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Saygıdeğer Divan, değerli meslektaşlarım, değerli misafirler.
Kocaeli Tabip Odası’nın Olağan Ara Genel Kurulu’na hepiniz hoş geldiniz.
Pandemi nedeniyle bütün genel kurullar ertelendiği için bizde ara genel kurulumuzu
bu tarihte yapıyoruz.
11 Mart 2020’den bu yana ülkece olağanüstü bir sürece girmiş bulunmaktayız.
Şimdiye kadar hiç birimiz böyle bir durumla karşılaşmadık. Pandemi ülkemizde ilan
edilmeden 3-4 ay önce Çin’in Wuhan şehrinde başlamıştı. Ancak bilim insanları,
sağlık otoriteleri ve hükümetler konuyu yeterince ciddiye almadıkları için virüs tüm
dünyaya yayıldı.
Bir müddet bilim insanları virüsün bulaşma yollarını ve virulansını
tamamlayamadı. Elimizde bu virüse karşı ne aşı, ne ilaç bulunmaktaydı. Kişisel
korunma ekipmanların yetersizliği de üstüne eklendiğinde, Covid 19 virüsüne karşı
savunmasız kaldık.
Bu dönemde Kocaeli Tabip Odası olarak gücümüzün yettiği, elimizden
geldiğince sağlık çalışanlarına destek olmaya çalıştık. TTB’nin de hızlı bir şekilde
organize olması ile o dönemde karaborsaya dahi düşen kişisel koruyucu
ekipmanlarını tedarik ederek meslektaşlarımıza ulaştırdık. Ülkemizde covid 19
pandemi süreci ne yazık ki bilimsel gerçeklerle çok paralel ilerlemedi, ilerletilmedi.
TTB gibi köklü bir sağlık örgütü bir takım siyasi saiklerle sürece dahil edilmedi.
TTB’nin ısrarla sürece dahil talebi ve Sağlık Bakanlığı’ndan randevu talepleri sürekli
ötelendi.
Ancak TTB’nin oluşturduğu kamuoyu sayesinde odamız da dahil olmak üzere
bir çok tabip odası il pandemi kurullarına girebildi.
Süreç ilerledikçe gerek aşı tedariği gerekse ilaç tedariğinde sıkıntılar yaşandı.
TTB’nin uyarılarına rağmen tedavi protokollerinde bilimsel olarak etkinliği
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kanıtlanmamış ilaçlar ısrarla uygulanmaya devam edildi. Aşı tedarik konusunda
sağlık otoritesi yeteri kadar hızlı davranamadı. Elbette ki tüm dünyada bir takım
sıkıntılar yaşandı. Ancak bir zamanların aşı üreten ülkesi durumundan başka
ülkelerin ürettiği aşılara muhtaç hale gelmemizin primer sorumluluğu da bilimsel
gerçeklere gözlerini yuman sağlık otoritesi ve hükümetlere aittir. Nihayetinde
gecikmeli de olsa aşılar ülkemize ulaştı. Vatandaşlar aşılanmaya başladı. Bu
hepimizin yüzünü güldüren süreç oldu. Ancak unutulmamalıdır ki aşı tedariğinde ki
gecikmeler bir çok sağlık çalışanı ve vatandaşımızın kaybına sebep oldu.
Ülkemizde pandemi ilan edildikten sonra elbette ki bir acemilik dönemi
yaşandı. İlk anlarda virüsü tanıyamamız nedeniyle acemilik bir müddet tolere edildi.
Ancak daha sonra salgın yönetiminde bir çok hatalarla karşılaşıldı. TTB bu hatalar
yapılmadan önce bakanlığı defalarca ikaz etti. Ancak Sağlık Bakanlığı konusunda
yetişmiş uzmanların önerilerini dikkate almadı, üstüne üstlük ekonomik menfaatler,
insan hayatının önüne geçirilerek salgın olduğundan daha hafif gösterilmeye
çalışıldı. Bilimsel temelden uzak bir şekilde veriler, sayılar gizlendi. Bu da halkın
süreci ciddiye almasına olumsuz etki etti. Halkın pandemi kurallarını ciddiye
almamasına sebep oldu. Bu nedenle de zaman zaman sert tedbirler alınmasına
rağmen salgın halen kontrol altına alınamadı.
TTB’nin baskısı ve elindeki verileri halkla paylaşması nedeniyle mızrak çuvala
sığmadı ve salgının yönetilemediği hem dünyada hem de ülke kamuoyunda ciddi
güvenilirlik sorununa yol açtı. Bu süreçte sağlık çalışanlarının ölmeyi bile göze alarak
verdiği büyük mücadele toplumun tüm bireyleri tarafından takdir ile karşılandı.
Umarım ki tüm vatandaşlarımız aşılanır ve salgın ülkemizde de en kısa sürede
kontrol altına alınabilir. Bu konuda gün geçtikçe daha da umutluyuz.
Salgının başından beri var gücü ile çalışan, evini, ailesini günlerce göremeyen
pek çok meslektaşımızı hastalığa kurban vermemize rağmen; korkmadan, yılmadan
çalışmaya devam eden sağlık çalışanları bu süreçte aslında alkış beklemedi. Sadece
ve sadece bu hastalığın sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak tanımlanmasını
talep ettiler. Vatandaşların hastanelerin önünden bile geçmeye korktukları,
apartmanlarında oturan sağlık çalışanları ile tüm ilişkilerini kestikleri bu dönemde;
sağlık çalışanlarının covid-19’a yakalanmasında ve ölmesinde illiyet bağı arayan
sağlık ve sosyal güvenlik otoritelerini kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.
Covid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi
mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir.
Salgının hızını azaltmasıyla beraber ne yazık ki sağlıkta şiddetin hızı artmaya
başladı. Bir zamanlar penceresinde sağlık çalışanlarını alkışlayanlar, şimdilerde eski
alışkanlıklarına geri döndüler. Sağlıkta şiddeti önleme; hiç kimsenin vicdanına
bırakılmayacak kadar önemli ve bizlerin canını en çok sıkan sorundur. Bu sorunun
çözümü TTB ve TBMM’nin birlikte çalışması ile çıkarılacak yasalarla çözümlenebilir.
TTB’nin konuyla ilgili pek çok yasa önerisi vardır. Ancak meclisin çıkardığı son
yasanın sağlık çalışanlarına olan şiddeti önlemede etkisi olmamıştır. İvedilikle
TTB’nin sunduğu kanun teklifinin yasalaştırılması gereklidir. Ayrıca yürürlükte olan
malpraktis yasası ülkemizde son yıllarda defansit tıbbın yaygınlaşmasına ve bir çok
hekimin mesleğini yapamaz hale gelmesine neden olmuştur. Bu yasa ve bağlı olarak
talep edilen yüksek tazminat bedelleri hekimlik sanatının üst düzey ve cesaret
gerektiren hizmetlerinden hekimlerin imtina etmesine neden olmaktadır. Bu haliyle
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gelecekte vahim sonuçların doğması kaçınılmazdır. Yasanın TTB’nin önerileri
doğrultusunda gözden geçirilmesi elzemdir.
1923’de çökmüş bir imparatorluğun üzerine pek çok kurum ve kuruluşuyla
modern bir devlet ve cumhuriyet inşa eden büyük önder Atatürk’e son yıllarda
yapılan saldırıları Kocaeli Tabip Odası olarak büyük bir esefle karşılıyor ve
kınıyoruz. Atatürk’ün 1928 yılında kurduğu Hıfzıssıhha Entitüsü o dönemlerde
Anadolu’yu kırmakta olan pek çok hastalığa karşı büyük mücadele vermiş, kendi
imkanlarıyla aşı üretmiş ve bu aşıları diğer dünya devletlerine göndermiştir. 2011
yılında pasif hale getirilene dek de Ulusal aşılarımızın üretilmesini sağlamış,
ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmıştır.
Anlaşıldığı üzere Hıfzıssıhha Enstitüsünün kapatılması aslında kapitalizmin
dayatması sonucu olmuştur. Kapitalizm insanların sağlığını sermayenin tekeline ve
insafına bırakmaktadır. Aşı gibi tüm dünyanın temel hakkı olması gereken bir
hizmetin 3-4 uluslararası kartelin tekeline terk edilmesi başta DSÖ olmak üzere tüm
dünya devletlerinin en büyük sorunudur. Halen aşıya ulaşamamış pek çok fakir ülke
vatandaşı varken bu hizmetlerin özelleştirilmesi kabul edilemez.
Benzer şekilde aynı kapitalist mantıkla son zamanlarda ülkemizde inşa
edilmeye başlanan ve pek çok köklü hastanenin kapanmasına sebep olan şehir
hastaneleri modelini tamamen yanlış bulmaktayız. Ulusal kaynaklarımızın pek çok
ülkede iflas etmiş bu işletmelere harcanması toplumcu sağlık siyasetine büyük zarar
vermiştir. Kışkırtılmış sağlık talebi kamusal israfa neden olmuş ve çocuklarımızın
sağlık geleceklerine ipotek koymuştur.
Kocaeli Tabip Odası bulunduğu konum nedeniyle halk sağlığını ilgilendiren
çevre sorunlarına duyarlı olmuş ve bu konuda diğer sivil toplum kuruluşlarına da
öncülük etmiştir. İlimizin bir sanayi şehri olması nedeni ile sık sık çevre felaketleriyle
karşılaşmaktayız. KTO ve KOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD’nın çok sayıda
araştırması ve bilimsel raporları mevcuttur. Bu raporlar ciddiye alınmak yerine
soruşturma ve kovuşturma nedeni sayılmıştır. Bu raporların soruşturma yerine
uygun eylem planları yapılabilseydi bugün yaşadığımız musilaj ve diğer çevre
felaketleriyle yüzleşmek zorunda kalmazdık.
Değerli meslektaşlarım, değerli misafirler, sivil toplum örgütleri kendini
tamamen toplumun ortak çıkarlarına adamış ve bunu yaparken de bilimsel
gerçeklerle hareket eden örgütlerdir. Bu örgütlerin maddi menfaatleri yoktur. Bu
nedenle TTB, TMMOB gibi bilimsel temeli sağlam örgütlerin söylediklerine her daim
kulak verilmelidir. Siyasi otoritelerin bu kuruluşları rakip değil toplum menfaatine
hizmet eden paydaşlar olarak görmesi gerekir. Örgütler, toplum demokrasisinin
işleyişi için vazgeçilmezdir. Bu nedenle meslektaşlarımızı örgütümüze katılmaya ve
destek vermeye davet ediyorum.
Saygılarımla.

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

Dr. Ömer ARDAMAN
KTO Başkanı

Dr. Mehmet AYAS
KTO Veznedar Üye

Dr. Mehtap YILMAZ MAÇKALI
KTO Genel Sekreteri

Dr. Ömer Faruk GEREK
KTO Muhasip Üye

Dr. Arzu ÖZYER BEKTAŞ
KTO Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Hüseyin AKTÜRK
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. FUAT KARAPINAR

Dr. AYNUR YAZICI KARADENİZLİ

Dr. MUSTAFA KARA

Dr. KEMAL KEŞMER

Dr. SALİH TOPÇU

Dr. ERSİN KARAGÖZ

Dr. HASAN GÜZ
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KOCAELİ TABİP ODASI ONUR KURULU

Prof. Dr. Ayşe Engin ARISOY
Onur Kurulu Başkanı

Dr. Attila YÜKSEL
KTO Onur Kurulu Üyesi

Dr. Aykut ÇELİK
Onur Kurulu Sekreteri

Prof. Dr. Özdal DİLLİOĞLUGİL
KTO Onur Kurulu Üyesi

Dr. Hamit GÖKSEL
KTO Onur Kurulu Üyesi
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YÖNETİM KURULU
TOPLAM ÜYE SAYISI: 1891
YENİ ÜYE KAYIT: 35
İSTİFA EDEN ÜYELER: 33
VEFAT EDEN ÜYELER: 4
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI: 99
GÖRÜŞÜLEN MADDE: 349
İNCELEME: 3
SORUŞTURMA: 10
ŞİKAYET: 13
UYARI / BİLGİLENDİRME YAZISI : 1
SORUŞTURMA VEYA İNCELEMEYE GEREK YOK: 7
SORUŞTURMA / İNCELEME İÇİN BEKLENEN EVRAK: 6
ÜYELERE TELEFON MESAJI: 242
Gelen Evrak: 1445
Giden Evrak: 1266
ONUR KURULU
 1 TOPLANTI YAPILDI.
 3 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ.(1 Madde görev paylaşımı, 2 Madde

soruşturma dosyası)
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KATILIM SAĞLANAN TOPLANTI VE ETKİNLİKLER
1- TTB'nin 24 Ekim 2020 tarihinde yapılan Genel Yönetim Kurulu toplantısına
online zoom programı üzerinden Dr.Ömer Ardaman ve Dr.Mehtap Yılmaz
Maçkalı katılım sağladı.
2- TTB'nin 16.10.2020 tarihli Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol toplantısına
15 Kasım 2020 tarihinde online zoom programı üzerinden Dr.Arzu Özyer
Bektaş katılım sağladı. 22.10.2020
3-TTB'nin 8 Kasım 2020 tarihli Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kol
toplantısına online zoom programı üzerinden Dr.Gözde Çelik Yörükoğlu
katılım sağladı. 22.10.2020
4-TTB'nin 04.11.2020 tarihli TTB İnsan Hakları Kolu Yürütme Kurulu
toplantısına Dr.Mehtap Yılmaz Maçkalı ve Dr.Hüseyin Aktürk katılım
sağladı.05.11.2020
5-TTB'nin 04.11.2020 tarihli COVID-19'un Meslek Hastalığı olarak kabul
edilmesi gazete ilan metni hakkında yazısına istinaden Kocaeli Tabip Odası
olarak katılım sağlandı.05.11.2020
6-Eğitim-Sen 12.11.2020 tarihli Kocaeli Eğitim İzleme Kurulu'na çağrı yazısına
istinaden; Dr.Mehtap Yılmaz Maçkalı katılım sağladı.12.11.2020
7-TTB'nin 13.11.2020 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği kol toplantısına
Dr.Aykut Çelik, Dr.Ayşegül Kömürcü ve Dr.Burak Fahri Özçelik katılım
sağladı.19.11.2020
8-Veteriner Hekimler Odası'nın 19.11.2020 tarihli zoom eğitim yazısına
istinaden;Dr.Ömer Ardaman katılım sağladı.19.11.2020
9-TTB'nin 23.11.2020 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Yürütme
Kurulu'nun belirlenmesi hakkında yazısına istinaden; Dr.Aykut Çelik ve
Dr.Ömer Faruk Gerek katılım sağladı.26.11.2020
10-TTB'nin 25.11.2020 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi Toplantısına
Dr.Ömer Ardaman, Dr.Mehtap Yılmaz Maçkalı ve Dr.Aykut Çelik katılım
sağladı.26.11.2020
11-TTB'nin 02.12.2020 tarihli TTB-HUV
Dr.Kemal Keşmer katılım sağladı.03.12.2020

Danışma

Kurulu

toplantısına
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13-TTB'nin 03.12.2020 tarihli Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu toplantısı
hakkında yazısına istinaden; Dr.Gözde Çelik Yörükoğlu katılım sağladı.
14-TTB'nin 10.12.2020 tarihli yazısı ile 13 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan
TTB Kültür Sanat zoom toplantısına Dr.Arzu Özyer Bektaş ve Dr.Ömer
Ardaman katılım sağladı.10.12.2020
15-TTB'nin 11.01.2020 tarihli TTB Özel Hekimlik Kol toplantısına online zoom
üzerinden Dr.Ömer Ardaman, Dr.Kemal Keşmer, Dr.Nurgül Altuntaş ve
Dr.Yakup Balaban katılım sağladı.14.01.2020
16-TTB'nin 12.01.2020 tarihli İşyeri Hekimlerinin Durumu ve Tabip Odalarına
üyeliklerinin sağlanması konulu toplantısına Dr.Ömer Faruk Gerek ve
Dr.Aykut Çelik'in katılım sağladı.14.01.2020
17-TTB'nin 12.02.2021 tarihli 21 Şubat 2021 GYK toplantısı hakkında yazısına
istinaden; Dr.Ömer Ardaman ve Dr.Mehtap Yılmaz Maçkalı katılım
sağladı.18.02.2021
18-TTB'nin 23.03.2021 tarihli Pandemi ve Kadın" çalıştayı hakkında yazısına
istinaden; Dr.Mehtap Yılmaz Maçkalı, Dr.Serap Mülayim ve Dr.Arzu Özyer
Bektaş katılım sağladı.25.03.2021
19-TTB'nin 24.05.2021 tarihli zoom üzerinden yapılan Kadın Hekimlik ve
Kadın Sağlığı Kol toplantısına 30 Mayıs 2021 tarihinde Dr.Mehtap Yılmaz
Maçkalı katılım sağladı. 27.05.2021

ÜYELERE DUYURU - MAİL VE MESAJLARI
1- TTB'nin 08.07.2020 tarihli muayenehane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden
hastaların kişisel sağlık bilgilerinin istenmesi hakkında yazısının üyelere mail
ile duyuruldu. 21.08.2020
2-TTB'nin 11.08.2020 tarihli "Özlük Hakları, Çalışma Koşulları ve Ücretler"
basın açıklaması hakkında yazısının WEB sayfasında yayınlandı.21.08.2020
3- TTB'nin 25.09.2020 tarihli Kişisel Verileri IV.Ulusal Kongresi /WEBİNAR
hakkında

yazısı

web

duyuruldu.01.10.2020

sayfasında

yayınlandı

ve

üyelere

mail

ile
11

KOCAELİ TABİP ODASI 2020-2021 ÇALIŞMA RAPORU

4-TTB'nin 25.09.2020 tarihli Arçelik-Beko indirim kampanyası hakkında yazısı
oda web sayfasında yayınlandı ve üyelere mil ile duyuruldu. 01.10.2020
5-TTB'nin 05.10.2020 tarihli "Ek ödemeler adaletli yapılmalıdır" .Pandemi ile
mücadele eden hekimler ve tüm sağlık çalışanları arasında eşitsizlik
olmamalıdır yazısının Web sayfasında yayınlandı ve üyelere mail ile
duyuruldu.08.10.2020
6-Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nün 06.10.2020 tarihli İl Hıfzısıhha Kurulu
toplantı kararları web sayfasında yayınlandı. 08.10.2020
7-TTB'nin

09.10.2020 tarihli TTB Sağlık

hizmetlerinde

KDV oranları

hakkındaki yazısı üyelere mail ile duyuruldu.15.10.2020
8-TTB'nin 14.10.2020 tarihli 16 Ekim 2020 cuma günü Aydın Tabip Odası
Başkanı Dr.Esat Ülkü anma etkinliği'nin İzmit Seka Devlet Hastanesi önünde
12.30'da yapılacağı üyelere mesaj ile duyuruldu.15.10.2020
9-TTB'nin 30.10.2020 tarihli Covid-19 pandemi sürecinde Kadın Sağlık
Çalışanlarının

Özelleşmiş

İhtiyaçlarının

Değerlendirilmesi

Araştırılması

hakkında yazısının üyelere mail ile duyuruldu ve sosyal medyada
paylaşıldı.05.11.2020
10-TURKTRUST'in 04.11.2020 tarihli e-imza teklifi kabul edildi ve işyeri
hekimlerine ve özel çalışan hekimlere mesaj ile duyuru yapıldı.05.11.2020
11-TTB'nin 11.11.2020 tarihli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Periontoloji AD. anket çalışmasının üyelere mail ile duyurulmasına.12.11.2020
12-5-TTB'nin 16.11.2020 tarihli Dr.Kamil Furtun 2021 Mizah Öyküleri
Yarışması hakkında yazısı web sayfasında yayınlandı üyelere mail ile
duyuruldu. 19.11.2020
13-TTB'nin 16.11.2020 Özel Hastanelerin Hekimler ve Hastalar Aleyhine
Tekelci Uygulamaları Nedeniyle Rekabet Kurumu yazışmaları yazısı web
sayfasında yayınlandı ve özel sağlık kurumlarına gönderildi.19.11.2020
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14-TTB'nin 20.11.2020 Kadına Yönelik Şiddete karşı Uluslararası Dayanışma ve
Mücadele Günü hakkında yazısına istinaden; afişler sosyal medyada
paylaşıldı.26.11.2020
15-TTB'nin 03.12.2020 tarihli Sağlık çalışanları için meslek hastalığına bağlı
haklarla ilgili ayrıntılı bilgi hakkında yazısı web sayfasında yayınlandı ve mail
ile üyelere duyuruldu. 03.12.2020
16-TTB'nin 07.12.2020 tarihli Ankara Tabip Odası ev sahipliğinde 12-13 Aralık
2020 tarihinde zoom bağlantısı üzerinden Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı
yapılacağı ile ilgili yazısı web sayfasında yayınlandı.10.12.2020
17-TTB'nin 09.12.2020 tarihli Dr.Ali Özyurt'un anısını yaşatmak , tükenmişlik
ile ilgili çalışmalarını sürdürmek için oluşturulan "Hekimlerin Tükenmişlik
Durumu" veri toplama formu anket linkinin üyelere mail ile duyuruldu ve
web sayfasında yayınlandı.10.12.2020
18-Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nün 2020/549 sayılı kırmızı ve yeşil reçeteye
tabi ilaçların Veteriner Hekimlerce İstisnai Reçetelendirmesinde dikkat
edilecek hususlar hakkında yazısı web sayfasında yayınlandı.10.12.2020
19-TTB'nin 11.12.2020 tarihli VERBİS (Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri
Sorumluları Siciline kayıt) ile ilgili yazısı web sayfasında yayınlandı ve üyelere
mail ile duyuruldu.17.12.2020
20-Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nün 67401694 sayılı İl Umumi Hıfzısıhha
Kurulu toplantı kararları web sayfasında yayınlandı.17.12.2020
21-Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nün 16.12.2020 tarihli mevsimsel grip aşısı
hakkında yazısına istinaden; özel, işyeri hekimi ve muayenehane hekimlerine
mesaj gönderildi ve aşı olmak isteyenlerin listesi Sağlık Müdürlüğü'ne
bildirildi.17.12.2020
22-Seher Kurtul'un 11.12.2020 tarihli Covid-19 pandemi döneminde işyeri
hekimlerinin yaşadığı zorluklar hakkında anket çalışması üyelere mail ile
duyuruldu.17.12.2020
13
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23-TTB'nin 21.12.2020 tarihli USS veri gönderimi yapmayan kurumlara ilişkin
olarak sağlık müdürlüklerinden gönderilen yazılar özel çalışan hekimlere mail
ile duyuruldu.24.12.2020
24-TTB'nin 22.12.2020 tarihli

TTB HUV katsayı listesi ile ilgili yazısına

istinaden; özel çalışan hekimlere ve ilgili birimlere duyuruldu.24.12.2020
25-TTB'nin 21.12.2020 tarihli 2021 yılı İşyeri Hekimliği Asgari Ücret Sözleşme
Ücretleri ile ilgili yazısı üyelere mail ile duyuruldu web sayfasında
paylaşıldı.24.12.2020
26-İstanbul Tabip Odası'nın 17.12.2020 tarihli " Dr.Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı
Hizmet Araştırma Ödülü" hakkında yazısı işyeri hekimlerine mail ile
duyuruldu.24.12.2020
27-TTB'nin 11.01.2020 tarihli Muayenehanelerden veri isteğiyle ilgili yazısı
Özel çalışan hekimlere mail ile duyuruldu.14.01.2021
28-TTB'nin 15.01.2021 tarihli TFSF Şükran Sergisi Şartnamesi ve Görselleri
hakkında

yazısı

üyelere

mail

ile

duyuruldu

web

sayfasında

yayınlandı.21.01.2021
29-TTB'nin 20.01.2021 tarihli Bursa Tabip Odası Podcast Kanalı hakkında
yazısı web sayfasında yayınlandı. 27.01.2021
30-TTB'nin 21.01.2021 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta
Primleri

yazısı

üyelere

mail

ile

duyuruldu

ve

web

sayfasında

yayınlandı.21.01.2021
31-TTB'nin 25.01.2021 tarihli "Hekimlerin Görsel ve Yazılı Medyaya Para
Ödeyerek Çıkmaları ve Buna Aracılık Edilmesi Etikolegal" ihlaldir hakkında
yazısı üyelere duyuruldu.28.01.2021
32-İl Sağlık Müdürlüğü'nün 28.01.2021 tarihli İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu
kararları web sayfasında yayınlandı.28.01.2021
33-Bursa Tabip Odası'nın 28.01.2021 tarihli öykü yarışması hakkında yazısı
üyelere duyuruldu.28.01.20201
14
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34-TTB'nin 10.02.2021 tarihli Veri Sorumlulukları Sicili hakkında yazısı üyelere
mail ile duyuruldu ve web sayfasında yayınlandı.11.02.2021
35-TTB'nin 01.03.2021 tarihli VERBİS hakkında yazısı üyelere mail ile
duyuruldu.04.03.2021
36-TTB'nin 03.03.2021 tarihli Dünya Tabipleri Birliği Online Eğitim Platformu
hakkında yazısı üyelere mail ile duyuruldu.04.03.2021
37-TTB'nin 03.03.2021 tarihli 11-20 Mart "Pandeminin Türkiye'de Birinci
Yılı:Doğa, insan ve Geleceğimiz " Uluslararası Sempozyum hakkında yazısı
web sayfasında yayınlandı ve üyelere mail ile duyuruldu.04.03.2021
38-TTB'nin 19.03.2021 tarihli Mesleki Sorumluluk tazminatları hakkında yazısı
web sayfasında yayınlandı ve üyelere mail ile duyuruldu.25.03.2021
39-TTB'nin 25.03.2021 tarihli Muayene Bilgi Sistemi (MBYS) hakkında yazısı
web sayfasında yayınlandı ve üyelere mail ile duyuruldu.25.03.2021
40-TTB'nin 25.03.2021 tarihli 1 Nisan Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz Sağlık
Çalışanlarını Anma Günü hakkında yazısının web sayfasında yayınlandı ,
üyelere mail ve mesaj ile duyuruldu.25.03.2021
41-TTB'nin 30.03.2021 tarihli Hekimler Arasında İntihar Davranışları anketi
hakkında yazısı üyelere mesaj ile duyuruldu. 01.04.2021
42-TTB'nin 31.03.2021
Bulundurulması

tarihli Özel Hekimlik Kolu Muayenehanelerde

Zorunlu

İlaçlar

Anket

çalışması

hakkında

yazısı

muayenehanesi olan hekimlere mail ile duyuruldu. 01.04.2021
43-İl Sağlık Müdürlüğü'nün 31.03.2021 tarihli MBYS hakkında yazısının
üyelere mail ile duyuruldu. 01.04.2021
44-TTB'nin 01.04.2021 tarihli Pandemi ve Kadın Çalıştayı Programı hakkında
yazısı üyelere mail ile duyuruldu. 08.04.2021
45-TTB'nin 07.04.2021 tarihli" Türk Tabipleri Birliği Ali Özyurt Felsefe
Sempozyumu" hakkında yazısı üyelere mail ile duyuruldu.08.04.2021
46-TTB'nin 22.04.2021 tarihli Dünya Tabipler Birliği Webinar Duyuruları
hakkında yazısı üyelere mail ile duyuruldu. 08.04.2021
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47-Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nün İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararları
web sayfasında yayınlandı. 06.05.2021
48-TTB'nin 18.058.2021 tarihli "Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü"
hakkında yazısı Eğitim Araştırma Hastaneleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve üyelere
mail ile duyuruldu. 20.05.2021
49-Pektus Derneği tarafından Göğüs Deformiteli Çocuklara yardım amacıyla
"Engellilerle İletişim" kitabının duyurusu yapıldı ve kitap satışı için destek
verildi. 20.05.2021

BASIN AÇIKLAMALARI
21.08.2020
21 Ağustos 2020 Cuma günü saat 12.30’da “Özlük Hakları, Çalışma Koşulları
ve Ücretler” ile ilgili hekimlerle birlikte iliniz il sağlık müdürlükleri ve/veya
hastaneler önünde gerçekleştirilecektir.

COVID-19 PANDEMİSİ BÜTÜN AĞIRLIĞI İLE DEVAM EDİYOR!
HEKİMLER VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENERJİSİ VE SABRI
TÜKENİYOR…
Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının görevi hastaları tedavi etmek
toplumu ise hastalıklardan korumaktır. Toplumu ve sağlık sistemini esastan
etkileyen COVID-19 gibi yoğun ve riskli dönemlerde hastalıkla mücadele
etmek, bedeli ne olursa olsun bizlerin kamusal, mesleki ve hepsinden önemlisi
etik sorumluluğumuzdur.
Hekimlik mesleğine adım attığımız ilk andan itibaren
bırakmadığımız mesleki ve toplumsal sorumluluk bilinci, üzerimizden
çıkarmadığımız beyaz önlüğümüz gibi varlık sebebimizi oluşturur.
Ancak olağan sağlık hizmetleri dönemindeki performans baskısı,
gerekli olmayan sağlık hizmeti tüketimi ve hekim emeği üzerinden
yaratılmaya çalışılan “hasta-müşteri memnuniyeti”, SABİM -CİMER şikayet
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hatları ve yönetici baskılarının üzerine şimdi de çığ gibi büyüyen vaka sayıları
ile pandeminin “virüs yükü” bindirilmiştir.
Türk Tabipleri Birliği olarak COVID-19 pandemisinin
zayıflatılamadığı ve yaygınlaşma eğiliminin arttığı bu dönemde öncelikli ve
ısrarlı talebimiz; hekimlerin ve sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu boğucu
ortamın görülmesi ve artık nefes alamayacak hale gelip tükendiklerinin
farkına varılmasıdır.
COVID-19 pandemisi ile mücadele her şeyin normal, olağan kabul
edildiği ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ülkeyi yönetenlerin hekimleri
ve sağlık çalışanlarını görmezden geldiği bir anlayışla sürdürülemez.
Hekimler için alkışların yerini uzun süredir hüzün almıştır. Hemen her gün
onlarca meslektaşımızın hastalık haberini alıyoruz, birileri televizyonlardan,
twitter mesajlarından başarı hikayeleri anlatırken bizler ölüyoruz!

Koşulların pandemiye uygun olarak iyileştirilmediği; eşitlik, adalet
anlayışından uzak görevlendirmelerle mağduriyetlerin yaratıldığı; hekimlerin
yakın geleceğe dair kaygılarının arttığı bu günlerde, sesini duyuramayan,
umudunu yitiren hekimlerin emeklilik ya da istifa sayısındaki artış ciddiye
alınmalı ve önemsenmelidir. Kötü yönetim ve her şeyi ben bilirim anlayışının
ürünü olan bu tabloların sorumluluğu Sağlık Bakanlığı’ndadır. Aylardır
özveriyle çalışan hekimleri emeklilik ya da istifa noktasına getiren,
yöneticilerin beceriksiz ve empatiden yoksun, çözüm üretmeyen dayatmaları
ve vurdumduymazlıklarıdır.
Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları olarak, meslektaşlarımızı
görevlerinden uzaklaşmamaya, Sağlık Bakanlığı’nı ve ülkeyi yönetenleri ise
yasaklama, kısıtlama ya da cezalandırmayı aklına bile getirmeden
hekimlerdeki bu sıkışmışlığın ve tükenmişliğin farkına varmaya davet
ediyoruz.
Pandemiye karşı en ön saflarında mücadeleyi yürüten bizler, güven
veren, geleceğe dair kaygıları azaltan, her hekimi ve sağlık çalışanını değerli
gören, çalışma ortamının, çalışma koşullarının iyileştirilmesini, kişisel
koruyucu donanımların eksiksiz ve zamanında temin edilmesini, maddi ve
manevi desteği sözlerde, vaatlerde değil fiilen, hemen ve sürekliliği sağlayarak
gösteren bir sağlık yönetimi istiyoruz.
Öncelikle bilinmelidir ki, her dönemde ama özellikle COVID-19
pandemisi döneminde sağlık hizmeti için sunulan emeğin maddi karşılığı
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yoktur. Evde çocuğunu bırakarak ya da hastalığı anne babasına bulaştırma
endişesini her gün taşıyarak günlerce COVID-19 polikliniklerinde hasta
bakmanın maddi bedeli ölçülemez!
COVID-19 pandemisi sürecinin toplumsal ayağını yönetemeyen,
toplumda günlük hayata yansıyan bir pandemi bilinci oluşturamayan, “başarı
öyküsü” yaratma çabasından kaynaklı gerçekler yerine sanal rakam ve
beklentiler ile pandemide kontrolü kaybettiği anlaşılan yöneticilerin,
hastanelerin salgınla kuşatıldığı bu günlerde, hekimlerin ve sağlık
çalışanlarının sesine, haykırışına kulak vermelerini istiyoruz. Hekimler ve
sağlık çalışanlarında manevi olarak yaşanmakta olan çöküş ve tükenmişliğin,
düşük temel maaşlar, komik rakamlardaki performans ödemeleri ile iç içe
geçerek pandemi sürecinde yaratabileceği moralsizlik ve zaaflar konusunda
yetkilileri uyarıyoruz.
Bütün çalışanların ekonomik kriz ve pandemi dikkate alınarak
maaşlarında artış yapılması talebiyle beraber, ama öncelikle hekimlerin ve
sağlık çalışanlarının performans dahil hiçbir ön koşul ve sınırlamaya tabi
kılınmadan, emekliliğe yansıyan, örgütümüzün talepleri doğrultusunda temel
maaş alabilmelerinin sağlanmasını; bu gerçekleşinceye kadar mevcut döner
sermaye ödemelerinin salgın bitinceye kadar tavandan ödenmesini, Aile
Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde çalışan hekimlere de
yansıtılmasını istiyoruz.
Biz hekimler ve sağlık çalışanları bugüne kadar olduğu gibi
bugünden sonra da işimizi severek ve onurla yapmaya devam edeceğiz.
Ülkemizin yaşadığı onlarca olağandışı durumda mesleğimizin doğasında yer
alan fedakarlığı ve özveriyi yerine getirmeyi başarmış bir mesleğin
mensuplarıyız. Bu doğrultuda öneri ve taleplerimizin dikkate alınmasını
umuyor, hekimlerde ve sağlık çalışanlarında biriken ve patlama noktasına
gelen kaygı ve tepkileri ülkeyi yönetenlerin dikkatine sunuyoruz.
Türk Tabipleri Birliği olarak pandeminin ilk günlerinde yaptığımız
uyarıyı bir kez daha tekrarlıyoruz: Hekimleri ve sağlık çalışanlarını korumayı
başaramaz, maddi ve manevi desteği sağlayamazsanız, toplumu hiç
koruyamazsınız.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
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03.09.2020
Veriler uyumsuz, daha fazla hasta var

15.09.2020

TTB tarafından 14-18 Eylül #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz Haftası ilan
edildi. Bu etkinlikler çerçevesinde 15 Eylül 2020 Salı (Bugün) saat:18.30'da
İzmit Seka Semt Polikliniği önünden Kocaeli Tabip Odası Başkanı Dr.Ömer
Ardaman Tek Kişilik Yürüyüş yapacak ve Sabri Yalım Parkında hekimler
tarafından karşılanarak basın açıklaması (sosyal mesafe, maske ve hijyen
kurallarına uyularak) yapılacaktır.Katılımınızı bekleriz.
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16.09.2020

23.10.2020
İNFLUENZA (GRİP) AŞISI İLE İLGİLİ KOCAELİ TABİP ODASI
OLARAK SORUYORUZ!
*Dünya Sağlık Örgütü tarafından 6 ay üstü herkese yapılması önerilen grip
aşısından kaç adet temin edilmiştir?
*Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk değerlendirmesinin bilimsel
dayanağı nedir?
*Bu risk değerlendirilmesi neden şeffaf olarak açıklanmamaktadır?
*Kronik hastalığı olan her birey hekimler tarafından riskli kabul
edilmesine rağmen neden aşılanmamaktadır?
*65 yaş üstü vatandaşlarımız Covid-19 için yüksek riskli kabul edilip uzun
süre zorunlu izolasyonda tutulmalarına karşın grip aşılamasında neden
öncelikli risk grubu olarak tanımlanmamıştır
*Aşının yetersiz temini hastalarla sağlık çalışanlarını karşı karşıya
getirecek ve sağlıkta şiddeti arttırmayacak mıdır?
*Covid-19 salgınında en yüksek ölüm oranı hekim ve sağlık çalışanlarında
olmasına karşın sağlık çalışanları neden risk grubuna konmamaktadır?
Sonuç olarak toplumun ve yüksek risk grubunda olan sağlık çalışanlarının
ivedilikle aşılanmasını talep ediyoruz.
Basına ve Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
Kocaeli Tabip Odası
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Türk Tabipleri Birliği İnfluenza Aşısı Değerlendirmesi ektedir.
Bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada, 2019 yılının Aralık ayından beri,
toplum sağlığı açısından çok daha zor bir dönemden geçmekteyiz. Covid-19
pandemisi yakıcı etkisini giderek artırmaktadır. Tıp literatürünün en büyük
korku olarak ifade ettiği “Covıd-19 + İnfluenza = Kusursuz Fırtına” olasılığı
ne yazık ki giderek artmaktadır. Konunun ciddiyeti nedeniyle bu yıl, Dünya
Sağlık Örgütü, 6 ay üzerindeki herkese influenza aşısını önerdiğini ilan etti.
İnfluenza ve Covid-19 birlikteliğinin bu korkutucu etkisini önlemek için birçok
ülke de influenza aşısı stoklarını tamamlayacaklarını ilan etmiştir,
etmektedir.
Türk Tabipleri Birliği olarak Sağlık Bakanlığı’nı birçok defa, influenza
mevsiminin yaklaşmakta olduğu ve yeterli aşı stoku için gerekli hazırlıkları
yapması gerektiği yönünde uyardık. En son Sayın Sağlık Bakanı’na 7 Ağustos
2020 tarihinde gönderdiğimiz mektubumuzda “…her yıl Eylül ile başlayan ve
Ekim-Mart ayları, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye için de influenza (grip)
vakalarının arttığı bir dönem olup, bu yıl farklı olarak COVID-19 pandemisi ile
influenza aynı zaman diliminde bir arada görülecektir. Dolayısıyla tanı, tedavi, aşı,
kişisel koruyucu malzeme kullanımı, surveyans ve sağlık hizmetlerinin
organizasyonu başlıklarına ilişkin sağlık otoritesince yürütülecek kapsamlı
hazırlıklara gereksinim vardır.”, “…İnfluenza aşısı çok yaygın yapılmalı ve
kamusal bir sorumlulukla ücretsiz temini üstlenilmelidir.”, “…Aşı sadece risk
grubuna değil, endike olduğu 6 ay üzeri herkes için önerilmelidir.”, “…Yeterli
aşı stoku erken olarak sağlanıp, aşının mümkün olan en erken dönemde
yapılması sağlanmalıdır.” şeklinde uyarmıştık.
Aylar öncesinden yaptığımız tüm bu uyarılara rağmen maalesef sorumlu erk
tarafından gerekenlerin yerine getirilmediğini; kaç doz aşının temin
edildiğinin bile halka şeffaflıkla açıklanamadığını üzülerek görmekteyiz. Sayın
Sağlık Bakanı’na sormak isteriz: Kaç doz aşı temin ettiniz ve DSÖ kriterlerine
göre yaşı 6 ay üzeri olan her birey aşılanabilecek mi? Bir diğer önemli soru da
şudur: Neden Türkiye kendi aşısını üretememektedir?
Sağlık Bakanlığı’nın koruyucu sağlık hizmetlerindeki yetersizliği, Covid-19
salgınında olduğu gibi influenza salgınına karşı hazırlıkta da ne yazık ki
açıkça
görülmektedir.
Sağlık
Bakanlığı
pandemiyle
mücadelede
toplumu/sağlık çalışanlarını yeterli ve düzenli bilgilendirmemekte; yeterli ve
ihtiyacı karşılayacak organizasyonu yapamamaktadır. Son günlerde aile
hekimleri için influenza aşısı yapılacak kişilerin belirlenmesinde, bilimsel alt
yapıdan uzak-anlaşılmaz, puanlama sisteminin getirilmesi de bu yetersizliğin
bir diğer yansımasıdır. Bu puanlama sisteminde diyabet hastaları, kronik kalp21
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akciğer hastaları, bağışıklık sistemini etkileyen ilaç kullanan hastalar için dahi
“İnfluenza açısından 1.öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz” ibaresi
çıkmıştır. Koruyucu sağlık hizmetleri her yurttaşın hakkıdır ve aşı bunun
vazgeçilmezlerindendir. Bilimsel olarak anlaşılamaz bu puanlama sistemi,
hekimlerin toplumla karşı karşıya getirilmesinden ve sağlıkta yeni bir şiddet
dalgasının körüklenmesinden başka bir şeye yaramayacaktır.
Şu uyarılarımızın altını bir kez daha çiziyoruz:





Dünya Sağlık Örgütü’nün söylemiyle “riski olsun olmasın yaşı 6 ay
üzerinde olan her yurttaşımıza aşı” temin edilmelidir.
Aşı işlemleri toplum sağlığını korumanın önemli adımlarındandır
ve bir yaşam hakkıdır. Herkese gecikmeksizin ücretsiz influenza
aşısının sağlanması devletin görevidir.
En önemli risk grubu olan sağlık çalışanlarının tümüne, ivedilikle
influenza aşısı yapılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı’nı acilen “bir kez daha”, Türk Tabipleri Birliği’nin de içinde
olduğu sağlık emek örgütleri ve toplumla birlikte salgına karşı mücadeleyi
şeffaflık içinde yürütmeye çağırıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
30.10.2020
KOCAELİ AKADEMİK ODALARI BİRLİĞİ LASTİK YAKMA TESİSİ
İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
Elektrik Piyasası Kanun Teklifi iktidar partisi milletvekillerinin oylarıyla
Sanayi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilerek Meclis Genel Kuruluna
sevk edildi. Sonrasında ise birçok tepkiye sebep olan bu karar neticesinde
Kartepe Arslanbey OSB içerisinde Kartepe Endüstriyel Geri Dönüşüm Sanayi
ve Ticaret A.Ş’de Kartepe Biyokütle-Piroliz Sıvısı ve Gazı Enerji Santrali
yapılacağı gündeme geldi. Çevreye ciddi zarar vereceği bilinen lastik yakım
fabrikasına tepkiler yükselmeye devam ediyor. GENİŞ KATILIM Alınan
karar sonrası fabrikanın yapılması neticesinde çevreye ciddi zarar vereceğini
savunan Akademi Odalar Birliği, Tarihi Taş Bina’da basın açıklaması
düzenledi. TMMOB Taş binada gerçekleşen açıklamaya KESK Kocaeli Şube
Başkanı Erdal karakuş, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kürekçi,
Tabip Odası Başkanı Ömer Ardaman, Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı
Füsun Yılmazdeniz, CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Engin Taşdemir,
Mali müşavirler Odası Sekreteri Tülin Keçeci, Eğitim Sen Kocaeli Yürütme
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Kurulu Üyesi Burçin Deniz, Yapıyol Sen Kocaeli Şube Başkanı Ethem Kartal,
Makine Mühendisleri Odası Yöneticileri Mesut Nöbetçigil, Gültekin Keskin,
Fahri Aloğlu, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl
Yöneticileri Bilgi Dehmen, Mehmet Demirbaş ve Berna Çetin katıldı.
“TOPLUK YARARI ÖNCELİKLİ OLARAK GÖZETİLMELİDİR” Açıklamayı
Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ömer Ardaman okudu. Ardaman’ın okuduğu
açıklama şu şekildeydi; “Enerji kullanımı modern çağın gereği ve vazgeçilmez
bir insan hakkıdır. Esasen, tümü toplumun ortak malı olan yenilenebilir, temiz
enerji kaynaklarının değerlendirilmesinden başlayarak; üretim, iletim, dağıtım
ve satışına kadar sürecin tüm aşamalarında, çevreyi, doğayı tahrip etmemesi
ve toplum yararı öncelikli olarak gözetilmelidir. Bu ölçüt, enerji ile ilgili tüm
faaliyetlerde geçerli olmalıdır. Enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli,
sürekli, düşük maliyetli ve güvenilir bir şekilde sunulması, temel enerji
politikası olmalıdır. Bu anlayış ve yaklaşım, enerji ihtiyacının karşılanmasının,
bir kamu hizmeti olarak yürütülmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Ancak
insan ve çevreyi öncelemeyen kapitalist enerji politikaları sonucunda, enerji
kullanımının vazgeçilmez bir insan hakkı olduğu gerçeği yok sayılmış; kamu
hizmeti olan enerji ve elektrik temini piyasa faaliyeti haline dönüştürülmüştür.
Sermaye birikim rejiminin sınırsız büyüme eğilimi ile birlikte, enerji sektörü
kamusal bir alan olmaktan çıkarılarak, özel tekellerin kâr egemenliğine teslim
edilmiş ve ortaya fosil kaynaklara dayalı, yüksek karbon emisyonlu bir
ekonomik yapı çıkmıştır. “SINIR TANIMAKSIZIN DEVAM ETMEKTEDİR”
TBMM’nin 2/3116 Esas Numarasında yer alan 46 maddeden oluşan Elektrik
Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ile; “Maden, doğal gaz ve elektrik sektöründe faaliyet gösteren kamu
kurum ve kuruluşları ile özel sektör yatırımcılarının faaliyet alanlarındaki
ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler yapılması” amaçlanmaktadır. Son yıllarda
artarak süregelen maden arama ve işletme ihaleleri bu kez covit-19 pandemi
koşulları adeta fırsat bilinerek ülkemizin hemen hemen tümüne yayılan
biçimde milyonlarca hektar orman, mera, tarım alanı, maden arama ve işletme
alanlarına dönüştürülerek, doğal değerlerimizin tahribi sınır tanımaksızın
devam etmektedir. “ÜLKE TOPRAKLARIMIZIN BİR BÜTÜN OLARAK
HARABEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ...” Siyanürlü maden aramalarının
önündeki kimi mevcut engellerin de ortadan kaldırıldığı ve yapılan maden
ihalelerinin hemen ardından bu kez TBMM'nin gündemine taşınan bu torba
yasa teklifi ile, Avupa Birliğinin Çevre Politikaları gereği Plastik Atıklar gibi,
Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL)’ lerin ve kirli teknolojilerin taşınacağı,
depolanacağı ve ülke topraklarımızın bir bütün olarak harabeye
dönüştürülmesi yasallaştırılmak istenmektedir. “BİYOKÜTLE OLARAK
TANIMLANAMAZ” Basında, Kocaeli, Düzce ve Erzincan illerinde araç lastiği
yakılarak elektrik üretileceğine dair haberler yer almaktadır. Adı geçen
bölgelerde aslında yıllardır üretim yapan tesisler bulunmaktadır. Gerçekte
biyolojik bağı bulunmayan ÖTL’ler biokütle olarak tanımlanarak, tesisler
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Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM)‘dan
yararlanan işletmeler olarak tanımlanmaya çalışılmaktadır. Biyokütle yaygın
olarak, biyoyakıt elde etmek amacı ile yetiştirilen bitkiler ile lif, ısı ve kimyasal
elde etmek üzere kullanılan hayvansal ve bitkisel ürünleri ifade etmektedir.
Biyokütleler, bir yakıt olarak yakılabilen organik atıkları da içerir. Buna karşın,
fosilleşmiş ve coğrafi etkilerle değişikliğe uğramış, kömür, petrol gibi organik
maddeleri içermez. Atık lastiklerden çeşitli işlemler sonucu elde edilen yeni
ürün veya yan ürünlerin biyokütle olarak tanımlanamaz. Mevcut koşullarda
üretim yapan bu tesislerin ÇED raporlarının ve ilgili kamu kurumlarının
görüşlerinin, EPDK tarafından Elektrik Üretim Lisanslarının, Belediyece
verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarında Elektrik üretimi konusunun var
olup olmadığı tarafımızca bilinmemekte ve varolduğuna dair ciddi şüpheler
bulunmaktadır. Sözü geçen yasa teklifinde “lastikten de elektrik üretimi”
konusu bulunduğuna göre Kocaeli, Düzce ve Erzincan’daki mevcut tesisler
yasallığı ciddi şaibe altındadır. “ÖLÜM OVASI” İnsan yaşam ve sağlığının,
hava ve çevre kirliliğinin belirleyici olmaktan iyiden iyiye çıkartıldığı böylesi
bir yaklaşım asla kabul edilemez. Güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji
kaynakları dururken, onlar için düzenlemeler yapılması, önceliklendirilmesi
gerekiyorken, orta ve uzun vadede yaşamsal sorunlar yaratması kesin olan
"lastik yakarak enerji üretimi" anlayışı kabul edebileceğimiz bir yöntem değildir.
Araç egzos salımları ve sanayinin yarattığı hava, su, toprak kirliliği ile ortaya çıkan
insan yaşamına yönelik risklerin çoktandır yok sayıldığı; adı ölüm ovasına çıkan ve
kanserden ölümlerin neredeyse artık ağza bile alınmadığı Dilovası gerçeği ortada
dururken, adeta Kocaeli gözden tümüyle çıkartılmak istenmekte; kontrolsüz bir kent
haline dönüştürülmektedir. “83 MİLYON İNSANIMIZIN TALEBİDİR” Ülkemizin
ÖTL çöplüğü haline dönüşmesi endişesi de taşımaktayız. Bu tür tesislerin ülke
dışından ÖTL temini de yasaklanmalıdır. Üretilen elektriğin alıcısının devlet olduğu,
alıcı sorunu bulunmayan bu yasa değişikliğinin, torba yasa ile öngörülen
değişikliklerinin önemli bir bölümüyle birlikte TBMM Genel Kurulunca red edilmesi,
sadece Kocaeli halkının değil 83 Milyon insanımızın talebidir. Kar hırsı uğruna, halk
sağlığı ve temiz çevre heba edilmemelidir. ” 30.10.2020

KOCAELİ AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ
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01.09.2020
BARIŞIN VE KARDEŞLİĞİN EGEMEN OLDUĞU BİR TÜRKİYE VE
DÜNYA İSTİYORUZ!
İnsanlık tarihinin en büyük yıkımlarından biri olan 2. Dünya Savaşı’nın
başlangıcı olan 1 Eylül 1939’un 81. Yılında, aynı acılar bir daha yaşanmasın
diye, savaşlar dursun diye, silahlar sussun diye bir kez daha Dünya Barış
Gününü kutluyoruz.
Yaşanan onca yıkım ve vahşete rağmen, dünya üzerindeki savaş, çatışma ve
şiddet bir türü son bulmuyor. Sınırsız bir sömürü arzusuyla işleyen küresel
kapitalist düzen, dünya halklarını birbirine kırdırmaya, kan dökmeye,
çatışmaları kışkırtmaya devam ediyor. Başta Ortadoğu ve Afrika olmak üzere
dünyanın pek çok bölgesinde emperyalist güçlerin körüklediği savaşlar ve iç
çatışmalar yaşanıyor.
Yaşanan çatışmalar, patlayan bombalar nedeniyle her gün yüzlerce insan
ölüyor, binlercesi yaralanıyor. Milyonlarca insan yaşadıkları topraklardan göç
etmek zorunda kalıyor. Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere çatışmalar
nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalanlar, gittikleri her yerde dışlanma
ve ötekileştirilmeye karşı yeni bir savaşın içine giriyor. Dünyanın herhangi bir
bölgesinde yaşanan savaşın yarattığı şiddet ve düşmanlık, dünyanın her yerini
savaş alanı, dünyada yaşayan herkesi savaşın hedefi haline getiriyor.
Sonucu ne olursa olsun kazananı daima emperyalist odaklar, kaybedeni ise
yoksul bölge halkları olan bu savaşlardan artık bıktık ve yorulduk. Barışa ve
kardeşliğe olan özlemimiz ve ihtiyacımız her geçen gün katlanarak büyüyor.
Türkiye’de yaşayan bizler, savaş ve çatışmaların uzun yıllardan beri devam
ettiği bir coğrafyanın parçasıyız. Uzun yıllar boyunca ülkemizde ve
bölgemizde yaşanan çatışmaların yarattığı acıların en yakın tanıklarıyız. Bu
ülke halklarının barış ve kardeşliğe olan ihtiyacına rağmen, ülkemiz her geçen
gün daha fazla savaşın ve şiddetin parçası olmaya devam ediyor.
Kürt Sorunu’nda çatışma ve şiddet politikalarına dayalı yaklaşım, Suriye, Irak,
Libya’da gerçekleştirilen sınır dışı operasyonlar ülkemizin sürekli bir çatışma
ve savaş tehdidi altında olmasına neden olmaktadır.
Ülkelerin barışçıllık seviyesine ölçen Küresel Barış Endeksine göre 2020
yılında Türkiye 163 ülke arasında 150. sırada yer almaktadır. Bizden daha altta
yer alan ülkelerin tamamının ülke topraklarında savaş yaşanan ülkelerden
oluşması, ülkemizin durumunun vahametini göstermektedir.
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Bu ülkenin işçilerin, kamu emekçileri, hekimleri, mühendisleri, mimarları,
şehir plancıları olarak bizler, komşularıyla barış ve dostluk içinde yaşayan bir
ülke istiyoruz. Sınırları içinde yaşayan farklı inançların, kültürlerin,
kimliklerin barış içinde kardeşçe yaşayabildiği bir ülke istiyoruz.
Barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye ve Dünya istiyoruz. Bedeli
ne olursa olsun, dün olduğu gibi bundan sonra da barıştan yana tavır almaya,
barış mücadelesinin sesi olmaya devam edeceğiz.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Tabipleri Birliği

11.11.2020
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ VE TÜM TABİP
ODALARININ ORTAK İMZASI İLE YAYINLANAN GAZETE İLANI
"COVID-19 SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN MESLEK HASTALIĞI OLARAK
KABUL EDİLMELİDİR!"

Öfkeliyiz;
Çünkü Tükendik!
Çünkü, Ölüyoruz!
Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarihten çok önce, sağlık emek ve meslek
örgütleri olarak halkımızın sağlığı için, sağlık çalışanlarının sağlığı için size
uyarılarda bulunduk. Bilimin, aklın yolunu gösterdik. Bizleri dinleyin dedik.
Ama siz aklı, bilimi ve bizleri dinlemeyerek hem halkımızın hem de sağlık
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çalışanlarının hayatını tehlikeye attınız. Siyasi ve ekonomik kaygılarla
aldığınız kararlar, ötesinde alamadığınız kararlar yüzünden binlerce
insanımızı, yüzlerce sağlık çalışanımızı kaybettik. Kaybetmeye de devam
ediyoruz.
Her gün açıkladığınız sayıların her biri bir candı; anneydi, babaydı, çocuktu,
eşti, dosttu. Bu canlarımızı sizin yanlış pandemi yönetiminiz nedeniyle
kaybettik. Bu ölümlerin önemli bir bölümü önlenebilir ölümlerdi ve siz
önlemediniz, önleyemediniz. En temel hakkımız olan “yaşam hakkımızı” ihlal
ettiniz.
Salgının başından beri sürekli şeffaflık istedik ama hiçbir bilgiyi bizlerle
paylaşmadınız. Halkın sağlığını değil, ekonomik çıkarları öncelediniz. Bilim
insanlarının önerilerine ve kararlarına kulaklarınızı tıkadınız. Salgından
politik başarı hikayesi çıkarmaya çalıştınız. Salgın konusunda doğruları
söyleyen kim varsa terörist ilan ettiniz. Geldiğimiz noktada maalesef haklı
çıkmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Ekonomik ve siyasi kaygılarla aldığınız
kararlardan dolayı yitirdiğimiz binlerce canın, yüzlerce sağlık çalışanının
hesabını kim verecek?
Kişisel koruyucu malzeme herkes için ücretsiz ve adil olarak karşılanmalı,
dağıtılmalıdır dedik ama ne yurttaşlarımız ne de sağlık çalışanları maskeye
ulaşabildi. Beş maskeyi dağıtamadınız, yurttaşlarımız ve sağlık çalışanları
kişisel koruyucu malzemeleri çok daha yüksek fiyatlarla, yarattığınız
karaborsadan temin etmek zorunda kaldılar. Yaşanan kaos bizleri maalesef
haklı çıkardı.
Aylar öncesinden grip aşısı konusunda uyardık, gerekli çalışmaları yapın
dedik. Grip salgınıyla birlikte COVID-19 yıkıcı bir etki yapar dedik. Tüm
toplumun aşılanması gerekirken, temin edilen aşı sayısı risk gruplarının
hemen hiçbirine yetmedi. Sağlık çalışanlarını bile risk grubunda saymadınız.
Yurttaşlarımız, yaşanan bu kaosun içinde aşı bulabilmek için ASM’ler,
eczaneler, hastaneler arasında dolaştı durdu. Yarattığınız bu kaos
yurttaşlarımıza sağlık sorunu, sağlık çalışanlarına da şiddet olarak döndü.
Aşının bizler için bir hak, sizler için bir ödev olduğunu söyledik ama siz
ödevinizi yapmadınız.
COVID-19 sağlık çalışanları için bir meslek hastalığı sayılmalıdır dedik. Siz
samimiyetsiz, ciddiyetsiz şekilde konuyu bulandırdınız. Biz yasa istiyoruz
dedik, siz sağlık çalışanlarıyla alay edercesine, bir sayfalık yazıyla kamuoyunu
yanıltmayı seçtiniz. Bizlerin, hukukçuların, milletvekillerinin anlattıklarını
dinlemeyip sağlık çalışanlarını oyaladınız.
2020 yılını geride bıraktığımız bu günlerde sizleri tekrar ve daha güçlü
uyarıyoruz. Ekonomik çıkarları ve siyasi kaygılarınızı değil halkımızın ve
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bizlerin sağlığını önceleyin. Salgın yönetiminde aklı, bilimi ve bizleri dinleyin.
Önlenebilir her ölümün sorumlusu sizsiniz. Yaşam hakkımızın ihlaline karşı
sessiz kalmayacağız.
Pandeminin başından bu yana yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın
yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yitirdiğimiz tüm sağlık çalışanlarını bir kez
daha saygıyla anıyoruz. Onlar hastalarının sağlığı için kendi canlarını hiçe
saydılar ama sizin yönetememeniz yüzünden hayatlarını kaybettiler. Sağlık
çalışanlarını ve vatandaşlarımızı kaybettiğimiz, yanlış sağlık politikaları
sonucu ölümlerle ve tükenmişlikle geçen bir yılı geride bırakıyoruz ama
tükenmememiz için, ölmememiz için yılın değil sizin zihniyetinizin değişmesi
gerektiğini biliyoruz.
Sağlık emek, meslek örgütleri ve tüm sağlık çalışanları adına, size “Artık yeter
daha fazla eksilmek istemiyoruz” diyoruz. Bizler yaşamak, yaşatmak
istiyoruz! 30.12.2020
Türk Tabipleri Birliği
Türk Dişhekimleri Birliği
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

06.01.2021
Türk Tabipleri Birliği olarak 6 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 12.30’da yabancı
sermayaye muhtaç olmadan kendi aşımızı üretmek adına ülkemizin yıllarca aşı
ihtiyacını karşılamış olan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün yeniden
yapılandırılarak ve teknolojisi çağa uygun bir biçimde yenilenerek tekrar açılması
talebimizi içeren bir basın açıklaması yapılacaktır.

28

KOCAELİ TABİP ODASI 2020-2021 ÇALIŞMA RAPORU

Son günlerde örneklerine sıkça rastladığımız sağlık çalışanlarına yönelik şiddet
hızkesmeden devam etmekte ve çok acı katlanılamaz sonuçlar doğurmaktadır.
Hekimlerin sağlık çalışanlarının fıtratında hakarete uğramak darp edilmek
öldürülmek yoktur, olamaz. 24.08.2021

Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu toplandı

Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 22 Ağustos 2020
tarihinde gerçekleştirildi. Tabip Odası seçimlerinden sonra gerçekleştirilen ilk
GYK’ye Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, Tabip Odalarının
başkan ve yöneticileri, TTB kol, dergi ve çalışma gruplarının temsilcileri
katıldılar.
GYK’nin ana gündem maddesi COVID-19 salgın süreci değerlendirilmesiydi.
Salgının ağırlığının her geçen gün artmasına rağmen Sağlık Bakanlığı’nın
hekimleri ve sağlık çalışanlarını anlamaktan uzak bir politika sergilediklerini
ifade ettiler.
Tabip Odası yöneticileri bulundukları illerde sağlık müdürlerinin, hastane
yöneticilerinin şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemediklerini, toplumun bu
gerçekliğin farkında olduğunu ve bu nedenle Tabip Odalarından beklentinin
her geçen gün arttığını belirttiler.
GYK’de katılımcılar pandemi sürecinde ön safta mücadele ederken
yaşamlarını yitiren hekim ve sağlık çalışanlarını unutmayacaklarını, yeni
ölümlerin yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı’nı sorumluluklarını yerine
getirmeye çağırdılar.
Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanlığı’na ve
kamuoyuna iletilmek üzere hazırlanan sonuç bildirgesinin kabulü ile sona
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erdi. Öte yandan GYK toplantısının sonuç bildirgesi Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca'ya da gönderildi. 28.08.2020
28.08.2020
Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve
Uzmanlık Derneklerinden Ortak Bildirge: SALGIN AĞIRLAŞIYOR,
TÜKENİYORUZ! Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Toplumun Sağlığının
Garantisidir.
COVID-19 salgının giderek ağırlaşması ve kayıpların artması üzerine Türk
Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve
Uzmanlık Dernekleri ortak bir bildirge yayımladı.
28 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan “Salgın Ağırlaşıyor, Tükeniyoruz!
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Toplumun Sağlığının Garantisidir.” başlıklı
bildirgede, “Salgınla mücadelede sağlık sistemimizin bu yükü kaldıramaz hale
gelmeye başladığını görüyor ve sağlık çalışanlarının tükenmesinden kaygı
duyuyoruz.” denildi.
Bildirgede, salgın nedeni ile çalışma düzeni tamamen değişen, aylardır zor
koşullarda fedakârca çalışanların mücadelesini desteklemek, sağlığını
korumak ve toplumun sağlığına kavuşmasını sağlamak için uzmanlık
derneklerinin önerilerinin hızla yaşama geçirilmesi çağrısında bulunuldu.
Bildirgenin tam metni şöyledir:
SALGIN AĞIRLAŞIYOR, TÜKENİYORUZ!
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Toplumun Sağlığının Garantisidir.
28 Ağustos 2020
Hekimler olarak, salgının giderek ağırlaştığını her gün artan kayıplarımızın
üzüntüsünü yaşayarak görüyoruz. Hastalarımız her geçen gün artıyor.
Salgınla mücadelede sağlık sistemimizin bu yükü kaldıramaz hale gelmeye
başladığını görüyor ve sağlık çalışanlarının tükenmesinden kaygı duyuyoruz.
Salgın ile mücadelemizde yaşanan güçlüklere karşı; bireylere yönelik uyarılara
odaklanılması yeterli değildir, salgın yönetiminde merkezi otorite tarafından
yapılandırılmış bir çerçeve dahilinde, toplumsal yaşamı ve çalışma yaşamını
düzenleyen yeterli önlemler alınması, inisiyatifin sadece illere bırakılmaması
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ve sahada mücadele edenlerle, verilerin hızlı ve düzenli olarak paylaşılması
gereklidir. Yaklaşan mevsimsel grip salgını nedeniyle durumun daha da
zorlayıcı olacağı açıktır. Bu zorlayıcı koşullarla başarılı bir mücadele için
toplumun tüm kesimlerinin desteği şarttır. Ancak bu desteği alabilmek için
şeffaf, güven veren ve tutarlı bir salgın yönetimi gerekir.
Salgın nedeni ile çalışma düzeni tamamen değişen, aylardır zor koşullar
altında çalışan sahadaki insanlarımızın sağlığı, pandeminin kontrol altına
alınması için fedakârca çalışan uzmanlık dernekleri olarak meslektaşlarımızın
sürdürdüğü mücadeleyi desteklemek, toplumun sağlığına kavuşmasını
sağlamak üzere aşağıda yer alan hususların hızla yaşama geçirilmesini talep
etmekteyiz.
1. Tıpta uzmanlık alanındaki profesyonel meslek örgütlerinin salgınla
mücadeledeki katkısı çok değerlidir. Bu örgütlerin uzmanlık
alanlarındaki
bilgi
birikiminden
şu
ana
kadar
yeterince
yararlanılmamıştır. İl Pandemi Kurullarının birçoğunun yerelde yeterli
katkı verememiş olmasının en önemli nedeni bu durumdur. Sağlık
çalışanlarının meslek örgütleri olan tıpta uzmanlık derneklerinin
oluşturduğu TTB-UDEK “Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu”nun
ulusal ve uluslararası bilimsel temele ve tecrübeye dayanan kurumsal
insan gücü ve uzmanlığı, salgınla mücadele sürecine bir an önce dahil
edilmeli; salgın yönetiminin merkezi ve yereldeki kurul ve
komisyonlarında aktif şekilde temsil edilmelidir.
2. COVİD-19 tedavi süreçlerinin uzmanlık derneklerinin ülkemizde
biriken veriye dayanan uluslararası bilimsel kanıtlar üzerinden
oluşturduğu rehberler doğrultusunda güncellenmesi ve izlenmesi
gerekir.
3. Ülkemizde PCR testleri başta olmak üzere yapılacak testlerle ilgili bir
risk değerlendirmesi ve önceleme plan ve programına ihtiyaç vardır.
Test sayısının artırılması çok önemlidir. Ancak, testlerin hangi
koşullarda kimlere yapılacağının da tanımlanmış olması kritik
önemdedir. Sağlık çalışanlarının SARS-CoV-2 testlerinin gerçekleştirilmesi,
toplumdaki diğer bireylerin bakımının devamı için kaçınılmaz olarak
önceliklidir. Risk ve temas değerlendirmesi yapılarak uygun
algoritmaların ve test stratejilerinin belirlenmesi, uzmanlık dernekleri
tarafından önerilenlerin uygulanması gerekir.
4. Hastalığın tanısında halen en iyi yöntem olan PCR testlerinin sonuçları
laboratuvarların aşırı iş yükü, organizasyonda ve planlamadaki sorunlar
nedeniyle gecikebilmektedir. Bu testlerin ve hastalığın takip ve
yönetiminde gerekli testlerin gerçekleştirildiği tıbbi mikrobiyoloji ve
tıbbi biyokimya laboratuvarlarının personel, ekipman, kit, işleyiş,
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5.

6.

7.

8.

otomasyonu gibi konularda uzmanlık derneklerinin çözüm önerileri
dikkate alınmalıdır.
Hastalığın tedavi süreci bakımından uzmanlık derneklerinin katkıları
ile oluşturulacak, bilimsel kanıtlara dayalı rehberlerin kullanılması ve
bunların veriye dayalı olarak güncellenmesi gerekmektedir.
Eylül dönemi ile başlayacak grip döneminde hastalık yükünden
korunmanın en önemli yolu risk gruplarına grip aşısının sağlanması ve
uygulanmasıdır. Sağlık çalışanları grip aşısının sağlanması gereken en önemli
risk grubudur; Sağlık Bakanlığı grip aşısını tüm sağlık çalışanlarına
zamanında ve ücretsiz biçimde ulaştırmalıdır.
Eylül dönemi ile başlayacak grip döneminde hastalık yükü ile ilgili
alınacak en önemli tedbirlerden biri de sağlık çalışanları için gerekli
kişisel koruyucu donanımın sağlanmasıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından
bu yöndeki çalışmalarının durumu hakkında bilgi verilmesi, sağlık
çalışanındaki kaygının giderilmesine katkı sağlayacaktır. Sağlık Bakanlığı
tarafından standartlara uygun, gereksinimi karşılayacak sayı ve çeşitlilikte
kişisel koruyucu donanım ile ilgili gerekli stok çalışması yapılmalı ve
gereksinime uygun şekilde tüm sağlık çalışanlarına ulaştırılmalıdır.
Sağlık çalışanları, üstün bir gayretle çalışmalarını sürdürmektedir. Her
zamankinden daha zor bir çalışma sürecinde, her zamankinden daha
fazla risk altındadırlar. Bedenleri yorgun ve moralleri bozuktur. Bu
nedenle; tüm sağlık çalışanlarının çalışma ortamı ve özlük haklarında
iyileştirme yapılmalıdır.
a. COVID-19 hastalarıyla ilgili birimlerde görevli çalışanların
çalışma saatleri ve iş yükleri fiziksel ve ruhsal sağlıklarını
koruyacak şekilde düzenlenmelidir.
b. Sağlık çalışanı ebeveynlere, çocuğunun bakımı ve sağlığı ile
mesleğini icra etme ve geçimini sağlayabilme arasında seçim
yapmaya zorlamadan ücretsiz kreş, çocuk bakım desteği ya da
ücretli idari izin gibi olanaklar sağlanmalıdır.
c. Temel ücretlerinde emekliliğe de yansıyacak şekilde düzenleme
yapılmalı; performans ödemeleri Ocak 2021’e kadar en üst
seviyeden ödenmeli, çalışanların hastalık izni ve rapor nedeniyle
ücretlerinde kesinti uygulamasına son verilmelidir.
d. COVID-19 hastalığı, bütün sağlık çalışanları için meslek hastalığı
olarak kabul edilmelidir. Düzenleme geriye dönük olarak da
geçerli olmalıdır.

Türk Tabipleri Birliği şemsiyesi altında çalışan Tıpta Uzmanlık Dernekleri
Eşgüdüm Kurulu olarak salgında sahada yaşadıklarımızı ve önerilerimizi
görevi bilincimiz içerisinde, yönetici ve kamuoyuna iletmeyi hayati önemde
buluyor ve başta Sağlık Bakanı’mız olmak üzere yetkililerin, pandeminin daha
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iyi kontrolü için evrensel bilimsel verilere dayanan ivedi önerilerimizi dikkate
alarak gerçekleştirmelerini ve çağrımıza yanıt vermelerini diliyoruz.
Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eş Güdüm Kurulu
Türk Toraks Derneği
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
Türk Yoğun Bakım Derneği
Türkiye Acil Tıp Derneği
Akademik Geriatri Derneği
Patoloji Dernekleri Federasyonu
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
İşyeri Hekimleri Derneği
Çocuk Romatoloji Derneği
Türk Farmakoloji Derneği
Türk Kardiyoloji Derneği
Türk El ve ÜSt Ekstremite Cerrahisi Derneği
Türk immünoloji Derneği
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
Türk Gastroenteroloji Derneği
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Türk Biyokimya Derneği
Türk Klinik Biyokimya Derneği
Türk Cerrahi Derneği
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türk Radyoloji Derneği
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
Türkiye Romatoloji Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
Türk Nöroşirürji Derneği
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
Türkiye Biyoetik Derneği
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği
Adli Tıp Uzmanları Derneği
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği
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30.08.2020

01.09.2020
BARIŞIN VE KARDEŞLİĞİN EGEMEN OLDUĞU BİR TÜRKİYE VE
DÜNYA İSTİYORUZ!

İnsanlık tarihinin en büyük yıkımlarından biri olan 2. Dünya Savaşı’nın
başlangıcı olan 1 Eylül 1939’un 81. Yılında, aynı acılar bir daha yaşanmasın
diye, savaşlar dursun diye, silahlar sussun diye bir kez daha Dünya Barış
Gününü kutluyoruz.
Yaşanan onca yıkım ve vahşete rağmen, dünya üzerindeki savaş, çatışma ve
şiddet bir türü son bulmuyor. Sınırsız bir sömürü arzusuyla işleyen küresel
kapitalist düzen, dünya halklarını birbirine kırdırmaya, kan dökmeye,
çatışmaları kışkırtmaya devam ediyor. Başta Ortadoğu ve Afrika olmak üzere
dünyanın pek çok bölgesinde emperyalist güçlerin körüklediği savaşlar ve iç
çatışmalar yaşanıyor.
Yaşanan çatışmalar, patlayan bombalar nedeniyle her gün yüzlerce insan
ölüyor, binlercesi yaralanıyor. Milyonlarca insan yaşadıkları topraklardan göç
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etmek zorunda kalıyor. Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere çatışmalar
nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalanlar, gittikleri her yerde dışlanma
ve ötekileştirilmeye karşı yeni bir savaşın içine giriyor. Dünyanın herhangi bir
bölgesinde yaşanan savaşın yarattığı şiddet ve düşmanlık, dünyanın her yerini
savaş alanı, dünyada yaşayan herkesi savaşın hedefi haline getiriyor.
Sonucu ne olursa olsun kazananı daima emperyalist odaklar, kaybedeni ise
yoksul bölge halkları olan bu savaşlardan artık bıktık ve yorulduk. Barışa ve
kardeşliğe olan özlemimiz ve ihtiyacımız her geçen gün katlanarak büyüyor.
Türkiye’de yaşayan bizler, savaş ve çatışmaların uzun yıllardan beri devam
ettiği bir coğrafyanın parçasıyız. Uzun yıllar boyunca ülkemizde ve
bölgemizde yaşanan çatışmaların yarattığı acıların en yakın tanıklarıyız. Bu
ülke halklarının barış ve kardeşliğe olan ihtiyacına rağmen, ülkemiz her geçen
gün daha fazla savaşın ve şiddetin parçası olmaya devam ediyor.
Kürt Sorunu’nda çatışma ve şiddet politikalarına dayalı yaklaşım, Suriye, Irak,
Libya’da gerçekleştirilen sınır dışı operasyonlar ülkemizin sürekli bir çatışma
ve savaş tehdidi altında olmasına neden olmaktadır.
Ülkelerin barışçıllık seviyesine ölçen Küresel Barış Endeksine göre 2020
yılında Türkiye 163 ülke arasında 150. sırada yer almaktadır. Bizden daha altta
yer alan ülkelerin tamamının ülke topraklarında savaş yaşanan ülkelerden
oluşması, ülkemizin durumunun vahametini göstermektedir.
Bu ülkenin işçilerin, kamu emekçileri, hekimleri, mühendisleri, mimarları,
şehir plancıları olarak bizler, komşularıyla barış ve dostluk içinde yaşayan bir
ülke istiyoruz. Sınırları içinde yaşayan farklı inançların, kültürlerin,
kimliklerin barış içinde kardeşçe yaşayabildiği bir ülke istiyoruz.
Barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye ve Dünya istiyoruz. Bedeli
ne olursa olsun, dün olduğu gibi bundan sonra da barıştan yana tavır almaya,
barış mücadelesinin sesi olmaya devam edeceğiz.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Tabipleri Birliği
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04.09.2020
TTB Heyeti, COVID-19 salgını konusundaki görüş ve önerileri ile
sağlık çalışanlarının taleplerini Sağlık Bakanlığı’na iletti

11.09.2020

TTB tarafından 14-18 Eylül #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz Haftası
ilan edildi.
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#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz
Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlarına tarihsel
sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceğiz!
Sadece hekimler ve sağlık çalışanları değil, babalarımız, annelerimiz,
kardeşlerimiz ölüyor. Daha çok olduğunu bildiğimiz ama resmi olarak
açıklanan rakamlarla dahi her gün 50 yurttaşımız, önlenebilir bir hastalık olan
COVID-19’dan hayatını kaybediyor.
COVID-19 Salgın sürecinin bilimsel yöntem, şeffaf veri ve ilgili tüm
kesimlerin katılımı ile etkin ve koordineli bir anlayışla yönetilmesini
istiyoruz. COVID-19 salgın sürecinin bugüne kadar ki yönetiliş biçimini
yetersiz ve kaygı verici buluyoruz.
#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz
Ülkeyi yöneten yetkili kişi ve kurumlardan salgın tedbirleri, salgın bütçesi,
salgın koordinasyonu, salgın planlaması konusunda acil, kapsayıcı ve
inandırıcı program açıklamalarını bekliyoruz.
#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz
Ülkenin en önemli ve gerçek gündeminin COVID-19 salgını olduğunun kabul
edilmesini ve ülkeyi yönetenler başta olmak üzere tüm kişi ve kurumların bu
gerçekliğe uygun tutum almasını istiyoruz.
#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz
TBMM’ni açılmasını beklemeden bütün partilerin COVID-19 salgını
konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlamak üzere bir araya gelmeleri için
çağrı yapıyoruz. TTB olarak uzmanlık dernekleri ile birlikte COVID izleme
heyetimizin birikimini ve önerilerimizi paylaşabileceğimiz bir zeminin
oluşmasını, ülkeyi yöneten hükümetin bu konuda çağrıcı olmasını istiyoruz.
#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz
Sağlık Bakanlığı’nı başta TTB olmak üzere bütün sağlık meslek odaları, sağlık
sendika ve dernekleri ile birlikte “COVID-19 işbirliği ve ortak çalışma meclisi”
oluşturmasını talep ediyoruz.
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#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz
Hiçbir salgın vatandaşların bireysel çabalarıyla önlenemez. Bireysel tedbirler
merkezi ve kapsamlı bir irade ve güven verici kararlarla birlikte
uygulandığında anlamlı olur. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı il Hıfzıssıhha
kurullarını işlevli kılmalı, başta Belediyeler ve kent konseyleri olmak üzere
işçi-memur sendikaları, hemşeri – köy derneklerinden, kültür sanat dernek ve
vakıflarına kadar bütün demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum
kuruluşlarını sürece katmalıdır.
#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz
Hekimler ve bütün sağlık çalışanlarının ölüm – kalım savaşına dönüşen
COVID-19 mücadelesinde yalnız bırakılmayacaklarını, korunacaklarını, bu
insanüstü çabaların farkında olunduğunu gösterecek; maddi ve manevi olarak
destekleyecek, hastalanan ve vefat eden arkadaşlarımızın “meslek hastalığı”
tanımını kabul edecek Sağlık Bakanlığı ve hükümet tutumu istiyoruz.
#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz
Yıllardır dillendirdiğimiz ve AKP hükümetlerinin “Sağlıkta Dönüşüm
Programı” ile cisimleşen; sağlıkta özelleştirme – performans sistemi ve kamu
özel idaresi odaklı milyarlık kiralara neden olan “şehir hastaneleri”nin
COVID-19 salgını ile insanı değil sermayeyi ve karı öncelediği görülmüş oldu.
Sağlıkta dönüşüm programı yarattığı tüm sonuçları ile birlikte iptal edilmeli,
salgın biliminin öngördüğü üzere kamusal bir sağlık programı hayata
geçirilmelidir. “Koruyucu hekimlik –sağlık” hizmetlerinin öncelenmesi
geçmişte kalmış bir nostalji değil, bugünün ve geleceğin sağlık perspektifidir.
İlk adım olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin kamusal bir perspektifle
yeniden düzenlenmesini, Aile Sağlığı Merkezleri’nin varlığı ve çalışanları ile
birlikte kamu sağlık merkezi olarak tanımlanmasını ve acil olarak tüm ASM
binalarının kamu eli ile temini ve onarımı ile ek sağlık personel ataması
yapılmasınıistiyoruz.
#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz
Salgının yaygınlaştığı ve uzun süreceğinin yadsınamaz hale geldiği bir
dönemde hekimler ve sağlık çalışanlarının çalışma sürelerinin 6 saate
indirilmesini, dinlenme yer ve zamanlarının pandemi göz önünde
bulundurularak yapılandırılmasını ve yeterli sayıda kişisel koruyucu ekipman
sağlanmasını, bu hususta hiçbir aksama yaşanmamasının sağlanmasını
istiyoruz.
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#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz
Çalışma yaşamı, ulaşım, eğitim başta olmak üzere toplu bulunma ortamlarına
dair insan yaşamını önceleyen, insan emeğinin değerini koruyan yasal ve
idari düzenlemelerin hak kaybı yaratmadan ve en dezavantajlı, yoksul
kesimleri - emekçileri gözeterek ivedilikle yapılmasını bekliyoruz.
#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz
Bu adımları atmayanların, COVID-19 salgını ile mücadeleyi gerçekler
üzerinden, olağandışı durum tanımıyla ve bir seferberlik ruhuyla
karşılamayanların; suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına
yıkanların tarihsel sorumluluğunu her gün ama her gün hatırlatacağımızı
buradan ilan ediyoruz. COVID-19 salgını mücadelesinde başarı; akıl ve bilim
esas alınarak, gerçekleri konuşarak, filyasyon ve test süreçlerini çok iyi
yöneterek, tedavi ortamını iyileştirip, sağlık çalışanlarını motive ederek
sağlanır. Salgının yaygınlaştığı, 8 günde 8 hekimin hayatını kaybettiği,
herkesin kendisi ve bütün yakınları için sürekli tedirgin olduğu bir süreçte
herhangi bir başarıdan söz edilemez.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
ETKİNLİK TAKVİMİ
Sadece hekimler ve sağlık çalışanları değil, birilerimizin babası, annesi,
kardeşleri ölüyor. Daha çok olduğunu bildiğimiz ama resmi olarak açıklanan
rakamlarla her gün ortalama 40 -50 yurttaşımız, önlenebilir bir hastalık olan
COVID-19’dan hayatını kaybediyor.
#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz
Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanların tarihsel
sorumluluğunu her gün ama her gün hatırlatmaya devam edeceğiz!
TTB olarak; COVID-19 salgınına dair duyarlılığın ve tedbirlerin
arttırılması
için
14
Eylül
–
18
Eylül #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz Haftası ilan ediyoruz!
14 Eylül Pazartesi – 18 Eylül Cuma günleri hafta boyunca;
1. Hafta boyunca her gün yapılacak etkinlikler de esas alınarak; hekimlerin ve
sağlık çalışanların COVID salgınındaki durumunu, taleplerini, beklentilerini
ve salgındaki vahim tabloyu yansıtan güncel sosyal medya kampanyaları
düzenlenmesini,
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2. Başta sağlıkçı ölümleri olmak üzere COVID-19 kaynaklı ölümlere ve artan
hasta sayısına dikkat çekmek, bugüne kadar COVID-19 nedeniyle yitirdiğimiz
bütün yurttaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının anısına saygı gereği; sağlık
kurumlarında ve tüm yaşam alanlarında 1 hafta boyunca “siyah kurdele”
takmasını,
3. Siyah kurdele ile cisimleşen farkındalığı yaygınlaştırma amacıyla, kurdele
içerikli afişlerin hastane odalarından eczanelere, binalarımızın dış
cephelerinden, oda pencerelerimize kadar hayatın her mekanına yaygın
olarak asılmasını,
4. COVID-19 konusunda, Haziran ayında hükümet tarafından atılan
“yeniden normalleşme” politikasının ortaya çıkan vahim sonuçlarını görünür
kılmak ve COVID-19 ile mücadelenin en ön safındaki hekim ve sağlık
çalışanlarının
durumunu
yansıtmak
ve
yetkili
konumdakilere
sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmak üzere;
15 Eylül Salı günü bütün illerde Tabip Odası Yönetim Kurullarının (gerekirse
odanın seçili kurul ya da aktivistlerinden de destek alarak) bulundukları şehrin
büyüklüğüne göre ayrı ana güzergahlar belirleyerek; “maske-siperlik-tulum ya da
tam beyaz” donanımla ve ellerinde #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz yazılı tek
bir “büyük dövizle” her şehrin (17.30 – 20.00) kendi arasında belirleyeceği bir
saatte belirlenen hat boyunca tek kişilik bir yürüyüş gerçekleştirmelerini, bitiş
noktasında fizik mesafeye dikkat edilerek toplu karşılama yapılmasını ve orada
açıklama yapılmasını, yapılabilen illerde bu etkinliğin Cuma gününe kadar devam
ettirilmesini,
5. 17 Eylül Perşembe günü saat: 12.30’da hastaneler ve bütün sağlık kurumlarında
yitirdiğimiz hekimler ve sağlık çalışanlarının anısına; Diğer işyerleri ve her yerde
bugüne kadar resmi olarak COVID-19 vefatı kabul edilen ve resmi COVID-19
kayıtlarında görülmese de bu dönemde “bulaşıcı hastalıktan” vefat eden onbinlerce
yurttaşımızın anısına 1 dakikalık saygı duruşları için bütün diğer kurumlara ve
kamuoyuna çağrı yapılmasını,

14.09.2020
14-18 EYLÜL HAFTASI "SİYAH KURDELE" TAKACAĞIZ.
Değerli Meslektaşlarımız,
#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz
Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanların tarihsel
sorumluluğunu her gün ama her gün hatırlatmaya devam edeceğiz! TTB ve Kocaeli
Tabip Odası olarak;COVID-19 salgınına dair duyarlılığın ve tedbirlerin arttırılması
için;
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14 Eylül – 18 Eylül arasını#Yönetemiyorsunuz Tükeniyoruz Haftası ilan ediyoruz.
Başta sağlıkçı ölümleri olmak üzere COVID-19 kaynaklı ölümlere ve artan hasta
sayısına dikkat çekmek, bugüne kadar COVID-19 nedeniyle yitirdiğimiz bütün
yurttaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının anısına saygı gereği; sağlık kurumlarında ve
tüm yaşam alanlarında 1 hafta boyunca“siyah kurdele” veya ‘siyah rozet’ takacağız.

KOCAELİ TABİP ODASI
16.09.2020
Siyah kurdele anma ve yas sembolüdür. COVID-19 nedeniyle
yaşamlarını yitiren sağlık çalışanlarını minnet ve saygıyla anıyoruz.

17.09.2020
Salgına Karşı Bilgilendirme ve Uyarı Türk Tabipleri Birliği’nin Yasal ve Etik
Yükümlülüğü; Yaşama ve Yaşatma Mücadelemiz Tarihsel Hekimlik
Sorumluluğunun Gereğidir!
Türk Tabipleri Birliği tarihin süzgecinden günümüze ulaşan iyi hekimlik
değerlerinin vazgeçilmez temsilcisidir.
Giderek şiddetlenen ve binlerce insanımızın, onlarca hekim ile sağlık çalışanının
ölümüne neden olan COVID-19 salgınının her aşamasında Türk Tabipleri Birliği
bütün enerjisini insanlarımızın sağlık ve yaşam hakkını savunmak için harcamıştır.
Türk Tabipleri Birliği’nin salgına yönelik bilimsel verilere dayanan uyarı ve önerileri
toplumun sağlık ve yaşam hakkı için kamuoyu ile paylaşması evrensel, yasal ve etik
sorumluluğudur. COVID-19 salgınında kaybettiğimiz meslektaşlarımızı siyah
kurdele ile anmak ve başka kayıplar olmasın diye çabalamak ise kaybettiklerimize ve
yakınlarına karşı vefa borcumuzdur.
Türk Tabipleri Birliği ve hekimler dün olduğu gibi bugün de ve yarın da bu
sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edeceklerdir.
TTB Merkez Konsey üyeleri olarak sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız.
16.09.2020
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17.09.2020
#İyi ki TTB var Ama daha da önemlisi; İyi ki bu ülkede iyi hekimlik
değerlerinin, halkın sağlık hakkının ve mesleki - etik dayanışmanın
önemini bilen milyonlar var...

17.09.2020
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28.09.2020
TTB 72.BÜYÜK KONGRESİ'NDE KOCAELİ TABİP ODASI

02.10.2020

02.10.2020
Arçelik-Beko İndirim Kampanyası

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA
Arçelik-Beko, TTB üyesi hekimlere indirim kampanyası başlatmıştır.
Üye hekimler için üretilen benzersiz kodlar HEKİMLİK üye programına
yüklenmiştir. Hekimler, tabip odalarından alacakları kod ile firma bayileri
veya internet alışverişlerinde kampanya dahilindeki indirimli ürünlerden
faydalanabileceklerdir.
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9.10.2020
Ek ödemeler adaletli yapılmalıdır. Pandemi ile mücadele eden
hekimler ve tüm sağlık çalışanları arasında eşitsizlik olmamalıdır.

01.10.2020
Sağlık Bakanlığı tarafından 08.04.2020 tarihinde yayınlanan karar uyarınca,
Covid-19 pandemisi kapsamında hizmet sundukları birimlerde ilgili başhekim
tarafından belirlenen hekimlere, 209 sayılı Döner Sermaye Yasası’nda
belirtilen tavan oranlarının %100’ü; diğer hekimlere ise %30 ilâ %75’i arasında
değişen oranlarda Mart, Nisan, Mayıs ayları için döner sermayeden ek ödeme
yapılmıştı.
Bu karar, Sağlık Bakanlığı personeli ile birlikte kullanım ve işbirliği yapılan
Bakanlık hastanelerinde görev yapan üniversite personelini kapsamaktaydı.
Aile hekimliği birimleri ve üniversitelerde görevli sağlık çalışanları bu ek
ödemenin kapsamı dışında bırakılmıştı. Bu durum kamu hastaneleri dışında
çalışan hekimlerin Covid-19 hastalarına bakmaları ya da dolaylı olarak bu
hastalık riski altında çalışmalarına rağmen ek ödemeden faydalanmadıkları
için haksızlık olarak değerlendirilmişti.
Sağlık Bakanlığı 24.09.2020 tarihinde “Covid-19 pandemisi nedeniyle “sağlık
tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar” konulu genelge
yayınlamış, ek ödemeleri 3 ay daha uzatmıştır.
Covid-19 için PCR testi yapılan mikrobiyoloji laboratuvarı, Covid-19 için
ayrılmış poliklinik, servis, yoğun bakım, acil servislerde çalışan hekimlere
aktif çalışma süreleri için tavan oranı %100, kalan süreler için ek tabloda
belirtilen %50-17 arasından değişen ek ödeme yapılacaktır.
Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personelden; Covid-19 için ayrılmış
poliklinik, servis, yoğun bakım, görüntüleme, acil servis, PCR testi yapılan
mikrobiyoloji laboratuvarında çalışan ve görevlendirme yapılanlara çalıştıkları
süre için tavan oranı %100, buralarda çalışmayanlara ek tabloda belirtilen %15100 arasından değişen ek ödeme yapılacaktır. Buralarda görev yapanların
görev yaptıkları süreler için tavan ek ödeme esas katsayısı 2 olarak alınacaktır.
Ayda en fazla 5 güne kadar yılda toplam 12 gün ve süt izninde geçirilen
süreler, Covid-19 karantina süresi Başhekimlikçe belgelendirilirse hariç olup
diğer izinler çalışılmayan gün kabul edilecektir.
Nitekim düzenlemenin mevcut performansa göre ödemenin altında kalması
endişesi ile 2 maddede normal performansa göre ödemenin kurumlarca ayrıca
hesaplanması gerektiği ifade edilmiştir.
Bir önceki ödeme tüm hekim dışı unvanlar %100 kapsamına alınmışken bu
düzenleme Covid-19 ve Covid-19 dışı şeklinde ifade edilmiş; Covid-19 dışı
personele de unvana göre ödeme oranlarında ayrıma gidilmiştir.
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İlk düzenleme tabip grubunda 11 grupta değerlendirilmiş; bu düzenlemede 19
gruba ayrılmıştır. Hekim dışı personel ilk düzenlemede tek grupta toplanmış;
yeni düzenlemede 11 gruba ayrılmıştır.
İlk düzenlemeye göre bu düzenlemede tüm unvanlarda ödeme oranı
düşürülmüştür.
Unvan
İlk Üç Aydaki Oranı Şuanki Oran
Eğitim Görevlisi Yandal 70%
46%
Eğitim Görevlisi
60%
44%
Başasistan
60%
44%
Başasistan YanDal
75%
50%
Uzman Tabip Yan Dal 65%
49%
Uzman Tabip
55%
42%
Asistan Yn Dal
45%
34%
Uzman Diş Tabibi
55%
35%
Diş Tabibi
70%
36%
Tabip
50%
36%
Asistan
50%
36%
Eczacı
100%
70%
Sağlık Hizmetleri
100%
66%
Sağlık Hiz. Lisans
100%
63%
Teknik Hizmetler
100%
63%
Genel İdare Hiz.
100%
89%
Yardımcı Hizmetler
100%
100%
Din Hizmetleri
100%
100%
Hem sabit ödeme, hem de performansa göre ödemenin vergi diliminin artması
nedeniyle ilk üç aylık ödemeye göre %10 ila %20’lik bir kayba neden olacaktır.
Yine tavan ödeme oranının düşürülmesiyle ilk üç aya göre ele geçen paranın
%30 - %40 kadar düşmesine neden olacaktır.
Vergi dilimi ve oranların düşürülmesi kaynaklı ilk üç ay uygulamasına göre
mağduriyet yaşayan ve hiç ek ödeme almayan çalışan sayısı artacaktır.
Düzenlemenin tek avantajlı sınıfı din hizmetlerinde görev alanlar olmuştur.
Bu hizmet sınıfında görev yapanlar sağlık hizmetleri sınıfından daha iyi
düzeyde maaş alırken ek ödeme olarak en riskli sınıfta görülüp %100 ek
ödeme verilmiştir.
Mevcut düzenleme Sağlık Bakanlığı yataklı kurumlarında sağlık hizmetleri
sınıfında görev yapan 640 bin personelin ancak %5-10’unun %100 ek ödeme
alacağını ortaya koymaktadır. Kamuda çalışan hekimler bundan
faydalanırken, üniversite hastaneleri kendileri düzenlemeye gitmekte, özel
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hastanelerde çalışan hekimlere fayda sağlamamaktadır. Aile hekimlerinin
ödemesinin özellikli hizmet oranına indirgenmesi parça başı ödeme şeklinde
kademelendirilmiştir. Bu genelgede öncekinden farklı olarak aksine Covid-19
ile mücadelede tabip dışı sağlık personelinin oranlarında tabiplere göre daha
fazla artış sağlamıştır. Örneğin; Genel İdare Hizmetleri %89, Yardımcı
Hizmetler - Din Hizmetleri %100 oranında ödeme planlanmıştır.
İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlükleri, AÇSAP gibi birimlerde sadece
filyasyon ekibi, tanı laboratuvarı, 112 acil istasyonlar, yurtlarda görev
yapanlar ve İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda görev yapan personele
verilmiş olup, diğer tüm çalışanlar kapsam dışında tutulmuş ve ödeme
kapsamına dahi alınmamıştır.
İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli personelin hiç biri ücretten
yararlandırılmamış, yine İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan personel
kapsam dışında tutulmuştur.
Bu düzenleme ile birinci basamak hizmetler (aile sağlığı merkezleri ve 112
dışındaki kurumlarda) ancak %5’nin kapsam içerisinde ve %100 tavandan ek
ödemeden faydalanacağı görülmektedir.
İlk düzenlemeye göre daha fazla personel kapsam dışı bırakılmıştır.
Devlet ve üniversite hastanelerinin yabancı ilaç firmalarına olan 2.43 milyar
dolarlık borcu nedeniyle. Uluslararası ilaç ve görüntüleme firmalarının
hükümete borçlarını “öde yoksa ilaç ve tıbbi cihaz satışını durdururuz” resti
sonucu hükümetin kaynak arayışını sağlık emekçilerinin haklarında gaspa
yöneltmiştir.
Daha önceden de belirttiğimiz gibi ek ödemelerle ilgili yapılması gereken, tüm
sağlık çalışanlarına hak ettikleri ücretin verilmesi ve yapılan tüm ödemelerin
emekliliğe yansımasıdır. Covid-19 ile mücadelede çalışanların ücretleri için ve
geçmişe yönelik yapılmış olan haksızlıkların telafisi açısından planlama
yapılarak ek bütçe oluşturulması, ortaya çıkan ve sonrasında oluşabilecek
adaletsizlikleri kısmen giderecektir. Hekim ve tüm sağlık çalışanlarının hak
ettiği maddi desteğin, ücretlerin düzenli ve adil ödenmesi esas talebimizdir.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
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10 EKİM 2020

16.10.2020
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22.10.2020
Türk Tabipleri Birliği İnfluenza Aşısı Değerlendirmesi
Bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada, 2019 yılının Aralık ayından beri,
toplum sağlığı açısından çok daha zor bir dönemden geçmekteyiz. Covid-19
pandemisi yakıcı etkisini giderek artırmaktadır. Tıp literatürünün en büyük
korku olarak ifade ettiği “Covıd-19 + İnfluenza = Kusursuz Fırtına” olasılığı
ne yazık ki giderek artmaktadır. Konunun ciddiyeti nedeniyle bu yıl, Dünya
Sağlık Örgütü, 6 ay üzerindeki herkese influenza aşısını önerdiğini ilan etti.
İnfluenza ve Covid-19 birlikteliğinin bu korkutucu etkisini önlemek için birçok
ülke de influenza aşısı stoklarını tamamlayacaklarını ilan etmiştir,
etmektedir.
Türk Tabipleri Birliği olarak Sağlık Bakanlığı’nı birçok defa, influenza
mevsiminin yaklaşmakta olduğu ve yeterli aşı stoku için gerekli hazırlıkları
yapması gerektiği yönünde uyardık. En son Sayın Sağlık Bakanı’na 7 Ağustos
2020 tarihinde gönderdiğimiz mektubumuzda “…her yıl Eylül ile başlayan ve
Ekim-Mart ayları, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye için de influenza (grip)
vakalarının arttığı bir dönem olup, bu yıl farklı olarak COVID-19 pandemisi ile
influenza aynı zaman diliminde bir arada görülecektir. Dolayısıyla tanı, tedavi, aşı,
kişisel koruyucu malzeme kullanımı, surveyans ve sağlık hizmetlerinin
organizasyonu başlıklarına ilişkin sağlık otoritesince yürütülecek kapsamlı
hazırlıklara gereksinim vardır.”, “…İnfluenza aşısı çok yaygın yapılmalı ve
kamusal bir sorumlulukla ücretsiz temini üstlenilmelidir.”, “…Aşı sadece
risk grubuna değil, endike olduğu 6 ay üzeri herkes için önerilmelidir.”,
“…Yeterli aşı stoku erken olarak sağlanıp, aşının mümkün olan en erken
dönemde yapılması sağlanmalıdır.” şeklinde uyarmıştık.
Aylar öncesinden yaptığımız tüm bu uyarılara rağmen maalesef sorumlu erk
tarafından gerekenlerin yerine getirilmediğini; kaç doz aşının temin
edildiğinin bile halka şeffaflıkla açıklanamadığını üzülerek görmekteyiz. Sayın
Sağlık Bakanı’na sormak isteriz: Kaç doz aşı temin ettiniz ve DSÖ kriterlerine
göre yaşı 6 ay üzeri olan her birey aşılanabilecek mi? Bir diğer önemli soru da
şudur: Neden Türkiye kendi aşısını üretememektedir?
Sağlık Bakanlığı’nın koruyucu sağlık hizmetlerindeki yetersizliği, Covid-19
salgınında olduğu gibi influenza salgınına karşı hazırlıkta da ne yazık ki
açıkça
görülmektedir.
Sağlık
Bakanlığı
pandemiyle
mücadelede
toplumu/sağlık çalışanlarını yeterli ve düzenli bilgilendirmemekte; yeterli ve
ihtiyacı karşılayacak organizasyonu yapamamaktadır. Son günlerde aile
hekimleri için influenza aşısı yapılacak kişilerin belirlenmesinde, bilimsel alt
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yapıdan uzak-anlaşılmaz, puanlama sisteminin getirilmesi de bu yetersizliğin
bir diğer yansımasıdır. Bu puanlama sisteminde diyabet hastaları, kronik kalpakciğer hastaları, bağışıklık sistemini etkileyen ilaç kullanan hastalar için dahi
“İnfluenza açısından 1.öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz” ibaresi
çıkmıştır. Koruyucu sağlık hizmetleri her yurttaşın hakkıdır ve aşı bunun
vazgeçilmezlerindendir. Bilimsel olarak anlaşılamaz bu puanlama sistemi,
hekimlerin toplumla karşı karşıya getirilmesinden ve sağlıkta yeni bir şiddet
dalgasının körüklenmesinden başka bir şeye yaramayacaktır.
Şu uyarılarımızın altını bir kez daha çiziyoruz:





Dünya Sağlık Örgütü’nün söylemiyle “riski olsun olmasın yaşı 6 ay
üzerinde olan her yurttaşımıza aşı” temin edilmelidir.
Aşı işlemleri toplum sağlığını korumanın önemli adımlarındandır
ve bir yaşam hakkıdır. Herkese gecikmeksizin ücretsiz influenza
aşısının sağlanması devletin görevidir.
En önemli risk grubu olan sağlık çalışanlarının tümüne, ivedilikle
influenza aşısı yapılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı’nı acilen “bir kez daha”, Türk Tabipleri Birliği’nin de içinde
olduğu sağlık emek örgütleri ve toplumla birlikte salgına karşı mücadeleyi
şeffaflık içinde yürütmeye çağırıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
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29.10.2020
29 EKİM CUMHURİYET BARAMIMIZ KUTLU OLSUN
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29.10.2020
KOCAELİ AKADEMİK ODALARI BİRLİĞİ TOPLANTISI

30.10.2020
GEÇMİŞ OLSUN İZMİR# DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN
YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI , YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLERİZ.

06.11.2020
Covid-19 Pandemisi Sürecinde Kadın Sağlık Çalışanlarının Özelleşmiş
İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi Araştırması
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10.11.2020
ULU ÖNDER ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ VE ÇELENK SUNMA TÖRENİ
İÇİN 10 KASIM 2020 YARIN SAAT 08:50'DE ATATÜRK HEYKELİ
(KÜLTÜR TEPESİ)'NDE HAZIR OLACAĞIZ.

COVİD 19 MESLEK HASTALIĞI SAYILMALIDIR
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11.11.2020
TÜKENDİK ÖLÜYORUZ

11.11.2020
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11.11.2020
COVID-19 SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN MESLEK HASTALIĞI KABUL
EDİLSİN!

20.11.2020
Evrensel Net Haberi "Tabip odaları: Pozitiflik oranı yüksek, hastaneler dolu,
acil kapanma gerekli"
İzmir, Denizli ve Kocaeli Tabip Odası başkanları kentlerindeki salgının
durumunu Evrensel'e değerlendirdi. Vakaların arttığı, PCR test pozitiflik
oranın yüzde 35’lere çıktığı kentlerde sağlık kuruluşları da zorda. Tabip odası
başkanları, İzmir ve Kocaeli’de artan vakalar nedeniyle birçok hastanede
acillerin ve ameliyathanelerin yoğun bakıma çevrildiği bilgisini verdi. Kocaeli
Tabip Odası Başkanı Ömer Ardaman, sağlık sisteminin çökmesinden
duydukları korkuyu dile getirerek acil kapanma önerisinde bulundu.
"AMELİYATHANELER YOĞUN BAKIMA ÇEVRİLİYOR"
Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ömer Ardaman, sahadan gelen bilgilerden
kentte günlük 1500 civarında pozitif vaka olduğu bilgisini vererek zor günlerle
karşılaşmamak için bazı adımların atılması gerektiğini söyledi.
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Birçok arkadaşlarının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anlatan Ardaman
“Sağlık sisteminin çökmesinden korkuyoruz” dedi.
Yoğun bakım yataklarının boşaldığı andan itibaren yeniden dolduğunu
söyleyen Ardaman “Ameliyathanelerin yoğun bakıma çevrildiği haberleri
geliyor. Durum çok ciddi. Özellikle yoğun bakım hemşirelerinin birçoğu
koronavirüs kapmış vaziyette. Korkumuz o dur ki, yakın zamanda muayene
olacak sağlıkçı bulamayacağız. TTB olarak acil kapanmayı öneriyoruz” diye
konuştu.
Ardaman, kentteki fabrikalarda da pozitif vakaların çok olduğunu belirterek
“Mesai saatlerini değiştirmek yetmiyor, zorunlu sektörler dışında üretim
durmalı” dedi.
20.11.2020
TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA
Samsun Tabip Odası tarafından Dr. Kamil Furtun 2021 Mizah
Öyküleri Yarışması düzenlenmektedir. Başvuru formu ve şartları aşağıdaki
linkte yer almaktadır.
Dr. Kamil Furtun’u anmak üzere, onun mizahi kişiliğine uygun olarak mizah
öyküleri yazmaya yönelen, yazmayı kendine uğraş edinenlerin çalışmalarının
değerlendirilmesini amaçlayan öykü yarışmasının duyurusunun odanız
üyesi tüm hekimlere yapılması noktasında desteklerinizi bekler,
çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,
25.11.2020
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27.11.2020

İlçemizdeki Muhtarlara Kocaeli Tabip Odası ve İzmit Belediyesi işbirliği ile 26
Kasım Perşembe günü Prof.Dr. Aynur Yazıcı Karadenizli tarafından “Covid19 Salgını ve Yapılması Gerekenler” konulu eğitim verildi.

ÖNEMLİ: TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA Sağlık çalışanları için
meslek hastalığına bağlı haklarla ilgili ayrıntılı bilgi
10.12.2020
10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ
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11.12.2020
TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA
16 Ocak 2020’de kaybettiğimiz Dr. Ali Özyurt'un anısını yaşatmak,
tükenmişlik ile ilgili çalışmalarını sürdürmek için oluşturduğumuz
“HEKİMLERİN TÜKENMİŞLİK DURUMU” Veri Toplama Formu linki
aşağıda
yer
almaktadır.
Araştırma ile ilgili etik kurul izni ve kurumsal izin alınmıştır.
Ankete 1 Ocak 2021 tarihine kadar ulaşmak mümkün olacaktır.
Anketin yaygın bir şekilde üyelerinize duyurulması ve web sayfalarınızda
paylaşılması önemlidir.
Olağandışı koşullarda hekimlik yaptığımız bugünlerde çok değerli
katkılarınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 12.12.2021
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31.12.2020
YENİ YILIN ÜLKEMİZE VE TÜM İNSANLIĞA MUTLULUK, HUZUR,
SAĞLIK VE BARIŞ GETİRMESİNİ DİLİYORUZ...

18.01.2021
Sevgili meslektaşımız Dr.Uğur Tolun'u elim bir trafik kazası sonucu
kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesinin ve sağlık
camiamızın başı sağolsun.

22.01.2021
Bursa Tabip Odası Podcast Kanalı
Bursa Tabip Odası tarafından Birliğimize iletilen bir yazı ile “Sağlık
Gündemi” ismiyle podcast kanalı yayınına başladıkları bildirilmiştir.
Bursa Tabip Odası bu çalışmayla “Bilimin, halk sağlığının ve hekimlerin
özgür sesi” olmayı hedefleyen Bursa Tabip Odası Podcast Kanalı ile
hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın sorunlarını, beklentilerini
gündeme getirmeyi ve daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlamaktadır.

22.01.2021
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14.02.2021
KATLEDİLEN VATANDAŞLARIMIZ
ÇEŞİTLİ ZAMANLARDA KAÇIRILARAK ESARET ALTINDA TUTULAN
VATANDAŞLARIMIZIN KATLEDİLMESİNİ
KINIYOR. YAKINLARINA ve ÜLKEMİZE BAŞSAĞLIĞI
DİLİYORUZ.
17.02.2021
Türkiye'de Hekimlerin Covid-19 Pandemisinde Çalışma Şartları, Aşı
Hakkındaki Görüşleri, Tutum ve Davranışları - Anketi
Aşağıdaki linkten ankete ulaşabilirsiniz.
https://docs.google.com/.../1OzaIyG11B4ZBOdvO08a2W26.../edit
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Danıştay’ın Son Kararı ile Birlikte Yargı Kararları Işığında, Öğretim
Üyelerinin Serbest Çalışma Hakkı Kazanımı
Geçtiğimiz günlerde, öğretim üyelerinin serbest çalışma hakkına ilişkin Danıştay 10.
Dairesi’nin iki kararı paylaşıldı. Kararların, Anayasa Mahkemesi’nin konu ile ilgili
iptal kararları ve hukukun genel ilkeleri ışığında verildiği görülmektedir:
1) Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında, 30 Ocak 2010 tarihinde “Tam Gün” adı
ile bilinen 5947 sayılı kanun ile hekimlere, öğretim üyelerine, güvencesiz, ayrımcı
çalışma koşullarının dayatıldığı bir süreç başlatılmıştır. Bu yasa ile aynı zamanda
öğretim üyelerinin, öteden beri kullanabildikleri mesai saatleri dışında çalışma hakkı
ortadan kaldırılmıştır. Anayasa Mahkemesi, bu yasağa ilişkin maddeyi iptal etmiştir.
2) 2011 Ağustos ayında 650 sayılı KHK ile ikinci kez tıp fakültesi öğretim üyelerine
mesai sonrası serbest çalışma yasağı getirilmiştir. Anayasa Mahkemesi,
kararnamenin bu maddelerini de iptal etmiştir.
3) 18 Ocak 2014 tarihinde 6514 sayılı yasa ile üçüncü kez öğretim üyelerine mesai
sonrası serbest meslek icrası yasağı getirilmiştir. Anayasa Mahkemesi, 6514 sayılı
yasanın yürürlüğe girdiği tarihte mesai sonrası serbest çalışmakta olan öğretim
üyelerinin haklı beklentilerinin korunması gerektiği gerekçesi ile bir iptal kararı daha
vermiştir.
4) 26 Kasım 2014 tarihinde 6569 sayılı yasa ile bu kez mesleğini serbest olarak icra
etmekte olan öğretim üyelerine üniversite ödeneği ve ek ödeme verilmeyeceğine
ilişkin düzenleme de 22.06.2016 tarihli Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir.
5) Danıştay 10. Dairesi’nin konuya ilişkin güncel kararlarında; 6514 sayılı kanunun
yürürlüğe girdiği 18 Ocak 2014 tarihinde, bir yükseköğretim kurumunda, öğretim
üyesi kadrosunda, görev yapmakta olan öğretim üyeleri arasında, o tarihte serbest
çalışan ya da çalışmayan şeklinde bir ayrım yapılamayacağı, o tarihte, bir
yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi kadrosunda bulunan bütün öğretim
üyelerinin haklı beklentilerinin hukukun genel ilkeleri uyarınca korunması gerektiği
vurgulanmıştır.
6) Danıştay 10. Dairesi, 18 Ocak 2014 tarihinde, bir yükseköğretim kurumunda,
öğretim üyesi kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyelerinin mesai saati
sonrası çalışabileceğini belirtmiştir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3.
maddesine göre öğretim üyeleri; profesör, doçent ve doktor öğretim üyesidir
(yardımcı doçent).
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7) Danıştay 10. Dairesi’nin kararı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumu Kanunu
kapsamında yer alan bütün üniversitelerin öğretim üyelerini kapsamaktadır. Sağlık
Bilimleri Üniversitesi de bu kapsamdan istisna değildir.
8) Öğretim üyelerinin bu haktan yararlanması için 18 Ocak 2014 tarihinden bu yana
aynı yükseköğretim kurumunda çalışıyor olması şart değildir. 18 Ocak 2014 tarihinde bir
yükseköğretim kurumunda, öğretim üyesi kadrosunda görev yapıyor olması yeterlidir.

9) Danıştay 10.Dairesi’nin bozma kararı henüz kesin hüküm niteliği kazanmamıştır. Ankara
Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi yeni bir karar verecektir. Bozma kararına
uyması durumunda bu hüküm kesin olma özelliği kazanacak; ilk kararında ısrar etmesi
halinde, dosya nihai sonuç için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na gidecektir.
10) Yeni bir karar verilinceye kadar Sağlık Bakanlığı’nın yapılacak başvuruları, Danıştay 10.
Dairesi’nin bozma kararının gerekçesi doğrultusunda değerlendirmesi ve hak kullanımını
engelleyici işlemlerden kaçınması hukuka uygun bir tutum olacaktır. Danıştay’ın bozma
kararı sonrası ay ile ifade edilen süreler içinde yeni bir kararın verilmesi beklenmektedir.
11) Türk Tabipleri Birliği tarafından uzun yıllardır, hekimlere, iş güvencesi olan, demokratik
işleyişe ve katılıma olanak veren, destekleyici bir iş ortamında, şiddetin olmadığı sağlıklı,
güvenli çalışma koşullarında, emeğin adil bir ücretle karşılandığı, tek bir işte çalışabilme
hakkının sağlanması istenilmektedir.
“Tam Gün” adı verilen düzenlemelerle güvencesiz, keyfi çalışma biçimleri, adaletsiz ücret
ödeme yöntemleri, kötü, ağır çalışma koşulları hekimlere dayatılmaktadır. Hekimlerin bu
uygulamalara eleştirileri, toplumun/insanların sağlık hakkını gözeten, insancıl çalışma
ortamı talepleri baskı, sindirme ve cezalandırma yöntemleri ile karşılanmaktadır.
Son örneği birlikte kullanılan üniversite tıp fakültelerinde olduğu gibi; başhekimin
keyfiyetine bırakılan sözleşmeli çalışmanın kabullenilmesi için, kanunda yer alan akademik
ve ekonomik haklar fiilen kullanılamaz hale getirilmektedir.
Türk Tabipleri Birliği, yasa, idari düzenleme ve uygulamalarla ortaya çıkan hak ihlallerine
karşı, uzun yıllara yayılan emek ve ısrarla, bütün yargısal süreçleri işletmeyi
önemsemektedir. Yukarıda bir kısmı belirtilen iptal başvurularının hazırlığında, AYM’de
görüşülmesi sırasında ilgili taraf olarak katkıda bulunmuştur. Danıştay 10. Dairesi’nin
paylaşılan kararları ayrımcılığı bir ölçüde ortadan kaldırabilecektir.
Bununla birlikte; hukuksuzluğa karşı her adımın, hep birlikte yürüteceğimiz insancıl,
güvenceli,
demokratik
çalışma
koşulları
mücadelemize
katkı
sağlayacağını
değerlendiriyoruz. Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
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03.03.2021

3 MART İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ
Resmi rakamlara göre 2019 yılında en az 1.149 kişi iş cinayetlerinde yaşamını
yitirdi, 422.837 iş kazası yaşandı. #işcinayetlerineson
Tüm Türkiye’de denetlenen işyeri sayısı sadece 3088. Bunun anlamı her 1000
işyerinden sadece 1’inin denetlendiğidir. #işcinayetlerineson
301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Davasında tutuklu sanık kalmadı. 4
sanığa 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama suçundan cezaya hükmeden
Yargıtay 12. Ceza Dairesi heyetinden üç hâkim değiştirildi, karar bozuldu,
tutukluların tamamı tahliye edildi. #işcinayetlerineson
İş cinayetlerinde her gün 35 işçi yaşamını yitiriyor. İş yerleri denetlenmiyor, iş
cinayetlerinde sorumlulara yaptırım uygulanmıyor. #işcinayetlerineson
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, sorunları çözmek için yetersizdir.
Bir
an
önce
kamucu
bir
anlayışla yeniden
düzenlenmelidir.
#işcinayetlerineson
İlgili bakanlıklar, üniversiteler, sendikalar, TMMOB ve TTB’den oluşan “İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü” zaman kaybetmeden hayata geçirilmeli;
denetimler,
düzenlemeler
bu
enstitü
tarafından
yapılmalıdır.#işcinayetlerineson
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İSG uzmanlarının, işçilerin örgütlenmesinin, sendikalaşmasının önündeki
engeller kaldırılmalıdır. Sendikasız uzman, sendikasız işçi, örgütsüz bir
çalışma yaşamı ile emekçiler tüm olumsuzluklara açık ve savunmasız bir
durumdadır. #işcinayetlerineson
İşverenleri temel sorumluluktan kurtaran, sorumluluğu bir günah keçisi
olarak iş güvenliği uzmanlarının üzerine yükleyen mevcut sistemde, önleyici
ve engelleyici bir faaliyetin organize edilmesi mümkün olmayacaktır.
#işcinayetlerineson
İşçilerde Covid-19 pozitif vaka oranı, Türkiye geneli vaka oranının 3,2 katıdır.
Salgın koşulları altında sağlıkçılar başta olmak üzere emekçiler için gerekli
tedbirler alınmamış, çarklar dönsün denilerek yurttaşlarımız salgına kurban
verilmiştir #işcinayetlerineson
İş cinayetleri ve iş kazalarının büyük çoğunluğu, bilimsel ve teknik ölçütler
doğrultusunda atılacak adımlar ile önlenebilir. “Geliyorum” demekte olan
facialara son vermek mümkündür. Bunun için insan hayatına ve emeğe değer
veren bir yaklaşım gerekmektedir. #işcinayetlerineson
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, öncelikle devletin ve işverenin
görevidir, sorumluluğu yükleyecek kurban arama anlayışına son verilmelidir.
#işcinayetlerineson
Amacı “işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve
güvenlik şartlarının iyileştirilmesi” olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu
amacına
uygun
olarak
baştan
aşağı
değiştirilmelidir.
#işcinayetlerineson
İş güvenliği uzmanlığı sistemi kamu eliyle sağlanacak şekilde yeniden
yapılandırılmalı,
hizmetin
piyasalaştırılmasına
son
verilmelidir.#işcinayetlerineson
Örgütlenme ve sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır.
Taşeronlaşma ve benzeri uygulamalara son verilmelidir.#işcinayetlerineson
İş kazaları ve cinayetlerinin sorumlularına yaptırım uygulanmalı, işveren,
ilgili kamu görevlileri ve sorumlular hakkında yargı süreçleri bağımsız bir
şekilde işletilmelidir. Sorumluların aklanmasına son verilmelidir. #Adalet
sağlanmalıdır.#işcinayetlerineson 04.03.2021
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05.03.2021
ÖNEMLİ VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğü hakkında.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hukuk Bürosu, Veri Sorumluları Sicil Bilgi
Sistemi’ne (VERBİS) kayıt işlemleri ve süreç basamaklarını içeren bir kılavuz
hazırladı.

08.03.2021
8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN
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11.03.2021

18.03.2021

18.03.2021
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İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU MESLEKTAŞIMIZ DR.ÖMER FARUK
GERGERLİOĞLU YALNIZ DEĞİLDİR.
TTB’nin Başvurusu Sonrası VERBİS’e Kayıt Süresi Uzatıldı
Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na 4
Mart 2021 tarihinde gönderilen yazıda “Yaşanmakta olan olağanüstü durum ve bu
dönemde sağlık hizmetlerinin temel odak noktasının halkın sağlığının korunması
olması gözetilerek, sağlık hizmeti sunan veri sorumlularının VERBİS’e kayıt ve
bildirim yükümlülüğünden 6698 sayılı Yasa’nın 16/2. maddesi uyarınca istisna
tutulmaları; bu talebimizin kabul edilmemesi halinde ise kayıt ve bildirim
yükümlülüğünün yerine getirilebileceği tarihin 31.12.2021’e kadar uzatılması” talep
edilmişti.
Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 11 Mart 2021 tarihinde
verilen kararla Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt ve
bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi için belirlenen süre 31 Aralık
2021 tarihine kadar uzatıldı.
Kurul tarafından alına karar, sağlık hizmetlerinde faaliyet gösteren veri
sorumlularının COVID-19 ile yoğun bir mücadele içinde oldukları bu
dönemde başka bir sürece odaklanmalarının önüne geçmesi bakımından
olumlu olmuştur.
Öte yandan TTB’nin yine 4 Mart 2021 tarihli başvurusunda belirttiği, sağlık
hizmeti sunan veri sorumlularının VERBİS’e kayıt ve bildirim
yükümlülüğünden istisna tutulmaları talebinin kurul tarafından olumlu
yönde değerlendirilmesine ilişkin beklentimiz sürmektedir.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
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20.03.2021
26.03.2021
Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS)
Değerli meslektaşlarımız;
Sağlık Bakanlığı 2012 yılından bu yana, mesleğini serbest olarak yürüten
hekimlerden, hastalarına ait kişisel ve sağlık bilgilerini bir veri sistemine
işlemelerini istemektedir. En son olarak da Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından 12.3.2021 tarihli bir yazıyla hekimlerin Muayene Bilgi
Yönetim Sistemi’ne (MBYS) veri girmesi istenmiştir. Bu yazıda, gereğini yerine
getirmeyenler hakkında 3359 sayılı kanunun ek 11. maddesi çerçevesinde
işlem yapılacağı bildirilmiştir. (EK-1) Sağlık Bakanlığı, ilgi tuttuğu aynı
konudaki 17.07.2020 tarih ve 1157 sayılı yazısındaki talebini yinelediğini
belirtmiştir.
Bakanlığın, meslektaşlarımızı sır saklama yükümlülüğünü ihlal etmeye
zorlayan bu işlemi hukuka aykırıdır. Hastaların Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 8. ve Anayasa’nın 20. maddesi ile korunan özel hayatın gizliliği
hakkını ihlal eder niteliktedir. Her ne kadar Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun 6. maddesinde, Sağlık Bakanlığı’na sağlık verilerinin işlenmesine
ilişkin bir yetki verilmişse de; aynı Kanunun 4. maddesinde bu yetkinin
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık ve meşru amaçlar için;
amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmesi gerekliliği düzenlenmiştir.
Bu nedenle bakanlık her somut durumda özel hayata ilişkin talep ettiği
bilgilerin;
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Belirlenen meşru amaçlardan hangisi için kullanılacağını,
Söz konusu amacın gerçekleştirilmesi için, özel hayatın gizliliği
hakkını ihlal etmeyecek, daha elverişli bir yolun neden
bulunmadığını (ihtiyaç duyulan bilgilerin anonimleştirilmesi,
istatistiki veriler şeklinde toplanması gibi)
Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeden belirlenen amacın neden
gerçekleştirilemeyeceğini,
Hastaların rızalarının alınması, hasta hekim arasında bulunması
zorunlu güven ilişkisi korunarak istenilen amaca neden
ulaşılamayacağını,
Hastaların çekinmeden sağlık hizmeti alma, hekimlerin sır saklama
yükümlülüğünü içeren güven ilişkisini zedeleyecek bir sınırlamanın
genel sağlık için zorunlu bir toplumsal ihtiyaca nasıl denk
düştüğünü ortaya koymakla yükümlüdür.

17.07.2020 tarihli yazısında hastalara ait kişisel sağlık verilerinin “kayıtdışı
ekonomi ile mücadele programı” kapsamında istediğini belirtmektedir. Söz
konusu amacın, özel hayatın korunması hakkının en hassas çekirdeğini içeren
kişisel sağlık verilerinin mahremiyetinin korunması hakkının ortadan
kaldırılması için demokratik bir toplumda gerekli, meşru ve ölçülü olmadığı
açıktır.
Sağlık Bakanlığı birliğimiz tarafından, hasta hekim arasındaki tedavi ilişkisi
yönünden elzem olan güven ilişkisinin korunabilmesi için bakanlığa bu
talebinin sebeplerini hukuken anlaşılır kılacak sorular yöneltilmiştir. Ancak
Sağlık Bakanlığı tarafından soyut gerekçeler belirtilerek talepte ısrar edilmiştir.
Yukarıda anılan ölçütler sağlanmaksızın, bakanlığın sağlık verilerini talep
etmesi kanun uyarınca mümkün olmadığı gibi, bakanlığa böylesi bir talepte
bulunma yetkisi veren bir kanuni düzenleme de yoktur. Her ne kadar
bakanlık, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 378. maddesinin
kendisine hasta verilerinin toplanıp işlenmesi yetkisi verdiğini ileri sürse de
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu söz konusu maddenin Anayasa’ya aykırı
olduğunu değerlendirmiş, itiraz yolu ile iptali için Anayasa Mahkemesi’ne
başvurmuştur. (EK-2) Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin hekimlere bakanlıkça istenen kişisel
sağlık verilerini paylaşma zorunluluğu getiren 27. maddesinin 8 fıkrasının da
Danıştay 15. Dairesi tarafından yürütmesi durdurulmuştur. (EK-3) Geçmişte
de aynı istemle tesis edilen düzenleyici işlemlere karşı birliğimiz ve birçok
meslek örgütü tarafından hukuki yollara başvurulmuş, yargı organları
bunların tamamını hukuka aykırı bularak iptal etmiştir(¹).
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Bu nedenle bakanlığın, yargı kararlarını görmezden gelen, hukuken kabul
edilebilir gerekçelere dayanmayan ve bir an önce geri çekilmesi gereken talebi,
sır saklama yükümlülüğü altındaki meslektaşlarımızın hastalarının bilgilerini
paylaşması için bir hukuka uygunluk sebebi oluşturmamaktadır.
Sağlık Bakanlığı, istemi yerine getirmeyenler hakkında 3359 sayılı kanunun ek
11. maddesi çerçevesinde işlem yapılacağını, buna göre önce iki kere uyarma
ve ardından para cezası verileceğini belirtmişse de; söz konusu madde 2014
yılında, sağlık hizmeti sunucularının başkaca bildirim yükümlülükleri
yönünden düzenlenmiş bir yaptırım hükmüdür. Kişisel Verileri Koruma
Kanunu’nun 2016 yılında yürürlüğe girmiş olması, özel hayatın ve kişisel
verilerin Anayasa ve uluslararası sözleşmelerdeki özel hükümlerle korunan
temel haklardan olması, ihlallerinin Türk Ceza Kanunu’nun 134-138 maddeleri
arasında ayrıca hapis cezası yaptırımına bağlanmış olması karşısında; bu
alandaki bildirim yükümlülüğünün çerçevesinin özel olarak düzenlenmesi
zorunludur. Anayasa’da ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerle
korunan bir hakkın sınırlandırılması şeklindeki bildirim yükümlülüğünün
kapsamı ve sınırlarının yasa ile düzenlenmesi, söz konusu bildirim
yükümlülüğüne aykırı fiiller ve yaptırımının da kanunilik ilkesine uygun
olarak yasa ile belirlenmesi gerekir.
6023 sayılı yasa ile mesleki deontolojiyi, hekimlerin haklarını ve halk sağlığını
korumak görevini üstlenen birliğimiz, bakanlığın kişilerin temel haklarını
hukuka aykırı olarak sınırlama sonucu doğuran, meslektaşlarımızı yaptırım
tehdidiyle mesleki yükümlülüklere aykırı davranmaya zorlayan işlemlerinin
geri alınması, hukuka uygun işlemlerin tesisi için gerekli girişimlerini
sürdürmeye devam edecektir. Hastalarımızın, ancak sırlarının saklanacağına
güven duyması halinde herhangi bir çekince hissetmeden, sağlıklarına ilişkin
bilgileri hekimine anlatabileceğini, yaşam ve sağlık hakkını koruma üzerine
kurulu mesleğimizi ancak meslek etiği kurallarını benimsediğimiz ölçüde
gereğince yerine getirebileceğimizi de meslektaşlarımızla bir kez daha
paylaşırız. Konuya ilişkin yazılı bir tebligat alan, daha fazla bilgi almak
isteyen, soru ve tereddütleri olan meslektaşlarımızın birliğimiz ve
odalarımızla iletişime geçmelerini için desteğinizi bekler, evrensel değerlerden
yana tutum alan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtiriz.
Saygılarımızla,
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
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EKLER:
1. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 12.3.2021 tarih ve
E.64706799 sayılı yazısı
2. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 378.maddesinin Anayasaya aykırı olduğunu değerlendirdiği
14 Eylül 2020 gün ve 2020/3261 YD İtiraz nolu kararı
3. Danıştay 15. Dairesinin Ayakta Teşhis ve Tedavi Sunulan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 27.maddesinin 8.fıkrasının yürütmesinin
durdurulmasına karar verdiği 15/01/2019 tarihli ve Esas No:2018/530 sayılı
kararı

Dipnotlar:
Danıştay 10. Dairesi'nin E. 2019/7264 K. 2019/4782 sayılı Kararıyla Sağlık
Bakanlığının Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları konulu 2015/17 sayılı Genelgesi
iptal edilmiştir.
1

Danıştay 15. Dairesi'nin E. 2015/2900 K. 2018/3876 sayılı Kararıyla Sağlık
Bakanlığının e-Nabız Projesi konulu 2015/5 sayılı Genelgesi iptal edilmiştir.
20.10.2016 tarihli Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması
Hakkında Yönetmeliğin, sağlık hizmet sunucularına verileri merkezi sağlık veri
sistemine göndermek yükümlülüğü getiren 15.maddesinin yürütmesi Danıştay 15.
Dairesi'nin E. 2018/844 sayılı ve 26.06.2018 tarihli kararıyla durdurulmuştur.
24.11.2017 tarihli koyduğu Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin
Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin sağlık
hizmet sunucularına verileri merkezi sağlık veri sistemine göndermek yükümlülüğü
getiren 5.maddesinin 8.fıkrasının yürütmesi Danıştay 15. Dairesi tarafından E.
2018/1490 sayılı ve 09.10.2018 tarihli kararla durdurulmuştur. Bu karara yapılan
itiraz da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından YD İtiraz no:2018/801
sayılı ve 30.01.2019 tarihli kararla reddedilmiştir.26.03.2021

70

KOCAELİ TABİP ODASI 2020-2021 ÇALIŞMA RAPORU

01.04.2021
1 Nisan "Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanları" Saygı Duruşu
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Sağlık Şehitleri Hatıra Ormanı 31.03.2021

ÖZGÜR KOCAELİ GAZETESİ DR.ÖMER ARDAMAN RÖPORTAJI 07.04.2021
KOCAELİ TABİP ODASI BAŞKANI AÇIKLADI:MUTANT VİRÜS ORANI %30

Kocaeli’de vaka sayılarının hızla yükseldiğini ve önlemlere daha fazla
dikkat etmek gerektiğini söyleyen Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ömer Ardaman,
Kocaeli’deki vakaların yüzde 30’unun mutant olduğunu söyleyerek tablonun
ağırlaşabileceğine dikkat çekti.
Kocaeli’de koronavirüs vaka sayılarının her geçen gün giderek
artmasına karşı Kocaeli Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Ömer Ardaman,
vatandaşları uyardı. Daha fazla önlem alınması gerektiğini ve normalden
daha dikkatli davranmak gerektiğini söyleyen Dr. Armadan, Kocaeli için
sevindirici olan bir noktayı da açıkladı. Yoğun Bakım yatağı ve servislerde
yatak bulunduğunu belirten Ardaman, ancak vaka sayısının bu düzeyde
yükselmeye devam etmesi halinde hastanelerde de ciddi sıkıntıların
yaşanabileceğini kaydetti.
YOĞUN BAKIMLARDA CİDDİ SIKINTI YOK
Vaka sayılarının çok yüksek olduğunu belirten Ardaman, “Yeni
dönemde virüs gençleri ve çocukları da çok tutmaya başladı. Şu anda
yoğun bakımlarda çok ciddi bir sıkıntı yok. Servislerde de yatak bulmak
çok büyük sıkıntı olmuyor. Bir hastanede bulunmazsa başka bir
hastanede yatak bulunabiliyor. Ancak bu vaka artışı hızıyla yakında
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hastanelerde de ciddi sıkıntılar baş gösterecektir. Şu anda yoğun bakım
ve servis yataklarında diğer illerden iyi durumdayız” dedi.
AŞI ÇOK ÖNEMLİ
Kocaeli’de mevcut vakaların yüzde 30’nun mutant virüs olduğunu
söyleyen Dr. Ardaman, “Mutant virüs çok hızlı yayılıyor. Bu nedenle daha
fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Aşı sırası gelenler mutlaka aşılarını
yapmalı. Aşı hastalığın daha hafif atlatılmasını ve ölüm oranlarının az
olmasını sağlıyor. Virüsün daha fazla yaygınlaşmaması için daha fazla
dikkat etmeliyiz. Tedbirlere daha çok uymalıyız” diye konuştu.
13.04.2021
Osmaniye'de

gerçekleşen,

bir

yargı

mensubu

savcının,

meslektaşımızdan kendisine öncelikli muayene istemesiyle başlayan
ve sonrasında yetkisini kullanarak, meslektaşımızı adliyeye zorla
getirten tutumunu kınıyoruz. Hekimler ve Savcılar Kurulu'nun gerekli
hukuki işlemleri başlatmasını talep ediyoruz. Hekim arkadaşımızın
yanındayız.

KOCAELİ TABİP ODASI

"YAŞAM HAKKIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ" 15 NİSAN 2021 PERŞEMBE BASIN
AÇIKLAMAMIZ
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Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz
Ölümleri Durdurun
13 Nisan Çarşamba günü Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan iki haftalık “kısmi
kapanma” 1 Mart’tan bu yana uygulanan “kontrolsüz normalleşememe” halinin
ne denli başarısız olduğunun ifadesidir. Yeni kısıtlamalar adı altında alınan
önlemler de iktidarın pandemi sürecine dönük bilimdışı bir anlayışın ürünüdür.
Alındığı söylenen önlemler, ölümleri durdurmayacak, sağlık çalışanlarının
karşılaştığı zorlu koşulları değiştirmeyecektir.
Pandemi yoksulları ve işçileri vurmaktadır. Her gün bir uçak dolusu yurttaşımızı
toprağa veriyoruz. Her gün yurttaşların onbinlercesini hasta eden pandemiyle
ve pandeminin kötü yönetimiyle karşı karşıyayız. İktidar bilimin, meslek
örgütlerinin sesine kulağını tıkamakta, sermayenin çıkarlarına uygun kararları
uygulamaktadır. Bu tedbirler paketi halkı oyalama paketidir.
Yaşadıklarımız, Gabriel Garcia Marquez’in “Kırmızı Pazartesi” romanındaki gibi
her şeyin herkesin gözü önünde olmasını andırıyor. Böyle olacağını başta Sağlık
Bakanlığı olmak üzere bütün yönetenler biliyordu. Ancak tüm uyarılarımıza
rağmen gereken önlemleri almak yerine tabloyu seyretmekle yetindiler. Baştan
beri yaptıkları gibi hala SALGINı yönetmek yerine ALGIyı yönetmeye
çalışıyorlar; “aşı umudu tacirliği” yaparak insanları oyalıyorlar. Mızrak çuvala
sığmayınca da “Maske, Mesafe, Hijyen” tekerlemesiyle suçu vatandaşlara
atıyorlar.
Bir yıldır her zaman olduğu gibi mesleğimizin ve meslek örgütümüzün üzerimize
yüklediği sorumlulukla söylenmeyeni söylemeye, görünmeyeni görünür kılmaya
çalıştık. Halk sağlığını önceleyen bilimsel bilgiler ışığında salgının ilk gününden
itibaren Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler talep ettik, randevu taleplerimize yanıt
gelmedi. 50 metreye varan yazılar yazdık, cevap alamadık, medya aracılığıyla
uyardık yapılması gerekenleri söyledik ama duyulmadık. Bugün buradayız çünkü
duymama görmeme şansınız yok, bugün buradayız çünkü ölümleri görmeye
tahammülümüz kalmadı, meslektaşlarımızın tükendiğine tanıklık etmeye
tahammülümüz kalmadı!
Bugün geldiğimiz noktada, eksik, yanlış, tutarsız politikalar, başarısız salgın
yönetimi neticesinde kontrol altına alınamayan COVID-19 pandemisi üçüncü ve
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en büyük pikini yapıyor. Günlük vaka sayıları 60 bine dayandı, can kayıpları
gerçek rakamların ancak üçte birini yansıtan resmi rakamlarda bile 250’yi aştı.
Hastanelerimiz COVID-19 hastalarıyla doldu, yeni açılan servisler dahi ihtiyacı
karşılamaya yetmiyor, yoğun bakımlarda yer bulunamıyor. Her gün çaresizlik
içinde yeni ölümlere tanıklık etmekten tükeniyoruz. Bu tablodan sadece
COVID-19 hastaları değil, COVID-19 dışı hastalarımız da mağdur oluyor,
ertelenemez sağlık sorunları için gereken hizmete ulaşamıyorlar.
Yeter! Bin defa yeter!
Bu kâbusu hep birlikte durduralım.
Türk Tabipleri Birliği olarak bugün, bu saatte sağlık çalışanları olarak iktidarı
uyarmak, topluma çağrıda bulunmak için “YAŞAM HAKKIMIZDAN
VAZGEÇMİYORUZ! Ölümleri Durdurun!” diye haykırmak için Ankara’da Ulus
Meydanı’ndayız ve Türkiye’nin bütün illerinde de Sağlık Müdürlükleri
önündeyiz.
TTB olarak iktidarı bir kere daha uyarıyoruz: Geç kaldınız, önlenebilir ölümleri
önlemediniz! Her gün yüzlerce insanımızı kaybettiğimiz son durumda acil
adımlar atılmalıdır:


Mevcut sağlık politikalarının başarısız olduğu artık kabul edilmeli;
sağlığa bütüncül bakan toplum ve sağlık örgütlerinin katılımıyla
dayanışma içerisinde yeni bir sağlık sistemi kurulmalıdır.



Pandemi ile mücadele, derhal geniş katılımlı yerel pandemi kurullarına
devredilmelidir. Bu kurullara yerel yönetimler, sağlık emek ve meslek
örgütleri ve toplum dahil edilmelidir.



Bilimsel kriterlere uygun filyasyon çalışmalarına hızla başlanıp salgının
ilk kaynağına ulaşılmalı, bireyler hastalanmadan veya hastaneye
gelmeden gerekli adımlar atılmalıdır.



Çalışanlar sosyal ve ekonomik hiçbir kayba uğratılmadan; AVM,
fabrika, lokanta, atölye, şantiye gibi kalabalık ve kapalı alanlar derhal
kapatılmalıdır. En az 14 gün, tercihen 28 gün zorunlu üretim alanları
dışında çalışanlar hiçbir şekilde mağdur edilmeden çarklar
durdurulmalıdır. Zorunlu üretim alanlarında çalışanlar için işyerine
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ulaşmada ve iş yerlerinde fiziksel önlemler alınmalı, dönüşümlü çalışma
modelleri ile çalışma ortamlarında bulunan sayısı azaltılmalıdır.


Uluslararası dolaşım en aza indirgenmeli ve yalnızca çok gerekli
şartlarda olmalı, yurtdışı seyahatlerinde 14 gün karantina uygulanmalıdır.



Aşılamada hedef toplumsal bağışıklık olmalıdır. Etkili bir aşılama
programı uygulanmalıdır. Aşı temini ile ilgili süreç şeffaf bir biçimde
kamuoyu ile paylaşılmalı, toplumun önüne net bir aşı takvimi konulmalıdır.
Mevcut durumda hızlı aşılama salgınla mücadelenin en önemli parçasıdır.
Aşıda patenti ortadan kaldıracak uluslararası adımlar atılmalıdır.



Sağlık çalışanlarının mevcut pandeminin yükü yetmezmiş gibi iktidarın
vurdumduymazlığıyla daha da tükendiği görülmelidir. COVID-19’un
meslek hastalığı kabul edilmesi gibi basit bir adımın bile atılmaması halen
bir ayıp olarak ortada durmaktadır. Halen atanmayı bekleyen ve KHK ile
gerekçe gösterilmeden ihraç edilmiş tüm sağlık çalışanları hızla salgınla
mücadelede yerlerini almalıdır. Sağlık çalışanları artık dinlenebilmelidir.
Bilim insanlarına çağrımızdır: Verilerin kamuoyu ile paylaşılmadığı, bağımsız
bilimsel çalışmaların engellendiği şartlarda sınırlı sayıda da olsa eldeki mevcut
verileri ile ülkenin, bölgelerin, risk gruplarının özgün durumlarının gösterilmesi
gerekir. Bilim insanları yayın üretme konusunda Bakanlığın çizdiği çerçevenin
dışına çıkmalıdır; TTB bilimsel sorumluluğu almaya hazırdır.
Topluma çağrımızdır: Sosyal haklarımızın korunması; temel gıda, su, ısınma,
barınma, temizlik ihtiyaçlarınızın karşılanması salgınla mücadelede iktidarın
görevidir. Temiz hava, güneş ve fiziksel hareketliliğinizi sağlayacak alanlar ve
düzenlemeler organize etmek yine iktidarın sorumluluğundadır. Ekonomik
çıkarlar için sağlığımızı hiçe atarak çalıştırıldığımız işyeri ortamlarına gitmemeyi
talep etmek en doğal sağlık hakkı talebimizdir. Hareketliliği azaltıp bulaşı
önlememiz için ekonomik destek, zamanında aşılanma, şeffaf bilgi edinme
yurttaşlık haklarımızdır.
Uyarılarımıza rağmen yanlış sağlık politikalarında ısrar edilmesi, sosyal
cinayettir.
Toplumun ve sağlık çalışanlarının canını ve sağlığını
vurdumduymazlığına daha fazla tahammülümüz kalmamıştır.
Siyasi ve ekonomik çıkarları değil insanı önceleyin!

riske

atan
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Artık tükendik, söylenecek sözümüzü tükettik. Çığlığımızla buradayız!
Bu çığlık hepimizin!
Kamuoyuna ve basına saygılarımızla duyururuz.
Türk Tabipleri Birliği
Türk Dişhekimleri Birliği
Türk Eczacıları Birliği
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği
Türk Hemşireler Derneği

BASINA VE KAMUOYUNA 21.04.2021
21 Nisan bugün Körfez ilçemizdeki sülfirik asit üretim tesisi ile ilgili
ÇED Halkın katılım toplantısı yapılacağı bildirilmiştir. Bugün ki pandemi
koşullarında tüm toplantılar yasaklanırken ve hatta zorunlu olmadıkça
halkımızın dışarı çıkmasının önüne geçilmeye çalışıldığı, kişilerin evde
kalmaya davet edildiği bir dönemde bu toplantının yapılması Covid 19
yayılımı açısından çok risklidir. Ya da halkımız bulaş ihtimali nedeniyle
toplantıya katılamayacak ve itiraz hakkını kullanamayacaktır.
Sülfirik asit yanıcı bir madde değil ama aşırı koroziv ve su dahil birçok
maddeyle reaksiyona giriyor, ısı çıkmasına ve sonrasında patlamalara ve
toksit gaz emisyonlarına neden olabiliyor. Petrokimya tesisin yanı
başında olması sızıntı durumunda felaketlere neden olabilir.
Körfez ilçemizin mevcut durumuna ilaveten ekleyeceği atıklar geri
dönülemez sorunlar açabilir. Böyle bir tesisin tek başına atık değerleri
değil kümülatif etkisinin değerlendirilerek yapılması gerekir.
Sülfirik asit başta göz , cilt, solunum sistemi ve gastrointestinal (mide
bağırsak) sisteminde toksik bir maddedir. Böyle bir tesisin kurulumunda
SED (sağlık etki değerlendirmesi )’nin yapılarak onaya sunulması gerekir.
Bu değerlendirmeler ışığında, toplantının pandemi sonrasına ertelenmesi,
atıklar açısından kümülatif değerlendirmenin yapılması ve en önemlisi
çevre halkın sağlığına etkisinin görülebilmesi açısından SED yapılarak
toplantının düzenlenmesi uygundur görüşündeyiz. Saygılarımızla.
Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN
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29.04.2021 / 1 MAYIS BASIN AÇIKLAMAMIZ
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19.05.2021
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SAĞLIKTA ŞİDDET SON BULSUN!! 28.05.2021

CUMHURİYETİMİZE VE ATATÜRK’E HAKARET ÜLKEYE İHANETTİR
!..
Ayasofya ilk olarak Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından, 532537 yılları arasında inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup,
1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından alınmasından sonra Fatih
Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür. Kurtuluş savaşı ve
Cumhuriyet’in ilanından sonra Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 1934 tarih ve
7/1589 sayılı kararıyla müzeye çevrilmiştir. Son olarak Danıştay 10. Dairesi
Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli
Bakanlar Kurulu kararını 02.07.2020 tarihinde iptal etmiştir.
Geçtiğimiz hafta Cuma namazında İstanbul’da Ayasofya’da düzenlenen
bir programda eski imam Mustafa Demirkan, Cumhurbaşkanı’nın ve TBMM
Başkanı’nın dinlediği sırada “Ayasofya gibi mabetler, mabet olarak kalması
için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve
namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim
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olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini
mukadder buyurma” ifadelerini kullandı.
Halkımız nezdinde büyük öfke ve üzüntü yaratan, ülkemizin kurtarıcısı
ve kurucusu ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
gıyabında ve Cumhuriyetimizin kurucu kadroları kastedilerek sarf edilen bu
sözleri şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Şunu da açıkça ifade etmek isteriz ki ;
Cumhurbaşkanı’nın huzurunda
Atatürk’e beddua etme cüretinde
bulunulması kabul edilemez. Ayrıca devletin en yüksek makamlarında
bulunan kişilerin önünde bu sözlerin sarf edilmesine izin veren, göz yuman ve
cesaret veren tüm yetkili ve sorumluları da esefle kınıyor ve savcıları harekete
geçmeye davet ediyoruz. Ama aradan geçen bir hafta içerisinde bu konuda ne
yazık ki herhangi ciddi bir işlem başlatılmamış olması üzüntümüzü ve
öfkemizi arttırmıştır.
Ülkemizde son yıllarda giderek artan Cumhuriyet ilke ve inkilaplarına karşı
düşmanlık ve Atatürk’e hakaret maalesef artık sistematik bir hal almıştır. Bu
olay ilk ve tesadüf de olmayıp geçtiğimiz yıl Temmuz ayında pandemi
kuralları hiçe sayılarak düzenlenen Ayosofya’nın yeniden ibadete açılış günü
etkinliklerinde, devlet memuru ve T.C Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş elinde kılıcıyla Atatürk’e ve cumhuriyet kadrolarına lanet okumuştur.
Yine geçtiğimiz günlerde Düzce Akçakoca Müftüsü bir cuma vaazında
“Selanik Göçmenleri” için kullandığı ifadelerle infaale yol açmış ve büyük
tepkiye neden olmuştur. Bu gibi hareketlerin halkımızı bölerek saflara
ayırmak ve kutuplaştırarak siyasi kazanç elde etmek gibi tehlikeli bir
stratejinin parçası olduğunu üzülerek görmekteyiz.
2019 yılında yapılan bir çalışmada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın göreve başladığı 2014 yılından 2019 yılı sonuna kadar olan
dönemde, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 63 bin 41 kişiye dava açılmış, bu
davalarda yargılanan 9 bin 554 kişi mahkum olmuştur. Aynı hassasiyetin ülkemizin
kurtarıcısı, kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’e
gösterilmeyip, hakaret ve lanet girişimlerine göz yumulması halkımızın vicdanında
kabul edilmemiştir ve bundan sonra da kabul görmeyecektir.
Şüphesiz ki tarihin tekerrürden ibaret olduğunu biliyoruz. Kurtuluş savaşı
yıllarımızda ülkemiz emperyalistler devletler tarafından işgal edildiğinde; işgale
karşı direnen Mustafa Kemal Paşa önderliğinde ki Kuvva-i Milliye güçlerine karşı
İstanbul’daki Saltanat ve Saray Hükümeti tarafından, milli direnişe karşı saldırılar
yapılmış, isyanlar çıkartılmış, saray iktidarının bazı din adamları tarafından
Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının aleyhinde beyannameler yayınlamış ve bu
beyannameler işgal kuvvetlerine ait uçaklardan Anadolu üzerine atılmıştır….Ama
hepsi Atatürk’ün sözündeki gibi “geldikleri gibi gitmişlerdir”… 04.06.2021

Kocaeli Tabip Odası
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COVID-19 PANDEMİSİNDE KAYBETTİĞİMİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ

KARDİYOLOJİ UZMANI DR.AYDIN ÜNSAL - 20 KASIM 2020
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DR.MEHMET KARAKUM - 03 ARALIK 2020

AMELİYATHANE SİTERİLİZASYON GÖREVLİSİ İSMAİL KENAR- 18 ARALIK
2020
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BİYOKİMYA UZMANI DR.LÜTFİ ÇETİNKAYA - 27 ARALIK 2020

DOĞUMHANE GÖREVLİSİ AŞKIN DEMİRÖREN - 16 OCAK 2021
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ODA TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER:
1- Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan 9 öğrenciye eğitim bursu
verildi. 2021 Eğitim Öğretim Yılı boyunca.
2- Üyelerimize maske ve siperlik dağıtımı

ODA ALT YAPI VE TADİLAT ÇALIŞMALARI:
1- 2021 döneminde kanalizasyon sistemi yenilendi.
ALINAN DEMİRBAŞLAR
1- GÖKKUŞAĞI BİLGİSAYAR BARKAVİZYON: 3.500.00 TL.

TOPLANTI, ZİYARET VE ETKİNLİKLERDEN BAZI KARELER
21.08.2020
KOCAELİ TABİP ODASI YENİ YÖNETİMİNİN KÖRFEZ
MARMARA HASTANESİNE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
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09.09.2020
Kocaeli Tabip Odası Başkanı Dr.Ömer Ardaman ve Yönetim Kurulu
üyesi Dr.Mehmet Ayas, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Dr.Şenol Ergüney'i
makamında ziyaret ettiler.

11.09.2020
Kocaeli Diş Hekimleri Odası'nın Yönetim Kurulu'muza Tebrik
Ziyareti
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15.09.2020
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'ın Yönetim
Kurulu'muza tebrik ziyareti

24.09.2020
KOCAELİ BAROSU'NUN ODAMIZI ZİYARETİ
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25.09.2020
İZMİT KENT KONSEYİ'NİN ODAMIZI ZİYARETİ

15.10.2020
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR.YÜKSEL PEHLEVAN'A TEBRİK
ZİYARETİMİZ
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19.10.2020
İZMİT KENT KONSEYİ BAŞKANI HÜSEYİN EROL'A ZİYARETİMİZ

22.10.2020
KOCAELİ DİŞ HEKİMLERİ ODASI'NA TEBRİK ZİYARETİMİZ
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10.11.2020
10 KASIM ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNMA TÖRENİ

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI Sn.FATMA HÜRRİYET KAPLAN
MAKAMINDA ZİYARET EDİLEREK, İZMİT MUHTARLARINA VE İZMEK
İÇİN COVID-19 EĞİTİMİNİN İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YAPILMASI PLANLANDI.
11.11.2020
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAYIN TAHİR BÜYÜKAKIN'I
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.
13.11.2020

31.03.2021
SAĞLIK ŞEHİTLERİ HATIRA ORMANI FİDAN DİKİMİ
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YILIN SAĞLIKÇILARI ÖDÜL TÖRENİ- KTO BAŞKANI Dr.ÖMER
ARDAMAN
10.06.2021

İZMİT BELEDİYESİ ALZHEİMER YAŞAM EVİ AÇILIŞ TÖRENİ- KTO
BAŞKANI Dr.ÖMER ARDAMAN KATILDI.09.06.2021
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14 MART TIP HAFTASI ETKİNLİKLERİNDEN KARELER
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"8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ, KADIN ÇALIŞAN
OLMAK COVİD-19 PANDEMİSİNDE SON DURUM VE AŞILAR"
KONULU SÖYLEŞİMİZ.

09.03.2021
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14 MART 2021 ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNMA TÖRENİ

14 MART 2021
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MESLEKTE 60.YILINI DOLDURAN Dr.NEDRET DONAT'A ZİYARET ve PLAKET
SUNUMU

PANDEMİDE ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONULU SÖYLEŞİ -DR.SELCEN ESENYEL& MODERATÖR
Dr.HÜSEYİN AKTÜRK
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ÇINARLARLA SÖYLEŞİ – MODERATÖR DR.ÖMER ARDAMAN – MESLEKTE 50-60
YILINI
DOLDURAN HEKİMLERE PLAKET VERİLDİ.

VERBİS ÖZEL HEKİMLİKTE MALİ KONULAR- KONUKLAR KTO AVUKATI AV.ALİ
HAYDAR KONCA & KTO MALİ MÜŞAVİRİ ALİCAN LİKOS- MODERATÖR Dr.ARZU
ÖZYER BEKTAŞ
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8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KADIN ÇALIŞAN OLMAK COVİD-19
PANDEMİSİNDE AŞILAR- PROF.DR.SILA AKHAN & Prof.Dr.ÇİĞMDEM
ÇAĞLAYAN- MODERATÖR Dr.MEHTAP YILMAZ MAÇKALI

14 MART TIP HAFTASI DR.AKIN YILMAZ TENİS TURNUVASI
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KOCAELİ TABİP ODASI İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU 2020-2021 ÇALIŞMALARI

9.11.2020- Komisyon’un

ilk toplantısı Kocaeli Tabip Odasında

pandemi

kurallarına dikkat edilerek yapıldı. Divan Başkanı Dr Ömer Faruk Gerek
yönetiminde Başkan ve genel sekreter belirlendi. Başkan Dr Ayşegül Kömürcü,
Genel Sekreterliğe Dr Burak Fahri Özçelik seçildi.
13.11.2020-İşyeri hekimliği komisyonu toplantısı internet üzerinden yapıldı.İşyeri
hekimliği komisyonu olarak, Covid-19 pandemi sürecince İşyerlerinde filyasyon
sürecini içeren sunum hazırlanması ve Tüm işyeri hekimlerine sunum yapılması
planlandı ve çalışmalara başlandı. Kocaeli Tabip Odası olarak zoom programı
edinilip geniş kitlere ulaşılması planlandı.
19.11.2020-Kocaeli Tabip Odası İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak, Türk Tabipler
Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısına uzaktan katılım sağlandı.
24.11.2020-İşyeri

Hekimliği

Komisyonu

Başkanından,

komisyona

internet

üzerinden işyerlerindeki Covid-19 filyasyonu konulu sunum yapıldı.
26.12.2020-komisyon

üyesi

Dr

Ünal

Çakıcı

işyerlerinde

filyasyon

konulu

sunumunu zoom üzerinde komisyona yaptı. Kocaeli tabip odasının zoom programı
edinmesi önerildi. Kocaeli Tabip odası olarak zoom programı almak için ilgili firma
ile görüşüldü.
24.12.2020-TTB İşçi Sağlığı ve İŞYERİ Hekimliği Kolunun “işyerlerinde Covid19
kapsamında Havalandırma Tedbirleri” eğitimine uzaktan katılım sağlandı.
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KOCAELİ TABİP ODASI
01/07/2020-31/05/2021
GELİR GİDER DÖKÜMÜ
GELİR

GİDER

AİDAT GELİRİ

525.875,77

PERSONEL GİDERİ MAAŞ + TAZMİNAT

158.438,61

ÜYE GİRİŞ AİDAT GELİRİ

8.465,00

STOPAJ

38.145,23

KİMLİK GELİRİ

5.187,63

SGK PRİMİ

68.749,32

PROTOKOL DEFTERİ - TEFTİŞ DENETİM DEFT.

9.315,00

ELEKTRİK - SU GİDERİ

6.813,00

BELGE GELİRİ

10.260,00

HABERLEŞME GİDERİ (POSTA-SMS-TLF.-MAİL)

24.480,31

TL MEVDUAT FAİZ GELİRİ

9.696,51

MUHASEBE ÜCRETİ

13.100,00

AİDAT FAİZ GELİRİ

6.233,35

NOTER - DAMGA VERGİ ÜCRETİ

1.917,34

İCRA TAKİP MASRAF GELİRİ

620,00

ÖĞRENCİ BURS ve ŞARTLI BAĞIŞ GİDERİ

6.600,00

OTO ARMA GELİRİ

20,00

DOĞALGAZ GİDERİ

4.193,00

ŞARTLI BAĞIŞ GELİRİ

80,00

T.O. ETKİNLİK İKRAM VE AĞIRLAMA GİDERİ

6.011,49

ÇİÇEK - ÇELENK GİDERİ

2.638,00

İLKYARDIM KURS BEDELİ
ONAY BELGE GELİRİ

60,00

KIRTASİYE GİDERİ

5.971,88

MEVZUAT KİTAP GELİRİ

50,00

NAKLİYE KARGO GİDERİ

5.824,67

SEÇİM KURUL İADE

134,00

TTB GENEL MRK BİRLİK BORCU

68.359,90

TTB OTO ARMASI KİMLİK BEDELİ

2.218,79

ORG. GİDERİ ( ETKİNLİK - ULAŞIM KONAKLAMA MİTİNG YOL )

6.267,19

BANKA İŞLEM GİDERİ

4.649,86

TAMİR BAKIM GİDERLERİ

9.165,88

HUKUK BÜROSU GİDERİ

16.500,00

İCRA TAKİP MAHKEME MASRAFLARI

2.519,53

BİLGS.PROG. SERVİS BEDELİ

4.668,22

BİNA EMLAK ÇEVRE TEMZ. REKLAM VRG.
TEMİZLİK MALZ. HIRDAVAT VS. ÇEŞİTLİ GİDERLER

5.137,40

WEB SAYFA HİZMETİ

649,00

14 MART FAALİYET GİDERLERİ

11.642,51

TTB PROTOKOL DEFTER GİDERİ

9.189,00

TTB ROZET ANAHTARLIK BEDELİ
İŞYERİ SİGORTA BEDELİ

1.721,00

TIBBİ MALZEME GİDERİ - KOVİD 19

5.184,00

İLK YARDIM KURS GİDERİ

YILLIK GELİR TOPLAM :
2020 HAZİRAN AYI DEVİR KASA VE BANKA BAK.
TOP:

575.997,26

SAYFA TOPLAM :

938.497,53

362.500,27

DEMİRBAŞ ALIMI

6.441,42

GENEL KURUL SEÇİM MASRAFLARI

18.090,11
YILLIK GİDER TOPLAM :

2021 MAYIS AYI KASA VE BANKA BAKİYE TOPLAM

SAYFA TOPLAM :

515.286,66
423.210,87

938.497,53

MAYIS 2021 BAKİYE DETAY:
KASA HESABI:

20.611,99

ZİRAAT BANKASI:

636,90

İŞ BNK - VADESİZ HESAP:

1.458,02

İŞ BANK VADELİ HESAP :

131.469,58

İŞ BNK EURO VADELİ HESAP:

225.442,33

POS HSB. İŞ BNK

43.592,05

AY SONU GENEL TOPLAM :

423.210,87

TTB GENEL MERKEZ KALAN BORÇ BAKİYESİ :

0,00
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KOCAELİ TABİP ODASI
01/06/2021-31/03/2022
TAHMİNİ BÜTÇE
GELİR

GİDER

AİDAT GELİRİ

529.000,00

PERSONEL GİDERİ

154.100,00

ÜYE GİRİŞ AİDAT GELİRİ

5.220,00

ÖDENEN STOPAJ

39.600,00

KİMLİK GELİRİ

3.420,00

ÖDENEN SGK PRİMİ

64.075,00

PROTOKOL DEFTERİ

7.090,00

ELEKTRİK - SU GİDERİ

5.758,00

BELGE GELİRİ

10.380,00

HABERLEŞME (POSTA SMS TLF MAİL ) GİDERİ

29.370,00

SORUŞTURMA İCRA TAKİP GELİRİ

1.700,00

MUHASEBE ÜCRETİ

13.600,00

YABANCI PARA FAİZ GELİRİ

9.450,00

NOTER GİDERİ

2.000,00

AİDAT FAİZ GELİRİ

12.450,00

ÖĞRENCİ BURS - ŞARTLI BAĞIŞ GİDERİ

24.000,00

DOĞALGAZ GİDERİ

5.245,00

T.O. ETKİNLİK İKRAM VE AĞIRLAMA ORG.GİDERİ

9.500,00

ÇİÇEK - ÇELENK GİDERİ

6.000,00

KIRTASİYE GİDERİ

8.000,00

İCRA TAKİP

3.500,00

14 MART FAALİYET GİDERLERİ

25.000,00

NAKLİYE ULAŞIM KARGO GİDERİ

11.420,00

OTO ARMASI KİMLİK GİDERİ

3.250,00

TTB MERKEZ HİSSESİ

57.599,00

TTB MERKEZ PROTOKOL DEF. BEDELİ

3.500,00

ORG. GİDERİ ( ETKİNLİK - ULAŞIM KONAKLAMA MİTİNG YOL )

25.073,00

T.O. TEMİZLİK MALZ.- ZÜCCAİYE-HIRDAVAT VS.
GİDERLER

6.396,00

BANKA İŞLEM GİDERİ

7.500,00

TAMİR BAKIM GİDERLERİ

4.200,00

HUKUK BÜROSU VE MAHKEME MASRAFLARI

15.000,00

WEB SAYFA HİZMETİ

5.000,00

BİNA SİGORTA GİDERİ

2.000,00

GENEL KURUL SEÇİM MASRAFLARI

17.000,00

KIDEM TAZMİNATI

153.315,46

BİNA ÇEVRE TEMZ. EMLAK VERGİ

3.500,00

ROZET PLAKET AFİŞ GİDERİ

2.500,00

BİLGİSAYAR SİSTEMİ SERVİS BEDELİ

2.500,00

MAYIS 2021 KASA BANKA MEVCUT
TOPLAM : 423.210,87

TOPLAM :

1.001.920,87

MART 2022 TAHMİNİ KASA VE BANKA TOPLAMI : 292.419,41
TOPLAM :

1.001.920,87
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