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Tabip Odaları hekimler arasında mesleki deontolojiyi ve mesleki dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve
kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde kuruluşlardır.
Temel olarak insan sağlığı ve beraberinde toplum sağlığını korumak amacıyla aktif olarak çalışan meslek
örgütleridir. Kocaeli Tabip Odası olarak, çalıştığımız dönem boyunca öncelikle hekimlerin ve tüm sağlık
çalışanlarının sağlık sistemi içerisinde haklarının gözetilmesi temel amacımız olmuştur.
İnsan sağlığı; kişilerin ‘ruhsal, bedensel ve sosyal olarak tam bir iyilik hali’ olarak tanımlanır. Sağlıklı
toplum ancak sağlıklı bireyler varsa oluşabilir. Kocaeli Tabip Odası ilimizde hem kişi hem de toplum sağlığı
ile ilgili her alanda ortaya çıkan sorunlara dikkat çekmeyi, çevreyi bilgilendirmeyi, sorunları yapabildiğince
çözmeyi amaçlamış olup bir yıllık dönem içerisinde de bunu gerçekleştirmek için çalışmıştır. Odamız, hem
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sonuçları, hem de Kocaeli ve çevresine ait yoğun ve değişken bir gündem
ile karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle çalışmalarımızı özellikle yaşadığımız çevre ile ilgili sorunlar, sağlıkta
şiddet, işçi sağlığı ve işyeri hekimliği sorunları, emekli hekimlerimizin yaşamakta olduğu sorunlar üzerinde
yoğunlaştırdık. İlimizde yaşanan çevre sorunlarından biri de atık sorunudur. İl Büyükşehir Belediyesi
tarafından atık yönetiminin öncelik sırasına göre yapılmaması ve direkt yakma tesisinin gündeme alınması
nedeniyle; Kocaeli Akademik Odalar Birliği’ni tekrar biraraya getirip eleştiri ve önerileri içeren detaylı bir
rapor hazırlanmış ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Sağlıkta “Taşeron bir örgütlenme hizmet sunum modeli” olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB)
sayesinde işyeri hekimleri; çanta elinde gün boyu işyerinden işyerine yetişmeye çalışıp “işçi sağlığı hizmeti”
vermek durumunda kalmaktadır. Odamızın İşçi Sağlığı ve işyeri komisyonu bu sorunlarla ilgili olarak çeşitli
çalışmalarda bulunmuştur.

2

KOCAELİTABİPODASI2016-2017ÇALIŞMARAPORU

Emekli hekimlerin öncelikli sorunları kısaca insan sağlığına yaptığımız katkılarla bağdaşmayan düşük
emekli aylıkları, huzur evi ve sosyal mekan ihtiyacı, emekli hekimlere sağlık kuruluşlarında deontoloji
çerçevesinde davranılması ve indirimli ücretler alınması olarak tanımlanabilir. Odamız Emekli Hekimler
Komisyonu bu dönem içerisinde Odamızda TTB Emekli hekimler koluyla birlikte toplantısı yapıp, bölgesel
toplantılara da katılarak ülke genelinde yapılacak çalışmalara destekvermiştir.
Günümüzde hekimlik, Tıp fakültesindeki öğrencilik döneminden, emekliliğe kadar çok sayıda sorunları
bünyesinde barındırmaktadır. Üzülerek söylüyorum ki son bir yılda bu sorunlara gün geçtikçe yenilerinin
eklenmesi sonucu, gelecekle ilgili kaygı ve umutsuzlukta büyük artış yaşanmaktadır. Geçmiş olduğumuz yıl
içerisinde ülke genelinde; sağlıkta şiddet sorununun azalmadan devam etmesi, yıpranma payı, iyi hekimlik
değerlerinin gittikçe kaybedilmesi, hasta hekim ilişkisinin gün geçtikçe daha çok müşteri ve satıcı ilişkisine
dönüşmesi, emeğimizin madden ve manen değersizleştirilmesi hız kesmeden devam etmiştir. Ülkemizde
sağlık alanında yaşanan bu sorunlarla ilgili çalışmalar; hem yerel hem de ulusal basında, ülke siyasi
gündemindeki çalkantılar ve 21 Temmuz 2016 tarihinden itibaren tekrarlayan olağanüstü hal ilanları,
referandum süreci ile hakettiği yeri bir türlü bulamamıştır. Kanun Hükmünde kararnamelerle çalıştığı
kurumlardan ihraç edilen hekim ve tıp fakültesi hocalarının durumu detaylı olarak konuşulmuş ancak bu
konuyla ilgili olarak kısıtlı destekler verilebilmiştir. Hatta ilgili kurumlardan ilimizde KHK ile ihraç edilen
hekim ve diğer sağlık çalışanlarına ilişkin tam bir liste bile alınamamıştır.
Hem birey hem de toplum olarak yaşadığımız tüm sıkıntıları ancak meslektaşlarımız arasında kurulacak olan
kararlı-sıkı işbirliği, destek ve ortak mücadele anlayışı ile düzeltmek mümkün olacaktır.
Saygılarımla,
Dr. Aynur Karadenizli
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KOCAELİ TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

Prof. Dr.AynurKARADENİZLİ
Kocaeli TabipOdası Başkanı

Dr.ZekiHAMŞİOĞLU
KTOMuhasipÜye

Dr. ErsinKARAGÖZ
KTO GenelSekreteri

Dr. Ahmet Hamdi DURUKAL
KTO VeznedarÜye
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Dr.OrhanFINDIK
KTO YönetimKuruluÜyesi

Dr. MustafaKARA
KTO Yönetim KuruluÜyesi

Prof. Dr. Gülşen EKİNGEN YILDIZ
KTO Yönetim Kurulu Üyesi
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KOCAELİ TABİP ODASI ONUR KURULU

Prof.AhmetALMAÇ
OnurKuruluBaşkanı

Prof. Dr.CüneydÖZKÜRKÇÜGİL
Onur Kurulu Sekreteri

Prof. Dr. AyşeEnginARISOY

Dr. Attila YÜKSEL

Prof. Dr. MustafaDÜLGER
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DENETLEME KURULU

Dr. TuğbaTurgutBıçakoğlu

Dr. Ferzat ZONÜZİ

Dr. Berati Müjdat AKİSEN
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KOCAELİ TABİP ODASI BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

Dr.ÖmerARMADAN

Dr.Aykut Çelik

Dr. BekirSamiİLTER

Dr.FuatKARAPINAR

Dr.ÖmerTAN

Dr. HüseyinAYDINOĞLU

Dr. Kazım Çimen

Dr. Fatih MehmetÇAĞLAR
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YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI:38
GÖRÜŞÜLEN MADDE: 341
TOPLAM ÜYE SAYISI: 1783
ÜYE KAYIT: 140
NAKİL OLAN ÜYELER: 61
İSTİFA EDEN ÜYELER: 24
VEFAT EDEN ÜYELER: 1
İNCELEME: 2
SORUŞTURMA: 8
ŞİKAYET:10
BİLİRKİŞİ : 1
YÖNETİM KURULU İŞLEME GEREK YOK: 7
ÜYELERE DUYURU MESAJI: 108
BASINDA YER ALAN HABER SAYISI: 20
Gelen Evrak:1663
Giden Evrak:1154
ONUR KURULU
•
•
•
•
•

3 TOPLANTIYAPILDI.
7 MADDEGÖRÜŞÜLDÜ.
CEZAİ İŞLEME GEREK OLMADIĞINA DAİR:2
CEZAİİŞLEM:2
UYARI CEZASI:3
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BASIN AÇIKLAMALARI

Dr.Kamil Furtun'u, o güzel insanı, doktoru hatırlıyormusunuz?
Bundan bir yıl önce, 29 Mayıs 2015'de Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde
Göğüs Cerrahı olarak çalışmakta olan Dr.Kamil Furtun, değerli meslektaşımız, ülkemizin saygın hekimi
görevi başında katledilmiştir.

Dr.Kamil Furtun "Hayatını insanlık yoluna adayacağına " yemin etmiş binlerce hekimden biri. Yıllar
boyu aldığı eğitim sonucunda başkalarına, ihtiyacı olanlara yardım etmeyi, acılarını dindirmeyi görev bilen
bir hekim.Sorulması gereken önemli bir soru :Bir sağlık çalışanını öldürmek niçin bu kadar kolay? İnsan
hayatını koruyan bir kişinin takdir edilmesi gerekirken öldürülmesi nasıl bir acı, nasıl bir ikilemdir!

Sağlıkta şiddet canımızı almaya devam ediyor.Resmi makamlara göre hergün 31 hekim, sağlık
çalışanı hastalarından yada hasta yakınlarından, şifa dağıtmaya çalışırken dayak yiyor, hakarete uğruyor,
tehdit ediliyor. Son yıllarda hastaneler birer şifa merkezi olarak değil şiddet ortamı olarak anılır oldu.
Olanları bitenleri akılla, vicdanla, insanlıkla izahedebilmenin olanağı kalmamıştır.Başta TBMM Sağlık
Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu raporu , Türk Tabipler Birliği raporları olmak
üzerer konuyu irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren onlarca rapora rağmen yazık ki gelinen noktada samimi
adımların atılmadığını, şiddetin hız kesmediğini görüyoruz.Son 14 Mart'ta sözü verilen sağlıkta şiddet
uygulayanlara tutuklama cezası verilmesini sağlayacağını ifade edilen yasa hala çıkarılmamıştır. Bu yasanın
bir an önce çıkarılmasını tüm sağlık çalışanları olarak beklemekteyiz, ayrıca talep etmeyede devam
edeceğiz. Sağlık sistemindeki aksaklıkların sorumluları her zaman sağlık çalışanları olarak görrülmekte ve
populist politikalar da bunu beslemeye devam etmektedir. Herşeye rağmen hastalarımıza hizmet etmeye
devam ederken aksaklıkları da dile getirmekten deçekinmeyeceğiz.

Sağlıkta şiddetin şiddetin altında yatan nedenler uzunca bir süredir tartışılmaktadır. Uygulanan sağlık
politikaları, sağlık çalışanlarının değersizleştirilmesi ve şiddetin altında yatan önemli sebepler olarak tespit
edilmiştir. Ancak Dr.Kamil Furtun'un öldürülmesinde can yakıcı olan ve bizleri daha da üzen durum hastane
idaresinin, duruşma tutanaklarına geçmiş bir dizi ihmallerinin söz konusu olmasıdır.
Dr.Kamil Furtun'u öldüren katil , hastane idaresinin bildiği, hakkında çok sayıda savcılığa yansımış dosyası
bulunan, yıllardır hastane içinde ve çevresinde dolaşıp rahatsızlık veren , sağlık çalışanlarında ve personelde
huzursuzluk veren endişeye yol açtığı bilinen, hastane sağlık çalışanlarınada saldırmış bir kişidir. Nasıl
olmuştur da bu ihmaller zinciri herkes tarafından sevilen, bilgisi, becerisi ve kişiliğiyle çalıştığı her yerde
saygınlığını korumuş Dr.Kamil Furtun'un öldürülmesine kadar gidebilmiştir? Bu olayda açık ihmali olan
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hastane idarecilerinin hepsi görevlerine devam etmektedirler.Üstelik olayın açığa çıkmadını engellemek için,
bilgi ve belgeleri "sızdırmakla" suçladıkları hastane çalışanlarına soruşturmallar açmış, onları yıldırmaya
çalışmışlardır.Samsun Valiliği'nin açtığı soruşturmanın sonucuna rağmen gereği yapılmamış ve hastane
idarecilerine kimse dokunmamıştır, bu kadar ağır bir yüke rağmen istifa etmek bu idarecilerin akıllarına bile
gelmemiştir.
İçinde bulunan durum ibretliktir.Bu durum , ülke sağlığını yönetenlerin sağlık çalışanlarına yönelik
şiddeti önlemede ne kadar duyarlıolduklarını açıkça sorgulatan bir durumdur.Açıkça söyleyelim ki, bu utanç
tablosunun peşini bırakmayacağız, yüzü kızarmayanlara bu gerçekleri hatırlatmaya devam edeceğiz.
Bizler, bu ülkenin sağlık emekçileri, şiddetten uzak, nitelikli bir sağlık ortamı için, haklarımız için,
yurttaşlarımıza daha iyi sağlık hizmeti vermek için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.
Dr.Kamil Furtun'u, o güzel insanı, topluma mal olmuş meslektaşlarımızı unutturmayacağız! Sağlık
çalışanlarına yapılan şiddetin neden olduğu ölümlerin son olacağına olan umudumuzu da kaybetmeyeceğiz.
30.05.2016

Kocaeli Tabip Odası
Türkiye Kamuoyuna;
Her gün yeni bir saldırı ve katliam haberi ile uyanıyoruz. Dört bir yanımız kan, barut kokuyor.
Gözyaşlarımız dinmiyor, kan durmuyor, acılar bitmiyor! Katliamlarla savaş alanına çevrilmiş bir
ülkede acıdan başka paylaşacak bir şeyin bırakılmadığı zifiri bir karanlığa itiliyoruz.
Bu kez bombalar Atatürk Havalimanı’nda patladı. Dün akşam saatlerinde yaşanan vahşi saldırıda şu ana
kadar kırk bir vatandaşımız hayatını yitirdi, yüzlercesi yaralandı. İnsanlık dışı vahşi saldırıyı Emek ve
Meslek örgütleri olarak nefretle kınıyor, lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve
yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
AKP iktidarı, daha önceki katliam ve saldırılarda olduğu gibi, Atatürk Havalimanında yaşanan katliamın
ardından da aynı hamasi nutukları atmaya, “güvenlik zafiyeti yok” açıklamaları yapmaya devam ediyor.
Üstelik ilginçtir katliamlarla ilgili açıklamalar İçişleri Bakanı tarafından değil, Adalet Bakanı tarafından
yapılıyor. Başbakan katliamın ardında IŞİD olduğunu, bunu teyit etmeye çalıştıklarını açıklamasına rağmen,
IŞİD’e toz kondurmayanlar hedef saptırmanın derdine düşüyor.
Oysa katliamları, çatışmaları durdurmanın yolu hamasi nutuklar atmaktan, teröre lanet etmekten
değil, toplumsal barışı tesis etmekten geçmektedir.
Bugün, ne yazık ki içeride ve dışarıda savaş konseptinde ısrar eden, toplumsal kaygı ve güvensizlik ortamını
iktidarına desteğe dönüştürmeye çalışan siyasi iktidarın günahlarının bedelini hep birlikte ödemeye devam
ediyoruz.
DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak daha önce de defalarca dikkat çektiğimiz üzere, AKP iktidarının
yıllardır başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’da izlediği politikalar ve IŞİD başta olmak üzere vahşet
örgütlerieliyleyürüttüğüvekâletsavaşınıngeldiğinoktatüminsanlığıtehditederboyutlaraulaşmıştır.Ne
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bugünümüzün ne de yarınımızın en ufak bir güvencesinin kalmadığı bir girdaba her geçen gün daha fazla
sürükleniyoruz.
Katliamlarla yaşamaya alışmamız, kanıksamamız bekleniyor.
Bir kez daha altını çiziyoruz; Kan ve gözyaşı tehdidi ile dayatılan “istikrar” yalanını kabul etmeyeceğiz.
Yaşam hakkımızı tehdit eden bu kısır döngüye teslim olmayacağız! Savaş-şiddet-terör kısırdöngüsünü emek
ve demokrasi mücadelesini yükselterek kıracağız!
Toplum olarak sürüklendiğimiz karanlık girdabı daha da derinleştirici politika ve söylem üretmekten
ileri gitmeyen, tek adamın diktasına dayalı başkanlık rejimi dışında herhangi bir derdi olmayan AKP
iktidarı başta
Başbakan, İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi, Emniyet Genel Müdürü ve MİT Müsteşarı derhal istifa
etmelidir.
Ülkemizin içine her geçen gün daha fazla sürüklendiği kaotik ortam; toplumsal barışı, demokrasiyi,
adaleti tesis edecek, emeğin hak ve özgürlüklerinin önüne çekilen setleri yıkacak bir Demokrasi
Cephesine olan ihtiyacı daha da yakıcı hale getirmektedir.
DİSK,KESKK,TMMOB ve TTB olarak Atatürk Havalimanı’nda yaşanan katliamda yaşamını yitirenlerin
ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara bir kez daha acil şifalar diliyor, bu karanlık tablodan çıkış için
atılacak her adımda görev ve sorumluluk almaya hazır olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz.
Barış ve kardeşlik temelinde ortak duyguları paylaşarak katılımı ile destek olan tüm kurumlara teşekkür
eder, böyle bir acının bir daha yaşanmamasını temenniederiz.29.06.2016

KESK

DİSK

TMMOB

TTB
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HERTÜRLÜ ASKERİ ve SİVİL DARBENİN KARŞISINDAYIZ
Atatürk İlke ve Devrimlerine, Demokrasiye, Milli Egemenliğe dayalı Parlamenter Sisteme,
Laik Demokratik Cumhuriyete olan inancımızı savunuyor, her türlü askeri ve sivil darbenin
karşısında olduğumuzubelirtiyoruz.
Ülkemizin her alanda bir an önce normalleşerek, demokrasinin tüm kurumlarıyla hakim
olduğu, vatandaşlarımızın huzur içinde ve sağlıkla yaşayabileceği bir ülke haline gelmesini arzu
ediyoruz.
Yıllardır uygulanmakta olan, toplumumuzu kutuplaştıran politikalardan vazgeçilerek, huzur
ortamının bir an önce sağlanmasını bekliyor ve halkımızı sağduyuya davet ediyoruz.
Olaylarda yaşamını yitiren yurttaşlarımızın ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar
diliyoruz.
Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.16.07.2016

KOCAELİ TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

Kamuda Gerçekleştirilen İhraçlar Hukuki Değil, Siyasi Gerekçelerle Yapılmıştır!
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kamuda başlatılan ve darbecilere yönelik olduğu iddia edilen
soruşturmalarla kitlesel açığa almalar yaşanmıştır. Bizler, kamuda yürütülen darbe soruşturmalarında açığa
alınanların, hangi siyasi görüşten olduğuna, hangi sendikaya üye olup olmadığına bakılmaksızın, mutlaka
hukuk kuralları içinde ve büyük bir titizlikle yapılmasını, tek bir kişinin bile mağdur edilmemesi gerektiğini
vurgulamıştır.
1 Eylül gece yarısı, OHAL kapsamında yayınlanan 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK)
ile 28 bin 163’ü MEB, 2.346 YÖK kapsamında olmak üzere, toplamda 50.875 kamu personeli kamu
görevinden ihraç edilmiştir. Darbe girişiminin üzerinden 1,5 ay gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen,
tüm kamuda tarihin en kitlesel tasfiyesi gerçekleştirilmiştir. Bu kadar kısa süre içinde bitirilmesi mümkün
olmayan, ulusal ve uluslararası hukukun en temel ilkeleriayaklar altına alınarak yapılan ihraçların somut
hukuki delillerden çok, büyük ölçüde siyasi fişlemeler üzerinden yapıldığı anlaşılmaktadır.
Hükümet, kamudan ihraç edilenlerin hangi somut gerekçelerle ihraç edildiklerini, ihraç edilenlerin
darbe girişimi ile aralarında hangi somut bağlar bulunduğunu en küçük bir şüpheye yer bırakmayacak
şekilde açıklamak zorundadır. Kamuda yaşanan ihraçlara bakıldığında “darbecilerle mücadele” söyleminin
gerçeği yansıtmadığı anlaşılmaktadır. Cumhurbaşkanı tarafından “Allah’ın bir lütfu” olarak değerlendirilen
15 Temmuz darbe süreci, hükümet tarafından kendilerinden farklı düşünenleri de tasfiye etmek için bir fırsat
olarak kullanılmıştır.
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672 sayılı KHK ile ihraç edilenler arasında, “Artık kimsenin ölmesini istemiyoruz” diyen Barış İçin
Akademisyenler İnisiyatifi’nin, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında net bir tutum alan Eğitim Sen SES ve
TTB üye ve yöneticilerinin de yer alması, sürecin hükümet tarafından kendileri gibi düşünmeyenleri de
hedef alacak şekilde değerlendirildiğini göstermektedir.
Bugün itibariyle kurumlarımıza gelen bilgiler doğrultusunda aralarında Adıyaman, Batman, Bingöl,
Bitlis, Dersim, Gaziantep, Mardin Eğitim Sen şube başkanlarınında da yer aldığı 100’ü aşkın Eğitim Sen’li,
yine çeşitli üniversitelerden Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza atan 30’u aşkın akademisyen
rektörler tarafından hazırlanan özel listeler üzerinden tamamen keyfi bir şekilde ihraç edilmiştir. Kocaeli’ de
Kocaeli Üniversitesinde 14 Eğitim Sen üyesi akademisyen, 5 SES üyesi akademisyen, 1 ESM Üyesi Kamu
Görevlisi, 1 Yapı Yol Sen üyesi Kamu görevlisi meslekten ihraç edilmiştir.
Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, binlerce üyesi bir gece yarısı çıkarılan KHK ile ihraç
edilen diğer sendikalardan en küçük bir itiraz gelmemiş olmasıdır. Üyelerinin hak ve çıkarlarını savunmayan
bir sendikanın meşruluğu tartışmalıdır.
Bugüne kadar hiçbir KESK, TMMOB TTB üyesi iktidarın baskı ve sindirme politikaları karşısında diz
çökmemiştir. Kime karşı yapılıyor olursa olsun, her türlü haksızlık ve hukuksuzluk karşısında hukuksal ve
örgütsel mücadeleden geri durmayacağımız bilinmelidir.
Kamuoyu KESK i, TMMOB’ u TTB’ yide gayet iyi tanımakta, hak ve özgürlükler yolundaki kararlı ve
onurlu duruşunu çok iyi bilmektedir. Bizleri çerçevesini hükümetin belirlediği sınırlar içinde hapsetmeye,
yandaş sendikalar gibi hizaya getirmeye çalışanlar büyük bir yanılgı içindedir. Kimlerin hangi amaçlarla
bizleri sindirmek istediği er ya da geç mutlaka ortaya çıkacak, bugün hukuku ayaklar altına alarak hareket
edenler, yok saydıkları hukuk karşısında mutlaka hesap vereceklerdir.
Bizler, bu tür saldırılara pabuç bırakmayacak kadar köklü bir mücadele geleneğine sahip bir örgütleriz.
Haksız ve hukuksuz şekilde ihraç edilen tüm kamu görevlileri görevlerine iade edilmelidir. Sendika ve
Meslek Odaları olarak açığa alınan ve hukuk dışı bir şekilde ihraç edilen tüm üyelerimizin arkasında
olduğumuz ve üyelerimizin görevlerine geri dönmesi için bütün hukuksal ve örgütsel olanaklarımızı seferber
edeceğimiz bilinmelidir. 03.09.2016

Bugün Dünya Barış Günü
1 Eylül 1939’da Nazilerin Polonya’yı işgali ile başlayan 2. Dünya Savaşı, ardında büyük acılar, yıkım ve
kayıplar bıraktı. İnsanlığa ders olması için 1 Eylül Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Barış Günü" olarak
ilan edildi. İnsanı hedef alan bu tür olayların bir daha yaşanmaması için 1 Eylüllerde barış, dostluk ve
kardeşlik dileklerimizi bir kez daha yineliyoruz.

Savaşlar sadece ölüm ve sakatlıklara yol açmıyor, savaş mağdurları ve savaşa tanıklık yapan kişiler üzerinde
tüm yaşam boyunca devam eden ruhsal bozukluklar oluşmakta, bu dönemde AIDS, verem, bulaşıcı
hastalıklar gibi pek çok hastalıklarda da artış görülmektedir.
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Ne yazık ki bugün dünyanın bir çok bölgesinde, yakın çevremizde çatışmalar, işgaller ve savaşlar devam
ediyor. Barış, özgürlük, demokrasi gibi kavramlar adına savaşlar çıkarılmakta, baskılar oluşturulmakta,
insanlık için en önemli kavramlar kirletilmektedir. Emperyalist güçlerin silah satma amacı ile her türlü yolu
denediğini görebilmekteyiz. Toplum içindeki dinsel, etnik ve siyasi her türlü ayrımcılık körüklenmekte
savaşı çıkışını haklı gösterebilmek için zemin oluşturulmaya çalışılmaktadır. Açlık, yoksulluk, hastalıklar
yaygınlaşırken bütçe harcamalarında silaha ayrılan paylar artırılmaktadır.

Biz hekimler; Dünya Barış Gününde yaşamdan ve sağlıktan yana tavrımızı bir kez daha ortaya koyarak
savaş hangi gerekçe ile çıkartılırsa çıkartılsın karşı olduğumuzubelirtiyoruz.
Sömürüsüz, eşitlikçi bir dünyada kardeşçe ve savaşsız yaşamayı diliyoruz.31.08.2016
KOCAELİ TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU
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HER TÜRLÜ ASKERİ VE SİVİL DARBEYE KARŞI ÇIKIYOR ! AKADEMİK ÖZGÜRLÜK VE
DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNUYORUZ !
ABD Emperyalizmi bağlantılı Fetullahçı (FETÖ) Terör Örgütü mensuplarının, başta TSK olmak
üzere tüm devlet kurumlarına yıllarca sızdığı ve kolayca örgütlendiği elemanlarıyla ; 15 Temmuz
2016 tarihinde ülkemizde bir darbe girişimi gerçekleştirilmek istenmiştir. Ülkemizi kaos ve iç savaşa
sürükleme amaçlı olan bu darbe girişimi; başta darbeye karşı duran ve Cumhuriyet çizgisindeki TSK
Mensupları, Emniyet Teşkilatı ve Halkımız tarafından önlenmiştir.Aynı zamanda TBMM içinde
temsil edilen tüm siyasi partilerin Genel Başkanları, grup başkanları ve milletvekilleri ortak bir irade
göstererek, darbe girişimine karşı TBMM çatısı altında demokrasiyisavunmuşlardır.
Bu darbe girişimine karşı ilerleyen süreçte tüm siyasi partiler ve halkımız ortak bir tavır ve tutum
sergileyerek, ülkemizin birlik ve beraberliğini savunmuşlardır. Darbe girişimi esnasında şehit olan
güvenlik görevlilerimiz ve yaşamını yitiren insanlarımız, içimizde derin bir acı bırakmıştır. Ayrıca bu
olaylar esnasında binlerce yurttaşımız yaralanmış, içlerinde sakat kalanlar olmuş ve bir kısmının
tedavisi de halen sürmektedir. Kocaeli Tabip Odası olarak 16 Temmuz 2016 tarihinde toplanarak
süreci değerlendirmiş; her türlü askeri ve sivil darbe girişimlerini kınayıp lanetlediğimizi,
antidemokratik girişim, şiddet ve baskının karşısında tam demokrasiyi savunduğumuzu, temel hak ve
özgürlükleri, barışı ve yaşam hakkını savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyurmuştuk.
Darbe sonrası ilerleyen günlerde
ülkemizin
birlik
ve
beraberliğine
karşı
çeşitli
şehirlerde IŞİD ve PKK tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerinde yüzün üzerinde vatandaşımız
ölmüş ve güvenlik görevlilerimiz şehit düşmüş olup, Cumhuriyetin kurucusu olan partinin Genel
Başkanı’na alçakça bir suikast girişimi düzenlenmiştir. Bu süreçte ülkemizin birlik ve beraberliği için
halkımız ve siyasi partiler bir araya gelerek demokrasiye sahipçıkmıştır.
Ülkemizin geçmekte olduğu bu kaos ortamında, TBMM devre dışı bırakılarak 20 Temmuz tarihinde
tüm ülkeyi kapsayan Olağanüstü Hal ilan edilmiştir. Bu süreç zarfında çıkarılan Kanun Hükmünde
Kararnamelerle (KHK) ; darbe girişimlerinin faillerine yönelik başlatılan uygulama ve
operasyonlarda, gerçekçi bir ayrım gözetilmeden hayatını emek ve demokrasi mücadelesine adamış
onlarca ilerici, demokrat, aydın, eğitimci, gazeteci, akademisyen ve sanatçılar da alıkonularak,
operasyonlar iktidara muhalif olanlara karşı ‘cadı avına’ dönüştürülmüştür. İktidar mensupları
tarafından bir yandan birlik ve beraberlik çağrıları yapılırken, diğer yandan da TBMM’den
onaylanmadan ve kanunlaştırılmadan geçirilen OHAL kararnameleri ile demokrasiyi, temel hak ve
özgürlükleri, laikliği, emeği, toplumsal barış ve uzlaşmayı ortadan kaldırmaya yönelen bir ‘sivil
darbe’ sürecini görmezden gelmekte mümkündeğildir.
Bu zaman zarfında : Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin devre dışı bırakılarak, darbe girişimi sonrası
Türkiye’nin inşaasında;
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Uzman görüşleri alınmadan askeri hastanelerin devredilmesi, emniyet teşkilatında kılık kıyafet
değişimi, laikliğin göz ardı edilerek tarikatların devlet yönetimde devam etmesi, 30 Ağustos Zafer
Bayramı törenlerinin bazı Valiliklerce iptal edilmesi, adli yıl açılışında olduğu gibi yargının yürütme
tarafından vesayet ve baskı altına alınması ve benzeri uygulamalar ; bu ortamda ‘darbe
fırsatçılığı’ yapılarak darbe faillerinin yanı sıra tüm toplumsal muhalif kesimlerin susturularak ve
iktidar sahiplerinin kendi tabirleriyle “ülkenin yeniden inşası ve sistem değişikliği”ne gidildiğini
göstermektedir.
Son olarak dün gece yarısı çıkarılan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile; Kocaeli Tabip
Odası ve TTB’de yöneticilik yapmış, çeşitli kurullarında görev alan, akademik alanda önemli bilimsel
çalışmalara imza atmış beş Oda üyesi ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hekim akademisyen olan
arkadaşlarımız ; eylemleri yalnızca şiddet çağrısında bulunmayan düşüncelerini açıklamaları ve
ulusal düzeyde bir metne imza vermeleri nedeniyle üniversiteden ilişkileri kesilmiştir. Öncelikle
belirtmek isteriz ki düşünceyi açıklama özgürlüğü ve bilimsel özerklik temel bir haktır. Görevleri
bilim üretmek olan öğretim görevlilerinin toplumsal sorunlarda ve ülkemizin güncel olaylarında
görüş beyan etmeleri, politik baskı ve insan hakları ihlallerini kınamaları ve düşünce özgürlüğünün
savunulması, bilim insanlarının temel sorumluluklarıdır. Akademisyenlerin devlet, siyasi iktidar ve
yapılar, sermaye vb. her türlü güç odaklarından uzak olmaları, demokratik bir toplumun ve ülke
bütünlüğünün vazgeçilmezunsurudur.
Bu nedenle akademiye, akademik ve bilimsel özgürlüklere, düşünce özgürlüğüne, temel insan
haklarına ve demokrasiye sahip çıkacağımızı ve darbe fırsatçılığı olan bu antidemokratik
uygulamalara boyun eğmeyeceğimizi, bu mücadeleyi ilimiz ve ulusal düzeyde çalışarak mücadelemize
devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşırız.

2 Eylül 2016 – İzmit
Kocaeli Tabip Odası
Yönetim Kurulu
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Fikir ve ifade özgürlüğü kısıtlanamaz!
Kocaeli Üniversitesinden ilişiği kesilen meslektaşlarımız Prof.Dr.Cengiz Erçin, Prof.Dr.Nilay Etiler,
Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu, Prof.Dr.Ümit Biçer ve Prof.Dr.Zelal Ekinci’ye Kocaeli Tabip Odası olarak destek
vermek için 8-9-2016 tarihinde toplanıldı. Akademisyen meslektaşlarımız yıllardır çalıştıkları Anabilim
Dallarında mesleklerini layıkıyla icra etmiş bilim insanlarıdır. Üniversitede tıp eğitimi, bilimsel araştırma ve
rutin hasta hizmeti vermenin yanı sıra yıllarca Kocaeli Tabip Odasında ve Türk Tabipleri Birliği yönetim
kurullarında, delegasyonda, onur ve denetleme kurullarında görev yapmışlardır. Yaptıkları çalışmalarda
Türk Tabipleri Birliğine hem örgütsel hem de bilimsel destekvermişlerdir.
Meslektaşlarımız fikir ve ifade özgürlüklerini kullanarak imza atmış oldukları Barış bildirisinden dolayı
idari ve adli soruşturmaya tabi tutulmuşlardır. Yaşamış oldukları soruşturma süreçleri sonlanmadan
çalıştıkları kurumla ilişkileri kesilmiştir.Üniversiteler fikir ve bilim insanlarının bir araya geldiği
kuruluşlardır. Unutulmamalıdır ki, düşünce özgürlüğünün olmadığı yerde bilimsellik, üretim ve sonucunda
çağdaş gelişmiş bir toplum seviyesine ulaşmak söz konusuolamaz.
Kocaeli Tabip Odası olarak, demokratik değerlere olan bağlılıklarından hiçbir şüphe duymadığımız
meslektaşlarımızın işten çıkarılmalarını büyük bir hata olarak değerlendiriyoruz. En kısa sürede özlük
haklarının geri verilmesi, olmaları gereken akademiye, hastalarına ve öğrencilerine dönebilmeleri için
yapılan hatanın düzeltilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Bu yanlıştan dönülene
kadar bu elim hadisenin takipçisi olacağız ve meslektaşlarımızın her daim yanındayız.
Kamuoyuna saygıyla durulur.9 Eylül 2016

KOCAELİ TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU
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BASIN AÇIKLAMASI
HEKİMLERİN ÖLDÜRÜLMESİNE ORTAM YARATANLARA SESLENİYORUZ:
“SİZLERİ HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN DAHA KAÇ ÖLÜM YETECEK!”
Sağlık çalışanına şiddet ve ölüm dur durak bilmiyor.
Aksaray'ın Eskil ilçesi Bozcamahmut köyü Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan aile hekimi Dr. Hüseyin Ağır,
görevi başında daha önce aynı ASM’de çalışan hemşirenin emekli polis eşi tarafından 29 Mart 2017
tarihinde kurşunlanarak öldürüldü. İkisi küçük yaşta, biri henüz doğmamış çocukları babasızkaldı…
Aile Sağlığı Merkezlerinde, iş güvencesinden yoksun, sözleşmeli, performans kriterlerine dayalı,
güvenliksiz ortamlarda hizmet vermeye çalışan sağlık emekçileri, dayanışmanın, dostluğun, paylaşımın, iş
barışının yok edildiği, rekabete dayalı sistemde maalesef hayatları pahasına çalışmaya devam etmek zorunda
kalıyorlar.Türk Tabipleri Birliği olarak 14 Mart haftası boyunca “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin”,
“Çalışırken ölmek de, öldürülmek de istemiyoruz!” diye taleplerimizi dile getirerek sağlık çalışanlarına
yönelik şiddetin boyutlarını paylaşmış ve Türk Ceza Kanunu'na bu konu ile ilgili bir madde eklenmesini
içeren “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” önerisini TBMM’de yaptığımız bir basın açıklaması ile kamuoyuna
duyurmuştuk.
(http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/siddet-6596.html)
Maalesef, 2012 yılında Dr. Ersin Arslan, 2015 yılında Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdemir’i
çalıştıkları sağlık ortamında uğradıkları saldırı nedeniyle, 2012 yılında Dr. Melike Erdem’i ise SABİM hattı
üzerinden oluşturulan şiddetin yoğun psikolojik baskısı sonucu ve son olarak 2017 yılı Mart ayı başında Dr.
Metin Güneş’i otomobili ile seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonrasında kaybetmenin acısı henüz
dinmemişken, Dr. Hüseyin Ağır’ı silahlı bir saldırı sonucukaybettik…
Dr. Hüseyin Ağır’ı kaybettiğimiz gün, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak
görev yapan Dr. Mustafa Erdem’in önünün bir hastasının yakınları tarafından kesilerek ağır şekilde darp
edildiğini ve ölüm tehdidi aldığını öğrendik.Resmi verilere göre ülkemizde her gün 31 sağlık çalışanı şiddete
maruz kalıyor, sağlık çalışanına şiddet olağan bir hale getiriliyor, bizlerden ölümlere alışmamız bekleniyor.
Ama biz, ne sağlık çalışanlarının şiddet görmesine, ne de ölümlerine alışmayacağız!Sağlık ortamını para
kazanılan hizmet sektörüne dönüştürenler, sağlık çalışanlarını iş güvencesinden yoksun, güvenliksiz
ortamlarda, performansa dayalı, gece gündüz demeden çalıştırıp her türlü şiddete maruz bırakanlar, artık bu
politikalarından vazgeçmelidir…
Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarımızın öncelikli gündemi olan sağlık çalışanlarına şiddetin son
bulması için her türlü mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha hatırlatıyor, Şiddet Yasa
Tasarısı’nın bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz. Dr. Hüseyin Ağır’ı kaybetmenin üzüntüsünü yürekten
hissediyor, ailesine ve meslektaşlarımıza bir kez daha baş sağlığı diliyoruz.
Sağlık çalışanlarının şiddet görmesine, öldürülmesine sessiz kalınmaması için tüm kamuoyunu duyarlı
davranmaya, sağlık çalışanlarıyla dayanışma göstermeye davet ediyoruz.
Saygılarımızla. 05.04.2017
Kocaeli Tabip Odası
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TOPLANTI – KONFERANS – ORGANİZASYON & EĞİTİM
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KATILIM SAĞLANAN TOPLANTI-ETKİNLİK-FAALİYETLER
1- İl Sağlık Müdürlüğü'nün 13.04.2016 tarihli 28 Nisan Perşembe günü yapılacak olan İl Acil
Hizmetleri Koordinasyon (ASKOM) toplantısına Odamız Adına Dr. Ayfer Özkatıldı.
2- 7 Nisan 2016 tarihinde yayınlanan “Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Sağlık Hizmetleri ve
sağlık çalışanları açısından önemli yükümlülükler ve cezai sorumluluklar getirmektedir. Kişisel
Sağlık Verileri Çalışma Grubu Kanunlarla ilgili olarak bilgilendirme değerlendirme ve katkılara da
açık olan bir toplantı düzenlendiği üyelerimizeduyuruldu.
3- 28.05.2016 tarihinde yapılacak olan “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi “ toplantısına
odamız adına Dr. Aynur Karadenizli ve Dr. Ersin Karagözkatıldı.
4- 21 Mayıs 2016 Ankara’da yapılacak olan TUS ve Zorunlu Hizmet Başlıklı Çalıştaya odamız adına
Dr. Gamze Çelik Yörükoğlukatıldı.
5- 10-11-12 Haziran 2016 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan TTB 67. Büyük Kongresinde
sunulmak üzere karar önerisibildirdi.
6- 24-25 Eylül 2016 tarihinde yapılacak olan Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu toplantısına odamız
adına Dr. Gözde Çelik Yörükoğlukatıldı.
7- 01.10.2016 tarihinde Olağanüstü Hal dönemi ve KHK’lar ile işten çıkarılan, görevden alınan ,
kadroları değiştirilen ve gözaltına alınan hekimlerin bilgilerinin Odamız Başkanlığı’na iletilmesi ile
ilgili resmi kurum başhekimliklerine yazıgönderildi.
8- 9 Ekim 2016 Pazar günü TTB Merkez Konseyi’nde yapılacak olan GYK toplantısına Yönetim
Kurulu üyemiz Dr. Orhan Fındıkkatıldı.
9- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ilimizde yapılması planlanan çöp fabrikasının insan sağlığı ve
çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği , tesisin adı niteliği, çöp kapasitesi, projenin hangi
aşamada olduğu , tesisin nerede kurulacağı ile ilgili 19.10.2016 tarihli yazımız ile bilgiistendi.
10- 15-16 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Aile Hekimliği Kol toplantısına odamız adına
Dr. Recep İpçi katıldı.
11- 15 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan “Hava Kirliliği ve Sağlık Sempozyumu’na
odamız adına Dr. Ersin Karagözkatıldı.
12- 5-6 Kasım 2016 tarihlerinde Bursa’da yapılacak olan TTB Emekli Hekimler Kol toplantısına odamız
adına Dr. Ahmet Durukal katıldı.
13- TTB Merkez Konseyi Marmara Bölgesi Emekli Hekimler Kol toplantısının 17-18 Aralık 2016
tarihinde ilimizde yapılmasına karar verildi.
14- 31.10.2016 tarihinde TTB Merkez Konseyi’ne katsayı önerisi olarak 5.93 belirlenmiş ve
bildirilmiştir.
15- 01.11.2016 tarihinde Şükrü Aracı Ortaokulu’nda düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğine Dr. Orhan
Fındık katıldı.
16- 08.11.2016 tarihinde Şükrü Aracı Ortaokulu’nda öğrencilere Enfeksiyonlar hakkında bilgilendirme
semineri oda başkanı Dr. Aynur Karadenizli tarafından yapıldı.
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17- 19 Kasım 2016 tarihinde yapılacak olan İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısına odamız
adına Dr. Ersin Karagöz, Dr. Ayfer Öz, Dr. Aykut Çelik ve Dr. Hakkı Uysal katıldı.
18- Bütün Hastane Başhekimliklerine TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin
26.11.2016 tarihli Tıbbi Atık Personeli Bilgilendirme Eğitimi hakkındaki yazısı bilgilendirme
amacıyla gönderildi.
19- 29.11.2016 tarihinde İşitme Engelliler Derneği’nin başvurusu üzerine işitme engelli
vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarında yaşadığı sorunlar ile ilgili destek olunması amacıyla KOÜ
Rektörlüğü’ne, İzmit Belediye Başkanlığı’na İzmit Halk Eğitim Merkezi’ne, Kamu Hastaneler
Birliği’ne yazı gönderildi.
20- 10 Aralık 2016 tarihinde yapılacak olan TTB İnsan Hakları Kolu toplantısına Dr. Zeki Hamşioğlu
katıldı.
21-23Aralık2016tarihindeKocaeliBüyükşehirBelediyesiKentKonseyi9.GenelKurulu’naDr.Orhan
Fındıkkatıldı.
22- 28 Ocak 2017 Cumartesi günü yapılacak olan GYK toplantısına odamız adına Dr. Orhan Fındık
katıldı.
23- 29 Ocak 2017 Pazar günü yapılacak olan OHAL sürecinde işten atılan hekimler; Kurumsal ve
Mesleki Sorumluluklarımız Çalıştayı’na Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr. Cengiz Erçin, Prof. Dr.
Zelal Ekinci, Prof. Dr. Ümit Biçer katıldı.
24- 12 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu
toplantısına odamız adına Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan katıldı.
25- 26 Mart 2017 Pazar günü yapılacak olan İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısına odamız
adına Dr.Hakkı Uysal, Dr. Aykut Çelik, Dr. Ayfer Öz, Dr. Ömer Faruk Gerek katıldı.
26- Kocaeli’nde işyeri hekimliği yapan hekimlerin isim ve adreslerinin 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası
gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazıgönderildi.
27- Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan 3 öğrenciye 2016-2017 Öğretim yılı için bursverildi.
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TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
KOCAELİ TABİP ODASI
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ YERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU
FAALİYET RAPORU
(2016-2017 ilk 6 ay)
2016 Yılı Etkinlik ve Açıklamaları
(Kasım)
16 Kasım 2016 – İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Komisyonu Yeni Dönem Toplantısı
Komisyonun ilk toplantısı yapılarak komisyon toplantısına katılan üye iş yeri hekimleri arasından önerme
usulü ile başkan, sekreter ve komisyon üyeleri seçilmiştir. Toplantıya üye iş yeri hekimikatılımının az
olması çalışma ve komisyonun işlevselliğine gölgedüşürmemiştir.
Toplantıda ana gündem bir önceki dönemin faaliyetleri, içinde bulunulan dönemde yapılmak istenen
faaliyetler, üyelere yönelik aktivitelerin ilgi çekici olması için yapılacak çalışmaların ön görüşmeleri
gerçekleştirilmiştir. Her ayın ilk çarşambası eğitim etkinliği yapılması için dönem içerisinde aylara göre ne
tür etkinliklerin yapılacağına karar verilmiştir. Komisyonun davetli olduğu 19.11.2016 tarihinde TTB İşçi
Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Kol Toplantısı için komisyondan odamız temsili üyelerin isimlerine karar
verilmiştir. Kol toplantısı gündem maddeleri üzerine görüşmeler yapılarak yeni dönemde politik ve sosyal
hedeflerimiz üzerine yapılacak konuşmalar hakkında fikir tartışılmıştır. Komisyon toplantısına 8 üye
katılmıştır.
19 Kasım 2016 – İşçi Sağlığı ve İş yeri Hekimliği Kol Toplantısı
Kocaeli Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak Maltepe/ANKARA'da yer alan Türk
Tabipleri Birliği Merkez Binasında yapılan toplantıya Dr. Aykut ÇELİK, Dr. Ersin KARAGÖZ, Dr. Ayfer
ÖZ, Dr. Hakkı UYSAL olarak diğer odalara nazaran etkin bir katılım gerçekleştirmiştir. Toplantının ana
konusu 2014-2016 yılı yürütme kolu faaliyet raporlarının değerlendirilmesidir. Ayrıca 2014-2016 yılı tabip
odaları komisyonları faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımı, 2016-2018 yılı yeni yürütme koluna öneriler,
2016-2017 yılı için geçerli olacak işyeri hekimliği asgari ücret tarifesinin görüşülmesi, yeni yürütme
kurulunun seçimi yapılmasıdır. Yeni Yürütme Kurulu üyesi olacak 7 aday üye arasına, Kocaeli Tabip Odası
İS&İYH Komisyonu olarak Dr. Hakkı UYSAL'ın katılımı desteklenmiştir. Yapılan seçimlerde 27 işyeri
hekimi üyenin bulunduğu 16 tabip odasının oy kullandığı çekişmeli seçimlerin ardından adayımız yeni
oluşturulacak yürütme kurulu üyeleri arasında görev almaya hak kazanmıştır. Seçilen yeni dönem kol
yürütme kurulu Kocaeli, Ankara, İstanbul, Adana, Diyarbakır, İzmir ve Bursa Tabip Odaları komisyon
üyelerinden seçilmiştir. Yeni dönem yürütme kurulu kendi içindeki görev paylaşımlarını yapmak için ileri
bir tarihe yeniden toplantı kararıalmıştır.
29 Kasım 2016 – “İşyerinde Aşı Uygulamaları” Konulu Eğitimin Düzenlenmesi
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof.Dr.Osman Şadi YENEN, İnfluenza Epidemiyolojisi,diğer
konuşmacımız Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof.Dr.Ayşe WİLLKE TOPÇU, erişkinlerde gripve
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diğer aşılar konularında bilgi sunumu yapmışlardır. Eğitim programına …..üye iş yeri hekimi ve aile
hekimlerinden oluşan katılımcılar bulunmuşlardır.

(Aralık)
10 Aralık 2016 – TTB İSİH (İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği) Kol Yürütme Kurul Toplantısı
Toplantıya odamız adına İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Komisyon Başkanı Dr. Hakkı UYSAL katılmıştır.
Komisyonda görüşülen ara konular hakkında yürütme kurul üyelerine bilgi verilmiştir.
21 Aralık 2016 – İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Komisyonu Toplantısı
Bölgemizde ihale usulü ya da diğer yollardan mobil sağlık hizmeti alımı, sağlık kuruluşu hizmet alımı yapan
firmaların hizmet sözleşmesinde yer alması gereken teknik şartname maddeleri üzerine bu konuda tecrübeli
üyelerimiz ile birlikte bir “sağlık hizmetleri teknik şartname çalışma grubu” oluşturulmuştur. Kocaeli
bölgesinde yer alan tüm sendikaların desteği ile oluşturulması planlanan Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Meclisine Kocaeli Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak destek olunmasına karar
verilmiştir. Meclis toplantılarına komisyon başkanı ile en az bir üyenin katılması sağlanmıştır. Kocaeli
bölgesinde hizmet veren işyeri hekimlerinin mesleki bağımsızlığı ve işten çıkarılma ya da diğer iş kanunu
dışı uygulamalarında yapılacaklar ile ilgili hukuki yöntem algoritmalarının oluşturulması için ön çalışma
yapılmıştır. Yönetim kuruluna Hukuk Danışmanlığı Biriminin işyeri hekimleri hukuki hakları ile ilgili sorucevap şeklinde gerçekleşecek eğitim talep edilmiş ancak bu konuda hukuk danışmanlık biriminin iş
yoğunluğu nedeniyle soru cevap şeklinde yazılı bir metin hazırlanmasının daha yararlı olması için çalışma
yapılmıştır. Komisyon toplantısına 4 üye katılmıştır.
21 Aralık 2016 – Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi İlk Toplantısı
SES Kocaeli Şubesi Binasında gerçekleştirilen organizasyon toplantısına Kocaeli Tabip Odası İSİH
Komisyon Başkanı Dr. Hakkı UYSAL ile birlikte komisyon üyesi Dr. Aykut ÇELİK katılmıştır.

2017 Yılı Etkinlik ve Açıklamaları
(Ocak)
4 Ocak 2017 – “Petrokimya Sektöründe İşyeri Hekimliği Uygulamaları” Konulu Seminer
İşyeri Hekimliği Günleri buluşmasında “Petrokimya Sektöründe İşyeri Hekimliği Uygulamaları” konu
başlığı ile Dr. Nazmi ÇAKLI’ nın TÜPRAŞ Rafinerisinde işyeri hekimliği ile ilgili değerli tecrübelerini
paylaşacağı seminer olumsuz hava koşulları sebebiyle Nisan ayına ertelenmiştir.
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(Şubat)
2 Şubat 2017 - İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Komisyonu Toplantısı
Kocaeli Tabip Odası Başkanlığına 31.01.2017 tarihli yazı ile bilgilendirme yapan İzmir Tabip Odasının
Başbakanlık Bilgi Edinme Kurulu Başkanlığına itiraz başvurusunun reddedilmesi sebebiyle işlemin iptali
için Ankara 14. İdare Mahkemesine dava açtığı öğrenilmiştir. İdare mahkemesinin 6023 sayılı TTB
Kanunu’nun 7. Maddesi gereği odanın yer aldığı il içerisinde görev alan işyeri hekimleri isim, soyisim ve
görev aldıkları işyerlerinin bilgilerinin Çalışma Bakanlığı tarafından verilmesinin zorunlu olduğu
gerekçelerine yer vermiştir. Bu kararın emsal teşkil edecek nitelikte olmasından yola çıkarak ilimizdeki
işyeri hekimlerinin güncel listesinin Çalışma Bakanlığından, Bilgi Edinme Kurulu Başkanlığı aracılığıyla
istenmesi gündemde tartışılmış ve Hukuk Danışmanlığı Biriminden bu konuda görüş istenmiştir. Hukuk
Danışmanlığı Biriminden yazılı bir cevap alınamamıştır. İşçi sağlığı ve meslek hastalıkları konusunda
bölgemizde bulunan III. Basamak sağlık kuruluşlarından “İSİG ilgili araştırma merkezi yada
birimi” kurulması konusunda Oda Yönetim Kurulu tarafından duyarlılık oluşturulması amacıyla ilgili
kişi,kurum ve kuruluşlarla görüşme başlatılması için yönetim kuruluna Kasım 2016 tarihinde komisyon
kararı vasıtasıyla tavsiyede bulunulmuştur. Ancak süreç ile ilgili bilgi alınmamıştır. Bu sebeple tavsiye
sonrası talep edilen geri bildirimin yazılı yapılması istenmiştir. Komisyon toplantısına 6 üyekatılmıştır.
4 Şubat 2017 – DİSK Emekli-Sen Kocaeli ili Derince Şubesi Açılış Töreni katılımı
Kocaeli bölgesinde yer alan DİSK’e bağlı Emekli-Sen Derince Şubesinin Kemal Türkler Toplantı Salonu
açılışına şube başkanı Kasım ERDEM’in davetiyle, Kocaeli Tabip Odası İSİH Komisyon Başkanı Dr. Hakkı
UYSAL ile birlikte komisyon üyesi Dr. Aykut ÇELİK katılmıştır. Törene Kocaeli Tabip Odası bir adet
çelenk ücretini Kocaeli Üniversitesi Vakfına bağışlayarak katkılarını sunmuştur.
8 Şubat 2017 - “COSHH-İLO Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirmesi Örneği” Konulu Seminer
8 Şubat 2017 Çarşamba günü yapılacak olan İşyeri Hekimliği Günleri buluşmasında “İşyerlerinde Ergonomi
Uygulamaları” başlığı altında, otomotiv sektöründe tam süreli çalışan bir işyeri hekimi ile seminer
planlanmış ancak işyeri hekiminin asli görevlerindeki yoğunluk nedeniyle daha ileri bir tarihe ertelenmiştir.
8 Şubat 2017 Çarşamba günü Kocaeli Tabip Odası binasında İşyeri Hekimliği Günleri Buluşmasında;
“COSHH-İLO Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirmesi Örneği” konu başlığı ile TTB İSİH Yürütme
Kurulu Üyesi ve Kocaeli Tabip Odası İSİH Komisyon Başkanı Dr. Hakkı UYSAL sunum yapmıştır.
Sakarya ilindeki iş yeri hekimlerinden, Kocaeli ili Aile Hekimi oda üyelerinden ve odamız iş yeri hekimi
üyelerinden oluşan 38 kişilik katılımcılar ile verimli bir seminergerçekleştirilmiştir.
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13 Şubat 2017 – Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğüne İhbar
Yazısı
Kocaeli Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak işyeri hekimliği mesleğini icra eden
üyelerimizden gelen talep üzerine yazı ile kurumun şube müdürlüğüne bilgilendirme yükümlülüğümüzü
yerine getirdik. Gebze bölgesi, Tuzla bölgesi, vb. civar ilçelerde çeşitli işletmelerde işyeri hekimliği görevini
icra eden üyelerimizden son zamanlarda görev aldıkları işletmelerdeki çalışan bazı personellerin ilaç
kullanımı hakkında işyeri hekiminden bilgi istemesi, ilacın devamı için işyeri hekiminden reçete talep
edilmesi bizlerde dikkat yaratmıştır. Bu sebeple söz konusu ilacın kullanım kontrolü hakkında
komisyonumuzca kuruma ihbar yazısı ile bildirimde bulunulmuştur. Ancak yazının gönderildiğine dair geri
bildirim gelmemiştir.
28 Şubat 2017 – İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Komisyonu Toplantısı
8 Şubat 2017 Çarşamba günü İşyeri Hekimliği Günleri buluşmasında düzenlenen seminerde “COSHH-İLO
Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirmesi Örneği” konu başlığı ile odamız İSİH Komisyon Başkanı Dr.
Hakkı UYSAL tarafından odamız işyeri hekimleri ile komşu ilimiz Sakarya’dan gelen meslektaşlarımızın da
geniş katılımı ile kapsamlı bir sunum yapmıştır. Sunumun ardından katılımcılardan i risk değerlendirmesi ile
ilgili uygulamalı bir grup çalışması düzenlenmesi talebi gelmiştir. Odamız bünyesinde 4 ya da 5 grup
oluşturacak şekilde, en çok 20 kişilik katılımın olacağı, “COSHH-İLO Kimyasal Maruziyet Risk
Değerlendirmesi” uygulaması yapılmasına karar verilmiştir. Sağlık hizmetleri teknik şartname çalışma
grubunun isteği üzerine işyeri hekimi üyelerimizden Şubat ayı sonuna kadar sağlık hizmetleri alımı ile ilgili
teknik şartnameleri odamıza e-posta ile ya da elden iletmeleri istenmiştir. Ancak üyelerimizden 5 kişiden
farklı branşlarda hizmet alım yazıları ulaşmıştır. Komisyon üyelerinin bu konuda ayrı bir çalışma yapmasına
karar verilmiştir. 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında komisyonun etkinliklere katılımı ile ilgili
görüşler toplanmıştır. 2 Şubat 2017 tarihli, Kocaeli Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
toplantısında alınan 1 No.’lu kararın sonrasında İzmir Tabip Odasının Ankara 14. İdare Mahkemesine açtığı
dava görüşülmüştür. Dava sonucu, odanın yer aldığı il içerisinde görev alan işyeri hekimlerinin adı soyadı
ve görev aldıkları işyerlerinin bilgilerinin Çalışma Bakanlığı tarafından verilmesinin zorunlu olduğu
gerekçelerine yer verilmiştir. Kararın davalı tarafından istinaf mahkemelerine gidilmesi hakkı sebebiyle 60
gün bekleme süresi olduğu hukuk danışmanlığı birimi tarafından bildirilmiştir. Bu süre sonunda İzmir Tabip
Odasının idare mahkemesine açtığı dava kararı emsal teşkil edecek şekilde ilimizdeki görevli işyeri
hekimlerinin adı soyadı görev aldıkları işyerleri bilgileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi
Edinme Kurumundan talep edilecektir.25/26 Mart 2017 tarihinde TTB Genel Merkezde düzenlenecek olan
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısına odamız komisyonundan katılım sağlanması için komisyon
üyelerinin isimleri belirlenmiştir. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mevzuat İşleri Daire Başkanlığı
tarafından 29.04.2016 tarih ve 1919 sayılı 2016/7 numaralı genelge ile gezici sağlık araçları ile ilgili olarak
genelge yayınlanmıştır. Bu genelge ile ilgili olarak 15.01.2017 tarihinde, “Gezici Sağlık Hizmetleri” konulu,
ilaveyazılıaçıklamadayeralan;B-BaşvuruDeğerlendirmeİşlemleribaşlıklıbölümde,2.Maddeile
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vurgulandığı üzere “Başvuru dosyasının teslim edildiği İl Sağlık Müdürlüğü, belirlediği bir yerde işyeri
hekiminin de bulunduğu bir ekip ile aracı inceler.” İfadesinde yer alan işyeri hekiminin mesleğinde
tecrübeli, genelgenin esasları ile tüm İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmelik ve diğer
mevzuatlar konusunda bilgisi olan, sahada benzer hususlarda işçi sağlığı ve güvenliği yararına alınan
hizmetlerde teknik şartname hazırlanmış olan bir işyeri hekimi tarafından yapılması önem arz etmektedir.
Bu konuda yapılacak denetimlere gözlemci olarak odamız İSİH Komisyonundan bir üyenin katılması
gerekliliği ile ilgili çağrı yazısının Kocaeli Tabip Odası Başkanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne
iletilmesi istenmiştir. Yazının gönderildiğine dair geri bildirim gelmemiştir. Komisyon toplantısına 4 üye
katılmıştır.
(Mart)
3 Mart 2017 - Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı
Mücadele Günü Basın Toplantısı Katılım
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Kocaeli Şubesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda
"Emekçilerin yaşam şartlarını zorlaştıran, iş güvencesini ortadan kaldıran, iş cinayetlerine zemin hazırlayan
her türlü yasa ve uygulamaya hayır demek artık zaruri bir hal almıştır" denildi.3 Mart 1992 tarihinde
Zonguldak Kozlu’da 263 madencinin yaşamını yitirdiği facia nedeniyle 2013 yılından itibaren sendikalar,
meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri tarafından 3 Mart "İş cinayetlerine karşı mücadele günü"
olarak anılmaya başlandı. Bu sebeple Kocaeli Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Komisyonu
olarak Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisine destek verildi. Basın açıklamasına komisyon başkanı
Dr. Hakkı UYSAL eşlik etmiştir.

16 Mart 2017 – 14 Mart Haftası İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Komisyonu Etkinliği
14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında tıp bayramı haftası içerisinde “Meslek Hastalıkları Tanı ve
Teşhis Süreçlerinde Yenilikler” konusu ile İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesinden Dr. Özkan Kaan
KARADAĞ ile “Meslek Hastalıklarının Epidemiyolojisi” konulu sunumu TTB Merkez Kurulu Üyesi ve
Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi Editörü Dr. Celal EMİROĞLU gerçekleştirmiştir. “ÜLKEMİZDE
MESLEK HASTALIĞI GERÇEĞİ” konulu panel şeklinde düzenleme yapılmasına ve panele moderatör
olarak Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalından Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz ÇELİK ya
da TTB Eğitmeni, Çalışma ve Toplum Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Murat ÖZVERİ’nin davet
edilmiştir. Ancak Dr. Murat ÖZVERİ’nin kızının rahatsızlığı, Doç. Dr. Aziz ÇELİK’in önceden
programlanmış konuşması olması sebebiyle panelin moderatör olarak Kocaeli Tabip Odası İşçi Sağlığı ve
İşyeri Hekimliği Komisyon Başkanı ve TTB İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Kol Yürütme Kurul Üyesi Dr.
Hakkı UYSAL katılmıştır. Etkinliğe 42 kişi katılmış olup katılımcılar arasında iş güvenliği uzmanı, diğer
sağlık personeli ve odamız üyesi olmayan iş yeri hekimi meslektaşlarımız da katılım göstermişlerdir.
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21 Mart 2017 - “COSHH-İLO Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirmesi” Uygulama Eğitimi
Kocaeli Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı Haftası Etkinliklerinin yoğunluğu ve yer organizasyon zorlukları
nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

25 Mart 2017 - TTB İSİH (İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği) Kol Yürütme Kurul Toplantısı
Toplantıya odamız adına İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Komisyon Başkanı Dr. Hakkı UYSAL katılmıştır.
Komisyonda görüşülen ara konular hakkında yürütme kurul üyelerine bilgi verilmiştir.
26Mart 2017 – İşçi Sağlığı ve İş yeri Hekimliği Kol Toplantısı
Maltepe/ANKARA'da yer alan Türk Tabipleri Birliği Merkez Binasında yapılan İşçi Sağlığı ve İş Yeri
Hekimliği Kolu Toplantısına odamızı temsilen Dr. Aykut ÇELİK, Dr. Ayfer ÖZ, Dr. Ömer Faruk GEREK
ve Dr. Hakkı UYSAL olarak diğer odalara nazaran yine etkin ve etkileyici bir katılım gerçekleştirmiştir.
Toplantıya, Eskişehir, Diyarbakır, Mersin, Ankara, Bursa, Manisa, Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Adana ili
olmak üzere toplam 10 odanın komisyon temsilcileri katılmıştır. 25 kişilik bir katılım olmuştur. Toplantının
ana konusu 2016-2018 yılı yürütme kolu faaliyet aksiyonlarının değerlendirilmesidir. Ayrıca 2014-2016 yılı
tabip odaları komisyonları faaliyetleri içerisinde yer alan temel eğitim ve ileri eğitim modellerinin yeniden
oda üyelerine yönelik eğitim, seminer, vb. organizasyonlar ile temas sağlanması için daha iyi neler
yapabiliriz şeklinde görüşler alınmıştır. 2016-2018 yılı yeni yürütme koluna öneriler, yeni yürütme
kurulunun tekrar yürütme sekreteri seçimi yapılması konuları görüşülmüştür. Toplantının öğle arası
sonrasındaki gündemi ise BEK olarak adlandırılan İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolunun bilimsel ve
akademik desteği olan “Bilimsel Eğitim Kurulu” ve faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir.
Uzun süredir toplanmayan ve kurulundaki üyelerin birçoğunun vefatı sebebiyle yeni bir bilimsel kurul
oluşturulması gündeme gelmiştir. Bu süreci yakından takip eden Kol Yürütme organı toplantılarında da
konu gündem yapıldığı için TTB Merkez Konseyi yeniden bilimsel kurul oluşturulması için çalışmalara
başlamıştır.
(Nisan)
5Nisan 2017 – İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Komisyonu Toplantısı
16 Nisan 2017 tarihinde ülkemizde gerçekleşecek olan referandum sebebiyle komisyon üyelerinin “Hayır”
kararı için diğer sivil toplum kurum ve kuruluşları ile birlikte faaliyetlere katılımı olmuştur. Nisan ayı
içerisinde toplantı yapılmamıştır. Şubat ayı komisyon toplantılarında karar alınan iş yeri hekimlerinin
hukuki sorunları ile ilgili tarafımıza soru, görüş, öneri isteği ulaşmamıştır. İşyeri Hekimliği Günleri
buluşmasında “Petrokimya Sektöründe İşyeri Hekimliği Uygulamaları” konu başlığı ile Dr. Nazmi ÇAKLI’
nın TÜPRAŞ Rafinerisinde işyeri hekimliği ile ilgili değerli tecrübelerini paylaşacağı seminer olumsuz hava
koşulları sebebiyle Nisan ayına ertelenmiş ancak yine referandum sebebiyle seminergerçekleştirilememiştir.
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19 Nisan 2017 – Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Komisyonunun Eğitim Daveti
8 Şubat 2017 Çarşamba günü Kocaeli Tabip Odası binasında İşyeri Hekimliği Günleri Buluşmasında;
“COSHH-İLO Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirmesi Örneği” konu başlığı ile eğitim verilmiştir. TTB
İSİH Yürütme Kurulu Üyesi ve Kocaeli Tabip Odası İSİH Komisyon Başkanı Dr. Hakkı UYSAL,Bursa
Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Bülent KAVUŞTURAN’ın daveti ile
Bursa ilinde bulunan işyeri hekimlerine eğitim vermiştir. Eğitim seminerine 38 kişi katılmıştır.

Kocaeli Tabip Odası
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon Bşk.
Dr. Hakkı UYSAL
29.04.2017
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Emekli Hekimler Komisyonu Çalışma Raporu
TTB Emekli Hekimler Komisyonu’nun daveti üzerine 5-6 Kasım 2016 tarihinde Bursa’da yapılan kol
toplantısında Odamız Dr. Ahmet Durukal tarafından temsil edildi. Bu toplantıda emekli hekimlerin
sorunlarını saptamak için İstanbul Tabip Odası tarafından yaptırılan anket çalışması sonuçları ve çözüm
önerileri tartışıldı. Emekli hekimlerin öncelikli sorunlarının insan sağlığına yaptığımız katkılarla
bağdaşmayan düşük emekli aylıkları, huzur evi ve sosyal mekan ihtiyacı, emekli hekimlere sağlık
kuruluşlarında deontoloji çerçevesinde davranılması ve indirimli ücretler alınması olarak sıralandı.
Bu amaçlar doğrultusunda çalışmak ve odamızın katkılarını sağlayabilmek için Odamız bünyesinde Emekli
Hekimler Komisyonu kurulması gerekiyordu. Emeklilerimize çağrıda bulunuldu. Önemli sayıda
büyüğümüz toplantıya geldi ve çok değerli katkılarda bulundu. Komisyon seçimi yapıldı. Dr. Ahmet
Durukal (başkan), Dr. Ömer Faruk Gerek ve Dr. Fatih Mehmet Çağlar görevaldılar.
17-18 Aralık 2016 tarihinde Kol toplantısı için Kocaeli Tabip Odası görevlendirilmişti. Organizasyon
yapıldı. TTB Emekli Hekimler Komisyon Başkanı Dr. Erdinç Köksal, üye Dr. Derman Boztok, Ankara,
İstanbul, Bursa, Çanakkale, Eskişehir ve Tekirdağ oda temsilcilerini çok sayıda üyemizin de desteğiyle
ağırladık. Görüş ve önerilerle çok yararlı bir toplantı oldu. Sonrasında konuklarımızla bir akşam yemeğinde
bir arada olduk. Ertesi gün İzmit’in önemli değerlerini tanıttığımız, Sayın Numan Gülşah’ın rehberliğinde,
bizlerin de çok yararlandığı bir program uyguladık. Konuklarımız çok mutlu ayrıldılar.
22-23 Nisan 2017 günleri kol çalışmaları Tekirdağ Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleşti. Bu toplantıya
Odamızı temsilen Dr. Ahmet Durukal ve Dr. Ömer Faruk Gerek katıldı. Dr. Erdinç Köksal (Başkan) ve
Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale, Manisa ve Denizli oda temsilcilerinin katılımı ile güzel bir
toplantı oldu. Mart 2016 da devlet yetkililerince sözü verilen ve sonra unutulan 1000 TL aylıkartışı
konusunda ümit verici bazı gelişmeler olduğu öğrenildi. Özel sağlık kuruluşlarında indirimli fiyatlar ve
deontoloji konusunda somut bir gelişme olmamıştır. Kol faaliyetlerinin yaygınlaştırılması anlamında emekli
hekim komisyonu kuran oda sayısı 19 olmuş ve önemli bir gelişme sağlanmıştır. Ancak tabanı genişletme
ve geleceğin emeklisi genç meslektaşların konuya duyarlı kılınma çalışmaları halenyetersizdir.
Saygılarımızla.
24.4.2017
Kocaeli Tabip Odası
Emekli Hekimler Komisyonu
Dr.Ahmet Durukal

Dr.ÖmerFarukGerek

Dr. Fatih Mehmet Çağlar
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KOCAELİ TABİP ODASI AİLE HEKİMLİĞİ KOMİSYONU
2016-2017 FAALİYET RAPORU
Bu dönemde komisyonumuz iki adet komisyon toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda Aile
Hekimliği ile ilgili gerek mevzuat gerekse uygulama sırasında ortaya çıkan tüm soru ve sorunların çözümü
noktasında ilimizde 1. Basamakta örgütlü emek örgütleri ile işbirliği yapılmasına, bu amaçla Kocaeli Tabip
Odası öncülüğünde Kocaeli Aile Hekimleri Derneği ve Sendikalarla birlikte ortak çalışmalar yürütülmesine
karar verilmiştir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından çalışmaları son aşamaya getirilmiş olan Aile Hekimliği
Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği çıktığı anda çalışanların hak kayıpları yönünden değerlendirilmesi ve
sonrasında yapılması gereken hukuki mücadele ve kamu oyunu bilgilendirme noktasında yol haritası
oluşturmak için bir çalışma grubu oluşturulmasına uygun olacağı görüşü oluştu.
Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHK) genişletilmiş toplantısı 22 Nisan 2017
tarihinde Ankara'da TTB binasında gerçekleştirildi. Toplantıya ilimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Dr.
Mustafa KARA ve Aile Hekimliği Komisyonu başkanı Dr. Recep İPÇİ katılarak odamızın görüş ve
önerilerini sundu. Toplantıda Sağlık Bakanlığı'nın birinci basamak sağlık hizmetlerinde yapmayı düşündüğü
değişiklikler ve bunun için yaptığı hazırlıklar kamuoyuna yansıdığı kadarıyla değerlendirilerek bu konuda
görüş oluşturuldu, yapılacakların çerçevesi belirlendi. Ayrıca Birinci basamakta örgütlü dernek ve
sendikalarla olan ilişkiler değerlendirilerek, şimdiye kadar olduğu gibi sağlık çalışanlarının sorunlarını
ortaklaştırıp birlikte tutum almaları, çözüm yolları geliştirmelerinin önemi dile getirildi. Ortak sorunlarda
örgütler arasındaki diyalog ve ortak hareket etme yeteneğinin daha da geliştirilerek artırılmasının gerekliliği
öne çıktı.

Dr.RecepİPÇİ

Dr.SibelGÖREN

Dr. Mustafa KARA
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Kocaeli Tabip Odası Tıp Öğrencileri Komisyonu Çalışma Raporu
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ihraç edilen hocalarımız biz öğrencileri için başlattığımız ' Tıp
Dayanışma Dersleri ' adı altında genelde iki haftada bir olmak üzere dersler başlattık. Şimdiyekadar
4.dersimizi bitirdik. İlk dersimiz Prof. Dr. Zelal Ekinci ile " Sıvı ve Elektrolit Dengesi " oldu. İkinci
dersimiz Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ile " Bilimsel Yöntem ve Sağlıkta Araştırma " oldu. Üçüncü dersimiz
Prof. Dr. Cengiz Erçin ile " Biyolojide Farklı Yaşam Biçimleri ve Biofaşizm " oldu. Dördüncü dersimiz
Prof. Dr. Nilay Etiler ile " Kadın Emeği ve Sağlık " oldu.. hocalarımız ile iletişimimiz kopmadı derslerimiz
yapmaya devamedeceğiz..

# Aralık ayında üniversite hastanesi konferans salonunda " Gülün Adı " başlıklı film gösterimi
gerçekleştirdik. Film sonrası verimli tartışma ve yorumlamalar yapıldı.

# KYÖD' de " üniversite Hayır'ı tartışıyor " başlıklı panel gerçekleştirildi. Tıp öğrencileri olarak bizler de
aktif olarak çalışmada yer aldık ve katılım sağladık.

# Referandum çalışmaları yapıldı. Sağlık yeni anayasa da nasıl etkilenecek ve olumlu olumsuz taraftarı ile
irdelendi.

# 19-20 Mart tarihlerinde İzmir GYK toplantısı gerçekleştirildi. Kocaeli TÖK olarak iki arkadaşımız katılım
sağladı. Toplantı gayet verimli ve güzel geçti. Toplantının ayrıntılarını kısa anlatmak gerekirse.. referandum
üzerine konuşuldu sağlıkçılar olarak neler yapabiliriz tartışıldı. Bölge sağlık eğitim günleri yapılacağı
kararlaştırıldı. Bölgeler arası İletişim zayıflılıkları üzerinde duruldu, bunun çözülmesi için fikirler ve
öneriler alındı. İhraç edilen hocalarımız ile ilgili neler yapıldı ve neler yapılabilir üzerine konuşuldu, öneri
ve kararlar alındı. Sağlıkta eğitimin içinin boşalması zayıflaması üzerine konuşuldu, bu geriye doğru gidişi
sağlıkçılar olarak farkında olup bilinçli adımlar atılması konusundauzlaşıldı..
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İNŞAASI PLANLANAN“KENTSEL
KATI ATIKTAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ”PROJESİYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi(KBB)tarafından yapılması planlanan “Kentsel Katı Atıktan Enerji Üretim
Tesisi” ile ilgili haberler kentimizde aşırı hassasiyet yaratan bu konu olması nedeniyle, şehrin Akademik
Odalar Birliği tarafından tüm boyutlarıyla, bilimsel ve gerçekçi yaklaşımla değerlendirilmiş olup
raporlanmışbulunmaktadır.
Raporlama sürecinde Kocaeli Akademik Oda Temsilcilerin katıldığı çok sayıda toplantı gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda, konuyla ilgili olarak, 31/10/2016 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreterliğinden evsel atık yakma tesisi konusunda brifing alınmıştır. Bunun sonrasında yapılan
toplantıda,yapılması planlanan atık yakma tesisi ile ilgili olarak yapılmaya çalışılan projeyi detaylarıyla
öğrenmek amacıyla hazırlanan 30 adet soru, tekrar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne cevaplanması için
yazılı olarak iletilmiştir. Bu konuları içeren teknik toplantı, 22/12/2016 tarihinde, Kocaeli Büyükşehir
Belediye’sinde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda, karşılıklı görüş alışverişi yapıldıktan sonra, İzaydaş
ziyaret edilmiş ardından proje kapsamında inşa edilmesi planlanan tesisin KBB ilgililerinceyapılması
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öngörülen yer heyet tarafından gezilerek görülmüş, yerle ilgili tüm özellikler detayları ile değerlendirilerek
işbu rapor hazırlanmıştır.
Raporun Amacı
Kentler, tüm kent yaşayanlarının ve dinamiklerinin ortak yaşam alanıdır. Akademik Meslek Odaları Birliği
olarak; yaşam alanlarımızın geliştirilmesi, sürdürülebilir kılınması ve gelecek kuşaklara sağlıklı yaşam
alanları olarak ulaştırılması sorumluluğunu taşımaktayız. Bu kapsamda ilimizle ilgili sorunların çözümünde,
yatırımcı işleviyle görev ve sorumluluk yürütmekte olan kurum ve kuruluşlarımızın hata yapmasını
azaltacak ve kent yaşamını riske atacak olası olumsuz sonuçların önlenmesine katkı sunmayı vazgeçilmez
görev ve sorumluluk olarak kabuletmekteyiz.
Bu çerçevede temel amacımız, Kocaeli’de atık yönetimi ve bertaraf yöntemleri konusunda halkımızı doğru
bir şekilde bilgilendirmektir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yapmayı planladığı ve kamuoyuna
açıkladığı “Kentsel Katı Atıktan Enerji Üretim Tesisi” projesi ile ilgili olarak değerlendirme ve önerilerimizi
projenin tarafları ve kamuoyuyla paylaşarak konunun muhataplarının ve kent kamuoyunun doğru
bilgilendirilmesine katkısağlamaktır.
PROJEYLE İLGİLİ KOCAELİ AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ’NİN ÖNERİLERİ
Son 20-30 yıldır ilimizde hızlı ve çarpık bir konut ve sanayi yapılanması ile havamız, toprağımız, sularımız
hızla kirlenmiştir. İzmit Körfezi kent halkının gereksinimleri açısından kullanılamaz hale gelmiştir. Kırk
dört (44) liman ile körfez, kente adeta yabancılaşmıştır. TUİK verilerine göre özellikle akciğer hastalıkları
ve kanser olgu sayıları ülke ve dünya ortalamasının üzerinde olup giderek artmaktadır. Yani, bir anlamda
kente göçle gelen tüm yurttaşlarımızla birlikte bu kentin yaşayanları yaşamlarını, sağlıklı yaşamlarını
verdiler, vermeye devamediyorlar.
Kocaelide kişi başı üretilen atık miktarı yaklaşık olarak günde 1kg dır.
•

Konutlardan günde 1.700 ton evsel atık, Endüstriyel kuruluşlardan ise günde 200 ton evsel nitelikli katı
atık çıkmaktadır. Bunun yaklaşık olarak 1000 tonu, Batı Kocaeli’den (Gebze-Dilovası-DarıcaŞekerpınar) kalan 900 ton ise, İzmit başta olmak üzere, Doğu ve Güney ilçelerindenüretilmektedir.

•

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi verilerine göre; Kocaeli’deki atıkların içeriğinin % 49’unu organik
içerikli atıklar, %31’ ini de geri dönüşümlü ambalaj atıkları (kağıt-metal-cam-plastik)oluşturmaktadır.

EvselAtık -Çöp- sorunun çözümü için en önemli adımlar, atık oluşumunun önlenmesi ile ilgili çalışmalar,
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kaynakta ayrıştırma ve gerikazanım' dır.
Bu gerçekleştirildiğinde;
1. Evsel atık hacmi azalır, böylece bertaraf ve uzaklaştırma harcamaları önemli derecede düşer
(Ekonomik YararSağlanması).
2. Enerji harcaması azalır (Ekonomik YararSağlanması).
3. Doğal kaynaklar korunur (ÇevreninKorunması).
•

Evsela

tıkların,

kaynağında

ayrıştırılması

ancak

halkın,

kentsakinlerinin, yerelyönetimlerce, ilgilitümkurumlarınelbirliğiileeğitilmesivebilinçlendirilmesiilebaşarı
labilir.İlimizintümdinamiklerininaktif katılımıyla yarınlara ertelenmeden adeta bir seferberlik düzeyinde
hemen bugünden uygulanacak bir eğitim ve uygulama çalışmasına Akademik Odalar Birliği olarak tüm
birikim güç ve olanaklarımızla katılmaya hazırız. Türkiye’ye de örnek olacak böylesi bir proje hemen
hazırlanarak uygulamaya geçirilmelidir. Buna en kısa sürede başlanması halinde dahi 5-10 yıl alabilecek
bir süreye ihtiyaç vardır. Yıllardır ihmal edilmiş, geç kalınmış bir durumdur.
•

Kompostlaştırma ve evselatık toplama alanlarının iyileştirilmesi rehabilitasyonunun yapılması acilen
gereklidir. Organik malzeme (bitkisel veya hayvansal kökenli) bu şekilde geri dönüştürülmeli ve son
çözüm olan yakılmak yerine, doğada yeniden yaşam döngüsünekatılmalıdır.

•

Kocaeli’deacilenevselkatıatıkdepolamaalanlarınaihtiyaçbulunmaktadır. Ulaşım yoğunluğu nedeniyle
Kentin Doğu ve Batı yönünde 3 yada 4 yer belirlenerek, kapasiteleri nispeten daha küçükalanlar
oluşturularak, kıraç, tarım için kullanılamayan ve çevresel etkilerin minimum olacağı

alanlar

kullanılarak bu gereksinimkarşılanmalıdır.
•

Kocaeli’nin geleceği için, çevreyle bütünlük taşıyan orman ekosisteminin ortasına, “Evsel Atık Yakma”
tesisini hançer gibi saplamayı düşünmek, bilimsel doğruların reddidir ve bu yanlıştan bir an önce
dönülmesi, en uygun yaklaşımolacaktır.
Kocaeli Tehlikeli atıkların yakıldığı bir tesis (İzaydaş) ile halihazırda tüm ülkeye hizmet vermektedir.
Bu anlamda ülkeden alacaklı durumundadır. Toprak bütünlüğü olarak Türkiye’nin en küçük illerinden
biri olan Kocaeli’nin ülke ekonomisine yapmış olduğu katkı tartışılmazdır. Bu nedenle Enerji Üreten
Tesis başlığı altında kastedilen “Evsel Atık Yakma Tesisi” Kocaeli geleceği için yapılabilecek en büyük
yanlıştır.

•

Evsel atıkların yönetimi, komşu illerle beraber, bölgesel bir bakışaçısıyla ele alınmalı, sorunun çözümü
bu yaklaşımla yapılmalıdır.
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Evsel Atık Yönetimi ve ilgili projelerin planlama, kararalma ve uygulama süreçlerinde, konuyla ilgili
uzmanlık birikimleri olanKocaeli Akademik Meslek Odaları mutlaka yeralmalıdır. Kentimiz yararına
olan her projenin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için Kocaeli Akademik Meslek Odaları Birliği
olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
Kocaeli’de Evsel Atık Yakma Tesisi amacıyla seçilen yer (Umuttepe) neden uygun değildir?
Öncelikle altını çizerek belirtmek gerekir ki, atıkların yönetiminde yakma tesisi ilk değil son çözüm
olmalıdır. KBB tarafından atıkların yönetimi için planlanan yakma tesisi için seçilen yer ilimiz orman
ekosisteminde 20 Ha büyüklüğünde bir alanı kapsamaktadır. Saha orman bütünlüğü içerisinde kalmakta
olup yapraklı doğal ormanları ve endüstriyel plantasyon ormanlarını içermektedir. Kuzeyinde İSKİ baraj
havzasına komşu olup Güneyinde Çınarlı dere su toplama havzası (kuş uçuşu 2300 m) bulunmaktadır.
Bilindiği gibi orman ekosistemlerinin çok çeşitli fonksiyonları bulunmaktadır. Bunların en önemlilerini
sıralamak gerekirse; Su Üretimi, Erozyonu Önleme, Doğayı ve İnsanları Koruma, Biyolojik Çeşitlilik,
Odun Üretimi, Odun Dışı Orman Ürünleri (gıda ve ilaç üretimi), Rekreasyon ve Ekoturizm, Ulusal
Savunma, Yenilenebilir Enerji Kaynağı ve İklim Düzenleme, Karbon Bağlama ve Oksijen Üretimini
sayabiliriz.
Bugün dünyamızın en önemli problemlerinden biri, küresel ısınma ve iklim değişikliğidir. İklim
değişikliğinin farkına varılmasından sonra orman ekosistemlerinin önemi artmıştır. Zira, orman
ekosistemlerinin iklim değişikliğinin önlemesinde katkısı çok büyüktür.
Sera gazları arasında iklim açısından en önemli olan ve insanı en belirgin şekilde etkileyen gaz
karbondioksittir. Günümüzde atmosferdeki her dört karbondioksit molekülünden yaklaşık biri, insan
kaynaklıdır. Atmosferdeki CO2 gazını emen kaynaklar ormanlar ve okyanuslardır.
Hele böyle çevresi için çeşitli sorunları akla getiren bir tesisi, sırf maliyetini düşürmek amacıyla orman
arazisine kurmanın, ileride ormansızlığın getireceği olumsuz sonuçları düşünmemiş olmanın telafisi
mümkün olmayacaktır.
Yer seçiminde Kocaeli’yi etkileyen Rüzgarların yönü yeterince dikkate alınmamıştır.
Kocaeli’de otuziki yıllık gözleme göre, yıllık en fazla esen rüzgar 3411 ile SE (Güneydoğu), daha sonra
3265 ile WNW (Batı Kuzeybatı) yönünden gelmektedir. Bu veriler dikkate alındığında Kocaeli’de
hakimrüzgarlarşehrinkuzeyindengüneyvegüneybatıistikametinedoğrudur.Buözelliklerinedeniyle
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de Umuttepe’de öngörülen alan uygun bir yer değildir. SE rüzgarları tahtalı göleti ve etrafındaki
mahalleleri, WNW rüzgarları ise İzmit merkez ve Sepetçi göleti ve Kandıra yolu civarındaki yerleşim
yerlerini etkileyecektir.
Evsel Atık yakma tesislerinin çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri çok sayıda olumsuz etkisi
bulunmaktadır.
Atık yakma tesisleri, sayısız toksik kimyasallar yaymaktadırlar. Tesislerden atmosfere verilen
emisyonlar hava akımlarıyla tesislerden çok uzaklara gidebilmekte, havadan yeryüzüne inip toprağa
çökelmekte, yüzey sularına karışabilmekte, buharlaşma yoluyla tekrar sudan havaya geçebilmektedirler.
Kül ve cüruflardaki kirleticiler depolama alanlarındaki toprağa, oradan sızıntı sularıyla yeraltı sularına
karışabilmektedir.
Kirleticilerin potansiyel etkileri en çok yakma tesislerinde çalışanlar ve yakın bölgelerde
yaşayanlarda ortaya çıkmakla beraber emisyonların yayılımıyla uzak bölgelerde yaşayanları da
etkileyebilme özelliği taşımaktadır.
Yakma ile ortaya çıkan ve Dünya Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından kanserojen olarak
tanımlanan PCDD/PCDF (Dioksin/Furan) ve benzeri bileşikler, PAH, sayısız uçucu organik bileşik, ağır
metaller gibi kimyasalların çoğu kalıcı, biyobirikimli (yaşayan organizmaların dokularında biriken) ve
toksiktirler. Bu üç özellik, onları insan sağlığı için tehlikeli olan kimyasallar sınıfına sokmaktadır.
Solunum yolu hastalıklarında artış, yetişkinlerde ve çocuklarda astımın alevlenmesi, akciğer
fonksiyonlarında bozulma ile ilişkilendirilebilir. Kısa dönem partiküler madde (PM) artışları geçici
sağlık sorunları oluştururken, PM kirliliğine uzun dönem maruz kalmaya bağlı olarak birikimsel etkiler
yaratmaktadır.
AvrupaKomisyonu'nagöreinsanlarındioksinmaruziyetinin%90'danfazlasıgıdakaynaklıolupbunun
%80'i hayvansal gıdalarla olur. Koyun, inek veya tavuk gibi hayvanların yemlerle birlikte aldığı dioksin,
hayvanların yağ dokusunda birikir. Aynı durum, dioksinle kirlenmiş sularda yaşayan balıklarda da
ortaya çıkar ve kontamine hayvanları tüketen insanlarda dioksin birikimi tehlikeli boyutlara ulaşabilir.
Dioksin ve benzeri bileşikler oldukça düşük dozlarda bile canlıları etkileyebilen maddeler olduğundan
uzun süre bu kimyasallara maruz kalınması, canlılarda önemli sağlık problemlerine sebep olabilir. İnsan
dokularında 5-10 yıl arasında kalabilir, yağ dokusu, kan ve anne sütünde bulunabilirler. Uzun dönem,
dioksinvebenzeribileşikleredüşükdozlaramaruzkalmakbağışıklıksistemi,sinirsistemi,hormonve
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üreme sisteminde çeşitli bozukluklara yol açar. DNA ve genlere toksik etki göstererek mutasyonlara
neden olma durumu nedeniyle de kanser oluştururlar. Grup 1 karsinojen olarak tanımlamışlardır.
Hangi bileşiklerin hangi hastalıklara yol açtığı raporda detaylı olarak belirtilmiştir. Elde edilen tüm
veriler, gelişmiş ülkelerde yakarak atıkların uzaklaştırılması sonucu tesislerin çevrelerinde yaşayan
insanlar ve doğa bileşenleri üzerinde yapılan çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Yani gelişmiş ülkelerin
deneyimleridir. Bu bağlamda yapılan hataları ülkemizde tekrar deneyimlemeye gerek yoktur.

KOCAELİ AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ
Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi
Kocaeli Tabip Odası
Kocaeli Barosu
Orman Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciliği
Ziraat Mühendisler Odası Kocaeli Temsilciliği
Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi
Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi
Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciği
Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği
Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi
Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi
Peyzaj Mimarlar Odası Kocaeli Temsilciliği
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Doğu Marmara Temsilciliği
Kocaeli Diş Hekimleri Odası
Kocaeli Eczacı Odası
Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası
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BASIN AÇIKLAMASI, TOPLANTI EYLEM VE ETKİNLİKLERDEN BAZI KARELER

Kocaeli Barosu'nun KTO Yönetim Kurulu'nu tebrik ziyareti

TÜRK-SAĞLIK SEN'in KTO Yönetim Kurulu'nu Tebrik Ziyareti
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Kocaeli Aile Hekimleri Derneği'nin KTO Yönetim Kurulu'nu tebrik ziyareti

CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in tebrik ziyareti
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Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Tabip Odası Ziyareti

Kocaeli Tabip Odası YK'nun Diş Hekimleri Odası Ziyareti
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1 Mayıs 2016 İşçi Bayramı

27 Mayıs 2016 Dr. Kamil Furtun'u Anma ve Basın Açıklaması
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1 Haziran 2016 Plaket Töreni ve Kokteyli

Plaket alan meslektaşlarımızla birlikte
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22.06.2016 KOÜ Öğrencileri'nin oda ziyareti

30 Ağustos 2016 Zafer Bayramı çelenk sunma töreni
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8.09.2016 Akademisyenler ile Toplantı

10 Kasım 2016 Atatürk'ü Anma ve Çelenk Sunma Töreni

49

KOCAELİTABİPODASI2016-2017ÇALIŞMARAPORU

29 Kasım 2016 İşyerlerinde Aşı Uygulamaları

İşçi Sağlığı Komisyon Toplantısı
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17-18 Aralık TTB Emekli Hekimler Kol toplantısı

18 Aralık 2016 Emekli Hekimler ile Kültür Gezimiz
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17 Aralık 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı

10 Ocak 2017 Üyelerimizle Yeni Yıl Kokteyli
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08.02.2017 İSİH EĞİTİM

Umutepe'de Kurulması Planlanan Çöp Fabrikası'na Karşı Akademik Odalar HAYIR Diyor!!!
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9 Mart 2017 TTB Başkanı Raşit Tükel'in Kocaeli Tabip Odası ziyareti

14 MART 2017 ÇELENKSUNMATÖRENİ

KOÜ 14 MART 2017 PLAKETTÖRENİ
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KOÜ PLAKET TÖRENİ 14 MART 2017

14 MART 2017 ÖZDEMİR ERDOĞAN KONSERİ
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EKSİK FİLM GÖSTERİMİ 15MART2017
2017KONFERANS

ALZHEİMER HASTALIĞI 16 MART

Ülkemizde Meslek Hastalığı Gerçeği Konferans Prof. Dr. Aydın Tunçkale Popüler Diyetler
16 Mart 2017 KocaeliTabipOdası
17 Mart 2017 Kocaeli TabipOdası
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18 Mart 2017 Tıp Balosu

25 Mart 2017 CHP Milletvekili Selin Sayek Böke'nin Tabip Odası ziyareti
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5 Nisan 2017 Dr.Hüseyin Ağır'ı anma ve basın açıklaması Seka Devlet Hastanesi Önü

1 MAYIS 2017 YÜRÜYÜŞÜ
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2016-2017 BASINDAN KARELER
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KOCAELİ TABİP ODASI
01/04/2015-31/03/2016
GELİR GİDER DÖKÜMÜ
GELİR
AİDAT GELİRİ
ÜYE GİRİŞ AİDAT GELİRİ
KİMLİK GELİRİ
PROTOKOL - HASTA KAYIT VE
TEFTİŞ DENT. DEFTERİ
BELGE GELİRİ
YABANCI PARA FAİZ GELİRİ
AİDAT FAİZ GELİRİ
OTO ARMASI
ONURKURULU CEZA VE
SORUŞTURMA GELİRİ
İCRA TAKİP MASRAF GELİRİ
BAĞIŞ GELİRİ

368.234,41
3.785,00
885,00
7.670,00

GİDER
PERSONEL GİDERİ
STOPAJ
SGK PRİMİ
ELEKTRİK - SU GİDERİ

81.543,93
18.761,74
34.595,54
1.860,46

13.075,00
1.606,45
14.131,63
30,00
1.300,00

HABERLEŞME GİDERİ
MUHASEBE ÜCRETİ
NOTER - DAMGA VERGİ ÜCRETİ
ÖĞRENCİ BURS GİDERİ
POSTA GİDERİ

6.630,98
7.950,00
279,72
7.639,00
10.320,48

784,71
100,00

DOĞALGAZ GİDERİ
T.O. ETKİNLİK İKRAM VE AĞIRLAMA
GİDERİ
ÇİÇEK - ÇELENK GİDERİ
GAZETE - İLAN GİDERİ
KIRTASİYE GİDERİ
HARCIRAH GİDERİ
NAKLİYE KARGO GİDERİ
TTB GENEL MRK BİRLİK BORCU
TTB OTO ARMASI KİMLİK BEDELİ
ORG. GİDERİ ( ETKİNLİK - ULAŞIM
KONAKLAMA MİTİNG YOL )
BANKA İŞLEM GİDERİ
YABANCI PARA FAİZ GİDERİ
HUKUK BÜROSU GİDERİ
İCRA TAKİP MAHKEME MASRAFLARI
TOPLU DUYURU SMS GİDERİ
BİLGS.PROG. SERVİS BEDELİ
BİNA EMLAK ÇEVRE TEMZ. REKLAM
VRG.
TEMİZLİK MALZ. HIRDAVAT VS.
ÇEŞİTLİ GİDERLER
İŞYERİ SİGORTA POLİÇE
WEB SAYFA HİZMETİ
DEMİRBAŞLAR
CANON SCANNER
TÜL PERDE

2.496,25
3.848,58
1.880,60
314,00
2.824,19
280,00
4.017,99
101.500,00
2.636,82
19.618,29
4.112,10
369,57
11.000,00
1.446,05
6.459,36
2.253,00
1.593,20
3.316,00
1.061,65
5160,36
257,00
500,00

YILLIK GELİR TOPLAM :
2015 MART AYI DEVİR KASA VE
BANKA BAKİYE TOP:

411.602,20
102.053,54

YILLIK GİDER TOPLAM :
2016 MART AYI KASA VE BANKA
BAKİYE TOPLAM

346.526,86
167.128,88

SAYFA TOPLAM :

513.655,74

SAYFA TOPLAM :

513.655,74
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