci yı-
lında Samsun’da andık. Bu şehir
yine bir başka meslektaşımızın,
Dr. Aynur Dağdemir’in 7 ay
önce katledidiği şehir. Sağlıçı-
lara yönelik şiddet tüm yurtta
hız kesmeden devam ediyor.

Hekimler iş yükü altında ezi-
liyor. Başta emekli maaşları ol-
mak üzere yıllardır yürüttüğü-
müz mücadele sonunda verilen
sözler dahi tutulmadı.

Mesleğimizi layıkıyla icra
edememek hala hekimlerin önde
gelen sorunu.

***

Böylesi koşullarda TTB bu
ülkenin yüz akı örgütü.

Sadece hekimliği değil, ya-
şamı ve topyekün insanlığı sa-
vunmaya devam ediyor.

TTB’nin artık uluslararası
planda saygınlığı artmış du-
rumda. Başta Dünya Tabipler
Birliği (DTB) olmak üzere pek
çok uluslararası hekim örgütü-
nün çalışmalarında söz sahibi
ve katkı veriyor. Avrupa He-
kimler Daimi Komitesi ve Av-
rupa Genç Hekimler Örgütü’nün
üyesiyiz artık. 

2019 yılında Dünya Tabipler
Birliği Genel Kurulu’nun Tür-
kiye’de yapılmasına DTB Kon-
sey Toplantısı’nda oybirliği ile
karar verildi.

***

TTB. Hekimlerin örgütü.
Laik, demokratik, emeğinin de-
ğerinin bilindiği, barış içinde
bir ülkede iyi hekimlik yapmak
isteyenlerin kutup yıldızı.

Hekimlerimizin, yurttaşları-
mızın umudu.

Hadi, hep beraber, umudu
dürtüyor, umutsuzluğu yatıştı-
rıyoruz.

Koşun Büyük Kongremize,
umudumuzu, TTB’mizi hep be-
raber büyütüyoruz.

Sağlıcakla, güzelliklerle ka-
lın…

67. Büyük
Kongre 10-11-12
Haziran’da 
Türk Tabipleri Birliği’nin
seçimli 67. Büyük
Kongresi, 10-11-12
Haziran 2016 tarihlerinde
Ankara’da
gerçekleştirilecek. 

Tıp Dünyası 
ANKARA 

Daha önceden 11 yıl
Sağlık Bakanlığı
yapan Recep Akdağ,
2013 yılında yapılan
kabine revizyonuyla görevden
alınmasından yaklaşık 3.5 yıl sonra
yine aynı göreve getirildi. 65. Hükümeti
kurmakla görevlendirilen AKP Genel
Başkanı Binali Yıldırım’ın
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla 24
Mayıs 2016 tarihinde açıkladığı yeni
kabinede Sağlık Bakanı olarak yer alan
Akdağ, 25 Mayıs 2016 günü görevi
Müezzinoğlu’ndan devraldı. 

TUS ve zorunlu hizmet
Torba Yasa Tasarısı’nda geçen yeni mezun hekimlere

asistanlığa başlamadan önce mecburi hizmetini tamamlama
koşulu getiren düzenleme ile ilgili TTB’nin görüşleri ak-
tarıldı. 

Sevk zinciri
Sevk zinciri konusunda Sağlık Bakanlığı’nın planla-

masının ne olduğu soruldu. Dr. Müezzinoğlu, aile he-
kimlerinin sayısı 30 bini geçtikten ve aile hekimi başına
düşen nüfus 2 bin 500’ün altına indikten sonra sevk zin-
cirinin getirileceğini söyledi.

Halk Sağlığı Merkezleri (HASAM)
Halk Sağlığı Merkezleri’nin (HASAM) sağlık hizmet-

lerinin genel işleyişi içindeki işlevi konusundaki belirsizlik
ve burada görev yapacak sağlık çalışanlarının durumuna
dair kaygılar dile getirildi.

Tıp fakültesi kontenjanları
Tıp fakültelerinin ve kontenjanların plansız biçimde

artırılmış olmasından dolayı, artık Sağlık Bakanlığı’nın
raporlarına da yansıyan biçimde, çok yakında hekim
fazlası gerçeği ile karşılaşılacağı belirtildi. Kontenjanların
yine Sağlık Bakanlığı raporlarında da önerildiği biçimde,
2 yıl içinde yarıya indirilmesi gerektiği konuşuldu.

Asistan hekim dağılımı
Asistan hekim dağılımındaki dengesizlik, kimi zaman

çok kimi zaman az sayıda asistan hekim verilmesinin fa-
kültelerde ve eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimini
olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Güneydoğu’da sağlık çalışanlarının,
sağlık hizmetlerinin ve
sağlık kurumlarının durumu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan çatışma or-
tamının yarattığı sorunlar ele alındı. Hekimlerin özellikle
bazı basın yayın organları tarafından hedef haline geti-
rilmesi, haklarında aşağılayıcı, gerçek dışı ve yaşamlarını
tehdit altına sokabilecek düzeyde yayınlar yapılması ko-
nusundaki rahatsızlık dile getirildi. Sağlık Bakanlığı’ndan
bu konuda mutlak bir girişimde bulunması istendi. 

Yeni Sağlık
Bakanı 
Eski Bakanı
Akdağ…

Umudu Büyütmek
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Dr. Ali İhsan Ökten’in
mesajı:

Yeni dönemde Adana
Tabip Odası

Türkiye sağlık ortamının uzun
süredir “piyasalaştırıcı” politi-
kalar doğrultusunda ağır tahribata
uğratıldığı bir dönemi hep birlikte
yaşıyoruz. Ülkemiz sağlık ortamı
ulusal ve uluslararası sermayenin
istekleri doğrultusunda ve bir
iktidar bloğu halinde, piyasacı-
ticarileştirici-kapitalistleştirici
bir mantıkla yeniden düzenle-
nerek  hekimleri ucuz işgücüne,
vatandaşları ise müşteri konu-
muna taşımıştır. Bugün sağlık
daha fazla hasta, daha fazla has-
talık, daha fazla tetkik, daha
fazla ilaç, daha fazla ameliyat
anlamına gelmektedir. Sağlık
politikalarında ki bu hızlı değişim
ve dönüşüm, hekimlerin perfor-
mans için fazla sayıda hasta bak-
ma ve ameliyat yapmaya zor-

lanması, anamnez almadan tetkik
istenmesi,  hekimleri meslekle-
rine, meslektaşlarına ve hasta-
larına yabancılaştırmıştır. 

Ülkemizde hukuk, eğitim, gü-
venlik gibi sağlık ortamı  ve he-
kimlik de kritik bir eşiğe gel-
miştir. Uygulanan bu politikalar
ülkemiz gibi hekimler ve sağlık
çalışanları açısından da yarınları
bilinmez hale getirmiştir. He-
kimlere ve diğer sağlık çalışan-
larına yönelik şikayet ve şiddetin
artması nedeniyle  bizler daha
huzursuz ve mutsuz bir ortamda
çalışıyoruz. Toplumsal yaşam-
daki belirsizlik, geleceğe yönelik
güvensizlik, antidemokratik uy-
gulamalar, hukukun hiçe sayıl-
ması, akıl ve bilimin devre dışı
bırakılmaya çalışılması, canlı
veya cansız bombalarla yapılan
terör saldırıları, şiddet, savaş ve
korku gibi bir sürü olumsuz et-

men tüm toplumun olduğu gibi
bizlerin de  endişelerini daha da
arttırmaktadır. Hekimler çaresiz
yarın ne olacağını bilmeden ko-
numlarını korumaya çalışırken
her geçen gün ekonomik ve öz-
lük hakları gasp olmaktadır. Yeni
dönemde bizler  daha demokra-
tik, daha çağdaş, daha özgür,
laik, cumhuriyet ilkelerinin ve
hukukun üstün olduğu, ülkemiz-
de ve dünyada barışın egemen
olduğu, kupa tedavisi veya ha-
camatlığın değil bilimsel tıbbın
geçerli olduğu, terör ve bomba-
ların değil huzur ve güvenin ol-
duğu, daha yeşil ve daha doğal
bir ülkede  hekimlik yapmak
için demokratik mücadelemizi
devam ettireceğiz.

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Ali İhsan Ökten

Yönetim Kurulu
Ali İhsan Ökten
(Başkan)
Ahmet Erhan Özeren
(Genel Sekreter)
Zehra Filiz Gündoğan Turan
(Muhasip Üye)
Selahattin Menteş
(Veznedar)
Ferat Erol (Üye)
Ahmet Hilal (Üye)
Hakan Şen (Üye)

Adana Tabip Odası 

Yönetim Kurulu
Murathan Leblebicioğlu 
(Başkan)
Zerrin Aşçı 
(Genel Sekreter)
Serdar Oruç
(Muhasip Üye)
Mine Uzunali
(Veznedar)
Mustafa Kayadibinli (Üye)

Afyonkarahisar
Tabip Odası

Yönetim Kurulu
Haydar Sipahioğlu
(Başkan)
Metin Güven
(Genel Sekreter)
Mehmet Mert Koryürek
(Muhasip Üye)
Mustafa Dinç
(Üye)
Serkan Salman 
(Üye)

Aksaray
Tabip Odası

Yönetim Kurulu
Heval Bozdağ 
(Başkan)
Fikri Ozan Arslan
(Genel Sekreter)
Selahattin Şeker (Muhasip Üye)
Mehmet Bayat (Üye)
Mustafa Bahçalı (Üye)

Ağrı Tabip
Odası

Tabip odalarında yeni yönetimler göreve başladı...

Sağlık hakkı
mücadelesine devam

Nisan-Mayıs döneminde yürütülen seçimlerin ardından Tabip Odalarında 2016-2018 döneminde görev alacak yönetimler iş başına
geldi. Tıp Dünyası olarak, bu sayımızda Tabip Odalarında görev alan yeni Yönetim Kurulu listelerine ve Oda Başkanlarımızın
önümüzdeki dönem değerlendirmelerine yer veriyoruz. Gazetenin baskıya girdiği tarihe kadar elimize ulaşan değerlendirmeleri

sayfalarımızda bulacaksınız. Tüm bu değerlendirmelerin ortak bir noktası var: Sağlık hakkı mücadelesi sürecek!



Dr. Memet Necip
Gürlevik’in  mesajı:

Başta hekimler olmak üzere,
tüm sağlık çalışanlarının çalışma
ortamlarının iyileştirilmesi için
çaba harcayacağız. Sağlık çalı-
şanlarına yönelik şiddetin önlen-
mesi için tüm kurum ve kuruluş-
larla birlikte çalışmak arzusunda-
yız. 

Çıkış noktamız her zaman mes-
leksel değerlerimiz olacaktır. Mes-
leki değerlerimiz tıp etiği, bizim
temel referansımızdır. İnsan ya-
şamının kutsallığı, zarar verme-

mek, yararlı olmak ve hiç bir
ayrım gözetmemek temel değer-
lerimizdir. Meslektaşlarımızı üye
olmaya, birlikte çalışmaya ve yö-
netmeye davet ediyoruz!

Katılımlı, demokratik, açık, he-
sap verebilir bir yönetim anlayışı
sergilemek istiyoruz. Bu nedenle
tüm meslektaşlarımızı Odamız
faaliyetlerine aktif olarak katılmaya
ve birlikte yönetmeye çağırıyo-
ruz.

Toplumun sağlığının korunması
ve geliştirilmesi için çalışacağız
Halk sağlığını yakından ilgilen-
diren konularda toplumu aydın-
latmaya, bilgi vermeye çalışacağız.
Toplumda adalet, eşitlik ve barışın
sürmesi için çaba göstereceğiz.

Temel hak ve özgürlükler ol-
madan toplumsal barışın sağlan-
ması olanaklı değildir. Toplumsal

barış olmadan da sağlıklı bir top-
lum yaratılamayacağını düşünü-
yoruz.

Bizleri bu göreve getiren tüm
meslektaşlarımıza teşekkür edi-
yoruz!

Adıyaman Tabip Odası Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Memet Necip Gürlevik
(Başkan)
Nihat Yıldırım 
(Genel Sekreter)
Abdurrahman Bilen 
(Muhasip Üye)
Engin Çalğan (Üye)
Hacı Bayram Tosun (Üye)

Adıyaman Tabip Odası

5

Yönetim Kurulu
Kadir Ekercan
(Başkan)
Özkan Dinler
(Genel Sekreter)
Ali Akkoyunlu 
(Muhasip Üye)
Ayhan Tuncar
(Veznedar)
Aykut Tuncer 
(Üye)

Amasya
Tabip
Odası

Dr. Hakan
Karagözlü’nün mesajı:

Aydın Tabip Odası, 2016-2018
Dönemi yapılanması belirlenmiştir.
15 Nisan 2016 tarihi itibari ile de
Yönetimimiz görevine başlamış-
tır.

Önümüzdeki dönemde planla-

dığımız çalışmaları ana hatlarıyla

özetlersek.

1) Aydın ilindeki hekimlerin

tümü ile işbirliğinin gerçekleşti-

rilmesi ve üye sayımızın arttırıl-

masına çalışılacaktır.

• Aydın ilindeki tüm he-

kim arkadaşlarımıza ulaşmak için
kurum ziyaretlerine, temsilciklerin
geliştirilmesine önem verilecektir.
Hekim Meclisimiz aktif hale geti-
rilecektir. 

• Her yıl bir özlük hakkı-
mız ile ilgili eylem yılı olarak be-
lirlenecektir.

2) Mevcut komisyonların daha
işlevsel hala getirilmesi ve yeni
komisyonların oluşturulması plan-
lanmaktadır.

3) Aydın ilindeki kamu ve sivil
toplum alanındaki tüm yapı ve ör-
gütlerle halkımızın sağlığının ge-
liştirilmesi amaçlı her türlü işbir-
liğinin geliştirilmesine çalışılacak-
tır.

4) Aydın Tabip Odası Bilimsel
Kurulu çalışmaları geliştirilecektir. 

5) Dünya Sağlık Örgütü’nün o
yıl için belirlemiş olduğu sağlık

temasının Aydın ili özelinde gün-
deme getirilmesi ve halkın sağlığına
bu yönde yapılması gerekenlerin
belirlenmesi ve tüm taraflar ile iş-
birliği içinde çalışılması sağlana-
caktır.

6) Aydın sağlık tarihinin kitap-
laştırılması hedeflenmektedir.

7) Çevre sağlığı, iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili çalışmalar ya-
pılacaktır.

8) Sosyokültürel faaliyetlerin
arttırılacaktır.

9) Oda hizmetlerimizde web say-
fasının ve diğer teknolojik araçla-
rının kullanımı arttırılacaktır.

• Online üye ve aidat öde-
me hizmetimiz web sayfamızda
hayata geçirilecektir.

• Şiddet ve hukuksal ko-
nular başta olmak üzere Acil Durum
Hattı oluşturulacaktır.

Yönetim Kurulu
Hakan Karagözlü
(Başkan)
İsmail Hakkı Ertin 
(Genel Sekreter)
Hayati Çakır
(Muhasip Üye)
Ali Akyol (Veznedar)
Özcan Kılıç (Üye)
Pınar Okyay (Üye)
Hasan Metin Öztürk (Üye)

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu

Aydın Tabip Odası 

Dr. Hakan Karagözlü

Dr. Memet Necip Gürlevik

Haziran 2016

Yönetim Kurulu
ZülfükarCebe 
(Başkan)
Şerif Önder
(Genel Sekreter)
Ümit Peker 
(Muhasip Üye)
Faysal Adıyaman
(Veznedar)
Osman Yeşilmen 
(Üye)
Hasan Çayır
(Üye)
Ömer Faruk Erin
(Üye)

Batman
Tabip
Odası
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Yönetim Kurulu
Burçin Sanlı 
(Başkan)
Suzan Özbay (Üye)
İsmet Kavaklı (Üye)
Ali Yılmaz (Üye)
Bayram Yorulmaz (Üye)

Bartın
Tabip
Odası

Yönetim Kurulu
Adnan İş 
(Başkan)
Nimet Altın 
(Genel Sekreter)
Safa Özkızıltan 
(Muhasip Üye)
Feza Köylüoğlu (Veznedar)
MetehanAkbulut (Üye)
Ömür Okan Cinemre (Üye)
Ertan Yılmaz (Üye)

Antalya Tabip Odası

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Adnan İş 

Yönetim Kurulu
Güzide Elitez
(Başkan)
Alper Tunga Türkbayrak 
(Genel Sekreter)
Yücel Bender
(Muhasip Üye)
Halil Alper Akın 
(Veznedar)
Emel İrgil (Üye)
Nevzat Kahveci (Üye)
Ali Tufan Soydan (Üye)

Bursa Tabip Odası 

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu’nun
mesajı:

Ankara Tabip Odası Seçimleri
ve Yeni Dönem Programı,

Ankara Tabip Odası’nın Seçimli
Genel Kurulu 17 Nisan 2016 tari-
hinde gerçekleştirildi ve kesinleşen
seçim sonuçlarıyla belirlenen Ankara
Tabip Odası’nın organları olan Yö-
netim Kurulu, Onur Kurulu ve De-
netleme Kurulu faaliyetlerine baş-
ladı.

17 Nisan 2016 tarihinde gerçek-
leştirilen seçimlerin sonuçlarının
analizi yapılmıştır. Seçimli Genel
Kurul’a katılan üyelerimizin %92’si
35 yaş ve üstü tabiplerden oluş-
maktadır. Kamu ve vakıf hastane-
lerinde görev yapan uzmanlık öğ-
rencilerinin önemli bir çoğunluğu-
nun üye olmadığı ve/veya seçimlerle
temsiliyeti sağlamada isteksiz ol-
duğu görülmektedir. 2016-2018 dö-

nem çalışmalarımızda genç mes-
lektaşlarımızın Ankara Tabip Oda-
sı’na kazandırılması, Birim Tem-
silcileri Meclisimizin daha etkin
çalıştırılması, komisyon çalışma-
larının daha geniş katılımlarla sür-
dürülmesi hedeflerimiz arasında
yer almıştır.

Yeni dönemde Türkiye’nin genel
sorunlarına bağımlı biçimde, baskıcı,
emeği değersizleştiren, insanı ve
doğal çevreyi ihmal eden, uluslar
arası sözleşmeler ve anlaşmaları
ihlal eden politikaların hekimleri
de etkileyeceği kuşkusuzdur. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin temelinde
harcı bulunan tıbbiyelilerin evrensel
hekimlik değerlerinin, hukuk ve er-
dem anlayışının, ahlaki ve haklı
dik duruşunun galip geleceğine
inancımız sonsuzdur. Barış içeri-
sinde, sağlıklı ve mutlu yarınlara
ulaşmamız tüm üyelerimizin kat-
kıları ve katılımlarıyla mümkün
olacaktır.

Yönetim Kurulu
Vedat Bulut
(Başkan)
Mine Önal 
(Genel Sekreter)
Zafer Çelik 
(Muhasip Üye)
Emel Bayrak
(Veznedar)
Metin Baştuğ (Üye)
Onur Naci Karahancı (Üye)
Benan Koyuncu Aydın (Üye)

Dr. Vedat Bulut 

Ankara Tabip Odası

Haziran 2016
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Dr. Fatih
Demircioğlu’nun mesajı:

- Yaptığı işi seven, işyerinde
mutlu olan, emekli olduğunda ge-
çim kaygısı yaşamayan, verdiği
hizmet ile şiddet görme korkusu
yaşamayan hekimlik ortamı için,  

- “Halkımızın ne kadar çok
hasta olup doktora başvuru yap-
tığı” ile övünülmesinden ziyade,
koruyucu hekimlik hizmetlerinin
öncelendiği, sağlıklı ve nitelikli
hizmetin verileceği bir ortamın
oluşturulması için,

- Aile hekimliği, kamu hasta-
neleri, üniversite, özel sektör, idari
birimler fark etmeksizin tüm he-
kimlerin sorunlarına çözüm üret-
mek için,

- Sağlık çalışanlarına şiddet uy-
gulanmaması ve toplumda farkın-
dalık oluşturulması için, 

- Aile hekimlerine verilmiş ka-
zanılmış hakların geriye alınma-
sına, çalışma şartlarının ve eko-
nomik durumlarının gerisin geriye
gitmesine engel olmak için, 

- Hekimlerin elinden alınan
muayenehane hekimliğinin önün-

deki engellerin kaldırılmasının,
gerekirse sosyal güvenlik kurumu
ile anlaşmalı yapılmasının sağ-
lanması için, 

- Üniversite hastanelerinde olan
mesai dışı çalışma şartlarının Eği-
tim-Araştırma Hastanesi ve Devlet
Hastanesinde de oluşturulması
için, 

- Avrupa’daki meslektaşlarından
3 kat fazla çalışıp 3 de 1 ücret
alan hekimlerimizin ekonomik ve
sosyal imkanlarının iyileştirilmesi
için, 

- Hekimler ile Tabip Odaları
arasındaki bağı kuvvetlendirmek
için, 

- TTB Merkez Konseyi’nin pol-
tize olmadan, öncelikle hekimlerin
sorunlarına eğilmesi için, 

- Sonuç olarak, hekimlerin ça-
lışma ortamları, ekonomik-sosyal
haklarının iyileştirilmesi, şiddetten
uzak bir çalışma ortamının sağ-
lanması, sağlıkta malpraktis/ kötü
uygulama yasasında hekimleri ko-
ruyucu düzenlemelerin yapılması
için mücadele edeceğiz.

Yönetim Kurulu
Fatih Demircioğlu 
(Başkan)
Aytekin Alçelik 
(Genel Sekreter)
Yusuf Kabataş
(Muhasip Üye)
Uğur Korkmaz (Veznedar)
Deniz Öçal (Üye)
Mehmet Süvarierel (Üye)
Hüseyin Yaman (Üye)

Bolu-Düzce Tabip Odası 

Dr. Necdet Uçan’ mesajı:
% 62 ile Balıkesir’in bugüne

kadarki en geniş katılımlı seçi-
minde adil bir ortam, arzulanan
seçim çalışma koşulları olmasa,
suçlamalar üzerinden yürüse de
renkli ve demokratik bir yarış so-
nucunda üyelerimiz İyi Hekimlik
değerlerini savunan bizlere görev
vermiştir.

Sağlık ortamının içinde bulun-
duğu durum iç açıcı değildir. He-
kimlik yapmak her geçen gün zor-
laşmakta, özlük haklarımız giderek
tırpanlanmaktadır. 

Sağlık alanı “müşteri memnu-
niyeti” üzerinden kurgulanmakta,
Hasta hakları birimleri, SABİM,
BİMER v.b. ile hastalar ve he-
kimler arasına duvarlar örülmek-
tedir. 

Sağlık ortamının geldiği bu du-
rumda;

Birliktelik ve dayanışmayı art-
tırmak, hekim sorunları odaklı,
özlük haklarımızı savunmak ve
üyelerimizin belleğinde olumsuz
iz bırakan geçmiş uygulamaların
ve ötekileştirmenin son bulması
için “hekimlik” değerleri ortak
paydamız olacaktır. 

Hukukun yok sayılmasına, eme-
ğin değersizleştirilmesine, ülke-
mizin ortaçağ karanlığına gömül-
mesine karşı duracağız.

Yıpranma yılı ve emekli maaş-
ları ile ilgili taleplerimizi sürekli
dile getireceğiz.

Tabip Odamıza kalıcı bina sağ-
lamak için girişimde bulunup,
meslektaşlarımızın yaşadıkları 
sorunlarda çözüm önerileri sun-

maya devam edeceğiz. 
Hekimlerin ve toplumun hak

ve yararları, halk sağlığının ko-
runması, Oda politika ve progra-

mının oluşturulması ve uygulan-
ması sürecine hekimlerin en geniş
düzeyde katkı ve katılımının  sağ-
lanması, hekimlerle, odanın se-

çilmiş kurulları arasında iletişimin
geliştirilmesini ve mesleki  daya-
nışmayı sağlamayı hedeflemek-
teyiz.

Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Necdet Uçan
(Başkan)
Umut Karasu 
(Genel Sekreter)
Ahmet Damar 
(Muhasip Üye)
Yasin Alıç (Veznedar)
Şahin Cılız (Üye)
Avni Merter Keçeli (Üye)
Ebru Sert (Üye)

Balıkesir Tabip Odası

Dr. Necdet Uçan

Dr. Fatih Demircioğlu 

Haziran 2016

Yönetim Kurulu
Gökhan Önem 
(Başkan)
Belkıs Sınık 
(Genel Sekreter)
Süreyya Tan
(Muhasip Üye)
Simay Kaya (Veznedar)
Cemile Meral Alten (Üye)
Mustafa Kıvrak (Üye)
Oğuz Peker (Üye)

Yönetim Kurulu
Mızrap Özer 
(Başkan)
Selçuk Özmel 
(Genel Sekreter)
Barış Vurmaz
(Muhasip)
Hasan Akbulut (Veznedar)
Aydın Kurt (Üye)

Niğde Tabip Odası

Denizli Tabip Odası

Dr. Gökhan Önem
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Yrd. Doç. Dr. Ümit
Görkem’in mesajı:

Meslek grubumuzun sorunla-
rına çözüm üretmeye çalışmak
en önemli amacımızdır. bununla
birlikte;

- Mesleki dayanışmayı artırmak
ve hekimler arasında daha iyi
iletişim sağlamak için gerekli gi-
rişimlerde bulunmak,

- Mesleki dayanışmayı artırmak
ve hekimler arasında daha iyi
iletişim kurulması için gerekli
ortamı oluşturacak çeşitli alan-
larda faaliyetler yapmak,

- Uzman Hekimler, Aile He-
kimleri,  Acil Hekimleri ve İşyeri
Hekimleri komisyonu kurmak ve
mesleki sorunlarımızın daha de-
taylı tartışılmasını sağlamak,

- Meslektaşlarımızdan gelen
istekler doğrultusunda mesleki
eğitim toplantıları başta olmak
üzere çeşitli bilimsel organizas-
yonlar ve sosyal aktiviteler dü-
zenlemek.

- Hitit Üniversitesi bünyesinde
Aile Hekimliği Anabilim Dalı

bulunmadığından Çorum’da gö-
rev yapan Aile Hekimlerimiz bu
haktan yararlanamamaktadır. Hitit
Üniversitesi ile iletişime geçerek
bu sıkıntının ortadan kaldırılma-
sını sağlamak,

- Defin ruhsatının belediye ta-
rafından hizmet alımı yapılarak
düzenlenmesini sağlamak için

gerekli girişimlerde bulunmak,
- Hekimlerimizin Avrupa ül-

kelerinde sağlık sistemini yerinde
incelemesine fırsat verecek pro-
jeleri yazarak ilgili ajanslara gön-
dermek,

- Şehrimizin resmi ve özel ku-
ruluşları ile anlaşmalar yaparak,
üyelerimize maddi avantajlar

oluşturmak,
- Çorum’a  tayin edilen mes-

lektaşlarımızla hemen temasa ge-
çerek kendilerine yardımcı ol-
mak,

- Odamızın Web sayfasını daha
aktif hale getirip meslektaşlarımız
arası iletişimi güçlendirmek he-
deflerimiz arasındadır.

Yönetim Kurulu
Ümit Görkem
(Başkan)
İsmail Türker Ejder
(Genel Sekreter)
Mehmet Fatih Fişenk
(Muhasip Üye)
Okan Delikan (Veznedar)
Müge Özcan (Üye)

Çorum Tabip Odası Yönetim Kurulu

Çorum Tabip Odası 

Dr. Güleda Erensoy’un
mesajı: 

Çanakkale Tabip Odası yeni
yönetimi olarak, hekimlerin bi-
raraya gelmesi ve sorunları kar-
şısında dayanışma göstermesi için
neler yapabileceğimiz üzerinde
duruyoruz öncelikle. Bu amaçla
Sürekli Eğitim Komisyonu ve
Sosyal Etkinlik Komisyonu ara-
cılığıyla bir dizi buluşmalar ger-
çekleştirmeyi planlıyoruz. 

Hekim-hasta ilişkisi, son on
yıldır uygulanmakta olan Sağlıkta
Dönüşüm Programı’nın etkisiyle
büyük dönüşüme uğradı, hepi-
mizin malumu. Bu dönüşüm, he-
kime güvensizlik, hekim emeğini
değersiz görme, sağlık ortamı
koşullarından bağımsız bir şekilde
hekimden ve diğer sağlık çalı-
şanlarından abartılı beklentiler
içinde olma şeklinde yaşanıyor.
Hekim-hasta ilişkisinin en son
aldığı vahim hal ise hekime şiddet
tabii. Hekimlik mesleğinin top-
lumsal yanını hatırlatmak ve he-
kim-hasta ilişkisini poliklinik or-
tamlarıyla sınırlamamak için Be-
lediye-Üniversite Halk Sağlığı
ABD ile ortaklaşa bir biçimde,
sosyal yaşam evleri, mahalle
meclisleri ve bunlar gibi mecra-

larda halk ile biraraya gelmek
ve sağlık eğitimleri vermek isti-
yoruz. Bu yolla sağlık politika-
larını da, hem hastayı, hem bizleri
zor durumda bırakan ve karşı
karşıya getiren sağlık politikalarını
da konuşmak istiyoruz. 

Çevre Komisyonumuz aracılı-
ğıyla, Çanakkale için bir felaket

planı olarak gördüğümüz termik
santraller ve altın madeni proje-
lerine karşı mücadelenin etkin
bir biçimde içinde olmayı plan-
lıyoruz. Hekimlik özlük hakları
ve sağlık ortamı için yapacağımız
etkinliklerin ve vereceğimiz mü-
cadelenin ancak ‘barış’ ortamını
inşa ettiğimiz, farklı kimliklerin

eşit vatandaşlık haklarıyla ken-
dilerini var edebildikleri ve ken-
dilerini güvende hissettikleri, de-
mokratik ve laik, emekten yana
bir ülkede gerçekleşeceğine ina-
nıyoruz ve bunun için de örgüt
olarak üzerimize düşen sorum-
luluğu sonuna kadar yerine geti-
receğiz.

Yönetim Kurulu
Güleda Erensoy
(Başkan)
Mehmet Cengiz Işık
(Genel Sekreter)
Jale Yaman 
(Muhasip Üye)
Durmuş Evcüman (Üye)
Soner Karatan (Üye)

Çanakkale Tabip OdasıYönetim Kurulu

Çanakkale Tabip Odası 

Dr. Güleda Erensoy

Dr. Ümit Görkem

Haziran 2016
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Dr. Yakup Altaş’ın
mesajı:

2016-2018 Diyarbakır Tabip
Odası Yönetim Kurulu Hedef-
ler

31 Nisan – 1 Mayıs 2016 tari-
hinde yaptığımız Genel Kurulu-
muzda alınan karar gereği kadın
hekimlerin oda faaliyetlerinde eşit
temsiliyetinin sağlanması amacına

yönelik olarak Yönetim Kurulu-
muzun asil üyelerinden kadın he-
kim arkadaşımız Dr. Semra Güzel
eşbaşkan olarak görevlendirilmiş-
tir. 

Ayrıca bu dönemden başlayarak
soruşturmalar konusuna eğilmek
istiyoruz. Bu amaçla yeni yönetim
kurulu oluşumundan sonraki bir
ay içerisinde bir kez yönetim ku-
rulu olarak bir kezde aktivisit ar-

kadaşlarımızın katılımıyla eğitim
toplantısı yaptık. Bundan sonrada
bu eğitim faaliyetlerine devam
etmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde
odamıza gelen bütün soruşturma
başvurularını inceleyip sonuçlan-
dırmayı hedefliyoruz.

Odamızın yaptığı faaliyetleri
içeren peryodik bülten çıkarmayı
ve oda kapsamımızdaki tüm he-
kimlere ulaşıp odamızı anlatmayı
planlıyoruz.

Bunların dışında bu dönem ko-
misyonlarımızı aktif olarak ça-
lıştırmayı planlıyoruz. Bu komis-
yonlarımız aracılığıyla kentimizde
savaşın halk üzerinde yarattığı
travma ve halk sağlığı sorunlarıyla
ilgili diğer kurumlarla birlikte ça-
lışmalar yapmayı planlıyoruz. Ay-
rıca insan hakları komisyonumuz
aracılığıyla daha önceki dönem
yarım kalmış olan hasta tutsaklarla
ilgili raporlaştırma faaliyetlerine
devam etmeyi planlıyoruz. Bu

dönem ayrıca dil komisyonu ku-
rularak odamız bünyesindeki kürt-
çe bilmeyen hekim arkadaşlara
yönelik kurs faaliyeti planlıyo-
ruz.

İyi hekimlik değerlerini savun-
mak adına İstanbul protokolunu
içeren eğitim faaliyetlerini plan-
lıyoruz.

Yine meslektaşlarımızla panel,

eğitim toplantısı, gece etkinliği
gibi programlarla biraraya gelmeyi
umuyoruz.

Yönetimimiz genç ve dinamik
arkadaşlarımızdan oluşmakta.
Umarız bu dönem iyi hekimlik
değerlerini yaşatabildiğimiz ve
emeği, demokrasiyi, barışı savu-
narak taçlandırdığımız bir dönem
olur.

Yönetim Kurulu
Yakup Altaş
(Başkan)
Mehmet Şerif Demir 
(Genel Sekreter)
Özgür Ozan Şeşeoğulları 
(Muhasip Üye)
Semra Güzel (Veznedar)
Murat Çap (Üye)
Erdal Sayyiğit (Üye)
Esra Sizer (Üye)

Diyarbakır Tabip Odası 

Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu

Edirne Tabip Odası

Dr. Ful Uğurhan’ın
mesajı:

Mersin Tabip Odası 2016-2018
dönemi seçimli genel kurulunu
7-8 Mayıs tarihinde gerçekleştirdi.
Tüm kurullar için tek liste halinde,
delegasyon için ise ek olarak ba-
ğımsız bir adayla seçimlere girdik.
Listemizdeki adayların tamamının
seçilmesi ile yeni döneme başla-
dık.

Yönetim kurulumuza geçen dö-
nemden devam edenlere dört yeni

meslektaşımız katıldı.  Ayrıca yö-
netimde dört kadın hekimin varlığı
ile Türkiye’de kamusal alanda ka-
dın temsiliyeti açısından pek alışık
olmadığımız bir durum oluştu.
Bu tablonun oluşumunda Mersin
Tabip Odası Kadın Hekimlik ve
Kadın Sağlığı Komisyonumuz’un
yıllardır yaptığı etkin çalışmaların
etkisi düşünüldüğünde komisyon
çalışmalarının ne denli önemli ol-
duğunu gördük. O nedenle daha
ilk toplantımızda komisyonlarımızı
oluşturarak meslektaşlarımızın

Odamız’ın çalışmalarına aktif ka-
tılımını amaçladık.

Bu dönemde de meslektaşları-
mızın özlük hakları, mesleğimizin
etik değerleri ve halkımızın sağlık
hakkı için çalışmalar yapacağız.
Bölgemizde yaşamımızı tehdit
eden çevre sorunları ile mücade-
lemizi etkin bir şekilde sürdüre-
ceğiz ve bir sivil toplum örgütü
olarak özgür, demokratik, barış
içinde bir ülkede yaşama koşul-
larının oluşması için çaba sarf
edeceğiz.

Yönetim Kurulu
Ful Uğurhan 
(Başkan)
Ahmet Burhan Söker
(Genel Sekreter)
Ayşe Sıddıka Çöl
(Muhasip Üye)
Ruhsar Uçar (Veznedar)
Mahir Baloğlu (Üye)
Ali Can (Üye)
Gülden Ersöz (Üye)

Mersin Tabip Odası

Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Ful Uğurhan

Dr. Ertuğrul Tanrıkulu

Dr. Yakup Altaş

Dr. Mehmet Yetkiner'in mesajı: 
Genel cerrahi uzmanıyım. Amacımız  odamızı ayakta tutup,

onurumuzla, birlik ve beraberlik içinde, hekimlerin haklarını ko-
rumak olacaktır. 

Yönetim Kurulu
Mehmet Yetkiner
(Başkan)
Şaban Tiryaki
(Genel Sekreter)
Bülent İşeri 
(Muhasip Üye)
Ömer Faruk Yıldırım
(Üye)
Hakverdi Kılıç (Üye)

Kırşehir Tabip Odası

Dr. Mehmet Yetkiner
Yönetim Kurulu
Ertuğrul Tanrıkulu
(Başkan)
Alper Eker (Genel Sekreter)
Özlem Önal (Muhasip Üye)
Zeynep Erişkin Kaya (Veznedar)
Yusuf Kul (Üye)
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Dr. Hamit Güçlüer’in
mesajı: 

Eskişehir Tabip Odası seçimleri
9-10 Nisan 2016 tarihinde ger-
çekleştirildi. Yeni yönetimimiz,
görev dağılımını gerçekleştirdikten
sonra 2016-2018 dönemi çalış-
malarına başladık.

Eskişehir Tabip
Odası öncelikle de-
mokratik hekim ha-
reketinin savunucu-
luğunu ve öncülü-
ğünü yapan Tabip
Odası kimliğini ko-
ruyacaktır.

Bu çerçevede he-
kimlerin çalışma or-
tamlarının demokra-
tikleşmesi, iş güven-
celi bir çalışma or-
tamı, özlük hakları cinsiyetçi ol-
mayan, bilimsel laik bir sağlık
ortamı için mücadelemizi sürdü-
receğiz.

Aynı zamanda Eskişehir halkının
sağlık hakkını ücretsiz, eşit, nite-
likli sağlık hizmeti almasının mü-

cadelesini vereceğiz.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi,

Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyesi
ve demokratik kitle örgütleri ile
ortak çabalarla barış, demokrasi,
emek mücadelesi ve sağlık orta-
mına katkı sunmaya çalışacağız.

Bilimsel, demokratik ve laik bir

tıp eğitimi için gerekli
çabaları göstereceğiz.

Eğitim çalışmaları-
mızı Dr. Ata Soyer
toplantı salonumuzda
gerçekleştiriyoruz.
Önümüzdeki süreçte
Otizm ile ilgili bir
toplantımız ve sair
Edip Cansever ile il-
gili bir söyleşimiz ve
EBTO Türk Sanat
Müziği Komisyonu-

nun  konseri ile çalışmalarımız
devam edecektir.

Türkiye sağlık ortamının ve he-
kimlerin hakları mücadelesine kat-
kı sunma çabalarımız ve bu çer-
çevede devam edecektir. 

Sevgi ve saygılarımızla.

Eskişehir Tabip Odası Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Hamit Güçlüer
(Başkan)
Mehmet Akif Aladağ 
(Genel Sekreter)
Mehtap Cibiş Yıldız
(Muhasip Üye)
Seçil Biçer (Üye)
Mehmet Çolak (Üye)
Murat Süleyman Erol (Üye)
İlhan Özgüneş (Üye)

Eskişehir Tabip Odası

Dr. Ayhan Kul’un
mesajı: 

Hekimlik hem sanat hem de bir
zanaattır. Toplum sağlığının ko-
runmasında, düzenlenmesinde ve
geliştirilmesinde ana aktör olan
hekimler, uzun soluklu bir öğrenim

süreci ardından beceri, deneyim
ve sonuçta ustalıkla meslek icra
ettikleri için zanaat erbabı oldukları
kadar, mesleklerini estetik ve top-
lumun kültürel yapısına uygun
icra ettikleri içinse sanatkarlardır.
Elbette tüm meslektaşlarımızın,
vazifelerini icra ederken her sa-
natkar ve zanaatkarın karşılaştığı
mutluluk verici başarı hikayeleri
olduğu gibi, aynı zamanda toplu-
mun ve sosyal hayatın da bir par-
çası olduklarından bir takım ihti-
yaçları, yükümlülükleri ve sorun-
ları da olması doğaldır. Ahi gele-
neğini sindirmiş bir toplum olarak,
Tabip Odaları’nın öneminin far-
kında olmak gerekliliği gün gibi
aşikardır.

Erzurum Tabip Odası olarak,
önümüzdeki süreçte tüm hekim
arkadaşlarımızın, Tabip odalarına
güven ihdasını sağlayıp, öncelikle
Tabip odalarına üyelikleri, sonra
Erzurum Tabip Odası’nda aktif
olarak çeşitli vazifeler üstlenmesini
sağlamak, çalışmalarız için ilk
adım olacaktır. Bir yandan toplum
sağlığı açısından yapacağımız faa-
liyetler ile sağlığın geliştirilmesine
katkı sağlamak diğer yandan ise
tüm meslektaşlarımızın, sağlık
hizmetleri konusundaki soru, sorun
ve çözüm önerilerini dikkate alıp
meslek örgütü hususiyetini per-
çinlemek istiyoruz.

Sağlıklı çalışma ortamı ve sağ-
lıklı toplum için el ele...

Yönetim Kurulu
Ayhan Kul
(Başkan)
Mahmut Avcı 
(Genel Sekreter)
Fatih Kacıroğlu (Muhasip Üye)
Mehmet Meral (Veznedar)
Muhammet Akif Güler (Üye)
Ozan Kuduban (Üye)
Mahmut Uçar (Üye)

Erzurum-Kars-Gümüşhane-Bayburt-Ardahan-Iğdır Tabip Odası 

Erzurum-Kars-Gümüşhane-Bayburt-
Ardahan-Iğdır Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Caner Feyzi
Demir’in mesajı:
Doktor, doktor kalksana……’

Toplumun kendisine yabancı-
laştığı bir dönemde, başta sağlık
olmak üzere tedavi edici olarak,

herkesten önce kendini sorumlu
addeden bir mesleğin mensubu
olmaktan şeref duyuyoruz. Sağ-

lıklı bir toplum ve sağlıklı bir
ülke yaşatma politikalarının her
zaman destekçisi olmuş hekimler
zorlu bir dönemi mecburen ya-
şadılar. Üzülerek görüyoruz ki,
yalnızca zorunluluk duyanların
üye olduğu bir örgüt haline geti-
rilmişiz. Elazığ-Bingöl-Tunceli
Tabip Odası yönetimine böyle
zor bir dönemde talip olmuş bu-
lunuyoruz. Hekimlerin haklarına,
hukukuna ve mesleki saygınlığına
sahip çıkacak bir yaklaşım içinde
çalışmak en büyük şiarımız ola-
caktır. Bu dönemde amacımız
birlikte olabilmek, birliğimizi
güce çevirmek ve yeniden he-
kimlerin değerlerinin konuşul-

duğu bir anlayışı hakim kılmaktır.
Bunun için Elazığ merkezli de
olsa Tunceli ve Bingöl illerinin
yalnızlaşmasına izin vermeyerek
gerekli ziyaret ve çalışmaları dü-
zenleyeceğiz. Odamız kendi so-
runları ile beraber toplum sağlığı
sorunlarına da aynı duyarlılığı
gösterecektir. Bizler kim nasıl
bakarsa baksın hekimlik mesle-
ğinin gereklerini yerine getirmeye
devam edeceğiz. Hekimler has-
talarına ‘şikayetin nedir’ sorusunu
sorarak muayeneye başlarlar. Has-
tanın diline, dinine, mezhebine,
inancına, partisine bakmazlar.
Hekim, insani etik değerler doğ-
rultusunda görev bilinciyle çalışır.

Bu doğrultuda devam etmek için
elimizden geleni yapacağız.

Elbette öncelik olarak kendi
insani haklarımıza, özgürlükle-
rimize ve özgünlüklerimize sahip
çıkacağız. Ama biliyoruz ki kendi
özgürlüklerimize, haklarımıza sa-
hip çıkmanın vazgeçilmezi özgür,
demokrat, insan haklarına saygılı
ve barış içinde yaşayan bir Tür-
kiye ile gerçekleşebilir. Büyük
Önder Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk ve arkadaşlarının açtığı ay-
dınlık yolda, korkmadan yürüme
azmi içerisindeyiz.

Ersin Arslan, Aynur Dağdemir
ve Kamil Furtun'un şahsında tüm
şehitlerimizi saygıyla  anıyoruz.

Yönetim Kurulu
Caner Feyzi Demir
(Başkan)
Gökmen Ercan 
(Genel Sekreter)
Eser Ataş (Muhasip Üye)
Affan Denk (Veznedar)
Süleyman Erhan Deveci (Üye)
Ferit Çağrı Kuzgun (Üye)
Deniz Söğüt (Üye)

Elazığ-Tunceli-Bingöl Tabip Odası

Dr. Caner Feyzi Demir
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Dr. Hamza Ağca’nın
mesajı: 

Güç sende, talep ettiğin kadar
varsın!

Gaziantep –Kilis Tabip Odası
üyeleri ve seçili kurulları olarak,
özlük hakları ve çalışma koşulla-
rımız, iyi hekimlik değerleri ve
halkın sağlık hakkı için kararlılıkla
verdiğimiz mücadeleye devam et-
mek azmindeyiz.       

Bazen bir öncekine zıt, her ay
çıkarılan yönetmelik ve genelgelerle
sağlığın yönetilemez hale getiril-
mesine alternatif  üretmeye ve da-
yatmalara karşı koymaya çaba gös-
tereceğiz.  Hekim meclisi oluştu-
rarak hekimlerin sorunlarını daha
sık görüşmelerini ve çözüm üret-

melerini sağlayacak zemini oluş-
turmaya çalışacağız.

17 Nisan tarihinin “Dr. Ersin
Arslan’ı Anma, Sağlık Çalışanlarına
Mobbingi ve Sağlıkta Şiddeti Kı-
nama Günü” olması için çaba gös-
tereceğiz.

Binamızın yasal mücadelesini
sürdüreceğiz. Kendimize ait mekan
edinebilmek için  girişimlerde bu-
lunacağız.

Koruyucu hekimliği önceleyen,
reçete kısıtlamalarının olmadığı,
Genel bütçeden finanse edilen, nü-

fusa orantılı olarak örgütlenmiş,
kapsayıcı, ekip anlayışı güden,
sevk zinciri kurulmuş, hastaların
müşteri olarak kabul edilmediği
(hasta)  kişi  olarak görüldüğü bir
sağlık sistemi istiyoruz.

Sağlıkta, her geçen gün gerileyen
hak kayıpları ile mücadele etmeye
kararlıyız. Elbette 7  veya 10 kişi
ile değil birlikte, beraber…

Mücadele ve müzakere için ile-
tişim kanallarını açık tutacağız.
Web sayfamız, mail grubumuz ve
odamızın telefonları her zaman
açık olacak. Yönetim kurulu top-
lantıları üyelerimize açık olacak.

Tıp öğrencilerine burs veren sa-
nırım tek tabip odasıyız. Üyeleri-
mizden aldığımız destek ile 33 tıp
öğrencisine burs veriyoruz. Önem-

sediğimiz konuların başında ku-
rumsallaşma geliyor. Bunu akti-
vistlerimiz ve komisyonlarımız
aracılığı ile yapmaya çalışıyoruz.
Bu dönem yönetim kuruluna yeni
genç ve kadın üyelerin katılmasını
sağlayarak kurumsallaşmaya hizmet
etmeye çalıştık. Başta yönetim ku-
rulu olarak uyumlu, dengeli, temsil
gücü yüksek  bir ekibimiz var.

Yönetim Kurulu
Hamza Ağca
(Başkan)
Mehmet Çetin
(Genel Sekreter)
Kazım Doğan Eroğulları
(Muhasip Üye)
Ramazan Sürücü (Veznedar)
Mümtaz Aktaş (Üye)
Çiğdem Hanazay (Üye)
Mustafa Yıldırım (Üye)

Gaziantep-Kilis Tabip Odası 

Dr. Hamza Ağca 

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Erhan Teker’in mesajı:
24 Nisan 2016 tarihinde yapılan seçimli

olağan genel kurulda seçilerek yeni yönetim

olarak göreve başladık. Kurulduğu günden
bugüne kadar görev almış bütün yönetimlere
ve bizleri bu görevin başına getiren değerli
meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.  

Giresun Tabip Odası olarak; sağlık ala-
nında çalışmanın bir ekip çalışması oldu-
ğunun farkında olup  üyemiz olsun yada
olmasın ilimizde bulunan tüm hekim ve
ayrıca diğer sağlık çalışanlarının  da so-
runlarıyla yakından ilgilenmeyi ilke edinmiş
bulunmaktayız. 

Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının
çalışma ortamlarının iyileştirilmesi için
faaliyetlerde bulunmayı planlamaktayız. 

Çoğulculuğa dayalı demokratik bir yö-
netim anlayışı ile;  demokratik katılımı
arttırmak için üye olmayan meslektaşları-
mızı üye yapmayı  ve tüm üyelerimizi oda
faaliyetlerine katılmaya teşvik etmeyi  plan-
lamaktayız

Ne yazık ki; sağlıkta dönüşüm programı
hasta ile hekim
arasındaki gönül
bağını koparmış
ve biz sağlık çalı-
şanlarının önüne
sağlıkta şiddet gibi
dev bir sorun çı-
karmıstır. Hekime
olan saygınlığın
arttırılması ve
böylece sağlıkta

şiddetin kendiliğinden ortadan kalkması
için  tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte
çalışmayı planlamaktayız. Böylece hasta-
larımıza şifa sunmak için uzattığımız elle-
rimiz şifa dağıtmaya devam edebilecektir.

İlimiz genelinde koruyucu hekimliğe yö-
nelik faaliyetlerde bulunmayı ve bu amaçla
ilimizdeki bütün kur  umlarla aktif olarak
çalışmayı planlamaktayız. 

İlimiz genelinde yapılacak olan bütün
sosyal faaliyetlerde oda olarak katılımda
bulunup aktif görev almak istemekteyiz. 

Atatürk’ün kurduğu laik ve demokratik
Türkiye Cumhuriyeti’nin özgürlükçü ve
çağdaş hekimleri olarak; beni Türk he-
kimlerine emanet ediniz sözünün sorum-
luluğunun farkında ve mesleki bilincimizle
birlikte bütün sağlık çalışanlarının haklarının
gözetildiği bir yönetim dönemi geçirmeyi
hedeflemekteyiz.

Yönetim Kurulu
Erhan Teker
(Başkan)
İsmail Aydın 
(Genel Sekreter)
Ahmet Yatır 
(Muhasip Üye)
Özgür Ecevit Özcan 
(Veznedar)
Uğur Çobanoğlu (Üye)

Giresun  Tabip Odası

Giresun Tabip Odası  Yönetim KuruluDr. Erhan Teker

Yönetim Kurulu
İbrahim Cengiz Haksöz
(Başkan)
Sevdar Yılmaz 
(Genel Sekreter)
Sırma Yılmaz
(Muhasip Üye)
Ahmet  Aras
(Veznedar)
Doğan  Dalgıç (Üye)
Necmettin Mirioğlu (Üye)
Emine Esra Okuyucu (Üye)

Hatay Tabip
Odası

Yönetim Kurulu
Nafiz Bilal Durmaz 
(Başkan)
Yunus Emre Bulut 
(Genel Sekreter)
Fatih Sercan Dere 
(Muhasip Üye)
İlker Kaya 
(Veznedar) 
Şehadet Özden 
(Üye)

Tokat Tabip
Odası
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Prof. Dr. Selçuk Erez’in
mesajı: 

Türkiye’de Tıp Bitti !
“Youtube” da 2009 da Akdeniz

Üniversitesi Tıp Fakültesini birin-

cilikle bitiren Dr.Tuğba Akın’ın
mezuniyet töreninde söylediklerini
bulun, izleyin: Arkadaşlarının yüzde
doksanının, akrabalarını sağlık so-

runları olduğunda sınıf arkadaşla-
rına emanet  etmeyeceklerini açık-
ladıktan sonra eğitimilerinin bu
güvensizliğe neden olan eksiklik-
lerini anlatmıştı.

2012 de Ege Tıp mezunu gencin
söyledikleri de Tuğba’nın söyle-
diklerini çağrıştırıyordu.

İstanbul Tabip Odası’na  sadece
fakültelerden değil,  adlarında “araş-
tırma-eğitim” ön-ekini taşıyan bir
çok hastaneden sık gelen şikayetler
arasında asistanlara verilen eğitimin
yetersizliği,  yetersiz eğitilmiş asis-
tanların günde 80-85 hastaya, her-
birine 4-10 dakika ayırarak bakma
zorunda bırakılması yer almaktadır.
Onlar bu durumdan şikayet ettik-
lerinde “Hasta baka baka da öğre-
nirsiniz!”  denmekte, fazla şikayet,

yönetici baskısıyla  giderilmekte-
dir.

Tıp eğitimi, uzman yetiştirilmesi
böyledir de eğitimin çeşitli kade-
melerini aşıp mesleki uygulamaya
girişen hekimin durumu nasıldır ?
Muayene açmaya getirilen ve dün-
yanın hiç bir ülkesinde geçerli ol-
mayan kısıtlamalar, üniversite öğ-
retim üyelerinin araştırma yapma-
larına ve çağdaş düzeyde öğrenci
yetiştirmelerine elvermeyen enge-
lemeler , hekimleri güvencesiz ça-
lışmaya zorlayan düzenlemeler, bu
gün Türk tıbbının karşısına dikilmiş
Çin sedlerinden sadece bir kaçı-
dır.

Bunlar nasıl düzelir ? Eleştiriye
kulak vererek!

Yönetim, eleştiri aramak yerine

eleştiriyi susturmak, halkoyuna  ve-
rilen ve başlarda  çok oy getiren
“Sağlıkta Reform” izlenimini sür-
dürmek politikasını gütmektedir:
Türkiye’de tıp, vatandaşa –özellikle
olanakları kısıtlı vatandaşa- yeterli
ve düzeyli bakım sağlamak değil ,
böyle bir şey sağlandığı izlenimini
verip oy  derlemek amacına göre
düzenlenmektedir.  

Çare ?
Sağlıkta olanı biteni halka an-

latmaktır.
Meslek odalarımız, sürekli olarak

karşılaştıkları aksaklıkları konu
edinmenin yanında  bunları halka
iletmenin yollarını da bulmalıdır.
Doğal olarak  bu yoz sistemin ye-
rine konulması gereken doğru dü-
zenin ne olduğu da anlatılmalıdır.

Yönetim Kurulu
İsmail Selçuk Erez
(Başkan)
Samet Mengüç 
(Genel Sekreter)
Melahat Cengiz 
(Muhasip Üye)
Hakkan Hekimoğlu
(Veznedar)
Muzaffer Başak (Üye)
Haydar Durak (Üye)
İncilay Erdoğan (Üye)

İstanbul Tabip Odası 

Dr. İsmail Selçuk Erez

Yönetim Kurulu’nun
mesajı:

Anadolu’nun ortasında, eski
bir başkentte, 63 yıllık bir ömüre
sahip Konya Tabip Odası. Mes-
leğimiz ile ilgili son yıllarda
gündeme gelen çalışma şartları
ve sosyal meseleler nedeniyle
birçok Anadolu Tabip Odası gibi
kan kaybeden bir oda. Ancak
gittikçe artan meslektaş sayımıza
ters orantılı olarak hergün azal-
maya yüz tutan üye sayısına rağ-
men, hekimlerin bu memleket
için idealleri ve kaygıları olması
gerektiği şuuruyla mevcut üyeleri
başta olmak üzere tüm hekimleri
kucaklamaya çalışan bir vizyonla,
kardeş odaları ve merkez örgütü
ile, ilimizin, ülkemizin ve tüm
insanlığın sağlığına dair söz söy-
lemeyi ilke edinmiş bir tabip
odası. Konya Tabip Odası.

Konya Tabip Odası Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Halil Kaygusuz (Başkan)
Zafer Kalaycıoğlu (Genel Sekreter)

Sinan Altıkulaç (Muhasip Üye)
Mustfa Vedat Gök (Üye)
Işıl Topaçoğlu (Üye)

Kastamonu-Çankırı Tabip Odası

Yönetim Kurulu
Seyit Karaca
(Başkan)
Ersin Bulun
(Genel Sekreter)
Yavuz Turgut Gederet
(Muhasip Üye)
Hamdi Akkuş (Üye)
Melih Azap (Üye)
İlhan Çiftci (Üye)
Celalettin Korkmaz (Üye)

Konya Tabip Odası 

Dr. Fehmi Akçiçek’in
mesajı:

Yeni Dönemde İzmir Tabip
Odası

Başka pek çok ilde olduğu gibi
İzmir Tabip Odası’nda da seçimli
genel kurul sonrasında yeni dö-
nemin kurulları oluşturulmuş oldu.
Önceki dönemlerde olduğu gibi
bu yıl da son derece coşkulu ve
rekabetçi bir seçim süreci geride
bırakıldı. İzmir seçimlerinde %
30’a varan katılım  büyük odalar
arasındaki katılım oranları göz
önüne alındığında anlamlı ve
önemlidir.   

İzmir Tabip Odası yakın geç-
mişte olduğu gibi önümüzdeki
dönemde de hekimlere, hekimliğe
ve toplum sağlığına odaklı meslek
örgütü çizgisini koruyacaktır.  He-
kimlerin, hekimliğin ve toplum
sağlığının bunca sorunu karşısında
başka türlü bir yol izlenmesi de
söz konusu olmasa gerek.

Dokuz bini aşkın üyesiyle İzmir

Tabip Odası, üyelerinin kolaylıkla
erişebildiği, bununla da kalmayıp
hemen her türlü sorununa çözüm
odaklı yaklaşım sergilenen güvenli
liman olmayı sürdürecektir. 

Her alandaki hekimlerin hukuki
sorunlarına çözüm üretmeye ça-
lışan hukuk bürosu, işlevli ko-
misyonları ve gerçek anlamda
oluşturulmuş Hekim Meclisi’yle
İzmir Tabip Odası, yalnızca üye-
lerine değil Türkiye ölçeğinde
tüm meslektaşlara destek vermek-
ten onur duyacaktır.

İzmir Tabip Odası, hekimlere
ve hekimliğe odaklı meslek odası
anlayışını, Cumhuriyetimizin ka-
zanımlarına, Atatürk ilke ve dev-
rimlerine sahip çıkma konusundaki
duyarlılığı ile birlikte  önümüzdeki
dönemde de devam ettirecektir. 

Saygılarımızla. 

Yönetim Kurulu
Selahattin Fehmi Akçiçek 
(Başkan)
Mehmet Ceyhun Balcı 
(Genel Sekreter)
Ruşen Aydın
(Muhasip Üye)
Dudu İlgül Bilgin
(Veznedar)
Ertan Can (Üye)
Leyla İyilikçi Karaoğlan (Üye)
Fatih Sürenkök (Üye)

Dr. Selahattin Fehmi
Akçiçek

İzmir Tabip Odası
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Prof. Dr. Hüseyin Per’in
mesajı:

Kayseri Tabip Odası Yöneti-
minin 2016-2018 Yılı Planlanan
Faaliyetleri;

Yönetim Kurulumuz protokol
ziyaretlerinin ardından kurumlar
arası diyaloğu geliştirerek Kayse-

ri’de sağlık hizmetlerinin optimum
faydayla yürütülmesini ve plan-
lanmasını hedeflemektedir. Kayseri
özelinde Eğitim ve Araştırma Has-
tanesinin, inşaatının tamamlanma-
sının ardından yeni yerleşkesine
taşınması süreci yaklaştığından il
merkezinde ikinci basamak sağlık
hizmetlerinin yürütülmesi nokta-
sında yaşayacağı sıkıntıları pay-
daşlarıyla (Üniversite Yönetimi,
Kayseri Kamu Hastanesi Birliği
Genel Sekreterliği, İlgili Belediyeler
ve Valilik) iletişim içerisinde bir
çalıştay yapmayı planlamaktayız.

Bununla birlikte Odamızın kol
faaliyetlerini de artırarak devam
edeceğiz. Mezuniyet sonrası eğitim
faaliyetlerini eskiden olduğu gibi

hız kesmeden sürdüreceğiz.
Hekimler arası dayanışmayı sağ-

lamak ve korumak amacıyla gezi,
konserler ve sportif aktivitelere
mutat olduğu üzere Tabip Odası

TSM Korosunun faaliyetlerini de-
vam ettireceğiz.

Bunun yanında Sağlık ile ilgili
Ülke gündeminde oluşan değişik-
likleri de takip edip görüş ve öne-

rilerimizi ilgili makamlara suna-
cağız.

Ayrıca TTB Kanunu’nda belir-
tilen yetkiler çerçevesinde diğer
faaliyetleri yürüteceğiz.

Yönetim Kurulu
Hüseyin Per (Başkan)
N. Hakan Karabulut 
(Genel Sekreter)
Kubilay Uğur (Muhasip Üye)
Erhan Biçer (Üye)
NurullahGünay (Üye)
Muzaffer Keklik (Üye)
Yakup Koşmaz (Üye)

Yönetim Kurulu’nun
mesajı: 

İlke ve hedeflerimiz:
Şu anda 620 üyemiz ile faa-

liyetlerimizi sürdürmekteyiz.
Malatya Tabip Odası sınırları
içeresinde meslek ve sanat-

larını icraya yetkili olup da
sanatını serbest olarak yapan
veya meslek diplomasından
istifade etmek suretiyle resmi
veya özel görev yapan tabip-
lerin katıldığı Türk Tabipleri
Birliği Malatya Tabip Odası;

tabipler arasında mesleki de-
ontolojiyi ve dayanışmayı ko-
rumak, tabipliğin kamu ve
kişi yararına uygulanıp geliş-
tirilmesini sağlamak ve men-
suplarının hak ve yararlarını
korumak;  temel ilkemizdir.

Önümüzdeki dönemlerde ta-
bip odasında hekimlere yö-
nelik çeşitli toplantı ve semi-
nerler düzenlemek ve odamızı
hekimlere hizmet eden bir ku-
rum haline getirmek birinci
derecede hedefimizdir.

Yönetim Kurulu
Mahmut Durmuş 
(Başkan)
Harun Kurt 
(Genel Sekreter)
Mehmet Deniz
(Muhasip ve veznedar)
Ahmet Akbulut (Üye)
Nurçin Gülhaş (Üye)
Gökhan Kalı (Üye)
Haydar Cemal Özdoğan
(Üye)

Malatya Tabip Odası

Yönetim Kurulu
Reşat Uyar (Başkan)
Mehmet Fatih Uzun (Genel Sekreter)
Kudret Alan (Muhasip Üye)
Kazım Ekmekçi (Üye)
Arif  Tekeli (Üye)

Kütahya Tabip
OdasıMalatya Tabip Odası Yönetim Kurulu

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Hüseyin Avni Aksoy (Başkan)
Murat Koyuncu (Genel Sekreter)
Erkal Genişler (Muhasip Üye)
Uğur Atalay (Üye)
Çetin Yeşilli (Üye)

Karabük Tabip
Odası

Kayseri Tabip Odası

Prof. Dr. Aynur
Karadenizli’nin mesajı:

Kocaeli Tabip Odası geçtiğimiz
Mayıs ayında, bir seçim sürecini
daha güçlenerek tamamlamış bu-
lunmaktadır. Odamıza gelerek oy

veren tüm meslektaşlarımıza ön-
celikle teşekkür ediyorum.

Sağlık; ruhsal, bedensel ve top-
lumsal olarak bir bütündür. Bi-
lindiği üzere, tabip odaları temel
olarak sağlık hakkını korumak
amacıyla çalışan meslek örgütle-
ridir.

Kocaeli Tabip Odası olarak, ön-
celikle hekimlerin ve tüm sağlık
çalışanlarının sağlık sistemi içe-
risinde haklarının gözetilmesi te-
mel amacımızdır.

Odamız, hem Sağlıkta Dönüşüm
Programı’nın sonuçları, hem de
Kocaeli ve çevresine ait yoğun
ve değişken bir gündem ile karşı
karşıyadır. 

Hekimlik mesleği; tıp fakülte-

sindeki öğrenci döneminden,
emekliliğe kadar geçen sürede
çok sayıda sorunları bünyesinde
barındırmaktadır.

Sağlıkta şiddet, yıpranma payı,
iyi hekimlik değerlerinin gittikçe
kaybedilmesi, hasta hekim ilişki-
sinin gün geçtikçe daha çok müş-
teri-satıcı ilişkisine dönüşmesi,
emeğimizin madden ve manen
değersizleştirilmesi bunlardan bir-
kaçıdır. Bu sorunlara gün geçtikçe
yenileri eklenmesi sonucu, gele-
cekle ilgili kaygılar ve umutsuzluk
büyük artış göstermektedir. 

Unutmamalıyız ki, ölüm döşe-
ğinde çok sayıda hastayı hayata
döndürdüğümüzdeki kararlılık ve
inançla bu olumsuz şartlardan

meslektaşlarımız arasında işbirliği,
destek ve ortak mücadele anlayışı
ile kurtulmayı başarabiliriz. Bu
vesile ile Kocaeli’deki tüm he-

kimleri odamıza üye olmaya ve
hep beraber ülkenin sağlık politi-
kasına katkıda bulunmaya davet
ediyorum.

Yönetim Kurulu
Aynur Karadenizli
(Başkan)
Ersin Karagöz 
(Genel Sekreter)
Ahmet Hamdi Durukal
(Muhasip Üye)
Zeki  Hamşioğlu (Veznedar)
Gülşen Ekingen Yıldız (Üye)
Orhan Fındık (Üye)
Mustafa Kara (Üye)

Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu

Kocaeli Tabip Odası 
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Yönetim Kurulu
Şaban Ünsal (Başkan)
Ramazan Şahin
(Genel Sekreter)
Ülker Vural (Muhasip Üye)
Nilüfer Hamidiye (Üye), Alparslan Yiğit (Üye)

Kırıkkale Tabip
Odası

Yönetim Kurulu
Atila Ergenekon (Başkan)
Halil Muhacir (Genel Sekreter)
Mesut Gürel (Üye)
Özcan Kartal (Üye)
Bahadır Tunçol (Üye)

Kırklareli
Tabip Odası

Yönetim Kurulu
Süleyman Doğruer (Başkan)
Bekir Sert (Üye)
Reşit Uzunköprü (Üye)
Mesut Ünal (Üye)
Levent Küçükalpelli  (Üye)

Karaman
Tabip Odası

Dr. Hasan Semih
Bilgin’in mesajı:

Sevgili Meslektaşlarım,
Manisa Tabip Odası yönetim

kurulu 2016-2018 dönemi, daha
önce ki dönemler de oda seçilmiş
kurullarında görev almış arkadaş-
larımızla birlikte, ilk kez görev
alan iki arkadaşımızın da katılı-
mıyla göreve başlamış bulunuyor.

Üstlendiğimiz görevin öneminin
ve sorumluluğumuzun farkındalığı
ile genelde Türk Tabipleri Birli-
ği’nin, yerelde Manisa Tabip Oda-
sı’nın geçmişten günümüze taşıdığı
halkın sağlığını korumak, geliş-
tirmek, meslektaşlarımızın hakla-
rını savunmak ve geliştirme mü-
cadelesinden ve kazanımlarından
güç alarak önümüzde ki süreçte
örgütsel güce olan inancımızla,
meslektaşlarımızla dayanışma içe-
risinde bu mücadeleyi sürdürece-
ğiz. Sağlık ortamının ve meslek-
taşlarımızın bugün içerisinde bu-
lunduğu sorunların ve bunların
nedenlerinin farkındayız. Sağlıkta
dönüşüm adı ile uygulamaya ge-
çirilen sağlık politikalarının temelde
sağlığın piyasa koşullarına terk
edilmesi dışında bir amaca hizmet
etmediğini tespit etmek durumun-
dayız. Temel sağlık göstergelerinin
bu ülke insanlarının hak etmediği
yerlerde olması, sunulan hizmetin
sayısal kışkırtılmışlığı ile niteliğinin
de giderek sorgulanır hale gelmesi
yanında,  gittikçe ağırlaşan bu
yükü performans baskısı ile taşı-
mak zorunda bırakılan meslektaş-
larımızın tükenmişlikleri, değer-
sizleştirilmeleri, itibarsızlaştırıl-
maları ve her türlü şiddete maruz
kaldıklarını görmek kabul edilebilir

değildir. Meslektaşlarımız bugün
görev yaptığı tüm kurumlarda so-
runlar yaşamaktalar. Mesleklerini
huzurlu bir ortamda, huzur içeri-
sinde icra etmekten uzak, adeta
sahipsiz bir biçimde,  popülizme
kurban edilmiş sağlık politikala-
rının içinde çırpınıp durmaktadırlar.
Mutlu ve huzurlu bir emekliliği
bile hayal edemez duruma gelmiş,
yönetsel mekanizmalardan da
umutlarını kesmiş durumdadırlar.
Böyle bir ortamda Manisa Tabip
Odası olarak önümüzde ki dönem
de öncelikle hekim emeğini de-
ğersizleştiren ve sömüren, halkın
nitelikli sağlık hizmeti almasına
engel politikalara karşı meslek-
taşlarımızın farkındalıklarını artı-

rarak, ancak ve ancak daha güçlü
bir meslek örgütü ile bu yıkıcı sü-
reçle mücadele edebileceğimizi
anlatmaya çalışacağız. Bunu ya-
parken ülkemizin bugün içinden
geçtiği yıkıcı ve kutuplaştırıcı sü-
recin mücadelemizi geriletmesine
içini boşaltmasına izin vermeme
gayreti içerisinde olacağız. Bununla
birlikte aydınlanma devriminin
önemli neferlerinden olan hekim-
lere önümüzdeki süreçte gerici-
leşmeye karşı verilecek mücade-
lede de dün olduğu gibi bugün de
önemli görevler düştüğünün far-
kındayız. Biliyoruz ki daha iyi
sağlık, daha iyi hekimlik, daha
sağlıklı çevre, daha iyi yaşam
hakkı talebimiz için öncelikle ya-

şadığımız atmosferin de bağımsız,
demokratik, bilimsel, özgürlükçü
ve barışçıl olmasını da talep et-
memiz gerekmektedir. Yeni dö-
nemde görev alan tüm Tabip Oda-
ları yönetimlerine ve Merkez Kon-
seyine başarılar dilerken, Bu kadim
coğrafyanın dört bir yanında her
türlü zor koşullarda sağlık hizmeti
vermeye çalışan tüm meslektaş-
larımı;  tabip odası ne yapmalı di-
yerek meslek örgütüne destek  ve-
rerek  güçlendireceğine, farklılık-
larımızın zenginliğe dönüşeceği
ve özgür bir ülkeye olan inancımla,
sevgi ve saygı ile selamlıyorum.
Biliyorum ki yalnız değiliz, Biliniz
ki yalnız değilsiniz. Hoşçakalın,
Dostçakalın.

Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Hasan Semih Bilgin
(Başkan)
Orhan Köker (Genel Sekreter)
Mine Çetin Balıkçı
(Muhasip Üye)
Ali Sarıçam (Veznedar)
Doğuş Coşkun (Üye)
Ali Erem (Üye)
Kenan Kaya (Üye)

Manisa Tabip Odası

Mardin Tabip
Odası Yönetim
Kurulu
Hacı Zeki Uzun 
(Başkan)
Ramazan Kaya 
(Genel Sekreter)
Yavuz Adıbelli 
(Muhasip Üye)
Berivan Tunca 
(Veznedar)
Osman Sağlam 
(Üye) Dr. Hacı Zeki

Uzun’un mesajı: 
Etkin, Demokratik, Ka-

tılımcı ve mücadeleci bip
Tabip Odası için iyi ve
onurlu hekimlik mücade-
lemiz sürecek. Demokrasi,
İnsan Hakları, hekim ve
hasta haklarının savunucusu
olacağız. Çağdaş, Laik ve
Demokratik bir Ülkede ba-
rış içinde yaşam dileğimizi
dile getireceğiz. Sağlığın
barışa giden bir yolda köprü
olduğunu unutmayacağız.
Şiarımızı her yerde dile ge-
tirdik getirmeye devam ede-
ceğiz. 

Mardin Tabip Odası Yönetim Kurulu

Mardin Tabip Odası

Dr. Hacı Zeki Uzun

Dr. Hasan Semih Bilgin

Yönetim Kurulu
Mehmet Ali Gökçe (Başkan)
Musa Bacaksız (Genel Sekreter)
Oğuz Türkay (Muhasip Üye)
Osman Gençer (Veznedar)
Ulaş Karsan (Üye), Ulaş Sağlam (Üye)
Mekin Sezik (Üye)

Isparta-Burdur
Tabip Odası
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Yönetim Kurulu
Hakkı Turan
(Başkan)
Gülçin Kınay Polat 
(Genel Sekreter)
Vehip Keskin 
(Muhasip Üye)
Sabiha Ercan
(Veznedar)
Ahmet İpek (Üye)
Hayrettin Şahin (Üye)
Ali İhsan Uysal (Üye)

Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Hakkı Turan

Yönetim Kurulu’nun
mesajı:

Sevgili Dostlar Merhaba,
Klasik söylemle biz de Muğ-

la’da yasal zorunluluk nedeniyle
seçimimizi yaptık ve bayrağı
devraldık. Aslında devraldığımız
ya da devralacağımız da yok.
Az sayıda ki oda aktivisti arka-
daşla bundan önce olduğu gibi
bundan sonra da hep birlikte ça-
lışmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin içinde bulunduğu

yakıcı ve yıkıcı koşullarda ..ca-
ğız, …ceğiz  ile biten cümleler
kurmak oldukça zor ve  bu ka-
ranlık günlerde ilerisi için reel
projeksiyonlar yapabilmek de o
denli güç. Toplumsal barışı ön-
celeyen, hiç kimseyi ötekileş-
tirmeye, çağdaş, laik, demokra-
tik, sosyal bir hukuk devletinde
yaşamanın bir özlem değil ger-
çeklik olması için çalışan etkin
demokratik ve de katılımcı bir
tabip odası olmaya devam ede-
ceğiz.

Muğla Tabip Odası

Yönetim Kurulu
Hüseyin Ergün (Başkan)
Cahit Uçar (Genel Sekreter)
Yücel Şal (Muhasip Üye)
Osman Özsoy (Üye)
Bülent Yalçın (Üye)

Nevşehir
Tabip Odası

Yönetim Kurulu
Fikret Aydın (Başkan)
Nazım Aydemir (Genel Sekreter)
Önder Durmaz (Muhasip Üye)
Baran Tureli (Üye)
Cemal Kaçar (Üye)

Muş Tabip
Odası

Dr. Asu Kaya’nın
mesajı:

Osmaniye Tabip Odası Yö-
netim Kurulu görev ve etkinlik
planı

Odamızın yönetim kurulu gö-
reve geldikten sonra ilk uygula-
ması komisyonlarda çalışmak
isteyen meslektaşlarımızın görev
bölümlerini belirliyoruz.Bu an-
lamda komisyonların ilgi alan-
larına göre,yönetim olarak et-
kinlik programlarımızı oluştu-
ruyoruz. Odamızın "Hipokrat"
adlı yayın bültenini iki ayda bir
düzenli olarak çıkartmayı plan-

lıyoruz. Aynı zamanda etkin bir
WEB sitesi ile oda çalışmaları-
mızı ve etkinliklerimizi duyur-
mak, öncelikli hedefimizdir. He-
kimlerimize ve sağlık çalışan-
larına Hukuki destek vermek
için Avukat desteği sağlamak-
tayız.Gerek devlet, gerekse özel
sektörde çalışan arkadaşlarımızın
sorunlarını yerindelik esasına
dayanarak,komisyonda görevli
arkadaşlarımızla bağlantıya ge-
çerek ulaşmayı planlıyoruz. Sağ-
lıkta şiddet üzerine hem il ge-
nelinde hemde Türkiye çapında
diğer meslek odalarıyla iletişimde

olup,sesimizi ve tepkimizi du-
yurmaya çalışıyoruz. Oda olarak
düzenleyeceğimiz etkinliklerin
duyurulması, katılımın sağlan-
ması için çok yönlü çalışmalar
yapıyoruz. Gezi, sanat, kültür,
bilgilenme, bilgilendirme, çevre
sağlığı ve duyarlılığı gibi bir
çok konuda yapacağımız eylem
planlamalarının alt yapısını oluş-
turmaktayız.

Kısacası daha yeni oluşan yö-
netimimizle dopdolu 2 yılı ge-
çirmeyi planlamaktayız. Faaliyet
ve eylemlerimizi TTB'ye yeri
geldiğinde bilgi verip, fikir almak

konusundaki emeklerimiz say-
gıyla desteklemenizi bekliyo-
ruz.

Yönetim Kurulu
Asu Kaya
(Başkan)
Ahmet Alptekin Keçebaş
(Genel Sekreter)
Arkun Aytutuldu
(Muhasip Üye)
Osman Atılgan 
(Veznedar)
Mehmet Temel (Üye)

Osmaniye Tabip Odası

Dr. Asu Kaya

Yönetim Kurulu
Özgür Enginyurt (Başkan)
Tahir Can Türkeli(Genel Sekreter)
Tansel Okan (Muhasip Üye)
Bülent Kement (Veznedar)
Kerim Adar (Üye)
Mahmut Bekir Gürcan (Üye)
Atilla Öztürk (Üye)

Ordu Tabip
Odası

Yönetim Kurulu 
Zelkif Akgül (Başkan)
Cengiz Duygulu (Genel Sekreter)
Cüneyt Beyaz (Muhasip Üye)
Asım Müftüoğlu (Üye)
Ömer Sümer (Üye)

Rize-Artvin
Tabip Odası

Yönetim Kurulu
Edip Mahmut Tezel (Başkan)
Selçuk Sağbil (Genel Sekreter)
Beyatlı Ercan (Muhasip Üye)
Murat Boyraz (Üye)
Şahiner Sezgin (Üye)

Sinop Tabip
Odası

Osmaniye Tabip Odası Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Ekrem Bilek (Başkan)
Abdülkahar Yıldız (Genel Sekter)
Muğdat Balta (Muhasip Üye)
Akın Uysal (Üye)
Nimetullah Can (Üye)

Siirt Tabip
Odası
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Dr. Fırat Karadeniz’in
mesajı:

1972’de kurulan odamızın 23.
Dönem başkanlığına meslektaş-
larımızın teveccühü ile 1 Mayıs
2016’da seçildik. Sivil toplum,

devletten ayrı ve bağımsız bir ya-
pısı olan, gönüllülük esasına göre
hareket eden ve toplum menfaatleri
doğrultusunda çalışan kuruluşlar
olarak ifade edilebilir. Meslek
odalarımızın performansı sivil top-

lum ve katılımcı demokrasimizin
henüz istenilen seviyede olmadı-
ğını göstermektedir. Hekimlerin
kendisini ilgilendiren konularda
söz sahibi olmalarını ve böylece
etkin olarak yönetime katılmalarını
sağlamada önemli bir araç olan
tabip odaları bugüne kadar etkin
bir şekilde kullanılamamış aksine
hekimlerin odalardan uzak kal-
masına sebep olmuştur. Bu se-
bepler iyi tahlil edilmeli ve sivil
toplumun en önemli parçalarından
olan tabip odaları işlerlik kazan-
malıdır. Bu minvalde tüm hekim-
leri kucaklayacak, sorunlarını bilen
ve çözüm üretebilecek bir ekiple
yola çıktık. Her hekime ‘benim
odam’ diyebileceği aidiyet duy-
gusu hissettirebilecek bir anlayışla;
süreli bir yayın, sorunlara çözüm

odaklı yaklaşım, Tıp Fakültesi,
EAH klinikleri ve 1. Basamak
sağlık hizmetlerini yürüten aile

hekimleri ile ortak projeler geliş-
tirmek için yeni dönemde tüm
gücümüzle çalışacağız.

Sakarya Tabip Odası Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Fırat Karadeniz 
(Başkan)
Rıdvan Karagöz
(Genel Sekreter)
Savaş Taşkıran 
(Muhasip Üye)
Yücel  Alkaya
(Veznedar)
Mehmet İlbaş (Üye)
Mehmet Sühha  Bostancı (Üye)
Esra Yazıcı (Üye)

Sakarya Tabip Odası 

Şanlıurfa Tabip Odası
Yönetim Kurulu
Eyyüp Şelli 
(Başkan)
Abdullah Solmaz
(Genel Sekreter)
Abit Demir 
(Muhasip Üye)
Emine Zeynep Tarini
(Veznedar)
Dursun Çadırcı (Üye)
Şenay Koçakoğlu (Üye)
Ömer Melik (Üye)

Dr. Fırat Karadeniz

Dr. Eyyüp Şelli

Yönetim Kurulu’nun
mesajı: 

Önümüzdeki Dönem İçin
Yapmayı Planladığımız
Çalışmalar

• Tıp mesleğinin saygınlığını,
meslek onurunu en üst
düzeyde tutmak için ça-
lışmalar yapmak.

• Hekim odaklı yürü-
teceğimiz çalışmalarla
meslektaşlarımızın oda-
mıza olan ilgisini ve bağ-
lılığını artırmak.

• Odamıza gö-
nüllü yeni üyeler kazan-
dırmak. 

• Aile Sağlığı Merkez-

leri, özel sağlık kuruluşları ve ka-
muda çalışan meslektaşlarımızın
vakıf olduğumuz sorunlarına yö-
nelik, gerek oda faaliyetleri ile
gerekse Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi ve ilgili Kollarda
yürütülecek çalışmalarda aktif gö-
rev alarak,  çözümler aramak,

meslektaşlarımızın yanında ol-
mak.

• İşyeri hekimliği ve iş sağlığı
alanında Tabip Odası’nın azaltılan
etkisini tekrar artırmak ve bu ko-
nudaki yasal yetkilerimizi kullan-
mak.

• Sürekli Tıp Eğitimi çalışma-

larını her alanda sürdürmek.
• Başlanmış olan "Akademik

Odalar Birliği" kuruluş çalışma-
larını tamamlayarak,  diğer aka-
demik odalarla birlikte ortak ça-
lışmalar yapmak.

• Tekirdağ ve Trakya bölgesinde
yaşayan insan ve diğer canlıların

sağlığını, doğayı olum-
suz etkileyen insan kay-
naklı çevresel felaketlere
karşı mücadele etmek.

• Son yıllarda yalnız-
laşan meslektaşlarımızın
bir araya gelmelerini ve
tanışmalarını sağlayacak
sosyal ve kültürel etkin-
likler (piknik, müzik,
gezi, tiyatro v.s.) düzen-
lemek.

Yönetim Kurulu
Gökhan Gözde
(Başkan)
Ebru Atilla 
(Genel Sekreter)
Nurdoğan Yavuz
(Muhasip Üye)
Osman Melih Beysel
(Veznedar)
Hakkı Burç Baykaran
(Üye)
Tolga Kara (Üye)
Nejla Molla (Üye)

Tekirdağ Tabip Odası 

Tekirdağ Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Eyyüp Şelli’nin
mesajı:

8 Mayıs 2016 tarihinde Şanlı-
urfa'da yapılan Tabip odası seçimi
hekimlerimizin yüksek katılımıyla
gerçekleşmiştir. Birleşik Hekim
Platformu olarak Dr. Eyyüp Şelli
başkanlığında, seçim kampanyası
süresince olağan üstü aktif çalış-
mamız, sahanın sorunlarını  tüm
yerel idarecilere iletmemiz seçime
yoğun ilgi gösterilmesini sağla-
mıştır. Ayrıca sağlık sektörü dı-
şında hizmet veren kurumlar zi-
yaret edilerek istişareye azami
önem vermemizin ve medya ara-

cılığı ile hekimlerimizin ve va-
tandaşlarımızın takibine sunma-
mızın da büyük etkisi olmuştur.

Yeni yönetim olarak kararlı, di-
namik ve kapsayıcıyız. Sorunla-
rımızı ancak meslek odamızın
güçlü olması ve sesimizin gür
çıkmasıyla çözebiliriz. Meslek-
taşlarımızın sorunlarını  dinleyip
ortak akılla çözebileceğimizi sa-
vunuyoruz. 

Hedeflerimiz:
1- Odamızı aktif hale getirmek,

hekimlik değerlerimizi hatırlatmak
ve yüceltmek, ideal koşullarda iyi
hekimlik ortamını tesis etmek, 

2- Tabip odamızın yer sorununu

çözmek,
3- Hekim evi açmak,
4- Hekimlere sertifikasyonlu

eğitimler düzenlemek,
5- Halkımıza sağlık eğitimi ver-

mek,
6- Ücret eşitsizliğine sebep

olarak iş barışını bozan sözleşmeli
çalışma konusunun çözülmesini
sağlamak,

7- Saha ile sürekli istişare içinde
bulunarak ilgili kurum ve idarelerle
köprü olup çözüm odaklı çalışmak 

8- Düzenli aralıklarla odamıza
ait dergi çıkarmak.

Şanlıurfa Tabip Odası
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Dr. Ahmet Rıza Güner’in
mesajı:

2014-2016 döneminde başarılı
faaliyetlere* imza atan Trabzon Ta-
bip Odası yönetimi, önceki dönemde
olduğu gibi, 2016-2018 döneminde
de etik kurallar çerçevesinde hekim
ve sağlık çalışanlarının haklarını
savunmak, sosyal ve kültürel pay-
laşımlara önem vererek hekimler
arası işbirliğini sağlamak, hekimlik
mesleğinin evrensel kurallarını il-
gilendiren toplumsal olaylarda görüş
bildirmek, sağlık politikalarını ge-
liştirmek adına çözüm önerilerini

sunma misyonu ile Trabzon’daki
tüm hekimler arasında güçlü bir
işbirliği sağlamayı ve hekim hak-
larını uluslararası standartlara ulaş-
tırmayı hedefleyen, gücünü üyele-
rinden alarak ilin sağlık politikala-
rında söz sahibi bir oda haline ge-
tirme vizyonunda, sosyal, sanatsal
faaliyetleri artırarak ve tüm gücü-
müzle hekimlerimizin yanında ol-
maya, onlara destek vermeye, he-
kimlerin bağımsız, örgütlü ve güçlü
sesi olmaya devam edecektir. 

*http://www.trabzonto.org.tr/ima-
ges/2014-2016_Faaliye_Raporu.pdf

Yönetim Kurulu
Ahmet Rıza Güner
(Başkan)
Kibar Yaşar Güven 
(Genel Sekreter)
Mustafa Arslan
(Muhasip Üye)
Ebru Sivri (Veznedar)

Yücel Koçak (Üye)
Selma Özkan (Üye),
Serdar Türkyılmaz (Üye)

Trabzon Tabip Odası

Yönetim Kurulu’nun
mesajı:

Ülkemiz ne acı ki belki de ta-
rihinin en zor sürecini yaşamak-
tadır. Gün geçmiyor ki çatışmalar
ve ölümler olmasın, ülkemize
füzeler düşmesin, canlı bomba-
larla yüzlerce insanımız parça-
lanmasın.

Ülkemizin kurtuluş ve kurtu-
luşunu anlamlandıran bayram-
larımız adeta iptal edilmiş, La-
iklik, Cumhuriyet, Önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk gibi ol-
mazsa olmaz değerlerimiz adeta
yok sayılmakta ve yok edilmeye
çalışılmaktadır.

Devletin sağlıktaki katkısının
yerini Tamamlayıcı Sağlık Sigorta
Sistemi, gittikçe artan hasta ka-
tılım payları, bulunmayan kanser
ilaçları ve Dünya Bankasının da-
yatmasına katıksız uyularak Sağ-
lıkta Dönüşüm Programı uygu-
lanmaktadır. Hekimler fazla sa-
yıda hasta bakmaya zorlanmakta,
sistemin tüm mağduriyetinin tep-
kisi hekime yöneltilmektedir. He-
kimler şiddet mağduru olmaya
artarak devam etmektedir. Öğ-
retim üyeleri performans kıska-
cına alınmakta, asistanlar ise kö-
leleştirilmektedir. Birinci basamak
sağlık hizmetleri ise henüz ne
olduğu bilinmeyen HASAM
(Halk Sağlığı Merkezi) larla ye-
niden düzenlenmeye çalışılıyor.
TSM Hekimleri, Aile Hekimleri
artan iş yükü ve angaryaların al-
tında ezilmektedir. Acil servisler
hasta yoğunluğundan çalışama-
maktadır. Çalışan hekimlerin ma-
aşları yoksulluk sınırını zorlarken,
emekli hekim maaşları ise açlık
sınırı düzeyindedir.

Ülkemizdeki hukuksuzluklara
karşı, bizi karanlığa çekmeye ça-
lışan iç ve dış güçlere karşı, mes-

leğimizin itibarsızlaştırılmasına
karşı duracak ve tüm bunları de-
ğiştirebilecek toplumsal gücü-
müzün olduğuna inancımız tam-
dır. Gücümüz bilimden, hukukun
üstünlüğüne inancımızdan ve da-
yanışmanın gücünden almakta-
dır.

Ülkemiz karanlık günler ya-
şamakta olsa da iyimserliğimiz
ve inancımızla, meslek onuru-
muzu, iyi hekimliği, özlük hak-
larımızı savunmak için birlikte
mücadele edeceğiz ve kazana-
cağız.

Dr. Erol İnan

Uşak Tabip Odası Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Erol İnan
(Başkan)
Ahmet Çiftçi
(Genel Sekreter)
Filiz Kurt 
(Muhasip Üye)
Ebru Aydemir 
(Veznedar)
Mahmut Kazım İnan İlter
(Üye)

Uşak Tabip Odası 

Prof. Oğuz Uzun’un
mesajı:

Sevgili Meslektaşlarım,
Sağlık ortamı gerçekten zor

günlerden geçiyor. Sağlıkta dö-
nüşüm programı ile birlikte artan
şiddet, performans sisteminin oluş-
turduğu artan yük ve adaletsiz-
likler, hekimler arasındaki barışın
bozulamaya çalışılması,  sağlık
ile ilgili alınan hiç bir kararda he-
kimlerin görüş ve düşünceleri so-

rulmaması ve buna ilave olarak
ülkenin en yetişmiş, çalışkan ve
üretken bu grubunu hiçe sayan,
aşağılayan yüksek perdeden söy-
lemler en başta gelen sorunlarımız
gibi gözüküyor. 

Tabip Odası organlarında görev
alınmasının aslında bir gönül işi
olduğunu düşünüyorum. Şimdi
sıra bizde ve Samsun’da hekim-
lerin moralleri gerçekten çok bo-
zuk, çünkü geçtiğimiz yıl içinde
Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur
Dağdemir’i kalleş saldırılar ile
kaybettik. 

Yönetim Kurulu ve diğer or-
ganlar ile birlikte Samsun Tabip
Odasında görev alan tüm arka-
daşların önümüzdeki iki yıllık dö-
nemde Samsun’daki bu moral bo-
zucu ortamı değiştirmek için ça-
balayacağımız söyleyebilirim. He-
kim haklarını korumak, hekimlik
değerlerini yükseltmek, sosyal ve
kültürel anlamda hekimlere katkıda
bulunmak en önemli öncelikleri-
miz olacaktır.

Yönetim Kurulu
Oğuz Uzun 
(Başkan)
Nilgün Cengiz
(Genel Sekreter)
Zeliha Tekcan
(Muhasip Üye)
Ayfer Kamalı Polat (Veznedar)
Canan Albayrak (Üye)
Özgür Ecemiş (Üye)
Murat Erkan (Üye)

Samsun Tabip Odası

Yönetim Kurulu
Özgür Deniz Değer (Başkan)
Ömer Sezer (Genel Sekreter)
Mehmet Melek (Muhasip Üye)

Hasan Polat (Veznedar)
İsmet Alkış (Üye)
Erkan Doğan (Üye)
Ahmet Koç (Üye)

Van-Hakkari Tabip Odası

Yönetim Kurulu
Ali Aydın (Başkan)
Koray Öztürk (Genel Sekreter)

Cüneyt Kutluk (Üye)
Burak Kılıç (Üye)
Mehmet Zeki Ağdaşan (Üye)

Yozgat Tabip Odası

Yönetim Kurulu
Şenol Yavuz (Başkan)
Rıza Yılmaz (Genel Sekreter)

Volkan Bilge Yiğit 
(Muhasip Üye)
Selim  Aydemir (Üye)
Murat Babalık (Üye)

Zonguldak  Tabip Odası

Yönetim Kurulu
Sedat Özbay (Başkan)
Ömer Faruk Güzelimdağ
(Genel Sekreter)

Abuzer Coşkun (Muhasip Üye)
Alpaslan Aydın (Üye)
Ünal Özüm (Üye)

Sivas-Erzincan Tabip Odası

Yönetim Kurulu
Lütfi Tiyekli (Başkan)
Mustafa Eren (Genel Sekreter)
Halil Sütyemez (Muhasip Üye)

Ayça Şafak  Tekin (Veznedar)
Ekrem Aksu (Üye)
Cengiz Dilber (Üye)
Hacı Ali Genç (Üye)

Kahramanmaraş 
Tabip Odası
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 3
Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirdiği top-
lantısında aldığı kararla, silahlı çatışmalarda
sağlık hizmetlerinin ve sağlık personelinin
korunmasıyla ilgili tüm uluslararası anlaş-
maları, sözleşmeleri, kararları ve açıklamaları
hatırlatarak, devletlere bu konuda acil bir
dizi önlemin alınması çağrısında bulundu.

Sağlık personelinin korunması
için var olan yasal düzenlemeler
gözden geçirilmeli

BM Güvenlik Konseyi’nin kararında, ön-
celikle sağlık hizmetlerinin, sağlık çalışan-
larının, insani yardım personelinin, sağlık
personelinin ulaşım araçları ve donanım-
larının çatışma ve savaş durumunda ko-
runması için var olan yasal düzenlemelerin
gözden geçirilmesi ve gerektiğinde yeni
yasal düzenlemelere gidilmesi gerektiği
belirtildi.

Çatışma ve savaş ortamlarında sağlık ça-

lışanlarına ve sağlık kuruluşlarına yönelik
engelleme, tehdit, fiziksel saldırı olaylarına
ilişkin verilerin toplanmasının ve bu alandaki
güçlükler ile örnek uygulamaların payla-
şılmasının önemine değinilen kararda, bu
saldırıların ve tehditlerin önlenmesine yö-
nelik çabaların BM’ce destekleneceğinin
altı çizildi.

Kararda, devletlerin uluslararası hukuk
çerçevesindeki ilgili yükümlülükleri doğ-
rultusunda, cezasızlık durumuna son verme
ve uluslararası insani hukuku ihlal eden-
lerden hesap sorma yükümlülüğü olduğu
hatırlatılarak, cezasızlığın önlenmesi, hesap
verilebilirliğin sağlanması ve mağdurların
korunmasını sağlayacak biçimde iç ve ulus-
lararası hukuk çerçevesinde harekete ge-
çilmesi gerektiği vurgulandı.

Sağlık personelinin, kimden yana olduk-
larına bakmaksızın, salt ihtiyaçlar temelinde
hasta ve yaralılara hizmet vermek için ça-
tışma bölgelerinde bulundukları ve bunun
mesleki etik sorumlulukları olduğu hatır-
latılarak, görevlerini yaptıkları için ceza-
landırmaya maruz kalmamaları gerektiğinin
altı çizildi.

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağ-
lığı Kolu tarafından düzenlenen
“Tıbbın Alternatifi Olmaz” başlıklı
sempozyum, 28-29 Mayıs 2016
tarihlerinde İstanbul Tabip Oda-
sı’nın ev sahipliğinde gerçekleş-
tirildi. Sempozyum, “Geleneksel,
Alternatif, Tamamlayıcı Tıp”
(GATT) başlığı altındaki sağlık
uygulamalarının giderek yaygın-
laştığı Türkiye’de, GATT konu-
larını derinlemesine tartışma ve
bu başlıklara ilişkin hekim yak-
laşımını ele alma amacıyla dü-
zenlendi.

Sempozyumun ilk günü Dr. Os-
man Öztürk’ün kolaylaştırıcılığını
yaptığı, Doç. Dr. İlker Belek ve
Prof. Dr. Mine Sibel Gürün’ün
konuşmacı olduğu “Geleneksel,
Alternatif, Tamamlayıcı Tıp
(GATT) Denilen Uygulamalara
İdeolojik, Sosyal ve Ekonomik
Açıdan Yaklaşım” başlıklı otu-

rumla başladı.
Dr. Ali Çerkezoğlu’nun kolay-

laştırıcılığını yaptığı, Prof. Dr. Er-
sin Yarış ve Prof. Dr. Şule Kal-
kan’ın konuşmacılığını yaptığı
“Geleneksel, Alternatif, Tamam-
layıcı Tıp Uygulamalarına Far-
makolojik Yaklaşım” başlıklı otu-
rumun ardından, GATT Uygula-
malarının Sağlık Açısından Risk-
lerinin ve Tehditlerinin ele alındığı
oturumlarla ilk gün programı sona
erdi.

Sempozyumun ikinci günü ise,
Dr. Hüseyin Demirdizen’in ko-
laylaştırıcılığını yaptığı Prof. Dr.
Murat Civaner, Prof. Dr. Atila
Karaalp ve Av. Ziynet Özçelik’in
konuşmacı olduğu “GATT Uygu-
lamalarına Etik ve Hukuksal Açı-
dan Yaklaşım” başlıklı oturumla
başladı. Öğleden sonra ise “GATT
Uygulamalarına Hekim Yaklaşımı”
başlıklı yuvarlak masa toplantısı
gerçekleştirildi.

Sempozyumda öne çıkan
ve ortaklaşılan noktalar

Sempozyumda, geleneksel ve
alternatif tıp uygulamalarının çok
azında bilimsel kanıt olduğu, ço-
ğunun etkisiz olduğu veya diğer
tedavilerle etkileşerek insan sağlığı
için zararlı olduğu vurgusu öne
çıktı.  

“Hekimlerin tüm hastalarına ge-
leneksel ve alternatif uygulamaları
kullanıp kullanmadığını sormala-
rının gerekli olduğu” yönünde or-
taklaşılırken, hekimler için GATT
uygulamalarında sağlık sonuçları
ile ilgili başvuru kitabı ve web
sayfası hazırlanması gerektiği be-
lirtildi.

Günümüzde dünyada her 3 ki-
şiden birinin GATT uygulamala-
rına başvurduğunun ve bunun son
20 yılda arttığının belirtildiği sem-
pozyumda, bu haliyle GATT’ın
bir “pazar”a dönüştüğüne ve artık
devasa bir ekonomik boyutu bu-
lunduğuna dikkat çekildi. Bu bağ-

lamda, GATT reklamları ile ilgili
harekete geçilmesi ve bunların
denetim altına alınması için bir
mekanizma gerekliliğinin altı çi-
zildi. Ayrıca Türkiye’de var olan
“aktar gerçeği”ne ve denetimsiz-
liğine dikkat çekilerek, bu konuda
mevcut mevzuatın güncellenmesi
ve yaşama geçirilmesi gerektiği
kaydedildi.

GATT uygulamalarından çok
azının etkinliğinin kanıtlanmış ol-
duğu vurgulanarak, bu gerçeğin
hekimlerle ve toplumla güçlü bir
şekilde paylaşılması önemine de-
ğinildi. Sağlığı tehdit eden GATT
uygulamalarının bildirilmesi için
farkındalık oluşturulması gerektiği
ve bunun bir hekim sorumluluğu
olduğu vurgulandı. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, çatışma ortamlarında sağlık
hizmetlerinin ve sağlık personelinin korunması için acil bir dizi önlem
alınması çağrısında bulundu.

Tıp Dünyası 
ANKARA 

Tıp Dünyası 
İSTANBUL

Açık mektup ve
Hükümetlere
çağrı

Güvenlik Konseyi’nin
kararının ardından, Dünya
Tabipler Birliği (WMA) ve 36
ulusal tabip birliğinin
aralarında olduğu 45
kuruluşun oluşturduğu
“Sağlık Hizmetleri Tehlikede
Girişimi”, BM üye devletlerine
açık mektup yazarak,
Hükümetlerden çatışma
ortamlarında sağlık
hizmetlerinin ve sağlık
personelinin korunmasına
yönelik önlemleri harekete
geçirmelerinin talep
edilmesini istedi.
Sağlık Hizmetleri Tehlikede

Girişimi
tarafından Birleşmiş Milletler
üyesi tüm devletlere iletilmek
üzere hazırlanan açık
mektupta ise, alarm zilinin
çalmaya devam ettiği
vurgulanarak, “Sağlıkçılar,
silahlı çatışmalar sırasında
hasta ve yaralı erkeklere,
kadınlara ve çocuklara
yardımcı olmaya çalışırken
öldürülüyor ya da yaralanıyor.
Sayısı belirsiz sağlıkçı
görevlerini yapmaktan
alıkonuluyor” denildi.
Mektupta, sağlık personeli
için ve kabul edilemez bu
durumdan etkilenen sivil
nüfus için acilen daha fazla
şey yapılması gerektiği
vurgulandı. 

Savaşların da gelip durmaları
gereken sınırlar vardır!

Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu İstanbul’da yapıldı

TTB Halk Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen “Tıbbın
Alternatifi Olmaz” başlıklı sempozyum, İstanbul Tabip
Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
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Hastanelerin acil servislerindeki
kalabalık, karmaşa ve hizmette
aksama, zaman zaman ortaya çı-

kan malpraktisleri, yetememe halini hepimiz
biliyoruz. Bunun ise Sağlıkta Dönüşüm
Programının bir başka görünümü olduğunun
da farkındayız. 2014 yılının verilerine göre
acil servislere toplam başvuru 104. 069.
447 rakamı ile ortaya konmuştur. Bunca
başvuru ülke nüfusundan fazla olup, çılgınca
bir durumdur.Bu işte bir tuhaflık olduğu
ortadadır, hastaların durumu çok mu acildir,
yoksa polikliniklerde yeterli hizmet ala-
madığı, katkı katılım ücretlerinden muaf
olmak için mi acil servislere yönelmektedir.
Sağlık Bakanlığı da sorunu fark ettiğinden
dolayı acil servislere başvuruyu azaltmak
için SGK’nın yeşil kod uygulaması, aile
hekimlerinin nöbet tutması gibi önlemler
almaya çalışmış ancak başarı elde edeme-
miştir.

Geçen yıldan acillere ilişkin aklımızda
kalanlar ise durumun ciddiyetine işaret
ediyor. Taksim İlk Yardım Hastanesi Acil
Servisi’nde çalışan asistanlar fazla iş yükü
nedeniyle toplu istifa etmiş, tek başına
yüzlerce hastaya bakmaya çalışan asistan
ise öfkeli hastaların fiziki şiddetine maruz
kalmıştı. Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi
acilinde ise bir asistan hasta yakınının sal-
dırısına uğramış, acil tıp asistanları topluca
bu şiddeti protesto etmişti. Ankara Hasta-
nesi’nin acil tıp servisinde çalışacak asistan
bulunamadığı için yönetim diğer branşlardan
uzmanlara, doçentlere nöbet tutturmak is-
temiş, izinleri kaldırmış, bunun üzerine
huzursuzluk ortaya çıkmış, acil servis bir
süreliğine kapatılmak zorunda kalmıştı.

Tüm bu yaşananlar,acil servislerin do-
nanım ve yetkinlik konusuna bir fokus
yapma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu
amaçla geçtiğimiz günlerde TTB’de benim,
Dr Filiz Ünal, ATO’dan Dr. Ebru Basa,
Dr. Zafer Çelik, Acil Tıp Uzmanı. Engin
Deniz Arslan, TOTBİD’den Doç Dr Emel
Gönen’in katılımıyla yuvarlak masa top-
lantısı yaptık. Acil tıp uzmanı Dr Mustafa
Karakuş’un katkılarıyla acil servislerin du-
rumuna ilişkin tespitlerde bulunduk. Genel

olarak, acil sağlık hizmetleri; alanda 112
ile yapılan ve hastanede acil servisler de
verilen hizmetler olarak ikiye ayrılmaktadır.
Ancak biz toplantımızda daha çok hasta-
nelerin acil servisleri üzerine konuştuk.

Ankara’da son 8 ay içerisinde Gar, Me-
rasim sokak, Güvenpark’ta peş peşe ger-
çekleşen talihsiz terör saldırıları, canlı bom-
balar sonucu yüzden fazla vatandaşımız
hayattan kopartılmış, çoğu ağır olmak üzere
yüzlercesi yaralanmıştır. Hastanelerimiz,
acil servislerinde yaralılara verilen ilk yar-
dım, yaşam desteği hizmeti ile öne çıkmıştır.
Acil hekimlerinin, cerrahların, branş uz-
manlarının ve sağlık çalışanların can hıraş
müdahaleleri oldukça kıymetlidir. Bu tür
insan hayatına, bedensel ve ruhsal sağlığına
tehdit tüm saldırılar acil servislerin önemini,
teknik donanım, koordinasyon gibi konuları
tekrar gündem yapmıştır.

Acillerin durumu, aksaklıklar
konusunda öne çıkan başlıklar:

-  Acil servisler amacına uygun çalıştırı-
lıyor mu?

-  Vakalar gerçekten acil mi, yoksa po-
liklinik hastası mı?

- Nöbet tutan acil uzmanı, asistanı, cerrah,
anestezist, hemşire, teknisyen sayısı yeterli
mi?

- Hastalar iyi hizmet alıyor mu?

- Acile başvuranlardan katkı payı alınmalı
mı, yoksa alınmamalı mı?

- Yeşil alan uygulaması gerçekten yapı-
labiliyor mu?

- Triaj uygulanabiliyor mu?

- 112 koordinasyon merkezi iyi çalışıyor
mu?

- Acil servislerde teknoloji ve alt yapının
bir standardı var mı?

- Acil servis mekanları alan ve mimari
erişilebilirlik konusunda uygun mu?

- Yoğun bakım yatağı, mekanik ventilatör,
acil BT, acil MR, USG cihazları yeterli
mi?

- Cihazların bakım onarımı yapılıyor
mu?

-  İlçe devlet hastanesi acillerinde nöbetçi
uzman ve cerrahlar olduğu halde çoğu acil
hasta neden takip edilmiyor da eğitim araş-
tırma hastanelerine sevk ediyor?

- Neden bazı hastaneler bölge hastanesi
gibi çalışıyor? Günlük 1000-1500 acil ya
da acil olmayan vaka bakılıyor.

- Neden çoğu kez özel hastaneler acil
vaka kabul etmiyor, acil müdahale için ge-
reken uzmanlık dallarından hekim bulun-
durmuyor, fark ücreti almaması gerekirken
bazen %200’e varan katkı payı ücretleri
alıyor?

- Acil tıp asistanları yeterli uzmanlık
eğitimi alabiliyor mu? İş yükü, nöbet sü-
releri, dinlenme alanları ideal mi?

- Hekimler ve sağlık çalışanlarının gü-
venliği sağlanıyor mu? Sağlık çalışanlarına
acillerde yönelen şiddet neden azalmıyor?

- Performansa dayalı ücretlendirme adil
mi? Hekimler bilgi ve emeğinin karşılığını
alabiliyor mu?

- Pratisyen hekimler, aile hekimleri acil-

lerde nöbet tutmalı mı, çalışmalı mı?

- Acili olmayan branşlardan asistanlar
uzmanlık eğitimi sırasında acil rotasyonuna
gelmeli mi? TTB’nin bu konuda acillerde
çalışmamalarına dair kazandığı dava var,
bu kararı başhekimlikler uyguluyor mu?

- Acillerin çalışma modelleri incelenmiş
mi en uygunu hangisidir? Arena tipi acil?

- İş yükü, vardiyalı çalışma, şiddet çalışan
stresini artırıyor. Acillerde çalışan hekim,
hemşire tüm sağlık çalışanları fiili hizmet
zammı, yıpranma tazminatı konusunda ne
diyor? Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın
son torba yasa tasarısı içinde geçen sadece
nöbeti dikkate alan önerisi yeterli midir?

- Sağlık çalışanlarının sağlığı, meslek
hastalığı riski dikkate alınıyor mu?

- Beyaz kod uygulaması etkin mi, yöne-
ticileri olumsuz etkileyip, performansı dü-
şürüyor kaygısı mı var?

- Hasta yatışlarının çoğu kez acilden ya-
pılması doğru mudur?

Bu konuda görüşünü aldığımız Türkiye
Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
ise bütüncül yaklaşmak açısından uygulanan
sağlık politikalarının ortaya konması, so-
runların tespiti ve çözüm önerilerinin sağ-
lanabilmesi için tüm sağlık hizmeti sunu-
cularının, bakanlığın, branş derneklerinin
katılımının sağlandığı bir çalıştay yapıl-
masının daha faydalı olacağını ifade et-
miştir.

Sonuç olarak; yuvarlak masa toplantı-
mızda yukarıdaki başlıkları içerecek bir
acil çalıştayının yapılabilme olanaklarının
araştırılması fikri öne çıkmıştır.

Mayıs 2016

Acil servislere bir bakış

Doç. Dr. Deniz Erdoğdu
TTB MK Üyesi
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29 Mayıs 2015 tarihinde görev
yaptığı hastanede katledilen Op.
Dr. Kamil Furtun, aramızdan ay-
rılışının birinci yılında, Türkiye’nin
dört bir yanında tabip odalarınca
düzenlenen etkinliklerle anıldı.
30 Mayıs 2016 Pazartesi günü
gerçekleştirilen etkinlikler kapsa-
mında, basın açıklamaları ve yü-
rüyüşler gerçekleştirildi.

Ankara’da, Türk Tabipleri Bir-
liği, Ankara Tabip Odası ve Sağlık
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sen-
dikası’nın çağrısıyla biraraya gelen
sağlık emekçileri Sağlık Bakanlığı
önünde basın açıklaması yaptı.
Samsun’da bir yıl önce görevi
başında katledilen Dr. Kamil Fur-
tun ve görevi başında hayatını
kaybeden tüm sağlık çalışanlarının
anıldığı eylemde sağlıkta şiddet
lanetlendi. 

Açıklamaya, TTB adına Merkez
Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan,
Merkez Konseyi üyesi Dr. Deniz
Erdoğdu, Ankara Tabip Odası adı-
na Başkan Dr. Vedat Bulut, Genel
Sekreter Dr. Mine Önal, Yönetim
Kurulu üyeleri Dr. Emel Bayrak,
Dr. Zafer Çelik ve Dr. Onur Naci
Karahancı ile SES Ankara Şube
adına Hüsnü Yıldırım ve CHP Si-
nop Milletvekili Barış Karadeniz
katıldı. 

Dr. Mine Önal tarafından oku-
nan ortak açıklamada Dr. Kamil
Furtun cinayetindeki ihmallere
dikkat çekildi. Cinayetten bir gün
önce bu kişinin sağlık çalışanları
için risk oluşturduğunun hastane-

nin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul
Toplantı tutanaklarına yansıdığının
altını çizen Dr. Mine Önal “Has-
tane idaresi neden önlem alma-
mıştır” diye sordu. Olayın açığa
çıkmasını engellemek için, bilgi
ve belgeleri sızdırmakla suçladık-
ları hastane çalışanlarına soruş-
turmalar açıldığını kaydeden Dr.
Mine Önal “Ne yazık ki sağlık
alanında yaşanan şiddete karşı,
en can alıcı durumda dahi Ba-
kanlığın tutumu bu olmuştur” diye
konuştu. Sağlık Bakanlığı’nın Be-
yaz Kod verilerine göre Türkiye’de
her gün 30 sağlık çalışanının gör-
evi başında şiddete maruz kaldı-
ğına dikkat çeken Dr. Mine Önal
“Sağlık alanında yaşanan şiddetin
sorumlusu hekimler ya da sağlık
emekçileri değildir. Sorumlu AKP
iktidarı ile tanıştığımız sağlıkta
dönüşüm programıdır” diye ko-
nuştu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı
Dr. Bayazıt İlhan da burada yaptığı
konuşmada, Dr. Kamil Furtun’un

ölümünün birinci yılında Sam-
sun’da mezarı başında, çalıştığı
hastanenin önünde ve kent mer-
kezinde yürüyüşle anmalar ger-
çekleştirdiklerini kaydetti. İlhan
şöyle konuştu:

“Bakanlığın önünde bir kez daha
söylüyorum ki bu cinayette ciddi
ihmaller vardır. Delilleri Bakanlığa
sunmuş olmamıza rağmen; Ba-
kanlık hiç bir idari tasarrufta bu-
lunmamakta ve yetkililer koltuk-
larında oturmaya
devam edebilmek-
tedir. Kamil Furtun
cinayetinde açık ih-
mali bulunan kişi-
lerin koltuklarında
rahatça oturmaları-
na bu ülkenin sağlık
emekçileri izin ver-
mez. Bizi bu şekilde
ölüme sürükleyen-
lerin cezalandırıl-
ması için mücade-
lemizi sürdürece-
ğiz.” 

Samsun’da bir yıl
önce görevi başında
katledilen Op. Dr.
Kamil Furtun
Türkiye’nin dört bir
yanında tabip
odalarınca
düzenlenen
etkinliklerle anıldı.
Görevi başında
hayatını kaybeden
tüm sağlık
çalışanlarının da
hatırlandığı
eylemlerde sağlıkta
şiddet lanetlendi. 

Dr. Kamil Furtun tüm Türkiye’de
düzenlenen etkinliklerle anıldı

Tıp Dünyası 
HABER MERKEZİ
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