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SAYIN MESLEKTAŞLARIM,
Kocaeli Tabip Odası’nın 15/04/2012 tarihinde göreve başlayan yönetimi 2 yıllık süresini tamamlamıştır. Bu süreç içinde
sağlıkta şiddet giderek tırmanmıştır. Bir meslektaşımız hasta yakını tarafından katledilmiş, bir meslektaşımızın ise sistemin
yüküne dayanamayıp intihar etmiş olmasına rağmen TBMM Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu’nun önerileri dikkate
alınmamış, iktidar tarafından hiçbir somut adım atılmamıştır.
Aile Sağlığı Merkezlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılan meslektaşlarımızın sözleşmelerinde olmamasına rağmen adli
nöbetler, defin ruhsatı işlemleri, acil ve 112 nöbetleri zorla tutturulmaya çalışılmış; sözleşmeli olmalarından kaynaklanan iş
güvencesinin olmaması nedeni ile sürekli tehdit ve baskıya maruz bırakılmışlardır.
Acil servislerdeki deneyimli meslektaşlarımızın ASM’lere geçmesi sonucu uzman hekimlere zorla acil nöbetleri
tutturulmaya çalışılmış, hem hekimler sıkıntılarla karşılaşmış, hem de halkın sağlığı tehlikeye atılmıştır.
Kamu Hastaneler Birliği adıyla, Devlet Hastaneleri özerkleştirilmiş bir sürü yönetici kadrosu icat edilerek siyasi olarak
doldurulmuştur. Bu yapılanma aynen TTB’nin öngördüğü gibi iş güvencesinin ortadan kalkmasını, mobbing uygulamalarını
beraberinde getirmiştir.
Gezi olayları ile başlayan süreçte Tabip Odalarının gönüllü olarak yaralananlara yardım etmesi soruşturulmuş, cezalar
verilmeye çalışılmış ve sonuçta intikam yasaları çıkarılmıştır. Ruhsatsız sağlık hizmeti vermenin cezası tarihte eşi görülmemiş
bir şekilde 2 milyon TL ve 56 yıl hapis cezasıdır.
İş kazalarında dünya şampiyonu olmamıza rağmen işyeri hekimliği ve iş güvenliği taşeronlaştırılmış, sonrasında üçüncü
köprü inşaatında düşerek ölenlerin sorumlusu bulunamamıştır. (İşveren olarak kamu mu, ihaleyi alan şirket mi, şirketin
taşeronu mu yoksa işyeri hekimliğinin taşeronu mu?…)
Asistan hekimlerin sorunlarında iyileşme yapılmamıştır. Özelde iş güvencesiz çalışan meslektaşlarımızın emek
sömürüsü giderek artmaktadır. Malpraktis davaları ve hekimle ilgili şikayetler çığ gibi büyümektedir.
Bu liste maalesef uzayıp gidiyor. Bunca toplantı, yürüyüş, gösteri, iş bırakma eylemlerine rağmen; iktidar hekimlerin ve
halkın sağlığının defterini torba yasalarla dürmeye devam etmiştir. Tabip Odası yönetiminin yenilenmesinin, ne kadar iyi
niyetli olursa olsun bir şeyleri değiştirmek için ne yazık ki bir gücü bu şartlarda olamayacaktır.
Çözüm Tabip Odasının çatısı altında birleşerek bir güç oluşturmaktan geçmektedir. Meslektaşlarıma son sözüm; sağlık
emekçileri olarak dayanışmadan, birleşmeden başka çaremizin olmadığının artık farkına varmalarıdır.,
Demokrasilerde hak verilmez alınır.
Saygılarımla.

Dr. Kemal KEŞMER
Kocaeli Tabip Odası Başkanı
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YÖNETİM KURULU
Dr.Kemal KEŞMER (Başkan)
Dr.Murat EPÖZDEMİR (Genel Sekreter)
Dr.Recep İPÇİ (Muhasip Üye)
Dr.Özcan ÖZMEN (Veznedar Üye)
Dr. Aysun Şikar AKTÜRK
Dr.Burhan Çağlar USTA
Dr.Ersin KARAGÖZ

ONUR KURULU
Dr.Yusuf ÇAĞLAR
Dr.Nilgün BİLEN
Dr.Ali Fuat USLU
Dr.Attila YÜKSEL
Dr.Hakan DEMİREL

DENETLEME KURULU
Dr.Gültekin UZUN
Dr.Müjdat B.AKİSEN
Dr.Necla Gürbüz SARIKAŞ

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ
Dr.Onur HAMZAOĞLU
Dr.Fatih Mehmet ÇAĞLAR
Dr.Mustafa ANAÇ
Dr.Hüseyin AKTÜRK
Dr.Aykut ÇELİK
Dr.Saim ERARSLAN
Dr.Kenan KOÇ
Dr.Can Yoldaş KARAKAŞ
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KOCAELİ TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

Dr. Kemal KEŞMER

Dr. Ersin KARAGÖZ

Kocaeli Tabip Odası Başkanı

KTO Yönetim Kurulu Üyesi

Dr.Recep İPÇİ

Dr. Özcan ÖZMEN

KTO Muhasip Üye

KTO Veznedar Üye

Dr. Murat EPÖZDEMİR

Dr. Aysun Şikar AKTÜRK

KTO Genel Sekreteri

KTO Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Burhan Çağlar USTA
KTO Yönetim Kurulu Üyesi
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KOCAELİ TABİP ODASI ONUR KURULU

Prof. Dr. Yusuf ÇAĞLAR

Prof. Dr. Nilgün BİLEN

Dr. Hakan DEMİREL

KTO Onur Kurulu Başkanı

Dr. Ali Fuat USLU

Dr. Attila YÜKSEL

DENETLEME KURULU

Dr. Müjdat B.AKİSEN

Dr. Necla Gürbüz SARIKAŞ

Dr. Gültekin UZUN
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KOCAELİ TABİP ODASI BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

Prof. Dr Onur HAMZAOĞLU Dr. Fatih Mehmet ÇAĞLAR

Dr. Hüseyin AKTÜRK

Dr. Kenan KOÇ

Dr. Aykut ÇELİK

Dr. Mustafa ANAÇ

Dr. Saim ERARSLAN

Dr. Can Yoldaş KARAKAŞ
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YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

:

69

GÖRÜŞÜLEN MADDE

:

830

TOPLAM ÜYE SAYISI

: 1728

ÜYE KAYIT

:

249

NAKİL OLAN ÜYELER

:

127

İSTİFA EDEN ÜYELER

:

113

VEFAT EDEN ÜYELER

:

7

İNCELEME

:

23

SORUŞTURMA

:

15

ŞİKAYET SAYISI

:

59

YÖNETİM KURULU İŞLEME GEREK YOK

:

21

ÜYELERE DUYURU MESAJI

:

214

BASINDA YER ALAN HABER SAYISI

:

137

Gelen Evrak

: 2834

Giden Evrak

: 2655

ONUR KURULU
 6 TOPLANTI YAPILDI.
 12 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ.
 CEZAİ İŞLEME GEREK OLMADIĞINA DAİR: 3
 CEZAİ İŞLEM: 4
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BASIN AÇIKLAMALARI
BASINA , KAMUOYUNA ve ADLİ MAKAMLARA;
Ülkemiz son yıllarda bir taraftan “demokratik açılımlar”ın tozu dumanı içerisinde boğulurken, diğer yandan
giderek karanlığa doğru sürükleniyor. Aydınlar, sendikacılar, siyasetçiler, emekçiler, öğrenciler,
gazeteciler, meslek örgütleri ve mensupları, öğretim üyeleri, çevre aktivistleri ….. Bu liste uzayıp gidiyor.
Açık faşist rejimlerde bile örneğine az rastlanır Özel Yetkili Mahkemeler, özel yetkili savcılar ve hatta
ÖZEL YETKİLİ KOLLUK KUVVETLERİ ülkemizin temel hak ve özgürlükler ortamını en çok tehdit eden
unsurlar haline gelmektedirler.
Bunun en son örneği Kocaeli Halkevlerinin yıllardır yürüttüğü ve ülke çapında yapılmakta olan çocuklara
yönelik GELECEĞİMİZİ AYDINLATIYORUZ yaz okulları faaliyetlerine yönelik saldırılar olmuştur. Bu kez
mekanlara, çalışmaya yürüten aktivistlere ve Halkevi Kurumuna yönelik fiili bir müdahale değildir. Çok
daha vahim, çok daha gayrinizami, gayri ahlaki ve sinsicedir. Halkevlerinin Kocaeli’ndeki 4 ayrı yaz
okuluna devam etmekte olan çocukların aileleri bizzat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Birimi
tarafından aranarak aileler uyarılmış, üstü örtük biçimde tehdit edilmiş ve sindirilmeye çalışılmıştır. Bu
konuda elde var olan bilgiler ekte yer almaktadır.
Durum ortadadır. Ülkemizde temel hak ve özgürlükler, demokratik ve bilimsel faaliyetler, sendikal
mücadeleler, mesleki ve akademik onurun bütün gerekleri siyasi iktidarın çizdiği sınırları aştığında
hemen KRİMİNALİZE edilmekte ve orantısız bir güçle baskı altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu durum
ülkemizi biraz daha karanlığa sürüklemekte, doğal insani davranışları suç algısıyla yaşayan toplum paralizi
olmaktadır.
Halkevlerinin yürüttüğü ve çocuklarımızın aydınlık geleceğine katkı sağlayan Yaz Okulları faaliyetini
destekliyor, sahip çıkıyoruz. Siyasi iktidarın polis kuvveti ve olanaklarıyla yoksul halk çocuklarının ilericikollektif eğitsel çalışmalarını bu şekilde sabote etmesini kınıyoruz. Asıl KRİMİNAL faaliyet içinde olanların
yetkisini aşarak, siyasi büro gibi karalama faaliyeti yürüten emniyet birimleri olduğunu düşünüyoruz.
Halkın kendi özgücü ve gönüllü katkılarla oluşturulan YAZ OKULLARI
üzerinde kurulan bu faşizan baskıyı kınıyoruz.

ve devam eden çocuklarımız

Kocaeli Valiliğini ilgili emniyet birimleri hakkında idari soruşturma başlatmaya ve suçluları ortaya
çıkarmaya; savcılıkları da kanıtları ortada olan tehdit ve yıldırma suçunu işleyenlere karşı gerekli adli
süreci başlatmaya davet ediyoruz.
Sürecin takipçisi olacağımızı ve geleceğimiz olan çocuklara sahip çıkacağımızı
bildiriyoruz…31.07.2012

kamuoyuna saygıyla
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4+4+4 Eğitim Süreci İle İlgili Hekimlere, Milli Eğitim Bakanlığı’na,
Velilere Ve Kamuoyuna Acil Duyuru
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin de açıkladığı üzere
Sadece milletvekillerinin oyları ile çoğunluk sağlanarak yasalaşmış olması, 60-66 aylık çocukların okula
başlatılması için yeterli olamaz. Bilimsel verilere dayandırılması, çocukların eğitimine ve gelişimine zarar
vermediğinin kanıtlanması ve toplumun taleplerinin dikkate alınması zorunludur. Hekimler olarak bu
konudaki bilimsel ve tarihsel sorumluluğumuz gereği itiraz ediyoruz. Bakanlığı, bilimsel ve toplumsal
uzlaşı gerçekleşinceye kadar bu konuyu durdurmaya ve muhatapları ile bağımsız demokratik bir tartışmadeğerlendirme ortamı yaratmaya bir kez daha davet ediyoruz.
Bilindiği gibi 4+4+4 uygulamasıyla 60-66 ayını doldurmuş çocuklarımız ilkokula başlamaya
zorlanmaktadır. Hükümet, toplumsal bir ihtiyaçtan ya da talepten bağımsız olarak, tümüyle kendi politik
ihtiyaçları doğrultusunda, bu çok önemli yasayı apar-topar meclisten geçirerek uygulamaya koydu.
Muhalefet partisi milletvekilleri, eğitimciler, çocuk psikiyatrisi uzmanları, pedagoglar ve biz meslek odaları
en başından itibaren bu yasaya karşı çıktık ve aşağıda kısaca özetlenecek sakıncaları defalarca dile
getirdik:
• 5 yaş çocuğu (60-71 aylar arası) zihinsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak okula başlamaya henüz
hazır değildir. Çocuğun okul eğitimine katılabilmesi için gerekli sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor
becerilerinin gelişimi 6 yaştan (72 ay) önce tamamlanmaz. Bu bilimsel ortalama dışında kalan çok az çocuk
vardır. Çocukların bu gelişimleri tamamlanmadan ilkokul 1. sınıfa başlatılmaları ruh sağlığını pek çok
yönden olumsuz olarak etkileyecektir;
• Eğitimci ve ebeveynlerin iyi bildiği gibi, okula yeni başlamış 6 yaş çocuklarında bile önemli sorun
olabilen “ayrılık kaygısı”, 72 ayını doldurmamış çocuklarda çok daha yoğun olarak ortaya çıkacaktır.
• Dürtü kontrolü 5 yaşındaki bir çocukta tam gelişmediğinden davranışlarının kontrolünü sağlamakta
zorlanacak, sınıfta sırasında oturarak dersi takip edemeyecek ve ilkokulda uyması gereken kurallara
uymakta güçlük çekecektir.
• Beş yaşından önce el-göz koordinasyonunun, ince motor becerilerin, işlemsel düşüncenin tam
gelişmemiş olması, soyut düşüncenin yetersizliği ve dikkati sürdürmedeki güçlükler nedeniyle bu yaştaki
çocuklar öğrenme becerilerinde zorlanacaklardır. Bunun sonucunda gelişimsel açıdan normal olmalarına
karşın okul programları kapsamında beklenen kazanımları karşılayamamaları nedeniyle, başarısızlık olarak
yorumlanacak ve gereksiz olarak ‘zeka geriliği’, ‘öğrenme güçlüğü’ veya ‘dikkat eksikliği’ gibi yanlış
tanımlara neden olabilecektir.
• Ayrıca bu çocukların 6 yaş grubu (72-83 aylar) ile aynı sınıflarda eğitime alınacağı açıklanmıştır. Bu
demektir ki aynı sınıfta 60-83 aylar arasında, yani aralarında yaklaşık 2 yıl fark olabilen çocuklar olacaktır.
Bu durumda gelişimsel özellikler açısından 72-83 aylık çocuklar doğal olarak 60-66 ay arasındakilere göre
çok önde olacak, onlardan daha hızlı öğrenecek, beklenenleri daha kolay yerine getirecektir. 60-66 aylık
olanlar ise bu durumda zorunlu olarak sınıfın daha başarısız grubunu oluşturacaklardır. Yani bu grup daha
okula başlarken başarısızlık duygusuna mahkum edilecektir. Erken dönemde kazanılan başarısızlık
duygusunun çocukların daha sonraları da kendilerine güven duymalarını engellediği bilimsel olarak
gösterilmiştir. Erken dönemde başarısızlık duygusu edinen çocukların okuldan soğudukları ve okul
yaşamını kısa sürede bıraktıkları yapılan araştırmaların çok net olarak ortaya koyduğu bir gerçektir.
Dolayısıyla eğitime başlama yaşını aşağıya indirmenin önemli bir sonucu kendini başarısız görerek
büyüyen ve dolayısıyla kendine güvensiz ve başarılı olabileceğine inancı kalmamış nesiller yetiştirmek
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olacaktır. Ayrıca 5 yaş uygulaması 1983-1985 yıllarında zaten ülkemizde denenmiş ve olumsuz
sonuçlarından dolayı vazgeçilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı nasıl bir sorumluluk aldığının farkına varmak
zorundadır.
• Ülkemizde yapıldığı gibi okul öncesi eğitimi ilkokulun ilk yılına sıkıştırmak ve sınıf öğretmenlerini okul
öncesi çağı çocuklarıyla eğitim yapmaya zorlamak gibi bir uygulama dünyada kabul görmemekte, gelişmiş
ülkelerde yaygın ve ücretsiz okul öncesi eğitim ve kreş imkanları sağlanmaktadır. Eğitimin bu evreleri
çocuğa temel oluşturduğundan vazgeçilmez önemdedir, geçiştirilemez. Bakanlığın yaptığı 1. sınıfta daha
çok oyun oynatılacağı türünden bir savunma tümüyle aldatmacadır. 1. sınıfta okul öncesi bir programla
eğitim alan çocukların ilkokul eğitim süresi 3 yıla düşecekse, hükümetin zorunlu eğitim süresini uzatarak
halkımıza aslında hizmet götürdüğü yönündeki savunması yine kendileri tarafından yalanlanmış
olmaktadır.
• Daha önce de defalarca duyurulan tüm bu gerçeklere karşın okullarda ve müfredatta hiçbir yeterli
hazırlık olmadan uygulama başlatılmaktadır. Okulların maddi koşulları, sıraları, tuvaletleri, tahtaları bu denli
küçük çocuklar için hazır değildir. İlköğretim öğretmenleri 5 yaş çocuklarla çalışmaya ve aralarında 2 yaş
fark olan iki farklı grubu aynı sınıf ortamı içinde eğitmeye hazır değildir. Veliler de endişelidir. Birçok
velinin çocuğunu okula göndermek istemediği bilinmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ise bu uygulamanın
yanlışlığını ve sakıncalarını görmek ve çözüm aramak yerine “çocuğunu okula göndermek istemeyen"
velilere kamuda çalışan çocuk hekimlerini adres olarak göstermektedir. Sağlık alanını tümüyle özel sektöre
açan hükümet, her konuda geçerli sayılan sağlık uygulamaları ve rapor verme konusunda nedense özelde
çalışan hekimleri de devre dışı bırakıvermekle aslında konuya çözüm getirmeyi aklının ucundan bile
geçirmediğini göstermektedir.
•
Çocuğun fiziksel, ruhsal, zihinsel ve bilişsel gelişimini değerlendirmek amacıyla çok sayıda test
geliştirilmiştir. Bu testleri uzman psikolog veya pedagoglar değerlendirebilir. Her bir testin uygulanması
yaklaşık 1.5-2 saat zaman almaktadır. Bu yaş grubunda 600.000 çocuk olduğu düşünüldüğünde, ortalama
1.5 saat üzerinden hesaplanırsa, toplam 900.000 saat, başka ifade ile 37.500 gün süre ile test yapmak
gerekir. Hastanelerde oluşacak yığılmaların, zaten şiddet arenaları haline getirilmiş sağlık ortamında
hekime yönelik şiddeti arttırmasından duyduğumuz kaygı göz ardı edilmemelidir.
Sonuç olarak: şimdiye dek, eğitim fakültelerinin, meslek örgütlerinin, eğitimcilerin, psikiyatrist, psikolog ve
pedagogların hiçbir önerisini dikkate almayan Milli Eğitim Bakanlığı’nı ve çocuklarımızı yeni dönemin
başlamasıyla okullarda bir kaos ortamı beklemektedir. Endişemiz bu kaostan öğrencilerimizin
onarılamayacak zararlar görmesidir. Ebeveyn ise çaresizdir.
Okulların açılmasına sayılı günler kala bu sorun karşısında kimlerin rapor verebileceği ya da hangi
hekimlerin raporlarının kabul edileceği konusunda bürokratların keyfi tutumlarının ve dayatmalarının
devam ettiğini görüyoruz. Öncelikle belirtilmesi gereken, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı
meslektaşlarımızın vereceği raporlarda kamu ya da özel çalışan ayrımının hiçbir bilimsel geçerliliği ve
dayanağının olmadığıdır. Hekimin nerede çalıştığı bahsi geçen raporun içeriği ve amacını belirlemez. Bu
nedenle özel çalışan hekim raporlarının da mevcut durumda geçersiz sayılması keyfi, hukuksuz ve bilim
dışıdır. Kocaeli Tabip Odası olarak, her çocuğun gelişiminin farklılıklar gösterebileceği, bazı çocukların hızlı
gelişim göstererek farkları kapatabileceğini kabul etmekle birlikte, alt yapı, sosyal ortam, aile uyumu vb.
gereksinimlerin bir bütün olarak sağlanamadığı bu 4+4+4 dayatması ortamında; 72 ay öncesi çocukların
oyun çocukluğu döneminde olduğu için okula gitmesinin uygun olmadığını değerlendiriyoruz.
Meslek örgütü olarak, tüm klinik şeflerini, hastane başhekimlerini, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları
ve uzmanlık derneklerini, bu rapor isteği ile karşılaşacak genç meslektaşlarımıza ve çaresiz bırakılmış
ebeveynlere, daha da önemlisi gelişim aşamalarının çok üstünde "performans" göstermeleri beklenen
çocuklarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz.25.08.2012
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Sağlıkta Bozuk Düzenin Faturasını Canımızla Ödüyoruz
17 Nisan 2012 günü genç meslektaşımız Dr. Ersin Arslan bir hastasının yakını tarafından, görevi başında
öldürüldü. Bu olay, toplumda şiddetin de, sağlık çalışanlarına, hekimlere yönelen şiddetin de geldiği
noktanın acı bir göstergesiydi. Ne yazık ki buraya birdenbire gelinmedi. Sağlıkta dönüşüm programı,
piyasalaşma sağlık ortamında barışı, huzuru bozdu. Sağlık alanında talep kışkırtıldı, hekimler
karşılanmayan taleplerin sorumlusu ilan edildi, Sağlık Bakanı ve Başbakan tarafından hedef gösterildi,
itibarsızlaştırıldı. “Doktor efendi” dönemi bitti!
Şiddet arttı, yetkililer önemsemedi, dinlemedi. Hastası, hasta yakını, başhekimi, kaymakamı, hastane
müdürü, milletvekili hekime saldırdı. Şiddet uygulayanlar hak ettikleri cezayı görmedi. Sağlık Bakanı, TTB
ve tabip odalarının şiddetin arttığı yönündeki uyarılarını dikkate almadı, önlem almadı, taleplere kulak
asmadı. “Münferittir” dedi, hekime, sağlık çalışanına saldıranı trafikte kırmızı ışıkta korna çalanlara
benzetti, uygulanan şiddete “kabalık” dedi.
Adım adım 17 Nisan 2012’ye, Dr. Ersin Arslan’ın ölümüne gelindi. İnkar edilecek nokta aşıldı.
Ve yetkililer, Sayın Bakan nihayet “Tamam” dediler, “sağlık alanında şiddet var”.
Geçtiğimiz hafta TTB heyeti TBMM Sağlıkta Şiddet Araştırma Komisyonuna görüşlerini bildirdi. Evet, 14
Mart 2012’de, sevgili Ersin öldürülmeden, kurulma önerisi mecliste AKP milletvekillerince reddedilen
komisyon, bu ölüm gerçekleşince kuruldu, çalışmalarına başladı.
Sağlık Bakanlığı genelgeleri yayınlandı, hastanelere kameralar kondu, beyaz kodlar uygulandı. Son olarak
görevi başında hayatını kaybeden sağlık çalışanına “şehitlik” belgesi verilmesi kararlaştırıldı. Ancak tablo
karanlık: “Sağlıkta dönüşüm” sayesinde hekimler artık evlerinde dayak yiyorlar! İş çığırından çıkmış
durumda, şiddet durmuyor, Ersin Arslan’ın adını alan hastanede dahi durmuyor.
Şiddeti yaşadıktan sonra alınan destek önemli elbet. Ancak şiddet mağdurları, yaşadıklarından son derece
olumsuz etkilendiklerini, neredeyse hekimlikten vazgeçecek noktaya geldiklerini anlatıyorlar ve diyorlar
ki: Daha önemlisi olmasını engellemek, daha önemlisi hekime, sağlık çalışanlarına şiddetin kabul edilemez
olduğunu topluma kabul ettirmek, hastayı müşteriye dönüştüren, emeği sömüren programlardan
vazgeçip hizmetin en uygun koşullarda verilmesini sağlamak.
Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz: Sermayeyi, “müşteriyi” memnun etmek adına kaybettiğiniz hekimleri
“yeniden” kazanmak gerekiyor. Hak ettikleri itibarı iade etmek, mesleklerini bilgi ve birikimleri ışığında
sağlıklı ortamlarda icra etmelerini sağlamak gerekiyor. “Hekime fiske vuran karşısında beni bulur.” demek
yetmiyor, daha fazlası gerekiyor. Zaten hekime fiske vuran karşısında sizi de bulmuyor!
“Ya kaybettiğimiz meslektaşımızın acısını taşıyarak -bir başka cinayete kadar- süreci küllendireceğiz ya
da hiç istenmeyen bu olayın benzerlerinin yaşanmaması için gerekenleri hep birlikte yapacağız.” demiştik
ve süreci küllendirmeden tekrarlanmaması için gerekenleri birlikte yapmaya söz vermiştik. Dr. Ersin
Arslan’ın öldürülmesi ile ilgili davanın ilk duruşmasının yapıldığı bugün, Türkiye’nin her tarafında hekimler
bu sözü hatırlıyor, hatırlatıyor.
En kısa vadede hem Sağlık Bakanlığı ve hem de TBMM araştırma komisyonunda dile getirdiğimiz
hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddette caydırıcı yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz.
Alınacak önlemlerde samimi ve sonuç alıcı olunmasını istiyoruz. Bütün bunlar, yapanların yanına kar
kalmasın istiyoruz.
Yurttaşlarımıza bir kez daha sesleniyoruz: Sağlıkta yaşadığınız sorunların sebebi hekimler ve sağlık
çalışanları değildir. Genel sağlık sigortası priminin üzerine ödediğiniz onlarca çeşit katkı ve katılım payının
nedeni sağlık çalışanları değildir. Saatlerce bekleyip üç dakikada muayene oluyorsanız, aldığınız sağlık
hizmeti niteliksiz ise sebebi sağlık çalışanları değil bizzat uygulanan sağlık politikalarıdır. Sağlık çalışanları
sizin en zor anlarınızda ihtiyaç duyduğunuz can dostlarınızdır.
Bu önemli duruşma nedeniyle bir kez daha haykırıyoruz: Tüm taleplerimiz yerine gelmeden, şiddet
durmadan durmayacağız, susmayacağız.17 Ekim 2012
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Ceo’larınıza “Hoşgeldiniz” Demiyoruz
İŞİMİZE, İŞ GÜVENCEMİZE, HASTANELERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ
BÜTÜN HALKIMIZI DEVLET HASTANELERİNİN TİCARETHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE
KARŞI MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ
02 Kasım 2011 günkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Teşkilat
Yapısını Düzenleyen 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)” ile Sağlık Bakanlığı icracı
olmaktan çıkarılıp, düzenleyici ve denetleyici bakanlık haline getirilirken; Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın
yasal alt yapısı da tamamlanmıştır. Şimdi sıra uygulamanın düzenlemesinin yapılmasına, istihdam edilecek
kadroların atanmasına ve uygulamanın başlatılmasına gelmiştir ve hızla da gereken yerine getirilmektedir.
Hükümet, Sağlık Bakanlığı’nın yapısını tamamen değiştiren, devlet hastanelerini ticarethane haline
getiren, ticarileştiren Kamu Hastane Birlikleridüzenlemesini de içeren bu KHK’yı, TBMM açık olmasına,
KHK çıkarma yetkisinin nerede, nasıl ve ne zaman kullanılabileceği Anayasa’da açıkça belirtilmiş olmasına
rağmen, yasama organını devre dışı bırakarak, bir gece yarısı operasyonu ile ve yangından mal
kaçırırcasına çıkarmıştır.
Şimdi de, 663 Sayılı KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açılmış ve sürmekte iken, Hastane
Birlikleri’nin illerdeki CEO’su anlamına gelen “Genel Sekreter” ve 10.300 sözleşmeli yönetici kadroların
atamalarını yapıp uygulamayı başlatarak yargıyı devre dışı bırakmaya çalışmaktadır.
Yakın zamanda Danıştay, Başbakan’ın sıkça övündüğü “Sağlık Kampüsleri” anlamına gelen Kamu Özel
Ortaklığı ihalelerinden üçünün (Ankara Etlik ve Bilkent, Elazığ) yürütmesini, “kamu yararına
olmadığı” gerekçesiyle iptal etmiştir. Ancak demokrasi’nin “ileri”sini ağzından düşürmeyen Hükümet, bu
yargı kararına rağmen Etlik Kampüsü için Etlik İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’ni boşaltmış,
çalışanlarını Ankara’nın çeşitli hastanelerine adeta çil yavrusu gibi dağıtmıştır.
Yasama organını hiçe sayan, yargıyı devre dışına iten bu uygulamalar bir yana, Kamu Hastane Birlikleri
uygulamasının başlatılması amacıyla atanan nitelikleri başlı başına tartışılır CEO’lar (Birlik Genel
Sekreterleri) ve sözleşmeli yöneticiler incelendiğinde birçoğunun iktidar partisi ile adaylık, yöneticilik gibi
siyasi bağlarının, neredeyse tümünün belli bir sendikanın üye ve/veya yöneticileri olduğu görülmektedir.
Kamu yararına olmadığı, sağlık hizmeti için prim, her kademede katkı-katılım payı ve ilave ücret ödeme
zorunluluğu getirdiği için sağlığı hak olmaktan çıkardığı, kamu sağlık kuruluşlarını ticarileştirdiği gün gibi
açık olan Kamu Hastane Birlikleri uygulaması yalnız özelleştirme değil aynı zamanda partizanca
kadrolaşma anlamına da gelmektedir.
Kamu Hastane Birlikleri uygulaması, hastanelerin tamamen “İşletme” olarak yönetileceği, çalışanların ise
güvencelerine bakılmaksızın, çalıştıkları birliğin verimliliği-kârlılığı üzerinden birliğe bağlı hastaneler
arasında dolaşması, gerektiğinde birliğin dışına çıkarılması, sürgünü anlamına gelmektedir.
Kamu Hastane Birlikleri, A B C D E diye sınıflandırılmış hastanelerin, tıpkı özel hastanelerde olduğu gibi,
katkı, katılım payı ve ilave ücretlerinin farkı nedeniyle, herkesin parasına uygun olan hastaneye
başvurması demektir.
Kamu Hastane Birlikleri, birlik içindeki hastanelerin, hatta içindeki birimlerin performansı üzerinden
işletme hakkının devredilmesi, kiralanması ya da pervasızca taşeronlaştırılması demektir. Sözleşmeli
yöneticinin “CEO”nun buna yetkili olması demektir.
12
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Artık;




Hastaneler İşletme,
Hastalar Müşteri,
Çalışanlar Sözleşmeli dönemi başlamıştır.

Anayasa Mahkemesi’ne, bu şekilde yargıyı saf dışı bırakan tarzda uygulamaya karşı, kamu yararına
olmayan, herkesin parası kadar sağlık hizmeti anlamına gelen bu uygulamaya “DUR” demesi için çağrıda
bulunuyoruz.
Bir Çağrımız da Meclis’teki vekillere. Yasama organı olarak sizleri devre dışı bırakan, yargı süreci devam
etmesine rağmen uygulamanın bu şekilde başlatılmasına karşı bizlerle birlikte olmak ve halkın sağlık
hakkını savunmak için yaptığımız bir çağrı bu.
Bizler, sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak;
Devlet hastanelerini ticarethaneye dönüştüren bu düzenleme iptal edilene dek Türkiye’nin bütün illerinin,
ilçelerinin tüm hastanelerinde, sokaklarında, meydanlarında mücadele etmeye kararlıyız.
Bu mücadelede toplumun her kesimini bizlerle birlikte olmaya çağırıyoruz.06.11.2012
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BASIN AÇIKLAMASI
Cezaevlerinde başlatılan süresiz-dönüşümsüz açlık grevleri yeni katılımlarla birlikte 10 bin kişiyi bularak
61. gününe girdi.
Açlık grevleri bir ülkede demokrasinin, eşitliğin ve özgürlüğün olmadığı siyasal sistemlerin bir sonucudur.
1980’den bu yana yaşanan açlık grevlerinin sayısı, içinde bulunduğumuz baskı ve zorba düzeninin,
karanlığının da bir kanıtıdır. Ülkemizde 12 Eylül’le başlayan eşitlik ve özgürlüklerin rafa kalktığı bu
karanlık, bugün AKP’nin gölgesinde derinleşerek devam etmektedir.
Cezaevlerinde açlık grevlerinde bulunan yüzlerce tutuklu ve hükümlünün içinde yeterli besin desteği ve
sağlık hizmeti almayanların ciddi ve geri dönüşümsüz sağlık sorunları ile karşı karşıya oldukları
bilinmektedir. Cezaevlerinde bir cezaevi hekimi bulunmadığından bu görev aile hekimlerine devredilmiş
olup bu durum tedavinin devamlılığını bozmaktadır. Ayrıca gelen doktor raporları ve hükümlü
başvurularında tutukluların doktor kontrolünü kabul etmedikleri ve TTB gibi bağımsız kuruluşlar
tarafından bu hizmetin verilmesini istedikleri de bilinmektedir.
İnsanların sakat kalmaması, ölümlerin yaşanmaması için Adalet Bakanlığı’nın başta tabip odaları olmak
üzere insan hakları savunucularının açlık grevi yapılan cezaevlerini ziyaret etmesine izin vermesi
gerekmektedir. Sağlıklı içme suyu, tuz, şeker ve yaşamsal önemi olan B1 vitaminin mutlaka temin etmeli
ve isteyen grevcilere ulaştırmalıdır.
Açlık grevlerinde en riskli günlere girildiği ve ölüm haberlerinin gelmesinin an meselesi olduğu bu kritik
aşamada bile AKP, hadi bırakalım çözüm konusundaki siyasi sorumluluğunu, hükümet olarak, yaşam
hakkının kutsallığı ve insani değerlerin korunması yükümlülüklerini dahi yerine getirmekten kaçınmakta ve
adeta ölümlere davetiye çıkartmaktadır. Dahası, insanların ölüm sınırında gezindiği bu sorunda da
hükümet, tıpkı başka toplumsal sorunlarda olduğu gibi “Ben ne dersem o olur” iktidar anlayışıyla hareket
etmekte ve sağlıklı diyalog yolları kurmak yerine, sorunu siyasi bir manevra alanı olarak kullanmaktadır.
Özgürlük ve demokrasi alanını toplumsal yaşamın her alanında giderek daraltan AKP hükümeti, Kürt
sorununda izlediği otoriter, baskıcı, tekleştirici yöntemlerle ve sürdürdüğü anti demokratik devlet anlayışı
ile bugüne kadar yeterince ölüme, acıya ve gözyaşına neden olmuştur. Bugün taleplerini ifade etmek için
açlık grevlerine başvuran mahpuslara karşı içinde bulunduğu duyarsızlık, aymazlık hali ise geçmişten hiçbir
ders almadığını, sorunu çözmek yerine derinleştirme anlayışından vazgeçmediğini göstermektedir. Açlık
grevlerinin bugün diyalog yöntemi ile çözülmesi, bugüne dek AKP hükümetinin askeri ve siyasi
operasyonlarla derinleştirdiği Kürt sorununda da çözüme doğru atılacak önemli bir adım olacaktır.
Ülkenin temel sorunlarının çözümünde toplumsal konsensus aramayıp, tüm kesimlerin sorgusuz sualsiz,
politikalarına biat etmesini isteyen AKP hükümeti, açlık grevleriyle ilgili yapılan önerilere, getirilen
çözümlere, taleplere ve beklentilere gözünü, kulağını tamamen kapatmaktadır.
Bu nedenle, takiye yapmayı, gerçekleri saptırmayı mubah görmektedir. Başta “inkâr” ve “tecrit” politikaları
olmak üzere dünün iktidar sahiplerine karşı getirdikleri bütün suçlamaları bugün kendileri yapmaktadır.
Tecrit ve izolasyon politikaları, egemenlerin iktidarını tesis etme amacıyla insani özellikleri köreltmek için
uygulanan ve Türkiye’deki tüm muhalifleri bekleyen, insanlık dışı bir uygulamadır.
Açlık grevlerinin başlamasına neden olan siyasi ve insani talepleri diyaloglarla çözmek yerine, sorunu değil
de, sorunu ifade eden insanları ölüme sürüklemesinin veya sürüklenmesine seyirci kalınmasının,
ülkemizde onarılması imkânsız derin yaralar açacağına inanıyoruz.
Bu nedenlerle, açlık grevlerine seyirci kalmak, ölümlere seyirci kalmaktır.
Bizler emek ve meslek örgütleri olarak hükümeti bu konuda sorumluluğunu yerine getirmeye
davet ediyoruz. Bir kez daha ifade ediyoruz,
Bu Kez Ölüme Karşı Yaşam Kazansın!12.11.2012
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BASINA, HALKIMIZA VE TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA
Sağlıkta “Dönüşüm” can almaya devam ediyor.İstanbul (Samatya) Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tıp
asistanı Dr. Melike Erdem 30 Kasım 2012 günü, Sağlık Bakanlığı’nın Alo 184 SABİM hattına yapılan
anlamsız ve gereksiz bir “şikayet var” gerekçesiyle ifadesi alındıktan sonra çalıştığı hastanenin altıncı
katından atlayarak “intihar etti”.Üzgünüz… Kızgınız… Öfkeliyiz!Kamu, özel, devlet hastanesi, üniversite
hastanesi, toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi, kurum hekimliklerinde;4 Aralık 2012 Salı günü
08.00-10.00 saatleri arasında; tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de acil servisler dışında sağlık
hizmeti sunulmayacaktır.,
4 Aralık 2012 Salı günü Saat:08.00-10.00 arasında onbinlerce sağlık çalışanı aynı anda hep birlikte 184’ü
SAĞLIKÇI TACİZ HATTINI ARAYARAK “ALO 184-SABİM/ YETTİ ARTIK, ÇIK DEVREDEN” diyeceğiz.,
4 Aralık 2012 Salı Günü Saat:12.00’de KOCAELİ DEVLET HASTANESİ BAHÇESİ’NDE TOPLANARAK
İNSAN HAKLARI PARKI’NA yürüyerek saygı duruşu ve basın açıklaması yapılacaktır.02.12.2012

MESLEKTAŞLARIMIZA VE KAMUOYUNA DUYURULUR
Bilindiği üzere Üniversite ve Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma hastanelerinde isminden de
hareketle eğitim ve tıbbi becerilerini ilgili uzmanlık dalında geliştirmek için ihtisas programlarında çalışan
asistan hekimler, maalesef bir ihtisas eğitimi haricinde resmen bir hastanenin taşeron işçisi hatta çoğu
zaman ondan bile daha zor koşullarda fiziksel ve zihinsel açıdan orantısız olarak çalıştırılmaktadırlar.
Sanki o ihtisas eğitimi o hekim arkadaşımıza bir lütufmuş gibi görülüp idareciler ve sağlık
yöneticileri nezdinde asistan hekimler örselenmektedir. Unutulmamalıdır ki asistan hekimler toplumda
sağlık alanında kendi zihinsel ve tıbbi becerilerini kullanarak, zor sınav koşullarının üstesinden gelerek
ihtisas eğitimlerine başlamışlardır. Onların da eşleri, çocukları, aile hayatı ve sosyal ihtiyaçları vardır. Fakat
geldiğimiz bu noktada asistan hekimlere bu temel insani ve toplumsal gelişimi bir lütuf gibi gören sağlık
idarecileri tarafından fiziksel ve ruhsal işkence yapılmaktadır. Abartısı olmadan dile getiriyoruz ki bu kötü
tutum; fakültelerde dekanından başhekimine, anabilim dalı başkanından sorumlu öğretim üyesine
ve hepsinin üstünde Sağlık Bakanlığı ve YÖK tarafından bizzat göz göre göre yapılmaktadır. Sağlığın
sadece kar mantığına dayalı politikası ile artık devletin sağlık alanındaki tüm idari yapısı asistan hekimleri
tüketmiştir. Kimi zaman bir müstahdemin, kimi zaman bir tıbbi sekreterin, kimi zaman hasta yakının işi
sanki olağan bir durumun icrası gibi asistan hekimlere yaptırılmaktadır. Haricen 36-48 saati bulan çalışma
koşulları, sık ve düzensiz nöbet süreleri, öğretim üyesinin fazla performans almak için ekstra çalıştırdığı,
hastanenin istediği zaman çalışma ek ödemeden aldığı ücreti sebepsiz düşürebildiği, asistanlar arasındaki
çalışma barışının yönetim tarafından rakip gibi gösterilerek bozulduğu bir ortamla karşı karşıya
bırakılmaktadırlar.
Endikasyonları tartışılır bir şekilde ameliyat sayıları ve tıbbi girişimler artırılmış ve bunların hepsi
bir işletmenin kar mantığı ile asistan hekimlerin sırtına yüklenmiştir. Çoğu asistan hekim sabah kahvaltı
yapamamakta, öğlen 15-20 dakika yemek molası ile gün boyu ayakta durmaktadır. Bunlarda yetmezmiş
gibi bütün bu kaos ortamının sorumlusuymuş gibi yönetimden, sorumluluğu altındaki öğretim üyesinden,
hasta ve hasta yakınlarından ağır hakaretlere maruz kalmaktadırlar.
Tüm asistan hekimlerin hak mücadelesini ve İzmir (Bozyaka) Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir
Atatürk (Yeşilyurt) Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’ndeki asistan hekimlerin bugün gerçekleştirdikleri eylemin destekçileri
olduğumuzu tarafınıza bildiririz.
Benzer eylemlilik sürecini Kocaeli Üniversitesi Asistan Hekimleri ve Kocaeli Tabip Odası Asistan
Hekimler Komisyonu olarak yürüteceğimizi kamu oyuna ve meslektaşlarımıza duyururuz.
17.12.2012
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BASINA VE KAMUOYUNA
ÜZGÜNÜZ!...
Sağlıkta şiddet durmak bilmiyor. Daha iki hafta önce KOÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Asistanı Dr.Gökhan
Pöstekin’in hasta yakınları tarafından parmağı kırıldı. İki gün önce Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi’nde
Dr.Işıl Saka üstelik 30 yaşındaki hamile bir kadın tarafından darp edildi. Gün geçmiyor ki herhangi bir sağlık
çalışanına hakaret edilmesin, darp edilmesin, öldürülmesin ya da intihar etmesin.
Hepimizin gözlerinin önünde toplumsal bir dönüşüm yaşanıyor. Giderek daha hoşgörüsüz, şiddetin arttığı,
demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılamadığı bir dönemdeyiz. Meslek Odaları, sivil toplum kuruluşları
etkisizleştirilip, yetkisizleştiriliyor. Toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi sağlıkta da çalışanlar rekabete
zorlanıp, özlük hakları giderek eritiliyor. Ancak tüm bunlar yaşanırken, özlük haklarının gasp edilmesini
haklı göstermek için sistemden kaynaklanan sorunların kaynağı olarak sağlık çalışanları gösteriliyor.
Geldiğimiz nokta ortadadır.
Tüm yetkililere ve sorumlulara sesleniyoruz.
Gelecek güvencemiz, iş güvencemiz, can güvencemiz, mesleki bağımsızlığımız olmadan sağlık
üretemeyeceğimiz aşikardır.
Artık gerekli önlemlerin alınması, Mecliste görüşülen sağlıkta şiddet tasarısının bir an önce yasalaştırılması
ve sağlık çalışanı ile hastaları karşı karşıya getiren sistemin düzeltilmesini talep ediyoruz.
ÖFKELİYİZ!...
Yeni bir olay daha yaşanmadan bir an önce taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz.26 Ocak 2013

BASIN AÇIKLAMASI
Siyasal iktidar, cumhuriyet değerlerine ve kazanımlarına yönelik saldırı politikaları ile ülke içinde derin
kamplaşmalar yaratmıştır.
İzlediği dış politika ile uluslar arası düzeyde yalnız kalmış ve her konuda açmaza düşmüştür.
Bu bir yönetememe krizidir. Bu yönetememe krizi; otoriterleşme ve anti demokratik uygulamaları
beraberinde getirmiştir.
Yönetim; toplumsal muhalefete tahammül göstermemektedir. Bu nedenle, meslek odaları, demokratik
kitle örgütleri, işçi ve kamu çalışanları, sendikaları saldırıların açık hedefi haline gelmiştir.
Amaç; yıldırma, sindirme ve toplumun örgütlenmesini engelleyerek yönetmektir.
Bu amaçla, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim-Sen, Çağdaş Hukukçular Derneği
defalarca basılmış yüzlerce üyesi göz altına alınmış, işkence görmüş ve tutuklanmıştır.
Meslek Örgütleri Demokratik Kitle Örgütleri ve Sendikalar ile birlikte
saflarında yer alan kişilere yönelik saldırıların da yoğunlaştığı görülmektedir.

ve KESK

toplumsal muhalefet

Bu bağlamda uzun yıllar devlet hastanelerinde hekim olarak görev yapan ve halen özel bir hastanede bu
görevini sürdüren Dr. Cem Coşkun 19.02.2013 gününün şafağında göz altına alınmıştır.
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Dr.Cem Coşkun bir süre öncede gözaltına alınmış ve tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiştir. Hakkında
açılan kamu davası duruşmalarına düzenli olarak katılmıştır. İş güç ve sabit ikametgâh sahibidir. Kendisi
gibi doktor bir eşi ve iki çocuğu vardır.
Demokrasi ve İnsan Hakları mücadelesini yasal ve meşru zeminde yürüten, Meslek Odası ve Demokratik
Kitle Örgütleri çalışmalarına her zaman katkı veren, Kocaeli kamuoyu tarafından tanınan ve sevilen,
Kocaeli Tabip Odası Üyesi ve geçmiş dönemlerde Başkanlığını yapan Dr. Cem Coşkun’un göz altına
alınmasını kişilik haklarına ağır bir saldırı olarak değerlendiriyor ve şiddetle kınıyor, demokrat kişiliği
dışında yasa dışı bir fiili ve ilişkisi olmadığına inandığımız meslektaşımızın daha fazla mağdur edilmeden
serbest bırakılmasını istiyoruz.20.02.2013

BASIN AÇIKLAMASI
Bir süre önce gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kocaeli Tabip Odası
Üyesi ve geçmiş dönem Oda Başkanı Dr. CEM COŞKUN 19.02.2013 tarihinde yeniden göz altına alınmış
ve tutuklanmasına karar verilmiştir.
İlk gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı tarihten, ikinci kez gözaltına alındığı
19.02.2013 tarihine kadar yaşamında ve ilişkilerinde hiçbir değişiklik olmayan, görevine devam eden
Dr.Cem Coşkun’un kaçma şüphesi ve kanıtları karartma olanağı olmadığı bilinmesine karşın eski iddia ve
isnatlarla tekrar gözaltına alınması ve tutuklanması hukukun katlidir.
Doktor Cem Coşkun’un yargılama sonunda aklanacağından kuşkumuz yoktur.
Ancak Türkiye’de yargılama sürecinin uzun zamana yayıldığı gerçeği karşısında, haksız ve hukuksuz
tutuklamanın yargısız infaza dönüştürülmemesi, meslektaşımızın derhal serbest bırakılması gerektiğini
hatırlatır, bunun için hukuk çerçevesinde üzerimize düşen görevi yapacağımızı duyururuz. 23.02.2013

BASIN AÇIKLAMASI
Yediyüz Bin Sağlık Çalışanının Gözü Kulağı Sağlık Bakanı’nda
Önceki Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep Akdağ tüm itirazlarımıza rağmen kararlılıkla yürüttüğü “Sağlıkta
Dönüşüm Programı” sayesinde geride bir sağlık çalışanları enkazı bırakarak görevden alındı. Türkiye sağlık
ortamının sayısız sorunları var. Yeni Sağlık Bakanı’nın göreve gelmesiyle birlikte sorunlarımızdan acil olan
14 tanesine 14 Mart Tıp Bayramına kadar yanıt beklediğimizi ifade ettik, Türk Tabipleri Birliği heyeti
bizzat ziyaret ederek Sayın Bakan’a talepleri iletti, sağlık çalışanlarının temsilcileri olarak pek çok
açıklamayla bu talepleri kamuoyuyla paylaştık. Bugüne kadar bir yanıt gelmiş değil. Ancak sağlık
çalışanları yine de bu talepleri tekrarlamakta, yeni Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun acil ve
hayati taleplere duyarsız kalmayacağına inanmak istemektedirler.
Yarın 14 Mart Tıp Bayramı, buradan Sağlık Bakanı’na sesleniyoruz. Sağlık ortamı açısından bu anlamlı gün
sağlık çalışanlarını rahatlatan “müjde” niteliğinde haberler vermek için çok iyi bir zaman olacaktır.
Basından, yarın Tam Gün yasası ile ilgili bazı gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını öğreniyoruz.
Belirtmek isteriz ki; sadece bu alanda ve sadece öğretim üyelerini içeren düzenlemelerle Türkiye’de sağlık
ortamının rahatlaması, hastalanmış halinden bir iyileşme sürecine geçmesi mümkün değildir.
Sağlık çalışanlarının 14 acil talebi ortadadır, sizlerle bir kez daha paylaşıyoruz. Sağlık Bakanı Türkiye’de
çalışan yedi yüz bin sağlık çalışanının ve bu ülkede sağlık hizmeti almak durumunda olan 75 milyon
yurttaşın Bakanı olmaya niyetli ise yarın, 14 Mart’ta bu taleplerimize olumlu yanıt vermek durumundadır.
Bunun olmaması, ne yazık ki, sağlık çalışanları tarafından yeni Bakan’ın da eski Bakan Dr. Recep Akdağ’ın
politikalarının yılmaz takipçisi olduğu biçiminde algılanacaktır.
Bu talepler sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ve hizmet sunduğumuz 75 Milyon yurttaş için istediğimiz
asgari taleplerdir.
Bir kez daha tekrar edersek:
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14 MART’A 14 ACİL TALEP
1.

Emekli sağlık çalışanlarının ücretleri acilen iki katına çıkarılmalıdır.

2.

Sağlık çalışanlarının arasında dayanışma yerine rekabete yol açan, işimizi değersizleştiren ve hastaları
“puan”a dönüştüren mevcut “performansa göre ücretlendirme” sisteminden ivedi olarak
vazgeçilmelidir. Kamuda çalışanların ücretleri, iş güvenceli tek bir işte çalışarak insanca yaşamaya,
mesleki gelişimi sürdürmeye yetecek, emekliliğe yansıyacak biçimde düzenlenmelidir.

3.

Sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkını güvence altına alacak düzenlemeler ile sağlık
ortamlarının şiddetten arındırılması için Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan öneri
doğrultusunda Türk Ceza Kanunu’nda gerekli değişiklik yapılmalıdır.

4.

Sağlık çalışanlarını kamuoyu ve hastalar nezdinde küçük düşürücü tutum ve söylemlere son verilmeli;
Alo 184 Sabim Hattı’nın faaliyetleri öncelikle durdurulmalı, gerçek anlamda hasta haklarını
önceleyerek çalışan bir hattın kurulması sağlık çalışanlarının örgütleriyle ortak çalışma yürütülerek
sağlanmalıdır.

5.

Hastaların tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde nitelikli hizmet alabilmeleri için gerekli olan sürelerin,
her meslek alanının özellikleri dikkate alınarak hesaplanması çalışmalarına meslek örgütü üyelerinin
de katılımı sağlanarak bir an önce başlanılmalıdır. Hastalara yeterli süreyi ayırabilmek başta olmak
üzere işimizi nitelikli ve hizmetin gereklerine uygun yapabilmemize ilişkin mesleki tanımlama
düzenlemeleri yapılmalı, kamuda ve özel sektörde hastalara yirmi dakikadan daha kısa süre içerisinde
hekim randevusu verilmemelidir.

6.

Birinci basamakta çalışanlar arasındaki ücret eşitsizliklerine son verilmeli; ASM, TSM, kurum
hekimlikleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda çalışanların tamamı iş
güvencesine kavuşturulmalıdır.

7.

Özel sağlık kuruluşlarında çalışanların sözleşmelerinde sendika/meslek örgütleri taraf olarak kabul
edilmeli; işten çıkarmalar Sağlık Bakanlığı ve ilgili sendika/meslek örgütünün iznine bağlı olmalıdır.

8.

Sağlık alanında çalışmayı ve işyeri hekimliğini taşeronlaştıran; sağlıkçıların her düzeydeki eğitimini
(işyeri hekimi, hemşire v.d.) yetkin olmayan özel sektör girişimlerine açan, sendika ve meslek
örgütlerinin yetkilerini yok eden, ilgili dernekleri muhatap almayan uygulamalar ivedi olarak
durdurulmalıdır.

9.

Mesleki, kişisel ve ailevi yaşamı olumsuz etkileyen mecburi hizmet ve geçici görevlendirmeler başta
olmak üzere çalışma yaşamındaki anti demokratik uygulamalar kaldırılmalıdır.

10. Bütün sağlık çalışanlarının nöbet ertesi izin hakkı istisnasız olarak uygulanmalı; 40 saatlik haftalık
çalışma süresi, nöbetler de dahil olmak üzere 56 saati geçmemelidir. Radyasyon çalışanlarının çalışma
süresi haftalık 25 saate yeniden indirilmelidir. Normal poliklinik hizmetleri için vardiyalı çalışma
uygulamaları kaldırılmalıdır.
11. Kamu sağlık kurumlarında sözleşmeli, döner sermayeden sözleşmeli, vekil, taşeron işçisi adı altında
her tür güvencesiz çalıştırmaya, esnek-kuralsız, fazla çalıştırma ve angaryaya son verilmeli; taşeron
şirket çalışanları da içinde olmak üzere sağlık çalışanlarının tamamı devlet memuru statüsüne
kavuşturulmalıdır.
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12. Ülkemizde sağlık insan gücünün planlanması ilgili tarafların katılımıyla bilimsel olarak yapılmalıdır.
13. Eğitim aldığımız kurumlar ehil ellerde olmalı, mesleklerimiz dışından insanların mesleğimizin niteliği
ve niceliği hakkında kararlar almasına imkan veren düzenlemelere son verilmeli, nitelikli eğitim için
gerekli süre ve koşullar meslek örgütlerinin de görüşleri alınarak belirlenmelidir. Mevcut okulların
öğretim elemanı, donanım v.b. eksiklikleri giderilmeli; kapasitelerinin üzerinde öğrenci alımına son
verilmelidir. Üniversite hastanelerinin ekonomik, yönetsel ve akademik özerkliği korunmalıdır.
14. Sağlığı ticarileştiren, sağlık hizmetlerini metalaştıran, eşit-ücretsiz-nitelikli sağlık hizmetinin
önündeki öncelikli engel olan sağlıktaki bütün katkı-katılım payları ve ilave ücretler kaldırılmalıdır.
Bu güne kadar sağlık hakkı mücadelesi ile sağlık çalışanlarının ekonomik, özlük, demokratik hakları için
mücadeleyi bir arada yürüttük. Yeni Sağlık Bakanı’na da sesleniyoruz: Halk ve sağlık emekçileri yararına
yapacağınız her türlü faaliyeti destekleriz. Halk ve emekçiler yararına bir sağlık sistemi inşası için birlikte
çalışmaya hazırız. Politikalarınızda ısrarcı olmanız ve taleplerimizin yanıtsız kalması durumunda; 13 Mart
2011, 19–20 Nisan 2011, 21 Aralık 2011, 23 Mayıs 2012’ de göstermiş olduğumuz mücadelemizi daha da
büyütme kararlılığında olduğumuzdan kuşku duyulmamalıdır.
Kamuoyuna saygılarımızla. 14 Mart 2013

ACİLLERİ ÇÖKERTTİLER……
Ülkemizde son on yılda tüm kamu hizmetleri rant kapısı haline getirilmek amacıyla çökertilirken en büyük
payı da sağlık hizmetleri aldı. AKP sağlığa büyük yatırımlar yaptığını ve sağlık hizmetine vatandaşın
erişimini kolaylaştırdığını iddia ederken nitelikli sağlık hizmeti verilemediğini kamuoyundan gizlemektedir.
Akılcı olmayan uygulamalar günü kurtarmakta fakat vatandaşın sağlık sorununu çözmemekte ve sağlık
açısından büyük riskleri barındırmaktadır.
Son günlerde Kocaeli'nde Acil Sağlık Hizmetlerinde sıkıntılar yaşanmaya başlamış özellikle hastalar,
hekimler ve sağlıkçalışanlarını mağdur edecek uygulamalar hayata geçirilmiştir. Hastane yöneticileri ve
başhekimler sağlık çalışanlarının haklı uyarılarını dikkate almamakta yasa ve yönetmeliklere aykırı
uygulamaları dayatmaktadırlar.
Günümüzde acil tıp hizmeti ayrı bir uzmanlık dalı olarak verilmesi gereken sağlık hizmetidir. Bu bilimsel
yaklaşım reddedilerek acil sağlık hizmeti verme konusunda bilgi ve deneyimi olmayan uzman hekimlere
acil hizmeti verdirilmek istenmektedir. Bu durum bir biyokimya uzmanına zorla kanser ameliyatı
yaptırmakla aynı anlama gelmektedir.
Zaten bu hizmeti sunmak için sadece tıp fakültesi mezunu olmanın yeterli olmadığı, Acil Sağlık Hizmetleri
Yönetmeliği'nin 15. Maddesinde de açıkça yer almaktadır.
Yönetmelik bu hizmetin; "uzman tabip sorumluluğunda,acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş,
tecrübeli ve yeter sayıda tabibin, hemşirenin ve diğer personelin de katılımı ile bir bütün olarak
yürütülecek şekilde "organize edileceğini söylüyor.
Yine aynı madde de ilgili personelin; hizmetin hedefleri,çalışma standartları, görevleri, yetkileri ve
sorumlulukları konusunda hizmet öncesi resmi bir eğitim programına alınacağı" açıkça belirtiliyor.
Kuşkusuz bu gereklilik sadece yeni mezun olmuş hekimler yönünden değil, uzun yıllardır sadece kendi
uzmanlık alanında çalışmış uzman hekimler yönünden de geçerli.
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Acil sağlık hizmeti konusunda gerekli bilgi deneyim ve becerisi olmayan hekimlerin hiç bir eğitim almadan,
ayrı bir uzmanlık gerektiren acilde görevlendirmeleri aslında "günü kurtaran" görevlendirmelerdir. Bu
tabloda; hem hekim, hem hasta, hem de toplum sağlığının zarar görmesi söz konusudur.
Hukuksuz duyuru ve yorumlara dayanarak, idarecilerin ben yaptım oldu mantığı ve dayatmalarıyla acil
servis hizmetlerinin çözülemeyeceği gibi toplum sağlığını tehlikeye atacağı gün gibi aşikardır.
Bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak isteriz ki; hukuka açıkça aykırı görevlendirmeler nedeniyle, ortaya
çıkabilecek her türlü olumsuz sonuçtan hekimler değil, tüm açıklama ve itirazlara rağmen
bu görevlendirmeleri yapan;Başhekim , hastane yöneticileri ve diğer yetkililer sorumlu olacaktır. Sağlık
hizmetlerindeki çöküşten sağlık çalışanları değil yöneticiler sorumludur. Sağlık Bakanını, Kocaeli
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Hasan Aydınlık ve Kocaeli Devlet Hastanesi yöneticisi Adem
Çakır’ı sağlık çalışanlarına kulak vermeye ve akılcı çözümler konusunda adım atmaya
çağırıyoruz..13.04.2013
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SAĞLIKTA ŞİDDETİ DURDURMAYANLAR SAĞLIKÇIYA
ŞİDDETE BAŞVURMAKTAN KAÇINMIYORLAR

Bugün

KOÜ Hastanesi ve Tıp Fakültesi bahçesinde

sağlıkta şiddetin durdurulması talebiyle gerçekleştirilmek
istenen eylemde üniversitenin özel güvenlik görevlileri sağlık
çalışanlarına saldırtılmıştır.
Bir doktor arkadaşımızın tırnağı kopmuş, bir doktor
arkadaşımız başından, Tabip Odası çalışanımız da elinden
yaralanmıştır.
Şiddeti kınayanlara şiddet uygulatarak
KOÜ Rektörlüğü’ne,

karşılık veren

Başhekimliği’ne ve Tıp Fakültesi

Dekanlığı’na teşekkür ediyoruz!... 17 Nisan 2013
KOCAELİ TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU
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Sağlıkta Şiddet Durmuyor, Herkes Zarar Görüyor….
Geçtiğimiz hafta içerisinde Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde (DEAH) sağlıkta şiddete yeni bir halka
eklenmiştir. Trafik Kazası sonrası hastaneye getirilen ve Çocuk Yoğun Bakımda tedavisi yapılan bir çocuk
hastanın yakınları servis hemşiresini ciddi biçimde darp etmiş, olay üzerine hemşire arkadaşımıza iki
hafta rapor verilmiştir.
Daha sonra hasta Çocuk Cerrahisi Servisine alınmıştır. Yine aynı hasta yakınları Çocuk Cerrahisi
Servisinde hastanın doktoru olan meslektaşımız Op.Dr. Necla Gürbüz Sarıkaş’ı hakaretlerle ve ucu açık
bir üslupla (her türlü olasılığı içeren bir vurguyla) bizzat tehdit etmişlerdir. Üstelik Dr. Necla G. Sarıkaş’a
tehdit savuran kişi belirli bir siyasi partide etkin görev alan ve önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlerde
ikbal peşinde koşan, yani kamu idaresinde görev almaya hazırlanan bir şahıstır.
Olayların sorumluları hakkında hem sağlık çalışanı arkadaşlarımız, hem de hastane idaresi tarafından
idari ve adli süreç başlatılmıştır. Kocaeli Tabip Odası olarak bu olayın her açıdan takipçisi olacağız.
Ancak Sağlıkta Şiddet adli ve kriminal bir durum değildir. Bundan önceki süreçlerde de bir çok kez ifade
ettiğimiz gibi durum münferit olaylar değildir. Özelleştirme bütün hızı ve yıkıcılığı ile devam ederken,
sağlık emekçileri hak mücadelesi yapmak yerine Can Güvenliği mücadelesi yapmaktayız. Sağlık hizmet
sunumunun bütün aşamalarında şiddet, potansiyel bir tehlike-tehdit olarak giderek büyümektedir.
Hükümete sunduğumuz Sağlıkta Şiddetin Önlenmesine dair kanun teklifi bile dikkate alınmamıştır. Bu
konuda sağlam bir hukuksal düzenleme yapılması için yeni Dr. Ersin Arslan’lar mı beklenmektedir?
Durum çok açıktır ve acıdır. Sağlıkta Şiddet hem sağlık çalışanlarına hem de halkın sağlık hakkına yönelen
bir yıkıcılıktır. Sağlık çalışanı can güvenliği duygusunu yitirmiş, dolayısıyla özgüveni yıkılmış bir iklimde
temel becerilerini kullanmaktan korkar olmuş, hastane ortamında gidişatı yönetemez, kendi etkinliği
üzerinde iktidar kuramaz olmuştur. Sağlıkta şiddet, giderek hastanın klinik süreçlerini bile etkiler olmuş,
korku ve kaygı içerisindeki sağlık çalışanları hasta ve hasta yakınlarının keyfi-kaba-popülist taleplerine
(tatsızlık çıkmaması adına) boyun eğmeye zorlanmaktadır.
Sağlıkta şiddet, devamında en çok Toplum Sağlığını tehdit eder hale gelmektedir. Mesleğini can güvenliği
kaygısı ile, karşısına gelen her hasta veya hasta yakınında bir şiddet potansiyeli algısı ile yapan bir sağlık
çalışanı kime, ne kadar yararlı olabilir? Unutulmamalıdır ki, sağlık çalışanlarının yaşadığı her şiddet
olgusu uzun vadede en çok halkın sağlığını tehdit eden bir gangreni derinleştirmektedir.
Son yaşanan vahim olayı bütün boyutları ile takip edeceğimizi muhataplarına ve kamuoyuna bildiriyor;
halkın kendi sağlık hakkına sahip çıkması için şiddete karşı sağlık emeçlileri ile yan yana tutum almaya
davet ediyoruz.

KOCAELİ TABİP ODASI / 13.05.2013
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ALIŞMAYACAĞIZ, KANIKSAMAYACAĞIZ, ŞİDDETE BOYUN EĞMEYECEĞİZ!

Kamusal hizmetlerin en kırılgan, en hassas alanı olan sağlık hizmetleri yıllardır şiddet onun
yarattığı korku atmosferinde verilir oldu. Düşman ülkelerin savaştığı koşullarda bile
dokunulmazlığı olan sağlık çalışanları ne yazık ki olağan sağlık hizmetleri içerisinde şiddetin
hedefi haline gelmiş bulunuyor. Gün geçmiyor ki ülkenin bir köşesinde sağlıkçılara yönelik
saldırı, tehdit, yaralama haberi gelmesin. Bu duruma kuşkusuz tesadüfen gelinmedi. Sağlıkta
yaşanan şiddetin birincil sorumlusu hali hazırda ülkeyi ve sağlık sistemini yöneten, uzun
yıllardır sağlık emekçilerini ve hekimleri toplumun gözünde değersizleştirmeye çalışan
mevcut iktidardır.
Sağlıkta şiddetin yeni bir örneği Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk hastanesinde 09 Temmuz
2013 tarihinde gece saatlerinde gerçekleşmiştir. Biri nöbetçi Kadın Doğum uzmanı, biri
nöbetçi hemşire, bir diğeri de nöbetçi sağlık işçisi toplam üç çalışma arkadaşımız hasta
yakının sözlü ve fiziki saldırısına maruz kalmış, darp edilmiş ve şans eseri ağır bir yaralanma
gerçekleşmemiştir. Olayı hazırlayan faktörlerden birisi erken doğum riski bulunan bebeğe
Yenidoğan Yoğun Bakımda o an için yer bulunmamasıdır. Bu durum daha ciddi bir sorunu da
gözler önüne sermektedir. Alikahya KDÇH’de hali hazırda 21 Yeni Doğan Yoğun Bakım yatağı
mevcutken, hastanenin Seka Devlet Hastanesi binasına taşınması durumunda YD Yoğun
Bakım yatak sayısının en fazla 6 olacağı öngörülmektedir. 21 yatağın bulunduğu bir binada
yer sorunu yaşanırken, aynı ekibin 6 yatağın bulunduğu başka bir yerde Doğumhane
çalışmasını hangi çaresizlik ve risklerle yürüteceği ortadadır. Bu bebeklerin sağlığını tehdit
ederken, sağlık ekibini çaresizliğe sürükleyecek, hasta ve hasta yakınlarının artık sıradanlaşan
şiddet eğilimlerini daha da kışkırtacaktır.
Yaşanan şiddet bütün diğer vakalarda olduğu gibi yarattığı etki bakımından yıkıcı ve kıyıcıdır.
Öncekilerde olduğu gibi bu saldırıyı da kınıyoruz ve kamu sağlık kurumlarını bütünüyle
ticarethaneye, hastalarımızı müşteriye çeviren mevcut hükümetin defterine kara bir sayfa
olarak kaydediyoruz. Alikahya KDÇH’de yaşanan bu vahim gelişmeyi hem adli, hem mesleki,
hem de idari olarak takip edip kamuoyu ile paylaşacağız.
UNUTMATACAĞIZ, ALIŞMAYACAĞIZ, KANIKSAMAYACAĞIZ, ŞİDDETE BOYUN EĞMEYECEĞİZ.
MESLEĞİMİZİ, GELECEĞİMİZİ, ONURUMUZU, CAN GÜVENLİĞİMİZİ BÜTÜNÜYLE POPÜLİST,
BÜTÜNÜYLE PİYASACI, BÜTÜNÜYLE TÜKETİCİ ve GÖZ BOYAYICI POLİTİKALARA KARŞI
DİRENEREK KORUYACAĞIZ.
Kocaeli Tabip Odası---Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası
10.07.2013 / Kocaeli
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Aile Hekimlerine Hastanelerde Acil Servis Nöbeti Tutturulmasına
HAYIR!
Bilindiği üzere 19 Temmuz 2013 Cuma günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Aile
Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" aile hekimlerinin ve
aile sağlığı elemanlarının ikinci basamakta (devlet hastanelerinde) acil servislerde görevlendirilmesinin
önünü açmıştır. Halen aile hekimlerine verilen birçok angarya görev yetmiyormuş gibi, icra ettikleri
misyona aykırı bir şekilde devlet hastanelerinin acil servislerinde nöbet düzenlemesinin getirilmesi,
kesinlikle kabul edilemez. Yapılan yönetmelik değişikliğinde aile hekimlerine ya da aile sağlığı
elemanlarına, Aile Sağlığı Merkezindeki haftalık 40 saatlik mesaiye ek olarak haftada 30 saate kadar
nöbet görevlendirilmesi yapılabilecektir. Bir aile hekiminin normal çalışma saatleri yanı sıra haftada 30
saat ek mesaisi toplandığında(4x30x12=1440 saat) yıllık olarak 270 saat “fazla mesai” sınırını
aşmaktadır. Bu durum 4857 sayılı yeni iş yasasına da aykırıdır. Yönetmelikte öngörülen şekilde bir
nöbet görevi verildiğinde bir aile hekiminin veya aile sağlığı elemanının şu şekilde çalışması
istenilmektedir: aile hekiminin gündüz 8 saatlik mesaisine ek olarak, mesainin hemen sonrasında, akşam
acil servise nöbete gitmesi, gece 12’ye kadar acil serviste çalışması, sonra evine gidip o saatten sonra
dinlenip (!), ertesi sabah da yeniden aile sağlığı merkezine, görevinin başına dönmesi söz konusudur.
Haftalık 30 saatlik nöbet uygulaması, 8 saatlik hafta içi nöbete ek olarak en az bir tane de hafta sonu (16
saatlik) bir nöbetin tutulmasını öngörmektedir…Bu çalışma tarzı, aile hekiminin asıl görevi olan “koruyucu
hekimlik” misyonuna zarar verecek niteliktedir.
Öte yandan hastane acil servis nöbetlerinin aile hekimlerini ve dolayısıyla aile hekimliği uygulamasını
geliştirici “eğitsel etkisi”, bir hedef olamaz. Aile hekimlerinin sürekli mesleksel gelişimlerinin sağlanması
aile hekimliği uygulamasında gerçekleştirilebilir. Çünkü benzer klinik konular gibi görünse de farklı bakış
açıları gerektirmektedirler.
Ayrıca, “aile hekimi” olarak çalıştığı kabul edilen bir hekimin her yıl yaptırmakla zorunlu olduğu ZMSS
(Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası), acil servis çalışmasını kapsamayacaktır. Üstelik bu durum, malpraktis
açısından hukuki sorunlar doğuracak niteliktedir. AH/ASE sözleşmesinde yer almayan bir görevin
verilmesi,bu görevin,sözleşmesinde önceden yazılı olmayışı, nöbet izni seçeneğini tanımayıp nöbet
ücretini zorunlu kılması, hem gayri insani hem çalışma barışını olumsuz etkileyecek özelliktedir.
Eğer bugün devlet hastanelerinin acil servislerinde acil nöbeti tutacak hekim sayısında ciddi bir azalma
sözkonusu ise, bunun sorumlusu aile hekimliği veya aile hekimleri değildir. Biz, duyarlı sağlık çalışanları
olarak ülkemizin her köşesinde “iyi sağlık hizmeti” koşulları olsun isteriz. Ama bir bölümde var olan
sorunları çözerken başka bir alanı bozmak anlamlı ve akılcı bir yaklaşım olmaz.
Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet görevi vermeyi planlamak yerine,
öncelikle, Acil servislerde çalışan hekimlerin son 6-7 yılda giderek artan bir oranda niçin acil servislerden
ayrıldığını araştırmalı, (bugün bir devlet hastanesi acilinde nöbet grubunda çalışan hekim sayısı 7 yıl
öncesine göre dörtte biridir) Acil serviste çalışan hekim-hemşire-sağlık memuru ve diğer sağlık
çalışanlarının, özlük haklarını iyileştirmeli, maddi manevi tüm çalışma koşullarını cazip hale
getirmelidir.Bütün bunların yapılması halinde kendi isteğiyle Acil servislerde çalışan ve yeterli sayıda
personele kavuşacağını söyleyebiliriz.
Sağlık Bakanlığı’nın en çok önemsediği projelerden birisi olan aile hekimliği uygulamasına zarar verecek
potansiyelde bir tasarrufta bulunulması, Bakanlığın böyle bir düzenlemeyi kaçınılmaz olarak görmesi, 10
yıldır sürdürülen “sağlıkta dönüşüm programı” nın iflas ettiğinin bir kanıtıdır.

24

KOCAELİ TABİP ODASI 2012-2014 ÇALIŞMA RAPORU
Bu yönetmelik değişikliğine ilişkin tüm yasal yollara başvurarak uygulamanın iptal edilmesi için başta TTB
olmak üzere, Kocaeli Tabip Odası olarak üzerimize düşen görevi yapacağımızı belirtmek isteriz…
Değerli vakitlerini ayırarak bu toplantımıza katılan tüm üyelerimize, meslektaşlarımıza, sağlık çalışanlarına,
tüm paydaş sağlık meslek örgütlerine, bu kuruluşların değerli yöneticilerine ve saygıdeğer basın
mensuplarına Kocaeli Tabip Odası adına en içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz…05.08.2013

30 Ağustos 2013

“SURİYE’YE EMPERYALİST SALDIRIYA HAYIR!”
Ortadoğu’daki emperyalist kuşatma devam ederken Amerika Birleşik Devletleri, kendi müttefikleri ve
bölgedeki işbirlikçi devletler üzerinden Suriye’ye yeni bir askeri müdahale hazırlığını gündeme getiriyor.
Suriye’yi yeniden dizayn etmek adına iki yıldır kanlı bir iç savaşı körükleyen ABD emperyalizmi, şimdi de
kimyasal silah kullanımını gerekçe göstererek bu ülkeye yönelik doğrudan askeri müdahalenin planlarını
yapmakta.
Kim tarafından ve ne amaçla olursa olsun kullanımı bir insanlık suçu olan kimyasal silahlar, emperyalist
güçler tarafından yine kanlı bir savaşın gerekçesi olarak kullanılmaya çalışılıyor. Kimyasal silahların kim
tarafından kullanıldığının objektif bir araştırmayla kamuoyunun bilgisine sunulması ve sorumlularının bir
an önce yargılanması gerekirken bu silahlar, daha önce Irak ve Libya’da olduğu gibi yine daha fazla kan
dökmenin, daha fazla vahşetin gerekçesi haline getirilmeye çalışıyor.
Suriye’yi iki yıldır harap eden müdahalenin bugün emperyalist bir savaşa dönüştürülmek istenmesinin
ardında tek bir gerekçe vardır; o da emperyalizmin daha fazla güç hırsıdır.
Daha önce Irak’ta, Afganistan’da, Libya’da bugünkü gibi yine “özgürlük ve demokrasi” sözcüklerinin ardına
gizlenerek benzer bir vahşetin altına imza atanlar, artlarında milyonlarca ölüm bıraktılar. Sadece 2 yıldır
Suriye’de sürdürülen iç savaş nedeniyle yüz binlerce insan hayatını kaybetti.
Yalnızca ülkemize mülteci olarak sığınan Suriyeli vatandaşların sayısı üç yüz bini geçmiştir. Emperyalist
ülkeler ve işbirlikçilerince desteklenen silahlı çetelerin kan deryasına çevirdikleri ülkelerinden kaçarak
insanlık dışı şartlarda yaşama mahkum edilen yüzlerce Suriye vatandaşı, hastalık ve açlık gibi nedenlerle
ölümle yüz yüze yaşamaya devam etmektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan savaşlarda en
ağır bedeli ödeyen kadınlar ise Suriye’de de iki yıldır devam eden bu vahşette şiddetin her biçimine maruz
kalmıştır.
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AKP iktidarı ise başından itibaren Suriye’de sürdürülen iç savaşın destekleyicisi ve tarafı olmuştur. AKP
iktidarı Suriye’nin kaderinin Suriye halklarının elinden alınmaya çalışıldığı bu iki yıl içinde Suriye’de etnik
ve mezhepsel çatışmaları sürdüren silahlı çeteleri desteklemekten, kardeş halklarla savaşı ve düşmanlığı
körüklemekten geri durmamış, insani ve tıbbi yardımlara dahi sınırları kapatarak katliamları desteklemiş,
bugüne dek ülkemizi NATO’nun askeri yığınağına çevirmiştir.
Memleketimizin dört bir yanını üslerle, NATO askerleriyle, ölüm füzeleriyle doldururken, savaşın kanlı
bombalarının ülkemize yağmasına neden olmuş, ülkemiz savaşın parçası haline gelmiştir. Yanı başımızda,
komşumuz Suriye’de süren savaş ortamı kuşkusuz en başta Türkiye’yi etkilemektedir. Suriye’de halkların
etnik ve mezhepsel farklılıkları körüklenerek karşı karşıya getirilmesi doğrudan Türkiye’yi etkilemekte,
ırkçı şoven politikalarla halklar arasındaki mesafe açılmaktadır.
Dahası, iç savaş gücü çetelere para ve silah yardımında bulunarak savaşı kışkırtan AKP iktidarı, bu
çetelerin Hatay ve Urfa gibi birçok sınır ilinde ellerini kollarını sallayarak çevreye terör saçmasına izin
vermektedir. Ülkemizin günden güne biraz daha savaş batağına çekildiği bu sürecin en büyük bedelini ise
hiç kuşku yok ki bu ülkenin emekçileri, ezilenleri ödeyecektir.
Bölgede “bölgesel güç olma hayallerinin” çöküşünü, çığırtanlığını yaptığı savaşla durdurmaya çalışan AKP
iktidarının dilinden şimdi daha fazla kan damlıyor.
Irak’ta iki milyona yakın insanın katledilmesine sesini çıkartmayan; ülkesindeki katliamların sorumlusu
olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’nce hakkında yakalama kararı çıkarılan Sudan Devlet Başkanı Ömer El
Beşir’i Türkiye’de ağırlayan; destekledikleri çetelerin başta Rojava ve diğer bölgelerdeki insanlık dışı
katliamlarını görmezden gelen Başbakan, bugün “insanlık suçu” kelimesini ağzına dahi almasın! Gezi
direnişinde polis terörüyle katlettiği gençlerin, Roboski'de katledilenlerin hesabı sorulmadı daha! Önce
kendi işlediği insanlık suçlarından bahsetsin!
Bugün gerçek bir barış iradesi, nefret tohumları yerine kardeşlik duygularını pekiştirerek, ırkçı-şoven
kışkırtmalara karşı anti-emperyalist dayanışmayı ve bir arada yaşam zeminlerini güçlendirerek
sağlanabilecektir. Bizler bugüne kadar emperyalist savaşlara karşı barışı haykıran emek ve meslek
örgütleri olarak; ülkemizde ve bölgede alanları “barış” çığlıklarıyla doldurmaya devam edeceğiz.
Hiçbir ülkeler koalisyonunun müdahale kararı, meşru değildir. Birleşmiş Milletler dahil, hiçbir örgütün işaret
ettiği gerekçe emperyalist savaşları meşru kılamaz!
Şimdi, savaş çığlıkları atanlara karşı, halkların geleceğine kendilerinin karar vermesi için, halkların
kardeşliğinin bu topraklardan sökülüp atılmaması için sorumluluk alma zamanıdır!
Sesimizi hep birlikte büyütelim.
Emperyalizmin taşeronlarına, işbirlikçilere, bu ülke topraklarını NATO toprakları sananlara; emperyalizmin
kalkanı olmaya ant içmişlere karşı mücadeleyi hep birlikte yükseltelim.

Suriye halklarının geleceğini ellerinden alan ve yaşadığımız toprakları ABD emperyalizminin kirli
üssü haline getirenlere yanıtımız her zaman eşit, özgür, demokratik ve bağımsız bir ülke
mücadelemizi yükseltmek olacaktır. 12/12/2013
26

KOCAELİ TABİP ODASI 2012-2014 ÇALIŞMA RAPORU

GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ GAZİANTEP ADLİYESİ’NDE
ADALET BEKLİYORUZ

1982 yılının 14 Mart günü, Tıp Bayramı’nda doğmuştu Ersin Arslan.
2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi, 2006 yılında mezun oldu.
Aynı yıl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilimdalı’nda başladığı uzmanlık eğitimini
Ekim 2011'de tamamladı.
Aralık 2011'de Gaziantep Av. Cengiz Gökçek (şimdiki adıyla Dr.Ersin Arslan) Devlet Hastanesi’nde mecburi
hizmetine başladı.
17 Nisan 2012 günü ameliyatlarını bitirip servisine çıktı.
Ve…
Daha önce ameliyatını yaptığı bir hastasının yakını tarafından vahşice bıçaklanarak öldürüldü.
Tıpkı, 21 Temmuz 1988’de vurulan Doç. Dr. Edip Kürklü gibi,
Tıpkı, 11 Kasım 2005 günü vurulan Prof. Dr. Göksel Kalaycı gibi,
Tıpkı, 15 Ocak 2008 günü vurulan Uzman Dr. Ali Menekşe gibi.
Cinayeti gördük!
Azmettiricileri de biliyoruz.
“Doktorları ağaca bağlayın, kaçamasınlar.” diyen darbecileri de,
Hariciye Vekaleti’yle hariciye koğuşunu karıştırıp hastane basan Dışişleri Bakanı’nı da,
“Ne kadar para verirseniz verin, doktorların gözü doymaz/” diyen Çalışma Bakanı’nı da,
Hafta sonu makamında bulamadığı başhekimin kapısını kırdıran Sağlık Bakanı’nı da,
Fuzuli yere yakıyorlar diye hastane yöneticilerinin ellerini kalorifer peteklerinde kızartan diğerini de
unutmadık.
“Doktorların eli hastaların cebinde.” diyen, “Paracı doktorlar gürültü çıkarıyor.” diyen Sağlık Bakanı’nı,
“Ben doktora iğne yaptırmam, doktorlar adamı felç ederler alimallah.” diyen, “Doktor efendi dönemi bitti.”
diyen Başbakan’ı unutmadık.
(İsimlerini zikretmeyi fuzuli sayıyoruz.)
Peşini bırakmadık.
17 Nisan 2012’den bu yana takipçisiyiz.
17 Nisan 2012’den bu yana “Böyle Sağlık Sistemi Olmaz/Sağlıkta Şiddet Sona ERSİN!” diye haykırıyoruz.
Her gün hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde; acillerde, polikliniklerde,
servislerde, ameliyathane önlerinde şiddete maruz kalan; dövülen, vurulan, darp edilen, yaralanan,
sakatlanan, öldürülen hekimler, sağlık çalışanları olarak;
ADALET BEKLİYORUZ!
Bugün Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek duruşmada;
ADALET BEKLİYORUZ!

12/12/2013
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ACİL NÖBETİ VE UZMANLIK EĞİTİMİ ZORLAMALARINA, HAK KAYIPLARINA
BOYUN EĞMEYECEĞİZ!
Hekimlerin acil durumlarda mesleklerini yapmasını engelleyen, güvencesiz ve taşeron çalışma biçimini
meşrulaştıran, Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) çalışan aile hekimlerini ve diğer sağlık çalışanlarını kamu
hastanelerinde acil nöbet tutmaya zorlayan Sağlık Torba Yasası, TTB ile sağlık iş kolundaki sendikalar ve
birinci basamak hekimlerinin örgütlü olduğu derneklerin haklı muhalefetlerine rağmen TBMM’de kabul
edilmiştir.
TTB Merkez Konseyi Yasa’nın onaylanmaması talebiyle Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirmiş;
görüşmede Torba Yasa’da aile hekimlerinin acillerde nöbet tutmasının yaratacağı sorunlar ve Torba
Yasa’da yer alan diğer maddelerle ilgili karşı olma gerekçelerimiz anlatılmıştı.
Bu görüşmede; Cumhurbaşkanı’ndan Torba Yasa’yı onaylamaması, TBMM’ye geri göndermesi talep
edilmiştir.
Aksi durumda; Yasa’nın yürürlüğe girmesi ve ASM çalışanlarına acil nöbeti uygulamalarının yaşama
geçirilmesi halinde başından beri kararlılıkla yürüttüğümüz mücadelemizi farklı etkinliklerle ve daha etkili
bir şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz.
Sağlık Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde yayınlamayı düşündüğü ‘Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme
Yönetmelik Değişikliği’ ile ASM çalışanlarının ücretlerini düşüreceği, yeni ek görev ve sorumluluklar
getireceği, kazanılmış hakları geriye götüreceği anlaşılmaktadır. Yönetmelik değişikliğinin bu biçimiyle
yayınlanması halinde aile hekimleri üretimden gelen gücünü en etkin bir şekilde kullanmakta tereddüt
etmeyecektir.
Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanarak sözleşmeli çalışan aile
hekimlerine yönelik ‘Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi’nin esaslarını belirlemek amacıyla 2-3 Ocak 2014
tarihinde yaptığı toplantıda aldığı kararları açıklamıştır. TUK üyelerinin ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı
tarafından belirlendiğini, alınan kararlardan önce birinci basamak hekimlerinin ve örgütlerinin görüş ve
önerilerinin alınmadığını ya da bunlara itibar edilmediğini hatırlatmak isteriz. TUK kararlarının yeni şartlar
getirerek birinci basamak hekimlerinin mesleklerini yapmalarını engelleyebileceğini, hekimler arasında hak
kayıplarına, eşitsizliklere yol açabileceğini düşünmekteyiz.
Sağlık Bakanlığı’nın Tıpta Uzmanlık Kurulu aracılığıyla yıllardır birinci basamak hizmet birimlerinde bilgi,
beceri, deneyim kazanmış; bu birimlerde başarılı hizmetler yürütmüş ve halen yürütmekte olan pratisyen
hekimlere uzmanlık sınavına girme şartı getirmesi,eğitimin belirsiz içeriği,6 yıl gibi uzun bir süreye
yayılacak olması,6 aylık rotasyonlarla kendi nüfusundan kopması ihtimali gibi yaşanabilecek birçok olası
sorunlar meslektaşlarımızda ciddi endişelere neden olmuştur. Ayrıca uzmanlık eğitimi alabilmek için
sınavlara giren, zorlu bir asistanlık eğitimi sonrası mecburi hizmet yapan aile hekimi uzmanı
arkadaşlarımızın emeklerinin de göz önünde bulundurulmayacağı kaygısını taşıyoruz.
Aynı ASM’de aynı koşullarda aynı işi yapan hekimlerin arasında eşitsizlikler sürerken, ASM’de çalışan
pratisyen hekimlere uzmanlık eğitimi dayatılmaktadır. Bu nedenle aile hekimleri söz konusu bu eğitimi
alamazsa ileriki aşamada mesleklerini yapamaması, işsiz kalmaları söz konusu olabilecektir.
Aile hekimlerinin bunu kabul etmeyeceklerini kamuoyuyla paylaşırız.16.01.2014
KOCAELİ TABİP ODASI
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BASIN AÇIKLAMASI
Sevgili Asistan Hekim Arkadaşlarım;
Değerli meslektaşlar, eylemimize katılan sağlık emekçileri, değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz.
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki asistan hekimler başta olmak üzere bütün hekimler ağır iş yükü altında
ezilmektedir.
Asistan hekimler dinlenmeden nöbet ve normal mesailerine devam etmek durumundadırlar.
Bu çalışma ortamı da doğal olarak tartışmalar yaşanmakta, hasta ve hasta yakınlarının şiddetine
uğramaktadırlar.
Mevcut sistemde asistan hekimler adeta kölelik düzeni ile çalıştırılmaktadır.
Yıllardır bu şartlar devam ettiği halde, gerek Sağlık Bakanlığı gerekse fakülte ve hastane yöneticileri
asistan hekimlerin çalışma koşullarıyla ilgili bir iyileştirme yapmamaktadırlar.
Performans sistemi ile çalışan hastanelerde hastane yöneticileri asistanları ucuz iş gücü olarak
görmektedir.
Asistan hekimlerin ek ödemelerinin bir sonraki ay ne olacağı belli değildir.
Asistan hekimlerin çalışma koşulları talepleri doğrultusunda düzeltilmelidir.
Eğitimlerine yeterli mekan, kaynak ve olanak ve zaman sağlanmalıdır.
Asistan kadroları derhal arttırılmalıdır.
Hiçbir makam hiçbir yetkili asistan hekimler başta olmak üzere hekimleri köle gibi çalıştırmayı hak olarak
görmemelidir.Ve hiçbir makam hiçbir yetkili hastanelerimizi hizmet veremez duruma getirmeye hakkı
yoktur.
Nitelikli sağlık nitelikli eğitim istiyoruz.
İnsanca Yaşamak ve İnsanca Yaşatmak istiyoruz.
Asistan hekimler olarak bu kölelik düzenini kabul etmiyoruz.
Taleplerimiz kabul edilene kadar, haklarımız verilene kadar hizmet üretmekten doğan gücümüzü
kullanacağız ve hatırlatacağız.
Başta hastalarımız olmak üzere bütün yurttaşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını hastanelerimize sahip
çıkmaya, sağlık ortamında oluşan bu talana dur demeye, bizleri desteklemeye, tepkilerini hastanelerimizi
hizmet veremez noktaya sürükleyen Sağlık Bakanlığı’na göstermeye çağırıyoruz.
19 Şubat’ta İzmir’de başlayan ve devam eden asistan hekim arkadaşlarımızın haklı eylemini destekliyor,
bugün ülkemizin çeşitli hastanelerinde bu eylemlilik halini saygıyla selamlıyoruz. 26.02.2014

KOCAELİ TABİP ODASI
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BASIN AÇIKLAMASI
Demokrasi ve İnsan Hakları mücadelesini yasal ve meşru zeminde yürüten, Meslek Odası ve Demokratik
Kitle Örgütleri çalışmalarına her zaman katkı veren, Kocaeli Kamu oyu tarafından tanınan ve sevilen,
Kocaeli Tabip Odası Üyesi ve geçmiş dönemlerde Başkanlığını yapan Dr.CEM COŞKUN; yasa dışı örgüt
üyeliği isnadı ile 19.02.2013 tarihinde tutuklanmıştı.
O tarihte yaptığımız basın açıklamasında; Siyasal İktidarın; Cumhuriyet değerlerine ve kazanımlarına
yönelik saldırı politikaları ile ülke içinde derin kamplaşmalar yarattığını, izlediği dış politika ile uluslar
arası düzeyde yalnızlaştığını ve açmaza düştüğünü ,bu durumun OTORİTERLEŞME ve anti demokratik
uygulamaların yoğunlaşması ve yaygınlaşmasına yol açtığını ve bunun açık bir YÖNETİM KRİZİ olduğunu
vurgulamıştık.
Bugün; Hükümet; 17 Aralık Operasyonu ile emsali görülmemiş boyutta yolsuzluk, rüşvet, rant, vurgun ve
talan batağına saplanmıştır.
Karşı operasyonla Yargıda ve Poliste yapılan geniş tasfiyelerle; soruşturmaların engellenmesi , örtülmesi
ve sonuçsuz bırakılması için yoğun çaba harcanmış, yargı kararları adli kolluk tarafından uygulanmaz
olmuştur.
Türkiye’de uzun süredir var olan YÖNETİM KRİZİ, DEVLET KRİZİNE dönüşmüştür. Bu krizden çıkmanın tek
yolu; Hukukun üstünlüğü, demokratikleşme, kuvvetler ayrılığı ve yargının tam bağımsızlığıdır.
Ancak siyasi iktidar; mutlak egemenlik hırsı ile tüm gücü elinde toplamak için azami gayret
göstermektedir. Bunun doğuracağı sonuç; TOTALİTERLEŞME, demokratik hak ve özgürlüklerin tamamen
ortadan kalkmasıdır.
Amaç; yıldırma, sindirme ve toplumun örgütlenmesini engelleyerek yönetmektir.
Bu anlayışa karşı mücadele etmek demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, insan haklarından yana olan
tüm birey, kurum ve kuruluşların temel görevidir.
Kaynağını Anayasa’dan alan ve Meslek Odası niteliği ile demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan
TTB’nin bu amaçları gerçekleştirmek ve üyelerinin hak ve hukuklarını korumak için mücadele etmesi;
meşru ve yasal olduğu kadar baskı grubu olmasından kaynaklanan örgütsel sorumluluğun da gereğidir.
Bu sorumluluk çerçevesinde Odamız Üyesi ve eski başkanlarından Dr. Cem Coşkun’un tutuksuz
yargılanmasını istiyoruz.
Hakkında suç isnadı olan herkesin doğal ve bağımsız mahkemelerde yargılanması ne kadar hukuk
devletinin gereği ise,TUTUKSUZ YARGILANMA da
hukuk devletinin o kadar gereğidir. Gerek AHİM
kararlarında, gerek Anayasa Mahkemesi kararlarında ve son yapılan düzenlemelerle Ceza Muhakemeleri
Kanununda tutuksuz yargılamanın esas, tutuklu olmanın istisna olduğu açıkça vurgulanmıştır.
Tutuklama; “ kaçma, saklanma, delilleri karartma veya yeni bir suç işleme yönünde kuvvetli şüphe
bulunması” koşullarının varlığı halinde başvurulacak bir tedbirdir. Uygulamada bu koşullar sıralanarak
tutukluluk kararı verilmekte veya tutukluğa yapılan itirazlar reddedilmektedir. Bunun hukuka uygun
olmadığı açıktır. Asıl olan bu koşulların varlığının somut olgularla tutuklama gerekçesinde yer almasıdır.
Meslektaşımız DOKTOR CEM COŞKUN, ilk kez 08.05.2012 tarihinde göz altına alınmış ve sorgusu
yapıldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bu olaydan yaklaşık yedi ay sonra
19.02.2013 tarihinde aynı iddia ve isnatlarla tekrar göz altına alınmış ve o tarihten bu yana sorgusuz
sualsız Kandıra F Tipi Ceza ve Tutuk Evinde tutuklu bulunmaktadır.
Hakkında Istanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 2013/56 E. Nolu dava dosyada ilk kez 2324/01/2014 tarihinde hakim huzuruna çıkacaktır.
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Doktor Cem Coşkun; ilk Göz altına alınıp salıverildiği 08.05.2012 tarihinden sonra Doktor olarak görev
yaptığı ÖZEL AKADEMİ HASTANESİN’de çalışmaya başlamıştır. Aynı iddialarla İkinci kez gözaltına alındığı
ve tutuklandığı 19.02.2013 tarihine kadar KAÇMAMIŞ, SAKLANMAMIŞ, DELİLLERİ KARARTMAMIŞ VE BİR
SUÇ İŞLEMEMİŞTİR.
Bu gerçeklere rağmen tutuklanmış olması, hukukun temel ilkelerine aykırı olup tutukluluk halinin bir yıl
sürdürülmüş olması ise hukukun açıkça çiğnenmesi ve kişilik haklarına ağır saldırıdır.
Biz meslektaşımızın suçsuz olduğunu biliyoruz. Ve Yargılama sonrası aklanacağına yürekten inanıyoruz.
Bu aşamada ilk kez Mahkeme huzuruna çıkacağı 23-24/01/2014 tarihli celsede haksız ve hukuksuz
olan bu TUTUKLAMAYA son verilmesini, TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SALIVERİLMESİNİ, mesleğine,
meslektaşlarına, kendisi gibi Doktor olan eşine , iki çocuğuna kavuşmasını insanlık adına, hukuk adına
haykırıyor ve bu haykırışımızı kamu oyuna saygıyla duyuruyoruz.

Basına, Kamuoyuna, Hastalarımıza ve Meslektaşlarımıza;
Genç hekimlere, geleceğin hekimlerine; Asistan Hekimlere sahip çıkıyoruz…
Uzun bir hikaye bu.. YÖK’ten başlayıp Sağlıkta Dönüşüm Projesiyle süren ve GSS-SGK ile iyice pekiştirilen
bir hikaye… Sağlığı bir hak olmaktan çıkaran, birinci basamak dahil bütün sağlık kurumlarını
TİCARETHANEYE dönüştüren bir piyasalaştırılması süreci.
Bu hikayeden tüm hekimlere olduğu gibi Asistan Hekimlere düşen ise; daha fazla angarya, düşük
ücretler, hocasız-niteliksiz eğitim, kadro yetersizlikleri, mesleki-hukuki risklerdeki artış, sağlıkta
şiddet, geleceksizlik, belirsizlik…
Geleceğin hekimleri işte bu koşullara isyan ediyorlar, yeter diyorlar. İstekler çok basit ve
ertelenemez durumda: nitelikli eğitim, aşırı iş yükünün kaldırılması, yaşanabilir-eğitimi
sürdürebilir bir ücret, asistan kadrolarının yeterince sağlanması.. Bu talepler anlaşılmaz değildir,
yerine getirilemez değildir, bütünüyle tercih meselesidir.
Sağlık sistemimizi ve Tıp Fakültelerini kuşatan bu rantcı ve gerici yönetim bugün AKP eliyle icra
ediliyor. Asıl işi bütün düzeylerde Tıp Eğitimi ve halk sağlığının geliştirilmesinin bilimsel çakışmalarını
yapmak olan tıbbiye; sıradan bir hizmet hastanesinin, hatta birinci basamağın konusu olan sağlık
hizmetlerini yürütmeye mecbur bırakılmıştır. Bunun esas sorumlusu, Tıp Fakültelerini uluslar arası sağlık
sermayesinin ihtiyaçlarına göre yapılandıran mevcut AKP iktidarıdır. Dolayısıyla gerek asistan hekimlerin
gerekse tıp öğrencilerin yaşadığı derin sorunların altında bu iktisadi-siyasal tercih yatmaktadır.
Üniversiteyi döner sermaye ile ayakta kalmaya zorlarsanız elbette iş yükü artacak, elbette asistan
arkadaşlarımız eğitimden ziyade fatura edilebilir angarya çalışmaya zorlanacaktır. Bu vesileyle
üniversitede yönetici-idareci konumdaki rektörlere ve dekanlara da sesleniyoruz. Sorunun kaynağı olan
mevcut siyasi iktidarın ve SGK gibi siyasileşmiş kurumların kapılarında bilimsel kimliğinizi ezdirmeyin,
sorunun kaynağı olanlardan çözüm beklemeyin, dilenmeyin. Gelin hep beraber hakkımızı arayalım…
Asistan hekimler işte bunu yapıyorlar. Onlarca görüşme, onlarca bilimsel rapor, yüzlerce müzakere
sonucunda direnmeye karar verdiler. Hak verilmiyor, hak alınabiliyor ancak…
Kocaeli Tabip Odası olarak üniversitenin asli unsurlarından Asistan Hekimlerin haklı taleplerini ve
onurlu direnişlerini destekliyor, bu mücadelenin içerisinde yer aldığımızı kamuoyu ile
paylaşıyoruz…25.02.2014
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BUGÜN 17 NİSAN 2014
DR. ERSİN ARSLAN'IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE;
SAĞLIKTA ŞİDDETE,
ŞİDDETİ DOĞURAN VE BESLEYEN SAĞLIK SİSTEMİNE KARŞI
MÜCADELE İÇİN ALANLARDAYIZ
İki yıl oldu Dr. Ersin Arslan’ı yitireli.
Dr. Ersin Arslan, Gaziantep’de bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak katledildi. Aradan iki yıl geçti,
ancak sağlık çalışanları ülkenin dört bir yanında her gün şiddet görmeye devam ediyor. Ersin’in ölümünden
sonra, genç bir sağlık emekçisi Dr. Melike ERDEM sisteme isyanını kendi canıyla ödedi. Diyarbakır Dicle
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Yoğun Bakım Hemşiresi Rabia Önal öldüresiye dövüldü.
Kaymakamın dövdüğü doktor, Hastane Müdürü’nün kovaladığı sağlık çalışanı, emniyet güçleri ve
başhekimlerin saldırısı, hasta ve hasta yakınlarının yerlerde tekmelediği hamile doktor, dövülen yoğun
bakım asistanları, silah çekilen acil servisler, silahlı tehditler, kovalanan doktorlar, diş hekimleri,
hemşireler.. …
Bunlar kamuoyuna yansıyanlar.
Ya bilmediklerimiz, ya açıklanamayanlar?
Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesinden sonra sağlıkta şiddetin önlenmesi için pek çok eylem ve etkinlik
yapıldı. TBMM’de sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını araştırmak için komisyon kuruldu.
Komisyon toplantılarına katıldık, şiddete ilişkin görüşlerimizi ifade eden raporlar verdik. Sonunda bu
komisyon, altına imza atabileceğimiz bir rapor hazırladı. Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod uygulamasını başlattı.
Bu hatta her gün ortalama 30 şiddet olayı bildiriliyor. Bunlar sadece bildirilenler ve çoğunun
bildirilmediğinin farkındayız. Tablo kötü.
TBMM raporunda da yer alan temel bir talebimiz var. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti azaltmaya katkısı
olacak bir yasal düzenleme gerekiyor. Bu düzenlemeye yönelik önerimizi Sağlık Bakanlığı’na, TBMM’de
grubu bulunan partilere ve sağlıkçı milletvekillerine ilettik. Ne yazık ki bizim önerimiz gibi “somut
caydırıcılığı olan yasal düzenleme” yerine son çıkan sağlık torba yasasında pratikte karşılığı
bulunmayan bir düzenlemeye gidildi. Sağlık çalışanlarına dayak atanlar yine ellerini kollarını sallayarak
ortada dolaşıyor, ertesi gün dayak attıkları sağlıkçıyı tehdit etmeye devam ediyor. Sağlıkta şiddeti
önleyecek gerçek bir yasal düzenleme yapılmadan bu konuda bir ilerleme olmayacağı çok açık, bunu
yöneticilerden ivedilikle bekliyoruz. Göstermelik yasal düzenlemeler değil, samimiyet bekliyoruz.
Bir diğer önemli talebimiz de 17 Nisan’ın tüm Dünya’da “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme
Günü” ilan edilmesidir. Dr. Ersin Arslan’ın ölümü tüm Dünya için hatırda tutulması gereken bir olaydır ve
17 Nisan, Dünya’da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Günü ilan edilmelidir. Bunun
gerçekleşmesi ve Dünya Sağlık Örgütü’nce ilan edilmesi için Dünya Sağlık Asamblesi’nde karar alınması,
Sağlık Bakanlığı’nın da bu öneriyi Dünya Sağlık Asamblesi’ne götürmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıl tüm
çabamıza, Sevgili Ersin’in ailesinin desteğini alıp Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimlere rağmen
bu öneri Sağlık Bakanlığı tarafından götürülmedi. Bu yıl bunun gerçekleşmesini istiyor ve bekliyoruz.
2014 yılı Dünya Sağlık Asamblesi 19-24 Mayıs tarihleri arasında Cenevre’de yapılacak. Gözümüz,
kulağımız orada olacak ve Sağlık Bakanı’nın samimiyetle bu konuyu çözümlemesini bekleyeceğiz; Ersin’ler
unutulmasın, Dünya’da başka Ersinler olmasın diye!
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Sağlık çalışanları şiddeti sadece hasta yakınlarından görmüyor. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlığı
ticari bir hizmet haline getirmesi ve üzerinden “kar” elde edilmesinin yarattığı baskı ve mobbing bir yana;
çalışanlar yöneticilerden doğrudan şiddet de görüyor. Kaymakamın yerde tekmelediği kadın aile hekimi
akıllardadır. Atanmışlar, seçilmişler ve daha nicesinin şiddetini de unutmadık.
Sağlık Çalışanlarına yönelik şiddetin nedenleri çok yönlü olmakla birlikte; çalışanları, hasta ve hasta
yakınlarıyla karşı karşıya getiren akıl dışı bir sağlık sistemi var.


Ödeme güvencesini tamamen yitirmiş, çalışanları birbiriyle rekabete sürükleyen, sağlıkta kaliteyi
düşüren PERFORMANS uygulaması var!



Gittikçe ağırlaşan iş yükü ve angarya, 7/24, esnek-kuralsız ve baskı altında çalıştırılma var,
hemşirelerde haftada 56, asistan hekimlerde 90 saate kadar uzayan mesailer var!
Birlik Hastaneleri arasında dama taşı gibi dolaşma, işyeri güvencesinin tamamen ortadan kalkması,
görev tanımı dışında “sağlıkçı her işi yapabilir mantığı” ile çalıştırılma var!
Özel sektörde güvencesiz, parasını alamadan, kölelik koşullarında çalışma var!
Sağlık Hizmetine ulaşmanın önünde bin bir türlü engel var, her kademede ödenen katkı-katılım
payı ve ilave ücretler var!
Hükümet, siyasetçiler ve yöneticilerin “Sağlık Çalışanlarını” itibarsızlaştıran, küçük
düşüren, hedef gösteren kışkırtıcı üslubu ve açıklamaları var!






Tüm bunların sonucunda bozuk bir sağlık sistemi, tedavi olamayan hastalar, çalışanlara yönelmiş
öfke ve şiddet var!

Böyle sağlık sistemi olmaz.
Bu şartlarda, iyi hekimlik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, teknisyenlik yapılmaz!
Nitelikli sağlık hizmeti verilmez!
Onun için; Üzgünüz/

Kırgınız/ Öfkeliyiz!

Bugün Türkiye’nin her yerinde, tüm hastanelerde, sağlık alanında yaşadığımız şiddeti, bu şiddetin
nedenlerini, çözüm önerilerini tartışacağız,
Bu eylem ve etkinliklerimizdeki temel amacımız; sağlık sistemindeki yanlışlıklara DUR demek ve sağlık
emekçilerinin sorunlarına dikkat çekmektir.
Mücadelemiz şiddeti doğuran ve besleyen bu sisteme karşıdır.
Halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti sunabilmek için; halkımızı verdiğimiz bu mücadelede yanımızda
olmaya, hükümeti; şiddeti doğuran, emekçileri ve halkı mağdur eden bu sistemi ortadan kaldırmaya,
işkolundaki sağlık emek ve meslek örgütleri olarak birlikte çözüm üretmeye davet ediyoruz.
Taleplerimizin yerine getirilmesi için, daha etkili eylemlerle ve daha kararlı bir şekilde mücadelemizi
sürdüreceğiz….

Böyle Sağlık Sistemi Olmaz.
Bu Şiddet Sona ERS!N.
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KATİL VAAAAR,
HIRSIZ VAAAAR…
SAĞLIK YOOOOK!
Her yer hırsızlık, her yer yolsuzluk, rüşvet, her yerde çürüme kokusu. Polisin, kafasından vurarak
öldürdüğü 14 yaşında bir çocuğumuzun acısı sardı yüreğimizi. Yasını tutmak, gönlünce ağlamak isteyen
insanlara dahi izin verilmiyor. Acısını yaşamak isteyen insanların kafası kırılıyor, gözü çıkarılıyor, onlara
hakaret ediliyor.
Bir çocuğun yasının tutulmasına dahi izin vermemek insanlığın bittiği yerdir.
Türkiye artık insanların iyice kutuplaştığı, birilerinin acısıyla “birilerinin” alay ettiği bir yerdir. “Ustalık”
dönemini yaşayan iktidarın ülkemizi getirdiği yer burasıdır.
Berkin’in gülen gözleri, güzel yüzü bütün anlamlı haliyle bize bakıyor. “Bir şeyler yapın” diyor, “ben sadece
ekmek alacaktım” diyor, “kafamı kırdılar” diyor, “ben daha çok yaşayacaktım” diyor. Onu hayatta tutamadık,
içimiz sızlıyor.
Bugün “Tıp Bayramı”ymış öyle mi? Tıp mı bıraktınız, sağlık mı bıraktınız? Hangi derdimizden söz edelim?
Böylesi bir ortamda nasıl sağlık hakkından, hekimlikten, hemşirelikten, söz edelim? İnci dişleriyle bir çocuk,
gözümüzün önünde kafasından vurulup, eriyip giderken ağız diş sağlığından nasıl söz edebiliriz ki?
Yıllardır anlatmaya çalışıyoruz, sağlık her insan için doğuştan gelen bir haktır. Mesleğimizi özgürce yerine
getirmek, ayrımsız herkese hak ettiği sağlık hizmetini, kendi haklarımızı da alarak vermek istiyoruz.
Gaz odasına dönmüş kentlere, TOMA’ya, Akrep’e, plastik mermiye, kimyasal gazlara, her türlü polis
şiddetine karşı çıkıyoruz. Sağlık hizmeti almak herkesin, göstericilerin de hakkıdır diyoruz, göstericilere ilk
yardım hizmeti verdiğimiz için suçlanıyoruz. Mesleğinin gereğini yerine getiren sağlık çalışanlarını hapse
atacak, altından kalkamayacağı para cezaları verecek yasalar çıkarıyorlar. İnsanlıklarının, mesleklerinin
gereğini yerine getirdikleri için Ankara ve Hatay Tabip Odalarının yönetim ve onur kurullarını görevden
almak için dava açıyor bu ülkenin “Sağlık” Bakanlığı”..!
Geçen 14 Mart’ta “yeniydi” Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, umutluyduk, taleplerimizi anlatmaya
çalışmıştık. Şimdi artık “yeni” değil. Sağlık çalışanlarının kendisinden bir ümidi kalmamıştır. Gözünün
önünde tüm Dünya’nın tepkisini çeken polis şiddeti yaşanırken, insanların kafası kırılıp gözü çıkarılırken,
çocuklar ölürken “durun” diyememiştir, “bu polis şiddeti kabul edilemez” diyememiştir, “kimyasal gazları
böyle ölçüsüzce kullanamazsınız” dememiştir. Ne mi yapmıştır? Hekimlere, tabip odalarına mesleklerinin
gereğini yerine getirenlere soruşturmalar açmış, sağlık çalışanlarını hapse atacak yasalar çıkarmıştır.
Ethem’e, Ali İsmail’e, Berkin’e, Mehmet’e, Abdullah’a, Medeni’ye, Ahmet’e, üzüldüğünü gösteren hiçbir
belirti göstermemiş, yakınlarına başsağlığı bile dileyememiştir. Şimdi de bugünkü eylemlerinden dolayı
sağlık çalışanlarını halkın sağlığının önünde engel çıkarmakla suçlamaktadır. Üzüntü vericidir, sağlık
çalışanları açısından mevcut iktidarın sağlık politikalarının, Sağlık Bakanı’nın güvenilirliği ve inandırıcılığı
kalmamıştır.
Sağlık çalışanları bu ülkenin hemen tamamı gibi mutsuzdur, geleceğinden kaygılıdır, öfkelidir, şiddet
sarmalı içinde kalmıştır, mesleğini hakkıyla yerine getiremediğini, hakkını alamadığını düşünmektedir.
Böylesi bir ortamda sağlıktan söz edilemez.

34

KOCAELİ TABİP ODASI 2012-2014 ÇALIŞMA RAPORU
Sağlığımız için, en azından çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatı için, geleceğimiz için bu ülkenin sağlık
çalışanları yurttaşlarıyla birlikte mücadele etmeye, çocuklarımızı yaratılan şiddet sarmalına kurban
vermemeye kararlıdır.14.03.2014

Kocaeli Tabip Odası
Kocaeli Eczacı Odası
Kocaeli Dişhekimleri Odası
Kocaeli Veteriner Hekimler Odası
SES
Dev-Sağlık İş
Türk Sağlık-Sen
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TOPLANTI – KONFERANS - PANEL& FORUM – EĞİTİM
Konu
Konuşmacı
Tarih

: "İşyerinde Migren ve İşgücü Kaybı"
: Prof.Dr.Macit Selekler
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D
: 26 Eylül 2012 Çarşamba
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13 MAYIS 2013 PAZARTESİ

HEKİM FORUMU:

HEKİM FORUMU:

Öğretim Üyeleri KONUŞUYOR;
Asistan Hekimler KONUŞUYOR;
Tıp Öğrencileri KONUŞUYOR;

Öğretim Üyeleri KONUŞUYOR;
Asistan Hekimler KONUŞUYOR;
Tıp Öğrencileri KONUŞUYOR;

Nasıl Bir Üniversite, Nasıl Bir Tıp Fakültesi,
Nasıl Bir Tıp Eğitimi, Nasıl Bir Çalışma Ortamı,
Nasıl Bir Mesleki Ortam,
Nasıl Bir Hekimlik…???????

Nasıl Bir Üniversite, Nasıl Bir Tıp Fakültesi,
Nasıl Bir Tıp Eğitimi, Nasıl Bir Çalışma Ortamı,
Nasıl Bir Mesleki Ortam,
Nasıl Bir Hekimlik…???????

SORUNLARIMIZI VE ÇÖZÜMLERİMİZİ
HEP BERABER KONUŞUYORUZ

SORUNLARIMIZI VE ÇÖZÜMLERİMİZİ
HEP BERABER KONUŞUYORUZ

Tarih-Saat
Saat
Yer

Tarih-Saat
Saat
Yer

: 29 Mayıs 2013 Çarşamba
: 12.00
: KOÜ Tıp Fakültesi
Konferans Salonu

: 29 Mayıs 2013 Çarşamba
: 12.00
: KOÜ Tıp Fakültesi
Konferans Salonu
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HASTANE ZİYARETLERİ
14 Mart 2013 tarihinde Tıp Haftası nedeni ile hastane ziyaretleri yapılarak, programa davet
edilmişlerdir.
14 Mart 2014 tarihinde Tıp Haftası nedeni ile hastane ziyaretleri yapılarak, programa davet
edilmişlerdir.

TV&RADYO PROGRAMLARI-SÖYLEŞİ VE RÖPORTAJ

03.12.2012 BİZİM KOCAELİ
Türkiye’de sağlığın genleriyle oynandığını söyleyen Op. Dr. Keşmer, “Sağlık için harcanan
80 milyar dolar kimin cebine gidiyorsa bizi soyan hırsız odur” dedi
14 Mart Tıp Haftası nedeni ile Kocaeli Tabip Odası Başkanı Dr.Kemal Keşmer TV41 programına
katılmıştır.

ORGANİZASYONLAR
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TİYATRO
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KATILIM SAĞLANAN TOPLANTI-ETKİNLİK-FAALİYETLER
TTB MERKEZ KONSEYİ TOPLANTILARI











06.05.2012 tarihinde İstanbul’da yapılan “TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı”na
Odamız adına Dr.Aslıhan Çakaloğlu katılmıştır.
19-20 Mayıs 2012 tarihinde Ankara’da yapılan “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi
Toplantısı”na Odamız adına Dr. Murat Epözdemir katılmıştır.
07.10.2012 tarihinde Ankara’da yapılan “TTB Özel Hekimlik Kolu Toplantısı”na Dr.Kemal Keşmer
katılmıştır.
06.10.2012 tarihinde Ankara’da yapılan “Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Toplantısı”na
Dr.Özcan Günesen katılmıştır.
06.10.2012 tarihinde Ankara’da yapılan “İnsan Hakları Kol Toplantısı”na Odamız adına Dr. Aslıhan
Çakaloğlu katılmıştır.
07.10.2012 tarihinde Ankara’da yapılan “Özel Hekimlik Kol Toplantısı”na Odamız adına Dr. Yakup
Balaban katılmıştır.
06.10.2012 tarihinde Ankara’da yapılan “Pratisyen Hekimler Kol Toplantısı”na Dr.Recep İpçi
katılmıştır.
01.12.2012 tarihinde Ankara’da yapılan “TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri hekimliği Kol Toplantısı”na
Odamız adına Dr. Aykut Çelik katılmıştır.
15.12.2012 tarihinde Ankara’da yapılan “Çalışma Grubu Toplantısı”na Odamız adına Dr. Aslıhan
Çakaloğlu katılmıştır.
20.11.2012 tarihinde Ankara’da yapılan “TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı”na
Odamız adına Dr. Murat Epözdemir katılmıştır.
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15.12.2012 tarihinde Ankara’da yapılan GYK (Genel Yönetim Kurulu) Toplantısı’na Odamız adına
Dr. Murat Epözdemir katılmıştır.
22.12.2012 tarihinde Ankara’da yapılan “Cinsel Saldırı Sonucu Oluşan Gebelikler ve Kürtaj
Çalıştayı”na Odamızı temsilen Dr. Murat Epözdemir katılmıştır.
23.02.2013 tarihinde Ankara’da yapılan “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4.Ulusal Kongresi Düzenleme
ve Bilimsel Danışma Kurulu Toplantısı”na Odamız adına Dr. Aslıhan Çakaloğlu katılmıştır.

RESMİ TÖRENLER VE TOPLANTILAR









23 Nisan 2012 tarihinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenine katılım sağlandı.
Kocaeli Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Toplantısı’na Odamızı temsilen asil üye olarak Dr. Aslıhan
Çakaloğlu, yedek üye olarak Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı belirlenmiştir.
Kocaeli Valiliği İzmit İlçe İnsan Hakları Kurulu Toplantısı’na Odamızı temsilen Dr. Ersin Karagöz’ün
katılmasına karar verilmiştir.
10 Kasım 2012 tarihinde Atatürk’ün ölümünün 74.yıldönümü Anma Programı çelenk törenine
katılım sağlandı.
20.11.2012 tarihinde “Kocaeli Valiliği Tıbbi Atık Ücret Belirleme Komisyon” toplantısına Odamızı
temsilen Dr. Ersin Karagöz katılmıştır.
26.12.2012 tarihinde Değirmendere Hacı Halit Erkut Anadolu Lisesi’nde yapılan “Kariyer Günler
Toplantısı”na Odamızı temsilen Dr. N. Tamer Çengel katılmıştır.
08.03.2013 tarihinde 50.Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda yapılan “Kariyer Günleri
Toplantısı”na Odamızı temsilen Dr. Fatih Mehmet Çağlar katılmıştır.
27.03.2013 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan “Ambulans Hizmetlerinden alınacak
Ücretlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulacak Komisyona” Odamızı temsilen Dr. Ali Fuat Uslu
görevlendirildi.
GENEL TOPLANTILAR







19-20 Haziran 2012 tarihleri arasında “Köyde Şenlik Var” projesi çerçevesinde Bayraktar Köyü’nde
gerçekleştirilecek olan genel sağlık eğitimine Odamızı temsilen Dr.Burhan Çağlar Usta,Dr. Hüseyin
Aktürk,Dr. Ersin Karagöz ve Dr. Özcan Özmen’in katılmıştır.
13.09.2012 tarihinde Odamız binasında Akademik Odalar Birliği Toplantısı yapılmıştır.
15 Mart 2012 tarihinde “TTB Dilovası Raporunun Kocaeli Halkı İle Paylaşılması” konulu forum
yapılmıştır.
29.09.2012 tarihinde “Çocuklarımızın Sağlığı ve 4+4+4’lü Eğitim Sistemi” ile ilgili panel
yapılmıştır.
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ÜYELERİMİZİ BİLGİLENDİRME AMACIYLA YAPILAN YAZIŞMALAR
DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR

DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR
HEKİM BAĞIMSIZLIĞI, MESLEK ÖRGÜTÜ ÖZERKLİĞİ İÇİN
16-17 Nisan 2012
Bugün saat 14:00 sularında Gaziantep Tabip Odası Başkanımız tarafından meslektaşımız Dr. Ersin
Arslan’ın bıçaklandığı ve durumunun çok ciddi olduğu bildirilmiştir.
Uzun bir süredir hızla tırmanmakta olan sağlıkta şiddet/hekime yönelik şiddet konusunun ciddiyetine
dikkat çekmemize ve en yetkililerden başlayarak gereği için adım atma çağrılarımıza, TBMM’de konuyla
ilgili araştırma yapılması taleplerimize (son olarak 14 Mart günü bütün hekim milletvekillerine ileterek
gündeme taşımamıza) rağmen ne yazık ki hiçbir somut adım atılmamıştır.
Bu kabul edilemez durum nedeniyle;
-18.04.2012 (Çarşamba) günü Saat 12.30-13.30 arasında bütün hastane bahçelerinde/sağlık
kuruluşlarında sağlık çalışanlarıyla birlikte toplanılıp açıklamalar yapılmasına,
-Çalışırken (Cuma günü akşamına kadar) siyah kurdela takılması yerinde olacaktır.
19.04.2012 (Perşembe) günü saldırıyı kınamak, hekime yönelik/sağlıkta şiddete dikkat çekmek ve
yetkilileri bu başlıktaki taleplerimizi yerine getireceklerini, olumsuz uslup ve uygulamalardan
vazgeçeceklerini açıklamaları için bütün sağlık kuruluşlarında hizmet verilemeyecektir.
İş bırakma daha önce belirlenen kurallar ışığında (hafta sonları çalışma düzeninde) yapılacak olup,
hastalarımıza her zaman ki hürmetimizle yerine getirilecektir.
Bilginin bütün meslektaşlarımızla her türlü araçla (mail, cep mesajı vb.) paylaşılması için gereğinin
yapılacağı düşüncesiyle şiddetsiz günler diliyoruz.

Meslektaşımız Dr. Ersin Arslan Gaziantep’te Taammüden Öldürüldü
ÜZGÜNÜZ… KIZGINIZ… ÖFKELİYİZ… TEPKİLİYİZ…
İSYAN EDİYORUZ!
19 NİSAN 2012 PERŞEMBE GÜNÜ SAĞLIK HİZMETİ VERMİYORUZ!
Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nde çalışan göğüs cerrahi uzmanı meslektaşımız Dr.
Ersin Arslan, 17 Nisan günü bıçaklanarak öldürüldü.
Hiç kimse bu cinayeti “cehalet”le, “tepki”yle, “münferit”likle açıklamaya kalkmasın.
Taammüden öldürüldü Dr. Ersin Arslan.
Göz göre göre öldürüldü.
Yıllardır, sağlık ortamının vahşi bir şiddet ortamına dönüştüğünü, sürekli olarak saldırıya uğradığımızı,
hekimlere-sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artık dayanılmaz boyutlara geldiğini, can güvenliğimizin
olmadığını söyledik, söylüyoruz.
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Durumun vahametini kavrayıp tedbir alması gereken yetkililer ise kulaklarını tıkadılar, gözlerini yumdular,
olan biteni seyretmekle yetindiler; daha da kötüsü hastaları hekimlere-sağlık çalışanlarına karşı
kışkırtmaya devam ettiler.
Türkiye’nin bütün sağlık kurumlarında çalışan bütün hekimler-bütün sağlık çalışanları isyan halinde.
19 Nisan 2012 Perşembe günübütün Türkiye’dehep birlikte sağlıkta şiddete karşı tepkimizi göstereceğiz.
19 Nisan 2012 Perşembe günü (acil servisler dışında) sağlık hizmeti vermiyoruz!

KOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAHÇESİNDE 15 MAYIS 2012 SALI GÜNÜ
SAAT:12.45'de ŞİDDETİ KINIYORUZ
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23 Mayıs KESK ve Türkiye Kamu-Sen Grevi
TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA
Bir süredir kamu çalışanları adına sendikaları ile Hükümet arasında görüşmeler sürdürülmektedir.
Türkiye'de hekimlerin önemli bir kısmı halen kamu çalışanıdır. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
yürürlüğe giren Kamu Hastaneleri Birliği bu durumu değiştirmek için bir müdahaledir ve öz olarak hekimler
için de daha güvencesiz bir çalışma hayatını dayatmaktadır. Ayrıca yine bilinmektedir ki kamu çalışanları
için belirlenen hakların önemli ölçüde özelde çalışanlar için de bir belirleyiciliği olmaktadır.
Sonuç olarak bu süreç bütün emekçiler gibi hekimleri de yakından ilgilendirmektedir. Ne yazık ki Hükümet
her zaman ki gibi temel ihtiyaç olan grevli toplu sözleşme düzeninden uzak bir masada çalışanların
haklarını vermeyen ve deyim yerindeyse "dalga geçen" önerileri dayatmaktadır. Bu durum kabul edilemez.
Bu süreçte yer alan ve masada bulunan sendikalardan KESK ve Türkiye Kamu Sen 23 Mayıs 2012
tarihinde grev kararı almışlardır.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yıllardır savunduğumuz grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı
zemininde iş güvencesi, emekliliğe yansıyan gelir güvencesi, can güvencesi ve mesleki bağımsızlık
taleplerimizle örtüşen bu grevi bütünüyle haklı, yerinde bulmakta ve desteklemektedir. Hekimlerin
Türkiye ölçeğinde süreçte aktif olarak yer alarak bütün sağlıkçılarla birlikte, bütün çalışanlarla birlikte
mücadele etmelerinin önemi çok açıktır.
Tabip Odalarımızın sağlıkçılar meclisleri aracılığıyla bütün emekçilerin ortak bir zeminde yer almalarını
kolaylaştırıcı ve 23 Mayıs grev kararına ilişkin dayanışmayı, mücadeleyi büyüten rollerini yerine
getireceklerinden kuşku duymuyor, şimdiden hepimize 23 Mayısta kolay gelsin, diyoruz.17.05.2012
Saygılarımızla,
Türkiye’de hekimler/sağlıkçılar olarak çok zor koşullarda hizmet vermeye çalışıyoruz. İşte bu koşullarda
elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir meslektaşımız, herkesçe sevilen, örnek gösterilen Dr. Ersin
Arslan genç yaşta öldürülerek yaşamdan ve sevdiklerinden koparıldı. Her birimiz onda bir parça kendimizi
bulduk, hepimiz içimizde O’nu ve acısını hissettik, hep birlikte bir isyan duygusuyla, kızgınlıkla, üzüntüyle
kendimizi ifade ettik. Şimdi “ne yapabiliriz?”i konuşuyoruz. Bir daha yaşamamak için böyle bir acıyı aklımızı,
gücümüzü birleştirmeye çalışıyoruz, öneriler geliştiriyoruz. Türk Tabipleri Birliği olarak bu önerileri derliyor
ve değerlendiriyoruz. Ancak bu öneriler içerisinde bir bölüm var ki hepimizi ayrıca duygulandıran bir
duyarlılığa işaret ediyor: Meslektaşımızın en yakınlarıyla bugün ve gelecek güvenceleri açısından
dayanışma içerisinde olmak; Ersin’in yakınlarını her birimizin eşi, kız kardeşi, çocuğu, abisi-ablası, annesibabası olarak kabul etmek, onların yaşamlarında hiçbir şekilde farklı bir sıkıntı-zorlukla karşılaşmamaları
için üzerimize düşeni yapmak! Türk Tabipleri Birliği bu dayanışma ruhunu somutlamak için; Ersin Arslan’ın
yakınlarına ya da Ersin Arslan’ın adına yapılacaklarda değerlendirmek üzere, ailenin bilgi ve onayı dışında
kullanılmamak kaydıyla bir hesap açtırmıştır. 17 Ağustos 2012 (*) tarihine kadar açık tutulacak olan hesap
numarası aşağıdadır. Tarafınızdan değerlendirileceği ve şiddetsiz bir sağlık ortamı dileğiyle. Saygılarımızla,
Prof. Dr. Feride Aksu Tanık TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Hesap Numarası: Garanti Bankası Ulus
Şubesi TR17 0006 2000 0120 0006 2971 10 *Gerekli yasal izin alınmıştır. Not: Dr.Ersin Arslan’ın
öldürülmesi ile ilgili hukuki süreç eşinin talebi üzerine asli olarak Gaziantep’te bir avukat tarafından
yürütülecektir. Söz konusu avukatla tarafımızdan kurulan iletişim doğrultusunda ceza davasına müdahil
olmak isteyen tabip odaları bu konuda süreci yürütecek olan Türk Tabipleri Birliği avukatlarına vekalet
verebilirler. Bu taleplerini iletmeleri halinde gerekli bilgiler gönderilecektir
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Kocaeli Tabip Odası Adına Dr.Nilay Etiler katılacaktır.
(KOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD)

Anayasa Mahkemesi Tam Gün İptal Kararı!
18 Temmuz 2012
Anayasa Mahkemesi’nin 18 Temmuz 2012 gündeminde (bugün) 650 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin iptal davası da yer alıyor.
Bilindiği üzere Tam Gün adıyla bilinen hekimlere yönelik çalışma sınırlamaları
650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname içinde bulunmaktadır. Bu hükümlerin
iptal edildiğine ilişkin haberler basında yer almaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin
Yazı İşleri Müdürlüğü ile yapılan görüşmeden, bugün verilen kararların Anayasa
Mahkemesi tarafından yazılı olarak hazırlandığı ve web sayfasına en kısa sürede konulacağı bilgisi
edinilmiştir. Bu açıklama Birliğimiz tarafından takip edilerek Mahkeme'nin yazılı açıklamasına dayalı olarak
kesin bilgiler üyelerimizle paylaşılacaktır.
SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin de açıkladığı üzere
Sadece milletvekillerinin oyları ile çoğunluk sağlanarak yasalaşmış olması, 60-66 aylık çocukların okula
başlatılması için yeterli olamaz. Bilimsel verilere dayandırılması, çocukların eğitimine ve gelişimine zarar
vermediğinin kanıtlanması ve toplumun taleplerinin dikkate alınması zorunludur. Hekimler olarak bu
konudaki bilimsel ve tarihsel sorumluluğumuz gereği itiraz ediyoruz. Bakanlığı, bilimsel ve toplumsal
uzlaşı gerçekleşinceye kadar bu konuyu durdurmaya ve muhatapları ile bağımsız demokratik bir tartışmadeğerlendirme ortamı yaratmaya bir kez daha davet ediyoruz.
Bilindiği gibi 4+4+4 uygulamasıyla 60-66 ayını doldurmuş çocuklarımız ilkokula başlamaya
zorlanmaktadır. Hükümet, toplumsal bir ihtiyaçtan ya da talepten bağımsız olarak, tümüyle kendi politik
ihtiyaçları doğrultusunda, bu çok önemli yasayı apar-topar meclisten geçirerek uygulamaya koydu.
Muhalefet partisi milletvekilleri, eğitimciler, çocuk psikiyatrisi uzmanları, pedagoglar ve biz meslek odaları
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en başından itibaren bu yasaya karşı çıktık ve aşağıda kısaca özetlenecek sakıncaları defalarca dile
getirdik:
• 5 yaş çocuğu (60-71 aylar arası) zihinsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak okula başlamaya henüz
hazır değildir. Çocuğun okul eğitimine katılabilmesi için gerekli sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor
becerilerinin gelişimi 6 yaştan (72 ay) önce tamamlanmaz. Bu bilimsel ortalama dışında kalan çok az çocuk
vardır. Çocukların bu gelişimleri tamamlanmadan ilkokul 1. sınıfa başlatılmaları ruh sağlığını pek çok
yönden olumsuz olarak etkileyecektir;
• Eğitimci ve ebeveynlerin iyi bildiği gibi, okula yeni başlamış 6 yaş çocuklarında bile önemli sorun
olabilen “ayrılık kaygısı”, 72 ayını doldurmamış çocuklarda çok daha yoğun olarak ortaya çıkacaktır.
• Dürtü kontrolü 5 yaşındaki bir çocukta tam gelişmediğinden davranışlarının kontrolünü sağlamakta
zorlanacak, sınıfta sırasında oturarak dersi takip edemeyecek ve ilkokulda uyması gereken kurallara
uymakta güçlük çekecektir.
• Beş yaşından önce el-göz koordinasyonunun, ince motor becerilerin, işlemsel düşüncenin tam
gelişmemiş olması, soyut düşüncenin yetersizliği ve dikkati sürdürmedeki güçlükler nedeniyle bu yaştaki
çocuklar öğrenme becerilerinde zorlanacaklardır. Bunun sonucunda gelişimsel açıdan normal olmalarına
karşın okul programları kapsamında beklenen kazanımları karşılayamamaları nedeniyle, başarısızlık olarak
yorumlanacak ve gereksiz olarak ‘zeka geriliği’, ‘öğrenme güçlüğü’ veya ‘dikkat eksikliği’ gibi yanlış
tanımlara neden olabilecektir.
• Ayrıca bu çocukların 6 yaş grubu (72-83 aylar) ile aynı sınıflarda eğitime alınacağı açıklanmıştır. Bu
demektir ki aynı sınıfta 60-83 aylar arasında, yani aralarında yaklaşık 2 yıl fark olabilen çocuklar olacaktır.
Bu durumda gelişimsel özellikler açısından 72-83 aylık çocuklar doğal olarak 60-66 ay arasındakilere göre
çok önde olacak, onlardan daha hızlı öğrenecek, beklenenleri daha kolay yerine getirecektir. 60-66 aylık
olanlar ise bu durumda zorunlu olarak sınıfın daha başarısız grubunu oluşturacaklardır. Yani bu grup daha
okula başlarken başarısızlık duygusuna mahkum edilecektir. Erken dönemde kazanılan başarısızlık
duygusunun çocukların daha sonraları da kendilerine güven duymalarını engellediği bilimsel olarak
gösterilmiştir. Erken dönemde başarısızlık duygusu edinen çocukların okuldan soğudukları ve okul
yaşamını kısa sürede bıraktıkları yapılan araştırmaların çok net olarak ortaya koyduğu bir gerçektir.
Dolayısıyla eğitime başlama yaşını aşağıya indirmenin önemli bir sonucu kendini başarısız görerek
büyüyen ve dolayısıyla kendine güvensiz ve başarılı olabileceğine inancı kalmamış nesiller yetiştirmek
olacaktır. Ayrıca 5 yaş uygulaması 1983-1985 yıllarında zaten ülkemizde denenmiş ve olumsuz
sonuçlarından dolayı vazgeçilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı nasıl bir sorumluluk aldığının farkına varmak
zorundadır.
• Ülkemizde yapıldığı gibi okul öncesi eğitimi ilkokulun ilk yılına sıkıştırmak ve sınıf öğretmenlerini okul
öncesi çağı çocuklarıyla eğitim yapmaya zorlamak gibi bir uygulama dünyada kabul görmemekte, gelişmiş
ülkelerde yaygın ve ücretsiz okul öncesi eğitim ve kreş imkanları sağlanmaktadır. Eğitimin bu evreleri
çocuğa temel oluşturduğundan vazgeçilmez önemdedir, geçiştirilemez. Bakanlığın yaptığı 1. sınıfta daha
çok oyun oynatılacağı türünden bir savunma tümüyle aldatmacadır. 1. sınıfta okul öncesi bir programla
eğitim alan çocukların ilkokul eğitim süresi 3 yıla düşecekse, hükümetin zorunlu eğitim süresini uzatarak
halkımıza aslında hizmet götürdüğü yönündeki savunması yine kendileri tarafından yalanlanmış
olmaktadır.
• Daha önce de defalarca duyurulan tüm bu gerçeklere karşın okullarda ve müfredatta hiçbir yeterli
hazırlık olmadan uygulama başlatılmaktadır. Okulların maddi koşulları, sıraları, tuvaletleri, tahtaları bu denli
küçük çocuklar için hazır değildir. İlköğretim öğretmenleri 5 yaş çocuklarla çalışmaya ve aralarında 2 yaş
fark olan iki farklı grubu aynı sınıf ortamı içinde eğitmeye hazır değildir. Veliler de endişelidir. Birçok
velinin çocuğunu okula göndermek istemediği bilinmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ise bu uygulamanın
yanlışlığını ve sakıncalarını görmek ve çözüm aramak yerine “çocuğunu okula göndermek istemeyen"
velilere kamuda çalışan çocuk hekimlerini adres olarak göstermektedir. Sağlık alanını tümüyle özel sektöre
açan hükümet, her konuda geçerli sayılan sağlık uygulamaları ve rapor verme konusunda nedense özelde
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çalışan hekimleri de devre dışı bırakıvermekle aslında konuya çözüm getirmeyi aklının ucundan bile
geçirmediğini göstermektedir.
•
Çocuğun fiziksel, ruhsal, zihinsel ve bilişsel gelişimini değerlendirmek amacıyla çok sayıda test
geliştirilmiştir. Bu testleri uzman psikolog veya pedagoglar değerlendirebilir. Her bir testin uygulanması
yaklaşık 1.5-2 saat zaman almaktadır. Bu yaş grubunda 600.000 çocuk olduğu düşünüldüğünde, ortalama
1.5 saat üzerinden hesaplanırsa, toplam 900.000 saat, başka ifade ile 37.500 gün süre ile test yapmak
gerekir. Hastanelerde oluşacak yığılmaların, zaten şiddet arenaları haline getirilmiş sağlık ortamında
hekime yönelik şiddeti arttırmasından duyduğumuz kaygı göz ardı edilmemelidir.
Sonuç olarak: şimdiye dek, eğitim fakültelerinin, meslek örgütlerinin, eğitimcilerin, psikiyatrist, psikolog ve
pedagogların hiçbir önerisini dikkate almayan Milli Eğitim Bakanlığı’nı ve çocuklarımızı yeni dönemin
başlamasıyla okullarda bir kaos ortamı beklemektedir. Endişemiz bu kaostan öğrencilerimizin
onarılamayacak zararlar görmesidir. Ebeveyn ise çaresizdir.
Okulların açılmasına sayılı günler kala bu sorun karşısında kimlerin rapor verebileceği ya da hangi
hekimlerin raporlarının kabul edileceği konusunda bürokratların keyfi tutumlarının ve dayatmalarının
devam ettiğini görüyoruz. Öncelikle belirtilmesi gereken, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı
meslektaşlarımızın vereceği raporlarda kamu ya da özel çalışan ayrımının hiçbir bilimsel geçerliliği ve
dayanağının olmadığıdır. Hekimin nerede çalıştığı bahsi geçen raporun içeriği ve amacını belirlemez. Bu
nedenle özel çalışan hekim raporlarının da mevcut durumda geçersiz sayılması keyfi, hukuksuz ve bilim
dışıdır. Kocaeli Tabip Odası olarak, her çocuğun gelişiminin farklılıklar gösterebileceği, bazı çocukların hızlı
gelişim göstererek farkları kapatabileceğini kabul etmekle birlikte, alt yapı, sosyal ortam, aile uyumu vb.
gereksinimlerin bir bütün olarak sağlanamadığı bu 4+4+4 dayatması ortamında; 72 ay öncesi çocukların
oyun çocukluğu döneminde olduğu için okula gitmesinin uygun olmadığını değerlendiriyoruz.
Meslek örgütü olarak, tüm klinik şeflerini, hastane başhekimlerini, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları
ve uzmanlık derneklerini, bu rapor isteği ile karşılaşacak genç meslektaşlarımıza ve çaresiz bırakılmış
ebeveynlere, daha da önemlisi gelişim aşamalarının çok üstünde "performans" göstermeleri beklenen
çocuklarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Kocaeli Tabip Odası bünyesinde kurulan komisyonlarımızda görev almak isteyen meslektaşlarımızın
Odamız Başkanlığı’na bilgi verilebilmesi için gereğini bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
KOMİSYONLAR: Acil Sağlık Hizmetleri Komisyonu Asistan Hekimler Komisyonu Çevre ve Halk Sağlığı
Komisyonu Eğitim Komisyonu İnsan Hakları Komisyonu İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmeti Komisyonu 1.Basamak Hekimliği Sosyal İşler Komisyonu Tıp
Öğrencileri Komisyonu Özel Hekimler Komisyonu Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu
Kocaeli Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu çalışmalarına başlamış olup, komisyonda görev almak
isteyen meslektaşlarımızın Odamız Başkanlığı'na isim yazdırmaları için gereğini bilgilerinize sunarız.
17.09.2012
Bildiğiniz gibi 11 tıp ve 2 sağlık öğrencisi 103 gündür tutuklu bulunuyor. Yeni eğitim-öğretim yılı
başladı, okullarına dönemediler. Tutuklu tıp ve sağlık öğrencileriyle dayanışmak amacıyla Ankara Tabip
Odası tarafından başlatılan TBMM Başkanlığı’na sunulacak “Tutuklu Tıp Öğrencileri için İmza Kampanyası:
BIRAKIN OKUSUNLAR” metnine http://ato.org.tr/ato/imza-kampanyalari/detay/1 linkinden ulaşılabilir.
"Aile Hekimliği yapan meslektaşlarımıza yönelik olarak 10 Ekim 2012 Çarşamba günü saat: 18.00'de
aşağıdaki gündemle Kocaeli Tabip Odası'nda toplantı yapılacaktır:
1) Aile Hekimliği uygulamasındaki tartışmalı konularla ilgili olarak Hukuk danışmanımız Av. Ali Haydar
Konca'nın görüşlerini aktarması
2) Aile hekimlerinin sorunlarının dile getirilmesi ve Tabip Odası'ndan taleplerini iletmeleri
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Tabip Odası Başkanımız Dr. Kemal Keşmer'in de katılacağı bu toplantıya tüm meslektaşlarımız davetlidir."
Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması 17 Ekim 2012 Çarşamba günü Gaziantep’te
yapılacaktır. Aynı gün tüm illerde Saat:12.30’da basın açıklaması yapılacak olup; İlimizde 17 Ekim
Çarşamba günü Saat:12.30’da Kocaeli Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yapılacaktır.
Aile Hekimlerine yönelik olarak 2012-2013 Eğitim döneminde dinlemeyi ve bahsedilmesini istediğiniz
eğitimler için kocaelitabip@kocaelitabip.org.tr adresine mail ile iletebilirsiniz.
Kocaeli Tabip Odası Eğitim Komisyonu Olarak:
·
·
·

İletişim Becerileri
Hukuksal Yaklaşım
Maliye ile İlgili Yasal Sorumluluklar
Konularında eğitim planlamaktayız. Konu ile ilgili düşüncelerinizi ve fikirlerinizi bizimle paylaşmanız dileği
ile çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.
5.11.2012
Not: 6 Kasım 2012 tarihinde Saat:12.30’da İzmit Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde basın açıklaması
yapılacaktır.Katılımınızı önemle rica ederiz
Bilindiği gibi ülkemizde ve ilimizdeki cezaevlerinde iki ayı geçmiş olan açlık grevleri yapılmaktadır. Bu
aşamadan sonra çeşitli nedenlerle sağlık kurumlarında tıbbi müdahale gereksinimleri ortaya çıkabilir.
Bu nedenle cezaevi hekimlerine ve muayeneye gelen hekimlere, açlık grevi eylemcilerine yönelik
HEKİM TUTUMU ve Temel İlkeler konularında ayrıntılı bir yol gösterici döküman TTB Merkez Konseyi
tarafından güncellenmiş olarak ekte sunulmuş ve "ttb.org.tr" ve "kocaelitabip.org.tr" adreslerinde
mevcuttur.
Türk Tabipleri Merkez Konseyi Başkanlığı’nın 09 Kasım 2012 tarih ve 1513/2012 sayılı yazısı ile;
Bilindiği üzere Türk Tabipleri Birliği Yasasının 5. maddesinde hekimlerin birden fazla işyerinde
çalışmalarının tabip odasının iznine tabi olduğu hususu düzenlenmiştir. Bu kuralın uygulanabilmesini
sağlamak üzere de aynı maddenin son fıkrasında “Gerek tabipler ve gerekse bunları istihdam eden
bilumum daire, müessese ve işyerleri, tayin, nakil, işten ayrılma ve sair suretlerle hasıl olan değişiklikleri
en geç 15 gün zarfında mahalli tabip odalarına bildirmeye mecburdurlar.” hükmü getirilmiştir.
Bu kural uyarınca, hekimlerin iş durumlarında meydana gelen bütün değişikliklerin bildirilmesi gerekir.
Söz konusu bildirimin yapılması hekim ve hekimi istihdam eden işverenin ortak sorumluluğudur. Bir başka
anlatımla bunlardan her birinin bildirim yükümlülüğü olmakla birlikte birinin bildirimde bulunması diğerini
bildirim yükümlülüğünden kurtarır.
Bildirimin konusu, hekimin işe alınması, işyeri değişikliği, işten ayrılma, çalışma saatlerinin değişikliği
gibi bütün iş değişikliklerini kapsamaktadır.
Yukarıda belirtilen yasa gereğince hekimlerle ilgili yürütülen işlemlerde hekimlerden oda kayıt
belgesinin istenmemesi, Türk Tabipleri Birliği Yasasının 5.maddesinin son fıkrasında belirtilen hüküm
gereğince hekimlerin durumlarında yaşanan her türlü değişimin bildirilmesini gerektirmektedir.
Anılan süreç sonunda odaya bilgi vermeyen ya da gerçeğe aykırı bildirimde bulunan hekimler
hakkında disiplin soruşturması yapılması, işverenler bakımından ise Oda Başkanı tarafından Kabahatler
Kanundaki yaptırımın uygulanması gerekecektir.
TTB Özel Hekimlik Kolunun alana özgü sorunları tartışacağı “Özel Hekimlik Çalıştayı” 19 - 20 Ocak 2013
tarihinde İstanbul’da yapılacaktır.
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Çalıştayda;
-

Hekimlerin serbest meslek hakkı, yaşananlar ve geleceği; serbest meslek hakkı kavramı,
muayenehane süreci, tıp merkezi ve poliklinikler, planlama,

-

Özel sağlık sektöründe hekimlerin çalışma koşulları; çalışma biçimleri, iş güvencesi, sözleşme,
ücretlendirme, hak ediş/performans, mesleki tehlike ve riskler,

-

Özel sektörde çalışma alan sorunları; kadro, yan dal uzmanlığı, birden fazla ilde çalışma,

-

Hekimleri nasıl bir gelecek bekliyor ve örgütlenme / CEO yönetiminde sağlık sistemi konuları
işlenecek olup program daha sonra duyurulacaktır

Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, "Cinsel Saldırı Sonucu Oluşan Gebelikler ve
Kürtaj" konusunun alt başlıklarla birlikte ele alınacağı, "kadına yönelik şiddet" alanında çalışan ve
düşünenlerin katılımına açık bir Çalıştay düzenlenmeyi planlamaktadır.
Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak, ekte çerçeve yazısını ve alt başlıklarını
bulacağınız söz konusu Çalıştay’a kurumunuzdan bir temsilcinin katılımından ve cinsel şiddet alanında
kadınların süregiden mağduriyetlerine neden olan eksik ve/veya hatalı uygulamaları farklı açılardan
değerlendirmek, kadınlar için adaleti sağlamak adına güçbirliği yapmak amacıyla sizlerle birarada
tartışmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz.
"Cinsel Saldırı Sonucu Oluşan Gebelikler ve Kürtaj" Çalıştayı
Toplantı tarihi: 22 Aralık 2012, Cumartesi, Saat:9:00-18:00
Toplantı yeri: Ankara Tabip Odası
Mithatpaşa Caddesi No: 62/18 Kat: 6 Kızılay 06420 Ankara
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BASINA, HALKIMIZA VE TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA
Sağlıkta “Dönüşüm” can almaya devam ediyor.
İstanbul (Samatya) Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tıp asistanı Dr. Melike Erdem 30 Kasım 2012 günü,
Sağlık Bakanlığı’nın Alo 184 SABİM hattına yapılan anlamsız ve gereksiz bir “şikayet var” gerekçesiyle
ifadesi

alındıktan

sonra

çalıştığı

hastanenin

altıncı

katından

atlayarak

“intihar

etti”.

Üzgünüz… Kızgınız… Öfkeliyiz!
Kamu, özel, devlet hastanesi, üniversite hastanesi, toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi, kurum
hekimliklerinde;
4 Aralık 2012 Salı günü 08.00-10.00 saatleri arasında; tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de acil
servisler dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır.,
4 Aralık 2012 Salı günü Saat:08.00-10.00 arasında onbinlerce sağlık çalışanı aynı anda hep birlikte 184’ü
SAĞLIKÇI TACİZ HATTINI ARAYARAK “ALO 184-SABİM/ YETTİ ARTIK, ÇIK DEVREDEN” diyeceğiz.,
4 Aralık 2012 Salı Günü Saat:12.00’de KOCAELİ DEVLET HASTANESİ BAHÇESİ’NDE TOPLANARAK
İNSAN HAKLARI PARKI’NA yürüyerek saygı duruşu ve basın açıklaması yapılacaktır.

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINI VE TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ
ACELE VE GÜNLÜDÜR!
11.02.2013
TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Yapısını Düzenleyen 663 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili iptal davası 14 Şubat 2013 Perşembe günü Anayasa
Mahkemesi’nde görülecek.
TBMM’den kaçırılarak 2 Kasım 2011’de gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
bu Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye sağlık ortamında aile hekimliğinden devlet hastanelerine, özel
hastanelerden üniversite hastanelerine, muayenehanelere kadar pek çok alanda olumsuz düzenlemeler
getirdi. Pek çok meslektaşımız geçtiğimiz bir yıldan fazla sürede görev yerlerinin değişmesinden
ünvanlarının kaybına, nöbet uygulamalarından ek ödemelerdeki azalmalara, bazı üniversite hastanelerinin
Sağlık Bakanlığı’na devrinden müfredat belirleme dahil pek çok akademik konunun Sağlık Bakanlığı’nın
kontrolüne geçmesine kadar sayısız mağduriyetler yaşadı. Sağlık Meslekleri Kurulu adında çoğunluğu
Bakanlık ve siyasi otoritenin kontrolünde bir heyet eğitim düzeyimizi belirlemeden ömür boyu meslekten
mene varan cezalar verme yetkisiyle donatıldı. İthal hekimlik uygulaması başladı. Yurttaşların aldığı sağlık
hizmetinde bir düzelme olmadığı gibi yaşanan keşmekeş yüzünden önemli mağduriyetler yaşandı.
Konuyla ilgili 11 Şubat 2013 tarihinde yaptığımız basın açıklaması metnine şu internet adresinden
ulaşabilirsiniz:
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/anayasamahkemesi-3612.html
Hekimler olarak söz konusu Kanun Hükmünde Kararname’nin değinebildiğimiz-değinemediğimiz hükümleri
nedeniyle yaşadığımız mağduriyetleri, gözlediğimiz-yaşadığımız yurttaşların aldığı sağlık hizmetindeki
olumsuzlukları Anayasa Mahkemesi’ne bildiriyoruz. Sizin de üyelerinize duyurarak hekimlerimizin, ekte
ana çerçevesi bulunan dilekçe örneğini yaşadıklarını ve gözlemlerini içerecek biçimde doldurarak Anayasa
Mahkemesi’ne 13 Şubat 2013 Çarşamba gününe kadar mail ve/veya faks yoluyla iletmelerini sağlamanız
çok değerlidir.
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Anayasa Mahkemesi mail adresi: bilgi@anayasa.gov.tr
Anayasa Mahkemesi faks numarası: 0312 4637400
Gerekli desteği vereceğiniz inancıyla şimdiden teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Sayın Meslektaşımız
Sağlık hizmetinin tanımını, sağlık çalışanlarının haklarını, vatandaşlara sunulacak hizmetin adını ve
niteliğini, yani sağlığı bir bütün olarak değiştirecek ve özelleştirmenin önünü tümüyle açacak kamu özel
ortaklığı tasarısı bu hafta içinde TBMM gündemine getirilecek.
Yaklaşık 2 aylık Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Tasarı’nın amacı tümüyle ortaya çıktı, ancak
tasarının sahibi de kararlı.
Türk Tabipleri Birliği olarak tüm milletvekillerine bir mektup hazırladık, çünkü görünen o ki görüşmeleri
ancak onların vicdan muhasebeleri ve bizlerin birlikte, güçlü ve örgütlü tavrı etkileyebilir.
Hazırlanan metni ekte tüm üyeleriniz, diğer meslek örgütleri ve vatandaşlarla paylaşmanız amacıyla
sizlere iletiyoruz.
Gerekli duyarlılığı göstererek, sağlık alanımızı tahrip etmeye açık bu yasanın iptal edilmesi konusunda
birleşik mücadelede yer alacağınız inancıyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla
Sayın Milletvekili,
Biz vatandaşlar olarak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınan Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis
Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun Tasarısı’nı görüşürken aşağıdakileri
bilmenizi istiyoruz;
Bu tasarıdaki yöntem 2005 yılında Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa bir madde olarak eklendi. Sonra
Sağlık Bakanlığı ihaleler yaptı. Sonra yargı ihaleleri durdurdu. Bunun üzerine önünüze gelen Tasarı
hazırlandı.
Biz bu yöntemin Türkiye’ye has olmadığını, dünyada da bazı ülkelerde uygulanan bir yöntem olduğunu
biliyoruz. O ülkelerdeki sonuçlarını araştırdık. Gördük ki, özellikle sağlık alanında, felaketlere yol
açmış.
Uygulanan ülkelerdeki sonuçlarından yola çıkarak; yüreği ve vicdanı insandan, toplumdan yana
olan herkes demektedir ki; kamu özel ortaklığı sağlığa zararlıdır. Sağlık çalışanına da, sağlık
hizmeti alacak olana da zararlıdır.
Peki yararı kime? 2020 yılında dünyada bu yöntemden 7.5 trilyon dolar gelir elde etmeyi hedefleyenlere.
Biz felaketi yaşayanlardan öğrendik ve sesimizi sizin de duymanızı istiyoruz. Sizlere bu yöntemin “modern
hastaneler yapmak için”, “millete daha iyi ve kaliteli hizmet için”, “bütçe kısıntıları nedeniyle bir an evvel
hastaneleri tamamlamak için” en iyi yöntem olduğunu söyleyecekler. Biz bu yalanlara karşı aşağıdaki
gerçekleri bilmenizi istedik.
Sayın Milletvekili,
Türkiye’de halihazırda kullanımda 122.399 hasta yatağı olduğunu, ulaşılmak istenen yatak sayısının 147
bin olduğunu ve şu anda yapımı süren hastanelerin 27 binden fazla yatağa sahip olduğunu biliyor
musunuz? Yani, Türkiye’nin uzun vadede ihtiyaç duyduğu hasta yatağı eksiği yok
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Kalkınma Bakanlığı klasik yöntemle hasta yatağı maliyetini 1.200-1.300 TL/m2, kamu özel ortaklığıyla
1.600 TL/m2 civarında olduğunu hesap ediyor. Oysa Sağlık Bakanı bu yöntemle toplam 37 proje için
43.193 hasta yatağı yapılmasının planlandığını ve 18 Milyar 250 Milyon TL fizibilite yapıldığını açıkladı.
Bu hesaba göre, her bir hasta yatağı 422.522 TL’ye mal olacak. Bakanlıkların hesaplamalarının bile
birbirini tutmadığını biliyor musunuz?
Bugüne kadar yapılan 14 ihalede, öğrenilebilen, sadece bina kullanım bedeli karşılığı ödenecek kiraların
yılda 2.180.085.347 TL –ki bu rakam Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı bütçesi kadardır- 25 yıllık
toplamının da 54.502.133.675 –ki bu rakam da 27 binden fazla hasta yatağı yatırımı için gereken 5.1
Milyar TL’nin 10 katından fazla- olduğunu biliyor musunuz?
Kamu özel ortaklığı yöntemiyle, sadece yenileme yapıldığını, yeni yatırım yapılmadığını, Yüksek Planlama
Kurulu’nun mevcut hastanelerin kapatılması kaydıyla ihalelere onay verdiğini biliyor musunuz?
Tasarıdaki hükümle tüm tıbbi hizmetlerin de şirketlere devredilmesinin önünün açıldığını biliyor musunuz?
İhaleyi alan şirketlerin hastaneleri yöneteceğini, hatta ihaleyi alan şirketlere kredi verecek çok uluslu
finans kuruluşlarının, uygun görmeleri durumunda hastanelere el koyup yöneteceklerini biliyor musunuz?
Şehir hastanesi ihalelerini alan şirketlere sanki otoyol işleteceklermiş gibi toplumu hasta etmek üzerinden
yüzde 70 doluluk oranı vaat edildiğini biliyor musunuz?
Bu yöntemle yapılan hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarına “ne kadar çok hasta, o kadar çok para”
denildiğini biliyor musunuz?
Bu hastanelere başvuranlara, “uzun kalmayacaksan buyur” denildiğini; hastaneler kamu sağlık hizmeti
vermek yerine “işletilmeye” başlanınca, adı hastane bile olsa hastalıkları “gelir getiriyorsa” ve maliyeti
ucuzsa tedavi etmeye başlayacağını biliyor musunuz?
Kira artışları yapılırken şirketlerin yabancı para biriminden borçlanmaları durumunda döviz kuru farkından
kaynaklanacak olası zararlarının kiraya yansıtılacağını biliyor musunuz?
Tasarı hazırlanırken Sağlık Bakanlığı kaldırılırsa belirsizlik olmasın diye hükümler konulduğunu; bu kiraların
ödeneceği döner sermaye havuzundan personele dağıtılacak ödemelerin azaltıldığını biliyor musunuz?
Hastanelerimize el koyacak şirketlerin gelirleri daha da artsın, kira ödemeleri garanti altına alınsın diye
çalışanların ücretlerinin giderek azaltılacağını, buradan hizmet alacakların giderek daha çok katkı katılım
payı vereceğini biliyor musunuz?
Kamu özel ortaklığı ile yurtdışında yapılacak tesislere, hekimlerimizin mecburi hizmet adı altında
gönderileceklerini biliyor musunuz?
İhale alan şirketlerin alacakları kredilere ve bunların her türlü ek masrafına doğrudan Hazine garantisi
verildiğini, her türlü Damga Vergisi ve Harçtan vareste, KDV’den muaf olduklarını biliyor musunuz?
Tasarı sayesinde taşeron sisteminin pervasızlaşarak, hastanelerin yenilenmesi için bile örneğin cerrahi
hizmetlerin satın alınabileceğini biliyor musunuz?
Bu hastanelerde Sağlık Bakanlığı’nın kiracı olacağını, hatta Sağlık Bakanlığı’nın, Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu’nun, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun kendi binalarında şirketlerin kiracısı olacaklarını
biliyor musunuz?
Biz bunları istemediğinizi biliyoruz. Bu Tasarının neler getireceğini, neleri götüreceğini bildiğinizi
ve buna evet demeyeceğinizi biliyoruz. Biz hayır diyoruz, sizin de hayır demenizi istiyoruz.
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21.02.2013 Kursa katılmak isteyen üyelerimizin 226 29 09-226 29 10 nolu telefona müracaat
etmeleri rica olunur.
Sayın Yetkili,
Kocaeli Tabipler Odasıüyelerine özel olarak hazırlanan fiyat teklifimiz aşağıdaki gibidir:
GENEL İNGİLİZCE
SPEAKING CLUB
SINAV İNGİLİZCESİ (YDS, TOEFL, IELTS, TOEIC) 1’E 1 EĞİTİM
Sayın Meslektaşımız
14 Mart Tıp Haftası etkinleri çerçevesinde 16 Mart Cumartesi akşamı Ramada Otelde Tıp
Balosu düzenlemekteyiz.
Bu sene balo ücreti 85 TL, takdir edersiniz ki bu ücret birçok öğrenci için fazla olabilmekte. Bu nedenle, bu
sene kampanyayı daha erken üyelerimize duyurmak istedik. Gönlümüz her meslektaşımızın baloya
katılarak birlik ve beraberlik duygusunu yaşamak ve yansıtmak, bununla birlikte farklı sebeplerle
balomuza katılamayan meslektaşlarımızın da bu kampanyaya katılmalarını arzu ederiz. “Bir Öğrencide
Bende Kampanyası” nı tekrar düzenlemeyi düşündük.01.03.2013
TMMOB’nin Haziran 2012 tarihinde gerçekleşen 42.Genel Kurulu’nda alınan “İşçi Sağlığı ve Güvenliği
konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak, kamuoyunu bilinçlendirmek, siyasi otoriteyi uyarmak amacıyla
her yıl belli bir günde etkinlik düzenlenmesi” kararı çerçevesinde 3 Mart 2013 Pazar Günü Saat: 12.30’da
İnsan Hakları Parkında “TMMOB İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” basın açıklaması
düzenleyecektir.Katılımınız dileği ile 01.03.2013

12.04.2013
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12.04.2013

13 MAYIS 2013 PAZARTESİ
SAYIN MESLEKTAŞIMIZ,
Kamuoyundan bilindiği gibi, sendikalaşma sürecinde işten atılan Pakmaya işçilerinin
eylemi 50.güne girmektedir. Hepimizin karşı karşıya olduğu taşeronlaşmanın ve
güvencesiz çalışmanın sembolü haline gelen bu eylem için dayanışma tek çaremizdir.
Bu amaçla 165 Mayıs Çarşamba günü Saat:18.00’de Tanyıldız Düğün Salonu’nda (İzmit
Merkez Bankası Yanı) Pakmaya İşçileri ile Dayanışma Konseri’ne hep birlikte katılım
sağlayalım.
Saygılarımızla.

Not:Biletler 10 TL.Destek vermek ve katılım sağlamak isteyen meslektaşlarımız
2262909 nolu telefona isim yazdırabilirler.10.05.2013
SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
Sağlık alanında yaşadığımız sorunlar ve çözümleri konusunda hep beraber neler
yapabiliriz. Görüşleriniz ve çözüm önerileriniz Tabip Odamız için çok önemlidir.
15/05/2013Çarşamba günü Saat 17:30'da Kocaeli Tabip Odası binasında Kocaeli
Tabip Odası Av. Ali Haydar Konca’nın da katılacağı bir toplantı düzenleyeceğiz.
Toplantımızın ana başlıkları aşağıda yer almaktadır. Siz değerli meslektaşlarımızın da
ekleyeceği öneriler gündeme alınacaktır.
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1) Hastanelerde uzman doktorlara branş dışı tutturulan kapı nöbetinin yasal, mesleki
ve etik boyutunun tartışılması.
2) Seka Devlet Hastenesi ve Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları
Hastanesinde yapılması düşünülen yer değişikliği nedeniyle oluşabilecek sorunlar ve
bu konuda hekim arkadaşların görüşleri
3)Hastanelerde neredeyse hergün karşılaştığımız ve ne yazık ki bir türlü
önlenemeyen şiddetin sonlanabilmesi için görüş ve önerileriniz.
4) İdareler tarafından tehdit aracı olarak uygulanan zorunlu görevlendirmelerin hukuki
boyutu bu haksız uygulamaya karşı birlikte yapabileceklerimiz
HERŞEY BİTTİ DEMEYEN, BİR ŞEY YAPMALI DİYEN SİZ DEĞERLİ HEKİM ARKADAŞLARA

SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
8-9 HAZİRAN 2013 TARİHLERİNDE AMASYA-ÇORUM-TOKAT GEZİSİ
DÜZENLENECEKTİR ..
Not: Kontenjan 40 kişi ile sınırlı olup, katılmak isteyenlerin 226 29 09 ve 226 29 10
nolu telefona isim yazdırmaları gerekmektedir.
SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
SAZI VE TÜRKÜLERİ İLE STK LARIN ETKİNLİKLERİNDE HER ZAMAN KARŞILIKSIZ SAHNE ALAN
FETHİ ÇAÇAN ARKADAŞIMIZIN EŞİNİN CİDDİ SAĞLIK SORUNUNA SAHİP ÇIKMAK İÇİN BİR AVUÇ
GÖNÜLLÜNÜN CEVİZDİBİ RESTORANTTA DÜZENLEDİĞİ ŞİİR TÜRKÜ VE DAYANIŞMA GECESİNE
BİZ DE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ. YEMEK VE MÜZİKLİ GECENİN 50 TL LİK
DAVETİYELERİNİ ODAMIZDAN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ.

24 MAYIS CUMA GÜNÜ SAAT 19:30 DA CEVİZDİBİ RESTORANTTA
TEL:226 29 09
SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
29 Mayıs 2013 Çarşamba günü 12.00-13.30 saatleri arasında Tıp Fakültesi
Konferans Salonunda Sağlık Ortamı-Tıp Fakültesi Ekseninde Hekimlik ve Tıp Eğitimi:
Sorunlarımızı konuşuyoruz.
Toplantıya katılımınız için gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar
dileriz. Saygılarımızla.
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Kamu Emekçilerinin Mücadelesi Bizim de Mücadelemizdir
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarını 5 Haziran’da Aktif Tutum Almaya Davet Ediyoruz
Başta Türk Tabipleri Birliği (TTB) olmak üzere, sağlık alanındaki emek ve meslek örgütlerinin
temsilcileri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklikler içeren “Torba Yasa”ya dair
itirazlarını, 27 Mayıs 2013 tarihinde TTB’de düzenledikleri basın toplantısıyla dile getirdiler.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan, Türk Dişhekimleri Birliği 2.
Başkanı Dr. Serdar Sütçü, SES Genel Başkanı Çetin Erdolu ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Uslu’nun katıldığı basın toplantısında ortak açıklama metni Türk
Dişhekimleri Birliği 2. Başkanı Dr. Serdar Sütçü tarafından okundu.
Açıklamada, daha geçtiğimiz aylarda Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği, sağlık verilerinin
paylaşılması, meslekten men cezası verilmesi yetkisinin siyasi otoritenin eline geçmesi ve diş
hekimlerinin asgari ücretlerini belirleme yetkisinin meslek örgütünden alınması düzenlemelerinin
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklikler içeren “Torba Yasa” ile yasalaştırılmaya
çalışıldığına dikkat çekildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sağlık ve sosyal hizmet alanındaki emek ve meslek
örgütlerinin iş ve gelir güvencesi, sağlıklı çalışma koşulları ve sağlık hakkına sahip çıkma adına
yürüttüğü mücadele bugünlerde ülkenin dört bir yanında devam eden bildirge niteliğinde bir
metnin gerek sağlık çalışanları gerekse yurttaşlar tarafından imzalandığı bir aşamadadır. Bu
bildirgede öne çıkan talepler yerine gelmezse üretimden gelen gücümüzü kullanma kararlılığında
olduğumuz dile getirilmiştir. İşte böylesi bir süreçte Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
(KESK) ‘iş ve gelir güvencesi’, ‘performansa dayalı ücrete hayır’, ‘kamuda CEO istemiyoruz’,
‘hükümet memuru istemiyoruz’ başlıklarıyla öne çıkan taleplerle 5 Haziran 2013 günü bir günlük
uyarı grevi kararı almıştır. KESK’in öne çıkardığı talepler başta biz sağlık çalışanları olmak üzere
tüm kamu çalışanlarının ortak ve haklı talepleridir. Bu nedenle sağlık alanındaki emek ve meslek
örgütleri olarak KESK’in 5 Haziran’daki uyarı grevinin yerinde ve meşru olduğunu belirtiriz. Sağlık
emekçilerini bu eylemde aktif olarak yer almaya çağırıyoruz.”
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Kamu Emekçilerinin Mücadelesi Bizim de Mücadelemizdir
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarını 5 Haziran’da Aktif Tutum Almaya Davet
Ediyoruz
27 Mayıs 2013
Türkiye’de çalışan, içlerinde sağlık emekçilerinin de bulunduğu yaklaşık 2,5 milyon kamu
emekçisinin çözüm bekleyen sayısız sorunu varken sorunlara sorun katacak yeni düzenlemeler
gündeme gelmeye devam etmektedir. Son olarak TBMM’ye gönderilen, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nda değişiklikler içeren torba yasa ile kamu emekçilerinin durumları daha da
zora sokulmaktadır.
Kamu Hastane Birlikleri ile sağlık çalışanlarının hayatına sokulan “CEO” düzeninin tüm kamu
kurumlarına yaygınlaştırılacağı, hiç kamuda çalışma, yöneticilik yapma tecrübesi olmayanların bir
çırpıda genel müdürlük ve üzeri pozisyonlara atanabileceği görülmektedir. Kamudaki bürokratları
büyük ölçüde güvencesiz birer “hükümet memuruna” dönüştüren bu sürecin eninde sonunda tüm
kamu çalışanlarının güvencesiz hale geldiği bir çalışma rejimine dönüşmesi kaçınılmazdır.
AKP iktidarı her zaman kullandığı taktikleri devlet memurları ile ilgili düzenlemelerde de
uygulamaktadır. Aylardır kamuoyu “memura rotasyon geliyor” denerek meşgul edilirken kamuda
kadrolaşmanın önünün açılıp memurun şiddetli baskı altında çalıştırılacağı bir çalışma rejimi
dayatılmaktadır. Üstelik TBMM’deki görüşme sürecinde daha önce pek çok yasalaşma sürecinde
gördüğümüz gibi sürgün niteliğindeki rotasyon uygulamasının getirilmeyeceğinin de hiçbir
garantisi yoktur. Sürgün rotasyonlardan en çok sağlık çalışanlarının, hekimlerin, hemşirelerin
nasibini alacağı da bizzat Çalışma Bakanı tarafından dillendirilmiştir.
Hükümetin bu politikasına ilginç bir örnek vermek istiyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 17 Mayıs 2013 tarihinde resmi
gazete yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu yönetmelikte olduğu gibi rotasyon (sürgün) gibi
uygulamalar bazen kanuna aykırı bir şekilde yönetmelikle düzenlenmekte ve çalışanlar baskı
altına alınmaktadır.
Yine bu torba yasada dikkat çekici bir konu da hukuk tanımaz tavrın sıradanlaşmasıdır. Bir yanda
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yer alıp Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği
meslekten men cezasını neredeyse tümüyle Sağlık Bakanlığı’nın ve siyasi otoritenin
kontrolündeki Sağlık Meslekleri Kurulu’na devreden madde, Diş Hekimleri Birliği’nin asgari ücret
belirleme yetkisini elinden alan madde, hastaların sağlık verilerinin özel hayatın gizliliğini ihlal
eden biçimde paylaşılmasını zorunlu hale getiren madde yeniden torba ile yasalaştırılmaktadır.
Diğer yanda ise kamu emekçilerinin fazla mesai ücretlerini ellerinden alan 666 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’nin Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği ilgili maddesi de yeniden
yasalaşmaktadır. Belli ki AKP İktidarı’nın Anayasa Mahkemesi’nin emekçiler lehine, bu ülkede
yaşayan insanlar lehine verdiği hiçbir karara tahammülü kalmamıştır, evirip çevirip, torbalara
doldurup yeniden yasalaştırmakta kararlıdır!
Sağlık ve sosyal hizmet alanındaki emek ve meslek örgütlerinin iş ve gelir güvencesi, sağlıklı
çalışma koşulları ve sağlık hakkına sahip çıkma adına yürüttüğü mücadele bugünlerde ülkenin
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dört bir yanında devam eden bildirge niteliğinde bir metnin gerek sağlık çalışanları gerekse
yurttaşlar tarafından imzalandığı bir aşamadadır. Bu bildirgede öne çıkan talepler yerine
gelmezse üretimden gelen gücümüzü kullanma kararlılığında olduğumuz dile getirilmiştir. İşte
böylesi bir süreçte Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) “iş ve gelir güvencesi”,
“performansa dayalı ücrete hayır”, “kamuda CEO istemiyoruz”, “hükümet memuru istemiyoruz”
başlıklarıyla öne çıkan taleplerle 5 Haziran 2013 günü bir günlük uyarı grevi kararı almıştır.
KESK’in öne çıkardığı talepler başta biz sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu çalışanlarının
ortak ve haklı talepleridir. Bu nedenle sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak KESK’in 5
Haziran’daki uyarı grevinin yerinde ve meşru olduğunu belirtiriz.
Sağlık emekçilerini bu eylemde aktif olarak yer almaya çağırıyoruz.
Zaman tam da büyük Alman Şair ve Oyun Yazarı Bertold Brecht’in bir şiirinden alınma dayanışma
söylemini öne çıkarma zamanıdır:
Kurtuluş yok tek başına,
Ya hep beraber ya hiç birimiz!

TTB (Türk Tabipleri Birliği)
TDB (Türk Dişhekimleri Birliği)
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)
DEV SAĞLIK İŞ (Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası)
THD (Türk Hemşireler Derneği)
Türk Ebeler Derneği
TÜMRAD-DER (Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği)
SHUD (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği)
Türk Psikologlar Derneği
TMRT DER (Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneği)
SÖZSEN (Sağlık Çalışanlarının Sözü Sendikası)
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Sayın Meslektaşımız
Türk Tabipleri Birliği 63.Büyük Kongresi (Seçimsiz) 29 Haziran 2013 tarihinde
Saat:09.30’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdulkadir Noyan Konferans Salonunda
(Sıhhiye-ANKARA)toplanacaktır.
Büyük Kongre’de değerlendirilmesini istediğiniz sorunlarımız ve görüşleriniz ile ilgili
kocaelitabip@kocaelitabip.org.tr adresine mail ile iletebilirsiniz.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

KOCAELİ TABİP ODASI KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOMİSYONU
KURUYOR…
Değerli kadın meslektaşlarımız,
Hatırlayacağınız üzere 2006 yılında Türk Tabipleri Birliği genel kurulunda “kadın hekimlik ve kadın sağlığı”
kolu kurulmasına karar verilmişti. Böyle bir kolun var olması, TTB Merkez Konseyi’ne uzun yıllar başkanlık
yapan Füsun Ablamızın en büyük dileğiydi. Onun vefatından sonra kurulan kol, merkezde ve giderek daha
fazla sayıda odada çalışmalarını sürdürmektedir.
Genel Kurulda alınan karar kolun temel ilkesini özetler niteliktedir:
“Tıp ortamlarında cinsiyetçi yaklaşım, davranış ve dilin ayıklanabilmesi, kadın hekimlerin çalışma
ortamlarının cinsiyetçi davranışlardan arındırılması, sağlık hizmeti kullanıcılarının cinsiyetçi davranışlarla
karşılaşmaması için araştırma ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmek üzere bünyesinde kadın
çalışmalarının yürütülebilmesi için…”
Kocaeli Tabip Odası’nda hem kadın hekimler olarak çalışma ortamlarındaki sorunlarımızı
paylaşabileceğimiz, hem de kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan sorunlarını görünür
kılabileceğimiz bir birliktelik arzu ediyoruz.
Komisyonumuzun ilk toplantısı için 13 Haziran Perşembe günü saat 17:00’de Kocaeli Tabip Odasına davet
ediyoruz.
Dostlukla….

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB 17 Haziran’da İş Bırakıyor
16 Haziran 2013

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları
Konfederasyonu), TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği), TTB (Türk Tabipleri Birliği) ve
TDB (Türk Diş Hekimleri Birliği), temsilcileri 16 Haziran Pazar günü TTB binasında yaptıkları basın
toplantısıyla 17 Haziran günü AKP saldırganlığına karşı Türkiye genelinde iş bırakacaklarını
açıkladılar.
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Basın Açıklaması
16 Haziran 2013
Baskı ve Şiddete Karşı Direnenlerle Birlikte Alanlardayız
Taksim Gezi Parkı’nın ranta kurban edilmesine karşı gelişen yurttaş duyarlılığını polis terörü ile
bastırmaya kalkışan AKP iktidarı Türkiye halkının vicdanının, hak ve adalet arayışının güçlü
duvarına çarptı.
AKP iktidarı halkın bu onurlu tepkisine devlet terörüyle karşılık verme yolunu seçti. Hak ve adalet
isteyen insanlarımız öldürüldü, onlarcası sakat bırakıldı, binlercesi yaralandı.
Medya iktidar ablukası altına alınarak, Türkiye halkının özgürlükçü muhalefeti hakkında muazzam
bir çarpıtma ve karalama kampanyası başlatıldı.
Ancak halkın direnişi kırılamadı, önüne konulan bütün barajları birer birer aştı.
Türkiye halkının vicdan, hak ve adalet direnişiyle sarsılan AKP iktidarı, halkın büyük direnişini
kıramayınca, çevre duyarlılığına indirgemeye, yaygın polis terörü ve despotik yönetim tarzına
karşı halk tepkisini gayrı meşru hale getirmeye girişti.
Türkiye’nin özgürlüğe sevdalı insanları AKP iktidarının bu oyununa gelmedi. Halkın hak ve
özgürlüklerinden vazgeçmeyen ısrarlı direnişi karşısında AKP iktidarı halka karşı, tüm dünyanın
gözleri önünde akıl almaz ve vahşi bir saldırı kampanyası başlattı.
Halk direnişinin simgesi haline gelen Gezi Parkı ve Taksim Meydanı iktidarın polisi tarafından
kimyasal gazlar ve sıvılarla işgal edildi. Bu da yetmezmiş gibi başta Kızılay olmak üzere ülkenin
dört bir yanında kentlerde Dünya’nın gözü önünde ölçüsüz polis şiddeti yaşandı. İnsanların
kaybettikleri dostlarını uğurlamak için yapacakları anma törenine dahi korkunç bir polis saldırısı
yapıldı.
Çocuklar ve yaşlılar tüm insani değerler ayaklar altına alınarak gaza boğuldu, hırpalandı.
Bu vahşi saldırılarda yaralanan insanlarımız için oluşturulan revirler dağıtıldı, doktorlar, hemşireler
gözaltına alındı, tedavi araçları ve malzemeleri tahrip edildi.
Halk muhalefetine sahip çıkan milletvekilleri, uluslararası gözlemciler gazlandı, coplandı.
Bu acımasız polis şiddeti, bizzat Başbakan tarafından miting meydanlarında verilen talimatlarla
harekete geçirildi.
Ancak özgürlük ve saygı isteyen halkımız, iktidarın tüm vahşi saldırganlığına inançla, onurla,
kararlılıkla, zekayla, aşkla karşı koymayı sürdürüyor. Özgürlük ve onurun, hakkın ve adaletin
direnişi büyüyor, tüm Türkiye’yi sarıyor, AKP iktidarın sarsıyor.
Başbakan Tayyip Erdoğan, halkımızın bu büyük direnişi karşısında giriştiği iç savaş kışkırtıcılığının
AKP tabanında karşılık bulmamasından çılgına dönerek, dizginsiz bir baskı rejimi kurma yoluna
girdi. Artık sokaklarımızda polis TOMA’larının, Akreplerinin yanında Jandarma TOMA’ları ve askeri
birlikleri de görmeye başladık.
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Bizler Türkiye halkının hak, adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin en köklü emek ve
meslek örgütleri olarak, AKP iktidarının despotik bir rejim oluşturma yönündeki bu
saldırganlığının durdurulmasını bugünün en yakıcı demokratik görevi olduğu kanısındayız.
Bu nedenle 17 Haziran 2013 Pazartesi günü üyelerimiz iş yerlerine giderek bu saldırganlığa karşı
itirazlarını ifade edecek, aciller dışındaki hizmet üretimini durdurarak şehirlerin merkezi
meydanlarına yürüyeceklerdir. Halkımızı söz konusu direnişimizde katkıya, hizmet alımından
dolayı yaşanacak aksamalardan dolayı anlayışa, eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye için
alanlarda birlikte olmaya çağırıyoruz.
DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)
KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)
TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği)
TTB (Türk Tabipleri Birliği)
TDB (Türk Diş Hekimleri Birliği)

Sayın Meslektaşımız
Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan eylemler yasal hakkımız olup, eyleme
katılan meslektaşlarımızın bu konu ile ilgili sorun yaşamaları durumunda odamıza bilgi
vererek, Kocaeli Tabip Odası Hukuk Bürosu’nun hazırlamış olduğu ekteki dilekçe örneği
ile itiraz etmeleri gerekmektedir.
Gereği için bilgilerinize rica ederiz.
Saygılarımızla.

………… BAŞHEKİMLİĞİ’NE
İlgi:
Konu: Savunma,

tarih

sayılı yazınız.

İlgi yazıda tarihindeki iş bırakma eylemi nedeni ile savunmam istenmektedir. Savunmamı aşağıda
sunuyorum.
Ben
Tabip/Uzman olarak çalışmaktayım. Meslek Odamız olan Türk Tabipleri birliği Kocaeli Tabip
Odası’nın Üyesiyim. Türk Tabipleri Birliğinin aldığı karar doğrultusunda …. tarihlerinde iş bırakma eylemine
katıldım.
Bu eylemin amacı,Hekimlerin karşılaştığı ve bütün olarak Sağlık Hizmetlerinde yaşanan sorunların
saptanması,,tartışılması, hekimlerin haklarının korunması, halka rahat ve parasız erişilebilir sağlık
hizmetlerinin sunulması konularında çözüm önerilerinin ortaya konması ve kamu oyuna yansıtılmasıdır.
Bu amaç doğrultusundaki faaliyetler temel ve demokratik bir hak olup bu hak Anayasamız ve ülkemizin
taraf olduğu başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere uluslar arası sözleşmeler ile güvence
altına alınmıştır.
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Anayasanın 135. maddesine dayanarak 6023 Sayılı yasa ile kurulan Türk Tabipleri Birliği’nin amaçları
yasanın 4. maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.Buna göre, hekimlerin hak ve menfaatlerinin
korunması, mesleğin onur ve haysiyetinin korunması , halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi için
gerekli çalışmaları yapmak TTB.nin temel amaçları arasındadır.
Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan Meslek Odaları, Sendikalar tarafından bu amaçların
gerçekleştirilmesi için bu tür etkinliklerin yapılması yolunda karar almaları ve üyelerini bu karar
doğrultusunda davranma çağrısında bulunmaları baskı grubu olmanın ve örgütsel sorumluluğun gereğidir.
Bu eylem çağrısı yapılırken, Sağlık kurum ve kuruluşlarında acil sağlık hizmetlerinin aksatılmadan
yürütülmesi konusunda gerekli tüm önlemlerin alınmasına büyük önem verilmiştir.
Bu çerçevede ve bu amaçla TTB.nin ve üyesi bulunduğum Kocaeli Tabip Odasının kararları ve çağrıları
doğrultusunda kendi irademle katıldığım bu eylem bir haktır. Ve bu nedenle de hiçbir idari ve cezai
yaptırım uygulanamaz.Uygulanacak idari ve cezai yaptırım yasa dışı ve hukuk dışıdır.
Savunmamı saygıyla sunarım.

SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
15-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Kuşadası'nda gerçekleşen "12. Ulusal Aile Hekimliği
Kongresi" nde yapılan sunumlarını
http://www.tahud.org.tr/hakkimizda/kongrelerimiz/12-ulusal-kongreden-ozet-videosunumlar/129 izleyebilirsiniz.

Ata Soyer 18. Halk Sağlığı Güz Okulu

Öğretim Üyelerinin Döner Sermaye Ek Ödemeleri Hakkında Önemli Duyuru
21 Ağustos 2013
Öğretim üyeleri tarafından Birliğimize yapılan başvurularda; hekimlere çalışma
sınırlamaları getiren düzenlemeler içeren 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
67

KOCAELİ TABİP ODASI 2012-2014 ÇALIŞMA RAPORU

hükümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının 1 Temmuz 2013 tarihinden
itibaren yürürlüğe girmesine karşın, mesai saatleri dışında mesleklerini serbest icra
ettikleri gerekçe gösterilerek döner sermaye ek ödemesinin halen yapılmadığı
bildirilmektedir.
Oysa Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin
Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükmünün hiç bir yasal
dayanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle mesai sonrasında mesleğini serbest olarak icra
eden öğretim üyelerine de üniversite hastanesinde verdikleri sağlık hizmeti dolayısıyla
döner sermaye ek ödemesinin tam olarak yapılması gerekmektedir. Aksi yöndeki
uygulamalar hukuka aykırıdır. (Bu konudaki değerlendirmemize
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/donersermaye-3965.html internet
adresinden erişebilirsiniz.)
Bu şekilde hukuka aykırı uygulamalarla karşı karşıya kalan tıp fakültesi öğretim üyeleri,
yargı yoluna başvurabilirler. Dava açmayı düşünen hekimlerimiz, Türk Tabipleri Birliği
Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olan dava dilekçesi örneğinden durumlarına uygun
düzenlemeleri yaparak yararlanabilirler. Bu noktada dava açma süresinin;
·
Daha önce kendilerine ödeme yapılması istemiyle üniversite rektörlüklerine
başvuran hekimlerin, bu taleplerinin reddedilmesi durumunda red işleminin yazılı olarak
kendilerine bildirildiği tarihten,
·
Yapmış oldukları başvuruya rektörlüklerce yazılı yanıt verilmemesi, bununla
birlikte ödemenin de yapılmaması durumunda, başvuru tarihini takip eden günden
itibaren 60. günden,
·

Böyle bir başvuruyu yapmamış olup da doğrudan doğruya dava açmayı düşünen
hekimlerin, diğer meslektaşlarına döner sermaye ek ödemesinin yapıldığı –bir başka
anlatımla ödemenin yapılması gereken- günden itibaren 60 gün olduğunu hatırlatmakta
yarar görüyoruz.
Dilekçe örneği için tıklayınız
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SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
30 Ağustos Cuma günü Saat:12.30'da (GENEL İŞ SENDİKASI KOCAELİ ŞUBESİ
ADRES: ÖMERAĞA MAH.HASAN ÖZCAN GEÇİDİ 3/1 K.1 İZMİT) Suriye'ye Emperyalist
Saldırıya Hayır konulu ortak basın açıklaması yapılacaktır.
KATILIMINIZ RİCASI İLE.

SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
Kocaeli Dişhekimleri Odası ,Kocaeli Tabip Odası ve Kocaeli Eczacı Odası işbirliğiyle
düzenlenen TSM Koro çalışması her Pazartesi Saat 19:00-21:00 arasında İzmit
Halk Eğitim Merkezi’nde yapılmaktadır. Katılmak isteyen meslektaşlarımızın
Dt.Zehra Nilgün Özyuva Tel: 532-6464744 telefona başvurmaları gerekmektedir.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla
SAYIN MESLEKTAŞIMIZ

Her öğretim yılında Odamız Başkanlığı’na öğrenciler tarafından burs için birçok müracaat
yapılmaktadır. Takdir edersiniz ki bu başvuruların hepsini karşılamamız mümkün değildir. 03.10.2013
tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar ile bu konuda katkılarınız ile tıp öğrencilerine burs
vermeyi planlamaktayız. Yapacağınız bu katkı iyi hekim/iyi insan yetiştirme misyonuna çok önemli bir
destek sağlayacaktır.
Bir öğrenciye verilecek burs miktarı 2013-2014 eğitim yılı için 200 TL/ay olup Ekim 2013-Haziran
2014 dönemlerini kapsayacaktır.
Burs veren kişi,kurum ve kuruluşlara 14 Mart Tıp Bayramı töreninde plaket verilecek olup,
dilerseniz tarafınızdan burs alan öğrenci ile tanıştırılacaksınız.
Katkıda

bulunmak

begin_of_the_skype_highlighting
numaraya fakslayabilirsiniz.

için
262

ekteki

formu

doldurup

262

2262925

2262925 ÜCRETSİZ end_of_the_skype_highlighting

Bu konuda gerekli duyarlılığı ve hassasiyeti göstereceğiniz inancı ile çalışmalarınızda başarılar
diler, saygılar sunarız.
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Sayın Meslektaşımız
08 Kasım 2013 Cuma günü Saat:19.30’da İzmit İmperial Park
Otel’de hep birlikte olacağımız bir yemek düzenlemek
istemekteyiz .Katılmak isteyen arkadaşlarımızın 5 Kasım 2013
Saat:17.30’a kadar 226 29 09 -226 29 10 nolu telefona isim
yazdırmaları gerekmektedir. Katılımınız birlikteliğimize güç
katacaktır.
YEMEK: Herşey Dahil Kişi Başına:65.00 TL.dir.

SAYIN MESLAKTAŞIMIZ
Bildiğiniz gibi Kamu Hastane Birliği (KHB) yöneticileri karneyle çalışıyor ve Sağlık
Bakanlığı tarafından dönemsel karne veriliyor.
Bizler de sağlık çalışanları olarak KHB’lere birinci yılında kendi değerlendirmemizi yapıp
her bir KHB’ye karne vereceğiz.
Karne değerlendirmesine hekimlerimiz ve sağlık çalışanları güvenle katılabilirler, hiçbir
suç yanı yok. Değerlendirme formunu doldurmak için kimlik bilgileri istenmemektedir.
Değerlendirme sayfası ile katılımcı arasındaki bağlantı güvenlik sertifikası ile
şifrelenmektedir ve hiç bir IP adresi kaydedilmemektedir. Karneler Kasım ayı içinde
kamuoyuyla paylaşılacak, ayrıca Genel Sekreterlere ve ilgili tabip odasına
ulaştırılacaktır. Değerlendirmeler son bir yıldaki gelişmelere dair yapılacaktır.
Kamu hastane birlikleri sürecini ve içinde çalıştıkları kamu hastane birliğini sağlık
çalışanlarının değerlendirmesini çok önemsiyoruz. 10 Kasım 2013’e kadar açık olacak
olan bu değerlendirme formunu Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastane birlikleri
bünyesinde çalışan tüm meslektaşlarımızın doldurmasını, birlikte çalıştıkları ve
iletişimde bulundukları sağlık çalışanlarına ileterek doldurmalarını sağlamalarını
bekliyoruz. Bu değerlendirme formu hekimlerden taşeron sağlık işçilerine kadar sağlık
hizmetini birlikte ürettiğimiz tüm dostlara açıktır.
Değerlendirme formu Türk Tabipleri Birliği web sayfasında anasayfada olup
https://www.ttb.org.tr/anketyap/index.php/519921 linkinden ulaşılmaktadır.
Katkınız için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
Türk Tabipleri Birliği ve Kocaeli Tabip Odası olarak Aile Hekimleri Dernekleri’nin Torba Yasa ile
Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarının hastane acillerinde nöbet tutmaya zorlanması ve hazırlanan
yeni yönetmeliklerle çalışanların ücretlerinin düşürülmesine karşı aile hekimlerinin 4 Aralık
2013 tarihinde yapacağı iş bırakma eylemini destekliyoruz ve işi bırakıyoruz.

SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
Katılmak isteyen meslektaşlarımızın Kocaeli Tabip Odası'na müracaat etmeleri ya da görüş ve
önerilerinizi kocaelitabip@kocaelitabip.org.tr adresine iletmenizi rica ederiz. Saygılarımızla
Tarih: 12 Ocak 2014 (Pazar)
Saat: 10.00 - 14.30
Yer: GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunaligil Sok.
No: 2 K.4 Maltepe/Ankara

SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
TTB'NİN 13.12.2013 TARİHLİ YAZISI İLE "22 Aralık 2013 Türkiye Büyük Hekim Meclisi Davetİ"
HAKKINDAKİ YAZISI AŞAĞIDA SUNULMUŞ OLUP, 19 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ SAAT:18.00'de
KOCAELİ TABİP ODASI BİNASINDA KONUYLA İLGİLİ TOPLANTI YAPILACAKTIR.
TOPLANTIYA KATILIMINIZ İÇİN GEREĞİNİ BİLGİLERİNİZE SUNAR, ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
ÜYELERİMİZE YÖNELİK OLARAK YOGA KURSU DÜZENLEMEK İSTEMEKTEYİZ.
HAFTADA 1 GÜN TABİP ODASI BİNASINDA DÜZENLEYECEĞİMİZ YOGA KURS ÜCRETİ
50.00 TL.DİR. KATILMAK İSTEYEN MESLEKTAŞLARIMIZ 226 29 09-226 29 10 NOLU
TELEFONA İSİM YAZDIRMALARI GEREKMEKTEDİR.
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SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
KESK-DİSK-TMMOB-TTB tarafından düzenlenen 11 Ocak Cumartesi günü Ankara'da yapılacak
olan Mitingine katılmak isteyenlerin 9 Ocak Perşembe 18.00'e kadar isim yazdırmaları
gerekmektedir.
SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
KOCAELİ TABİP ODASI ÜYELERİNE İNDİRİMLİ
BİLET ÜCRETİ: KİŞİ BAŞINA 30 TL.

SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
TÜRK TABİPLERİ BRİLİĞİ MERKEZ KONSEYİNİN 17.01.2014 TARİHLİ YAZISI AŞAĞIDA SUNULMUŞ
OLUP,ÇOCUK FELCİ DESTEK AŞILAMA ÇALIŞMALARI HAKKINDA BSORULARIN CEVAPLANARAK 21 OCAK
2014 TARİHİNE KADAR kocaelitabip@kocaelitabip.org.tr ADRESİNE İLETMENİZ BÜYÜK ÖNEM
TAŞIMAKTADIR.
BİLGİLERİNİZE SUNAR, ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
Kocaeli Tabip Odası Üyesi ve geçmiş dönemlerde Başkanlığını yapan Dr.CEM COŞKUN’un
duruşması 23-24 Ocak 2014 tarihlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde yapılacaktır.
Meslektaşımıza destek olmak için, 23 Ocak 2014 tarihindeki İstanbul 6.Ağır Ceza
Mahkemesindeki duruşmaya topluca katılmak isteyen üyelerimizin 226 29 09 – 226 29
10 nolu telefona isim yazdırmaları gerekmektedir.
Saygılarımızla.
Duruşma Tarihi: 23 Ocak 2014 Perşembe
Yer: İstanbul Çağlayan Adliyesi
Saat: 09.00

SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
11 ŞUBAT 2014 SALI GÜNÜ SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİNDE FATİH ERKOÇ KONSER
BİLETLERİ ODAMIZ ÜYELERİNE İNDİRİMLİ FİYATI 50 TL.dir.(NORMAL BİLET SATIŞI 60 TL.) REZERVASYON
İÇİN 226 29 09-226 29 10 NOLU TELEFONU ARAMANIZ GEREKMEKTEDİR.

Sayın Meslektaşımız
14 Mart Tıp Haftası etkinleri çerçevesinde 15 Mart Cumartesi akşamı Ramada Otelde Tıp
Balosu düzenlemekteyiz.
Bu sene balo ücreti 80 TL, takdir edersiniz ki bu ücret birçok öğrenci için fazla olabilmekte. Bu nedenle, bu
sene kampanyayı daha erken üyelerimize duyurmak istedik. Gönlümüz her meslektaşımızın baloya
katılarak birlik ve beraberlik duygusunu yaşamak ve yansıtmak, bununla birlikte farklı sebeplerle
balomuza katılamayan meslektaşlarımızın da bu kampanyaya katılmalarını arzu ederiz. “Bir Öğrencide
Bende Kampanyası”nı tekrar düzenlemeyi düşündük.
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SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
17 HAZİRAN İŞ BIRAKMA EYLEMİ NEDENİYLE HAZIRLANAN SAVUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.

Sayın Meslektaşımız
KOÜ Hastanesi asistan hekimleri çalışma koşullarının olumsuzlukları,nitelikli eğitim
alamamaları,ciddi emek sömürüsü,bu anlamda yapılan yetersiz ve düşük hekim
ücretlerine dikkat çekmek amacıyla 26 Şubat Çarşamba günü 08.00de KOÜ Hastanesi
önünde iş bırakma eylemi yapacaklardır.Katılımınız.

OYUN İSTASYONU 10.YILINDA HAŞMET ZEYBEK İN YAZDIĞI KADİR YÜKSEL İN YÖNETTİĞİ ÖDÜLLÜ
OYUNU "DÜĞÜN YA DA DAVUL " U BU SEZON SON KEZ SAHNELİYOR.
7 MART
CUMA / SABANCI KÜLTÜR SİTESİ / 20:00 !!

SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
14 MART TIP HAFTASI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLEDİĞİMİZ TİMUR SELÇUK-NÜKHET DURU
KONSER BİLETLERİ ODAMIZ ÜYELERİ HEKİMLERİMİZE 80 VE 60 TL.dir. (NORMAL BİLET FİYATLARO 90 VE
70 TL) REZERVASYON İÇİN 226 29 09 VE 226 29 10 NOLU TELEFONU ARAYABİLİRSİNİZ
Halkımıza, Basına, Meslektaşlarımıza ve Tüm Sağlık Çalışanlarına;

14 Martta Görevdeyiz;
İyi hekimlik koşulları için, hekimleri makineleştiren performans düzenini, hastalarımızı sadece fatura
edilebilir bir niceliğe dönüştüren işletmeci-tüccar zihniyeti durdurmak için..
Hekimleri; giderek güvencesiz-sözleşme esaslı ve belirsiz bir geleceğe sürükleyen sömürü düzenine itiraz
ettiğimiz için;
Aile hekimlerini bütün angaryaların altına sokan, koruyucu hekimlik yerine hastane hizmeti bekleyen,
onları daha fazla işletme olmaya zorlayan ve her gün yeni bir yaptırımla çaresiz bırakan birinci basamağın
kıyımını durdurmak için,
Asistan hekimliği eğitim yerine ucuz iş gücü olarak gören ve ağır şartlarda sömüren, tıp öğrencilerini
hocasız-teknik bir “eğitime” mahkum eden baştan savma ve piyasacı Tıp Fakülteleri ayıbına son vermek
için;
Sağlık hakkı olmadan, devlet vatandaşın cebinden elini çekmeden sağlık ortamında barışın
sağlanamayacağını, sağlıkta şiddetin durmayacağını haykırmak için,
Sokaklarda nice Berkin Elvan’ları katleden, yolsuzluğa-hırsızlığa-dolandırıcılığa-din istismarcılığınaayrımcılığa gömülmüş bir iktidarın sağlığımız tehdit ettiğini ifade etmek için;
Sağlıkta, tıp eğitiminde, hekimlikte koruyucu ve bütünüyle kamusal bir sistemi savunmak; sağlıkta
özelleştirmenin tamamen kaldırılması gerektiğini yeniden anlatmak için;
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Tün hekimleri-hekim adaylarını, bütün sağlık emekçilerini ve halkımızı bu mücadelede hep beraber olmaya
davet etmek için;

14 Mart 2014 Cuma günü GöREVDEYİZ.
14 Mart 2014 CUMA
Çelenk Sunma Töreni
09.30 (Kocaeli Valiliği Önü)
12.30-14.30
Resmi Tören ve 14 Mart Konferansı
Yer: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Konferans Salonu
Konferans: Bir zamanlar Anadolu’da: “Mecburi Hizmet Deneyimi”
Prof.Dr.Yankı Yazgan ( Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı AD)
Meslekte 25, 40, 50 ve 60 yılını dolduran hekimlere plaket verilmesi
KOKTEYL
17.30
“İYİ HEKİMLİK VE SAĞLIK HAKKI İÇİN”
BEYAZ YÜRÜYÜŞ
(MERKEZ BANKASI ÖNÜ-YÜRÜYÜŞ YOLU)

BEYAZ YÜRÜYÜŞE KATILIM ÇAĞRISI
14 Mart Tıp Haftası kapsamında 14 Mart Cuma günü saat 17.30 da Merkez Bankası önünden başlayıp
İnsan Hakları Parkı’nda basın açıklaması ile son bulacak olan “ İYİ HEKİMLİK ve HALKIN SAĞLIK HAKKI”
için BEYAZ YÜRÜYÜŞ” düzenlenecektir.
Tüm meslektaşlarımızı, sağlık emekçilerini ve halkın sağlık hakkından yana taraf olan tüm yurttaşlarımızı,
tüm sivil toplum örgütlerini beyaz yürüyüşte beraber olmaya davet ediyoruz.
Saygılarımızla……

Kocaeli Tabip Odası
Kocaeli Eczacı Odası
Kocaeli Dişhekimleri Odası
Kocaeli Veteriner Hekimler Odası
SES
Dev-Sağlık İş
Türk Sağlık-Sen

SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
"26 Mart 2014 Çarşamba günü Kocaeli Halk Sağlığı Müdürü Dr. Melih Kaştı ile Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde
bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede, Tabip Odası adına Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep İpçi ve
Aile Hekimliği Komisyonu Üyesi Dr. Fatih Özcan hazır bulunmuştur. Kocaeli'de çalışan aile hekimlerinin
yaşadıkları sorunlar (her türlü nöbet uygulaması, yapılan denetimler başta olmak üzere) ve bunların
çözümleri, görüşmenin ana gündemini oluşturmuştur. Kocaeli Tabip Odası'na aksettirilen ve bizim
saptadığımız problemler iletilmiş, bu sorunların çözümüne yönelik olarak uygulanabilir öneriler iletilmiştir.
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Aile sağlığı merkezlerinde verilen hizmetlere ilişkin meslektaşlarımıza, hasta ve hasta yakınlarından gelen
baskı ve uygunsuz isteklerin bir nebze önüne geçebilmek adına ASM'lerde panolara asılmak üzere
(hastalara yönelik) bir yazı örneği sunulmuştur. Söz konusu yazı, prensipte Dr. Melih Kaştı tarafından kabul
görmüş ancak Vali Bey'e sunulacağını, onaylandığı takdirde yazılıp dağıtılacağı ifade edilmiştir.
Kocaeli Tabip Odası olarak, meslektaşlarımızın sorunlarıyla ilgili mümkün olan tüm çalışmaları yapmaya
devam edeceğimizi bildirir, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
15.04.2014 Salı günü Saat 18.00 de Kocaeli Aile Hekimleri Dernegi tarafindan Fuar Alani Sivil
Toplum Orgutleri binasinda organize edilen nobetler ile ilgili toplantiya katilim hususunda
desteginizi bekliyoruz..
SAYIN MESLEKTAŞIMIZ
Sağlık Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’nde Anayasaya uygunluğu görüşülüyor olmasına rağmen
09/04/2014 tarihinde aile sağlığı merkezleri (ASM) çalışanlarına kamu hastaneleri acillerinde ve
112 istasyonlarında ayda en az 8 saat “nöbet” tutmayı dayatan yasaya dayanarak acil nöbetinin
uygulama şeklini belirleyen bir genelge yayınlamıştır.
Böylece ASM çalışanlarının görüş ve önerileri dikkate alınmadan medya organlarında toplumu
yanıltacak gerekçeler öne sürerek kamuoyu oluşturulmuş, yasal alt yapı tamamlanmıştır.
Sağlık Bakanlığı, gerekçelerini sıralarken önce ‘sağlık personeline ihtiyacımız var’ demişti, bu
yetmeyince ‘mesleki eğitim nöbetsiz olmaz’ demeye başladı, geçerli bir dayanak bulmakda
zorlanınca ya da haksız gerekçeler işe yaramayınca bu defa ‘Nöbet hekimlik mesleğinin onurudur’
demeye kadar gelindi.
Ancak tüm bu gerekçelerin tutarlı olmadığını,halkın acil sağlık hizmetlerini olumsuz etkileyeceğini
defalarca söyledik.
Sağlık Bakanlığı’nın Aile Hekimliğine geçilirken topluma ve sağlık çalışanlarına verdiği sözler,
taahhütler yerle bir olmuştur.
Birinci basamak sağlık çalışanlarının rızasını almadan uygulamaya koydukları performansa dayalı
sözleşmeli çalışma modeli olan Aile Hekimliğinin kendi belirledikleri ilke ve kurallarına bile uyma
gereği duymayan Sağlık Bakanlığı, tek taraflı sözleşme dönemi sürerken yaptıkları yasa
değişiklikleriyle sağlık çalışanlarını hak kaybına uğratmakta, altına imza attıkları sözleşmeleri
geçersiz kılmaktadır.
ASM’lerde çalışan sağlık çalışanları gün içinde paylarına düşen tüm acillere bakmakta, poliklinik
yapmakta öte yandan asıl işleri olan koruyucu hekimliğe daha fazla zaman ayırmak
istemektedirler. Eğitimlerine zaman ayırmak, alanlarına ve mesleklerine sahip çıkma
çabasındadırlar. Her işe yama her şeye joker olmaya itiraz etmektedirler.
Acil servislerin durumları ise içler acısıdır. Acil servislerin alt yapı, çalışma koşulları ve çalışanların
özlük hakları iyileştirilmemiştir. Aile hekimliğine geçilen illerde acillerde çalışan hekimlerin hemen
hemen tamamı aile hekimliği için ayrılmak istemiştir. Açıktır ki acil servisler de Sağlıkta
Dönüşüm’ün kurbanı olmuşlardır.
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Uluslararası normlara uymayan çalışma biçimlerine karşı "dur" demeye, oluşabilecek her türlü
baskıya da birlikte karşı çıkmaya kararlıyız.
Bu amaçla 3 Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 12:00’de tüm Türkiye’den gelen ASM çalışanları
ile birlikte Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde buluşacak ve yapacağımız basın açıklamasıyla
yaşadığımız sorunları ve nöbet uygulamasına karşı itirazlarımızı bir kez de bizzat adresinin
önünde haykıracağız.

DÜZENLENEN-EYLEM-MİTİNG
Bir beyaz ölüm daha, YETER ARTIK G.Antepte vahşice katledilen Dr.Ersin Arslan(26)için Gebze Fatih
Devlet Hastanesinde Saat:13.00de toplanıyoruz.18.04.2012
Acımız büyük meslektaşımız Dr.Ersin Arslan katledildi.Üzgünüz kızgınız öfkeliyiz tepkiliyiz isyan ediyoruz
19 Nisan 2012 Perşembe günü tüm Türkiye’de sağlık hizmeti vermiyoruz.Tüm meslektaşlarımızı hekimlik
onurumuz için dayanışmaya çağırıyoruz.18.04.2012
Hekim cinayetlerini ,sağlıkta şiddeti durdurmak için 19 Nisan Perşembe günü iş bırakıyoruz.11.00den
itibaren de Darıca Farabi Devlet Hastanesinde toplanıyoruz.18.04.2012
Meslektaşımız Dr.Ersin Arslan’ın katledilmesini protesto etmek için 19 Nisan Perşembe 12.30da Kocaeli
Devlet Hastanesinde buluşup İnsan Hakları Parkına yürüyoruz.18.04.2012
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesinde 15 Mayıs 2012 Salı Günü (Bugün)12.45de Şiddeti
Kınıyoruz.15.5.201
23 Mayısta GöREV’deyiz, 23 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00 de Evlendirme Dairesi Parkında diğer
emekçilerle buluşup yürüyoruz.22.05.2012
Bugün saat 12:45de İzmit Seka Devlet Hastanesi bahçesinde(kuzeye bakan bahçe)Dr.Ersin Arslanı
anıyoruz.29.5.2012
26 Tem. Perşembe 12.00de KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi önünde TTB Başkan Dr.Özdemir Akta’nın katılımı
ile işe iade davasını kazanan taşeron işçiler için basın açıklaması yapılacaktır.25.7.2012
14 Mart 2013 tarihinde BEYAZ YÜRÜYÜŞ
17 Nisan Çarşamba günü Saat:09.00 itibari ile tüm hastanelerde iş bırakılacak olup, Saat:10.30’da Kocaeli
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde toplanılarak çadır kurulacak, yaklaşık 3 saatlik forum
yapılacaktır.
Aynı Gün akşam Saat:18.00’de Kocaeli Tabip Odası ve diğer emek örgütleri ile birlikte sendikalaşma
çabasından dolayı işten çıkarıldıkları için direnen Pakmaya işçileri fabrika önündeki direniş çadırlarında
ziyaret edilecektir.
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ÜYELERİMİZİ BİLGİLENDİRME AMACIYLA İLETİLEN MESAJLAR
Çevre ve HES mücadelesi nedeniyle Bakan Veysel Eroğlu’nun hedefi olan Prof.Dr.Beyza Üstüne
sahip çıkmak için 16.04.2012 17:30da KYÖD’de basın açıklaması yapılacaktır.16.04.2012
Dev Sağlık İşin taşeron işçilerle ilgili KOÜ de yaptığı basın açıklamasına polis müdahalesi nedeni ile bugün
18:00da KOÜ de basın açıklaması yapılacaktır.17.04.2012

5

Gaziantep’te bıçaklı saldırıya uğrayan hekim arkadaşımız vefat etmiştir.Yarın 12.30da KOÜ Hastanesi
önünde basın açıklaması yapılacaktır.17.04.2012

7
Gaziantep’te saldırıya uğrayarak vefat eden hekim arkadaşımız için bugün 12.30da Tıp Fakültesi
Hastanesi önünde basın açıklaması yapılacaktır.18.04.2012
Katledilen meslektaşımız için bugün 12.30da hem Kocaeli Devlet Hastanesi’nde hem de Tıp Fakültesi
hastanesinde basın açıklaması yapılacaktır.18.04.2012
Bir beyaz ölüm daha, YETER ARTIK G.Antep’te vahşice katledilen Dr.Ersin Arslan(26)için Gebze Fatih
devlet Hastanesinde Saat:13.00de toplanıyoruz.18.04.2012
Acımız büyük meslektaşımız Dr.Ersin Arslan katledildi.Üzgünü kızgınız öfkeliyiz tepkiliyiz isyan ediyoruz
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19 Nisan 2012 Perşembe günü tüm Türkiye’de sağlık hizmeti vermiyoruz.Tüm meslektaşlarımızı
hekimlik onurumuz için dayanışmaya çağırıyoruz.
18.04.2012
Hekim cinayetlerini ,sağlıkta şiddeti durdurmak için 19 Nisan Perşembe günü iş bırakıyoruz.11.00den
itibaren de Darıca Farabi Devlet Hastanesinde toplanıyoruz.18.04.2012
Meslektaşımız Dr.Ersin Arslan’ın katledilmesini protesto etmek için 19 Nisan Perşembe 12.30da Kocaeli
Devlet Hastanesinde buluşup İnsan Hakları Parkına yürüyoruz.18.04.2012
Tüm hastanelerde İŞ BIRAKIYORUZ
buluşuyoruz.19.04.2012

ve

bugün

12:30

da

Kocaeli

Devlet

Hastanesinde

Eğitim ve sağlık emekçilerine yönelik şiddet nedeniyle bugün saat 18.00 de Eğitim-Sen Yürüyüş yolu
başında toplanarak İnsan Hakları Parkına yürünecektir.30.04.2012
Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak 1 Mayıs İşçi Bayramını Taksimde kutlama kararı
almıştır.30.04.2012
08.05.2012(bugün) saat 12:45te Üniversite Hastane bahçesinde Dr.Ersin Arslanı anıyoruz.08.05.2012
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesinde 15 Mayıs 2012 Salı Günü (Bugün)12.45de Şiddeti
Kınıyoruz.15.5.2012
19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun.19.05.2012
22 MAYIS SALI (BUGÜN) SAAT 12:45 DE KONAK HASTANESİ BAHÇESİNDE DR.ERSİN ARSLAN’I
ANIYORUZ.22.05.2012
23 Mayısta GöREV’deyiz, 23 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00 de Evlendirme Dairesi Parkında diğer
emekçilerle buluşup yürüyoruz.22.05.2012

Bugün 18.00de Eğitim Sende haklarında soruşturma açılan üniversite öğrencileri ile ilgili KESK TMMOB
ile birlikte basın açıklaması yapılacaktır.28.05.2012
Bugün saat 12:45de İzmit Seka Devlet Hastanesi bahçesinde(kuzeye bakan bahçe)Dr.Ersin Arslan’ı
anıyoruz.29.5.2012
Kadınların bedenleri ve doğurganlıkları üzerinde söz sahibi olmasına yapılan saldırıyı kabullenmiyoruz.
Bugünsaat18:00da Belediye İşhanı önünden AKP ye yürüyoruz.07.06.2012
Bugün saat 14:00 18:00 arasında İzmit Halk Eğitim Merkezinde Kocaeli ve Çevre paneli
yapılacaktır.Odamız adına Dr.Nilay Etiler katılacaktır.08.06.2012
13 Haziran Çarşamba günü 18.30da Kocaeli Tabip Odası bahçesinde düzenlenecek olan TTB Büyük
Kongresine hazırlık kokteyline katılımınızı bekliyoruz.12.06.2012
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15-16 Haziran 1970 İlk İşçi Direnişinin Anma Etkinlikleri için bugün Saat:18.00de İnsan Hakları Parkında
Basın açıklaması yapılacaktır.15.06.2012

Direniş çadırı kuran Dev-Sağlık İşçilerine polis müdahalesi,8 gözaltı ve yaralılar var.Bugün saat 12:30’da
KOÜ Tıp Fakültesinde basın açıklaması yapılacaktır.25.06.2012
KESK Şubeler Platformu Sendika Başkanlarına yapılan gözaltılar ile ilgili bugün 18.00de Belediy İşhanı
önünde basın açıklaması yapılacaktır.25.06.2012
Dr.Osman Karacanın annesi Şükriye Karaca vefat etmiştir.Cenazesi 26 Haziran Salı öğle namazında
Gebze Çobanmustafa Camiiden kaldırılacaktır.25.06.2012

Odamız Üyesi Değerli Meslektaşımız Dr.Remzi Altınok vefat etmiştir.Cenazesi 10 Temmuz Salı (bugün)
ikindi namazında Yenicuma Camiiden kaldırılacaktır.10.07.2012
Dr.N.Tamer Çengelin babası vefat etmiştir. Cenazesi 18.07.2012 Çarşamba günü öğle namazında Gebze
Mustafapaşa Camiden kaldırılacaktır.17.7.2012
Dr.Yetkin Özeri’n annesi vefat etmiştir.Cenazesi 19 Temmuz 2012 Perşembe günü (bugün) öğle
namazında Yuvam Akarca 2.Etap Camiiden kaldırılacaktır.19.7.2012
26 Tem. Perşembe 12.00de KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi önünde TTB Başkanı Dr.Özdemir Aktan’ın
katılımı ile işe iade davasını kazanan taşeron işçiler için basın açıklaması yapılacaktır.25.7.2012
Dr.Mustafa Büyüktalaş’ın annesi vefat etmiştir.Cenazesi 1 Eylül Çarşamba bugün Saat:17.00de
Emekevler Cami Uzunçiftlik Kartepe’den kaldırılacaktır.01.08.2012
Dr.Murat Güçlü Elevli’nin babası vefat etmiştir.Cenazesi 7 Ağustos Salı günü öğle namazında
Yahyakaptan Akşemsettin Camii’den kaldırılacaktır.06.08.2012

Bayramınızı kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz.17.08.2012
Değerli Meslektaşımız Dr.Güven Mert vefat etmiştir.Cenazesi 25.08.2012 (bugün)öğlen namazında
Değirmendere Merkez Camiinden kaldırılacaktır.25.8.2012
TTB-DİSK-KESK-TMMOB 4+4+4 eğitim sistemine karşı 15 Eylül Mitingine Cuma Gecesi 01.00de EğitimSen otobüs kaldıracaktır.Katılım için Perşembe akşamına kadar tabip Odasına isim yazdırmaları
gerekmektedir.12.09.2012
4+4+4 eğitim sistemine karşı 15 Eylül Mitingi için Ankara’ya doğru yola çıkan Çanakkale yürüyüş kolu 13
Eylül Perşembe 12.30da Merkez Bankası önünde karşılanacaktır.12.09.2012
TMMOB 19 Eylül 1979 bir günlük iş bırakma eyleminin yıldönümü nedeni ile 19 Eylül Çarşamba günü
Mesleğimize,İnsanımıza,Halkımıza Sahip Çıkıyoruz sloganı ile 18.30da İnsan Hakları Parkında
toplanılıyor.18.09.2012
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Odamız üyesi değerli meslektaşımız Dr.Orhan Akaltın vefat etmiştir.Cenazesi 22 eylül cumartesi(bugün)
öğlen namazında Fevziye Camiinden kaldırılacaktır.22.09.2012
29 Eylül Cumartesi saat 12:00da Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneğinde(KYÖD)yapılacak Çocuklarımızın
Sağlığı ve 444lü Eğitim Sistemi konulu panelimize katılımınız28.09.2012

Emek ve Demokrasi Platformu AKP’nin savaş politikalarına karşı olan herkes 4 Ekim Perşembe 18.30da
Belediye İşhanı önünde toplanacaktır.04.10.2012
Aile Hekimliği yapan meslektaşlarımıza yönelik olarak 10 Ekim Çarşamba(yarın) saat 18:00da tabip
odasında toplantı yapılacaktır.09.10.2012
Dr.Mücahit Yalçın İnanç’ın babası vefat etmiştir.Cenazesi bugün 11 Ekim Perşembe ikindi namazında
Ankara Kocatepe Camiiden kaldırılacaktır.11.10.2012
11 Ekim Perşembe bugün Körfez Devlet Hastanesinin fiilen kapatılması ile ilgili SES Körfez Devlet
Hastanesi önünde basın açıklaması yapacaktır. 11.10.2012
Şiddete hayır demek için 17 Ekim Çarşamba 12.30da Kocaeli Devlet Hastanesinde basın açıklaması ve
oturma eylemi yapılacaktır.Katılımınızı önemle rica ederiz.16.10.2012

DİSK,KESK,TMMOB ve TTB 20 Ekim Cumartesi 16.00da Belediye İşhanı önünde toplanarak Zamlara,
İşsizliğe,Yoksulluğa,Savaşa Son temalı basın açıklamasına katılımınız.19.10.2012
16 Aralık Pazar Maşukiye’deki Cenneti korumak için eylem yapılacaktır.11.00de Halkevinden otobüsler
kalkacaktır.Bugün 17.30a kadar isim yazdırmanız gerekmektedir.14.12.2012
DİSK-KESK-TMMOB İKK-KTO düzenlediği 25 Aralık Salı Günü Asgari Ücretle ilgili olarak yürüyüş 18.00de
Yürüyüş Yolu başından başlayacaktır.24.12.2012
Sayın Meslektaşımız 26 Aralık Çarşamba Saat:18.00de Kocaeli Tabip Odası binasında düzenleyeceğimiz
Yeni Yıl Kokteyline katımınızı bekleriz.25.12.2012

28 Aralık Cuma bugün 12.00de KOÜ Sosyal Tesislerinde toplanarak KOÜ Öğretim Üyeleri
yürüyor.28.12.2012
29 Aralık Cumartesi 14.00de Uludere Katliamını anmak için Belediye İşhanı önünde toplanarak İnsan
Hakları Parkına yürüyüş yapılacaktır.28.12.2012
Dr.Berna Hanağası’nın babası vefat etmiştir.Cenazesi bugün ikindi namazında Ankara Hacıbayram
Camiiden defnedilecektir.29.12.2012
Prof.Dr.Zafer Utkan’ın babası vefat etmiştir.Cenazesi bugün ikindi namazında Köyceğiz Hacıbey Camiiden
defnedilecektir.29.12.2012
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2013 yılının size ve ailenize sağlık, sevgi ve huzur getirmesi dileği ile yeni yılınızı kutlarız. 31.12.2012
Dr.Hale Maral Kır’ın babası vefat etmiştir.Cenazesi bugün ikindi namazında Ankara Karşıyaka mezarlığında
defnedilecektir. 31.12.2012
5 Ocak Cumartesi 16.30da TMMOBun meslek odalarının işlevini ortadan kaldıran torba yasaya karşı
yürüyüşü Belediye İşhanı önünden başlayacaktır.Katılımınız.04.01.2013
26 Ocak Cumartesi 13.00de Prof.Dr.Bülent Coşkun ve Doç.Dr.Osman Elbek’in katılımı ile Şiddete Sıfır
Tolerans konulu panel Kocaeli Tabip Odasında yapılacaktır.24.01.2013
Dr.Hakan İskurt’un abisi meslektaşımız Dr. Kazım İskurt vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazında
Üsküdar Sahil Camiiden kaldırılacaktır.29.01.2013
Dr.Ayşegül Gürlerin babası vefat etmiştir.Cenazesi bugün ikindi namazında Fevziye Camiinden
kaldırılacaktır. 04.02.2013
Dr.Orhan Öğütçü’nün eşi Zeynep Nuran öğütçü vefat etmiştir.Cenazesi bugün öğlen namazında Fevziye
Camiinden kaldırılacaktır. 04.02.2013
13 Şubat Çarşamba 18.00de Prof.Dr.Mustafa Yıldız tarafından Kişilik Bozukluğu Olan Kişilere Yaklaşım
konulu eğitim Kocaeli Tabip Odası binasında yapılacaktır.12.02.2013
Dr. Varol Çalış vefat etmiştir.Cenazesi 26 Şubat Salı günü öğle namazında Zincirlikuyu Mezarlığında
defnedilecektir.25.02.2013
27 Şubat Çarşamba günü 18.00de Dr.Hüseyin Aktürk tarafından Dünya ve Türkiye’’de Aşılar ve
Bağışıklama konulu eğitim Kocaeli Tabip Odası binasında yapılacaktır.26.02.2013
Dr.Bünyamin Akar’ın babası
defnedilecektir.01.03.2013

vefat

etmiştir.Cenazesi

bugün

öğlen

namazında

Adapazarı’nda

Dr.Ata Soyer’in cenaze törenine katılım için 21 Mart Perşembe 06.30da Ankara’ya hareket
edilecektir.Bugün 17.30a kadar 2262909 nolu telefona müracaat edilmesi
Önemli ve acil:6 Nisan Cumartesi 13.00de Demokrasi ve İfade Özgürlüğü yürüyüşü Belediye İşhanı
önünden başlayacaktır.Katılımınız önemle rica olunur.04.04.2013
11 Nisan Perşembe Saat:18.00de Kocaeli Tabip Odasında 17 Nisan Grevi ile ilgili toplantı
yapılacaktır.08.04.2013
Kocaeli Halkevleri'nin 11 Nisan Perşembe Günü Saat:18.00'de Mimarlar Odası Taş Binasında Ruşen
Hakkı'yı anma günü düzenlemişlerdir.10.04.2013
Dr.Melih Tugay’ın babası Dr.İbrahim Refet Tugay vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğlen namazında
Antalya’da defnedilecektir.
13 Nisan Cumartesi yarın Saat: 09.00da uzman hekimlerin kapı nöbeti tutmaları ile ilgili Kocaeli Devlet
Hastanesi acil önünde eylem yapılacaktır.Katılımınız.12.04.2013
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06.05.2013 7 Mayıs Salı günü 18.00de Dr.Füsun Yıldız (KOÜ Tıp Fakültesi)tarafından ASTIM konulu eğitim Kocaeli Tabip Odasında yapıl
Katılımınız.
03.05.2013 Dr.Mete İşerinin babası vefat etmiştir.Bugün İkindi namazında Kent Konut Ulucamiiden defnedilecektir.Dr.Mete
İşeri:542 2537069
02.05.2013 1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI İLE İLGİLİ BUGÜN SAAT 18:00DA İNSAN HAKLARI PARKINDA BASIN AÇIKLAMASI
YAPILACAKTIR
Taşerona, asgari ücrete, şiddete karşı güvenceli iş, güvenceli gelecek için 1 Mayıs alanındayız.Merkez Bankası
30.04.2013
Önü Saat:13.00
Bugün saat 12:30da Derince Eğitim ve AraştırmaHastanesi poliklinik binası önündeDr.Necla Gürbüz Sarıkaşa
13.05.2013
uygulanan şiddetle
11:29:36
ilgili basın açıklaması yapılacaktır

Bugün 17.30da Oda binasında (Av.Ali Haydar Konca konuşmacı) ilimizde yaşanan son gelişmelerle ilgili sağlık
15.05.2013
sorunlarının tartışılacağı
12:48:16
toplantıya katılımınız

21 Mayıs Salı 18.00de Dr.Ertan Ural tarafından KORONER ARTER HASTALIKLARINDA ERKEN TANI VE TEDAVİ
20.05.2013
konulu eğitim
11:29:13
Kocaeli Tabip Odası binasında yapılacaktır.

22.05.2013
15:31:06

Dr.Füsun Yıldızın babası vefat etmiştir.Cenazesi 23 Mayıs Perşembe günü Antalya Murat Paşa Camiiden
defnedilecektir.
Dr.Füsun Yıldız Tel:0532 326 66 55

28.05.2013
11:59:27
01.06.2013
12:29:17
03.06.2013
16:06:38

Sorunlarımızı ve çözümlerimizi hep beraber konuşmak için 29 Mayıs Çarşamba 12.00de KOÜ Tıp Fakültesi
Konferans Salonunda toplantıya katılımınızı rica ederiz.

04.06.2013
15:13:53
11.06.2013
12:07:20

KESKin aldığı grev kararına katılıyoruz.5 Haziran Çarşamba 12.00de Beyaz Önlüklerimizle Merkez Bankası
önünde buluşuyoruz
Hakları gasp edilen, sözleşme maddeleri ihlal edilen sağlık işçilerine destek amacıyla bugün 12.30da
Fakülte Bahçesinde toplanıyoruz.

11.06.2013
14:36:53

Üniversitede direnen sağlık işçilerinin grevine destek amacıyla Saat:17.00den sonra Tıp Fakültesinin
bahçesindeki grev alanına
bekliyoruz

12.06.2013
13:45:33

Emek ve Demokrasi Platformunun bugün 18.30da Taksim Olaylarını protesto için Belediye İşhanı önünden Cumhuriy
yapılacak olan yürüyüşe katılımınız

14.06.2013

DİSKin 15-16 Haziran Direnişinin 43.Yıldönümü nedeniyle 15 Haziran Cumartesi günü 12.30da Demokrasi

Her yer GEZİ, her yer TAKSİM. Bugün saat 19.00 da İzmit Cumhuriyet Parkındayız!
AKP Saltanatına karşı Demokrasi, Barış ve Özgürlük için bugün Saat:19.00da bir kez daha CUMHURİYET
Parkındayız

82

KOCAELİ TABİP ODASI 2012-2014 ÇALIŞMA RAPORU
12:00:31

16.06.2013
20:55:30
17.06.2013
12:10:55
17.06.2013
11:22:10

Parkında basın açıklaması
yapılacaktır.Katılımınız
TTB diğer kurumlarla birlikte gönüllü hekimlerin tutuklanması ve anti demokratik uygulamaları protesto
etmek için 17 Haziran Pazartesi günü aciller dışında bir günlük iş bırakma eylemi çağrısı yapmıştır.Aynı gün 12.00de M
Bankası önünden başlayan protesto yürüyüşü yapılacaktır
BUGÜN SAAT 12:00DA EVLENDİRME DAİRESİ PARKINDAN YÜRÜYÜŞ BAŞLAYACAKTIR.KATILIMINZ
Tüm arkadaşlarımızı bugün Saat:12.00de İzmit Merkez Bankası önünde yürüyüşümüze bekliyoruz

TMMOB 27 Haziran Perşembe 18.30da Belediye İşhanı önünde YÖKün Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Pr
26.06.2013
Karşı durmak için toplanılıyor katılım
11:15:01
09.07.2013 Alikahya Kadın Hast.bir meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınamak için10 Tem.Çarşamba 12.00de Alikahya Kadın
11:46:39 Hast.oturma eylemi basın açıklaması yapılacaktır
TTMOBun yetkilerini kısıtlayan Torba Yasa teklifinin kabul edilmesi nedeniyle 10 Tem. Çarşam.bugün 19.00da İ
nsan Hakları Parkında basın açıklaması yapılacaktır
10.07.2013

02.08.2013 Aile Hekimlerine zorunlu Acil Hekimliğini dayatan genelgeye karşı 5 AğustosPazartesi 12.30da Kocaeli
14:25:12 SağlıkMüdürlüğü önünde basın açıklaması yapılacaktır.

05.08.2013 Aile Hekimlerine zorunlu Acil hekimliğini dayatan yönetmeliğe karşı bugün saat 12:30da Kocaeli Sağlık
10:51:03 Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılacaktır.Katılımınız

06.08.2013
13:27:17

Bayramınızı kutlar,sağlık ve esenlikler dileriz.

13.08.2013 TMMOB Makine Müh.Odasının 14 Ağustos Çarşamba 14.00de Belediye İşhanında Marmara Depreminin 14.yılı
17:10:09 dolayısıyla basın açıklaması ve stand açılışına katılımınız

23.08.2013
10:05:48

Dr.Güray Demiroğlu vefat etmiştir.Cenazesi bugün öğlen namazında Fevziye Camiinden kaldırılacaktır.

03.09.2013 Dr.Bülent Balerin babası vefat etmiştir.Cenaze bugün öğle namazında Yahyakaptan Camiiden kaldırılacaktır.
12:32:37 Dr.Bülent Baler tel:542 717 44 02

12.09.2013
10:13:46

Emek ve Demokrasi Platformunun 12 Eylül askeri darbesi yıldönümde etkinliklerin planlanması için bugün
18.00de Eğitim-Sende
toplantı yapılacaktır
Emek ve Demokrasi Platformunun 12 Eylül Perşembe 18.30da 12 Eylül Darbesi nedeniyle Belediye İşhanı
Önünde toplanarak İnsanHakları Parkına yürüyüş yapılacaktır

14.09.2013

Dr.Sevil Kılcının babası vefat etmiştir.Cenaze bugün (14Eylül Cumartesi) Fevziye Camiiden kaldırılacaktır.

10.09.2013
15:12:25
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09:03:27

Dr.Sevil Kılcı Tel:5553226588

19.09.2013
12:07:52

TMMO 19 Eylül Perşembe bugün 18.00de insan Hakları Parkı önünde Mesleğimize,halkımıza,ülkemize
sahip çıkıyoruz teması ile kitlesel basın açıklamasına katılımız

01.10.2013 KESKin 1 Ekim Salı bugün 18.00de KESKe yönelik dava,sürgün,soruşturmalarla ilgili İnsan hakları Parkında
14:23:08 toplanılacak.katılımınız
02.10.2013 Emek ve Demokrasi Platf.2 Ekim Çarş.bugün 18.00de içerde ve dışarda savaşa karşı ısrarla barış söylemiyle
12:10:43 belediye İşhanı önünden İnsan Hakları Parkına yürüyüş
11.10.2013
Bayramınızı kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz.Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu
12:18:07
28.10.2013
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
11:02:24
30.10.2013 8 Kasım 19.30da İzmit İmperial Otelde düzenleyeceğimiz yemeğe katılım için 5 Kasıma kadar 2262909-2262910
11:19:52 nolu telefona isim yazdırmaları rica olunur(65.00TL)
14.11.2013 Dr.Saim Erarslanın kızkardeşi vefat etmiştir.Cenazesi 15 Kasım Cuma öğle namazında İstanbul Gültepe Ortabayır
19:49:25 Camiden kaldırılacaktır.Dr.Saim E.Tel:05327782102
15.11.2013 EğitimSenin 16 Kasım Cumartesi 14.00de Belediye İşhanı önünde 23 Kasım Ankara eylemi gündemli basın
11:50:51 açıklaması yapacaktır
15.11.2013 TMMOBun 16 Kasım Cumartesi 15.00de Belediye İşhanı önünde Bakanlar Kurulunun meslek odalarının mali ve
11:48:43 idari denetimi ile ilgili basın açıklamasına katılımınız
03.12.2013 Aile Hekimlerinin 4 Aralık 2013 tarihinde yapacakları iş bırakma eylemini destekliyor.Tüm Aile Hekimlerimizi
12:47:52 eyleme katılmaya davetediyoruz.
18.12.2013 20 ARALIK CUMA AKŞAMI 18.30DA KOCAELİ TABİP ODASI BİNASINDA DÜZENLEYECEĞİMİZ YENİ YIL KOKTEYLİNE
12:16:24 KATILIMINIZI BEKLERİZ
19.12.2013 19 Aralık Perşembe bugün 18.00de Kocaeli Tabip Odası Binasında yapılacak olan Sağlık Torba Yasasının
12:20:02 görüşüleceği Kocaeli Hekim Meclisi toplantısına bekliyoruz
19.12.2013 Dr.Müge Selimoğlunun babası vefat etmiştir.Cenazesi 19 Aralık perşembe bugün öğle namazında Şirintepe
11:55:34 Orhangazi Camiden defnedilecektir.Dr.MügeErkan532 6720498
30.12.2013 Sayın Meslektaşımız TTBnin 30.12.2013 tar.yazısı ile 2014 yılı ilimizde uygulanacak olan katsayı 4.50 olarak
16:35:24 değiştirilmiştir.
31.12.2013 YENİ YILIN SİZE,TÜM SEVDİKLERİNİZE SAĞLIK,HUZUR, MUTLULUK VE BARIŞ DOLU BİR DÜNYA GETİRMESİNİ
10:47:47 DİLERİZ. KOCAELİ TABİP ODASI
04.01.2014 Dr.Armağan Akbaşın babası vefat etmiştir.5 Ocak Pazar Günü öğle namazında Isparta Uluborluda defnedilecektir.
10:01:37 Dr.Armağan Akbaş:5327882896
06.01.2014 Kocaeli Aile Hekimleri Derneği 8 Ocak Çarşb.12.30da Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü Bahçesinde acil nöbetleri,
15:14:17 adli ve defin nöbetlerihak.basın açık.yapılacaktır
06.01.2014 Odamız üyesi,Meslektaşımız Dr.Rıdvan Atay vefat etmiştir. Cenazesi 7 Ocak Salı günü öğle namazında Fevziye
12:01:02 Camiiden kaldırılacaktır.
07.01.2014 KESK-DİSK-TMMOB-TTB 11 Ocak Cumartesi günü Ankarada yapılacak olan Mitingine katılmak isteyenlerin
11:45:16 9 Ocak Perşembe 18.00e adar isim yazdırmaları gerekmektedir
12.01.2014 Dr.Tarık H.Hacımehmetoğlu vefat etmiştir.13 Ocak Pazartesi 11.00de Gölcük Devlet Hastanesinde tören,öğle
12:32:29 namazında Değirmendere Merkezi Camiiden defnedilecektir
22.01.2014 22 Ocak Çarşamba bugün 18.00de Yol-İş Sendikası taşeron işçiler ile ilgili Merkez Bankası Önünde toplanma13:25:47 İnsan hakları Parkında basın açıklaması yapılacaktır
22.01.2014 Dr.Yaşar Taşerimezin annesi vefat etmiştir.Bugün öğle namazında Mersinde defnedilecektir.Dr.Yaşar Taşerimez:
10:42:58 533 337 08 57
27.01.2014
Dr.Cem Coşkun tahliye olmuştur.22.30da Kandıra Cezaevinde buluşuyoruz çıkışını karşılamak için
21:32:33
13.02.2014 Dr.Özgür Selekin babası vefat etmiştir.Cenaze 13 Şubat Perşembe bugün Ketenciler Köyünden ikindi namazında
10:27:33 defnedilecektir.Dr.Özgür Selek Tel:05056894920
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14.02.2014 14 Mart Cuma saat: 19.30da Bayramoğlu Basın İlan Kurumu Tatil Köyünde TIP GECESİ düzenlenecektir.
10:48:26 Programlanması açısından ön bilgidir
15.02.2014 SES Genel Kurulu 16 Şubat Pazar yarın 12de KYÖD altındaki Tanyıldız Rest.yapılacaktır.Destek ve Dayanışma
11:27:37 için katılımınızı bekliyoruz.
22.02.2014 Dr.Şadan Yavuzun annesi vefat etmiştir.Cenaze yarın 23 Şubat Pazar öğle namazında Fevziye Camiiden
19:38:42 defnedilecektir.Dr.Şadan yavuz:0.532.7758155
KOÜ Hastanesi asistan hekimleri çalışma koşullarının olumsuzlukları,nitelikli eğitim alamamaları,ciddi emek
25.02.2014
sömürüsü,bu anlamda yapılan yetersiz ve düşük hekim ücretlerine dikkat çekmek amacıyla 26 Şubat Çarşamba
09:43:22
günü 08.00de KOÜ Hastanesi önünde iş bırakma eylemi yapacaklardır.Katılımınız.
06.03.2014 7 Mart 2014 Cuma günü 12.45de İzmit Seka Devlet Hastanesi Acil Servis önünde bir meslektaşımızın darp
20:41:09 edilmesini kınamak için toplanıyoruz
06.03.2014 10 Mart Pazartesi 18.00de Belediye Başkan adaylarının katılacağı Yerel Yönetimlerin Sağlıklı Kent ve Sağlıklı
18:56:41 Çevre Politikaları Yer:Mimarlar Odası Tarihi Bina
10.03.2014 11 Mart Salı 18.00de Kocaeli Tabip Odası Binasında Tıp Öğrencileri ile Meslekte 30 yılını dolduran hekimlerimizin
12:36:56 buluşmasına katılımınızı bekliyoruz
11.03.2014 12 Mart Çarş.18.00 T.O.Binasında Dr.Saim Erarslan Yeni Uygulamalar Işığında İşyeri Hekimleri Açısından Meslek
11:16:32 Hastalıkları ve İşe Bağlı Hastalıklar katılımınız
11.03.2014 Gezi Eylemleri sırasında başından yaralanan 15 yaşındaki Berkin Elvanı kaybettik.11 Mart Salı bugün 18.00de
14:28:21 Cumhuriyet Parkında anısıiçin toplanılacaktır.
11.03.2014 Başiskele Çayırova Kartepedeki aile hekim.semt polik.acil sağlık hizm.görevlend.KAHED12MartÇarşamba18:00de
16:28:20 Kartepe Semt Polik.önünde basın açıklamasıyapacaktır
12.03.2014 Hatırlatma:Gebze bölgesi 14 Mart Tıp Gecesi 14 Mart Cuma 19.30da Basın İlan Kurumunda yapılacaktır.Katılım
13:40:08 İçin:5326049484-2262909-2262910
12.03.2014 14 Mart Cuma 17.30da Merkez Bankası önünden başlayacak İyi Hekimlik ve Sağlık Hakkı İçin Beyaz Yürüyüş
10:27:14 yapılacaktır.Katılımınız birlikteliğimize güç katacaktır
12.03.2014 14 Mart Cuma Saat:09.30da Kocaeli Valiliği önünde Çelenk Sunma töreni yapılacaktır.Katılımınız birlikteliğimize
10:24:38 güç katacaktır.
12.03.2014 Kocaeli Aile Hekimliği Derneği ile birlikte 13 Mart Perşembe 18.00de Dr.Banu Hopancı tarafından İlimizde
10:22:19 Aile Hekimliği Uygulamaları konulu panele katılımınız
14.03.2014 Dr.Ferhat Molanın babası vefat etmiştir.Cenaze İzmirde defnedilecektir.Bu özel günde meslektaşımızın acısını
11:01:08 paylaşıyoruz.Dr.Ferhat Mola:532 589
14.03.2014
Değerli Meslektaşlarımız 14 Mart Tıp Bayramınızı kutlarız. Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu
10:36:44
24.03.2014 Öğrenci Kolektifleri Ali İsmail Korkmaz anısına Ali Düşlerinde Özgür Dünya belgeseli ücretsiz gösterimi 25 Mart
15:18:21 Salı 19.30da İzmit Halk Eğitim Merk.yapılacaktır
05.04.2014 Dr.Özgül İşlerin babası vefat etmiştir.6 Nisan Pazar günü öğle namazında Bursa Ulucaminden defnedilecektir.
14:50:34 Dr.Özgül İşler Tel: 0.532.7279263
07.04.2014 Dr.Levend Özkanın babası vefat etmiştir.Cenaze 9 Nisan Çarşamba günü İstanbulda defnedilecektir.Dr.Levend
20:18:08 Özkan Tel:05326121705
11.04.2014 Dr.Özlem Sarısoyun babası Dr.Tahsin Sarısoyun kayınpederi vefat etmiştir.Cenaze yarın öğle namazında
21:07:35 İstanbulda defnedilecektir.Dr.Tahsin SarısoyTel:5327662012
16.04.2014 Sağlıkta şiddet sona ERSİN,unutmamak birlikte direnmek için 17 Nisan Perşembe İnsan Hakları Parkında
11:29:47 17.30da toplanıyoruz.
16.04.2014 Sağlıkta şiddet sona ERSİN,unutmamak birlikte direnmek için 17 Nisan Perşembe Gebze Fatih Devlet
11:28:25 Hastanesinde 12.30da toplanıyoruz.
16.04.2014 Dr.Faik Budakın babası vefat etmiştir.Cenaze bugün ikindi namazında İzmirde defnedilecektir.Dr.Faik Budak
11:20:01 Tel:05323150004
21.04.2014 Darıca Farabi Acil Serviste dün bir meslektaşımıza fiili saldırı gerçekleşmiştir.21 Nisan Pazartesi bugün 16.00da
13:24:38 Darıca Farabi Acil Servis önünde toplanıyoruz
22.04.2014 Sağlık İşçilerinin en temel çalışma,güvenceli kadrolu iş, sendikalaşma haklarına destek için bugün 12.30da
10:08:37 Tıp Fakültesi bahçesine bekliyoruz
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25.04.2014 Dr.Burhan Büyükbay vefat etmiştir.Cenazesi 26 Nisan Cumartesi Datçada defnedilecektir.Dr.Burhan Büyükbayın
16:17:09 Kızı Tel:5327335105
28.04.2014 Değerli Meslektaşımız Dr.Cemalettin Palaz vefat etmiştir.29 Nisan Çarşamba yarın Karamürsel Merkez Camiiden
14:19:03 öğle namazında defnedilecektir.Eşi Tel:05324513301
30.04.2014 KTO Seçimli Olağan Genel Kurulu 10 Mayıs Cumartesi günü 10.00da Kurul Seçimleri 21 Mayıs Pazar günü
15:16:57 09.00-17.00 arasında Kocaeli Tabip Odasında yapılacaktır.
30.04.2014 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları 1 Mayıs Perşembe günü 13.00te Merkez Bankası önünden başlayacak
11:10:01 yürüyüşün ardından Cumhuriyet Parkında gerçekleştirilecektir
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YÖNETİM KURULU’NDA ALINAN KARARLAR VE ÇALIŞMALAR
20.04.2012







TTB Merkez Konseyi’nin 04.04.2012 tarihli branşında tek hekim olarak icap nöbeti tutan
üyelerimiz hakkında yazısına istinaden; tüm özel ve resmi hastanelere yazı yazılarak branşında
nöbet tutan hekimlerin isimlerinin istenmesine,
TTB Merkez Konseyi’nin 17.04.2012 tarihli 8-11 Kasım’da Aydın’da yapılacak olan
17.Pratisyen hekimlik Kongresi Hakkında yazısına istinaden;
Dr.Recep İpçi’nin
görevlendirilmesine,
TTB Merkez Konseyi’nin 17.04.2012 tarihli Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödülleri hakkında
yazısının web sayfasında yayınlanmasına,
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 26.03.2012 tarihli Mükellef Memnuniyet Anketi hakkında
yazısına istinaden; web sayfasına link atılmasına,

07.05.2012






Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri’nin 08.06.2012 tarihli yazısının web
sayfasına konulmasına,
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Dr. Şefik Postalcıoğlu’nun isminin sokağa
verilmesi ilgili yazısına istinaden; tüm hekim camiası adına teşekkür yazısı gönderilmesine,
Kocaeli Diş Hekimleri Odası Başkanlığı’nın 14.06.2012 tarihli yazısına istinaden;İlkyardım
kursu talebi ile ilgili olarak, kursun ücretsiz olarak Eylül ayının son hafta sonu 1 gün Oda
hizmet binamızda, yiyecek içecek masraflarının kendileri tarafından karşılanacak şekilde
30-40 kişi için verilebileceğinin bildirilmesine,
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün 12.06.2012 tarihli “ilaç suistimali” hakkındaki yazısının
ilimizdeki tüm özel ve resmi hastanelere fakslanmasına,

10.05.2012










TTB Merkez Konseyi’nin 04.05.2012 tarihli TTB Tıp Öğrencileri Kolu’nun 12-13 Mayıs
tarihlerinde Balıkesir Gönen’de yapılacak olan Bahar Okulu Hakkında yazısına istinaden KTO
Tıp Öğrencileri Kolu’ndan 9 öğrencinin gönderilmesine,
TTB’nin 05.05.2012 tarihli Aile Hekimlerinin Tabip Odalarından istifaları hakkında cevap
yazısına istinaden; aile hekimlerine duyurulmasına,
TTB’nin 07.05.2012 tarihli 27 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak olan Sağlık Alanında Şiddet
Konulu toplantı hakkında yazısının web sayfasında yayınlanmasına ve üyelere mail ile
duyurulmasına,
Dr.Özcan Günesen’in Tıp Öğrencileri Kolu’nun 17 Mayıs Perşembe günü evrim üzerine
etkinlikleri hakkında yazınsa istinaden etkinliğin Kocaeli Tabip Odası salonunda yapılmasına,
Kocaeli Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 24/04/2012 tarihli İl İnsan Hakları Kurulu
toplantısı hakkında yazısına istinaden Dr.Aslıhan Çakaloğlu’nun asil üye, Dr.Figen Karaceylan
Çakmak’ın yedek üye olarak belirlenmesine,
Sağlık Bakanlığı’nın 15.03.2012 tarihli Muayenehanesi olan hekimlerin çalıştıkları üniversitede
eğitim amaçlı ameliyata girebilecekleri konusunda cevap yazınsın TTB Merkez Konseyi’ne,
tabip odalarına ve tıp fakültesi üyelerimize duyurulmasına,

87

KOCAELİ TABİP ODASI 2012-2014 ÇALIŞMA RAPORU

17.05.2012





TTB’nin 17.05.2012 tarihli 23 Mayıs Grev Kararı hakkında yazısına istinaden; web sayfasında
desteklediğimize dair yayınlanmasına ve üyelere duyurulmasına,
TTB’nin 07.05.2012 tarihli 27 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak olan Sağlık Alanında Şiddet
Konulu toplantı hakkında yazısının web sayfasında yayınlanmasına,
Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’nün 02.05.2012 tarihli 24-25-26 Mayıs 2012
tarihinde yapılacak olan İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı hakkında yazısı değerlendirildi,
KOÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 16.05.2012 tarihli 4.Tıp Eğitim Çalıştay’ına davet yazısına
istinaden; katılım sağlanmasına,

24.05.2013
 TTB’nin 23 Mayıs 2012 tarihli Dr.Ersin Arslan Dayanışması hakkında yazısının üyelere mail ile
duyurulmasına web sayfasında yayınlanmasına,
 TTB’nin 22.05.2012 tarihli Belediyeler tarafından sunulan tıbbi hizmetler hakkında yazısına
istinaden; ilimizdeki tüm belediyelere yazı yazılarak herhangi bir sağlık hizmetinin, evde bakım
hizmetleri, ölüm tutanağının özel kuruluşlarca yapılıp yapılmadığının sorulmasına,
 TTB’nin 24.05.2012 tarihli Ankara Tabip Odası’nın SABİM konulu çağrısı hakkında yazısına
istinaden; üyelere mail ile duyurulmasına ve web sayfasında yayınlanmasına,
 Kocaeli ilinde faaliyette bulun tüm OSGB şirketlerine yazı yazılarak çalışan hekimler, çalıştıkları
firmalar ve risk gruplarının sorulmasına,
 Dr.Burhan Çağlar Usta’nın Üniversite öğrencilerine açılan adli ve üniversite tarafından açılan idari
soruşturmalar hakkında mailine istinaden konu ile ilgili olarak Makine Mühendisleri Odası ile
birlikte basın açıklaması yapılmasına,
 TMMOB ve KTO ve ilgili diğer örgütlerle 6 Haziran’da (Dünya Çevre Günü) ortak panel
düzenlenmesine,
07.06.2012








TTB’nin 29 Mayıs 2012 tarihli 62.Büyük Kongre hakkında yazısına istinaden Büyük Kongresine
katılım sağlanmasına,
TTB’nin 29.05.2012 tarihli şiddet olayı ile ilgili imza kampanyası hakkında yazısının web
sayfasında yayınlanmasına ve üyelere mail ile duyurulmasına,
Dr.Ersin Arslan’ı anma etkinliklerinde KOÜ Tıp Fakültesi Başhekimliğinin polikliniklere yazı
göndermesi sözlü şikayetleri ile ilgili olarak tüm başhekimliklere konuyla ilgili Danıştay kararları da
eklenerek başhekimliklere iletilmesine,
Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği’nin 30.05.2012 tarihli 19-20 Haziran tarihlerinde “Köyde
Şenlik Var”projesi kapsamında Bayraktar Köyünde19.30-21.00 saatleri arasında “Sağlık Eğitimi”
genel sağlık eğitimi için 2 eğitmen talep eden yazısına istinaden; Dr.Burhan Çağlar Usta, Dr.Ersin
Karagöz, Dr.Hüseyin Aktürk’ün katılmasına,
Elektrik Mühendisleri Odası’nın 30.05.2012 tarihli 16 Haziran 2012 tarihinde yapılacak olan
Nükleer Karşıtı Kongre hakkında yazısına istinaden web sayfasında yayınlanmasına,
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14.06.2012


TTB’nin 29.05.2012 tarihli şiddet olayı ile ilgili imza kampanyası hakkında yazısına istinaden; web
sayfasında yayınlanmasına ve üyelere mail ile duyurulmasına,

21.06.2012


TTB’nin 12.06.2012 tarihli 14 Temmuz 2012 tarihinde TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol
toplantısı hakkında yazısına istinaden; odamız adına katılım sağlanmasına,
01.07.2012



Elektrik Mühendisleri Odası’nın 30.05.2012 tarihli 16 Haziran 2012 tarihinde yapılacak olan
Nükleer Karşıtı Kongre hakkında yazısına istinaden web sayfasında yayınlanmasına,

09.08.2012


TTB’nin 03.08.2012 tarihli 26.6.2012 tarihli 6111 sayılı tebliğ ile aidat borçlarının faizleri ile ilgili
yazısına istinaden; geçmiş dönem aidat borcu olan üyelere duyurulmasına,



TTB’nin 7.8.2012 tarihli oda bünyesinde aktif olarak çalışan komisyonlar ile ilgili yazısına
istinaden; komisyonların isimlerinin TTB Merkez Konseyi’ne bildirilmesine,

06.09.2012


TTB Merkez Konseyi Başkanlığı’nın 01.09.2012 tarih ve 1245/2012sayılı yazısına istinaden;
İnsan Hakları Kolu temsilcimizin Dr.Aslıhan Çakaloğlu olduğunun bildirilmesine,



TTB Merkez Konseyi Başkanlığı’nın 24.08.2012 tarih ve 1214/2012 sayılı yazısına istinaden;
“Şiddet Sıfır Tolerans Çalışma Grubu” temsilcimizin Dr.Özcan Günesen olduğunun bildirilmesine,



TTB Merkez Konseyi Başkanlığı’nın 24.08.2012 tarih ve 1213/2012 sayılı yazısına istinaden;
“TTB Özel Hekimlik Kolu” temsilcimizin Dr.Kemal Keşmer olduğunun bildirilmesine,



Özel Hekimlik Komisyonu, Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu,İnsan Hakları Komisyonu ve
mevcut komisyonların kurulması için tüm üyelere çağrı yapılmasına,



4+4+4 eğitim sistemi hakkında panel yapılması ile ilgili KOÜ Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi AD. ve
Eğitim Fakültesi Dekanı’ndan görüş istenmesi için Dr. Aysun Şikar Aktürk’ün görevlendirilmesine,

20.09.2012




TTB’nin 14.9.2012 tarihli Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı hakkında yazısına istinaden; Dr.Recep
İpçi’nin görevlendirilmesine,
TTB’nin 17.09.2012 tarihli tutuklu öğrenciler için imza kampanyası hakkında yazısının üyelere
mail ile duyurulmasına,
TTB’nin 18.09.2012 tarihli Dr.Ersin Arslan’ın duruşması hakkında yazısına istinaden Dr.Burhan
Çağlar Usta’nın görevlendirilmesine,
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27.09.2012





TTB’nin 24.09.2012 tarihli Aile Hekimlerden Geriye Dönük İşgal Parası İstenmesi Hukuka Aykırılığı
hakkında yazısına istinaden Aile Hekimleri ile toplantı yapılmasına,
TTB’nin 25.9.2012 tarihli 1-4 Kasım 2012 tarihinde yapılacak olan XVII.Halk Sağlığı Güz Okulu
hakkındaki yazısının web sayfasında duyurulmasına,
TTB’nin 26.09.2012 tarihli Dr.Füsun Sayek anma etkinlikleri hakkında yazısı web sayfasında
yayınlanmasına
TTB’nin 27.09.2012 tarihli Dr.Ersin Arslan kampanyası SMS ile bağış hakkında yazısı web
sayfasında yayınlanmasına ve üyelere mail ile duyurulmasına,

11.10.2012




TTB’nin 03.10.2012 tarihli Dr.Ersin Arslan 17 Ekim etkinlikleri hakkında yazısına istinaden; Kocaeli
Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapılmasına ve üyelere duyurulmasına,
SES Körfez Devlet Hastanesi’nin fiilen kapatılmasına karşı 11 Ekim Perşembe 12.30’da hastanede
basın açıklamasının Körfez ve Derince ‘deki hekimlere duyurulmasına,
29 Ekim Kutlama Şenlikleri kapsamında yapılacak olan panele ve yürüyüşe katılım sağlanmasına
ve üyelere duyurulmasına,

18.10.2012






TTB Merkez Konseyi’nin 15.10.2012 tarih ve 1405/2012 sayılı cezaevlerinde açlık grevi hakkında
yazısına istinaden Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılarak kurulacak komisyon ile tutukluların
sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için izin istenmesine,
TTB Merkez Konseyi’nin 17.10.2012 tarih ve 1408/2012 sayılı “Şiddetle Başa Çıkmak” konulu
broşür hakkında yazısına istinaden; web sayfasında bölüm ayrılmasına
TTB Merkez Konseyi’nin 17.10.2012 tarih ve 1407/2012 sayılı “Zamlara, işsizliğe, Yoksulluğa,
Savaşa Son” konulu yazısına istinaden; üyelere duyurulmasına,
İstanbul Tabip Odası’nın 12.10.2012 tarih ve 103707 sayılı “Hekimlerden Barışa Övgü” konulu
panel hakkında yazısının web sayfasında yayınlanmasına,

15.11.2012









TTB’nin 12.11.2012 tarihli 1 Aralık 2012 tarihli Ankara’da yapılacak olan TTB İşçi Sağlığı Kol
toplantısı hakkındaki yazısına istinaden; Dr.Aykut Çelik’in görevlendirilmesine,
TTB’nin TBMM Sağlıkta Şiddet Araştırma Komisyonu anket çalışması hakkındaki yazısına istinaden;
üyelere mail ile duyurulmasına ve web sayfasında yayınlanmasına,
TTB’nin 0811.2012 tarihli tabiplerle ilgili bilgi verilmesi zorunluluğu hakkında yazısının
üyelerimize, özel hastane başhekimliklerine, tıp merkezi mesul müdürlüklerine, SGK Kocaeli İl
Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve işyerlerine iletilmesine,
TTB’nin 13.11.2012 tarihli Sağlık Çalışanlarının Sağlığı hakkındaki yazısına istinaden; Dr.Aslıhan
Çakaloğlu’nun görevlendirilmesine,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 12.11.2012 tarihli Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti hakkında
yazısına istinaden; Dr. Ersin Karagöz’ün görevlendirilmesine,
Kocaeli Dişhekimleri Odası’nın 12.11.2012 tarihli Dişhekimliği Haftası davet yazısına istinaden;
katılım sağlanmasına
TMMOB Adana Makine Mühendisleri Odası’nın VII.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresinin
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web sayfasında yayınlanmasına,
22.11.2012







TTB’nin 20.11.2012 tarihli 22 Aralık 2012 tarihinde yapılacak olan Cinsel Saldırı Sonucu Oluşan
Gebelikler ve Kürtaj Çalıştayı hakkında yazısına istinaden; Dr.Murat Epözdemir’in
görevlendirilmesine, üyelere mail ile ve web sayfasında duyurulmasına,
TTB’nin 21.11.2012 tarihli 19-20 Ocak 2012 TTB Özel Hekimlik Çalıştayı hakkındaki yazısına
istinaden; Özel Hekimlik Komisyonu’na duyurulmasına, üyelere mail ile ve web sayfasında
duyurulmasına,
2 tıp öğrencisine öğrenciye burs verilmesine,
Şiddet hattı telefonunu birer aylık dönemlerle Yönetim Kurulu tarafından taşınmasına,

06.12.2012


TTB’nin 03.12.2012 tarihli Sağlık Bakanlığı’na “Sağlık Net 2 Veri Gönderimi”hakkındaki yazısına
istinaden; üyelere mail ile bildirilmesine,

13.12.2012





TTB’nin 20.11.2012 tarihli 15 Aralık 2012 tarihinde yapılacak olan GYK toplantısı hakkında
yazısına istinaden; Dr.Murat Epözdemir’in görevlendirilmesine,
TTB’nin 10.12.2012 tarihli kamuda çalışan meslektaşlarımızın sıklıkla haksız görevlendirme
hakkında yazısına istinaden; ekte sunulan Adalet Bakanlığı yazısının gönderilmesine,
TTB’nin 10.12.2012 tarihli 23 Aralık 2012 tarihinde yapılacak olan Kadın Sağlığı Kol Toplantısı
hakkında yazısına istinaden; katılım sağlanması için çalışma yapılmasına,
Değirmendere Hacı Halil Erkut Lisesi’nin 26 Aralık 2012 Kariyer günleri için bir hekim davetine
istinaden; Dr.N.Tamer Çengel’in görevlendirilmesine,

27.12.2012




TTB’nin 17.12.2012 tarihli 19-20 Ocak 2013 tarihinde yapılacak olan Özel Hekimlik Çalıştayı
hakkında yazısına istinaden; özel çalışan hekimlere duyurulmasına
TTB’nin 20.12.2012 tarihli Sağlık Net 2 Veri Gönderimi işlemleri hakkında yazısının web
sayfasında yayınlanmasına ve üyelere duyurulmasına
TTB’nin 26.12.2012 tarihli 2013 yılı İşyeri Hekimliği Ücretleri yazısının işyerlerine ve işyeri
hekimlerine duyurulmasına,

03.01.2013




TTB’nin 24.12.2012 tarihli 5 Ocak 2012 Türkiye (büyük) Sağlıkçılar Meclisi hakkında yazısına
istinaden; Dr.Burhan Çağlar Usta’nın görevlendirilmesine,
26 Ocak 2013 tarihinde yapılacak olan Sağlık ve Şiddet konulu toplantının oda salonunda
yapılmasına,
E-reçete ile ilgili SGK Müdürlüğü’nün duyurusunun üyelere mail ile gönderilmesine,
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17.01.2013





TTB’nin 07.01.2013 tarihli pratisyen hekimler kol toplantısı hakkında yazısına istinaden; katılım
sağlanması için çalışma yapılmasına,
TTB’nin 09.01.2013 tarihli Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi hakkında yazısına istinaden;
katılım sağlanması için çalışma yapılmasına,
TTB’nin 010.01.2013 tarihli 20 Ocak Mitingi hakkında yazısına istinaden; miting düzenlenmesi ve
katılım sağlanması için çalışma yapılmasına,
TTB’nin 14.01.2013 tarihli 20 Ocak 2013 tarihinde yapılacak olan Aile Hekimliği Kol toplantısı
hakkında yazısına istinaden; katılım sağlanması için çalışma yapılmasına,

14.02.2013



TTB’nin 12.02.2013 tarihli 9 Mart 2013 tarihinde yapılacak olan kurum hekimleri ile ilgili yazısına
istinaden; Dr.Ersin Karagöz’ün görevlendirilmesine,
Türkiye Üniversite Kadınlar Derneği’nin 15 Şubat 2013 tarihinde 8 Mart Kadınlar Günü nedeni ile
yapılacak olan toplantıya Dr.Aysun Şikar Aktürk’ün görevlendirilmesine,

21.02.2012


TTB’nin 18.02.2013 tarihli Kamu özel ortaklığı tasarısı meclis gündemine alındı milletvekillerine
mektup hakkında yazısının üyelere duyurulmasına,

07.03.2013


Ankara Tabip Odası’nın 16 Mart 2013 tarihinde yapılacak olan 2.Ulusal İntörn Kurultayı hakkında
yazısına istinaden KTO TÖK’ün görevlendirilmesine,

21.03.2013






TTB’nin 19.02.2013 tarihli Hekimlik Mesleği ve Hekimlerin Çalışma Koşulları Çalıştayı hakkında
yazısına istinaden; 28 Mart Perşembe 18.00’de Tabip Odasında İşyeri Hekimliği Komisyonu, Özel
hekimlik Komisyonu ile birlikte toplantı yapılmasına,
TTB’nin 19.03.2013 tarihli Cezaevlerinde Sağlık Hizmetleri ve Hekimlik Çalıştayı hakkında yazısı
Kocaeli Tabip Odası ;İnsan Hakları Kolu’na, Cezaevi İzleme Komisyonu’na, İl İnsan Hakları Kurulu’na
iletilmesine,
Makine Mühendisleri Odası’nın 14.03.2013 tarihli VII.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi
hakkında yazısının web sayfasında duyurulmasına,

28.03.2013




TTB’nin 19.02.2013 tarihli Hekimlik Mesleği ve Hekimlerin Çalışma Koşulları Çalıştayı hakkında
yazısına istinaden; Özel hekimlik Komisyonu, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu ve Yönetim
Kurulu ile birlikte yapılan toplantının sonucunun Özel Hekimlik Çalıştayına sunulmasına,
TTB’nin 22.03.2013 tarihli Dr.Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması
hakkında yazısının web
sayfasında yayınlanmasına,
0104.2013
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1- TTB’nin 03.04.2013 tarihli risk değerlendirme formu
yayınlanmasına,

hakkında yazısı web sayfasında

11.04.2013
1- TTB’nin 7.04.2013 tarihli 10.04.2013 tarihli 17 Nisan G(ö)REV eylemi
hakkında yazısına
istinaden; tüm hastanelere, üyelere duyuru yapılmasına,17 Nisan 2013 tarihinde KOÜ Tıp
Fakültesi bahçesinde Saat:10.30’da eylem çadırı kurularak forum yapılmasına,
2- Dr.Özcan Ceylan’ın 9 Mayıs 2013 tarihinde yapılması planlanan panel ile ilgili mailine istinaden;
KTO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu’nun görevlendirilmesine,
3- Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin 9 Nisan 2013 tarihli 13 Nisan 2013 tarihinde Erdal Atabek
konferansı hakkında yazısının web sayfasında yayınlanmasına,
18.04.2013
1. TTB’nin 16 Nisan 2013 tarihli 5 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak olan Pratisyen Hekimler Kol
toplantısı hakkında yazısına istinaden; katılım sağlanmasına,
2. İstanbul Tabip Odası’nın 17.04.2013 tarihli KOÜ Rektörlüğü’ne yazdığı yazısına teşekkür yazısı
yazılmasına,
3. Dr.Cüneyd Özkürkçügil’in 18.04.2013 tarihli mailine teşekkür cevabı yazılmasına,
4. Makine Mühendisler Odası’nın 16 Nisan 2013 tarihli 30 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak olan İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği üzerine Kongre ile ilgili yazısına istinaden; TTb Merkez Konseyi İşçi Sağlığı
Kolundan katılımcı istenmesine,
5. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin 30-31 Mayıs 2013 tarihlerinde yapılacak olan
Hapishaneler, Sivil Toplum ve Üniversitelerin rolü kapsamında ziyaret taleplerine istinaden; 30
Mayıs 2013 Perşembe Saat:18.00’in uygun olduğunun bildirilmesine,
25.04.2013
1. 1 Mayıs mitingi için 1.000 TL.ödeme yapılmasına,
2. KOÜ Rektörlüğü’ne 17 Nisan 2013 tarihinde Tıp Fakültesi bahçesinde yaşanan olaylarla ilgili
olarak KOÜ Rektörlüğü’ne kınama ve açıklamaya yapmaya davet eden yazı yazılmasına,
01.05.2013
1. TTB’nin 22.04.2013 tarih ve 535/2013 sayılı Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödülü hakkında yazısının
web sayfasında yayınlanmasına,
2. TTB’nin 26.04.2013 tarih 566/2013 sayılı “Cezaevinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik” Çalıştayı
hakkında yazısının cezaevi hekimlerine, KOÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Başkanlığı’na, Kocaeli
Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve İL sağlık Müdürlüğü’ne iletilerek, ilgili hekimlere duyurusunun
yapılması için yazı yazılmasına,
3. 4 Mayıs 2013 tarihinde basın toplantısı düzenleyerek, 17 Nisan 2013 tarihinde KOÜ Tıp Fakültesi
bahçesinde yaşanan olaylarla ilgili olarak TTB Merkez Konseyi Başkanlığı ve Kocaeli Tabip
Odası’nın KOÜ Rektörlüğü’ne yazılan yazının basına dağıtılmasına,
09.05.2013
1. Ford Otosan A.Ş.’nin 13 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak olan “6331 sayılı kanunun getirdikleri ve
işçi sağlığında iyi uygulama örnekleri” konulu panelin duyurusunun işyeri hekimlerine yapılmasına,
2. TTB’nin 07.05.2013 tarihli 11 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Türk Hemşireler
Derneği’nin “Halkımızın Sağlığı ve Mesleğimizin Geleceği için Yürüyoruz” Mitingi hakkında
yazısının web sayfasında yayınlanmasına,
3. Dr.Cem Coşkun’un 30.04.2013 tarihli Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi tutuklularından Mete Diş’in
sağlığı hakkında dilekçesine istinaden; Vali,Cumhuriyet Başsavcısı,Adalet Komisyonu Başkanı ve
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4.
5.
6.
7.

KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı’ndan randevu alarak KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde mahkum koğuşu
yapılması için görüşmeler yapılmasına,
Kocaeli Kent Konseyi Engelliler Meclisinin 06.05 2013 tarihli 10-16 Mayıs Dünya Engelliler
Haftası programı ile ilgili yazısına istinaden katılım sağlanmasına,
Dr.Fatih Özcan’ın KOÜ Tıp Fakültesi 6.Çocuk Sağlığı Bahar Toplantısı duyurusu hakkında mailine
istinaden; Aile Hekimlerine duyuru yapılmasına,
Kocaeli Bölge Tiyatrosu’nun 9.5.2013 tarihli etkinlikleri duyurabilmek için üye listesi talep
yazısına istinaden; etkinliklerinin tarafımızca duyuru yapılacağının bildirilmesine
Altı Nokta Körler Derneği’nin 08.05.2013 tarihli 11 mayıs 2013 tarihinde düzenleyecekleri
eyleme davet yazısına istinaden;katılım sağlanmasına,

16.05.2013
1. TTB’nin 8.5.2013 tarihli TTB Tıp Öğrencileri Kolu’nun 18-19 Mayıs 2013 tarihlerinde Balıkesir’de
düzenlenecek olan “Bahar Okulu” hakkında yazısına istinaden Kocaeli tabip Odası Tıp Öğrencileri
Kolu’ndan 4 öğrencinin gönderilmesine ve 600 TL.harcırah verilmesine,
2. TTB’nin 10.5.2013 tarihli Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık/Güvenlik Koşulları
Anketi hakkında yazısının web sayfasında yayınlanmsına,
3. SGK Müdürlüğü’nün reçete konusunda inceleme –soruşturma ilgili yazısına
4. 8-9 Haziran 2013 tarihlerinde Amasya-Çorum-Tokat gezisi düzenlenmesine ve üyelere duyuru
yapılmasına,
23.05.2013
1- TTB’nin 17.5.2013 tarihli TTB ve Toraks Derneği tarafından 8 haziran 2013 taraihinde yapılacak
olan “Eğitici Gelişim Etkinliği” Hakkında yazısına istinaden; katılı sağlanması için çalışma
yapılmasına,
2- TTB’nin 17.5.2013 tarihli 8 Haziran 2013 tarihinde yapılacak olan TTB Aile Hekimliği Kol
toplantısı hakkında yazısına istinaden; katılım sağlanmasına,
3- TTB’nin 17.05.2013 tarihli İmza Metni hakkında yazısına istinaden; imza için çalışma yapılmasına,
4- İstanbul T.O.sının 16.05.2013 tarihli 2 Haziran 2013 Göçmenler ve Sağlık Hakkı çalıştayı programı
değerlendirildi,
06.06.2013
1. Kocaeli Tabip Odası Kadın Sağlığı ve Hekimlik Kolu’nun kurulmasına,
2. TTB Büyük Kongresi için tüm üyelere mail göndererek değerlendirilmesini istedikleri konuların
sorulmasına,
13.06.2013
1. TTB’nin 09.06.2013 tarihli Türkiye Psikiyatri Derneği’nin son günlerde gerçekleşen şiddet olayları
hakkında yazısına istinaden;Türk psikiyatri Derneği’ne yazı yazılarak, mekan ve iletişim ağımızın
kullanabileceğine dair yazı yazılmasına,
2. Dr.Murat Epözdemir’in İzmit Seka Devlet hastanesi Kızılay Dispanserinde darp edilmesi ile ilgili
olarak Kamu Hastaneler Birliği Başkanlığına, Seka Devlet Hastanesi Yöneticiliğine ve İl Sağlık
Müdürlüğüne beyaz kod sisteminin donanımının kurulması gerektiğine dair yazı yazılmasına,
3. Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’nün 10.06.2013 tarihli İş Teftişine İlişkin Farkındalık
toplantısına Dr.Aykut Çelik ve Dr.Ersin Karagöz’ün katılmasına,
4. KYÖD’ün 30.05.2013 tarihli 22-23 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Arama Konferansı
hakkında yazısına istinaden; Dr.Burhan Çağlar Usta’nın görevlendirilmesine,
5. DİSK’in 13.06.2013 tarihli 15-16 Haziran Direnişi nedeni ile 15 Haziran’da İnsan Hakları Parkında
yapılacak olan basın açıklamasına çağrı yazısına istinaden; katılım sağlanmasına ve aktivistlere
mesaj çekilmesine,
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20.06.2013
1. İş bırakma eylemi nedeniyle KTO Hukuk Bürosu’nun hazırladığı savunmanın üyelere
duyurulmasına ve web sayfasında yayınlanmasına,
2. Rıza Ommaty’nin Vital İlaç Rehberi hakkında yazısına istinaden; üyelere dağıtılması için Halk
Bankasına yazı yazılmasına,
3. Son 6 ay öncesinden inceleme ve soruşturma verilen hekimlere yazı yazılarak dosyalarının
tamamlanmaları gerektiğine dair yazı yazılmasına,
11.07.2013
1. TTB’nin 24.06.2013 tarihli Sağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı TTB’nin görüşleri ve Hukuki Bilgi
notu değerlendirildi ve basın açıklaması yapılmasına,
2. TTB’nin 06.06.2013 tarihli 2012 yılı TTB hisse borcu hakkında yazısına istinaden; daha önce
bildirdiğimiz program dahilinde ödemeye devam edileceğinin bildirilmesine,
3. TTB’nin 10.07.2013 tarihli gözaltılarla ilgili taslak metninin faks çekilmesine,
4. TTB’nin 11.07.2013 tarihli yazısına istinaden; 13 Temmuz 2013 tarihinde İstanbul Tabip
Odası’nda yapılacak olan toplantıya katılım sağlanmasına,
01.08.2013
1. Aile Hekimlerinin kamu hastaneleri acil servislerinde görevlendirilebileceğine dair yönetmelik ve
çalışma koşullarlı ile ilgili 05.08.2013 tarihinde Kocaeli Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması
yapılmasına ve üyelerimize duyurulmasına,
2. TTB’nin 24.07.2013 tarihli yazısına istinaden; “Elektronik Sağlık Kayıtları ve hasta
Mahremiyeti”çalışma grubuna odamızı temsilen Dr.Kemal Keşmer’in katılmasına,
15.08.2013
1. TTB’nin 02.08.2013 tarihli Ata Soyer Güz Okulu konulu yazısının web sayfasında yayınlanmasına
üyelere mail ile duyurulmasına,
2. TTB’nin 06.08.2013 tarihli TTB Dayanışma 20 Ağustos eylemi hakkındaki yazısının web
sayfasında yayınlanmasına üyelere mail ile duyurulmasına,
3. TÖK Hüseyin Çiftlik 13.7.2013 tarihli 2013-2014 etkinlik programının kabul edildiğinin ve
etkinliklerin Tabip Odasında yapılması gerektiğine dair bilgi verilmesine,
4. İstanbul Tabip Odası’nın 6.8.2013 tarihli 14 Eylül 2013 tarihinde yapılacak olan bölge toplantısı
hakkında yazısına istinaden; Dr.Burhan Çağlar Usta, Dr.Kemal Keşmer, Dr.Recep İpçi ve Dr.Ersin
Karagöz’ün katılacaklarının bildirilmesine,
22.08.2013
1. TTB’nin 09.09.2013 tarihli 5 Ekim 2013 tar.yapılacak olan Olağandışı Durumlarda Sağlık
Hizmetleri
toplantısı hakkında
yazısına istinaden; Dr.Coşkun Ova
Şeyhoğlu’nun
görevlendirilmesine,
2. TTB’nin 09.09.2013 tarihli Kamu Spotu hakkında yazısına istinaden; ilimizdeki yerel TV’ler ile
bağlantıya geçerek spotun yayınlanmasına,
3. TTB’nin 09.09.2013 tarihli 15 Eylül 2013 tarihinde yapılacak olan TTB Aile Hekimliği Kol
toplantısı hakkında yazısına istinaden;Dr.Recep İpçi’nin görevlendrilmesine
4. TTB’nin 10.09.2013 tarihli 15 Eylül 2013 tarihinde Mardin’de yapılacak olan Savaşa Hayır basın
toplantısı hakkında yazısına istinaden; katılım sağlanması için çalışma yapılmasına,
05.09.2013
1. TTB’nin 09.09.2013 tarihli 5 Ekim 2013 tar.yapılacak olan Olağandışı Durumlarda Sağlık
Hizmetleri
toplantısı hakkında
yazısına istinaden; Dr.Coşkun Ova
Şeyhoğlu’nun
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görevlendirilmesine,
2. TTB’nin 09.09.2013 tarihli Kamu Spotu hakkında yazısına istinaden; ilimizdeki yerel TV’ler ile
bağlantıya geçerek spotun yayınlanmasına,
3. TTB’nin 09.09.2013 tarihli 15 Eylül 2013 tarihinde yapılacak olan TTB Aile Hekimliği Kol
toplantısı hakkında yazısına istinaden;Dr.Recep İpçi’nin görevlendirilmesine
4. TTB’nin 10.09.2013 tarihli 15 Eylül 2013 tarihinde Mardin’de yapılacak olan Savaşa Hayır basın
toplantısı hakkında yazısına istinaden; katılım sağlanması için çalışma yapılmasına,

26.09.2013
5. İstanbul Tabip Odası’nın 20.09.2013 tarihli 29 Eylül 2013 tarihinde yapılacak olan Göçmenler ve
Sağlık Hakkı Çalıştayı hakkında yazısına istinaden;katılım sağlanması için çalışma yapılmasına,
03.10.2013
1. İş Sağlığı İş Güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisi seçimi
2. TTB’nin 24.09.2013 tarihli 27 Ekim 2013 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda yapılacak olan Kişisel
Sağlık verileri ve Mesleki yaklaşımlar konulu çalıştay hakkında yazısının web sayfasında
yayınlanmasına ve üyelere duyurulmasına
3. TTB’nin 01.10.2013 tarihli İstanbul Tabip Odası’nın başlattığı “Hekimler savaşa Karşı” çalışması
hakkında yazısına istinaden Savaşa hayır sticerların basılmasına ve dağıtılmasına,
10.10.2013
1. TTB’nin 08.10.2013 tarihli genel tatil günlerinde özel sağlık kuruluşlarının poliklinik
hizmetlerinin sürdürülmesi hakkında yazısının tüm özel sağlık kuruluşlarına iletilmesine,
2. KOÜ Tıp fakültesi Dekanlığı’nın burs fonuna 2 öğrenci için ayda 200 TL.(kişi başına)
yatırılmasınai
3. 8 Kasım 2013 tarihinde İmperial Park Otelde tüm üyelere yönelik oda yemeği
düzenlenmesine,
4. Kocaeli Valiliği’nin 8.10.2013 tarihli Kent Bayramlaşması ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kutlamaları hakkında yazısına istinaden katılım sağlanmasına
24.10.2013
1. TTB’nin 22.10.2013 tarihli 2014 katsayısı hakkında yazısına istinaden tüm sağlık kuruluşlarına ve
muayenehane hekimlerine yazı yazılarak görüş sorulmasına,
2. TTB’nin 22.10.2013 tarihli TTB TÖK’ün 26 Ekim Cumartesi günü yapılacak genel kurulu hakkında
yazısına istinaden 2 öğrencinin gönderilmesine,
14.11.2013
1. TTB’nin 7.11.2013 tarihli Anestezi çalışanları Mesleki Risk Değerlendirme hakkında yazısının
web sayfasında yayınlanmasına ve Anestezi Uzmanlarına iletilmesine,
2. TTB’nin 12.11.2013 tarihli 30 Kasım2013 tarihinde yapılacak olan Tabip Odaları Başkanlar
toplantısı hakkında yazısına istinaden oda başkanımız Dr.Kemal Keşmer’in katılacağının
bildirilmesine,
3. Tekirdağ Tabip Odası’nın 8.11.2013 tarihli Sağlıkta Son Dönem Gelişmeler konulu panel
hakkında yazısına istinaden; katılım sağlanması için çalışma yapılmasına,
4. Kocaeli Dişhekimleri Odası’nın 6.11.2013 tarihli yazısına istinaden katılım sağlanmasına,
5. Ankara Tabip Odası’nın 12.11.2013 tarihli Öykü Yarışması hakkında yazısının web sayfasında
yayınlanmasına,
6. TMMOB’un 14.11.2013 tarihli 16 Kasım 2013 tarihinde yapılacak olan basın açıklaması
hakkında yazısının aktivistlere duyurulmasına ve katılım sağlanmasına,
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12.12.2013
1. TTB’nin 03.12.2013 tarihli Cezaevi hekimlerine Yönelik eğitim modülü hakkında yazısına
istinaden; cezaevi hekimlerine duyurulmasına,
2. TTB’nin 03.12.2013 tarihli 2014 yılı katsayısı hakkında yazısına istinaden;4,60 olarak
bildirilmesine,
3. TTB’nin 06.12.2013 tarihli 12 Ocak 2013 tarihinde yapılacak olan Sağlık çalışanlarının Sağlığı
Çalışma Grubu toplantısı hakkında yazısının üyelere duyurulmasına,
4. TTB’nin 11.12.2013 tarihli 2014 yılı işyeri hekimliği asgari ücret sözleşmesi hakkında yazısına
istinaden; genel olarak % 10 olarak bildirilmesine
5. 2013 yılına veda kokteylinin 20.12.2013 tarihinde düzenlenmesine
6. İzmit Kaymakamlığı’nın 2/12/2013 tarihli İlçe İnsan Hakları Kurulu hakkında yazısının Dr.Ersin
Karagöz’e iletilmesine,
26.12.2013
1. TTB’nin 16.12.2013 tarihli 2014 yılında uygulanacak aidat,para cezası ve belge ücretleri hakkında
yazısının web sayfasında duyurulmasına,
2. TTB’nin 23.12.2013 tarihli Türkiye Bilimler Akademisinin 2014 yılı TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TEÇEP
ödülü hakkında yazısının duyurusunun yapılmasına,
3. TTB’nin 23.12.2013 tarihli T.C.Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı’nın 2014-2015
Akademik Yılı jean Monnet Bursu hakkında yazısının duyurusunun yapılmasına,
4. TTB’nin 25.12.2013 tarihli polio virüsü ile ilgili hakkında yazısının duyurusunun yapılmasına,
5. İstanbul Tabip Odası’nın 04.12.2013 tarihli Tıp Hizmet Ödülü ve Tıp Bilim Ödülü hakkında
yazısıweb sayfasında yayınlanmasına,
6. Elektrik Mühendisleri Odası’nın 17.12.2013 tarihli Resim-Öykü yarışması hakkında yazısına
istinaden;katılım sağlanmasına,
09.01.2014
1- TTB’nin 03.01.2014 tarihli 11 Ocak Mitingi hakkında yazısına istinaden; üyelere duyuru
yapılmasına ve katılım sağlanması için çalışma yapılmasına,
2- TTB’nin 08.01.2014 tarihli 12 Ocak 2014 tarihinde yapılacak olan Aile Hekimliği Kol Toplantısı
hakkında yazısına istinaden; katılım sağlanmasına,
3- Elektrik Mühendisleri Odası’nın 6.1.2014 tarihli 11 Ocak 2014 yapılacak olan Olağan Kongreye
davet yazısına istinaden katılım sağlanmasına,
16.01.2014
1. TTB’nin 14.01.2014 tarihli 16 Ocak Basın Açıklaması Aile Hekimleri hakkında yazısına istinaden;
eş zamanlı olarak basın açıklaması yapılmasına,
2. TTB’nin 13.01.2014 tarihli 26 Ocak 2014 tarihinde yapılacak olan Özel Hekimlik Kol Toplantısı
hakkında yazısına istinaden; katılım sağlanması için çalışma yapılmasına,
3. TTB’nin 15.01.2014 tarihli 25 Ocak 2014 tarihinde yapılacak olan TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri
Hekimliği Kol Toplantısı hakkında yazısına istinaden; Dr.Aykut çelik’in görevlendirilmesine,
4. Dr.Cem Coşkun’un 23 Ocak tarihinde yapılacak duruşması için basın açıklaması yapılmasına ve
katılım sağlanmasına araç tutulmasına ve üyelere duyurulmasına,
5. İstanbul Tabip Odası’nın 09.01.2014 tarihli Dt.Sevinç Özgüner İnsan Hakları Barış ve Demokrasi
Ödülü hakkında yazısı ile ilgili olarak Dr.Cem Coşkun’un aday gösterilmesine,
6. Makina Mühendisleri Odası’nın 8.1.2014 tarihli 18 Ocak 2014 yapılacak olan Olağan Kongreye
davet yazısına istinaden; katılım sağlanmasına,
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06.02.2014
1. TTB’nin 15.01.2014 tarihli 15 Şubat 2014 tarihinde yapılacak olan Pratisyen Hekimler Kol
Toplantısı hakkında yazısına istinaden; katılım sağlanması için çalışma yapılmasına,
2. TTB’nin 24.01.2014 tarihli 16 Şubat 2014 tarihinde yapılacak olan GYK Toplantısı hakkında
yazısına istinaden; Dr.Burhan Çağlar Usta’nın görevlendirilmesine,
3. TTB’nin 24.01.2014 tarihli İyi Hekimlik Bildirgesi
hakkında yazısına istinaden; katılım
sağlanacağının bildirilmesine,
4. TTB’nin 31.01.2014 tarihli 9 Şubat 2014 tarihinde yapılacak olan İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kol
Toplantısı hakkında yazısına istinaden; katılım sağlanması için çalışma yapılmasına,
5. 14 Mart Tıp Balosu teklifleri değerlendirilerek en uygun teklifi veren Ramada Otel ile anlaşma
sağlanmasına,
13.02.2014
1. TTB’nin 11.02.2014 tarihli 9 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Birinci Basamakta Cezaevi
hekimliği Toplantısı hakkında yazısına istinaden; cezaevi hekimlerine duyurulmasına,
2. 14 Mart Tıp Haftası Programı netleştirilmesine
3. İstanbul Tabip Odası’nın 19.02.2014 tarihli Gezi Parkı Eylemleri nedeni ile 21 Şubat 2014
tarihinde Kırklareli Adliyesi’nde yapılacak olan duruşmaya çağrı yazısına istinaden;katılım
sağlanması için çalışma yapılmasına,
4. Tekirdağ Tabip Odası’nın 11.02.2014 tarihli Ergenlik Döneminde Sağlık Sempozyumuna davet
yazısının duyurusunun yapılmasına,
5. T.C.Danıştay Beşinci Daire’nin 2013/1644 esas nolu uzman doktorlarının branş nöbeti hakkında
kararı değerlendirildi,
20.02.2014
1. TTB’nin 18.02.2014 tarihli DİSK’e bağlı Emekli Sendikasının 19 Şubat’ta başlayan eylemleri
hakkında yazısına istinaden katılım sağlanmasına,
2. TTB’nin 11.02.2014 tarihli 9 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Birinci Basamakta Cezaevi
hekimliği Toplantısı hakkında yazısının cezaevi hekimlerine duyurulmasına,
27.02.2014
1. TTB’nin 21.02.2014 tarihli “İyi hekimlik koşulları” GYK kararları hakkında yazısı değerlendirildi,
2. TTB’nin 24.02.2014 tarihli İyi hekimlik koşulları sağlanmalıdır mücadelesi Birinci Basamak Sağlık
Hizmetleri Afişleri hakkında yazısına istinaden; afişlerinin tüm sağlık kuruluşlarına dağıtılmasınai
3. TTB’nin 26.02.2014 tarihli DİSK’in imza kampanyası hakkında yazısının üyelere mail ile
duyurulmasına ve web sayfasında yayınlanmasına,
4. KOÜ Hastanesi Başhekimliği’nin protestocu asistanlar hakkında yaptığı işlem ile ilgili olarak KTO
Hukuk Bürosu’nca hazırlanan itiraz dilekçesinin asistan hekimlere iletilmesine,
5. TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu’nun 25.2.2014 tarihli 3 Mart basın açıklamasına katılım
sağlanmasına
20.03.2014
1. TTB’nin 24.02.2014 tarihli hekimlere sicil belgesi verilmesi hakkında yazısına istinaden; sicil
belgesi isteyen hekimlerin TTB Merkez Konseyi’ne iletilmesine,
2. TTB’nin 24.02.2014 tarihli kesinleşmiş Onur Kurulu kararlarının gönderilmesi hakkında yazısına
cevap yazılmasına,
3. TTB’nin 17.03.2014 tarihli Uluslar arası Ruhsal Travma Toplantıları hakkında yazısının web
sayfasında duyurulmasına,
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04.04.2014
1. TTB’nin 28.03.2014 tarihli 19-20 Nisan Ata Soyer Tıp Eğitimi Sempozyumu hakkında
yazısının KTO Tıp Öğrencileri Kolu’na iletilmesine,
2. TTB’nin 28.03.2014 tarihli 19 Nisan tarihinde yapılacak olan Asistan Hekimler Kol toplantısı
hakkında yazısının asistan hekimlere duyurulmasına,
10.04.2014
1. TTB’nin 08.04.2014 tarihli Nusret
Fişek Ödülleri hakkında
yazısının web sayfasında
duyurulmasına,
2. TTB’nin 07.04.2014 tarihli İşçi Sağlığı Sempozyumu hakkında yazısının web sayfasında
duyurulmasına,
3. Dr.Güzin Akın’ın 4.4.2014 tarihli Kırmızı OSGB örneği hakkında mailinin sertifikası olan tüm
hekimlere iletilmesine,
18.04.2014
1. TTB’nin 11.04.2014 tarihli Aile Hekimlerinin nöbetleri hakkında yazısına istinaden Aile
Hekimler Derneği ile yapılan toplantı değerlendirildi,
2. Sağlık Müdürlüğü’nün 15.4.2014 tarihli ASKOM toplantısına çağrı yazısına istinaden; Dr.Recep
İpçi’nin görevlendirilmesine,
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EĞİTİM KOMİSYONU
Eylül 2012 tarihinde eğitim komisyonu oluşturuldu. Komisyon üyeleri;
Dr. Bülent Çoşkun
Dr. Arzu Özyer Bektaş
Dr. Recep İpçi
Dr. Ebru Yaşar
Dr. Aysun Şikar Aktürk
İlk eğitim programı olarak Kocaeli Tabip Odası, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş’in katkılarıyla 29.9.2012 tarihinde “
Çocuklarımızın sağlığı ve 4+4+4 eğitim sistemi “ başlıklı panel yapıldı. KYÖD Sosyal Tesisleri’nde
gerçekleşen panelin moderatörlüğünü KOÜ Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Profesörü Prof. Dr. Kürşat
Delir Yıldız yaparken; konuşmacı olarak, Eğitim Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Veysel Kaplan, Eğitim İş
Kocaeli Şubesi yönetim kurulu üyesi Zeki Topaloğlu, KOÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı Ana Bilim
Dalı’nda görevli Doç. Dr. Nursu Çakın Memik ve KOÜ Eğitim Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Gülşen Öztürk
Varlıklı katıldı.
Aile hekimlerinin görüşleri alınarak 2012-2013 Ayda bir olmak üzere Eğitim programı oluşturuldu. Konular
ve konuşmacılar belirlendi. Eğitim programı devam etmekte olup eğitim programımız ekte sunulmuştur.
Ayrıca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Haftası’nda KOU Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD öğretim üyesi Prof. Dr.
Nilay Etiler tarafından “ Kentleşme ve Kadın Sağlığı “ başlıklı konuşma ile panele katkı sağlandı.
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KOCAELİ TABİP ODASI AİLE HEKİMLİĞİ KOMİSYONU 2012-2013 DÖNEMİ
ÇALIŞMA RAPORU
Bu dönemde komisyonumuz 4 toplantı, 2 ziyaret ve bir ortak panel gerçekleştirmiştir.
Aile Hekimliği Komisyonu adına, Dr. Recep İpçi ve Dr. Fatih Özcan, 03.10.2012 günü İzmit Yenimahalle
Aile Sağlığı Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Dr. Nadide Kale, Dr. Işıl Saka ve Dr. Müge Erkan ile görüşüldü.
Okul yapılmak üzere arazisi verilen (9 şiddetinde depreme dayanıklı çelik konstrüksiyon olarak inşa
edilmiş) Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi binası yıkıldıktan sonra, Cezaevinin yukarısında bulunan Nazmi
Oğuz Camii’nin altına taşınılan bölümde Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet verilen yerde çalışmak zorunda
kalan sağlık personelinin sorunları öğrenilmiştir. Daha sonra 24 Ocak 2013 tarihinde, maalesef burada
hizmet verirken bayan bir aile hekimi meslektaşımız bir hastası tarafından saldırıya uğramıştır.
10 Ekim 2012 tarihinde Oda binasında, komisyon üyelerimizin de içinde bulunduğu yaklaşık 20 aile
hekiminin ve Oda hukuk danışmanımız Av. Ali Haydar Konca’nın katılımıyla aile hekimlerine yönelik bir
toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda aile hekimliği uygulamasında aile hekimleri tarafından yazılan bazı
raporlarla ilgili tartışmalı hususlar değerlendirildi. Av. Ali Haydar Konca bu konularda hukuki görüşlerini
bizimle paylaştı.
Kocaeli Aile Hekimleri Derneği’nin yeni seçilen yönetim kurulu, 27 Aralık 2012 tarihinde Kocaeli Tabip
Odası’na nezaket ziyaretinde bulundu. Daha sonra Kocaeli Tabip Odası adına 29 Ocak 2013 tarihinde iade
ziyareti yapılmış, Kocaeli Aile Hekimleri Derneği yönetim kurulu ile, dernek binasında görüşülmüştür.
Samimi bir ortamda gerçekleşen her iki toplantıda da, meslek örgütlerinin dayanışma içinde olması
gerektiği, meslektaşlarımızın birlikteliğinin önemi vurgulanmıştır.
12 Mart 2013 tarihinde İzmit Emex Otel’de, “Aile hekimliğinde güncel mevzuat ve son aile hekimliği
uygulamaları“ konulu paneli Kocaeli Tabip Odası ve Kocaeli Aile Hekimleri Derneği olarak ortaklaşa
gerçekleştirildi. Panelde Odamız Hukuk Danışmanı Av. Ali Haydar Konca da konuşmacı olarak bulunmuş,
tartışmalı mevzuatla ilgili görüşlerini aktarmıştır.
Komisyon toplantılarımızda gündeme alınan ve üzerinde tartışılan konular başlıca şöyleydi:
1) Mevzuatla ilgili konular
2) Aile hekimlerinin verdiği raporlar
3) Eğitimle ilgili konular
4) Aile hekimlerine ve diğer sağlık personeline yönelik şiddet olayının sonlandırılması ve aile
sağlığı merkezlerinin güvenliğinin sağlanması için alınması gereken önlemler
5) Aile hekimlerinin asli görevi olmayan “adli otopsi ve defin ruhsatı icapçı” nöbetlerinin dava
açılarak iptal edilmesinin sağlanması
Konuları üzerinde tartışılmış ve çözüm önerileri paylaşılmıştır.
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KOCAELİ TABİP ODASI AİLE HEKİMLİĞİ KOMİSYONU
2013-2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Bu dönemde 3 komisyon toplantısı yapılmıştır. 11.09.2013 tarihli komisyon toplantısında alınan
kararla, merhum halk sağlığı hocası Prof. Dr. Rahmi Dirican’ın“Bir hekimin anıları” adlı kitabının
KOÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine ücretsiz olarak verilmesi ve böylece, geleceğin hekimlerine,
hekimlik anlayışı olarak geçmişten gelen önemli bir deneyim ve idealizmin aktarımı
amaçlanmıştır.
Ayrıca 05.08.2013 tarihinde Kocaeli Sağlık Müdürlüğü bahçesinde, Aile Hekimlerinin ve Aile
Sağlığı Elemanlarının, devlet hastanelerinin acil servislerinde nöbet görevi verilmesine ilişkin
yapılan mevzuat çalışmalarını protesto eden bir basın açıklaması yapılmıştır. Bu toplantımıza,
Kocaeli Aile Hekimleri Derneği, Ses Kocaeli Şubesi, Türk Sağlık Sen Kocaeli şubesi de katılarak
destek vermiştir.
4 kez Ankara’da yapılanTTB Aile Hekimliği Kol toplantısına, komisyonumuz adına, Dr. Recep İpçi
katılmıştır.
3 şubat 2014 tarihinde Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan hekimlerin tehdit
edilmesi ile ilgili olarak, diğer sağlık örgütleri ile birlikte basın açıklaması yapılmıştır. Ayrıca daha
sonraki süreçte yönetim kurulu üyelerimiz ve buradaki hekimler ile birlikte, bu aile sağlığı
merkezinde sorunları tespit ve neler yapılabileceğine dair toplantı yapılmıştır.
Kocaeli Aile Hekimleri Derneği’nin düzenlemiş olduğu, SES ve Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubelerinin
desteklediği, Devlet hastanelerinin acil servislerinde ve semt polikliniklerinde verilecek nöbet
görevinin protesto edildiği basın açıklaması etkinliklerine katılarak destek verilmiştir.
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KOCAELİ TÖK 2013-2014 RAPORU
Bu seneki TÖK olarak çalışmalarımızda daha önceki senelere göre daha bir canlılık ve isteklilik gördük.
Elbette ki Gezi’nin mücadele ruhunun gençlik üzerindeki etkisi tıp öğrencileri tarafından da
içselleştirilmiştir. Gezi’nin ruhuyla başladığımız senede toplantılarda ve çalışmalarımızda geribildirimini
aldık bu kıvılcımın.
Bu seneki çalışmalarımız;


Okulun açıldığı hafta yeni gelen arkadaşlarımıza diğer kulüplerinde çalışma yaptığı bir günde TTB
ve TÖK tanıtımı yaptık.



TÖK’ü tanıtmak üzere amfilerin olduğu yerde stant açtık.



Bir sonraki hafta TTB’den hocalarımızın katılımıyla Kocaeli TÖK’ü daha detaylı konuştuk, tartıştık.
Çıkardığımız yayınları arkadaşlarımıza tanıttık. Ve her hafta Çarşamba günü 15.30 da olmak üzere
toplantı düzenleme kararı aldık.



SICKO film gösterimi yaptık. Film bitiminde geniş katılımla ülkelerin sağlık sistemini tartıştık.



TÖK MYK toplantısına Kocaeli’nden iki arkadaş katıldık. Alınan kararları kendi yerelimizde paylaştık.



Tüm dönemlerden arkadaşlarımızın gönderdikleri yazı, şiir ve karikatürlerle ‘PANSUMAN’ dergimizi
oluşturduk. Stant açarak dergimizi diğer sağlık öğrencilerine ve emekçilerine ulaştırdık. O
haftadaki toplantımızda 25 kişi ile birlikte dergimizi tartıştık.



Komisyonlar oluşturarak daha kolektif çalışmayı amaçladık. Ve bu emeğin ürünü olarak film
gösterimi ve tiyatro düzenledik.



‘Tıp Öğrencileri ve Berkin Elvan’ adı altında bir forum düzenledik. Bu forumda polis terörü, orantısız
şiddet, gezi ayaklanması ve halkın hekimliğini yapan hekimlerimize iktidarın uyguladığı baskı alt
başlıklarını tartıştık.



TÖK olarak geniş katılımlı tiyatro oyunu örgütledik.



Sene sonu olarak da bir kapanış etkinliği düzenleyeceğiz.

KOCAELİ TÖK
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KOCAELİ TABİP ODASI
01/04/2012-31/03/2013
GELİR GİDER DÖKÜMÜ

GELİR

GİDER

AİDAT GELİRİ

220.095,32

PERSONEL GİDERİ

76.173,09

ÜYE GİRİŞ AİDAT GELİRİ
KİMLİK GELİRİ

1.838,00

STOPAJ

9.755,19

815,00

SGK PRİMİ

16.610,86

PROTOKOL DEFTERİ

9.870,00

ELEKTRİK - SU GİDERİ

2.407,17

BELGE GELİRİ

5.955,00

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

3.386,73

BAĞIŞ GELİRİ

50,00

PERSONEL KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

44.067,58

SORUŞTURMA İCRA TAKİP GELİRİ

115,79

HABERLEŞME GİDERİ

6.416,62

İŞYERİ HEKİMLİK ONAY BELGE GELİRİ

1.498,20

MUHASEBE ÜCRETİ

6.150,00

İŞYERİ HEKİMLİK ÖDENTİSİ

5.970,00

NOTER - DEFTER TASDİK GİDERİ

1.259,35

YABANCI PARA FAİZ GELİRİ

3.310,97

ÖĞRENCİ BURS GİDERİ

2.315,00

AİDAT FAİZ GELİRİ

2.337,71

POSTA GİDERİ

6.400,80

OTO ARMASI

5,00

DOĞALGAZ GİDERİ

1.809,98

SALON KİRA BEDELİ

1.000,00

T.O. ETKİNLİK İKRAM VE AĞIRLAMA GİDERİ

2.912,88

ÇİÇEK - ÇELENK GİDERİ

5.039,10

GAZETE - İLAN GİDERİ

874,40

KIRTASİYE GİDERİ

4.098,36

HARCIRAH GİDERİ

1.096,00

14 MART FAALİYET GİDERLERİ

2.557,86

NAKLİYE ULAŞIM KARGO GİDERİ

4.244,41

TTB GENEL MRK BİRLİK BORCU

18.000,00

TTB OTO ARMASI KİMLİK BEDELİ

822,00

TTB PROTOKOL DEFTERİ BEDELİ

5.430,00

ORG. GİDERİ ( ETKİNLİK - ULAŞIM KONAKLAMA MİTİNG YOL )

8.131,35

BANKA İŞLEM GİDERİ

2.528,20

GENEL KURUL SEÇİM HARÇ VE MASRAFLARI

120,00

ÇEŞİTLİ GİDERLER

353,15

HUKUK BÜROSU GİDERİ

12.000,00

İCRA TAKİP MAHKEME MASRAFLARI

1.669,15

TOPLU DUYURU SMS GİDERİ

5.777,20

BİLGS.PROG. SERVİS BEDELİ

785,00

BİNA EMLAK ÇEVRE TEMZ. REKLAM VRG.

654,60

TEMİZLİK MALZ. HIRDAVAT VS. GİDERLER

1.974,18

DEMİRBAŞLAR

YILLIK GELİR TOPLAM :

BİLGİSAYAR MALZEMELERİ

616,58

HP YAZICI

480,00

ELEKTRİKLİ TIRPAN

190,00

VALLİANT KOMBİ

2.600,00

LENOVO LAPTOP

868,00

252.860,99

YILLIK GİDER TOPLAM :

260.574,79

2012 MART AYI DEVİR KASA

3.115,55

2013 MART AYI KASA ve BANKALAR MEVCUT TOPLAM

13.205.34

2012 MART AYI DEVİR BANKALAR

2.256,44

KREDİ KARTI POS HESABI

11.534,24

2012 MART AYI DOLAR HS. ( 2.017,02 DOLAR )

3.593,32

2012 MART AYI EURO HS.

10.822,05

( 4.551,29 EURO )

KREDİ KARTI POS HESABI

12.666,02
SAYFA TOPLAM :

TTB MRK. 2009 YILI BORCU :
TTB MRK. 2010 YILI BORCU :
TTB MRK. 2011 YILI BORCU :
TTB MRK KONSEYİ GECİKME FAİZİ :
TOPLAM :

285.314,37

SAYFA TOPLAM :

272.109,03

12.452,99
32.570,56
26.608,81
10.095,32
81.727,68 TL
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KOCAELİ TABİP ODASI
01/04/2013-31/03/2014
TAHMİNİ BÜTÇE
GELİR

GİDER

AİDAT GELİRİ

298.000,00

PERSONEL GİDERİ

70.000,00

ÜYE GİRİŞ AİDAT GELİRİ

3.250,00

ÖDENEN STOPAJ

10.000,00

KİMLİK GELİRİ

1.100,00

ÖDENEN SGK PRİMİ

18.000,00

PROTOKOL DEFTERİ

10.000,00

ELEKTRİK - SU GİDERİ

2.800,00

BELGE GELİRİ

8.250,00

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

3.500,00

BAĞIŞ GELİRİ

3.000,00

HABERLEŞME GİDERİ

6.800,00

SORUŞTURMA İCRA TAKİP GELİRİ

1.500,00

TAMİR BAKIM ONARIM GİDERİ

1.500,00

İŞYERİ HEKİMLİK ONAY BELGE GELİRİ

2.000,00

MUHASEBE ÜCRETİ

6.750,00

İŞYERİ HEKİMLİK ÖDENTİSİ

8.500,00

NOTER GİDERİ

1.500,00

YABANCI PARA FAİZ GELİRİ

750,00

ÖĞRENCİ BURS GİDERİ

3.000,00

AİDAT FAİZ GELİRİ

3.800,00

POSTA GİDERİ

8.500,00

ASGARİ ÜCRET TARİFE GELİRİ

500,00

DOĞALGAZ GİDERİ

3.200,00

T.O. ETKİNLİK İKRAM VE AĞIRLAMA ORG.GİDERİ

4.800,00

ÇİÇEK - ÇELENK GİDERİ

6.300,00

GAZETE - İLAN GİDERİ

2.500,00

KIRTASİYE GİDERİ

4.200,00

HARCIRAH GİDERİ

2.500,00

14 MART FAALİYET GİDERLERİ

5.000,00

NAKLİYE ULAŞIM KARGO GİDERİ

4.500,00

OTO ARMASI KİMLİK GİDERİ

900,00

TTB MERKEZ HİSSESİ

81.727,68

TTB MERKEZ PROTOKOL DEF. BEDELİ

5.500,00

ORG. GİDERİ ( ETKİNLİK - ULAŞIM KONAKLAMA MİTİNG YOL )

10.500,00

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

2.000,00

BANKA İŞLEM GİDERİ

2.800,00

ÇEŞİTLİ GİDERLER

600,00

HUKUK BÜROSU VE MAHKEME MASRAFLARI

14.000,00

MATBAA GİDERİ KİTAP BASIMI

1.000,00

TOPLU DUYURU SMS GİDERİ

6.800,00

BİNA SİGORTA GİDERİ

850,00

GENEL KURUL SEÇİM MASRAFLARI

7.200,00

KIDEM TAZMİNATI

37.889,58

BİNA ÇEVRE TEMZ. EMLAK VERGİ

850,00

ROZET PLAKET AFİŞ GİDERİ

2.500,00

MART 2013 KASA BANKA MEVCUT TOPLAM : 24.739,58

TOPLAM :

365.389,58

DÖNEM SONU TAHMİNİ KASA VE BANKA TOPLAMI : 24.922,32

TOPLAM :

365.389,58
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KOCAELİ TABİP ODASI
01/04/2013-31/03/2014
GELİR GİDER DÖKÜMÜ
GELİR

GİDER

AİDAT GELİRİ
ÜYE GİRİŞ AİDAT GELİRİ
KİMLİK GELİRİ
PROTOKOL - HASTA KAYIT VE TEFTİŞ DENT. DEFTERİ

BELGE GELİRİ
BAĞIŞ GELİRİ
SORUŞTURMA İCRA TAKİP GELİRİ
İŞYERİ HEKİMLİK ONAY BELGE GELİRİ
İŞYERİ HEKİMLİK ÖDENTİSİ
YABANCI PARA FAİZ GELİRİ
AİDAT FAİZ GELİRİ
OTO ARMASI

228.820,79
2.700,00
1.260,00
14.685,00
6.240,00
120,00
882,24
704,00
6.945,80
921,96
3.009,54
60,00

PERSONEL GİDERİ

STOPAJ
SGK PRİMİ
ELEKTRİK - SU GİDERİ
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
HABERLEŞME GİDERİ
MUHASEBE ÜCRETİ
NOTER - DEFTER TASDİK GİDERİ
ÖĞRENCİ BURS GİDERİ
POSTA GİDERİ
DOĞALGAZ GİDERİ
T.O. ETKİNLİK İKRAM VE AĞIRLAMA GİDERİ
ÇİÇEK - ÇELENK GİDERİ
GAZETE - İLAN GİDERİ
KIRTASİYE GİDERİ
HARCIRAH GİDERİ
14 MART FAALİYET GİDERLERİ
NAKLİYE ULAŞIM KARGO GİDERİ
TTB GENEL MRK BİRLİK BORCU
TTB OTO ARMASI KİMLİK BEDELİ
TTB PROTOKOL DEFTERİ BEDELİ
ORG. GİDERİ ( ETKİNLİK - ULAŞIM KONAKLAMA MİTİNG YOL )

BANKA İŞLEM GİDERİ
GENEL KURUL SEÇİM HARÇ VE MASRAFLARI
HUKUK BÜROSU GİDERİ
İCRA TAKİP MAHKEME MASRAFLARI
TOPLU DUYURU SMS GİDERİ
BİLGS.PROG. SERVİS BEDELİ
BİNA EMLAK ÇEVRE TEMZ. REKLAM VRG.
TEMİZLİK MALZ. HIRDAVAT VS. ÇEŞİTLİ GİDERLER
PROTOKOL - HASTA KAYIT VE TEFTİŞ DENT. DEFTERİ
ŞYERİ SİGORTA POLİÇE

51.694,57
11.447,13
17.352,40
2.189,95
2.561,92
6.021,14
6.750,00
903,83
3.625,00
5.854,75
1.229,86
4.138,70
2.147,50
303,90
2.125,03
740,00
8.045,83
3.421,98
27.000,00
1.158,36
3.453,00
4.399,33
2.094,20
297,36
12.000,00
1.626,61
8.434,06
1.061,00
706,60
2.244,10
31.645,00
2.037,59

DEMİRBAŞLAR
SAMSUNG TABLET BİLGS.

YILLIK GELİR TOPLAM :
2013 MART AYI DEVİR KASA
2013 MART AYI DEVİR BANKALAR
KREDİ KARTI POS HESABI

266.349,33
12.034,93
1.170,41
11.534,24

SAYFA TOPLAM : 291.088,91
TTB MRK. 2010 YILI BORCU :

18.023,55

TTB MRK. 2011 YILI BORCU :

26.608,81

TTB MRK. 2012 YILI BORCU :

24.408,78

TTB MRK KONSEYİ GECİKME FAİZİ :

10.095,32
TOPLAM :

1.350,00

YILLIK GİDER TOPLAM :
2014 MART AYI KASA HESABI
2014 MART AYI BANKALAR MEVCUT TOPLAM
KREDİ KARTI POS HESABI

230.060,70
9.344,87
13.334,55
38.348,79

SAYFA TOPLAM : 291.088,91

DÖNEM SONU DEFTER MEVCUTU
16 ADET TEFTİŞ DENETİM DEFTERİ
683 ADET PROTOKOL DEFTERİ

79.136,46 TL
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KOCAELİ TABİP ODASI
01/04/2014-31/03/2015
TAHMİNİ BÜTÇE
GELİR

GİDER

AİDAT GELİRİ

278.000,00

PERSONEL GİDERİ

46.915,44

ÜYE GİRİŞ AİDAT GELİRİ

3.300,00

ÖDENEN STOPAJ

13.500,00

KİMLİK GELİRİ

1.400,00

ÖDENEN SGK PRİMİ

21.000,00

PROTOKOL DEFTERİ

16.000,00

ELEKTRİK - SU GİDERİ

2.700,00

BELGE GELİRİ

8.000,00

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

2.409,84

BAĞIŞ GELİRİ

3.000,00

HABERLEŞME GİDERİ

6.800,00

SORUŞTURMA İCRA TAKİP GELİRİ

1.400,00

TAMİR BAKIM ONARIM GİDERİ

1.500,00

İŞYERİ HEKİMLİK ONAY BELGE GELİRİ

2.000,00

MUHASEBE ÜCRETİ

7.200,00

İŞYERİ HEKİMLİK ÖDENTİSİ

8.500,00

NOTER GİDERİ

750,00

YABANCI PARA FAİZ GELİRİ

1.200,00

ÖĞRENCİ BURS GİDERİ

4.000,00

AİDAT FAİZ GELİRİ

4.200,00

POSTA GİDERİ

7.500,00

ASGARİ ÜCRET TARİFE GELİRİ

500,00

DOĞALGAZ GİDERİ

1.500,00

T.O. ETKİNLİK İKRAM VE AĞIRLAMA ORG.GİDERİ

4.800,00

ÇİÇEK - ÇELENK GİDERİ

4.300,00

GAZETE - İLAN GİDERİ

2.500,00

KIRTASİYE GİDERİ

3.200,00

HARCIRAH GİDERİ

2.500,00

14 MART FAALİYET GİDERLERİ

9.000,00

NAKLİYE ULAŞIM KARGO GİDERİ

4.500,00

OTO ARMASI KİMLİK GİDERİ

1.300,00

TTB MERKEZ HİSSESİ

79.136,46

TTB MERKEZ PROTOKOL DEF. BEDELİ

5.000,00

ORG. GİDERİ ( ETKİNLİK - ULAŞIM KONAKLAMA MİTİNG YOL )

8.500,00

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

2.500,00

BANKA İŞLEM GİDERİ

2.800,00

ÇEŞİTLİ GİDERLER

600,00

HUKUK BÜROSU VE MAHKEME MASRAFLARI

14.000,00

MATBAA GİDERİ KİTAP BASIMI

1.000,00

TOPLU DUYURU SMS GİDERİ

8.800,00

BİNA SİGORTA GİDERİ

2.200,00

GENEL KURUL SEÇİM MASRAFLARI

4.000,00

KIDEM TAZMİNATI

33.727,00

BİNA ÇEVRE TEMZ. EMLAK VERGİ

1.608,20

ROZET PLAKET AFİŞ GİDERİ

2.500,00

MART 2014 KASA BANKA MEVCUT TOPLAM : 61.028,21

TOPLAM :

388.528,21

DÖNEM SONU TAHMİNİ KASA VE BANKA TOPLAMI : 74.281,27

TOPLAM :

388.528,21
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BASIN AÇIKLAMALARI,TOPLANTILAR & ETKİNLİKLERDEN BAZI KARELER
18 Nisan 2012 GöREVDEYİZ

15 Mayıs 2012 Dr.Ersin Arslan
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4 EYLÜL 2012
4+4+4

04.12.2012 Dr.Melike Erdem
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2-3 Haziran Eskişehir Gezisi

8 Mart 2013
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14 MART 2013 PROGRAMI
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14 MART 2013 TIP HAFTASI ETKİNLİKLERİNDEN BAZI KARELER

14 Mart 2013 Valilik Önündeki Atatürk Anıtına çelenk konulması
14 Mart Resmi Töreni
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14 Mart 2013 Plaket Töreni
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu

14 MART 2013 BEYAZ YÜRÜYÜŞ
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14 Mart Tıp Balosu Ramada Otel (16.03.2013)

2013-2014 ETKİNLİKLER VE FAALİYETLER
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2012-2014 BASIN HABERLERİ
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