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Kocaeli Tabip Odası kuruluşundan bu yana özgür düşüncesi ve özgül ağırlığı 
ile meslek odaları içinde özel bir konuma sahiptir ve bu konumunu korumaya 
devam edecektir. 

2020 yılında yönetimi devir aldığımızda Covid-19 pandemisi, hem ülkenin 
hem de TTB’nin en önemli gündemi idi. Pandemi dönemi boyunca elimizden 
geldiğince hem hekimlerimizin hem de halkımızın yanında olduk. Özellikle aşılama 
konusunda bilinçlendirmeyi en önemli görev olarak kabul ettik çünkü pandemi 
mücadelesi 1. Basamakta başlar önemli olan koruyucu hekimliktir. Tedavi edici 
hekimlik sonrasında gelir. Konu ile ilgili olarak yazılı ve görsel basında 
demeçlerimiz, eğitimlerimiz oldu. Muhtarlarla toplanarak halka ulaşmaya çalıştık. 
Sahaya inerek İzmit Kent Konseyi ile beraber bilgilendirme broşürleri dağıttık. 
Tüm sağlık çalışanları bu dönemde  evlerinden, sevdiklerinden ayrı kalarak, 
olağanüstü çaba ile çalıştılar. Bu sayede pandemi kontrol altına alınabildi. Ancak 
kanun koyucuların siyasi başarı hayalleri nedeniyle, TTB ve halka gerçek 
rakamları açıklamaması, pandeminin hafife alınmasına, ayrıca aşı karşıtlarına 
müsamaha gösterilmesi nedeniyle de aşılamada istenilen düzeylere 
ulaşamamamıza neden olmuştur. Bu dönemde pek çok meslektaşımızı ve 
vatandaşımızı yitirdik. Hepsini saygı ve rahmetle anıyorum. 

Pandeminin karanlık örtüsü ülkemiz sağlık sistemindeki sıkıntıların üzerini 
de bir süreliğine örttü. Pandemi döneminde sağlık emekçilerini alkışlamak için 
hareketlenen eller, pandeminin gevşemesi ile birlikte yumruk olarak sıkılmaya 
başladı. 

Toplumu bölen, ayrıştıran, ötekileştiren dil ile eğitimli kişilerin 
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değersizleştirilmesi sonucu toplumda şiddet tırmanışa geçmiş, sağlık sektörüde bu 
durumdan en kuvvetli payı almıştır. Hemen her gün 3-4 sağlıkta şiddet olayı 
olağan hale gelmiştir. Ekonomik krizin derinleşmesi ile şiddet olaylarının artacağı 
da aşikardır. Kadınlara çocuklara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin 
artmasından endişeliyiz. Yarın 17 Nisan Dr.Ersin Arslan’ın öldürülmesinin 
üzerinden 10 yıl geçti. Onun nezdinde sağlıkta şiddete kurban verdiğimiz tüm 
meslektaşlarımızı saygı ile anıyorum. 

İktidarı; sorunu çözmekten uzak sözde kanun ve düzenlemeler ile bizleri 
oyalamayı bırakıp acilen etkili yasayı TBMM’den geçirmeye davet ediyorum. 

Kışkırtılmış sağlık hizmeti, sık verilen randevular hekimleri halk ile karşı 
karşıya bırakmakta, şiddeti daha da arttırmaktadır. Bu dayatmadan 
vazgeçilmelidir. 

Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, uzun çalışma süreleri, yoksulluk 
sınırının altında ücretlendirme, verilmiş gibi gösterilip verilmeyen maaş artışları, 
hekimleri değersizleştirme çabaları sabrımızı da tüketti. 

Sağlık sektöründeki bölünmeler sonucu hak arama taleplerimiz eksik 
kalmıştır. Özlük haklarındaki azalmalar hekim sendikalarının oluşmasına neden 
olmuştur. Ancak geniş kitlelerin katılımıyla yapılacak eylemlerin daha ses getirici 
olduğunu da unutmamak gerekir. 

Devasa şehir hastaneleri yarınlarımızı, gelecek kuşakların sağlık hakkını, 
özelleştirmenin kucağına atmaktadır. Yıllık ödemeleri hekim ücretlerinde 
azalmaya, hem de yarınlarımızı ipotek altına almaya neden olmuştur. 

Kaliteye değil kantiteye önem veren tıp anlayışı nedeniyle öğretim elemanı 
olmayan yada liyakatsiz öğretim elemanlı tıp fakülteleri açılmış sunucunda da tıp 
eğitiminin kalitesi düşmüş değersizleşmiştir. 

Gerek ücret düşüklüğü gerekse düzgün olmayan iş ortamı, gerekse güvensiz 
ortamlarda çalışma maalesef yabancı ülkelere hekim göçüne neden olmuştur. 
Ancak ortamı düzeltmek yerine “giderlerse gitsinler” mantığı ile yetişmiş deneyimli 
hekimlerin kaybı ülkemizin gelecekte çağdaş ülkeler seviyesine çıkabilmesine 
engeldir. 

Son zamanlarda Sağlık Bakanlığı’nda oluşturmak istenen Malpraktis 
Komisyonu yerinde bir saptama olmakla beraber yetersizdir. Kurulu oluşturan 
üyeler genişletilmeli, TTB’nin bir temsilcisi bu kurulun içinde mutlaka yer 
almalıdır. Ayrıca uzmanlık derneklerinin temsilcilerinin de bulunması 
sağlanmalıdır. Sadece siyasilerden oluşan bir komisyonun vereceği kararların 
siyasi olabileceği düşünülebilir. Komisyon önyargısız bilimsel gerçeklere göre 
davranabilmelidir. Rucu da hekimin siyasi kimliğinin etkisi olabileceği şüphesi 
giderilmelidir.  

Ayrıca malpraktis davalarındaki  cezalar hekimlerin kazançlarına uygun 
seviyelerde olmalı ve bu cezalar bakanlık tarafından kurulacak fonlarla 
ödenmelidir. 

Hekimlik mesleğinin onurunun korunduğu, etik, refah içinde, şiddetten 
uzak, yaşanabilir koşullarda mesleğimizi sürdürebileceğimiz yarınlar için 
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çalışmaya devam edeceğiz.  
Atatürk’ün kendisini emanet ettiği hekimler olarak buradayız, hiçbir yere 

gitmiyoruz.  
Önümüzde ki dönemde odamızı yönetecek olan yönetim kuruluna ve tüm 

seçili kurullara başarılar dilerim. 
Saygılarımla. 
 

 
 

Dr. Ömer ARDAMAN 
Kocaeli Tabip Odası Başkanı 
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KOCAELİ TABİP ODASI YÖNETİM KURULU 

 

                                       
 

Dr. Ömer ARDAMAN        Dr. Mehtap Y. MAÇKALI                 Dr. Ömer Faruk GEREK 
KTO Başkanı                         KTO Genel Sekreteri                     KTO Muhasip Üye 

 

                                             
 

Dr. Mehmet AYAS                  Dr. Arzu Ö.  BEKTAŞ                Dr. Hüseyin AKTÜRK 
     KTO Veznedar Üye         KTO Yönetim Kurulu Üyesi        KTO Yönetim Kurulu Üyesi 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dr. Serap MÜLAYİM 
KTO Yönetim Kurulu Üyesi 
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KOCAELİ TABİP ODASI DENETLEME KURULU 
 
 

                     
 

Dr. Şevket VURAL                        Dr. Vildan GÜRBÜZ 
 
 
 
 

 
 

Dr. Havva BİLGİN TÜREDİ 
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KOCAELİ TABİP ODASI TTB DELEGELERİ 
 

                                            
 

Dr. ZEKİ HAMŞİOĞLU        Dr. AYNUR YAZICI KARADENİZLİ      Dr. SALİH TOPÇU 
 
 
 

                             
 

Dr. FUAT KARAPINAR             Dr. MUSTAFA KARA                            Dr. ERSİN KARAGÖZ 
 
 
 

                         
 
 

Dr. KEMAL KEŞMER              Dr. HASAN GÜZ 
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KOCAELİ TABİP ODASI ONUR KURULU 

 
 
 

                       
 

Prof. Dr. Ayşe Engin ARISOY                                      Dr. Aykut ÇELİK 

Onur Kurulu Başkanı                                              Onur Kurulu Sekreteri 

 

 

 

 

 
 

                  
 

Dr. Attila YÜKSEL       Prof. Dr. Özdal DİLLİOĞLUGİL          Dr. Hamit GÖKSEL 
KTO Onur Kurulu                      KTO Onur Kurulu                     KTO Onur Kurulu 

Üyesi                                              Üyesi                                            Üyesi 
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TOPLAM ÜYE SAYISI: 1976 

YENİ ÜYE KAYIT: 129    

İSTİFA EDEN ÜYELER: 50 

VEFAT EDEN ÜYELER: 1 

        YÖNETİM KURULU TOPLANTISI: 33 

GÖRÜŞÜLEN MADDE: 343 

İNCELEME: 3 

SORUŞTURMA: 9 
 

ŞİKAYET:  21 
 
UYARI / BİLGİLENDİRME YAZISI : 2 

 
SORUŞTURMA VEYA İNCELEMEYE GEREK YOK: 7 
 
SORUŞTURMA / İNCELEME İÇİN BEKLENEN EVRAK: 5 

 
ÜYELERE TELEFON MESAJI: 270 

Gelen Evrak: 1670 
 

Giden Evrak: 1167 
 

ONUR KURULU 
 

 8 TOPLANTI YAPILDI. 

 21 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ.(1 Madde görev paylaşımı, 1 uyarı,5 

işleme gerek yok, 3 meslekten men, 2 para cezası. 
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KATILIM SAĞLANAN TOPLANTI VE ETKİNLİKLER 

1- TTB'nin 17.06.2021 tarihli Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın 

Sağlığı Kol toplantısına Odamız adına KTO Genel Sekreteri Dr.Mehtap Yılmaz 

Maçkalı katılım sağladı. 

2- TTB'nin 06.07.2021 tarihli "İşyeri Hekimlerinin Özlük Hakları Çalışma Grubu" 

hakkında yazısına istinaden; Dr.Ünal Çakıcı görevlendirildi.08.07.2021 

3- TTB'nin 27.07.2021 tarihli Müsilaj Konusunda Neler Yapılabilir Toplantısına 

Dr.Ömer Ardaman, Dr.Mehmet Ayas, Dr.Hüseyin Aktürk ve  Dr. Ahmet Alp Aker 

katılım sağladı.29.07.2021 

4- TTB'nin 31.08.2021 tarihli Genel Yönetim Kurulu toplantısı hakkında yazısına 

istinaden; Dr.Ömer Ardaman ve Dr.Mehtap Yılmaz Maçkalı katılım sağladı. 

09.09.2021 

5- TTB'nin 31.08.2021 tarihli Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 

Kol toplantısına Odamız adına Dr.Ömer Faruk Gerek ve Dr.Aykut Çelik katılım 

sağladı.09.09.2021 

6- TTB Merkez Konseyi'nin 29.09.2021 tarihli Merkez Konseyi'nin İstanbul Tabip 

Odası ile Hekimlerimizin hakları için 1 Ekim Cuma günü yapacağı hibrit 

toplantısına Oda Genel Sekreteri Dr.Mehtap Yılmaz Maçkalı online olarak katılım 

sağladı. 

7- TTB'nin 04.10.2021 tarihli 18.10.2021 tarihinde zoom bağlantısı üzerinden 

yapılacak olan TTB Kadın Hekimlik ve Kadın sağlığı Kol toplantısına Dr.Arzu Özyer 

Bektaş katılım sağladı.07.10.2021 

8- Dr.Füsun Sayek anma toplantısına katılım sağlandı.14.10.2021 

9- İstanbul Tabip Odası'nın 20.10.2021 tarihli 24 Ekim 2021 Pazar günü 

yapılacak olan Marmara ölge Tabip Odaları toplantısına Odamız adına KTO 

Başkanı Dr.Ömer Ardaman katılım sağladı.21.10.2021 

10- TTB'nin 02.11.2021 tarihli Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın 

Sağlığı Kolu "HPV Hakkındaki Gerçekler" konulu webinar toplantısına Dr.Mehtap 

Yılmaz Maçkalı katılım sağladı.04.11.2021 

11- TTB'nin 03.11.2021 tarihli TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısına 

Dr.Ömer Faruk Gerek katılım sağladı.04.11.2021 

12- TTB'nin 03.11.2021 tarihli TTB Asistan ve Genç Uzman hekimler Kolu 
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toplantısına Dr.Ömer Ardaman ve Dr.Çağrı Umut katılım sağladı.04.11.2021 

13- TTB'nin 03.11.2021 tarihli 11 Kasım 2021 Mali işler toplantısına Dr.Ömer 

Faruk Gerek, Dr.Mehmet Ayas ve Oda Mali Müşaviri Alican Likos katılım 

sağladı.04.11.2021 

14- TTB'nin 08.11.2021 tarihli TTB Kadın hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 

toplantısına Dr.Mehtap Yılmaz Maçkalı katılım sağladı.11.11.2021 

15- TTB'nin 09.11.2021 tarihli Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu 

toplantısına Dr.Coşkun Ova Şeyhoğlu katılım sağladı.11.11.2021 

16- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 12 Kasım 2021 tarihinde yapılan Kocaeli 

Türküleri İl Gecesi davetine Dr.Mehmet Ayas katılım sağladı.11.11.2021 

17- Kocaeli Diş Hekimleri Odası'nın 03.11.2021 tarihli 22 Kasım Diş Hekimliği 

Haftası davetine Dr.Mehtap Yılmaz Maçkalı ve Dr.Serap Mülayim katılım sağladı. 

18- TTB'nin 23.12.2021 tarihli Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı hakkında 

yazısına istinaden; Dr.Ömer Ardaman ve Dr.Mehtap Yılmaz Maçkalı katılım 

sağladı.23.12.2021 

19- TTB'nin 27.12.2021 tarihli TTB İnfodemi Yönetimi ve Mücadelesi Çalışma 

Grubu Kurulması hakkında yazısına istinaden; Dr.Gül Gülörten  görevlendirildi. 

06.01.2022 

20- İzmit Belediyesi'nin 05.01.2022 tarihli Yaşama Destek Evinin açılış davetine 

 Dr.Mehmet Ayas katılım sağladı.06.01.2022 

21- TTB'nin 07.01.2022 tarihli TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu 

toplantısına Dr.Çağrı Umut katılım sağladı.13.01.2022 

22- İl Sağlık Müdürlüğü'nün 12.01.2022 tarihli Ambulans Hizmetleri Ücret 

Komisyonu hakkında yazısına istinaden;Dr.Arzu Özyer Bektaş katılım 

sağladı.13.01.2022 

23- TTB'nin 20.01.2022 tarihli Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın 

Sağlığı Kol toplantısına Dr.Mehtap Yılmaz Maçkalı katılım sağladı.20.01.2022 

24- TTB'nin 18.02.2022 tarihli Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Hukuk 

Bürosu ve Tabip Odaları Hukuk Bürosu toplantısına odamız adına KTO Hukuk 

Bürosu avukatı  Av.Ali Haydar Konca katılım sağladı. 

25- TTB'nin 21.02.2022 tarihli Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı hakkında 

yazısına istinaden; Dr.Mehtap Yılmaz Maçkalı katılım sağladı.24.02.2022 

26- Norma firmasının 21.02.2022  tarihli serbest çalışan ve Mikro-KOBİ'lerin 
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şirket kurulumundan yönetimine kadar bütün süreçleri tek bir noktadan 

yürütmelerini sağlayan bankacılık ve finansal yönetim platformu hakkında 

yazısına istinaden; Dr.Hüseyin Aktürk görevlendirildi.24.02.2022 

27- TTB'nin 09.03.2022 tarihli 7. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 

hakkında yazısına istinaden; Dr.Mehtap Yılmaz Maçkalı ve Dr.Ayşe Engin Arısoy 

katılım sağladı.10.03.2022 

 

DUYURU VE MESAJLAR 

1- TTB'nin 14.06.2021 tarihli oda aidatları yapılandırması hakkında yazısına 

istinaden; üyeleri bilgilendirmek amacıyla mail ve mesaj gönderildi.24.06.2021 

2- TTB'nin 14.06.2021 tarihli Aşı Korur, Tedirgin Olma Aşı Ol Etkinlikleri 

hakkında yazısına istinaden; afişlemeler tüm ilde yaygınlaştırıldı ve sosyal medya 

ve web sayfasında paylaşıldı. 24.06.2021 

3- TTB'nin 28.06.2021 tarihli "Cenevre Bildirgesi Tüm Hekimler İçin Ortak ve 

Bağlayıcıdır; Hekimlik Andı Cenevre Bildirgesine Uygun Okunmalıdır" hakkında 

yazısı KOÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı'na gönderildi ,  sosyal medya  ve oda web 

sayfasında paylaşıldı.08.07.2021 

4- TTB'nin 02.07.2021 tarihli Sağlık Bakanlığı'nın açtığı kamu görevinden çıkarma 

soruşturma hakkında yazısı tüm üyelere mail ile gönderildi.08.07.2021 

5- TTB'nin 06.07.2021 tarihli "Tedirgin Olma Aşı Ol" kamu spotu hakkında 

yazısının Kocaeli'deki yerel televizyon , radyo ve gazetelere , programlarında yer 

vermesi için yazı yazıldı.08.07.2021 

6- TTB'nin 06.07.2021 tarihli 73 Büyük Kongre Kararları hakkında yazısına 

istinaden; Büyük kongre kararları Oda web sayfasında yayınlandı.08.07.2021 

7- Bursa Tabip Odası'nın 06.07.2021 tarihli "Hekimlerden Covid-19 Pandemi  

Anıları Kitabı " basılacağı oda üyelerine duyuruldu ve oda web sayfası ve sosyal 

medyada paylaşıldı.08.07.2021 

8- Fit4ever spor merkezinin 06.07.2021  tarihli Oda üyelerine indirim yapılacağı 

ile ilgili yazısının indirim yapan firmalar adı altında oda web sayfasında 

paylaşıldı.08.07.2021 

9- TTB'nin 9.07.2021 tarihli 73 . TTB Büyük Kongresi'nde aidatlara ilişkin alınan 

kararları üyelere mail ile duyuruldu.29.07.2021 
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10- TTB'nin 28.07.2021 tarihli Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman 

Hekimler Kolu Yaz Kampı hakkında yazısı duyuruldu ve Derince Eğitim Ve 

Araştırma Hastanesi ve KOÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı'na iletildi.29.07.2021 

11- TTB'nin 09.08.2021 Yangın Bölgelerindeki Yaşam Alanlarında Kullanılabilmesi 

için Yapılan Görseller web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında 

yayınlandı.12.08.2021 

12- İzmit Belediyesi'nin 25.06.2021 tarihli Yaşlılara Yönelik Hizmetler Hakkında 

yazısı Nöroloji Uzmanlarına duyuruldu.12.08.2021 

13- TTB'nin 09.08.2021 tarihli Yapılmayan Aşıların Yapılmış Gibi Gösterilmesi 

hakkında yazısı üyelere mail ve mesaj ile duyuruldu.26.08.2021 

14- TTB'nin 13.08.2021 tarihli Aile Hekimliği Sözleşme Yönetmeliği'ne karşı 

Yürütülecek mücadele hakkında yazısı Aile Hekimlerine mail gönderildi ve web 

sayfasında yayınlandı.26.08.2021 

15- TTB'nin 23.08.2021 tarihli Üyelerin aidat borç yapılandırması ile ilgili görsel 

doküman hakkında yazısı üyelere duyuruldu.26.08.2021 

16- TTB'nin 31.08.2021 tarihli Aidat alacaklarının yapılandırılmasında süre 

uzatımı hakkında yazısı üyelere mail ile duyuruldu.09.09.2021 

17- Su Akademisinin 24.08.2021 tarihli üyelerimize %20 indirimi üyelere 

duyuruldu.09.09.2021 

18- TTB'nin 15.09.2021 tarihli "Aile Hekimlerinin ve Çocuk Hekimlerinin Ağız ve 

Diş Sağlığı hakkındaki Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi başlıklı 

anket Aile Hekimleri ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Hekimlere mail ile 

gönderildi.30.09.2021 

19- TTB'nin 13.09.2021 tarihli hekimlerin aldığı ücretler, çalışma koşulları, 

sağlıkta şiddet eylemleri hakkındaki görüşlerinin öğrenilmesi amacıyla hazırlanan 

anket tüm üyelere mail ile gönderildi.30.09.2021 

20- TTB Merkez Konseyi'nin 30.09.2021 tarihli İstanbul Aile Hekimliği 

Platformu'nun 7 Ekim 2021 İş Bırakma Eylemi Hakkında yazısına istinaden; mail 

ile Aile Hekimlerine, basına , web sayfasında  ve sosyal medya da destek amacıyla 

yayınlandı.30.09.2021 

21- Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nün 13.09.2021 tarihli Türkiye Sağlıkta Çalışan 

Güvenliği Bildirim Sistemi (ÇGBS)'nin hizmete açılması ve hekimlerin 

bilgilendirmesi hakkında yazısı oda üyelerine mail ile gönderildi. 30.09.2021 
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22- TurkTrust Firmasının 15.09.2021 tarihli üyelerimize uygulayacakları E-İmza 

indirimleri hakkında yazısı web sayfasında indirim yapan kurumlar bölümünde 

paylaşıldı ve üyelere mesaj ile bildirildi.30.09.2021 

23- TTB'nin 06.10.2021 tarihli Merkezi Hekim Randevu Sistemi vatandaşların 

istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri ve 10 dakikada bir olmak 

üzere iki hastaya randevu verecek şekilde düzenlenmesinin hekimlik ilkeleri ve 

etiği açısında uygun olmadığı ile ilgili yazısına istinaden; kamu hastanelerinde 

çalışan üyelerimize dilekçe örneği mail ile gönderildi ve  TTB'nin hazırladığı yazı 

kamu hastanelerine gönderildi.07.10.2021 

24- TTB'nin 13.10.2021 tarihli TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu 

"Genişletilmiş Kol Toplantısı" hakkında yazısına istinaden; işyeri hekimlerine 

duyuruldu.14.10.2021 

25- TTB'nin 26.10.2021 tarihli Sağlık Tesisleri Denetim İzleme Sistemi Bilgi Notu 

hakkında yazısı web sayfasında yayınlandı ve üyelere duyuruldu.28.10.2021 

26- 24 Kasım 2021'de ilimize gelen TTB heyeti için hazırlık yapıldı ve tüm 

kurumlara, tüm hastaneler ve tüm üyelere duyuru yapıldı.11.11.2021 

27- Easy Speak Dil Okullarının üyelere indirim ile ilgili yazısı  web sayfası indirim 

yapan firmalar bölümünde yayınlandı.18.11.2021 

28- TTB'nin 26.11.2021 tarihli 5 Aralık'ta çevrimiçi XXVII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi 

Kurultayı yapılacağı hakkında yazısına istinaden; web sayfasında yayınlandı ve 

üyelere mail ile duyuruldu.02.12.2021 

29- TTB'nin 30.01.2021 tarihli 4 Aralık 2021 "Ceza Yönetmeliği Geri Çekilsin" 

mitingi hakkında yazısına istinaden; üyelerimize destek mesajı gönderildi. 

02.12.2021 

30- TTB'nin 02.12.2021 tarihli "Çalışanların İş Güvencesi Algısı ile İşten Ayrılma 

Niyeti Arası İlişkide Duygusal Tükenmişliğin Aracı Rolü" konulu tez çalışma 

yazsına istinaden; web sayfasında yayınlandı ve üyelere duyuruldu.02.12.2021 

31- TTB'nin 07.12.2021 tarihli Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin işyeri 

hekimlerine dair bildirim yapması zorunluluğu hakkında yazısına istinaden; 

ilimizdeki tüm OSGB firmalarına iadeli taahhütlü yazı gönderildi.09.12.2021 

32- TTB'nin 13.12.2021 tarihli 5 Aralık 2021 G(ö)REVDEYİZ hakkında yazısına 

istinaden; üyelere duyuru yapıldı , sosyal medyada paylaşıldı.13.12.2021 

33- İstanbul Tabip Odası'nın 06.12.2021 tarihli "Dr.Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı 
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Hizmet ve Araştırma Ödülü hakkında hakkında yazısı web sayfasında yayınlandı 

ve üyelere mail ile duyuruldu.16.12.2021 

34- TTB'nin 21.12.2021 tarihli Ata Soyer XXV. Halk Sağlığı Güz Okulu hakkında 

yazısı web sayfasında yayınlandı.23.12.2021 

35- TTB'nin 21.12.2021 tarihli Positive Card Temini hakkında yazısı üyelere mail 

ile duyuruldu.23.12.2021 

36- TTB'nin 23.12.2021 tarihli 2022 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para 

cezası belge ücretleri hakkında yazısına istinaden; üyelere, özel sağlık 

kurumlarına ve vergi dairelerine bildirildi.23.12.2021 

37-TTB'nin 23.12.2021 tarihli bölgemizde görev yapan işyeri hekimlerinin listesi 

hakkında yazısına istinaden; listenin kayıtlarımızla güncellenerek işyeri 

hekimlerine üye olmaları gerektiğine dair yazı yazılmasına, 

38-TTB'nin 24.12.2021 tarihli TTB HUV 2022 yılı uygulanacak katsayılar 

hakkında yazısının web sayfasında yayınlandı ve üyelere duyuruldu.31.12.2021 

39- Briç Spor Kulübü'nün 30.12.2021 tarihli Briç Kursu hakkında yazısına 

istinaden; üyelere duyuru yapıldı.06.01.2022 

40- TTB'nin 07.01.2022 tarihli 2022 yılı TTB-HUV Özel Hekimlik Katsayı artış 

Oranları ve Asgari İşyeri Hekimliği Sözleşme Ücretleri Revizyonu hakkında yazısı 

üyelere ve kurumlara duyuruldu.13.01.2022 

41-TTB'nin 18.01.2022 tarihli DİFFA Dünya Hekim Futbol Turnuvası hakkında 

yazısı üyelere mail ile duyuruldu.20.01.2022 

42- TTB'nin 18.01.2022 tarihli TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu "Kaynakta 

Sağlık Gözetimi Programı" eğitimi yazısı işyeri hekimlerine mail ile 

gönderildi.20.01.2022 

43-İl Sağlık Müdürlüğü'nün 13.01.2022 tarihli Zinciri Dışına Çıkmış ilaçlar 

hakkında klavuz web sayfasında yayınlandı.20.01.2022 

44-TTB'nin 25.01.2022 tarihli Dr.Aksın Serarslan Maddi Yardım Kampanyası 

hakkında yazısı üyelere mail ile duyuruldu.03.02.2022 

45-TTB'nin 26.01.2022 tarihli TTB Etik Kurulu "Zorunlu Aşı Uygulaması" görüşü 

hakkında yazısı web sayfasında yayınlandı ve üyelere mail gönderildi.03.02.2022 

46-TTB'nin 03.02.2022 tarihli Şubat G(ö)REV Etkinliği Bilgilendirme Notları 

üyelere duyuruldu.03.02.2022 

47-TTB'nin 08.02.2022 tarihli SSUK Açıklaması 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü 
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hakkında yazısı üyelere mail ile duyuruldu ve web sayfasında 

yayınlandı.10.02.2022 

48- KAHED'in 17-18 Şubat İş Bırakma eyleminin desteklendi  ve sosyal medya 

hesaplarından yayınlandı.10.02.2022 

49- TTB'nin 11.02.2022 tarihli "Yüksekte Çalışma Kursu" hakkında yazısına 

istinaden; işyeri hekimlerine duyuru yapıldı.17.02.2022 

50- TTB'nin 21.02.2022 tarihli Özel Hekimlik Kolu anket çalışması üyelere mail ve 

mesaj ile bildirildi.24.02.2022 

51- TTB'nin 22.02.2022 tarihli 8. Ata Soyer Sağlık Politikaları hakkında yazısı web 

sayfasında yayınlandı.24.02.2022 

52- TTB'nin 23.02.2022 tarihli SSUK Basın Bildirisi "Tütün ile Mücadele konulu 

10 soru 10 Yanıt" yazısı üyelere mail ile duyuruldu.24.02.2022 

53- TTB'nin 23.02.2022 tarihli #AnlatDoktor Kampanyası yazısı üyelere mail ile 

duyuruldu.24.02.2022 

54- Bursa Tabip Odası'nın 02.03.2022 tarihli kitap yayını hakkında yazısının web 

sayfasında yayınlandı.03.03.2022 

55- TTB'nin 09.03.2022 tarihli 11 Mart 2022 Basın Açıklaması metni ve Pankart 

örneği hakkında yazısı web sayfasında yayınlandı ve mail ile gönderildi.10.03.2022 

56- 08.03.2022 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantı karaları web 

sayfasında yayınlandı.10.03.2022 

57- LÖSEV'in 17.03.2022 tarihli mailine istinaden; kampanyaları sosyal medya ve 

web sayfasında yayınlandı.24.03.2022 
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BASIN AÇIKLAMALARI ve FAALİYETLER 

 
 

25 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN PLAKET TÖRENİ VE KOKTEYL 

 

 

28.06.2021 

 

İZMİT'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100. YILI KUTLU OLSUN. 
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02.07.2021 

 

AYDINLIĞIN KARANLIĞA DÖNDÜRÜLDÜĞÜ GÜNÜ UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ!.. 

MADIMAK 

 

 

09.07.2021 

Cenevre Bildirgesi Tüm Hekimler İçin Ortak ve Bağlayıcıdır:Hekimlik 

Andı Cenevre Bildirgesi'ne Uygun Okunmalıdır. 

Hekim andı, hekimlik uğraşı kadar eskidir ve hekimle hasta ilişkisinin, 
güveninin başlangıcı; temel bileşenidir. Bu bağıt hekimin hastasına karşı görev 
ve sorumluluğunu hatırlatır, bunun çerçevesini çizer. Ayrıca bu metinler 
hekimin topluma verdiği sözleri sembolize eder. Yararlılık, zarar vermeme ve 
hastanın öncelenmesi bugüne kadarki tüm hekim antlarının ortak noktasıdır. 
Hekimlik sanatı insanlığı etkileyen her olaydan ders çıkarıp bunu insanlık 
yararına mesleğine yansıtmaya çalışmıştır. Bu tutum için örneklerden birisi de 
Dünya Tabipler Birliği İkinci Genel Kurulu’nda  (Eylül 1948, Cenevre-
İsviçre)  kabul edilen Cenevre Bildirgesi’dir. Bildirgenin temel amaçlarından 
birisi de II. Dünya Savaşı’nda bazı hekimlerin tıbbı kullanarak işledikleri 
insanlık suçları nedeniyle hekimliğe verdikleri zararları onarmak ve bir daha 
olmasını engellemektir. “ Din, ulus, ırk, parti politikaları ya da toplumsal 
durumla ilgili değerlendirmelerin görevimle hastamın arasına girmesine izin 
vermeyeceğim”  cümlesi Cenevre Bildirgesi’ne konulmuş ve her zaman hekim 
andının başat maddesi olmuştur. Cenevre Bildirgesi daha sonrasında “Mesleki 
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Bağlılık Yemini” alt başlığını da alarak revize edilmiştir. Bahsi geçen cümle 
evrensel insan hakları bağlamında  “Yaş, hastalık ya da sakatlık, inanç, etnik 
köken, millet, politik eğilim, ırk, cinsel yönelim, sosyal duruş ya da başka 
herhangi bir etkenin, görevim ve hastam arasına girmesine izin 
vermeyeceğim”  şeklinde yenilenmiştir. 
Cenevre Bildirgesi tüm hekimler için ortak ve bağlayıcıdır. Hekim-hasta 
ilişkisinde insan olmaktan başka hiçbir tanım, hasta için ayrıcalık ya da 
ayrımcılık nedeni olamaz. Hiçbir hekim, kurum, erk, kendisini hekimlik etik 
değerlerinden üstün, ayrıcalıklı ya da azade göremez. Çünkü hekimlik 
değerleri insanlık değerleridir ve bu değerleri savunmayanların canlı yaşamına 
verdiği zararlar acı örnekleriyle karşımızdadır. İnsanlığın belleğindeki her türlü 
acı ve ayrımcılık, hekimlerin de belleğinde olmalıdır. Hekimin hastasına sadece 
insan olarak yaklaşabileceğini ortaya koyan hekimlik andı üzerinde ayrımcılığa 
yol açabilecek her eksiltme, ekleme ya da değişiklik etik ihlal ve suçtur; 
hekimlikle bağdaşmaz. Hekimlere yol gösterecek etik ilkeleri yok saymaya/yok 
etmeye kalkışacağına inanan erk, kurum ya da kişiyi hekimlik değerlerinin de 
kaynağı olan insanlık değerleri engelleyecektir. 
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde hekimlik andının 
“ayrım yapmama” kısmının çıkarılıp okutulmaya çalışıldığı; yeni mezun olacak 
hekim meslektaşlarımızın duruma tepki göstermesi üzerine bu kez de hekimlik 
andının okutulmadığı bilgisi gerek hekimler gerekse basın tarafından Türk 
Tabipleri Birliği’ne (TTB) iletilmiştir. Hekimlik andı içeriğinin değiştirilmesi, 
“ayrım yapmama” ilkesinin okunmaması gibi etik dışı örneklerin görülüyor 
olması; standart, güncel ve evrensel değerlerimizi içeren bir metnin 
kullanılmasının ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda 
TTB’nin Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi’nde somutlaşan hekimlik 
etik değerlerine sahip çıktığını bir kez daha vurguluyoruz. TTB’nin 28 Haziran 
2014 tarihinde yapılan 64. Büyük Kongresi’nde bu konu ele alınmış; Dünya 
Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi’nin tüm ülke çapında “Hekimlik Andı” olarak 
kullanımının sağlanmasına karar verilmiştir. Resmi Gazete’de 28.4.2004 tarih 
ve 25446 sayı ile yayımlanmış olan Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği 
madde 5-t’de  “Belirlenmiş tıbbi etik değerler ile Türk Tabipleri Birliği ve/veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından benimsenen uluslararası belgeler ve 
kurallar dışında davranışta bulunmak”,  fiilinin geçici olarak meslekten 
alıkoyma cezası gerektirdiğini, değerlerimizi korumanın temel görevimiz 
olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. 
Yukarıda ortaya konulan değerlendirme ve gereklilikler ışığında; 
Önümüzdeki günlerde yapılacak olan mezuniyet törenlerinde Hekimlik 
Andı’nın Cenevre Bildirgesi’ne uygun olarak okunması gerektiğini hatırlatıyor; 
tüm akademisyen ve üniversitelerimizin hekimlik değerlerimize sahip 
çıkacağına inanıyoruz. 
 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi  
* Türkiye Biyoetik Derneği Hekim Andı Ve Taşıdığı Değerler Görüşü; Hekimlik 
Andı Cenevre Bildirgesi’ne Uygun Olarak Okunmalıdır, Türk Tabipleri Birliği; 
Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği; Hekimlik Andı Güncellendi, Türk 
Tabipleri Birliği; Hekim Andı Ve Benzeri Metinler (Eleştirel Bir Yaklaşımla), Dr. N. 
Yasemin Oğuz; metinlerinden yararlanılmıştır. 
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09.07.2021 

 

"TEDİRGİN OLMA AŞI OL" KAMU SPOTU 

 

12.07.2021 
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30.07.2021 

 

 

04.08.2021 
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12.08.2021 

 

Aşı Korur, Tedirgin Olma Aşı Ol Etkinlikleri 

 

 

13.08.2021 

 

PANDEMİ DEVAM EDİYOR 
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15.08.2021 

 

AİLE HEKİMERİNİN ve AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARININ YANINDAYIZ. 

 

17.08.2021 
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24.08.2021 

 
Meslektaşlarımızın Yapacağı Haklı ve Meşru Her Türlü Emek 

Mücadelesinin Yanındayız. 

  

Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi (ASM)  çalışanlarının iş güvencesizliğine 
kapı açan, ücret ve temel kazanılmış haklarından kayba neden olan, görüş ve 
düşünce açıklama özgürlüğünü ortadan kaldıran,30 Haziran 2021 tarihinde 
yayınlanan ‘’Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’’ adındaki  ‘ceza 
yönetmeliğine’ karşı başlatılan mücadele sürecinde tüm Aile Hekimlerimizin 
yanındayız. 

16 Ağustos’ta olduğu gibi 27 Ağustos‘ta  yapacakları iş bırakma eyleminde 
tüm Aile Hekimleri ve ASM çalışanlarımızın haklı hak arama mücadelelerinin 
yanında olduğumuzu bildiririz. 

  

24.08.2021 TTB Kocaeli Tabip Odası 

 

 

26.08.2021 

 

Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos zaferiyle 

sonuçlanan BÜYÜK TAARRUZ'un 99. Yıldönümü. 
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27.08.2021 

 

27.08.2021 

 

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN 
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01.09.2021 

 

"YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ" 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ 

 

03.09.2021 

 

COVID-19 Aşılarında Tekrar Dozlarla İlgili Sorular ve Sorunlar 

COVID-19 Aşılarında Tekrar Dozlarla İlgili Sorular ve Sorunlar 

ÜLKEMİZDE COVID-19 AŞILAMA ÇALIŞMALARI 

1. Sinovac 

COVID-19 aşılaması, ülkemizde ilk olarak 13 Ocak 2021 tarihinde inaktif aşı olan 
Sinovac ile başlatılmıştır. Sinovac, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1 Haziran 
2021 tarihinde Acil Kullanım Listesine alınmıştır. 
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* Sinovac aşısının koruyuculuğu nedir? 

DSÖ tarafından yapılan değerlendirmede, 18-60 yaş arası sağlıklı erişkinlerde, 2-4 
hafta aralıkla uygulandığında, “etkililik” hastalık önlemede %51, ağır hastalık ve 
ölümü önlemede %100 kabul ile değerlendirilmiştir. Aynı değerlendirmede 60 yaş 
üzeri erişkinlerde etkililik verisinin yetersiz olduğu vurgusu yer almaktadır. Bağışıklık 
sistemi baskılanmış kişilerde ise etki kaybını gösteren az sayıda çalışma 
bulunmaktadır. 

* Sinovac aşısının koruyuculuğu ne kadar sürmektedir?  

Sinovac aşısının koruyuculuğu ile ilişkili olarak yürütülmüş ve ön basım aşamasında 
olan, Faz-2 çalışmaya göre, 60 yaş üzeri erişkinlerde, aşı koruyuculuğu ile ilişkili 
nötralize edici antikorlar, 6. ayda düşmekte ancak bir 3. doz ile tekrar yükselmektedir 
(1). 

* Varyantlar bağışıklığı nasıl etkiliyor? 

Her gelişen varyantın başlangıçtaki suşa göre hem geçirilmiş enfeksiyonla ilişkili 
bağışıklığı hem de aşı bağışıklığını azalttığı bilinmektedir. 

* Sinovac varyantlara karşı koruyucu mu? 

Sinovac’ın, varyant etkisi açısından yapılan çalışmalarda, B.1.351 için %25-35 
azalma (2, 3) ve Tayland’dan yapılan ön basım bir çalışmaya göre delta için de dört 
kat gibi önemli etki kaybı olduğu gösterilmiştir (4). 

2. Biontech 

Biontech, mRNA aşısıdır ve ülkemizde 2021 Haziran ayı itibarıyla uygulanmaya 
başlanmıştır. 

* Biontech aşısının koruyuculuğu nedir? 

Alfa varyantına göre Delta varyantına etkisi, tamamlanmış iki doz sonrası %8 azalmış 
olup ancak hâlâ %88 oranında etkilidir ve ciddi hastalık için %90’dan fazla etkili 
bulunmuştur(5). 

Delta’nın dördüncü dalgadan sorumlu olduğu İngiltere ve İsrail, artan vaka artışlarına 
karşın, hastane yatışlarının ve ölümlerin Biontech aşısı ile kontrol edilebildiğine 
ilişkin önemli örneklerdir(6,7). mRNA aşıları (ülkemizde uygulanan mRNA aşısı 
Biontech’tir), Delta varyantına karşı en yüksek etki gösteren aşılardır (8). 
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* Biontech aşısının koruyuculuk süresi ne kadardır? 

Etki süresi en az 8 ay, ortalama ise 9-12 aydır (9). 

AŞILARDA DOZ TEKRARI NEDEN VE NE ZAMAN GEREKİR? 

1. Aşı bağışıklığında zamanla azalma olduğunun gösterilmesi, 
2. Yeni varyant gelişimi, 
3. Aşı için cevap sorunu olabilecek bağışıklık sistemi baskılanması ve ileri yaş 

kişiler söz konusu ise tekrarlayıcı dozlar gerekir. 

DOZ TEKRARI, 2+1 ÖNCELİKLE KİMLERE YAPILMALIDIR? 

Sinovac aşısında, ileri yaştakilerde iki dozdan sonra antikorların 3-6 ay içinde 
düştüğü ve altıncı aydaki üçüncü doz uygulaması ile tekrar yükseldiği 
gösterilmektedir. Sinovac aşısında, ikinci dozdan, 6-8 ay sonra üçüncü doz 
uygulamanın, 18-59 yaş arası sağlıklı erişkinlerde, nötralize edici antikor titrelerinin 
üç katı arttığını gösteren bir ön basım yayın bulunmaktadır (10). 

Bu veriler, inaktif aşı ile bu zaman içinde azalan ama hatırlatıcı bir doz ile tekrar 
uyarılan antikor yanıtını göstermektedir. 

Semptomatik hastalığı önlemek için de antikor düzeyi ile korele olduğu düşünülen 
nötralizan antikorların önemli olduğu düşünülmektedir (11). 

Şu an yaygın olan Delta varyantı varlığında bu sonuçlar öncelikle: 

 65 yaş üzeri kişilerin ve sağlık çalışanlarının, 
 50 yaş üzeri kişilerin, 
 16 yaş üzeri tüm ek hastalıkları olanlar olmak üzere iki doz Sinovac 

olanların, üçüncü bir doz ile güçlendirilmesi gerektiğini 
düşündürmektedir. 

 

DOZ TEKRARI, 2 +1 HANGİ AŞI İLE YAPILMALIDIR? 

Sinovac ile aşılananların hastalık verileri 

Bir basın bildirisinde Çin, 3. doz Sinovac uygulamanın antikor titrelerinde 10-20 kat 
artış yaptığını bildirirken, bu antikorların koruyuculuk süresinin belirlenmesine 
ihtiyaç olduğu belirtilmiştir (12). 

Bakanlık elindeki verileri ısrarla paylaşmamakla birlikte son dönemlerde yoğun 
bakım ünitelerine yatışların değerlendirildiği çalışmalarda yatan hastaların %90’ından 
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fazlasının aşısız, %10 kadarının ise üzerinden zaman geçmiş iki doz inaktif aşılı ve 
eşlik eden kronik hastalığı olan kişiler ve tek doz aşılı olanlar olduğu ifade 
edilmektedir. 

Bu nedenlerle iki doz Sinovac olan kişilere, Delta etkisi laboratuvar ve saha 
çalışmaları ile gösterilen bir mRNA aşısı olan Biontech ile takviye doz (2+1) yapılması 
önerilmektedir (13,14). 

Bu öneri, 2 doz Sinovac aşısının, enfeksiyon ve orta-kritik hastalığı önlemede zamana 
bağlı ve delta varyantına karşı azalan etkisi hipotezine dayandırılmaktadır. 

Sağlık bakanı basın toplantısı aracılığıyla 3 doz Sinovac aşısının daha koruyucu 
olduğunu bildirmiştir. Ancak bu konuda Sinovac aşısını kullanan az sayıda ülke 
olması ve ülkemizdeki verilerin de bilim çevresi ve kamuoyu ile paylaşılmaması 
nedeniyle, Türkiye’de yapılmış çalışmanın verileri paylaşıldığında ya da dünyadaki 
bilimsel çalışma verileri yayınlandığında görüş bildirilebilecektir. Mevcut durumda 
yalnızca yayınlanan bilimsel çalışmalara göre önerilerde bulunmak etik 
sorumluluğumuzdur. 

2+2, YANİ 4. DOZ UYGULAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞÜMÜZ 

 Tekrarlanan dozlar için şu anda dolaylı veriler dışında doğrudan kanıt 
yoktur. 

 İki doz Sinovac alanlarda üçüncü doz uygulamasına altı hafta önce 
başlanılmıştır ve altı milyon kişiye uygulanmış olduğu tahmin 
edilmektedir. 

 Aşılama çalışmalarında ilk aşamada birinci dozlarını almış kişi sayısının 
artırılması ve bu kişilerin ikinci dozlarının tamamlanması yaşamsal 
önemdedir. 

Mevcut durumda nüfusumuzun %40-60’ı hiç aşılanmamış ya da iki doz aşısı 
tamamlanmamış yani aşıları tamamlanmış değilken, bir grubun dört ya da beş doz 
aşılanması dahi onu tam korunaklı kılmayacaktır. 

Bakanlığın dört doz açıklaması sonrası birçok kişide kafa karışıklığı oluşmuştur. Dört 
doz önerisinde bulunabilmek için eldeki verileri analiz etmek ve yorumlamak 
gereklidir. Sağlık Bakanlığını elindeki Sinovac aşısı uygulanan kişinin hastalık 
verilerini ve Sinovac aşısı ile Delta varyantı ilişkisine ilişkin verileri paylaşmaya, 
açıklıkla tartışmaya davet ediyoruz. 

Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu  
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09.09.2021 

 

 

13.09.2021 

 
 

Hekimlerin Ücretler, Çalışma Koşulları ve Sağlıkta Şiddet Konularında Görüşleri - 

Anketi 
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01.10.2021 

 
 

Aile Hekimlerinin Hak Arama Mücadelesini TTB Merkez Konseyi ile Birlikte 
Destekliyoruz... 

 
Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu 

 

09.10.2021 

 

MHRS HEKİM RANDEVU SİSTEMİNİN1 HASTAYA EN FAZLA 5DK. MUAYENE İÇİN 

ZAMAN TANIMA ŞEKLİNDE YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TTB'NİN YAZISI VE 

ÜYELER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
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10.10.2021 

 

15.10.2021 

 

Geçinemiyoruz diyenler olarak bu akşam 21.00'de maaşlarımızı alkışlıyoruz.!EMEK 

BİZİM, SÖZ BİZİM 
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15.10.2021 

 

EMEK BİZİM, SÖZ BİZİM 

 
 
 

TTB'nin eylemlilik sürecinde "Emek Bizim Söz Bizim" 
sloganıyla 19 Ekim Salı Saat:18.00'de Kocaeli Tabip 
Odası binasında TTB MK üyelerimizden Dr. Kazım 

D.Eroğulları ve Dr.Alican Bahadır hekimlerle 
buluşacaktır.Katılımınız hepimize güç katacaktır. 
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20.10.2021 

 

 
 

 
 

TTB MK ÜYELERİ DR.KAZIM EROĞULLARI VE ALİCAN BAHADIR'IN KTO ÜYELERİ İLE 

BULUŞMASI "EMEK BİZİM SÖZ BİZİM" 
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26.10.2021 

 

TTB Marmara Bölge Tabip Odaları Toplantısı İstanbul'da Gerçekleştirildi. 

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Emek Bizim, Söz Bizim” çağrısıyla 
başlattığı eylem programını görüşmek, yürütülecek çalışmaları 
ortaklaştırmak, görüş alışverişinde bulunmak üzere Marmara Bölge 
Tabip Odaları toplantısı yapıldı. 
 
24 Ekim 2021, Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen bölge toplantısına TTB Merkez Konseyi 
üyeleri Dr. Çiğdem Arslan, Dr. Onur Naci Karahancı, İTO Başkanı Dr. 
Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu, İTO 
Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Güray Kılıç, Dr. Osman Öztürk, Dr. Murat 
Ekmez, Edirne T.O. Genel Sekreteri Sibel Pekdemir, Edirne T.O. Yönetim 
Kurulu üyesi Dr. İmren Yeniocak, Tekirdağ T.O. Başkanı Dr. Gamze 
Varol, Bursa T.O. Yönetim Kurulu üyesi Dr. Abdullah Karadağ ve 
Kocaeli T.O. Başkanı Ömer Ardaman katıldı. 
 
Toplantıda ilk olarak pandemi sürecinde illerde ve bölgede yaşanan 
duruma ilişkin bilgi paylaşımı yapıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu. 
 
Ardından TTB’nin başlatmış olduğu eylem sürecinin programı, 23 Kasım 
2021’de İstanbul’da başlayıp 27 Kasım 2021’de Ankara’da Beyaz 
Forum’la sonlanacak “Beyaz Yürüyüş”ün hazırlıkları görüşüldü. 
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26.10.2021 

 

 
 
 

 
 

KTO YÖNETİM KURULU'NUN KOÜ TIP FAKÜLTESİ'NDE ASİSTAN HEKİMLERİ ZİYARETİ 
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27.10.2021 

 

"HER YILA 120 GÜN YIPRANMA PAYI İSTİYORUZ! COVID-19 MESLEK HASTALIĞI 

YASASI İSTİYORUZ!" BASIN AÇIKLAMAMIZ. 

 

DAHA KAÇ ASİSTANIN TÜKENMESİ ÖLMESİ 

GEREKİYOR!.. 

        Yoğun iş yükü, gün aşırı uykusuz nöbetlerin yol açtığı çalışma koşulları 
sonucunda bir arkadaşımızı, bir canımızı yitirdik. Yıllardır uyardığımız asistan 
hekimin çalışma şartlarının düzeltilmemesinin sonucunu çok ağır bir şekilde 
ödedik. Ankara'da bir asistan arkadaşımız hayatını kaybetti, göz göre göre 
ölüme sürüklendi. Ankara Şehir Hastanesi'nde asistan olan meslektaşımız çok 
sayıda servisten ve görevden sorumlu olduğu, nöbetinin çıkışında trafik kazası 
sonrası hayatını kaybetti. Kaza görüntüleri çok şey anlatıyor; Ayda nöbet ertesi 
kullanamadan tutulan 10 nöbeti, asistana uygulanan mobingi, stresi, 
hastanelerin tüm yükünü asistanlara yüklendiğini, tükenmişliği, angarya 
işleri, uzmanlık eğitimi alan öğrenci dışında tüm kölelik şartlarını... 

Rümeysa'yı kaybettiğimiz için çok üzgünüz ama bir arkadaşımızı daha 
tükenmişliğe, intihara, kaza görünümlü cinayetlere vermemek için; nöbet 
ertesi izin hakkının verilmesini çalışma şartlarımızın düzeltilmesini talep 
ediyoruz. 

27.10.2021 
 
KOCAELİ TABİP ODASI 
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HER YILA 120 GÜN YIPRANMA PAYI İSTİYORUZ! 

COVID-19 MESLEK HASTALIĞI YASASI İSTİYORUZ! 

Pandeminin 19. ayını geride bıraktığımız bu günlerde salgının tüm yükünü 
sırtlanan sağlık çalışanlarının görülmeyen değerini görünür kılmak için bir 
aradayız. 19 aydır ölüyoruz, 19 aydır hastalanıyoruz, 19 aydır zamanında ve 
etkili bir önlem almayanlar, bilime sırtını dönenler, şeffaf davranmayalar, 
verileri değiştirenler yüzünden gün be gün tükeniyoruz. Mart 2020’den 
itibaren meslek örgütlerinin, bilim insanlarının uyarılarını dinlemeyenlerin 
pandeminin yükünü yalnızca bizlerin üzerine bırakacağı anlaşılmıştı. Bizler 
mesleğimizin gereklerini elbette yapacaktık ve yaptık, ancak sürecin tüm 
yükünün üzerimize yıkılmaması için şeffaf, akılcı ve bilimsel bir salgın 
yönetimi talep ettik. Buna rağmen salgın değil, algı yönetildi. Bu algı 
yönetiminde de biz sağlık çalışanlarına yalnızca kahramanlık güzellemeleri, 
balkonlardan alkışlar, hakkınızı ödeyemeyiz tesellileri düştü. Uzunca bir süre 
“of” bile diyemedik, çünkü “kahramanlar yorulmaz” gibi büyük bir duygusal 
yüke maruz bırakıldık. Kahramanların işyerlerinde bulaştan koruyacak 
düzenlemeler yapılmadı, kış aylarına gireceğimiz bu günlerde ise işyerlerimizin 
havalandırma sistemlerinin yeterliliğine dair bile en ufak bir bilgiye sahip 
değiliz. Bu bulaş riski ve ağır emek yükü altında çalışmak istemeyen, tükenen 
sağlık çalışanlarına gösterdikleri yol, uzun bir süre zorla çalıştırılmak oldu. 
İzin, istifa, emeklilik ve rapor haklarımız hukuksuzca engellendi. Sonra birer 
birer hastalanmaya, arkadaşlarımızı kaybetmeye başladık. Bizler 
mesleğimizden dolayı ölürken, ekranlarda ''hastaneden aldığını nerden 
biliyoruz, evde hastalananlar var'' sözleri Çalışma Bakanı’nın ağzından 
döküldü. İyi de biz zaten evde kalamıyorduk ki! İzin alamıyor, istifa 
edemiyorduk. Çıkarılan tüm genelgelerin “sağlık çalışanları hariç” diye 
çıkarıldığını sayın Bakan’ın bildiğinden elbette şüphemiz yok. Buna rağmen 
iktidar, Bakan’ın sözlerine hak veriyor olacak ki hâlâ ne bir özür diledi ne de 
meslek hastalığı yasası için adım attı. Bugüne kadar 484 sağlık çalışanını 
kaybettik. Mesleki maruziyetimizi Sağlık Bakanının dilinden dökülen itiraflar 
ile de duyduk ancak konu yasal bir hak olarak meslek hastalığı yasası 
talebimize geldiğinde bu sözler unutuldu. Meslektaşlarımızdan başvuru şartı 
ve illiyet bağı istendi. Yani bizlere pandemide “hekimlik yaptığınız için riskli 
olduğunuzu, hekimlik yaptığınız için hastalandığınızı, mesleğinizden kaynaklı 
öldüğünüzü” kanıtlayın dendi. Bir kere daha soruyoruz “madem işyerlerimiz 
riskli değil neden tedavi olmaya gittiğiniz hastane katlarını boşalttırıyorsunuz, 
bu bir illiyet bağı değil mi? Evde kal çağrıları yaptığınızda evde kalamayanlar 
olmamız illiyet bağı değil mi? En önemli korunma yöntemi maske ve 
mesafeyken mesleğimiz gereği koyamadığımız mesafe, yaptığımız riskli işlemler 
illiyet bağı değil mi? Kaybettiğimiz meslektaşımız illiyet bağı değil mi? Bugün 
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soruyorlar hekimler neden istifa ediyor, neden emekli olmak istiyorlar, neden 
göç ediyorlar diye… Hekimler, ölürken dahi mesleki onurları verilmediği için 
istifa ediyor. Hekimler, birçok ülkede COVID-19 meslek hastalığı sayılırken 
bizim ülkemizde hala daha yasal düzenlemesi yapılmadığı için göç ediyor. 
Kısacası emeğimiz görmezden gelindiği için hekimler bu topraklarda hekimlik 
yapmak istemiyoruz diyorlar. Bu gidişata dur demek için haklarımızı bir an 
önce istiyoruz. COVID-19 için meslek hastalığı yasası çıkarılmasını talep 
ediyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına Türkiye’de ilk vakanın ilan edildiği 11 Mart 
2020’den itibaren, pandeminin sonlandığı zamana kadar her yıla 120 gün 
yıpranma payı, fiili hizmet süresi zammı istiyoruz. Her hafta bir talebimizi 
yükselttiğimiz bu süreçte 23 Kasım’da İstanbul’dan başlatacağımız BEYAZ 
YÜRÜYÜŞ’ün ardından 27 Kasım günü Ankara’da ülkenin dört bir yanından 
gelen hekimler ve sağlık emekçileri ile BEYAZ FORUM’da buluşacağımızı, 
taleplerimizin kabul edilmemesi halinde bu forumda alacağımız kararlar ile 
mücadelemizin büyüyeceğinden ve sonuç alıncaya kadar devam edeceğinden 
de kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğini bir kere daha hatırlatıyoruz. 

EMEK BİZİM SÖZ BİZİM 

KOCAELİ TABİP ODASI 

 

28.10.2021 

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun 
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28.10.2021 

 

CUMHURİYET BAYRAMI ÇELENK SUNMA TÖRENİ KÜLTÜR TEPESİ ATATÜRK 

ANITINDA YAPILDI. 

 

01.11.2021 

Sağlıkta Denetimin Dijitalleşmesine Dair Bilgi Notu 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sağlık kuruluşlarının dijital 
ortamda denetlenebilmesi amacıyla Sağlık Tesisleri Denetim İzleme Sistemi 
(Den-İz) Projesi başlatmış ve 1.1.2022 tarihi itibariyle sistemin açılacağı 
açıklanmıştır. Bu kapsamda hekimlere tebligatlar yapılmaya başlanmıştır. 

Denetimin kapsamı ve işleyecek süreç şöyle açıklanmıştır: 

“a) İlgili mevzuatı uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından verilen izin, uygunluk 
belgesi veya ruhsat ile gösteren tüm sağlık kurum, kuruluş ve müesseseleri ve 
buralarda sunulan sağlık hizmetlerinin olağan (rutin) ve olağandışı 
denetimlerini, 

b) Yetkisiz, izinsiz veya ruhsatsız sağlık hizmeti sunumuna konu olan kişi, 
kurum, kuruluş ve müesseselerinin denetimini, 
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c) Sağlık alanında usulsüz olarak yapılan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin 
denetimini, 

ç) Denetimlerde tespit edilen usulsüz ve aykırı uygulamalar hakkında idari 
yaptırım uygulanması ile adli makamlara, ilgili diğer bakanlık, kurum ve 
kuruluşlara bildirim süreçlerini, kapsayacaktır.” 

Meslektaşlarımızın tabip odalarına ve birliğimize ulaşan başvurularında, 
kendilerine yapılan tebligatlarda denetim hizmetinin parçası olarak hekimlerin 
de en geç 31.12.2021 tarihine kadar e-imza edinmeleri gerektiğinin belirtildiği, 
ancak yasal dayanağının açıklanmadığı belirtilmiştir. 

Sağlık Bakanlığının sağlık kurum ve kuruluşlarını denetleme yetkisi 
halihazırda bulunmaktadır, proje ile işlemlerin dijital ortama aktarılması söz 
konusudur. Ancak bir idari kolluk faaliyeti olan denetimin yapılabilmesi için 
denetlenen kişilere mevzuat ile tanınmayan, zorunlu olmayan bir yükümlülük 
getirilemeyeceğinden, denetimler sırasında e-imzası bulunmayan hekimlerin 
ıslak imzalı tutanak düzenlemeleri önünde engel yoktur. 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan denetimin kapsamını 
belirleyecek mevzuatta sıklıkla değişiklik yapılması, yargı kararlarının güncel 
mevzuata işlenmemesi nedeniyle kimi sorunlar yaşanabileceği de 
öngörülmektedir. Türk Tabipleri Birliği’nin açtığı davada Ayakta Teşhis ve 
Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin, 
muayenehanelerde yapılabilecek işlemleri belirleyen Ek-13 sayılı listesi iptal 
edilmiş ve yeni liste henüz yayınlanmamıştır. Özel sağlık kuruluşlarına ilişkin 
mevzuatın parçalı yapısı ve kimi hükümlerin kendi iç atıflarının da belirsiz 
hale gelmesi nedeniyle denetim işlemlerini yürütecek kişiler ve muhatabı 
hekimler açısından da belirsizlik oluşmuştur. Kişi ve kurumların uymakla 
yükümlü olduğu kuralların ve yaptırımların açık, anlaşılır ve ulaşılabilir 
olması hukuk güvenliği ilkesinin de gereğidir. Sağlık mevzuatının muhatap 
kurumlarla görüş alışverişi yapılarak sadeleştirilmesi, işleyişin ve denetimin 
niteliğini artıracaktır. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 
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03.11.2021 

 

Türk Tabipleri Birliği Olarak Hekim Maaşlarında 7200 Ek Gösterge ve Yükseltilmiş Özel 

Hizmet Tazminatı Oranı İstiyoruz. 

 

Toplum sağlığına yönelik politikaların başarısı sağlık emekçilerinin sağlığının, 
özlük ve ekonomik haklarının geliştirilmesiyle gerçekleşebilir. Hekimlik 
yapabilmek; çalışma koşullarının yeterliğine, hukuki-insancıl çalışma 
sürelerine, mesleki bağımsızlığa, bilimsel desteğe, şiddetten uzak bir ortama 
bağlıdır. Ancak çalışma koşulları ve sağlık sistemi bozukluklarının yanı sıra 
hekimler için giderek büyüyen bir sorun daha var: “Geçinememek.” 

Sağlıkta dönüşüm nedeniyle iş yükü artan hekim ve tüm sağlık çalışanları, 
Mart 2020’den itibaren COVID-19 salgınında daha da artmış bir iş yükü ile 
karşı karşıya kalmıştır. Daha fazla hastalanmış, daha fazla ölmüş, özveriyle, 
tüm deneyim ve bilimselliklerini ortaya koyarak; aile sağlığı merkezleri, aciller, 
pandemi poliklinik/klinik/yoğun bakımlarında, filyasyonda ve aşılamada var 
gücüyle çalışmaya devam etmiştir. “Hakkınız ödenmez” denmiş ve gerçekten 
ödenmemiş, emeklerinin karşılığında alkıştan öteye gidilmemiştir. Adaletsiz ve 
çoğunlukla ödenmeyen ek ödeme yalanları ile süreç geçiştirilmiştir. Ek ödeme 
adaletsizliği çalışma barışını bozmaktan başka bir işe yaramadığı gibi, 
ödemeler ne düzgün dağıtılabilmiş, ne de adil olmuştur. Ek ödeme adı altında 
verilen, geleceğimize hiçbir yansıması olmayan ücretlendirme modeli emek 
sömürüsünden başka bir şey değildir. 
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Son dönemde bu ülkede çarşıda, pazarda, mutfakta artan bir enflasyon 
varken, her gün yeni zam haberleri ile hayat pahalılığı halkın gündemini işgal 
etmişken her yerden “GEÇİNEMİYORUZ” sesleri yükselmektedir. Elbette 
hekimler ve sağlık emekçileri de bu yoksullaşmadan etkilenmekte, insanca 
yaşayacak ücreti alamamaktadır. Temmuz 2021 TÜRK-İŞ araştırmasının 
sonucuna göre; aylık gelirde yoksulluk sınırı 9.500 TL’dir. 2021 Temmuz ayı 
enflasyonu %18,95 olmasına rağmen bu yıl kamu görevlileri ile memur 
emeklilerinin aylık ücretlerinde verilen zam oranı %8,45 düzeyinde kalmıştır. 
Bağımsız araştırmacılar ve tüketici derneklerinin alternatif enflasyon 
hesaplarına göre, halkın hissettiği "gerçek enflasyon" yüzde %45’tir. Sabit ek 
ödeme hariç; mesleğe yeni başlayan pratisyen hekim maaşı yaklaşık 4.900 TL; 
30 yıllık uzman hekim maaşı 5.800 TL’dir. Hekim emekli maaşında 2018’de 
yapılan değişiklikle kısmi bir iyileştirme yapılmış olsa da, emekli olup 
çalışılırsa bu ödeme kesilmektedir. Üstelik bu düzenlemeye BAĞ-KUR ve SSK 
emeklisi hekimler dâhil edilmemiş, yeni bir eşitsizlik ve hak kaybı 
yaratılmıştır. Emekli hekimlerin %30’unu oluşturan BAĞ-KUR ve SSK emeklisi 
hekimlerin aylığı 2.300- 4.000 TL arasında olup, ücretler maalesef açlık 
sınırının da altında kalmıştır. 

Hekimler salgının iyice ağırlaştırdığı çalışma koşulları, aşındırılan özlük 
hakları, emek karşılıksız çalışma ve hâlâ devam eden sağlıkta şiddet nedeniyle 
istifa ve göç etmekte, emekli olmayı seçmektedir. Son 20 ayda Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde çalışmaktayken istifa eden hekim sayısı dokuz bin kişiyi 
bulmaktadır, buna henüz asistan olduğu halde istifa edenler de dâhildir. 
Önceki dönemle karşılaştırınca %20’lik bir artış söz konusudur. Yine son 20 
ayda üç bin hekim emekli olmuştur. Önceki döneme göre artış %40’ı 
bulmaktadır. Bu meslektaşlarımızın özel sağlık kuruluşlarında çalışmaya 
devam etmek durumunda olduğu aşikardır. 

Yoğun emek gerektiren meslek grubu olarak biz hekimler, emeğimizin karşılığı 
insanca yaşayacak ve emekliliğe yansıyacak güvenceli gelir alamamaktayız. Bu 
nedenle; Türk Tabipleri Birliği olarak derhal; 

Hekimlerin maaş ve emekli aylığına etki edecek 7200 Ek Göstergenin 
uygulanması ve Özel Hizmet Tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda 
en az %150 oranında artış talep ediyoruz. 

 Tüm sağlık çalışanları maaşında da 3600 ek gösterge uygulanması talebimizi 
tekrarlıyoruz. 

Öneri 1: Devlet memuru hekimler için ek göstergeler; 10 yıl ve üstü, 1. derece 
doçent eğitim görevlisi için 7200; tüm hekimler için 6400; göreve başlayan 8. 
derece pratisyen için 1600 olarak değiştirilmelidir. Yüksek Öğretim Personeli 4 
yıl ve üstü profesör doktor için 7200, doçent için 6800 olmalıdır. 

Öneri 2: Devlet memuru hekimler için özel hizmet tazminat oranları; doçent 
eğitim görevlisi için %700; uzman için %550; 8. derece pratisyen için %360 
olarak değiştirilmelidir. Yüksek Öğretim Personeli profesör doktor için %700, 
doçent için %625 olmalıdır. 
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Önerilen değişikliklerle hekimlerin çalışırken maaşı 18 000TL’den, emeklilikte 
10 000 TL den daha az olmamalıdır. 

İçinde bulunduğumuz Kasım Ayı boyunca “Emek Bizim Söz Bizim” diyerek 
başlattığımız eylem sürecinde hekim maaşlarının yeterli düzeye yükseltilmesi 
amacıyla taleplerimizi bir kez daha duyurmak için buradayız. Ve elbette sonuç 
almak için mücadelemiz tüm tabip odası yöneticileriyle, meslektaşlarımızla, 
sağlık emek meslek örgütleriyle birlikte artarak devam edecektir. Haklarımızı 
alana kadar mücadeleye devam diyor, 23 Kasım Salı günü İstanbul’dan 
“BEYAZ YÜRÜYÜŞ”ü başlatıyoruz. 27 Kasım Cumartesi günü Ankara’da 
yapacağımız “BEYAZ FORUM”da da mücadele hattımızı birlikte tartışacağımızı 
bir kere daha duyuruyoruz.03.11.2021 

  

KOCAELİ TABİP ODASI 

 

 

05.11.2021 

 

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu “HPV Hakkındaki Gerçekler” 

konulu bir webinar 
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08.11.2021 

 

Çalışma koşullarımızda iyileştirme İSTİYORUZ! Güvenli, sağlıklı çalışma alanları 

İSTİYORUZ! 

 

09.11.2021 

 

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA 
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10.11.2021 

 

10 KASIM ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNMA TÖRENİ 
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10.11.2021 

 

11.11.2021 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARIMIZDA İYİLEŞTİRME, GÜVENLİ, SAĞLIKLI ÇALIŞMA 

ALANLARI İSTİYORUZ!!! 

İlk resmî vakanın açıklandığı 11 Mart 2020’den bugüne 19 ayını geride 
bıraktığımız COVID-19 pandemisinin yıkıcı etkisini yaşamaya devam 
ediyoruz. Kuşkusuz geride bıraktığımız bu süreçte pandemiden en çok 
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etkilenen sağlık emekçileri oldu. İktidarın sağlık emekçilerini ve toplumu yok 
sayan anlayışı nedeniyle önlenebilir bir hastalıktan yüzlerce arkadaşımızı 
kaybettik. 

Tüm pandemi süreci boyunca hekimler ve sağlık çalışanları uygun olmayan 
çalışma koşullarında uzun süre çalışmak zorunda kaldı. Sağlık Bakanlığı 
başta olmak üzere, iktidarın bilimsel bilgiye dayanmayan, şeffaflıktan uzak, 
yerel dinamikleri gözetmeyen, eksik, yanlış ve tutarsız uygulamalarının 
bedelini biz sağlıkçılar hayatlarımızla ödedik/ödüyoruz. 

Pandemi sürecinde öncelikli planlama birinci basamakta yapılması gerekirken 
yapılmadı ve salgın hastanelerde karşılandı. Bu plansızlığın sonucu olarak 
sağlık çalışanlarının iş yükü arttı, çok sayıda sağlık emekçisi hastalığa 
yakalandı. 

Uzun saatler kesintisiz çalışma, sık nöbet tutma, her 5 dakikada bir muayene, 
yoğun iş yükü, şiddete maruz kalma çalışma alanımız olan sağlık 
kurumlarının olağanı haline geldi.  Pandemi öncesinde de karşı karşıya 
kaldığımız bu sorunlar salgınla birlikte daha da derinleşti, çalışma 
koşullarımız daha kötü hale geldi. 

Sağlık Bakanlığı çalışma alanlarımızda COVID-19’a ilişkin gerekli önlemleri 
almadı.  Hhavalandırma, filtrasyon, nöbet değişimleri öncesi gerektiğinde 
dezenfeksiyon, fiziksel mesafe bariyerleri oluşturmak, işyerine güvenli ve 
mesafeli ulaşımı sağlamak gibi yükümlülükler yerine getirilmedi. 

Temel insan hakları arasında yer alan güvenli ortamlarda çalışma hakkı; bu 
süreçte ihlal edildi. İş güvenliği, uygun çalışma ortamı, uygun çalışma süresi, 
izin ve dinlenme hakkı, uygun işte çalıştırılma, adil ücret ve örgütlenme 
hakları salgın döneminde göz ardı edildi. 

Özellikle pandeminin ilk aylarında sağlık çalışanları maske, siperlik, gözlük, 
eldiven, dezenfektan gibi koruyucu materyallere ulaşmakta ciddi sorunlar 
yaşadı. Salgının ilerleyen dönemlerinde ise aile sağlığı merkezlerinde, iş sağlığı 
ve güvenliği gibi birinci basamakta görev yapan sağlık çalışanları ve işyeri 
hekimleri yeterli ve nitelikli kişisel koruyucu donanıma (KKD) ulaşım sıkıntısı 
yaşadı. 

Türkiye’nin komşu ülkelerinde vakalar ve ölümler hızla artarken Sağlık 
Bakanlığı sağlık kurumlarında salgın hazırlığı yapma gereği duymadı. Vakalar 
uzunca bir süre gizlendi ve sağlık çalışanları bulaş riskiyle karşı karşıya 
bırakıldı. 

Türkiye’de sağlık ortamları sadece sağlık çalışanları için değil, COVID-19 dışı 
hastalığı olanlar için de riskli alanlar haline getirildi. 

İstifa, emeklilik, rapor alma, izin, mola haklarının kullanılması genelgelerle 
resmileştirilerek engellendi. 
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Sağlık reformu adı altında sağlığı piyasalaştıran sistemin mevcut 
olumsuzlukları pandemi sürecinde net olarak ortaya çıktı. Bunun bedelini 
ödüyoruz, daha fazla bedel ödemek istemiyoruz; 

Sağlık Bakanlığı’nı bir an önce çalışma alanlarımızda düzenleme yapmaya 
çağırıyoruz! 

·         Tüm sağlıkçılar için güvenli çalışma alanı, hastalarımız için güvenli 
tanı tedavi ortamlarının oluşturulmasını, önlemlerin gözden geçirilip 
yeniden düzenlenmesini İSTİYORUZ! 

 Haftalık çalışma sürelerimizin yeniden düzenlenmesini ve 
azaltılmasını İSTİYORUZ! 

·         Şiddete ve hastalıklara karşı güvenli, sağlıklı çalışma 

ortamı İSTİYORUZ! 
·         KHK’leriyle  ihraç edilen, güvenlik soruşturması gerekçe edilerek 

ataması yapılmayan tüm hekimlerin, sağlık emekçilerinin derhal 

görevlerine başlatılmasını İSTİYORUZ! 
·         Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini ve sevk 

zinciri uygulamasına geçilmesini İSTİYORUZ! 
·         İşverenler, sağlık çalışanlarına 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanuna göre COVID-19’dan korunma, Kişisel Koruyucu Donanım 

kullanımı, hastalık yönetimi gibi konularda eğitim vermek ve bu 

eğitimleri her birim değişiminde yenilemek zorundadır.  Korunmayla 
ilgili havalandırmadan, iş örgütlenmesine, iş yükünün düzenlenmesine 

kadar geniş bir yelpazede işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemler de 

sorumlulukları arasındadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu’nun etkin bir şekilde uygulanmasını İSTİYORUZ! 
  
KOCAELİ TABİP ODASI 
YÖNETİM KURULU 
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17.11.2021 
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19.11.2021 

 
 

Dr. AynurDağdemir’i anıyoruz, Şağlıkta şiddete karşı etkin yasa ve güvenli 
işyerleri İSTİYORUZ 

 
       Türk Tabipleri Birliği olarak başlattığımız mücadele programında her 
hafta ayrı bir talep ile sesimizi yükselttik, ancak bu hafta bizler için ayrı bir 
öneme sahip. Samsun’da görev yaptığı esnada birlikte çalıştığı sağlık 
çalışanının eski eşi tarafından bıçaklanarak katledilen Dr. Aynur Dağdemir’in 
bugün aramızdan ayrılışının yıldönümü. Dağdemir, çalışma arkadaşını 
şiddetten korumak isterken öldürüldü. Bu olay, sağlıkta şiddetin ve kadına 
yönelik şiddetin en can yıkıcı noktasında duruyor sevgili Aynur.  
 
          Doktor Aynur Dağdemir, çalıştığı özel hastaneye elinde ekmek bıçağı ile 
giren erkek tarafından altı yıl önce bugün öldürüldü.  Dr. Edip Kürklü’yü, 
Dr.Göksel Kalaycıoğlu’nu, Dr. Ersin Arslan’ı, Dr.Kamil Furtun’u, Dr. Hüseyin 
Ağır’ı, Dr.Fikret Hacıosman’ıda işyerlerinde uğradıkları şiddet sonrası 
kaybettik. Kayıplarımızın yanı sıra meslektaşlarımız işyerlerinde bıçaklı, 
silahlı, sopalı, oraklı, taşlı fiziksel saldırılara uğruyor, klinikler ateşe veriliyor, 
her birimiz her gün sözel şiddete maruz kalıyoruz. Yalnızca 2020 yılında, 12 
bine yakın beyaz kod verilen sağlıkta şiddet olayı yaşanmıştır. Yaptığımız 
ankette hekimlerin %84’ü daha önce hasta veya yakını tarafından sözel ve 
fiziksel şiddete uğradığını belirtmiştir. Tüm bunlara rağmen hâlâ 
işyerlerimizde şiddetten koruyacak önlemler alınmazken, çıkarılan sağlıkta 
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şiddet yasası algıyı yönetmeye çalışmak dışında bir işe yaramamıştır. 
 
          Hiçbir kamu kurumuna hatta alışveriş merkezlerine kontrolsüz 
girilemezken hastanelere akla gelebilecek her türlü zarar verici alet ile 
girilebilmesini kabul etmiyoruz. Klinikler, yoğun bakımlar, acil servisler, 
ambulanslar, polikliniklerdeki fiziksel şartlar şiddetin önünü açmaktadır. Bu 
nedenle güvenli çalışma alanları oluşturulmasının ivedi gereklilik olduğunu ve 
bütün yöneticilere sağlık çalışanları için güvenli çalışma ortamlarının 
oluşturulması konusunda sorumlu olduklarını hatırlatıyoruz. 
 
      Şiddete, yalnızca hastaneye başvuranlar tarafından değil ekranlardaki 
dizilerde, gazetelerdeki köşe yazılarında, politikacıların sözlerinde, idarecilerin 
baskılarında da tanıklık ediyoruz. Çıkarılan SABİM hattı ile de tüm hekimler 
Sağlık Bakanlığı tarafından psikolojik şiddete, ağır duygusal yüke maruz 
bırakılıyor. Acil asistanı olarak görev yaptığı sırada SABİM’e yapılan haksız 
başvurular gerekçe gösterilerek işyerinde sürekli mobbinge maruz kaldığı için 
canına kıyan Dr. Melike Erdem,ne yazıkki bu şiddetin en ağır göstergesi 
olmuştur. Görevini yaptığı sırada şiddete uğrayan hekimlerin şikâyetlerine 
yönelik hiçbir adım atmayan yönetenler, gereksiz başvurular ile hekimler 
üzerinde baskı yaratmakta, hekimlerin saatlerini en basit şikâyetlere cevap 
yazmakla harcatmaktadır. Üstelik şikâyetlere konu olan sorunların tamamına 
iflas etmiş sağlık sistemi neden olmaktadır. Randevu alamayan, 5 dakikada bir 
muayene olmaya zorlanan, özel hastaneye başvurmak zorunda bırakılan, her 
sağlık başvurusunda cebinden parası alınan yurttaşlar sistemin tüm 
sorunlarını karşılaştığı sağlık personeline yansıtmaktadır. Hâlbuki sistemden 
ne hekim ne hemşire ne de sağlık personeli sorumludur. SABİM hatları ile 
sorumluluğu üzerinden alıp hekimlere atmak isteyenlere karşı hastalarımız da 
artık gerçekleri görmelidir.  
        
        Sağlıkta şiddet, genel şiddet ikliminden, siyasetçilerin şiddet üreten 
politikalarından da ayrı düşünülemez. Özellikle son yaşanan olaylarda erkek 
hastalar tarafından kadın sağlık çalışanlarına yönelik art arda gelen saldırılara 
tanıklık ediyoruz, elbette bunların tesadüf olmadığını, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğiyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Bir yandan kadına yönelik şiddete dur 
demek için İstanbul Sözleşmesi’ni savunurken; diğer yandan hekime, sağlık 
çalışanlarına yönelik şiddetin sonlanması için etkili ve caydırıcı yasaların 
çıkması için mücadele veriyoruz. 
 
        Birlikte çalıştığı sağlık personelinin eski eşi tarafından öldürülmesine 
engel olan, sevgili Aynur Dağdemir’in cesaretli dayanışmasını büyütmek ve 
şiddeti bitirmek için birlikte mücadele ediyoruz. Hekimlerin gördüğü her 
şiddette, yaşamdan hoyratça koparılan her kadında yüreğimiz ve aklımızla söz 
veriyoruz sana Aynur! Söz veriyoruz Melike’ye, Ersin’e, Kamil’e, Gülnur’a… 
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Artık şiddet doğuran sağlık sisteminde, güvensiz işyerlerinde çalışmak 
istemiyoruz. Birimizin daha aramızdan alınmasına tahammülümüz yok! 
 
*Sağlıkta şiddetin ana kaynağı olan neoliberal sağlık politikalarından derhal 
vazgeçilmesini, 
 
*Sağlıkta şiddet için Türk Tabipleri Birliğinin önerileri çerçevesinde etkili yasa 
çıkarılmasını, 
 
*Sağlık kurumlarında şiddeti önleyen fiziksel değişiklikler yapılmasını, güvenli 
işyerleri oluşturulmasını, 
 
*Tüm işyerlerinde kadına karşı şiddeti önleme mekanizmaları için etkin 
politikalar uygulanmasını, 
 
*İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe konup etkili bir şekilde 
uygulanmasını, 
 
*İş yaşamında şiddet ve tacize karşı ILO 190 Sözleşmesinin imzalanmasını 
TALEP EDİYORUZ. 
 
SAĞLIKTA, SOKAKTA, EVDE ŞİDDETSİZ SAĞLIKLI BİR DÜNYA İÇİN 
MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ! 
 
 
KOCAELİ TABİP ODASI YÖNETİM KURULU 

 

 
 



54  

19.11.2021 

 

Emek Bizim Söz Bizim 23 Kasım-27 Kasım Mücadele Programı 
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19.11.2021 

 

24.11.2021 

24 Kasım 2021 Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü basın açıklaması “Bu Sağlık Sistemi İflas 
Etmiştir” “sağlık hizmetlerinin toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmesini İSTİYORUZ” 
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Taleplerimiz Sizin İçin, Bizim İçin, Hepimiz İçin... 

Haklarımızda ve Sağlık Mücadelesinde Yan Yana Omuz Omuzayız! 
 
 

Neoliberal politikaların sağlıkta çöküşü getiren Sağlıkta Dönüşüm Projesi 
hekimler ve tüm sağlık çalışanlarını olanca acımasızlığı ile tüketerek olumsuzluklarını 
toplumun kılcal damarlarına dek yaydı. Koruyucu sağlık hizmetlerinin terk edildiği, 
sağlık hizmetlerinde basamaklandırmanın kaldırıldığı, kışkırtılmış sağlık talebi 
üzerine kurulan sistem toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını ve hekimlik 
değerlerini derinden sarstı. 
COVID-19 pandemisi ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada koruyucu sağlık hizmetleri 
olmadan hastalık ve salgınların önlenemeyeceğini göstermiş, tüm dünyada ekonomik 
öncelikler temelinde yönetilen salgının bedeli ağır olmuştur. Ülkemizde de iktidarın 
tercihini toplumdan yana kullanmadığı, salgının bilimin gereklerine göre değil 
ekonominin ihtiyaçlarına göre yönetildiği bir sürece hepimiz tanıklık ettik. Toplumu, 
yerel yönetimleri, emek-meslek örgütlerini, bilim insanlarını, demokratik kitle 
örgütlerini salgınla mücadele sürecine dahil etmeyen iktidar, güvenlikçi anlayışın 
ötesine ve pandeminin yıkıcı sonuçlarının önüne geçememiştir. Bu yangın 
söndürülemediği gibi yurttaşlarımızın, sağlık çalışanlarının ölümleri durdurulamamış 
ve Türkiye, tüm pandemi dönemi boyunca COVID-19’a bağlı en çok vaka ve ölümün 
görüldüğü ülkelerden birisi olmuştur. Pandeminin gerektiği gibi yönetilmemesi, sağlık 
sisteminin iflası ile ertelenmiş sağlık hizmetlerine bağlı pek çok hastalık sonucu çok 
sayıda insanımızı yitirdiğimiz fazladan ölümlerin acısı da buna eklenmiştir. 

Tüm bu yaşananlara rağmen Sağlık Bakanlığı 2021 yılı bütçesi genel bütçenin 
ancak %5,7’ini oluşturmuş, salgında da koruyucu sağlık hizmetleri göz ardı 
edilmiştir. Bu bütçede halk sağlığı, salgınla etkili mücadele, sağlık çalışanlarının 
çalışma koşullarında iyileştirme yoktur. Ödeneklerin neredeyse dörtte üçü tedavi edici 
hizmetlere, bütçenin beşte biri şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedellerine 
ayrılırken; koruyucu sağlık hizmetlerine kamu ve üniversite hastanelerine gerekli 
maddi kaynak ayrılmamıştır. Bu tutumla iktidar önceki yıllarda olduğu gibi pandemi 
sürecinde de halk yararını, işçiyi, emekçiyi, işsizi, yoksulu, dar gelirliyi, emekliyi 
koruyan değil; hastane patronu sermayedarları, iktidar yanlısı şirketlerin çıkarlarını 
gözeten neoliberal sağlık politikalarını özetle Sağlıkta Çöküş Programı’nı 
sürdüreceğini göstermektedir. Hastaneleri işletme, hastayı müşteri olarak gören bu 
sağlık politikaları sonucunda sağlık sistemi çökmüştür. Sağlığa erişim giderek 
zorlaşmakta, katkı-katılım payları ile ekonomik krizin derinleştiği koşullarda 
yurttaşın cebinden giderek daha fazla para çıkmaktadır.    

“Artık hastane önünde kuyruklar oluşmayacak” diye övünenler aylarca 
randevu alamayan yurttaşları evlerinde, telefon hatlarının ucunda, bilgisayar 
ekranlarında sanal kuyruklara yerleştirmiştir. Sanal kuyruklar 5 dakikada bir 
randevu verilerek, hekimler bir günde 100’den fazla hasta bakmaya zorlanarak 
çözülmeyeceği gibi, insanların erişemedikleri sağlığın bedeli daha fazla başvuru, daha 
uzun kuyruklar ve sonunda sağlıkta daha da katmerlenen şiddet olacaktır.  Birçok 
yerde devlet hastaneleri kapatılırken kamu sağlık hizmeti “şirketleştirilmiş” şehir 
hastanelerine bırakılmış; özel hastaneler kamunun olanaklarıyla tekeller haline 
getirilmiştir. 
  
Her gün bir yenisi açılan tıp fakültelerinde ve eğitim araştırma hastanelerinde tıp ve 
uzmanlık eğitimi gittikçe niteliksizleşmektedir. Sağlık Bilimleri Üniversitesinde adrese 
teslim kadro açmalar, liyakatsiz atamalar, dayatılan performans sistemi, uzun ve 
yorucu çalışma şartları ile hekimler kamuda çalışamaz hale gelmiş, istifa sayıları hızla 
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artmış, kamusal hizmetler iktidar eli ile tüketilmiş, halk özel hastanelere muhtaç 
bırakılmıştır. 

 Sözün özü yirmi yılda iktidarın sağlık politikası iflas etmiştir. 

Bu iflasın altında ezilen vatandaş ve sağlık çalışanları yalnız bırakılmıştır. Halk 
nitelikli sağlığa erişemezken sağlık çalışanları giderek daha zor şartlarda çalışmaya 
itilmiştir. Uzun zamandır çalışma koşulları, ücretlendirme, özlük hakları konusunda 
dillendirilen sorunların çözümsüzlüğü; erken emeklilik, istifa, hekim göçü, 
tükenmişlik, hastalık, intiharlara yol açmıştır. Yaptığımız çalışmalar ve anketlerde 
hekimler ülkenin dört bir yanından “Mesleğimizi yapamıyoruz”, “Nefes alamıyoruz”, 
“Geçinemiyoruz” demektedir. Her gün kamudan istifalar artarken, diğer taraftan yılda 
binden fazla genç hekim çalışmak için yurt dışına gitmektedir. Bugün iktidar 
toplumun sağlığına yönelik, hekim istifalarına, göçlerine yönelik hiçbir adım 
atmazken biz, “Bu topraklarda hekimlik yapmak için umut var, birlikte önlüğümüzün 
beyazına sahip çıkıyoruz, karanlığı aydınlatacağız ve artık söz bizim” diyoruz. 
Biz “Taleplerimiz sizin için, bizim için, hepimiz için” diyoruz. 

 “Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık 
Hakkına Sahip Çıkıyoruz” diyerek başlattığımız yürüyüşte bugün Kocaeli’nde olan 
yürüyüş kolumuz 25’inde Bursa’da, 26’sında Eskişehir’de meslektaşlarımızla, sağlık 
çalışanlarıyla, halkımızla buluşacak.  Yürüyüşün sonunda Ankara’da yedi 
bölgemizden ve tüm illerimizden gelecek hekimler ve sağlık çalışanları ile 27 Kasım’da 
gerçekleştireceğimiz BEYAZ FORUM’da hep birlikte önümüzdeki dönemde daha iyi bir 
sağlık ortamı için birlikte mücadelenin yolunu açacağız.   Sağlıkta özelleştirmeci, 
piyasacı politikaların durdurulması, sağlık hizmetlerinin toplumcu bir anlayışla 
yeniden inşa edilmesi, sermayeye değil sağlığa bütçe ayrılması için önerilerimizi, 
taleplerimizi ve mücadele yöntemlerimizi konuşacağız. 

Gün dayanışmanın, birbirimize güvenmenin, mesleğimizin taşıdığı güce güvenmenin, 
yaşam ve sağlık haklarımızı savunmanın ve geliştirmenin günüdür.  Emeğimiz 
üzerinden kendini var eden sermayeye, idarecilere dur demenin “Biz birlikte 
güçlüyüz”ü göstermenin günüdür. 

Emeğimiz Sömürülmeden ve Gelecek Kaygısı Olmadan 

Bilimsel ve Etik İlkeler İçinde 

Halk Sağlığını Önceleyen Sağlık Sisteminde 

Hekimlik Yapmak İstiyoruz. 

EMEK BİZİM SÖZ BİZİM! 
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24 Kasım 2021 Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü basın açıklaması “Bu Sağlık 

Sistemi İflas Etmiştir” “sağlık hizmetlerinin toplumcu bir anlayışla yeniden inşa 

edilmesini İSTİYORUZ” 
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24.11.2021 

İZMİT KENT MEYDANI BASIN AÇIKLAMASI "BEYAZ YÜRÜYÜŞ" 

 

26.11.2021 

BEYAZ YÜRÜYÜŞ ESKİŞEHİR’DE 
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28.11.2021 

 

Beyaz Yürüyüş’ün Coşkusu ve Kararlılığı Beyaz Forum’a Taşındı: 

“Artık Talep Eden Değil, İnşa Eden Olacağız; Toplumsal Sağlık 

Mücadelemizi Yükselteceğiz!” 

Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Emek Bizim, Söz Bizim” başlıklı mücadele 
programı kapsamındaki “Beyaz Yürüyüş”ü beşinci gününde 27 Kasım 2021 
günü Ankara’da düzenlediği “Beyaz Forum” ile noktaladı. 

Beyaz Yürüyüş kolu, Ankara’ya gelmesiyle birlikte karşısında polis barikatını 
buldu. Polis yetkilileri, izin alınmamasını gerekçe göstererek yürüyüşe izin 
vermeyeceklerini söylerken; yürüyüş kolu ise toplantı ve gösteri yürüyüşünün 
en temel hak olduğunu belirtti. Kararlı duruş sonucu polis barikatı aşıldı ve 
sloganlarla TTB’ye yüründü. 

Beyaz Yürüyüş kolu, TTB önünde pankartlarla, balonlarla, şarkılarla ve 
sloganlarla coşkulu bir şekilde karşılandı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. 
Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın basın açıklamasını okumasının ardından kitle 
Beyaz Forum’un düzenleneceği Yılmaz Güney Kültür Merkezi’ne yürüyüşe 
geçti. Sağanak yağışa karşın coşkulu bir şekilde yapılan yürüyüşte “Emek 
bizim söz bizim, yürüyoruz umuda”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, 
“Sağlık haktır satılamaz”, “Sağlıkta ticaret ölüm demektir” ve “Yaşamak 
yaşatmak istiyoruz” sloganları atıldı. 
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Beyaz Forum, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın açılış konuşmasıyla 
başladı. Bu çökmüş sağlık sistemini tarihin çöplüğüne atmak için 
yürüdüklerini söyleyen Korur Fincancı, Beyaz Yürüyüş’e destek veren herkese 
teşekkür etti. Korur Fincancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Haklarımız için 
yürüyoruz. Ama sadece hekimlerin ve sağlık emekçilerinin hakları için değil, 
emeğine yabancılaştırılmış tüm insanlar ve insanlık için yürüyoruz. İnsanlar 
demokratik bir ülkede sözlerini kurabilsin, çoğaltabilsin ve insanca yaşayabilsin 
diye yürüyoruz. Önümüzde yürünecek daha çok yol, verilecek daha çok 
mücadele var. Direnmek size çok yakışıyor. Direnelim!” 

Beyaz Forum, açık alanda başlamasına karşın sağanak yağış nedeniyle kapalı 
alana taşındı. Kolaylaştırıcılığını Dr. Osman Öztürk ve Dr. İncilay Erdoğan’ın 
yaptığı forumda onlarca hekim, sağlık emekçisi, tıp öğrencisi, kurum temsilcisi 
ve milletvekili söz aldı. Sağlık emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle 
örgütlerinin, siyasi partilerin temsilcileri ile milletvekillerinin konuşmalarında 
sağlık alanındaki mücadelelerin yerellerden kurularak ve azami ortaklık 
sağlanarak yürütülmesi gerektiği belirtildi. 

Hekimler ve sağlık emekçileri ise pandeminin yarattığı tükenmişlikten ağır iş 
yüküne, kamudaki ceza dayatmalarından özel sektördeki patron baskısına, 
şiddetten mobbinge, özlük haklarının gasp edilmesinden demokratik 
haklarının yok edilmesine, KHK ile ihraçlardan şehir/şirket hastanelerindeki 
soyguna, tıp eğitiminin niteliksizleştirilmesinden kadın sağlık çalışanları 
üzerindeki erkek şiddetine kadar birçok başlıkta sahada yaşadıkları sorunları 
aktardı. Özellikle asistan ve genç uzman hekimler ile tıp öğrencilerinin 
yaşadıkları sorunları aktarırken duyduğu öfke ve yeni bir sağlık sisteminin 
inşası konusundaki kararlılıkları tüm salona yansıdı. 

Forumda sorunların aktarımının yanı sıra “ne yapmalı” ve “nasıl yapmalı” 
sorularına da yanıt arandı. Herkesin sağlık hakkına parasız erişebilmesi, 
Genel Sağlık Sigortası düzenlemesinin iptal edilmesi, özel hastanelerin ve şehir 
hastanelerinin kamulaştırılması, birinci basamak sağlık hizmetlerinin Sağlık 
Bakanlığı tarafından organize edilmesi, sağlık alanındaki tüm kararlarda 
sağlık emekçilerinin de söz sahibi olması gibi sağlık sisteminin yeniden 
inşasında yapılması gerekenlere dönük öneriler dile getirildi. Konuşmalarda 
ayrıca toplumsal sağlık mücadelesinin yükseltilmesi için birebir örgütlenmenin 
güçlendirilmesi, en küçük birimlerden itibaren Sağlık Meclisleri kurulması, 
yerellerde Beyaz Yürüyüş ve Beyaz Forum gibi etkinlikler yapılması, bölgesel 
mitingler düzenlenmesi ve nihai olarak merkezi miting, grev kararı alınması 
gibi somut öneriler de gündeme getirildi. Forum, “Bu karanlığı hep beraber 
yıkacağız” sözleriyle sona erdi. 

Etkinlik, yürüyüş ve forumdaki coşkunun taşındığı Bandista konseri ile son 
buldu. 
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TTB Merkez Konseyi, yürüyüş ve forum sonrası önüne koyacağı programı, 
hekimler ve kamuoyu ile paylaşacak. 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı tarafından 
yapılan açıklama şöyle: 

Mevcut Sağlık Sistemi Çöktü! 

Geçmişimizden Aldığımız Güç, Geleceğimize Olan İnancımızla Toplumsal 
Sağlık Mücadelesine! 

Sağlık Bakanı’ndan ilk randevuyu talep ettiğimizden bu yana tam 390 günün 
geçtiği bugün, Türkiye tarihinin en büyük ekonomik ve siyasal krizlerinden 
birisi yaşanmaktadır. Bu krizin en görünür biçimde yansıdığı alan sağlık 
alanıdır. Sağlık Bakanı ise sağlıkla ilgili sorunları sağlık emekçilerinin, 
hekimlerin temsilcileriyle konuşmaktan sürekli kaçmaktadır. Sağlıkla ilgili 
sorunları yalnızca tweet atarak, sayılarla oynayarak çözeceğini zannedenler; 
bilim insanlarını, sağlık emekçilerini, hekimleri dinlemeyenler, bugün sağlık 
sistemindeki bu kötü gidiş nedeniyle kaybettiğimiz her canımızın da 
sorumlusudurlar. 

Sağlığı alınıp satılan bir metaya; hastaneleri işletmeye; hastaları müşteriye ve 
sağlık emekçilerini köleye çeviren “Sağlıkta Dönüşüm Programı”, gelinen 
aşamada sağlık sistemini tamamen çökertmiştir. 5 dakikada bir verilen 
randevuyla sağlık ve hekimliği 5 dakikaya sığdırmaya çalışan; bir hekimin 
günde 100 hastaya bakmasını öngören bu sağlık sistemi, sağlık değil 
sağlıksızlık üretmektedir.  

Tedavi edici sağlık hizmetlerine terk edilmiş, koruyucu sağlık hizmetlerini yok 
sayan; sevk zincirini tamamen ortadan kaldıran ve kışkırtılmış sağlık talebi 
yaratan bu sistem, toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını elinden 
almaktadır. Sağlığa erişim giderek zorlaşmakta, ekonomik krizin derinleştiği 
koşullarda katkı-katılım payları ile yurttaşın cebinden giderek daha fazla para 
çıkmaktadır.  

COVID-19 pandemisi boyunca iktidarın tercihini toplumdan yana 
kullanmadığı, salgının aklın ve bilimin gereklerine göre değil ekonominin 
ihtiyaçlarına göre yönetildiği bir sürece hepimiz tanıklık ediyoruz. COVID-19 
salgını siyasal iktidar tarafından kötü yönetiliyor: Temaslı takibi yapılmamaya, 
etkisi olmadığı bilinen ve milyonlarca dolar verilen ilaçlar dağıtılmaya devam 
ediliyor. Bunun üzerine bir de her gün 200 civarında insanımızın yaşamını 
yitirmesine rağmen toplumda duyarsızlaşma ve kanıksanma hali yaratılıyor. 
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İnsanların en temel hakkı olan yaşam hakkı, yönetil(e)meyen pandemi 
sonucunda yurttaşların elinden alındı.  Uyarılarımıza rağmen yanlış sağlık 
politikalarında ısrar, pandemi sürecinde sosyal cinayetlere neden oldu. 
Yurttaşların, sağlık emekçilerinin ölümleri durdurulamamış; Türkiye, COVID-
19’a bağlı en çok vaka ve ölümün görüldüğü ülkelerden biri olmuştur. 
Pandeminin halk sağlığı önemsenerek yönetilmemesi ve sağlık sisteminin iflası 
ile ertelenmiş sağlık hizmetlerine bağlı pek çok hastalık sonucu çok sayıda 
insanımızı yitirdiğimiz fazladan ölümlerin acısı da buna eklenmiştir. Toplumu, 
yerel yönetimleri, emek-meslek örgütlerini, bilim insanlarını, uzmanlık 
derneklerini, demokratik kitle örgütlerini salgınla mücadele sürecine dahil 
etmeyerek pandeminin yıkıcı sonuçlarının önüne geçmemiş iktidar, fazladan 
ölümlerin sorumlusudur. Haziran ayında açıklanması gereken TÜİK 2020 
Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri 5 aydır açıklanmazken, tüm bu ölümlerin 
sorumlularından biri olan Sağlık Bakanı ölümlerin, resmi sayıların 3 katı 
olduğunu söyleyerek salgını yönet(e)memeyi/ sosyal cinayeti itiraf etmiştir. 

Pandeminin katmerleştirdiği sağlık çalışanların çalışma koşullarında artan 
zorluklar ve ekonomik kriz özlük hakları ile ilgili büyük kayıplara neden 
olmuştur. Siyasal iktidar sağlık hizmetlerini üreten hekimleri ve sağlık 
çalışanlarını yok saymakta, tercihini sermayeden yana kullanmaktadır. Tüm 
toplumsal kesimler gibi biz de geçinemiyoruz. Bugün bir uzman hekimin yalın 
maaşı 5500 lira, pratisyen hekimin ise 4500 lira civarındadır. Aldığımız 
maaşlar emekliliğe de yansımamakta; Bağ-Kur’a bağlı bir hekim, emekliliğinde 
asgari ücretin dahi altında maaş almaktadır. 

Tüm bu olumsuz tabloya karşı “Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, 
Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz- Emek Bizim-
Söz Bizim” diyerek 23 Kasım’da İstanbul’da başlattığımız yürüyüş ile Türk 
Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, Tabip Odaları yöneticileri ve 
üyelerinden oluşan temsili heyet Kocaeli, Bursa ve Eskişehir’de 
meslektaşlarımızla, sağlık çalışanlarıyla, toplumla buluştuktan sonra bugün 
burada, Ankara’da, yedi bölgemizden ve tüm illerimizden gelen hekimler ve 
sağlık emekçileri ile BEYAZ FORUM gerçekleştireceğiz. Hep birlikte 
önümüzdeki dönemde daha iyi bir sağlık ortamı ve daha güzel bir gelecek için 
birlikte mücadelenin yolunu açacağız. Sağlıkta özelleştirmeci, piyasacı 
politikaların durdurulması, sağlık hizmetlerinin toplumsal bir anlayışla 
yeniden inşa edilmesi, sermayeye değil sağlığa bütçe ayrılması için 
önerilerimizi, taleplerimizi ve mücadele yöntemlerimizi hep beraber 
konuşacağız. 

Yaşama adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak mesleğimizi 
değersizleştiren, hakkımızı gasp eden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz 
değiliz. Bize dayatılan bu koşullar kader değildir. 

Beyaz yürüyüş boyunca ifade ettiğimiz taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz: 
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1. Sadece hekimler için değil tüm sağlık emekçileri için insanca 
yaşayacağımız emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz. 

2. Performans sisteminin kaldırılmasını, döner sermaye uygulamasına son 
verilmesini, sabit maaşımızın bunlara muhtaç etmeyecek, emekliliğe 
yansıyacak şekilde düzenlenmesi istiyoruz. 

3. Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, insanca çalışma süreleri istiyoruz. 
4. 7200 ek gösterge ve tüm sağlık emekçilerine pandemide çalışılan her yıl 

için 120 gün yıpranma payı istiyoruz. 
5. Sağlıkta şiddete karşı caydırıcı, içi boşaltılmamış, uygulanan bir yasa 

istiyoruz. 
6. KHK ve güvenlik soruşturmaları ile işinden alı konulmuş tüm sağlık 

çalışanlarının derhal işlerine başlatılmasını istiyoruz. 
7. Şehir hastanelerinin kamulaştırılmasını istiyoruz. 
8. Herkese eşit, parasız, nitelikli, ulaşılabilir, anadilinde sağlık hizmetinin 

sunulduğu basamaklandırılmış bir sağlık sisteminde çalışmak istiyoruz. 
9. Sağlık Bakanlığı, yabancı uyruklu, YÖK kadrosu ayrımı yapılmaksızın 

tüm asistanların emeklerinin karşılığını aldığı; çekirdek eğitim 
müfredatına uygun, asistan hekimlerin tüm süreçlerde söz sahibi 
olduğu bir uzmanlık eğitimi istiyoruz. 

10. Özgür, özerk, eşitlikçi, demokratik üniversite ve tıp fakülteleri; 
nitelikli tıp eğitimi istiyoruz. İntörn hekimlerin en az asgari ücret ve 
sigorta ile çalıştırılmasını istiyoruz.  

11. Sağlık alanındaki yöneticilerden kaynaklı mobbingin son 
bulmasını, liyakata dayalı atamaların yapılmasını istiyoruz. 

12. Özel hastanelere değil kamu hastanelerine bütçe ayrılmasını 
istiyoruz. 

13. Hiçbir insani ve bilimsel temeli olmayan 5 dakikada bir muayene 
dayatmasına son verilmesini; hastalarımıza en az 20 dakika 
ayırabildiğimiz bir sağlık sistemi istiyoruz. 

14. Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini, 1. basamak 
sağlık sisteminin bölge tabanlı olacak şekilde yeniden düzenlenmesini 
istiyoruz. 

15. Özel hastanelerde hekim ve sağlık emekçilerin fazla 
çalıştırılmasına ve ciro baskısına son verilmesini istiyoruz. 

16. COVID-19’un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı 
sayılmasını istiyoruz. 

17. Sağlığın olmazsa olmazı barışçıl ve demokratik bir ortamdır. 
Adaletsizliğin, antidemoktratik uygulamaların son bulduğu, toplum 
sağlığının önemsendiği demokratik bir ortamda çalışmak istiyoruz. 

Bizler binlerce yıl bu topraklarda hekimlik değerlerine bağlı olarak iyi hekimlik 
yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Toplumsal bir sağlık sistemi mümkün 
diyoruz. Mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına, emeğimizin ucuzlatılmasına ve 
düşük ücretlere, kötü-çalışma koşullarına, ticarileşmiş sağlık hizmetlerine 
karşı geçmişimizden aldığımız güç ve geleceğe olan inancımızla mücadele 
etmeye devam edeceğiz. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 



65  

29.11.2021 

 

29.11.2021 
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29.11.2021 

TTB İŞÇİ SAĞLIĞI İŞYERİ HEKİMLİĞİ TOPLANTISI 
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03.12.2021 

 

 
03.12.2021 

BASINA ve KAMUOYUNA Kocaeli Tabip Odası olarak 2 Aralık 2021'de TTB Merkez 

Konseyi tarafından yapılan açıklamayı tamamıyla destekliyoruz. 

  

Beyaz Yürüyüş sadece maaşlarımızda artış isteği gibi gösterilemez. 

1-Maaşlardaki iyileşme devlet memuru hekimlerle sınırlandırılmaktadır. Tüm 

sağlık emekçilerini kapsamalıdır. Hekimler için 7200 ek gösterge, diğer sağlık 
çalışanları için 3600 ek gösterge kabul edilmelidir. İş barışını bozacak 

uygulamadan kaçınılmalıdır. 

2- Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları sağlanmalıdır. 

3-Sağlıkta şiddeti önleyecek yasa tasarısının TTB'nin de görüşleri alınarak 

derhal yürürlüğe konması gerekmektedir. 
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4-Aile Hekimleri üzerinde baskı oluşturan ceza yönetmeliğinden 

vazgeçilmelidir. 

5-İşyeri hekimlerinin taşerondan kurtarılarak iş sözleşmelerinin TTB'nin 

kontrolü doğrultusunda düzenlenmesini ve onaylanmasını talep ediyoruz. 

03.12.2021 

Kocaeli Tabip Odası 

13.12.2021 

 

13.12.2021 
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14.12.2021 

 

TTB Kocaeli Tabip Odası ile Kocaeli Aile Hekimleri Derneği (KAHED) olarak tüm 

hekimleri 15 Aralık ta G(ö)REV e bekliyoruz. Haklarımız için birlikte mücadeleye devam. 

 

14.12.2021 
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TTB Kocaeli Tabip Odası ile Kocaeli Aile Hekimleri Derneği (KAHED) olarak tüm 

hekimleri 15 Aralık ta G(ö)REV e bekliyoruz. Haklarımız için birlikte mücadeleye devam. 

15.12.2021 

 

15 ARALIK'TA G(ö)REVDEYİZ! 

 

07.01.2022 

 

VAZGEÇMİYORUZ!!! OYALAMA DEĞİL HAKLARIMIZI İSTİYORUZ.... İZMİT SEKA 

DEVLET HASTANESİ ÖNÜ BASIN AÇIKLAMASI 
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18.01.2022 
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27.01.2022 

 

KOCAELİ TABİP ODASI "BEYAZ NÖBETİN" İLK GÜNÜNDE TTB MERKEZ KONSEYİ'NDE İDİ. 

 

31.01.2022 
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“Emek Bizim, Söz Bizim! Sağlık Hakkı Hepimizin” 
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01.02.2022 

 

"EMEK BİZİM SÖZ BİZİM" SAĞLIK HAKKI HEPİMİZİN" 31.01.2022 KOCAELİ DEVLET 

HASTANESİ ACİL SERVİS ÖNÜ BASIN AÇIKLMAMAMIZ 

 

01.02.2022 
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04.02.2022 

 

04.02.2022 

 

8 Şubat Salı günü Saat: 12.30’da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde “EMEK 

BİZİM SÖZ BİZİM” EYLEM SÜRECİNDE, 8 ŞUBAT 2022 G(Ö)REV” konulu basın 

açıklaması yapılacaktır. Katılımınız güç katacaktır. 
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04.02.2022 

 

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk anıtına yapılan saldırıyı kınıyoruz. Onun Işığında 

ilerlemeye devam edeceğiz. Devrim ve ilkelerinin daima yanındayız. Bu tür 

provakosyonlar Atatürk’ün açtığı yolda ilerlememize engel olamayacaktır. 

 

08.02.2022 
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8 Şubat G(ö)REV 
OYALAMA DEĞİL HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ! 
EKONOMİK VE ÖZLÜK HAKLARIMIZ , 
HALKIN SAĞLIK HAKKI İÇİN G(ö)REV’deyiz. 
8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı! 
  
Bugün, dünya ülkeleri arasında en az maaşlardan birini alıp en fazla şiddete 
uğrayan hekimler; Türkiye’nin dört bir yanında  tabip odalarımızla birlikte  
taleplerini dile getirmek için G(ö)revde. 

Bugün, BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimlerin aylığı 2.300-4.000 TL 
arasındadır; pratisyen hekimin yalın maaşı yaklaşık 4.900 TL; 30 yıllık uzman 
hekimin yalın maaşı 5.800 TL’dir demek için buradayız. Türkiye, 2020 
verilerine göre uzman hekim maaşları sıralamasında OECD üye ülkeleri içinde 
sondan altıncı sırada; pratisyen hekim maaşlarında ise 17 ülke arasında 
14'üncü sırada (Türkiye'yi Letonya, Meksika ve Litvanya izliyor) demek için 
buradayız. 

2021 Ekim ayı itibariyle son 20 ayda üç bin hekim emekli olmuştur ve bu 
durum emeklilik oranında önceki döneme göre %40 artış anlamına 
gelmektedir. Bu emekli olan hekimlerin artık çalışmaması değil, çoğunun özel 
sağlık kuruluşlarında çalışmaya devam etmek zorunda kalması anlamına 
gelmektedir. Bugün, özel hastanelerin çoğu kartelleşmiş ve özel hastaneler, 
hekimlerden kendi şirketlerini kurmalarını, kendi sigorta primlerini 
yatırmalarını, kendi hekim mesleki sorumluluk sigortalarını yapmalarını 
istemektedir. Bu yolla özel hastaneler kârlarını daha da artırıp özlük 
haklarımızı yok saymaktadır. Özellerdeki emek sömürüsüne son demek için 
buradayız. 

Bugün işyeri hekimlerinin iş ve gelir güvencesi, mesleki bağımsızlığının 
güvence altına alınmalıdır demek için buradayız. 

Bugün, son 10 yılda yurtdışına göç eden hekim sayısı 24 kat arttı, yalnızca bir 
ayda 197 hekim Türk Tabipleri Birliği’ne yurtdışında çalışma belgesi için 
başvurdu ki bu sayı 2012 yılının toplamında yapılan başvurunun üç katından 
fazladır demek için buradayız. 

Bugün, MHRS sistemlerinde hastalar aylarca sıra bulamıyor; acil başvuru 
sayılarımız olağandışı durumlar yaşayan bir ülkede görülebilecek oranlarda; 
hekimlere/hastalara dayatılan 5 dakikada bir muayene bu sorunu çözmez. Bu 
süre ne muayene ne hasta öyküsü alma ne de tedaviyi hastayla birlikte 
planlamaya yeter; ancak hastalıkları daha da artırır demek için buradayız. 
OECD ülkeleri arasında 2020 yılında Türkiye hasta başına düşen hekim 
sayısında 37 ülke içinde 34. sıradayken KHK, arşiv taraması gibi bahanelerle 
genç hekimler halen atanmıyor demek için buradayız. 
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Toplumun da bizlerin de hasta olmaması, ölmemesi için COVID-19 pandemisi 
sürecinde neredeyse hiçbir bilimsel tedbiri almayan iktidar ve Sağlık Bakanlığı 
bugün itibariyle de tüm önlemleri ortadan kaldırarak bilimsel bilgiyi ve tarihsel 
deneyimleri tamamen yok saymıştır. Bugün, COVID-19’a bağlı hekim 
ölümlerinde ve hastalanmada Türkiye halen en üst sıralarda iken; iktidar 
çalışma koşullarımızda hiçbir gerekli önlemi almadığı gibi ölen mesai 
arkadaşlarımızın da COVID-19’a bağlı öldüğünün kanıtlanmasını bizlerden 
isteyecek kadar da duygusuzlaşmıştır demek için buradayız. İşte bu 
sebeplerden artık yeter COVID-19 Meslek Hastalığı Yasası amasız fakatsız 
hızla çıkarılmalıdır demek için buradayız. 

Bugün, pandemiyle beraber daha da derinleşen yanlış sağlık politikaları ve 
şiddet, her geçen gün daha da can yakmakta, canımızı almaktadır. Sağlıkta 
Şiddet Yasa Taslağı sunduk, neden işletilmiyor, ne oldu demek için buradayız. 

Pandemiyle mücadele ancak birinci basamakta kazanılır, şu ana kadar 
mücadele ancak bizlerin fedakârlıklarıyla yürüdü ancak siz bize “Aile Hekimliği 
Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği“, aile hekimleri arasındaki adıyla “ceza 
yönetmeliği” ile teşekkür(!) ettiniz. Artık yeter yönet(e)miyorsunuz demek için 
buradayız. 

Bugün, 36 saat nöbet sonrası bir hekim arkadaşımızı kaybettik artık böylesi 
acılar yaşamak istemiyoruz. Uzmanlık eğitimi almak bir haktır ve bu hak 
keyfiyete, yöneticilerin insafına bırakılamaz demek için buradayız. 

Tıp öğrencilerinin barınma, beslenme gibi temel hakları güvence altına 
alınmadığı için bir arkadaşımızı kaybettik artık yeter demek için; tıp öğrencileri 
artık üniversitelerinde öğretim üyesi bulamıyor, liyakate, bilime dayalı 
akademi istiyoruz demek için buradayız. 

Sayın Sağlık Bakanı, ekim ayından beri artık yeter, bıçak kemiği deldi geçti 
diyerek “Emek Bizim Söz Bizim” eylem süreci başlattık. Bizlerin haklı talep ve 
tepkilerini görmezden gelemeyerek Meclis’e apar topar bir yasa taslağı geldi. 
Taslağın geldiği hızla geri çektiniz. Ne oldu bu yasa tasarısına? Neden 
hekimlerin, sağlık çalışanlarının temsilcilerini dinlemekten onların karşısına 
çıkmaktan bu kadar çekiniyorsunuz? Taleplerimizde ve dile getirdiklerimizde 
haksız olan bir şey varsa artık siz de konuşun, hekimler sizlerin de sesinizi 
duysun? 

Yasanın geri çekilmesini sağlayan partilere, iktidara soruyoruz neden geri 
çektiniz yasa tasarısını? Daha iyisini getireceğiz dediniz ama iki ayı geçti neden 
hekimlere/sağlık çalışanlarına bir açıklama yapmıyorsunuz? Artık halkın 
vekilleri için toplumun sağlığına, emeğimize sahip çıkma vaktidir. Artık 
bizlerin sesine ses verme vaktidir. 
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“Emek Bizim Söz Bizim” sürecinde sesimizi bir kez daha duyurmak için 26 
Ocak-4 Şubat arasında başlattığımız Beyaz Nöbet’te de nöbetimiz sürecinde 
Meclis’e herhangi düzenleme getirilmezse 8 Şubat’ta bizler için artık G(ö)REV 
zamanı olacağını belirtmiştik. Bugün burada 8 Şubat’ta G(ö)REV deyiz. 

Topluma sesleniyoruz bu G(ö)REV yalnızca hekimler/sağlık çalışanları için 
değil, hepimiz için. Artık tıkanan, işlemeyen; 5 dakikada muayenelere, aylarca 
randevu beklemelere zorlandığınız; özel hastanelere mahkûm bırakıldığınız bir 
sağlık sistemine birlikte artık yeter diyebilmemiz için G(ö)REV’de bizlerin 
yanında olun. 

Bu emeğimiz ve haklarımız için yapacağımız son, tek günlük G(ö)REV’dir. 
Başta 14 Mart’a kadar olmak üzere haklarımızı alana kadar “Emek Bizim Söz 
Bizim” demeye, haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

KOCAELİ TABİP ODASI 

NE İSTİYORUZ? 

İnsanca yaşayacağımız temel ücret, insanca çalışma koşulları ve güvenli 
çalışma ortamları İSTİYORUZ! 

Ne zaman verileceği belli olmayan ek ödemeler yerine insanca yaşanacak, 
emekliliğe yansıyacak hakkımız olan ücretlerimizi ve 7.200 gösterge 
İSTİYORUZ! 

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı; hangi sosyal güvenlik kurumundan olursa 
olsun tüm emekli hekimlerin maaşlarının yaşamlarını ekonomik ve sosyal 
açıdan rahatlıkla sürdürebileceği seviyeye çıkarılmasını İSTİYORUZ! 

TTB'nin yıllardır önerdiği “Sağlıkta Şiddet Yasası”nın bir an önce çıkarılmasını, 
sağlıkta şiddetin sona ermesini İSTİYORUZ! 

COVID-19'un bütün sağlık çalışanları için illiyet bağı aranmaksızın meslek 
hastalığı olarak kabul edilmesini İSTİYORUZ! 

İş güvencesini ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran ''Aile Hekimliği Ceza 
Yönetmeliği''nin geri çekilmesini; koruyucu sağlık hizmetlerinin kamu 
tarafından yeterli ve güvenli koşullara kavuşturulan kamu binalarında, 
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eksiksiz insan gücüyle, toplumun her kesimine eşit ve öncelikli sunulduğu 
birinci basamak sağlık hizmeti vermek İSTİYORUZ! 

Asistan hekimlerin asli işlerinin eğitimleri olduğunun kabulünü; diğer bütün 
sorumluluklarına dair onlardan beklentilerin bunun önüne geçmemesini; ucuz 
emek sömürüsüne denk düşen uygulamalara son verilmesini İSTİYORUZ! 

Özel sektörde ciro baskısına, şirket kurdurma zorlamasına son verilmesini; 
güvenceli, sendikalı çalışma koşullarının oluşturulmasını İSTİYORUZ! 

Pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı İSTİYORUZ! · 

İşyeri hekimlerinin çalışma saatleri, atama ve ücretlendirmeleri konusunda 
tabip odalarının yetkili olmasını; iş ve gelir güvencesi, mesleki bağımsızlığının 
güvence altına alınmasını İSTİYORUZ! 

Bütçenin kara deliği olan şehir hastanelerinin kamulaştırılmasını İSTİYORUZ! 

Beş dakikada muayene olmaz. Hastalarımıza yeterli süre ayırmak İSTİYORUZ! 

Salgın koşulları gerekçe gösterilerek sağlık emekçilerinin görev tanımlarına 
uymayan, sağlıklarını riske atan, angarya iş yükleyen, yazılı ya da yazılı 
olmayan görevlendirmelerin sonlandırılmasını, sağlık emekçileri üzerindeki 
baskı ve ayrımcılık uygulamalarına son verilmesini İSTİYORUZ! 

Personel eksikliğinin hızla kadrolu, güvenceli istihdam ile giderilmesini 
İSTİYORUZ! 

OHAL KHK'leri ile hukuka aykırı olarak ihraç edilmiş tüm hekimlerin/kamu 
emekçilerinin derhal göreve başlatılmasını İSTİYORUZ! 

Kamusal bir sağlık hizmeti için sağlığa ayrılan bütün kaynakların kamu sağlık 
hizmetlerinin finansmanında kullanılması gerekir. Özel hastane patronlarına 
her ne ad altında olursa olsun kaynak aktarılmasına son verilmesini ve 
kamusal sağlık sisteminin bütün toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
düzeye yükseltilmesini İSTİYORUZ! 

COVID-19 salgınının bütün dünyaya bir kez daha açık olarak gösterdiği gibi, 
sağlık piyasanın vahşi koşullarına terk edilemez! Toplumun geniş kesimlerinin 
sağlık hizmeti ihtiyacı da hekimlerin özlük hakları da ancak toplumsal sağlık 
politikalarıyla teminat altına alınabilir. İş güvencemiz/gelir 
güvencemiz/mesleki bağımsızlığımız için kamusal sağlık sistemi İSTİYORUZ 
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09.02.2022 
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14.02.2022 

 

17-18 ŞUBAT AİLE HEKİMLERİ İŞ BIRAKIYOR. AİLE HEKİMİ ARKADAŞLARIMIZI 

DESTEKLİYOR, KOCAELİ’DE Kİ TÜM MESLEKTAŞLARIMIZI G(Ö)REVE ÇAĞIRIYORUZ! 

15.02.2022 
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16.02.2022 

 

Haklarımız, geleceğimiz ve halkın sağlık hakkı için 10 acil talebimizi ilettik. Bugün 

yeniden açılan TBMM'den artık gerekli adımları atmasını bekliyoruz! 22 Şubat Salı günü 

-14 Mart sürecini de kapsayan- "#EmekBizimSözBizim" eylem programımızın devamını 

açıklıyoruz! 

 

16.02.2022 

Sağlıkta Şiddete Karşı Hukuki Görüş Metni: Sağlıkta Şiddetin Önlenebilmesi için Türk 

Tabipleri Birliği’nin Önerileri Derhal Uygulanmalıdır 

Sağlıkta Şiddet, son 20 yılda hızla artarak sağlık çalışanlarının hayatlarındaki 
en büyük tehditlerden biri olmuştur. Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık 
çalışanlarının üzerinde kurulan baskıya paralel olarak artan sağlıkta şiddetin 
karşısındaki en önemli yapılardan biri Türk Tabipleri Birliğidir. Türk Tabipleri 
Birliği; sağlıkta şiddeti artıran politikalarla mücadele ederken, aynı zamanda 
önerdiği hukuki düzenlemelerle sağlıkta şiddetin azaltılmasına katkıda 
bulunmaya çalışmaktadır.  

Sağlık hizmeti sunumu esnasında işlenen öldürme, kasten ve bilinçli 
yaralama, hakaret, kişinin hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına 
yönelik tehdit ile sağlık çalışanlarının bir şeyi yapması veya yapmamasını 
temine yönelen eylemlerin; suçun işleniş biçimi ve kendine özgü yapısı 
nedeniyle ayrı bir suç türü olarak tanımlanması ve giderek artan şiddet 
olaylarının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından araştırılması; 
2011 yılında Türk Tabipleri Birliği tarafından talep edilmiştir. Bu talep, CHP 
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Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı tarafından 7 Ekim 2011 tarihinde 
TBMM Başkanlığı’na sunulmuş fakat gündeme alınmamıştır. Yasal ve kalıcı 
tedbirler almak yerine; Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Nisan 2011’de 
yayımlanan Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelikte, 
“Çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme 
yapılması hususlarında gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar” cümlesi 
ile çözüme yönelmediği belli olan düzenleme yapılması tercih edilmiştir. 

Talepler 14 Mart 2012’de yinelenmiş; bu “suskunluk çemberi” ne yazık ki 
ancak 17 Nisan 2012’de Dr. Ersin Arslan’ın hasta yakını tarafından 
öldürülmesi ile kırılmıştır. İçişleri Bakanlığının iç işleyişi açısından, 26 Nisan 
2012 günlü “Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçların Soruşturulması” 
konulu genelge ile Sağlık Bakanlığı 28 Nisan 2012’de Sağlık Bakanlığı 
Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmeliği; Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü de 14 
Mayıs 2012’de Çalışan Güvenliği Genelgesi yayımlamıştır. 

TBMM Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu da Ekim 2012’de çalışmaya başlamıştır. Türk Tabipleri Birliği, 
Komisyon görüşmesine katılıp görüşlerini dile getirmiş ve Türk Ceza 
Kanununa ek madde önerisini de bir kere daha iletmiştir. Komisyon Raporunu 
Ocak 2013’te 
tamamlamıştır. https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/110 

Türk Tabipleri Birliği tarafından 2011’de hazırlanan “Sağlıkta Şiddet Yasa 
Tasarısı”, sağlık hizmetinin kamu hizmeti olduğu vurgusundan hareketle, 
Türk Ceza Kanunu’nun üçüncü bölümüne “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar: 
Sağlık Hizmetini Engelleme” başlığı altında, en azından caydırıcılık içermesi 
amacıyla hazırlanan ek madde önerisini başta Sağlık Bakanlığı, hükümet 
temsilcileri ve siyasi partiler olmak üzere tüm ilgili yerlere iletilmiştir. Teklifin 
gerekçesine sağlık hizmeti sunumu alanında yaşanan sorunlar ayrıntısıyla 
anlatılmıştır. https://www.ttb.org.tr/haberarsiv_goster.php?Guid=66e6d6ce-
9232-11e7-b66d-1540034f819c 

Teklif şöyledir: 

Sağlık personelini etkileme ve sağlık hizmetini kesintiye uğratma 

(1) Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline yerine getirdiği sağlık 
hizmeti nedeniyle yapmaması gereken bir işi yapması veya yapması gereken 
bir işi yapmaması için emir veren veya baskı yapan veya nüfuz icra eden veya 
her ne suretle olursa olsun hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden 
kimseye iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 
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(2) Bu fiiller sonucunda sağlık hizmeti kesintiye uğramışsa yukarıdaki fıkraya 
göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır. 

Soruna dair ilk yasal düzenleme, Ocak 2014’te 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanununa ek-12. Maddenin eklenmesi ile yapılmıştır. Düzenlemeye 
göre “Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri 
sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, Ceza 
Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında 
tutuklama nedeni varsayılan suçlardandır”. Ancak hükmün uygulanmadığı 
hatta uygulayıcılar tarafından bilinmediği de görülmektedir. Bu nedenle 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Adalet Bakanlığına düzenlemelerin asıl ceza 
mevzuatı içinde yapılması ve bu aşamaya kadar uygulayıcıların mevcut 
düzenlemeden haberdar edilmesi istenmiştir. 

Sağlık Bakanlığının 16 Kasım 2017 tarihli “iş kazası bildirimi” konulu 
yazısında da “Şiddete maruz kalan sağlık çalışanları açısından iş kazası 
bildirimlerinin fiziksel veya ruhsal anlamda engelli hale gelmesinin hekim 
tarafından tespit edilmesi halinde yapılması” gerektiği belirtilmiştir. Bunun 
yanı sıra iş kazası (şiddet) sonucu sağlık çalışanının kurumuna bildirimde 
bulunması yeterlidir. Ayrıca çalışanın sağlık kurumuna başvurusu varsa 
burada da sağlık kurumunun mutlaka kayıtlarına şiddetin iş kazası olarak 
geçirmesi ve ilgililere yasal bilgilendirme yapması zorunludur. Mevzuat; 
işvereni, ilgili kurumlara (kolluk, SGK) en geç 3 iş günü içinde bildirim 
yapmakla yükümlü kılmıştır. Sağlık çalışanı; yaşadığı iş kazasının kayıtlara 
geçip geçmediğini kontrol etmeye, geçmediği durumlarda ilgilileri uyarmaya ve 
SGK’ya bildirimde bulunma hakkına sahiptir. 

3359 sayılı Yasadaki ek fıkra düzenlemesine 2018 yılında “müjde” olarak 
duyurulan bir hüküm daha eklenmiş ve “şüphelilerin kolluk tarafından 
yakalanacağı ve Cumhuriyet savcısının adli işleri tekemmül ettireceği” 
yazılmıştır. Rutin işleyişin ilgisiz bir Kanunda neden düzenleme konusu 
yapıldığı ise açıklanmamıştır. 

Nihayet aynı hükümde 2020 yılında yapılan değişiklikle yaralama, tehdit, 
hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçları yönünden ağırlaştırıcı neden 
sayılması, cezaların ertelenmeyeceği belirtilirken “faile veya yakınına 
mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık 
personeli bulunması halinde hizmet ilgili diğer personel tarafından verilir” 
hükmü ile şiddet eylemine maruz kalan sağlık çalışanının kendisine 
saldıranlara hizmet vermek zorunda kalması da örtük olarak kabul edilmiştir. 

Sağlık çalışanlarına yönelik suçların istatistikleri Sağlık Bakanlığı tarafından 
düzenli olarak açıklanmadığı gibi Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan 
başvurulardan birine “Yanıt ayrıca çalışmayı gerektirdiği için olumlu yanıt 
verilememektedir” yanıtı verilmiştir. Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü bu 
suçlara ilişkin ayrı bir kayıt yapmamaktadır. Sağlık çalışanlarının mağdur 
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olduğu dosyalara bakıldığında aşamalarda faillere “neden” sorusunun 
sorulmadığı görülmektedir. Sağlık hizmetine ilişkin iktidar temsilcilerinin 
cümlenin ilk yarısını söyleyip ikinci yarısını saklamaları yani “isteyen istediği 
hastaneye veya doktora gider” cümlesinin devamındaki mali kısıtlar gizlenerek 
sağlık bir “gösteri” alanına çevrildiği için kalıcı bir çözüm üretme iradesi de 
gösterilmemektedir.  

Türk Tabipleri Birliği olarak geçmişte olduğu gibi bugün de sağlık 
çalışanlarının yanında, şiddetin karşısında durmaya devam edeceğiz. Gelinen 
süreçte yasal değişikliklerle ilgili önerilerimiz şunlardır:   

Mevzuat ve Uygulamayla İlgili Öneriler 

Bu kapsamda sağlık hizmetinin şiddetten arındırılması için uzun erimli 
programların oluşturulmasına değin ivedilikle şu çalışmaların yapılması 
gerekmektedir:  

 Türk Tabipleri Birliği’nin kanun teklifi ile birlikte bugüne kadar 
3359 sayılı Yasanın Ek-12. Maddesi ile yapılan düzenlemelerin temel 
ceza mevzuatında olması gereken yerlere alınması, 

 Konut dokunulmazlığını ihlal suçu düzenleyen Türk Ceza 
Kanununun 116/2. maddesine "işyeri" ibaresinden sonra gelmek 
üzere “tüm sağlık tesisleri” ibaresinin eklenmesi, 

 Mağdur sağlık çalışanının faile hizmet sunmayacağının açıkça 
kanunda düzenlenmesi, 

 Suçun önlenmesine yönelik kolluk faaliyetleri kapsamında şiddet 
vaka haritası ile fail profil çalışmalarının yapılması, 

 Darp ve cebirle işlenenler dışındaki suçlarda alternatif yaptırımların 
yaygınlaştırılarak faillerin olayın meydana geldiği sağlık tesisi 
dışındaki bir yerde süreli görevlendirilmesi, 

 Şiddet mağdurlarına adli yardım kapsamında barolardan vekil 
görevlendirilerek tüm işlemlerin avukat eşliğinde yapılmasının 
sağlanması, 

 Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğünün yıllık raporlarına “sağlık 
çalışanlarına yönelik suçlar” başlığı eklenmesi, 

 Sağlık Bakanlığının beyaz kod raporlarını yıllık olarak başvuru 
gerekmeksizin açıklayarak hukuki yardım sonuçlarıyla birlikte 
açıklaması. 

Artarak devam eden sağlıkta şiddet vakalarından da görüldüğü üzere 
göstermelik mevzuat düzenlemelerinin sağlıkta şiddeti azaltamadığı açıktır. 
Sağlıkta şiddeti azaltabilecek düzenlemeler için Türk Tabipleri Birliği’nin 
mevzuat önerileri derhal uygulanmalıdır. 

Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu 
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25.02.2022 

10 Acil Talebimiz İçerinde Yer Alan “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” İçin 
Adım Atılmazsa 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)revdeyiz 

Her güne yeni bir sağlıkta şiddet olayı ile uyanıyor, her gün ne yazık ki yeni bir 
sağlıkta şiddete maruz kalıyoruz. Önlemlerin alınmaması, kapsamlı bir yasa 
çıkarılmaması, mevcut olanın dahi etkin uygulanmaması, ekranlarda hedef 
gösterilmemiz bir gün önceki sağlıkta şiddete yetersiz kalırken bir sonraki gün 
yeni şiddetleri doğmasına sebep oluyor. 

Önceki gün Şırnak’ta hekim arkadaşımızın hastasına önerdiği tıbbi yaklaşıma 
“serum istiyorum” diyerek şiddette bulunan hasta yakını; bugün Ankara’da 
raporsuz ilaç vermek istemeyen hekim arkadaşımıza şiddet uygulayan hasta… 

Şırnak Tabip Odamız ve Ankara Tabip Odamız meslektaşlarımız ile sürekli 
iletişimde olmuştur ve gerekli hukuki süreç yürütülmektedir. Dün Şırnak’ta 
şiddetin yaşandığı hastanede Şırnak Tabip Odası tarafından basın açıklaması 
yapılmıştır. Ankara’da ise yarın Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde basın açıklaması yapılacaktır. 

Ocak ayında Adalet Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na Sağlık 
Çalışanlarına Yönelik Suçlarda Mevzuatın Uygulanmasına yönelik yaptığımız 
başvuruyu bir kere daha anımsatıyoruz. 10 acil talebimiz içerinde yer alan, 
2011’de hazırladığımız “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”nın eksiksiz kabul 
edilmesi ve etkin uygulanması çağrımızı bir kez daha vurguluyoruz. 10 acil 
talebimiz başta olmak üzere emeğimiz, sağlığımız ve geleceğimiz için gerekli 
adımlar atılmazsa 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)revdeyiz. Artık sabrımız 
kalmamıştır. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi-Kocaeli Tabip Odası 
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25.02.2022 

 

Dünyanın Her Yerinde Olduğu Gibi Ukrayna’da da Savaşa Hayır! 

 

07.03.2022 
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08.03.2022 

 

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN 

09.03.2022 

 

Hiçbir Yere Çekip Gitmiyoruz! Buradaydık, Buradayız, Burada 

Kalacağız! 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi 

Salonu'nda düzenlenen Kadın Muhtarlarla Buluşma programında yaptığı 
konuşmada bizler için “Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni 

bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek 

isteyenleri davet eder, istihdam ederiz” demiş. 

Öncelikle belirtmek isteriz ki; Cumhurbaşkanı’nın bu sözleri başından sonuna 

kadar yönetememe krizinin göstergesidir. Türk Tabipleri Birliği olarak 

“Karanlığa Karşı Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık 

Hakkına Sahip Çıkıyoruz” diyerek başlattığımız mücadele programında 

yaşanan tüm sorunları, hak kayıplarını teşhir ettik. İktidar eliyle çökertilen 

sağlık sistemini, sağlıksızlık üreten hastaneleri, başa çıkamadığı kışkırttıkları 
sağlık talebine, beş dakika muayene dayatmasını, sağlığa da yansıttıkları 

şiddeti teşhir eden ve beyaz eylemler ile mücadeleyi büyüten hekimlere yönelik 

bu açıklama başarısızlığın itirafıdır. Sağlığa yönelik acil taleplerimizi 

görmezden gelen, insanca yaşanabilir ücret talebimizi hedefe koyan bu 

açıklama toplumu yanıltma, topluma Hekimlerin tek istekleri paraymış gibi 
göstererek sağlıkta yaşanan krizin üstünü örtme çabasıdır. 

Kendisine bütün hekimler adına cevap veriyoruz: 

Biz hekimiz. 

Tıbbın tarihinden bu yana burada, bu topraklardaydık. 

Bugün de buradayız. 

Biz, topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak emeğimizle, 
bilgimizle, uzun yıllar süren eğitim ve mesleki deneyimlerimize dayanan 
birikimimizle insanlara hizmet için çalışıyoruz. 

Biz, yıllar içinde, 

“Doktorları ağaca bağlayın da kaçmasınlar” diyen devlet başkanlarını da, 

“Doktorların gözü doymaz” diyen kasaba siyasetçilerini de, 

“Paracı doktorlar gürültü yapıyor” diyen sağlık yöneticilerini de 
gördük/görüyoruz. 
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Hepsi gitti, biz kaldık; mesleğimiz ve meslek onurumuz kaldı. 

Bugün de hiçbir yere çekip gitmiyoruz. 

Güçsüzlerin gücü, çaresizlerin çaresi olmak, ölümle ve hastalıklarla mücadele 
etmek, sağlık ve şifa dağıtmak için, 

Dün, bugün olduğu gibi yarın da burada, bu topraklarda kalacağız. 

Ne ülkemizden ne mesleğimizden ne hakkımız olanı istemekten 
vazgeçeceğiz. 

Emeğimizi, mesleğimizi, geleceğimizi karartmaya çalışanlara karşı 14-15 
Mart’ta bütün illerde, bütün sağlık kurumlarında G(Ö)REVde 
olacağız.09.03.2022 

Bu sözlere gereken cevabı o gün bir kez daha hep birlikte vereceğiz. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

Kocaeli Tabip Odası 
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10.03.2022 

 

TTB MK üyelerimiz Dr.Ali İhsan Ökten ve Dr.Meltem Günbeği’nin katılımıyla 

gerçekleşen Gündemi değerlendirme toplantısı. 

 

11.03.2022 

Pandeminin Ağır Sonuçlarının Sorumlularını Biliyoruz 

Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüs pandemisini ilan ettiği ve Türkiye’de ilk 
COVID-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020’den bu yana iki yıl geçti. 

On dört buçuk milyon vakayla dünyada dokuzuncu sırada yer alan Türkiye 
salgını en ağır yaşayan ülkelerden. 

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı resmi rakamlara göre bile vefat sayısı 95 binin, 
gerçek rakamlar ise 250 binin üzerinde. 

Her biri bir can. 

Her biri bir insan. 

Her biri bir anne, bir baba, bir eş, bir dost, bir arkadaş, bir sevgili, bir çocuk! 

Her birinin acısını yüreğimizde taşıyoruz. 

Korunması ve önlenmesi mümkün olan bir hastalık yüzünden öldüler. 
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Bu dönemde neler oldu: 

SALGIN değil ALGI yönetimine çalışıldı, salgından “başarı hikayesi” çıkarıp 
siyasi rant hedefiyle politikalar üretildi. 

Salgının başlarında maske sıkıntısı yaşanırken, devamında aşılar 
vatandaşlarla zamanında buluşturulamadığı gibi aşı tereddüdüne neden 
olacak söylemler ile aşı karşıtlığının da önü açıldı. 

İlk günden beri gerçekleri gizleyen ve çarpıtan, yanlış yürütülen sağlık 
politikaları hayata geçirildi. 

Eksik, yanlış, tutarsız salgın yönetimi hayatları karatmaya devam etti. 

Alınmayan önlemler, uygulanmayan tedbirler ve bilim insanlarının, meslek 
örgütlerinin, uzmanlık derneklerinin, sağlık emek örgütlerinin uyarılarına 
kulak tıkandı. 

Temel, zorunlu, acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde 
çalışmanın durdurulması ve ekonomik destek çağrılarına rağmen “Çarklar 
dönecek, üretim sürecek!” ısrarı ile salgın devam etti; destek sermayeye, 
açlık emekçiye düştü. 

Salgın tabii ki bitecek. Bu günlere nasıl gelindi kısa özeti budur. 

Sorumluları biliyoruz! 

Biliyoruz ve unutmuyoruz. 

Unutmuyoruz ve affetmiyoruz! 

18.03.2022 
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1-3 NİSAN DİYARBAKIR  

“Ekolojik Kriz Kadın ve Kadın Sağlığı” konulu 7. Kadın Hekimlik 

 ve Kadın Sağlığı Kongresi 
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01.04.2022 

 
 
 

1 Nisan Covid19 nedeniyle kaybettiğimiz hekim ve sağlık çalışanlarını anma günü, Özel 

Gebze Yüzyıl Hastanesi’nde gerçekleşen basın açıklamamız. 

 
ODA TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER: 
 

 9 ÖĞRENCİYE BURS 
 PANDEMİDE ÖLEN HEKİMLERİN ÇOCUKLARI İÇİN PANDEMİ BAĞIŞ 

HESABININ AÇILMASI 
 
 
ODA ALT YAPI VE TADİLAT ÇALIŞMALARI: 
 

 TUVALETLERİN SENSÖRLÜ YAPILMASI 
 BAHÇE DÜZENLEMESİ 
 ANA BİLGİSAYARIN HARD DİSKİNİN DEĞİŞMESİ 

 
 
ALINAN DEMİRBAŞLAR 

 SALON CAMLARINA STORE YAPILMASI  
 SALON YAN CAMININ KOMPLE PİMAPEN YAPILMASI 

 
14 MART TIP HAFTASI ETKİNLİKLERİNDEN KARELER 
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14 MART 2022 
 

 
 
 

ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNMA TÖRENİ, 14 MART TIP BAYRAMIMIZ KUTLU 

OLSUN 

 

 

 



98  

MESLEKTE 25,40 VE 50. YILINI DOLDURAN HEKİMLER İÇİN DÜZENLENEN PLAKET 

TÖRENİMİZ 
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15.03.2022 

 
 

KOCAELİ TABİP ODASI TABABET OYUNCULARINDAN "HALDUN TANER KABARE" 

GÖSTERİSİNDEN KARELER 

 

Yönetmen : ŞEBNEM TELCİ 

OYUNCULAR: 

Dr. ARZU ÖZYER BEKTAŞ 

Dr. AYCAN CAN UMUT 

ÇİĞDEM KEŞMER 

Dr. HAKAN ERDOĞAN 

DR. NEZAHAT COŞKUN 

Dr. ÖMER ARDAMAN 
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16.03.2022 

 

"HAK MÜCADELESİNDE SAĞLIK SENDİKALARI PANELİMİZ" 

 
Moderatör 
 
Av.Murat Özveri ( Çalışma ve Toplum Dergisi Genel Yayın Yönetmeni) 
Dr.Ömer ARDAMAN (Kocaeli Tabip Odası Başkanı) 
 
KATILIMCILAR: 
 
Dr.Cem Sungur TUTUK (Sakarya Aile Sağlığı Merkezi) 
Birlik ve Dayanışma Sendikası YK üyesi 
 
Dr.Abdullah GÜNEŞ (Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi 
Uzmanı) 
Hekim Birliği Sendikası 
 
Dr.Adil Kurban 
HEKİM-SEN 
 
Dr.Gürcan SÜNNETÇİ (Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB) 
TABİP-SEN 
 
Ömer ÇEKER 
Türk Sağlık-Sen 
 
Murat HARATA 
SES 
 
Özgür ÖZÇINAR 
HEP-SEN 
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17.03.2022 

 

KOCAELİ TABİP ODASI TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ 

 

18 MART 2022 TIP BALOSU 
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KOCAELİ TABİP ODASI           01/06/2021-31/03/2022 

GELİR GİDER DÖKÜMÜ 

GELİR  GİDER 

AİDAT GELİRİ 828.831,71  PERSONEL GİDERİ   MAAŞ 164.968,98 

ÜYE GİRİŞ AİDAT GELİRİ 22.350,60  STOPAJ 35.606,57 

KİMLİK GELİRİ 3.150,00  SGK PRİMİ 68.931,45 

PROTOKOL DEFTERİ - TEFTİŞ DENETİM 
DEFT. 

9.263,00  ELEKTRİK -  SU  GİDERİ 8.571,00 

BELGE GELİRİ 15.303,00  HABERLEŞME GİDERİ (POSTA-SMS-TLF.-MAİL) 29.339,05 

TL MEVDUAT FAİZ GELİRİ 29.622,76  MUHASEBE ÜCRETİ 14.500,00 

AİDAT FAİZ GELİRİ 3.579,30  NOTER  - DAMGA VERGİ ÜCRETİ 2.243,01 

İCRA TAKİP MASRAF GELİRİ   ÖĞRENCİ BURS ve ŞARTLI BAĞIŞ GİDERİ 24.700,00 

OTO ARMA GELİRİ 60  DOĞALGAZ GİDERİ 10.196,00 

ŞARTLI BURS BAĞIŞ GELİRİ 10.060,00  T.O. ETKİNLİK İKRAM  VE AĞIRLAMA GİDERİ 8.635,05 

PANDEMİ BAĞIŞ GELİRİ 7.300,00  ÇİÇEK - ÇELENK GİDERİ 3.553,10 

ONAY BELGE GELİRİ 30  KIRTASİYE GİDERİ 12.088,02 

MEVZUAT KİTAP GELİRİ   NAKLİYE KARGO GİDERİ 9.203,45 

SEÇİM KURUL İADE   TTB GENEL MRK BİRLİK BORCU 71.317,22 

İLKYARDIM KURS BEDELİ   TTB OTO ARMASI KİMLİK BEDELİ 5.713,38 

   TTB HUKUK KATKI GİDERİ 2.782,93 

   ORG. GİDERİ  ( ETKİNLİK - ULAŞIM KONAKLAMA MİTİNG YOL ) 41.777,39 

   BANKA İŞLEM GİDERİ 3.975,28 

   TAMİR BAKIM GİDERLERİ 10.860,00 

   HUKUK BÜROSU  GİDERİ 15.000,00 

   İCRA TAKİP MAHKEME MASRAFLARI 661,11 

   BİLGS.PROG. SERVİS BEDELİ 2.002,80 

   TEMİZLİK MALZ. HIRDAVAT VS. ÇEŞİTLİ GİDERLER 9.020,21 

   WEB SAYFA HİZMETİ 873 

   14 MART FAALİYET GİDERLERİ 30.904,11 

   24 KASIM FAALİYET GİDERLERİ 31.709,44 

   TTB PROTOKOL  DEFTER GİDERİ 2.850,00 

   İŞYERİ SİGORTA BEDELİ 2.114,00 

   DEMİRBAŞ ALIMI 11.749,11 

   GENEL KURUL SEÇİM MASRAFLARI 17.041,10 

   MATBAA KİTAP GİDERİ 11.190,70 

YILLIK GELİR TOPLAM : 929.550,37  YILLIK GİDER TOPLAM : 664.077,46 

ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR BAKİYE TOPLAM : 423.210,87  2022 MART SONU KASA VE BANKA BAKİYE TOPLAM 688.683,78 

SAYFA TOPLAM : 1.352.761,24  SAYFA TOPLAM : 1.352.761,24 

MART  2022   BAKİYE DETAY:     

KASA  HESABI: 10.635,65    

ZİRAAT BANKASI: 18.616,20    

İŞ BNK - VADESİZ HESAP: 35.266,61    

İŞ BANK VADELİ HESAP : 309.849,58    

İŞ BNK  EURO  HESAP (29.399,66 EURO): 225.442,33    

İŞ BNK BURS FON HESAP: 4.650,00    

POS HSB. İŞ BNK 84.223,41    

AY SONU GENEL TOPLAM : 688.683,78    

TTB GENEL MERKEZ KALAN BORÇ 
BAKİYESİ : 

0    
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KOCAELİ TABİP ODASI           01/04/2022-31/03/2023        
TAHMİNİ  BÜTÇE 

GELİR   GİDER 

AİDAT GELİRİ                                                   960.000,00   PERSONEL GİDERİ   211.680,00 

ÜYE GİRİŞ AİDAT GELİRİ 24.000,00   ÖDENEN STOPAJ 27.600,00 

KİMLİK GELİRİ  3.420,00   ÖDENEN SGK PRİMİ 88.560,00 

PROTOKOL  DEFTERİ 10.800,00   ELEKTRİK -  SU  GİDERİ 9.360,00 

BELGE GELİRİ  17.500,00   HABERLEŞME (POSTA SMS TLF MAİL ) GİDERİ 31.650,00 

SORUŞTURMA İCRA TAKİP GELİRİ 1.700,00   MUHASEBE ÜCRETİ 22.200,00 

YABANCI PARA FAİZ GELİRİ  45.000,00   NOTER GİDERİ 2.500,00 

AİDAT FAİZ GELİRİ 12.450,00   ÖĞRENCİ BURS - ŞARTLI BAĞIŞ GİDERİ 26.000,00 

      DOĞALGAZ GİDERİ 12.500,00 

      T.O. ETKİNLİK İKRAM  VE AĞIRLAMA ORG.GİDERİ 9.500,00 

      ÇİÇEK - ÇELENK GİDERİ 4.000,00 

      KIRTASİYE GİDERİ  13.000,00 

     İCRA TAKİP  3.500,00 

      14 MART FAALİYET GİDERLERİ 33.500,00 

      NAKLİYE ULAŞIM KARGO GİDERİ 11.420,00 

     OTO ARMASI KİMLİK GİDERİ  6.500,00 

      TTB MERKEZ HİSSESİ 78.650,00 

     TTB MERKEZ PROTOKOL DEF. BEDELİ 3.500,00 

      ORG. GİDERİ  ( ETKİNLİK - ULAŞIM KONAKLAMA MİTİNG YOL ) 42.300,00 

      
T.O. TEMİZLİK MALZ.- ZÜCCAİYE-HIRDAVAT VS. 
GİDERLER 10.500,00 

      BANKA İŞLEM GİDERİ  6.800,00 

      TAMİR BAKIM GİDERLERİ 9.500,00 

      HUKUK BÜROSU  VE MAHKEME MASRAFLARI  18.000,00 

      WEB SAYFA HİZMETİ 1.500,00 

      BİNA SİGORTA GİDERİ 2.000,00 

      GENEL KURUL SEÇİM MASRAFLARI 18.500,00 

      KIDEM TAZMİNATI  204.892,66 

      BİNA ÇEVRE TEMZ. EMLAK VERGİ 3.500,00 

      ROZET PLAKET AFİŞ GİDERİ 2.500,00 

      BİLGİSAYAR SİSTEMİ SERVİS BEDELİ 2.500,00 

      DEMİRBAŞ ALIMI 12.000,00 

          
MART  2022 KASA BANKA MEVCUT 

TOPLAM : 688.683,78   MART 2023 TAHMİNİ KASA VE BANKA TOPLAMI : 833.441,12 

TOPLAM : 1.763.553,78   TOPLAM : 1.763.553,78 

     

 

 


