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Tabip Odaları hekimler arasında mesleki deontolojiyi ve mesleki dayanışmayı korumak, tabipliğin
kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde
kuruluşlardır. Temel olarak insan sağlığı ve beraberinde toplum sağlığını korumak amacıyla aktif olarak çalışan meslek örgütleridir. Kocaeli Tabip Odası olarak, 2016-2018 dönemi boyunca
öncelikle
hekimlerin
ve
tüm
sağlık
çalışanlarının
sağlık
sistemi
içerisinde
haklarının
gözetilmesi
temel
amacımız
olmuştur.
İnsan sağlığı; kişilerin ‘ruhsal, bedensel ve sosyal olarak tam bir iyilik hali’ olarak tanımlanır.
Sağlıklı toplum ancak sağlıklı bireyler varsa oluşabilir. Kocaeli Tabip Odası ilimizde hem kişi
hem de toplum sağlığı ile ilgili her alanda ortaya çıkan sorunlara dikkat çekmeyi, çevreyi bilgilendirmeyi, sorunları yapabildiğince çözmeyi amaçlamış olup iki yıllık dönem içerisinde de bunu
gerçekleştirmek için çalışmıştır. Odamız, bu dönemde hem Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın
olumsuz sonuçları, hem de Kocaeli ve çevresine ait yoğun ve değişken bir gündem ile
karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle çalışmalarımızı özellikle yaşadığımız çevre ile ilgili sorunlar, sağlıkta şiddet, işçi sağlığı ve işyeri hekimliği sorunları, özel kurumlarda çalışan hekimlerin sorunları,
emekli hekimlerimizin yaşamakta olduğu maddi ve manevi sorunlar üzerinde yoğunlaştırdık.
İlimizde yaşanan en önemli çevre sorunlarından biri günde yaklaşık 2000 ton olan atıkların bertaraf edilmesi ile dayatılan yöntemle ve sonuçlarıyla ilgili sorunlardır. Atık bertaraf hiyerarşisinde; atık önleme, atık azaltma ve geri dönüşümü ile yeniden kullanımı aşamalarından sonra bertarafının hedeflenmesi gerekirken ilimizde gelinen noktada,
sadece yakma ile bertarafın tercih edilmesi, Kocaeli kent yaşamını ciddi sağlık ve çevre sorunlarıyla karşı karşıya bırakacağı birçok kez tarafımızdan ilgili kurum ve kuruluşlara belirtilmiştir.
Çalıştığımız iki yıl içerisinde atık yönetiminin öncelik sırasına göre yapılmaması ve direkt yakma
tesisinin gündeme alınması nedeniyle; Kocaeli Akademik Odalar Birliği’ni tekrar biraraya
getirip
eleştiri
ve
önerileri
içeren
detaylı bir rapor hazırlanmış ve bu rapor kamuoyuyla birçok kez paylaşılmıştır.
Biz sağlıkçılar, son yıllarda insanlık tarihinin en büyük kazanımlarından birisi olan “aşı”
konusunda
yürütülen
tartışmaları
büyük
bir
kaygıyla
izliyoruz,
bu
konunun
gündem
bile
olmasını
şiddetle
kınıyoruz.
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Aşılama hizmetlerinin toplum sağlığı açısından değerini çok iyi bilen Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı
uzmanları ile Aile Hekimleri hekimlik uygulamaları sırasında, çocukların ailelerinde “aşıya karşı oluşan direnç” karşısında maalesef zorluklar yaşamaktadırlar. Bu konuda gelecek nesillerimizi korumak
amacıyla görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık ve en kısa sürede bu konuda yasal düzenleme yapılması
gerektiğini, bunun büyük bir felakete dönüşmesinin ancak bu şekilde engel olunabileceğini belirttik.
Emekli hekimlerin öncelikli sorunları kısaca insan sağlığına yaptığımız katkılarla bağdaşmayan
düşük emekli aylıkları, huzur evi ve sosyal mekan ihtiyacı, emekli hekimlere sağlık kuruluşlarında deontoloji çerçevesinde davranılması ve indirimli ücretler alınması olarak tanımlanabilir. Odamız Emekli Hekimler Komisyonu bu dönem içerisinde Odamızda TTB Emekli hekimler kolu bölgesel ve ulusal toplantılara da katılarak ülke genelinde yapılacak çalışmalara destek vermiştir.
Günümüzde hekimlik, Tıp fakültesindeki öğrencilik döneminden, emekliliğe kadar çok sayıda sorunları bünyesinde barındırmaktadır. Son iki yılda bu sorunlara gün geçtikçe yenilerinin eklenmesi sonucu, gelecekle ilgili kaygı ve umutsuzlukta büyük artış yaşanmaktadır. Tıp fakültelerinden
başarıyla mezun olan diploma almaya hak kazanan genç doktorlar güvenlik soruşturmaları nedeni ile göreve başlayamamakta, ülkemizde hiçbir meslek mezununun karşılaşmadığı trajik bir
durumu yaşamaktadırlar. Eğitimini başarıyla tamamlayıp diploma almalarına rağmen hiçbir meslek dalında yaşanmayan bir durumu yaşamaktadırlar, mesleklerini icra edememektedirler. Hekim açığının olduğu ülkemizdeki bu durum büyük bir paradoks olarak karşımıza çıkmaktadır.
Geçmiş olduğumuz yıl içerisinde ülke genelinde; sağlıkta şiddet sorununun azalmadan
devam etmesi, yıpranma payı, iyi hekimlik değerlerinin gittikçe kaybedilmesi, hasta hekim ilişkisinin gün geçtikçe daha çok müşteri ve satıcı ilişkisine dönüşmesi, emeğimizin madden ve
manen değersizleştirilmesi hız kesmeden devam etmiştir. Ülkemizde sağlık alanında yaşanan bu
sorunlarla ilgili çalışmalar; hem yerel hem de ulusal basında, ülke siyasi gündemindeki çalkantılar
ve
21
Temmuz
2016
tarihinden
itibaren
tekrarlayan
olağanüstü
hal
ilanları ve bunun yeni bir yönetim şekline dönüşü, 2017 de referandum süreci 2018 de ise erken seçim çalkantıları ile hak ettiği yeri bir türlü bulamamıştır.
Hem birey hem de toplum olarak yaşadığımız tüm sıkıntıları ancak meslektaşlarımız
arasında kurulacak olan kararlı-sıkı işbirliği, destek ve ortak mücadele anlayışı ile düzeltilmesine olan inancımı bir kez daha belirterek çıkar ilişkileri, siyasi ayırımlar
nedeniyle hekimlerin birlik olmasının engellenmesi en çok biz hekimlere zarar vereceğini
belirtmek isterim.
29 Nisan 2018’de yapılacak olan seçim sonucunda Oda’mızı 2018-2020 döneminde yönetecek olan meslektaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.
Saygılarımla,
Dr. Aynur Karadenizli
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KOCAELİ TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ
Kocaeli Tabip Odası Başkanı

Dr. Ersin KARAGÖZ
KTO Genel Sekteri

Dr. Zeki HAMŞİOĞLU
KTO Muhasip Üye

Dr. Ahmet Hamdi DURUKAL
KTO Veznedar Üye

Dr. Orhan FINDIK
KTO Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Mustafa KARA
KTO Yönetim Kurulu Üyesi

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

Prof. Ahmet ALMAÇ
Onur Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Cüneyd ÖZKÜRKÇÜGİL
Onur Kurulu Sekreteri

Prof. Dr. Ayşe Engin ARISOY

Dr. Attila YÜKSEL

Prof. Dr. Mustafa DÜLGER

DENETLEME KURULU

Dr. Tuğba Turgut BIÇAKOĞLU

Dr. Ferzat ZONÜZİ
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KOCAELİ TABİP ODASI BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

Dr. Ömer ARDAMAN

Dr. Bekir Sami İLTER

Dr. Hüseyin AYDINOĞLU

Dr. Aykut ÇELİK

Dr. Fuat KARAPINAR

Dr. Kazım ÇİMEN

Dr. Ömer TAN

Dr. Fatih Mehmet ÇAĞLAR
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YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI:30
GÖRÜŞÜLEN MADDE:263
TOPLAM ÜYE SAYISI: 1916
ÜYE KAYIT: 119
NAKİL OLAN ÜYELER:85
İSTİFA EDEN ÜYELER:39
VEFAT EDEN ÜYELER:2
İNCELEME: 2
SORUŞTURMA: 8
ŞİKAYET:15
BİLİRKİŞİ : 1
ÜYELERE DUYURU MESAJI: 80
Gelen Evrak:1551
Giden Evrak:1156

ONUR KURULU
• 2 TOPLANTI YAPILDI.
• 4 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ.
• CEZAİ İŞLEME GEREK OLMADIĞINA DAİR:2
• SORUŞTURMACIYA İADE:2
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BASIN AÇIKLAMALARI ÖLMELERİNE SEYİRCİ KALMAYIN
BASINA VE KAMUOYUNA
15 Temmuz Darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ve Çıkarılan KHK’lar ile 120 binden fazla kamu
görevlisi ihraç edildi. Bu ihraçların büyük bir kısmı ve özellikle sendikalarımıza, meslek odalarımıza bağlı üyelerimizin darbe ile ilgisi açık-seçik kurulmaksızın, hiçbir somut delile dayanmadan,
adil yargılama süreçleri işletilmeden haksız hukuksuz biçimde işinden, geleceğinden, vatandaşlık
haklarından edilmiştir. Basın yayın organları, dernekler kapatılmış, aileleriyle birlikte yüz binlerce
kişi açlığa terk edilmiştir. Anayasal güvence altında olan çalışma ve yaşam hakkı gasp edilmiştir.
OHAL ve KHK uygulamalarının süreklileştirilmesi iş güvencesinin herkes için tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. KHK’lar ile yapılan düzenlemelerle kurum yöneticilerine de kamu çalışanlarını
görevden çıkarma yetkisi verilmiş, emekçilerin kaderi tamamen bir kişinin iki dudağı arasına terk edilmiştir.
Emek örgütleri olarak dünden bugüne, toplumun adalet, hukuk, demokrasi, hak ve özgürlükleri savunan, tüm kesimleriyle ortak mücadeleyi önümüze koyarak, toplumun muhalif yapılarına dönük destek ve dayanışmayı hayata geçirmiş bulunmaktayız.
Emek ve Meslek örgütleri OHAL/KHK rejimi ile tek adama dayalı yönetim anlayışına karşı her türlü
barışçıl ve demokratik hak arama mücadelesi ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz.
En büyük ihtiyacımız, hukuksuz, antidemokratik, faşizan zihniyete karşı, tüm kutuplaştırma ve
düşmanlaştırma politikalarını aşarak, demokratik bir ülkeyi inşa etmek için bir araya gelmektir.
Bütün
çalışma
yaşamı,
tamamen
antidemokratik
yollarla
denetim
altına
alınıyor, meclisi işlevsiz kılınıyor, halkın iradesini çiğneyen düzenlemeler hayata geçiriliyor.
İşçiler, emekçiler ve emekliler açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmektedir. İhraç edilerek çalışma hakları gasp edilen 37 kişi intihar etmiştir. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça “işimizi geri istiyoruz” diyerek bütün
ihraçların işlerine iadesi talebiyle başlattıkları açlık grevinde 156. Gününde kritik aşamaya gelmişlerdir.
Giderek
içine
sürüklendiğimiz
bu
karanlık
girdaptan
kurtulmak
için
OHAL
ve
KHK
rejimine
derhal
son
verilmelidir.
KHK’lar
iptal
edilmeli, ihraç edilenler ve açığa alınanlar bütün haklarıyla birlikte işlerine iade edilmelidir.
İşe iade talebiyle açlık grevine başlayan ve açlık grevinin kritik eşiğinde olan, sağlık durumları kötüleşen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın ve benzeri ölümcül sağlık sorunu yaşayanların tutukluluk halleri derhal sonlandırılmalı, telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkmadan, bir an önce sağlıklarına kavuşmaları ve görevlerine iade edilmeleri sağlanmalıdır.
Demokratik ve barışçıl yollarla hakkını arayanlara yönelik şiddet son bulmalıdır.
Toplumsalbarışın,biraradayaşamınkurulduğu,demokratik,laikbirülkedeyaşamakhepimizinhaklıtalebidir.
Emeğimize, çalışma ve yaşam hakkımıza yönelen, gerici-mezhepçi bir toplumsal yapı inşası için OHAL ve KHK rejiminin süreklileştirilmesine hayır diyoruz.
Bizler
DİSK,
KESK,
TMMOB
ve
TTB
olarak
geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan bu adaletsiz düzene karşı geçmişten, mücadele birikimimizden aldığımız güçle OHAL/KHK rejimine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz.
Taleplerimiz
karşılanana
kadar
bu
mücadeleden
vazgeçmeyeceğiz.
Bulundukları
alanlarda
herkesi;
emeğin
taleplerini,
barış
içinde
bir
arada yaşamı, laikliği ve demokratik Türkiye mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz.
Herkes
İçin
Adalet
İstiyoruz!
OHAL/KHK’lar
Gidecek,
Biz
Kalacağız!
11.08.2017
DİSK – KESK – TMMOB – TTB / KOCAELİ BİLEŞENLERİ
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BARIŞ GÜNÜNÜ ANARKEN HALA SAVAŞLAR DEVAM EDİYOR.
Basına ve Kamuoyuna
2.
Dünya
savaşı
sürecinde
Alman
ordularının
Polonya’yı,
işgal
etmesiyle başlayan ve 60 milyon insanın hayatına mal olan II. Dünya Savaşının üzerinden tam 78 yıl geçti. Ancak savaşlar bitmedi, Yeni katliamlar, soykırımlar devam ediyor.
Arakan, insanlık dramının yaşandığı soykırım yapılan. Myanmar’ın 7 eyaletinden biridir. Arakan nüfusunun önemli çoğunluğunu “Rohingya” Müslümanları ile Budist “Rakhine”lerden oluşturmakta ve 8. yüzyıldan itibaren Müslüman olan bölgede Arakan 354 yıl bağımsız bir devler olarak varlığını sürdürmüştür.
1784’te Budist Krallık tarafından işgal edilmiştir. Arakan’lı Müslümanlar bu yönetim tarafından, büyük
baskı ve kısıtlamalar içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadır. Bölgede Müslümanların evlenmeleri, seyahat etmeleri ve okumaları yasaktır. 1 Milyondan fazla Arakan’lı Müslüman başta Bangladeş
olmak üzere Pakistan, Malezya, Suudi Arabistan’da çok kötü şartlarda mülteci olarak yaşam savaşı
vermektedir. Tarihinin en büyük soykırımı 29 Mart 1942’de Arıkan’ın Minbya şehrine bağlı Çanbilli Köyünde kısa bir süre içinde 150.000 Müslüman, Budist rahipler tarafından katledildi. Yıl 2017 ve yeniden
Arakan’lı Müslümanlara yönelik sistemli katliamlar yapılmaktadır. Buradan tüm uygar Dünya’ya çağrı
yapıyoruz Arakan’lı Müslümanlara isimsiz Aylan bebeklerin ölümüne, bu soykırıma seyirci kalmayın.
Değerli Basın Emekçileri;
Başta Arakan, Filistin, Suriye ve Irak olmak üzere birçok ülkede IŞİD, El Nusra, Bokoharam ve Budist rahipler gibi vahşi katliamcı gruplar başta olmak üzere, daha birçok paramiliter güçler eliyle dünyanın birçok bölgesi kan gölüne çevriliyor. Bu bölgelerin insanlığa mal olmuş kültürel mirasları yok ediliyor. Doğal kaynakları emperyalizme peşkeş çekiliyor.
Bizler bu yılda Dünyanın her yerinde “ama” sız, içeride ve dışarıda barışa çağırıyoruz.
Akp döneminde iktidar ortağı haine getirilen, iktidar tarafından korunan, örgütlenme alanları açılan ve silahlandırılan Cemaatin, 15 Temmuz darbe girişimiyle ülke bir kaos sürecine itilmiş, darbeyi önledik söylemiyle harekete geçen Akp iktidarı Cemaate karşı yürüttüğü mücadeleyi genişleterek tüm muhalif kesimleri OHAL ve KHK rejimi ile baskı altına
almıştır. Bu bir yıllık süreçte anti-demokratik, hukuksuz uygulamalar artmış, demokratik siyaset
başta olmak üzere örgütlenme, düşünme, ifade özgürlüklerimiz tamamen ortadan kaldırılmıştır.
Darbe girişimi Cemaatin elinde patlasa da, siyasi iktidar bu kez başka Cemaatlere devletin kapılarını açarak yeni tehlikelere zemin hazırlamıştır.
Akp iktidarları darbe girişimini temel hak ve özgürlükleri askıya almak için fırsata çevirmede gecikmiyor.
Çalışma yaşamında 12 Eylül darbesinin bile cesaret edemediği hukuksuzlukların, emek
karşıtı yasaların, fiili uygulamaların ardı arkası kesilmiyor.
Anayasal güvence altına alınmış en demokratik Toplantı ve Gösteri hakları engelleniyor, Grevler yasaklanıyor.
Bugünlerde iktidar ve iktidar yandaşlarının dışında kimsenin ne iş güvencesinin, ne de can ve mal
güvencesinin olmadığı karanlık bir dönemden geçiyoruz. Sokağa çıkma yasakları, hukuka aykırı
ilan edilen güvenlik bölgelerinin yaygınlaşması, doğal varlıklara, insanlığın tarihsel miraslarına dönük
yıkım, tahribat, işkence vakaları, toplu gözaltı ve tutuklamalar devletin “rutin uygulamaları” haline
getiriliyor. Muhalif basın yayın organlarına yönelik, baskılar, kapatmalar, basın emekçilerine, seçilmiş Milletvekilleri ve Belediye Başkanlarına yönelik gözaltı ve tutuklamalar artarak devam ediyor.
Başta aleviler olmak üzere farklı inanç grupları baskı altında tutulurken, devletin en üst makamlarında farklı cemaat ve tarikat üyelerine kadro dağıtılıyor. Laik, demokratik, bilimsel ve anadilde eğitim talebi olanlara ilişkin baskılar artırılıyor.
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Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı her Müfredat değişikliği ile eğitim gericileştirilerek, çeşitli dini cemaatlerin örgütlü oldukları vakıf ve derneklere devredilerek ideolojik hegemonya alanları genişletiliyor. Bir kez daha kadın tüm saldırıların hedef tahtası haline getiriliyor. Çocuklarımız ya IŞİD’in eğitim yuvalarına ya da tecavüzcü, tacizci, sapık vakıfların kucağına itiliyor.
Kan
ve
gözyaşı
dışında
bir
sonuç
yaratmayan,
ırkçı,
ayrımcı,
tekçi,
cinsiyetçi,
mezhepçi
siyaset
terk
edilmelidir.
Savaş ve barışta ölenler/öldürülenler olarak, iktidardan ve sermayeden barış, özgürlük, eşitlik beklenemeyeceğinin farkındayız. Çünkü bizler savaşlarda bedel ödeyenleriz. Ülkede ki siyasi gelişmeler barış için daha fazla mücadele etmemiz gerektiğine işaret ediyor.
Bu
karanlık
ve
savaş
halinden
halklarımızı
ve
emekçileri
kurtaracak
olan
emek,
barış
ve
demokrasi
mücadelesidir.
Eşit, özgür, insanca ve kardeşçe bir arada yaşayacağımız bir ülke ve dünyayı, kendi ellerimizle kurana
kadar, mücadele etmeye ve mücadeleyi büyütemeye kararlı bir şekilde devam edeceğiz.31.08.2017
DİSK - KESK – TMMOB – TTB / KOCAELİ ÖRGÜTLERİ ADINA
ETEM KARTAL
YAPI-YOL SEN ŞUBE BAŞKANI
KAMUOYUNA DUYURU
Kocaeli Tabip Odası olarak TTB Merkez Konseyi adına 24.01.2018 tarihinde yapılan
son açıklamaya katılmadığımızı Kocaeli’ndeki hekimlerimize ve kamuoyuna bildiriyoruz.
Hekimlik bir yaşatma mesleğidir, bu yönden hepimiz savaşa karşıyız. Ancak bulunduğumuz coğrafyayı
yeniden şekillendirmek isteyen emperyalist güçler tarafından sınırlarımıza yerleştirilen terör odakları
egemenliğimizi tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizin bütünlüğüne yönelik olarak planlanıp uygulamaya konulduğu çok aşikar olan bu durumda, ülkemizin varlığı ve bütünlüğü her şeyin önündedir!
Kocaeli Tabip Odası
26.01.2018
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ GÖZALTINA ALINAMAZ!..
Son günlerde yapılan TTB Merkez Konseyi’nin açıklaması üzerine oda yönetimi olarak görüşlerimizi daha önce paylaşmıştık. Sonrasında yaşanan gelişmeler, TTB Merkez Konseyi üyelerini, siyasilerin hedef göstermesi ile linç girişimine kadar gitmiştir. Bunun bir sonucu olarak Merkez
Konseyi üyelerinin gözaltına alınmalarını hukuğa ve insan haklarına aykırı buluyoruz. Ülkemizin
geleceği ve demokrasimiz açısından yaşanan bu hukuksuzluğu kabul etmemiz mümkün değildir.
Tabip
Odalarının
çatı
örgütüne
yapılan
bu
uygulamanın ülkemizi geri dönüşsüz bir antidemokratik
ortama
sürüklediği
aşikardır.
Tabip
Odası
Yönetimi
olarak
tüm
üyelerimize
ve
Kocaeli kamuoyuna duyururuz
ki; Merkez Konseyi üyelerine yapılan bu gözaltı kararını uygun bulmuyor, durumun biran önce normalleşmesini bekliyoruz. 30.01.2018
Kocaeli Tabip Odası
Yönetim Kurulu
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KATILIM SAĞLANAN TOPLANTI-ETKİNLİK-FAALİYETLER
1- TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi’nin 8 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 18:00 de açılacak olan “İç’in Dışı” konulu resim sergisi davet yazısına istinaden; Dr. Ersin Karagöz katılmıştır.
2- TTB’nin 10.05.2017 tarihli Özel Hekimlik Komisyonu toplantısına odamız adına Dr. Kemal Keşmer katılım sağladı.
3- Adalet Yürüyüşü’ne katılım sağlanmasına ve otobüs tutulmasına Yönetim Kurulu destek verdi.
4- TTB Merkez Konseyi’nin 10.05.2017 tarihli yazısı ile KHK ile ihraç edilen hekimlerin isimleri Odamıza bildirilmiş ve kayıtlı olan hekimlerin aidatlardan muaf tutulmasına Yönetim Kurulu karar verdi.
5- TTB’nin 25.08.2017 tarihli 17-19 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan “Ata Soyer XXI.
Halk Sağlığı Güzokulu’nun bu yılki konusu “Sağlıkta Ayrımcılık ve Ötekileştirme” hakkında yazısının
web sayfasında yayınlanmasına karar verildi.
6- TTB’nin 12.09.2017 tarihli Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VI.Ulusal Kongresi hakkındaki yazısı
web sayfasında yayınlandı.
7- Eğitim-İş “Gerici müfredata hayır diyor Atatürk’ü anlatmaya devam edeceğiz” konulu basın açıklamasının 15.09.2017 tarihinde Sabri Yalım Parkı’nda yapılacağı üyelere duyuruldu.
8- Alparslan Demir’in Hekim Sokağı Grubu’nda 13.09.2017 tarihli Show TV’de yayınlanan Zahide
Yetiş’in programında bir hekime karşı başlatılan linç kampanyası ile ilgili paylaşımı hakkında RTÜK
ve TTB Merkez Konseyi’ne yazı yazıldı.
9- TTB’nin 08.09.2017 tarihli 1 Ekim 2017 tarihinde yapılacak olan TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısına katılım için Dr. Hakkı Uysal, Dr. Ömer Faruk Gerek, Dr. Aykut Çelik ve Dr. Ayfer
Öz’ün isimleri bildirildi.
10- TTB’nin 19.09.2017 tarihli Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz başlıklı Çalıştay’ın
özel hekimlere duyurulmasına ve web sayfasında yayınlanmasına karar verildi.
11- TTB’nin 26.09.2017 tarihli Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı hakkında yazısı web sayfasında
yayınlandı.
12- Kocaeli Dayanışma Akademisinin Akademik Yıl Açılışına katılım sağlandı , web sayfasında
yayınlandı ve üyelere duyuruldu.28.09.2017
13- Derince Şükrü Aracı Ortaokulu Müdürlüğü’nün 05.10.2017 tarihinde Sağlıklı Yaşam hakkında
düzenleyecekleri seminere Oda Başkanı Prof. Dr. Aynur Karadenizli katılım sağladı.
14- 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için 6 öğrenciye burs verildi.
15- Atık Yakma Tesisleri ve Kocaeli’de Durum kitapçığının basılmasına karar verildi.05.10.2017
16- TTB’nin 30.10.2017 tarihli 9-12 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara’da yapılan Bilirkişi Temel Eğitimi hakkındaki yazısı üyelere mail ile duyuruldu.
17- Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi’nin 26.10.2017 tarihli Kariyer Günleri etkinliğine Dr. Orhan
Fındık katılım sağladı.
18- TTB’nin 26.10.2017 Türk Toraks Derneği tarafından 18-19 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da
yapılan Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı Sempozyumu hakkındaki yazısı üyelere duyuruldu.
19- Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 02.11.2017 tarihli 2017 yılı Bilgilendirme Faaliyeti konulu yazısına
istinaden;5 Aralık 2017 tarihinde SGK Müfettişi ve Av. Murat Özveri ile forum şeklinde üyelerimize
yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmasına ve üyelerimize duyurulmasına karar verildi.16.11.2017
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20- TTB’nin 28.11.2017 tarihli 13 Aralık 2017 Çarşamba günü yapılan Danışma Kurulu toplantısına
Odamız adına Dr. Zeki Hamşioğlu katılım sağladı.30.11.2017
21- Bursa Tabip Odası’nın 12.12.2017 tarihli “İşyeri Hekimliği Eğitim Günleri” hakkındaki yazısı
Web sayfasında duyuruldu.14.12.2017
22- TTB’nin 05.12.2017 tarihli 22-24 Aralık 2017 tarihlerinde yapılan TTB-HEAL Sağlık Etki Değerlendirme kursuna Dr. Aykut Çelik , Dr. Ersin Karagöz ve Dr. Ayfer Öz katılım sağladı.14.12.2017
23- TTB’nin 30.11.2017 tarihli Şiddet olaylarının iş kazası kapsamında yasal süreçlerinin takip edilmesi hakkındaki yazısı üyelere duyuruldu.14.12.2017
24- TTB’nin 18.12.2017 tarihli 13 Ocak 2018 Cumartesi yapılan Genel Yönetim Kurulu toplantısına
Dr. Aynur Karadenizli ve Dr. Ersin Karagöz katıldı.04.01.2018
25- TTB'nin 04.01.2018 tarihli 14 Ocak 2018 TTB İnsan Hakları Kolu toplantısına Dr. Zeki Hamşioğlu katıldı.
26- TTB'nin 08.01.2018 tarihli Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu
ile ilgili yazısı üyelere duyuruldu. 11.01.2018
27- TTB'nin 09.01.2018 tarihli 18 Şubat 2018 , TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısına Dr. Mustafa Kara
katılım sağladı. 11.01.2018
28- Kocaeli Demokrasi Girişimi'nin 13 Ocak Cumartesi OHAL'siz Türkiye Basın Açıklaması (İnsan
Hakları Parkı) üyelere duyuruldu. 11.01.2018
29- Kocaeli Eczacı Odası'nın 10.01.2018 tarihli İlk Yardım Eğitimi için eğitici talep yazısına istinaden;
Dr. Ayfer Öz görevlendirildi. 11.01.2018
30- TTB’nin 12.02.2018 tarihli 7-8 Nisan 2018 Edirne’de yapılan TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısına Dr. Ömer Faruk gerek katılım sağladı.
31- Özel Çiğ Tanesi Anaokulu’nun üyelerimize yapacağı özel indirim Web sayfasında üyelere duyuruldu.28.02.2018
32- TTB’nin 05.03.2018 tarihli Kişisel Verileri- Genetik Sempozyumu yazısı web sayfasında duyuruldu.08.03.2018
33- KOÜ Tıp Fakültesi Öğrencilerinin 4-5-6 Mayıs tarihlerinde yapacakları Bilimsel Araştırma Topluluğu Kongresi olarak yapacakları Bilgi Yarışmasına birincilik ödülü 1500TL.’nin karşılanmasına YK
toplantısında karar verildi.
34- 3 Mayıs 2018 tarihinde KOÜ Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek olan Eğitim Çalıştayı’na Odamız adına Dr. Aynur Karadenizli’nin katılmasına Yönetim Kurulu karar verdi.
35- CHP Sağlık Sistemi , Hastaneler, Hasta ve Engelli Haklarını İzleme ve İnceleme Komisyonu’nun 07.04.2018 tarihinde düzenlediği Sağlık Politikalarını Değerlendirmek ve Çözüm Önerileri
üretmek için gerçekleştirdikleri Çalıştay’a Kocaeli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Aynur Karadenizli
katılım sağladı.
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ YERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU
FAALİYET RAPORU 2017-2018
5 Nisan 2017 – İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Komisyonu Toplantısı
16 Nisan 2017 tarihinde ülkemizde gerçekleşecek olan referandum sebebiyle komisyon üyelerinin “Hayır”
kararı için diğer sivil toplum kurum ve kuruluşları ile birlikte faaliyetlere katılımı olmuştur. Nisan ayı içerisinde toplantı yapılmamıştır. Şubat ayı komisyon toplantılarında karar alınan iş yeri hekimlerinin hukuki
sorunları ile ilgili tarafımıza soru, görüş, öneri isteği ulaşmamıştır. İşyeri Hekimliği Günleri buluşmasında
“Petrokimya Sektöründe İşyeri Hekimliği Uygulamaları” konu başlığı ile Dr. Nazmi ÇAKLI’ nın TÜPRAŞ
Rafinerisinde işyeri hekimliği ile ilgili değerli tecrübelerini paylaşacağı seminer olumsuz hava koşulları
sebebiyle Nisan ayına ertelenmiş ancak yine referandum sebebiyle seminer gerçekleştirilememiştir.
19 Nisan 2017 – Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Komisyonunun Eğitim Daveti
8 Şubat 2017 Çarşamba günü Kocaeli Tabip Odası binasında İşyeri Hekimliği Günleri Buluşmasında;
“COSHH-İLO Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirmesi Örneği” konu başlığı ile eğitim verilmiştir.
TTB İSİH Yürütme Kurulu Üyesi ve Kocaeli Tabip Odası İSİH Komisyon Başkanı Dr. Hakkı UYSAL,Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Bülent KAVUŞTURAN’ın
daveti ile Bursa ilinde bulunan işyeri hekimlerine eğitim vermiştir. Eğitim seminerine 38 kişi katılmıştır.
2017 Yılı Etkinlik ve Açıklamaları
(Eylül)
30 Eylül 2017 – TTB İSİH (İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği) Kol Yürütme Kurul Toplantısı
Toplantıya
odamız
adına
İşçi
Sağlığı
ve
İş
Yeri
Hekimliği
Komisyon Başkanı Dr. Hakkı UYSAL katılmıştır. Komisyonda görüşülen ara konular ve oda komisyonu faaliyetleri hakkında yürütme kurul üyelerine bilgi verilmiştir.
(Ekim)
6
Ekim
2017
-İşçi
Sağlığı
ve
İş
Yeri
Hekimliği
Komisyonu
Toplantısı
İşyeri hekimlerinin tamamını ilgilendiren sağlık süreçlerinde tedavi edici hizmetlerin bir parçası olan işyerinde reçete yazımı ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının ortaklaşa çalışmaları sonucu İSG-KATİP sistemi üzerinden duyuru yapılan işyeri hekimlerinin elektronik imza kullanma
zorunluluğu ve imzayı nasıl bir elektronik sistemde kullanacağı ile ilgili üyelerimize yönelik geniş bilgilendirme yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca E-İmza kullanımı hususunda konusunda uzman bir kişiden
elektronik imza kullanımında dikkat edilecek hususlar ile ilgili seminer düzenlenmesine karar verilmiştir.
9 Ekim 2017 – İşyeri Hekimleri için Sağlık Bilgi Otomasyonları Bilgilendirme Toplantısı
Odamızın İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu son günlerde işyeri hekimlerinin elektronik ortamda
reçete yazma zorunluluğu ile ilgili bölgemizde aktif işyeri hekimliği yapan değerli meslektaşlarımızın da
katkısıyla 9 Ekim 2017 tarihinde odamız eğitim ve konferans salonunda geniş katılım ile bilgilendirme
toplantısı düzenlemiştir. İşyeri hekimlerinin asli görevi olmamasına rağmen hekimlik meslek etiği ve tıbbi
deontoloji prensipleri çerçevesinde dünya üzerinde “tedavi etme” ve “iyileştirme” hakkını kullandığında hastaların tedavi masraflarını sigorta sisteminden temin edebilmeleri amacıyla elektronik ortamda
reçete düzenleme ile ilgili sorumluluklar ve uygulamalar hususunda açıklayıcı bilgiler paylaşılmıştır.
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17 Ekim 2017 – Nitelikli E-İmza Kullanımı ile İlgili Bilgilendirme Toplantısı
Türk Trust firmasından bilgilendirme toplantısına firmanın Ankara ilinde bulunan Genel Müdürlük
Satış Direktörü, Marmara Bölge Müdürü ve Marmara Bölgesi Satış Sorumlusu ile odamız üyesi
olan ve üye olmayan işyeri hekimleri, aile hekimlerinden oluşan geniş bir gruba yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Seminer tarzında geçen bilgilendirme toplantısında özellikle işyeri hekimlerinin E-İmza kullanırken internet ortamında dikkat etmesi gereken hususlar ile E-İmza temin ederken dikkat edilmesi gerekli hususlar üzerinde önemli bilgilendirmeler paylaşılmıştır.
21 Ekim 2017 – Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Kuruluş Toplantısı
Her yıl binlerce işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybetmesi nedeniyle oluşturulan ve ilk forumu 2016 tarihinde yapılan Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi düzenlenen panel ile kuruluşunu ilan etti. Panele komisyonumuz üyesi işyeri hekimi Dr. Aykut ÇELİK, Kocaeli Tabip Odası adına konuşma yaparak katılım sağlamıştır. Ayrıca odamız üyesi olan
işyeri hekimlerinden de yoğun katılım ile meclis kuruluş toplantısına katılım sağlanmıştır.
(Kasım)
5Kasım2017
İşçi
Sağlığı
ve
İş
Yeri
Hekimliği
Kol
Toplantısı
Kocaeli Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak Maltepe/ANKARA’da yer alan Türk
Tabipleri Birliği Merkez Binasında yapılan toplantıya Dr. Aykut ÇELİK, Dr. Ömer Faruk GEREK, Dr. Ayfer
ÖZ ve Dr. Hakkı UYSAL katılım sağlamıştır. Toplantının ana konusu 2017 yılı yürütme kolu faaliyetlerinin
değerlendirilmesidir. Ayrıca diğer illerden katılım gösteren tabip odası temsilcilerinin de kendi bölgelerindeki işçi sağlığı ve işyeri hekimliği ile ilgili faaliyetleri, sorunları ve güncel olaylar hakkında bilgi paylaşımı
sağlanmıştır. 2018 yılı için geçerli olacak işyeri hekimliği asgari ücret tarifesinin görüşülmesi yapılmıştır.
9
Kasım
2017
–
İşyeri
Hekimlerine
Yönelik
E-İmza
Temini
Protokolü
İşyeri Hekimlerinin elektronik ortamda reçete uygulamalarının ilk adımı olan E-İmza temin edilmesi hususunda odamız yönetim kurulu ile TurkTrust firması arasında ekonomik ve avantajlı E-İmza temin edilebilmesi için bir protokol imzalanmıştır.
17 Kasım 2017 – Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ziyareti
Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı görevinde bulunan Doç. Dr. Çiğdem ÇAĞLAYAN ile Kocaeli ilinde üniversite çalışmalarında meslek hastalığı birimi ya da kliniği kurulabilmesi
için komisyon olarak ziyaret gerçekleştirilmiştir. Toplantıya işçi sağlığı ve işyeri hekimliği komisyonundan Dr. Hakkı UYSAL, Dr. Aykut ÇELİK ve Kocaeli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ katılmıştır. Daha önce Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer UTKAN’a yapılan ziyaret sonrası görüşülen “İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı” ve bu bilim dalına
bağlı oluşturulacak İş ve Meslek Hastalıkları Polk. çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulunulmuştur. İlimizin sanayi kenti olması sebebiyle meslek hastalıkları gibi önemli bir hususta üniversitemizin bu konuda yapılacak bilimsel çalışma ve araştırmalara destek vermesi istenmiştir.
21 Kasım 2017 – “Petrol ve Rafineri İşkolunda Toksikolojik Çalışmalar” Konulu Eğitim
İşyeri Hekimliği Günleri buluşmasında “Petrokimya Sektöründe İşyeri Hekimliği Uygulamaları”
konu başlığı ile Dr. Necmi ÇAKLI’ nın TÜPRAŞ Rafinerisinde işyeri hekimliği ile ilgili değerli tecrübelerini paylaşacağı seminer olumsuz hava koşulları sebebiyle daha önce ertelenmiş ancak yine
referandum sebebiyle seminer gerçekleştirilememiştir. Kasım ayı içerisinde odamız işyeri hekimlerine yönelik düzenlenen toplantı alanında yaklaşık 30 yıla yakın değerli çalışmalarda bulunmuş
Dr. Necmi ÇAKLI’ nın tecrübelerini ve gözlemlerini paylaştığı oldukça verimli bir etkinlik geçmiştir.
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(Aralık)
22-24 Aralık 2017 – Türk Tabipleri Birliği ile Uluslararası Sağlık ve Çevre Birliğinin Eğitimi
TTB ve HEAL’den Sağlık Etki Değerlendirmesi Kursu’na odamızı temsilen Dr.Aykut Çelik, Dr.Ersin
Karagöz ve Dr.Ayfer Öz katılmıştır.Türk Tabipleri Birliği ve HEAL (HealthandEnvironmentalAllian
Sağlık ve Çevre Birliği) işbirliği ile düzenlenen Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) Kursu 22-24
Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi.Kursiyerlerin insan sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere kullanılan Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) hakkında bilgi
sahibi ve kısa bir SED yapabilecek ölçüde beceri sahibi olmalarının sağlanmasının amaçlandığı
kursa meslek kuruluşları, tabip odaları, uzmanlık dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarından katılım
sağlandı. Bu kapsamda TTB ve tabip odalarının yanı sıra Türkiye Barolar Birliği, HASUDER (Halk
Sağlığı uzmanları derneği), Türk Toraks Derneği, Greenpeace, TEMA, Ekoloji Kolektifi kursa katılım
sağladı.
2018 Yılı Etkinlik ve Açıklamaları
(Ocak)
27 Ocak 2018 -TTB İSİH (İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği) Kol Yürütme Kurul Toplantısı
Toplantıya odamız adına İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Komisyon Başkanı Dr. Hakkı UYSAL katılmıştır. Komisyonda görüşülen ara konular hakkında yürütme kurul üyelerine bilgi verilmiştir.
(Şubat)
16 Şubat2018 - TTB İSİH (İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği) Kolu Talebi Çalışması
İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme,koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk
yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla bölgemizde yer alan büyük endüstride görevli işyeri hekimlerinin konu ile ilgili
talep ve görüşlerinin alınarak TTB-Türkiye Tabipleri Birliği üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına iletilmesi sağlanmıştır. Bölgemizde faaliyet gösteren büyük endüstri tesislerinde görev yapan, acil durum hallerinde önemli görevler alan hekimlerimiz ile görüşmeler yapılarak sahanın ihtiyaçları ve prosedür olarak değişiklik talepleri yazı ile TTB merkez yönetime bildirilmiştir.
(Mart)
Mart 2018 - TTB İSİH (İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği) Kol Yürütme Kurul Toplantısı
Toplantıya odamız adına İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Komisyon Başkanı Dr. Hakkı UYSAL katılmıştır. Komisyonda görüşülen ara konular hakkında yürütme kurul üyelerine bilgi verilmiştir.
13 Mart 2018 – İzgaz A.Ş. Sen Yönet Projesi Tıp Bayramı Özel Oturumuna Katılım
SEN YÖNET Projesi Tıp Bayramı Özel Toplantısı’na, Kocaeli Tabip Odasını temsilen Dr. Hakkı Uysal katıldı. Dr. Hakkı Uysal çalışan sağlığı ve güvenliği hakkında İzgaz Yönetim Komitesi’yle fikir alışverişinde
bulundu.Şirket Genel Müdürü M. Gökalp ÖZKÖK değerli katılımlarından dolayı Dr. Hakkı Uysal’a teşekkürlerini sunarken, hem müşterimizin hem de tüm sağlık sektörü çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.
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Mart

ile

2018

–

Bursa
Çalışma

Tabip

Odası
Eğitim

İşyeri

Hekimleri
Günlerine

Kimyasallar
Katılımı

Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon Başkanlığı tarafından odamıza gönderilen davet üzerine eğitim günlerine Kocaeli Tabip Odası üyesi işyeri hekimlerinden oluşan bir grup
ile geniş katılım sağlanmıştır. Özellikle eğitim günlerinin konusu “Kimyasallar ile Çalışma” başlığında
olduğundan daha önce de bu konuda Kocaeli ilinde düzenlenen kurs ve seminerlerde görev almış,
odamız işçi sağlığı ve işyeri hekimliği komisyon başkanı Dr. Hakkı UYSAL da eğitim günlerinde risk
değerlendirmesi ile ilgili bir konuşma yapmıştır. Komşu illerden de işyeri hekimlerinin katılım sağladığı
eğitim günleri 3 gün sürmüş ve son güne kadar geniş katılımcı sayısı ile önemli bilgiler paylaşılmıştır.
Kocaeli Tabip Odası
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
Dr. Hakkı UYSAL
21.04.2018
Emekli Hekimler Komisyonu Çalışma Raporu
TTB Emekli Hekimler Komisyonu’nun daveti üzerine 5-6 Kasım 2016 tarihinde Bursa’da yapılan kol
toplantısında Odamız Dr. Ahmet Durukal tarafından temsil edildi. Bu toplantıda emekli hekimlerin
sorunlarını saptamak için İstanbul Tabip Odası tarafından yaptırılan anket çalışması sonuçları ve çözüm önerileri tartışıldı. Emekli hekimlerin öncelikli sorunlarının insan sağlığına yaptığımız katkılarla
bağdaşmayan düşük emekli aylıkları, huzur evi ve sosyal mekan ihtiyacı, emekli hekimlere sağlık
kuruluşlarında deontoloji çerçevesinde davranılması ve indirimli ücretler alınması olarak sıralandı.
Bu amaçlar doğrultusunda çalışmak ve odamızın katkılarını sağlayabilmek için Odamız bünyesinde Emekli Hekimler Komisyonu kurulması gerekiyordu. Emeklilerimize çağrıda bulunuldu. Önemli sayıda büyüğümüz toplantıya geldi ve çok değerli katkılarda bulundu. Komisyon seçimi yapıldı. Dr. Ahmet Durukal (Başkan), Dr. Ömer Faruk Gerek ve Dr. Fatih Mehmet Çağlar görev aldılar.
17-18 Aralık 2016 tarihinde Kol toplantısı için Kocaeli Tabip Odası görevlendirilmişti. Organizasyon
yapıldı. TTB Emekli Hekimler Komisyon Başkanı Dr. Erdinç Köksal, üye Dr. Derman Boztok, Ankara,
İstanbul, Bursa, Çanakkale, Eskişehir ve Tekirdağ oda temsilcilerini çok sayıda üyemizin de desteğiyle ağırladık. Görüş ve önerilerle çok yararlı bir toplantı oldu. Sonrasında konuklarımızla bir akşam
yemeğinde bir arada olduk. Ertesi gün İzmit’in önemli değerlerini tanıttığımız, Sayın Numan Gülşah’ın
rehberliğinde, bizlerin de çok yararlandığı bir program uyguladık. Konuklarımız çok mutlu ayrıldılar.
22-23 Nisan 2017 günleri kol çalışmaları Tekirdağ Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleşti. Bu toplantıya Odamızı temsilen Dr. Ahmet Durukal ve Dr. Ömer Faruk Gerek katıldı. Dr. Erdinç Köksal
(Başkan) ve Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale, Manisa ve Denizli oda
temsilcilerinin katılımı ile güzel bir toplantı oldu. Mart 2016 da devlet yetkililerince sözü verilen ve sonra unutulan 1000 TL aylık artışı konusunda ümit verici bazı gelişmeler olduğu öğrenildi. Özel sağlık kuruluşlarında indirimli fiyatlar ve deontoloji konusunda somut bir gelişme olmamıştır. Kol faaliyetlerinin yaygınlaştırılması anlamında emekli hekim
komisyonu kuran oda sayısı 19 olmuş ve önemli bir gelişme sağlanmıştır. Ancak tabanı genişletme ve geleceğin emeklisi genç meslektaşların konuya duyarlı kılınma çalışmaları halen yetersizdir.
7-8 Nisan 2018 tarihinde Edirne Tabip Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen
Emekli Hekimler Toplantısına odamız adına Dr. Ömer Faruk Gerek katılım sağlamıştır.
Saygılarımızla.
Kocaeli Tabip Odası
Emekli Hekimler Komisyonu
Dr. Ahmet Durukal
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KOCAELİ TABİP ODASI AİLE HEKİMLİĞİ KOMİSYONU 2016-2017 FAALİYET RAPORU
Bu dönemde komisyonumuz iki adet komisyon toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda Aile Hekimliği ile ilgili gerek mevzuat gerekse uygulama sırasında ortaya çıkan tüm soru ve sorunların çözümü noktasında ilimizde 1. Basamakta örgütlü emek örgütleri ile işbirliği yapılmasına, bu amaçla Kocaeli Tabip Odası öncülüğünde Kocaeli Aile Hekimleri Derneği ve Sendikalarla birlikte ortak çalışmalar
yürütülmesine karar verilmiştir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından çalışmaları son aşamaya getirilmiş
olan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği çıktığı anda çalışanların hak kayıpları yönünden
değerlendirilmesi ve sonrasında yapılması gereken hukuki mücadele ve kamu oyunu bilgilendirme
noktasında yol haritası oluşturmak için bir çalışma grubu oluşturulmasına uygun olacağı görüşü oluştu.
Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHK) genişletilmiş toplantısı 22 Nisan 2017 tarihinde
Ankara'da TTB binasında gerçekleştirildi. Toplantıya ilimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa KARA ve Aile Hekimliği Komisyonu başkanı Dr. Recep İPÇİ katılarak odamızın görüş ve önerilerini sundu. Toplantıda Sağlık Bakanlığı'nın birinci basamak sağlık hizmetlerinde yapmayı düşündüğü değişiklikler ve bunun için yaptığı hazırlıklar kamuoyuna yansıdığı kadarıyla değerlendirilerek
bu konuda görüş oluşturuldu, yapılacakların çerçevesi belirlendi. Ayrıca Birinci basamakta örgütlü
dernek ve sendikalarla olan ilişkiler değerlendirilerek, şimdiye kadar olduğu gibi sağlık çalışanlarının sorunlarını ortaklaştırıp birlikte tutum almaları, çözüm yolları geliştirmelerinin önemi dile getirildi.
Ortak
sorunlarda
örgütler
arasındaki
diyalog
ve
ortak
hareket
etme
yeteneğinin
daha
da
geliştirilerek
artırılmasının
gerekliliği
öne
çıktı.
Dr. Recep İPÇİ

Dr. Sibel GÖREN
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KOCAELİ TABİP ODASI ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU
2017-2018
1-22.02.2017 tarihinde toplanmış olup, aşağıdaki kararları almıştır.
a) Tabip Odaları hekimlerin özlük hakları ile ilgili çalışmalarını yeterince üyelerine duyuramıyor. Bültenlerin e-mail ile üyelere iletilmesi daha sağlıklı olacaktır.
b) Toüz birlikten doğduğuna göre üyelerimize özlük haklarının kotasının konusunda birlik çağrısı
yapmalıyız.
c) Özel hekimlerin şirketler üzerinden özel hastanelerle sözleşme yapması ve taşeronlaşması, hak
kayıplarına yol açmaktadır.Hekimler açısından ideal olan hekimlerin kendilerinin özel hastaneler
ile sözleşme yapmalarıdır.Dolayısı ile Bağkur’lu değil SSK’lı olmaları özlük hakları açısından daha
avantajlıdır. Özel hekimler hak edişlerini ise serbest meslek makbuzu ile tahsil etmelidirler. Yasal
düzenlemenin bu şekilde değiştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
d) Tabip odaları özelde çalışan hekimler için matbu sözleşmeler hazırlamalıdır. İdeal olanın bu sözleşmelere tabip odası onayının konulmasıdır.
e) Sözleşmeleri tabip odasının onaylaması iş güvencesini sağlayacaktır. Sözleşmede haksız fesih
durumunda tazminat maddesi olmalıdır.
f) Tabip Odalarının çalışma belgesi vermesi tüm özel hekimler için zorunlu olmalıdır. Bu belge düzenlenirken tabip odası tarafından hazırlanan sözleşme de hekime verilmeli ve hekimin tabip odası
sözleşmesini özel hastaneye götürmesi teşvik edilmelidir.
g) Tabip Odası web sayfasında özel hastane ile sözleşme yapılırken kanun, yönetmelik ve kurallar
açıklanmalıdır. Bu kılavuzda dikkat edilmesi gereken noktalar tek tek açıklanmalıdır.
h) Özel hekimlerin SSK’ya bildirilen sözleşmedeki maaş tutarları kamudaki benzer statüdeki hekim
maaşlarından az olmamalıdır.
ı) özel hekimler için yerel asgari ücret tarifesi tabip odalarınca çıkarılmalıdır.
2- 21-22 Ocak 2017 tarihinde İzmir’de düzenlenen Türk Nöroşirürji Derneği’nin Özlük Hakları Kurultayı’na Odamızı temsilen KTO Özel Hekimlik Komisyon Başkanı Dr.Kemal Keşmer katılmıştır.
(Raporu ektedir)
3- 12 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm
Arıyoruz Çalıştayı” na Odamızı temsilen KTO Özel Hekimlik Komisyon Başkanı Dr.Kemal Keşmer
katılmıştır.
Kurultayda sunduğu bildiri ve kurultay kitapçığı ektedir.
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21-22 OCAK 2017 TARİHLERİNDE İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN “TÜRK NÖROŞİRÜRJİ
DERNEĞİ ÖZLÜK HAKLARI KURULTAYI” RAPORU
Kurultay, Türk Nöroşirürji Derneği başkanı Prof.Dr. Talat Kırış’ın açılış konuşması ile başladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Önder Okay “Nöroşirürji ve İnsan Gücü” adlı
konuşmasında ülke nüfusunun giderek yaşlandığını belirterek konuşmasına başladı. Hekim sayısındaki artışa rağmen 100.000 kişiye düşen uzman sayısının AB ye göre düşük olduğunu belirtti. İstatistiklerde Sağlık Bakanlığı 2014 yılı verilerini kullandığını belirtti. Buna göre nitelikli hasta
yataklarının %51.3’ü Sağlık Bakanlığının (SB), %18.9’u üniversitelerin ve %29.7 si ise özel sektörün elinde bulunuyor. YBÜ yataklarının ise %41.6sıSB’nın, %18.9 u üniversitelerin ve %40.5
i ise özel sektörün elinde bulunuyor. Yatak sayısı oranlarında gelişmiş ülkeler 54/100.000 ortalamasına sahipken, Türkiye 26.6/100.000 ile hala gerilerde yer almaktadır. Yıllık muayene sayısı
2002 de 170 milyon iken, 2014 de 643 milyona yükselmiştir. Bu da kişi başına muayene oranının3.1’den 8.3’e yükselmesi demektir. Kişi başına hekime müracaat oranında dünyada ön sıralardayız. Yine 2002 de yılda 1.5 milyon ameliyat yapılırken, 2014’de yılda 5 milyon ameliyat yapılmıştır. Her yüz başvurudan 1.2 si opere edilmektedir. 2014 yılında 14.741.000 hasta yatışı olmuştur.
Ülkemizde 2000 beyin cerrahisi uzmanı olup 1/50.000 oranı ile AB ortalamasının üzerindedir. Kamuda çalışan bir nöroşirürji uzmanı ortalama 240/yıl ameliyat, 6840/yıl poliklinik muayenesi yapmaktadır.
Ülkemizde toplam 86 tıp fakültesi, 71 SB eğitim araştırma hastanesi bulunmaktadır. Nöroşirürji ve kalp damar cerrahisi uzmanı ortalamalarında AB’nin üzerinde iken, meslek hastalıkları uzmanı, fizik tedavi teknisyeni, hemşire, yardımcı sağlık personeli açısından AB’nin çok
gerilerindedir. Amerikan verilerine göre Nrş asistanlığı 1.200.000 USD’ına
malolmaktadır.
Temel sorunlarımızdan birisi hekim sayısı, uzman sayısı ve asistan sayısı nasıl belirlenmelidir.Amerika ve
Avrupa arasında fark vardır.Avrupa da oranlar daha fazladır. Uzmanlık dernekleri ve TTB asistan ve uzman
sayısında aktif rol almalıdır. Eğitimin akreditasyonunda yani eğitim kliniklerinin akreditasyonunda da uzmanlık dernekleri aktif rol almalıdır. Ülkemize özgü sorunlardan biri de eğitim kliniklerinin yardımcı sağlık
personeli bulamadığı için, işgücünü asistan ile kapatmaya çalışmalarıdır. Bunu yanlış olduğu vurgulandı.
Bu konuşmanın ardından yapılan tartışmalarda bilirkişi raporlarına “komplikasyon” yazmanın hukuki açıdan sakıncalı olduğu, “öngörülebilir ve kabul edilebilir risk” demek gerektiği belirtildi.
İkinci konuşmada Ankara Eğitim Araştırma Hastanesinden Doç.Dr.Ali Dalgıç “Geri Ödeme Kurumları” nı anlattı. Sağlıkta dönüşüm ile tam gün yasası geri getirildi. Hasta müşteri olarak kabul
edildi. Tüketici tatmini sağlıkta dönüşümün hem gerekçesi hem amacı olmuştur. Bu dönüşümle
sağlık hizmetinin sunumu ve finansmanı ayrılmıştır. Yakın gelecekte tamamlayıcı sağlık sigortası
getirilmesi planlanmaktadır. Bu süreçte hekimler sınıfsal değişime uğramış emekçi olmuşlardır.
Zorunlu meslek sigortasında Nrş’nin katsayısı 1.7 olup diğer branşlara göre prim ödemesi daha
yüksektir. SUT işlem puanları ve HUV değerlendirmesinde bu durum göz ardı edilmektedir.
Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Op.Dr. Osman Acar konuşmasında 65 yaş öncesi emekli hekimlerin 10.000 tl maaşla SGK da sözleşmeli incelemeci olabileceğini belirtti.
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Adana Tabip Odası Başkanı Doç.Dr.Ali İhsan Ökten “Geri Ödeme Kurumları” ile ilgili konuşmasında iki çeşit geri ödeme olduğunu belirtmiştir. Birincisi yıllık hizmet bedeli karşılığı global bütçeden
alınacak payın pazarlıkla belirlendiği global bütçe uygulamasıdır. İkinci uygulama ise işlem başına
alınan hizmet bedeli uygulamasıdır. Kamu hastaneleriglobal bütçe ile hizmet bedellerini almaktadırlar. Üniversitelerin çoğu ve özel sektör ise işlem başına fatura karşılığı hizmet bedellerini almaktadır. SGK sağlığın genel finansörü durumundadır. Sağlık hizmetleri sunucuları ise kamu hastaneleri,
üniversite ve özel sektör olarak üçe ayrılmaktadır. Son zamanlarda SGK, üniversiteler ile de global bütçe sözleşmesi yapmaktadır. Bu sözleşmeler üç yıl geriye doğru hizmet bedelinin ortalaması
alınarak belirlenmektedir. Daha sonra yatak sayısının artması, YBÜ yatak sayısının artması, yeni
teknolojik cihaz yatırımı ile global bütçeden alınan pay artırılabilmektedir. Global bütçe uygulamasına geçen üniversitelerin faturaları incelenmemektedir. Ancak hem işleme dayalı geri ödemede,
hem de global bütçeden pay alınan durumlarda üniversiteler için sorun mevcuttur. İşleme dayalı
geri ödeme sisteminde üniversitelerin temel bilimlerinin maliyetini, eğitim ve araştırma faaliyetlerini
SGK dan alınan hizmet bedeli ile karşılanmaya çalışılmakta olup, bu durum üniversiteleri ekonomik
olarak zorlamaktadır. Aynı durum global bütçe uygulamasında da bilimsel çalışmalar için geçerlidir.
Tanı İlişkili Gruplar (TİG) uygulaması, ICD kodları üzerinden, hastaları tanı ile ilişkili olarak gruplara ayırır. Amerika’da geliştirilen bu sistemde, benzer grupların maliyetinin benzer olacağı düşünülerek, benzer hasta gruplarının benzer fiyatlandırılması amaçlanmıştır. Burada ana tanıya ek olarak hastanın yaşı, ek hastalıkları göz önünde bulundurulur. TİG de 661 bağıl değer
kullanılır. Burada benzer hastaların geri ödemesi aynı olduğundan yatış süreleri azalmış ve maliyetlerde anlamlı düşüşler saptanmıştır. Bu yöntemin daha adaletli geri ödeme olduğu sayılmaktadır.
Ulusal sağlık politikalarında SB, SGK, TTB, ve sendikalar birlikte çalışmalıdır.
Hekim
sözleşmeleri
tabip
odaları
tarafından
onaylanmalıdır.
Hasta
memnuniyetinin
%35
den
%75
e
çıktığı
iddia
edilen
bir
ortamda
şikayetlerin
ve
şiddetin
artmasını
neyle
açıklayabiliriz?
Türkiye bütçesinin %5.3 ü , ABD bütçesinin %16.4 ü sağlığa ayrılmaktadır.
Op.Dr.Haluk Özer ise “Özel Sektör” ile ilgili konuşmasında performans sistemi sayesinde herkesin herşeyi yapmaya çalıştığını dolayısı ile özelleşmenin azaldığını belirtmiştir. SUT fiyatlandırması 2007 den beri değişmemiştir ve fiyatlar revize edilmelidir.
Manisa
üniversitesi’nden
Prof.Dr.Cüneyt
Temiz
konuşmasında
ülkenin
anayasası değiştirilerek sosyal devlet olmaktan çıkarıldığını belirtmiştir.
Tıp eğitiminde
mevzuat
dersi
olması
gerekmektedir.
Dökümantasyon
eksikliği
mevcut.
Yerli teknolojik üretimin olmaması sağlık harcamalarının artmasındaki etkenlerdendir.
SUT’da
maliyetini
karşılamayan
“sakrektomi”
gibi
ameliyat
fiyatları
var.
Prof. Dr. Suat Öktem, sağlıkta şiddet için tabip odalarının şiddet hatlarının çalıştırılması gerektiğini
belirtti. Şiddet için sağlıklı istatistiklerin oluşturulmasının önemli olduğunu vurguladı. Gündemde olan
sağlıkta şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmasının caydırıcılık saçısından önemini vurguladı.
Çalışma Bakanlığı İlaç Daire Başkanı Op.Dr.Mustafa Öztürk konuşmasında 2014 yılı verilerine göre 54 milyar yıllık kamu sağlık harcaması olduğunu, bunun 24 milyarının ilaç gideri ve 4 milyarının tıbbi malzeme gideri olarak gerçekleştiğini belirtmiştir.
Tıbbi malzeme giderlerinin kamu sağlık harcamalarının %8.7 sini oluşturduğunu ve bu harcamaların %30 unun ortopedi ve %15 inin nöroşirüji branşına ait olduğunu söylemiştir.
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Kamu
hastanelerine
27
milyar
götürü
usul
ödeme
yapılmaktadır.
TTB Hekim Uygulamaları Veri Tabanı sorumlusu Uzm.Dr.Raif Kaya 2008 den sonra TTB Asgari Ücret Tarifesi kitapçığı basmadığını belirtti. Bunun yerine Hekim Uygulamaları Veri Tabanının (HUV)
elektronik ortamda abone olanlara hizmet verdiğini SUT un da bu tarifeden yaralandığını belirtmiştir.
2006 yılında yapılan kanun değişikliği ile TTB Asgari Ücret Tarifesinin uyulma zorunluluğu kaldırılmış
ve “rehber ücret tanımı” getirilmiştir. Böylece “asgari ücret tarifesi” “TTB referans ücret tarifesine”
dönüşmüştür. 2016 yılında 1600 yeni işlem kodu eklenerek 8000 işlem koduna ve 2017 de 8302
işlem koduna ulaşılmıştır. Ayrıca HUV-SUT eşleştirmesi yapılmaya başlanmıştır. HUV da hekimlik
ücret tarifesi vardır. SUT da ise hekimlik ücretinin yanında malzeme, hastane masrafları dahildir.
Yaklaşık SUT’un %59’u hekimlik ücreti olarak değerlendirilir. HUV da değerlendirme, hesaplama,
arama butonları mevcuttur. HUV da komplikasyon ile malpraktis ayırımı da yapılmaya başlanmıştır.
TTB BÖLGE KATSAYISI X HUV:İŞLEM FİYATI
Özlük hakları kurultayı tekrar toplanmaya karar vermiştir. Kocaeli Tabip Odası eski başkanı olarak
toplantı tartışmalarında sürekli görüş ve önerilerimi sundum. Kurultayın sonuç bildirgesi daha sonra
yazılı hale getirilecektir. Kurultayda alınan karar ile özlük hakları komisyonuna üye olarak seçildim.
Kocaeli Tabip Odasının üyelerinin çoğunun özelde çalışan hekimler olması nedeniyle, özel hekimlerin
özlük haklarının ele alınacağı komisyon toplantısının en kısa zamanda yapılması planlanmaktadır.
Dr.Kemal Keşmer
KOCAELİ TABİP ODASI
ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU ÜYESİ
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İNŞAASI PLANLANAN“KENTSEL KATI
ATIKTAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ”PROJESİYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME RAPORU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi(KBB)tarafından yapılması planlanan “Kentsel Katı Atıktan Enerji Üretim Tesisi” ile ilgili haberler kentimizde aşırı hassasiyet yaratan bu
konu olması nedeniyle, şehrin Akademik Odalar Birliği tarafından tüm boyutlarıyla, bilimsel ve gerçekçi yaklaşımla değerlendirilmiş olup raporlanmış bulunmaktadır.
Raporlama sürecinde Kocaeli Akademik Oda Temsilcilerin katıldığı çok sayıda toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, konuyla ilgili olarak, 31/10/2016 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreterliğinden evsel atık yakma tesisi konusunda brifing alınmıştır. Bunun sonrasında yapılan toplantıda,yapılması planlanan atık yakma tesisi ile ilgili olarak yapılmaya çalışılan projeyi detaylarıyla
öğrenmek amacıyla hazırlanan 30 adet soru, tekrar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne cevaplanması
için yazılı olarak iletilmiştir. Bu konuları içeren teknik toplantı, 22/12/2016 tarihinde, Kocaeli Büyükşehir
Belediye’sinde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda, karşılıklı görüş alışverişi yapıldıktan sonra, İzaydaş
ziyaret edilmiş ardından proje kapsamında inşa edilmesi planlanan tesisin KBB ilgililerince yapılması
öngörülen
yer
heyet
tarafından
gezilerek
görülmüş,
yerle ilgili tüm özellikler detayları ile değerlendirilerek işbu rapor hazırlanmıştır.
Raporun Amacı
Kentler, tüm kent yaşayanlarının ve dinamiklerinin ortak yaşam alanıdır. Akademik Meslek Odaları Birliği olarak; yaşam alanlarımızın geliştirilmesi, sürdürülebilir kılınması ve gelecek kuşaklara
sağlıklı yaşam alanları olarak ulaştırılması sorumluluğunu taşımaktayız. Bu kapsamda ilimizle ilgili sorunların çözümünde, yatırımcı işleviyle görev ve sorumluluk yürütmekte olan kurum ve kuruluşlarımızın hata yapmasını azaltacak ve kent yaşamını riske atacak olası olumsuz sonuçların önlenmesine katkı sunmayı vazgeçilmez görev ve sorumluluk olarak kabul etmekteyiz.
Bu çerçevede temel amacımız, Kocaeli’de atık yönetimi ve bertaraf yöntemleri konusunda halkımızı doğru bir şekilde bilgilendirmektir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yapmayı planladığı ve kamuoyuna açıkladığı “Kentsel Katı Atıktan Enerji Üretim
Tesisi” projesi ile ilgili olarak değerlendirme ve önerilerimizi projenin tarafları ve kamuoyuyla paylaşarak konunun muhataplarının ve kent kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sağlamaktır.
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PROJEYLE

İLGİLİ

KOCAELİ

AKADEMİK

ODALAR

BİRLİĞİ’NİN

ÖNERİLERİ

Son 20-30 yıldır ilimizde hızlı ve çarpık bir konut ve sanayi yapılanması ile havamız, toprağımız, sularımız hızla kirlenmiştir. İzmit Körfezi kent halkının gereksinimleri açısından kullanılamaz hale gelmiştir. Kırk dört (44) liman ile körfez, kente adeta yabancılaşmıştır. TUİK verilerine göre özellikle akciğer hastalıkları ve kanser olgu sayıları ülke ve dünya ortalamasının
üzerinde olup giderek artmaktadır. Yani, bir anlamda kente göçle gelen tüm yurttaşlarımızla birlikte bu kentin yaşayanları yaşamlarını, sağlıklı yaşamlarını verdiler, vermeye devam ediyorlar.
Kocaeli'de

kişi

başı

üretilen

atık

miktarı

yaklaşık

olarak

günde

1kg

dır.

•
Konutlardan günde 1.700 ton evsel atık, Endüstriyel kuruluşlardan ise günde 200 ton evsel nitelikli katı atık çıkmaktadır. Bunun yaklaşık olarak 1000 tonu, Batı Kocaeli’den (Gebze-Dilovası-Darıca- Şekerpınar) kalan 900 ton ise, İzmit başta olmak üzere, Doğu ve Güney ilçelerinden üretilmektedir.
•
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi verilerine göre; Kocaeli’deki atıkların içeriğinin % 49’unu organik
içerikli atıklar, %31’ ini de geri dönüşümlü ambalaj atıkları (kağıt-metal-cam-plastik)oluşturmaktadır.
Evsel Atık -Çöp- sorunun çözümü için en önemli adımlar, atık oluşumunun önlenmesi ile ilgili çalışmalar kaynakta ayrıştırma ve gerikazanım’ dır. Bu gerçekleştirildiğinde;
1.
Evsel
atık
hacmi
azalır,
böylece
bertaraf
ve
uzaklaştırma
harcamaları
önemli
derecede
düşer
(Ekonomik
Yarar
Sağlanması).
2.
Enerji
harcaması
azalır
(Ekonomik
Yarar
Sağlanması).
3.
Doğal
kaynaklar
korunur
(Çevrenin
Korunması).
•
Evsel atıkların,
kaynağında ayrıştırılması
ancak halkın, kentsakinlerinin, yerelyönetimlerce,
ilgilitümkurumlarınelbirliğiileeğitilmesivebilinçlendirilmesiilebaşarı
labilir.İlimizin
tüm dinamiklerinin aktif katılımıyla yarınlara ertelenmeden adeta bir seferberlik düzeyinde hemen bugünden uygulanacak bir eğitim ve uygulama çalışmasına Akademik Odalar Birliği olarak
tüm birikim güç ve olanaklarımızla katılmaya hazırız. Türkiye’ye de örnek olacak böylesi bir proje hemen hazırlanarak uygulamaya geçirilmelidir. Buna en kısa sürede başlanması halinde dahi
5-10 yıl alabilecek bir süreye ihtiyaç vardır. Yıllardır ihmal edilmiş, geç kalınmış bir durumdur.
•
Kompostlaştırma ve evsel atık toplama alanlarının iyileştirilmesi rehabilitasyonunun yapılması acilen gereklidir. Organik malzeme (bitkisel veya hayvansal kökenli) bu şekilde geri dönüştürülmeli ve son çözüm olan yakılmak yerine, doğada yeniden yaşam döngüsüne katılmalıdır.
•
Kocaeli’deacilenevselkatıatıkdepolamaalanlarınaihtiyaçbulunmaktadır.
Ulaşım
yoğunluğu nedeniyle Kentin Doğu ve Batı yönünde 3 yada 4 yer belirlenerek, kapasiteleri nispeten daha küçük alanlar oluşturularak, kıraç, tarım için kullanılamayan ve çevresel etkilerin minimum olacağı
alanlar kullanılarak bu gereksinim karşılanmalıdır.
•
Kocaeli’nin geleceği için, çevreyle bütünlük taşıyan orman ekosisteminin ortasına, “Evsel Atık Yakma” tesisini hançer gibi saplamayı düşünmek, bilimsel doğruların reddidir ve bu yanlıştan bir an önce dönülmesi, en uygun yaklaşım olacaktır.
Kocaeli Tehlikeli atıkların yakıldığı bir tesis (İzaydaş) ile halihazırda tüm ülkeye hizmet vermektedir.
Bu anlamda ülkeden alacaklı durumundadır. Toprak bütünlüğü olarak Türkiye’nin en küçük
illerinden
biri
olan
Kocaeli’nin
ülke
ekonomisine
yapmış
olduğu
katkı tartışılmazdır. Bu nedenle Enerji Üreten Tesis başlığı altında kastedilen “Evsel Atık Yakma Tesisi” Kocaeli geleceği için yapılabilecek en büyük yanlıştır.
•
Evsel
atıkların
yönetimi,
komşu
illerle
beraber,
bölgesel
bir
bakış
açısıyla
ele
alınmalı,
sorunun
çözümü
bu
yaklaşımla
yapılmalıdır.
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Yer seçiminde Kocaeli’yi etkileyen Rüzgarların yönü yeterince dikkate alınmamıştır.
Kocaeli’de otuziki yıllık gözleme göre, yıllık en fazla esen rüzgar 3411 ile SE (Güneydoğu), daha sonra
3265 ile WNW (Batı Kuzeybatı) yönünden gelmektedir. Bu veriler dikkate alındığında Kocaeli’de hakim
rüzgarlar şehrin kuzeyinden güney ve güney batı istikametine doğrudur. Bu özellikleri nedeniyle de Umuttepe’de öngörülen alan uygun bir yer değildir. SE rüzgarları tahtalı göleti ve etrafındaki mahalleleri, WNW
rüzgarları ise İzmit merkez ve Sepetçi göleti ve Kandıra yolu civarındaki yerleşim yerlerini etkileyecektir.
Evsel
Atık
ğı
üzerine

yakma
etkileri

çok

tesislerinin
sayıda

çevre
olumsuz

ve
etkisi

insan
sağlıbulunmaktadır.

Atık yakma tesisleri, sayısız toksik kimyasallar yaymaktadırlar. Tesislerden atmosfere verilen
emisyonlar
hava
akımlarıyla
tesislerden
çok
uzaklara
gidebilmekte,
havadan yeryüzüne inip toprağa çökelmekte, yüzey sularına karışabilmekte, buharlaşma yoluyla tekrar sudan havaya geçebilmektedirler. Kül ve cüruflardaki kirleticiler depolama alanlarındaki toprağa, oradan sızıntı sularıyla yeraltı sularına karışabilmektedir.
Kirleticilerin
potansiyel
etkileri
en
çok
yakma
tesislerinde
çalışanlar
ve
yakın
bölgelerde
yaşayanlarda
ortaya
çıkmakla
beraber
emisyonların yayılımıyla uzak bölgelerde yaşayanları da etkileyebilme özelliği taşımaktadır.
Yakma ile ortaya çıkan ve Dünya Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından kanserojen olarak tanımlanan PCDD/PCDF (Dioksin/Furan) ve benzeri bileşikler, PAH, sayısız uçucu organik bileşik, ağır
metaller gibi kimyasalların çoğu kalıcı, biyo birikimli (yaşayan organizmaların dokularında biriken)
ve toksiktirler. Bu üç özellik, onları insan sağlığı için tehlikeli olan kimyasallar sınıfına sokmaktadır.
Solunum yolu hastalıklarında artış, yetişkinlerde ve çocuklarda astımın alevlenmesi, akciğer
fonksiyonlarında bozulma ile ilişkilendirilebilir. Kısa dönem partiküler madde (PM)
artışları
geçici
sağlık
sorunları
oluştururken,
PM
kirliliğine uzun dönem maruz kalmaya bağlı olarak birikimsel etkiler yaratmaktadır.
Avrupa Komisyonu'na göre insanların dioksin maruziyetinin %90'dan fazlası gıda kaynaklı olup bunun %80'i hayvansal gıdalarla olur. Koyun, inek veya tavuk gibi hayvanların yemlerle birlikte aldığı dioksin, hayvanların yağ dokusunda birikir. Aynı durum, dioksinle kirlenmiş sularda yaşayan
balıklarda da ortaya çıkar ve kontamine hayvanları tüketen insanlarda dioksin birikimi tehlikeli
boyutlara ulaşabilir. Dioksin ve benzeri bileşikler oldukça düşük dozlarda bile canlıları etkileyebilen
maddeler olduğundan uzun süre bu kimyasallara maruz kalınması, canlılarda önemli sağlık problemlerine sebep olabilir. İnsan dokularında 5-10 yıl arasında kalabilir, yağ dokusu, kan ve anne sütünde
bulunabilirler.
Uzun
dönem,
dioksin
v
ebenzeri
bileşiklere
düşük
dozlara maruz kalmak bağışıklık sistemi,sinir sistemi,hormon ve üreme sisteminde çeşitli bozukluklara yol açar. DNA ve genlere toksik etki göstererek mutasyonlara neden olma
durumu nedeniyle de kanser oluştururlar. Grup 1 karsinojen olarak tanımlamışlardır.
Hangi bileşiklerin hangi hastalıklara yol açtığı raporda detaylı olarak belirtilmiştir. Elde edilen tüm
veriler, gelişmiş ülkelerde yakarak atıkların uzaklaştırılması sonucu tesislerin çevrelerinde yaşayan insanlar ve doğa bileşenleri üzerinde yapılan çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Yani gelişmiş ülkelerin deneyimleridir. Bu bağlamda yapılan hataları ülkemizde tekrar deneyimlemeye gerek yoktur.
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KOCAELİ AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ
Çevre Mühendisleri Odası
Kocaeli Şubesi Kocaeli Tabip Odası
Kocaeli Barosu
Orman Mühendisleri Odası
Kocaeli Temsilciliği Ziraat Mühendisler Odası
Kocaeli Temsilciliği Makina Mühendisleri Odası
Kocaeli Şubesi Kimya Mühendisleri Odası
Kocaeli Şubesi Jeoloji Mühendisleri Odası
Kocaeli Temsilciği Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği
Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi
Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi
Peyzaj Mimarlar Odası
Kocaeli Temsilciliği
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Doğu Marmara Temsilciliği
Kocaeli Diş Hekimleri Odası
Kocaeli Eczacı Odası Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası
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BASIN AÇIKLAMASI, TOPLANTI, ZİYARET VE ETKİNLİKLERDEN BAZI KARELER

İşçi
Sağlığı
ve
kültesi
Dekanı

İşyeri
Prof.

Hekimliği
Dr.

Komisyonunun
Zafer
Utkan

KOÜ
ile

Tıp
Fagörüşmesi

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak tüm işyeri hekimlerinin ortak sorun yaşadığı konulara yönelik çalışmalara devam etmekteyiz. Bu kapsamda odamız İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak ilimizde görev yapan işyeri hekimlerinin yetkilendirildiği kurumlardaki
çalışanların meslek hastalığı ön tanısı/şüphesi ile ilgili durumlarda karşılaştıkları zorluklar hakkında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer UTKAN ile toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya oda komisyon üyelerinden Dr. Ömer Faruk GEREK, Dr. Aykut ÇELİK, Dr. Ayfer ÖZ
ve Dr. Hakkı UYSAL, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ katılmışlardır.
Toplantıda özellikle ilimizin göz bebeği olan üniversite hastanesinde yer alan Halk Sağlığı, Göğüs Hastalıkları ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı yapılarının altında değerli çalışmaların yapılabileceği İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalının oluşturulması için modellerin incelemesi ve komisyonumuz tarafından yapılan araştırmaların sonuçları aktarılmıştır. 29 Mayıs 2017
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İzmit

Santral

Aile

Sağlığı

Merkezi'ne

geçmiş

olsun

ziyareti.

Geçirdikleri kaza sonrası durum değerlendirmesi ve tekrar geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak için
Kocaeli Halk Sağlığı Müdür Yardımcımız Dr. Mehmet Yılmaz , İzmit Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu
Hekimi Damla Taşdelen Tosun, Kocaeli Aile Hekimleri Derneği başkanı Dr. Recep Pehlivan , Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mustafa Kara, Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı
Ömer Çeker birlikte İzmit Santral Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarını ziyaret ettiler. 22 Haziran 2017

Üyelerimizin 30 Ağustos Cumhuriyet Bayramı mesajla ve web sayfamızda kutlandı.
30 Ağustos 2017
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17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremini Unutmadık

9
Ekim
İşyeri
Hekimleri
ile
Elektronik
Ortamda
Reçete
Düzenleme
Odamızın İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu son günlerde işyeri hekimlerinin elektronik ortamda
reçete yazma zorunluluğu ile ilgili bölgemizde aktif işyeri hekimliği yapan değerli meslektaşlarımızın da
katkısıyla 9 Ekim 2017 tarihinde odamız eğitim ve konferans salonunda geniş katılım ile bilgilendirme
toplantısı düzenlemiştir. İşyeri hekimlerinin asli görevi olmamasına rağmen hekimlik meslek etiği ve tıbbi
deontoloji prensipleri çerçevesinde dünya üzerinde “tedavi etme” ve “ iyileştirme” hakkını kullandığında
hastaların tedavi masraflarını sigorta sisteminden temin edebilmeleri amacıyla elektronik ortamda reçete düzenleme ile ilgili sorumluluklar ve uygulamalar hususunda üyelerimize bilgi verildi. 9 Ekim 2017
28
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Kocaeli Emek ve Meslek örgütlerinin çağrısıdır….
DİSK-KESK-TMMOB-TTB
10 Ekim Ankara Gar Katliamı Anması
10 Ekim Salı
Yer:İnsan Hakları Parkı
Saat:18:00
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ŞÜKRÜ ARACI ORTAOKULU
KOCAELİ TABİP ODASI BAŞKANI
Prof. Dr. AYNUR YAZICI KARADENİZLİ
“Okulda-evde hijyen-temizlik ve soğuk algınlığı-nezle vb. hastalıklardan korunma” semineri
05 Ekim 2017

Kocaeli Trabzonlular Derneği Kadın Kolları Kocaeli Tabip Odasında
ziyareti
13 Ekim 2017
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni
29 Ekim 2017

10 Kasım Çelenk Sunma Töreni
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“Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleşti.
12 Kasım 2017
Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm
Arıyoruz Çalıştayı” 12 Kasım 2017 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşti.
Çalıştaya
İstanbul’da
çalışan
hekimlerin
yanı
sıra;
İzmir,
Antalya,
Ankara,
Muğla,
Bursa,
Kocaeli,
Gaziantep,
Mersin,
Samsun
Tabip
Odalarından ve Tük Dişhekimleri Birliği, İstanbul Dişhekimleri Odası temsilcileri de katıldı.
Çalıştayda; Neoliberal Politikalar Işığında Sağlıkta Dönüşüm, Muayenehanelerin Sorunları ve Geleceği, Özel Sağlık Sektöründe Hekim Sorunları, Hekimlikte Reklam ve Tanıtım, Kişisel Sağlık Verileri ve Özel Hekimlik, Birden Fazla İlde Çalışma konuları değerlendirildi.

23 Kasım 2017 Kocaeli Eczacı Odası Ziyareti
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20.11.2017 Kocaeli Tabip Odası Onur Kurulu Toplantısı

6 Aralık Olağandışı Durumlarda İletişim Programı(ODİP)
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5
Av.

Aralık
Murat

Kocaeli

İl

2017
Özveri

Özel
Hekimlikte
ve SGK Müfettişi

Jandarma

Komutanı

Sosyal
Güvenlik
Muhammet Gerçek'in

Osman
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Aslan’ın

Kocaeli

ve
Özlük
Hakları
katılımıyla gerçekleşti.

Tabip

Odası

Ziyareti
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26

Aralık

2017

Üyelerimizle

Yeni

Yıl

Marmara Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı.
23 Aralık 2017

38

Buluşması
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Marmara Tabip Odaları Bölge Toplantısı 23 Aralık 2017 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Şubesi
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez, Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Alper
Tunga Türkbayrak, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Melahat Cengiz, Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ersin Karagöz ve
Kırklareli Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mesut Gürel katıldılar.
Toplantıda şu konular ele alındı:
– Hekimlerin çalışma koşulları
– Sağlıkta şiddet
– Şehir hastaneleri
– Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif sağlık uygulamaları
– OHAL uygulamaları: İhraçlar, güvenlik soruşturmaları, eğitim hakkı ihlalleri
– Aile hekimliğinde son yasal düzenlemeler
– 14 Mart etkinlik programının tartışılması

10

Ocak

18-21

2018

Ocak

Dr.

Bilal

Bilirkişilik

Kemik’e

Temel

yapılan

Eğitimi
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şiddet

Kocaeli

ile

ilgili

Tabip

basın

Odası’nda

açıklaması

yapıldı.

KOCAELİ TABİP ODASI 2017 - 2018 ÇALIŞMA RAPORU

10

Ocak

TIBBİ
Prof.

Dr.

2018

Derince

Eğitim

UYGULAMA
HATALARI
BAŞAR
ÇOLAK
(KOÜ

TIP

ve
ve

Araştırma

YASAL
FAKÜLTESİ

ADLİ

Hastanesi
SORUMLULUK
TIP
AD.)

Vatan için canını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz… 11 Şubat 2018 tarihinde Web sayfamızda yayınlandı.
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınması ve halen 8
Merkez
Konseyi
üyesinin
gözaltında
tutulması Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen hekimlerce protesto edildi.
4 Şubat 2018 Pazar günü TTB Merkez Konseyi binasında biraraya gelen Tabip Odaları başkan ve üyeleri hekimler, ortak bir basın açıklaması düzenleyerek,
gözaltında bulunan TTB Merkez Konseyi üyelerinin serbest bırakılmasını istediler.

Kocaeli

Demokrasi

Girişiminin

Geçmiş

Olsun

41

ve

Destek

Ziyareti

1

Şubat

2018
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Kocaeli Akademik Odalar Birliği'nin Geçmiş Olsun ve Destek Ziyareti 2 Şubat 2018

DİSK

-

KESK

-

TMMOB

Geçmiş
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Olsun

ve

Destek

Ziyaretleri
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14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri

14 MART 2018 Çelenk Sunma Töreni
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14

Kocaeli
Mart

Mart

2018

Tabip

Tıp

Resmi

Odası

Töreni

KOÜ

Başkanı
Prof.
Bayramı
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Tıp

Dr.

Fakültesi

Aynur
Töreni

Konferans

Salonu

Karadenizli'nin
14
konuşmasından
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Meslekte 60 Yılını Dolduran Dr. Yasin Tansel Ünal Plaketini Vali Hüseyin Aksoy'dan aldı.
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Nostalji

ve

Gelecek

(Üç

Kuşak

47

Buluşması)

15

Mart

2018
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14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri içinde düzenlenen satranç turnuvası, Kocaeli Tabip Odası ve
Kocaeli
Tıp
Fakültesi
tarafından
gerçekleştirilen
programda
maçlar
15
dakika
+
10
saniye
eklemeli
6
tur
halinde
yapıldı.
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14
MART
TIP
BAYRAMI
KUTLAMA
KÖŞELERİNDE
BİLBOARDLARDA
BİR
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AFİŞLERİMİZ
İZMİT'İN
HAFTA
BOYUNCA

EN
GÜZEL
SERGİLENDİ.
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15

Mart

2018

Hayata

Dönüş

Derneği’nin

Kocaeli

Tabip

Odası

Ziyareti

CHP Kocaeli İl Teşkilatı Kadın Kolları'nın 14 Mart Tıp Bayramı Kutlama Ziyareti
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27 Mart 2018 Kocaeli İSİG
Sanayi Risklerini Kim, Nasıl Taşıyor… Çalışırken , hayatımızı kazanırken nasıl
sağlığımızdan
oluyoruz,
nasıl
mesleki
kanserlere
yakalanıyoruz,siyaset
bilimci akademisyen Aslı Odman’ın çevirisi ve sağlık sosyoloğu, fransız halk sağlığı aktivisti “çalışmak sağlığa zararlıdır” kitabının yazarı Annie Thébaud-Mony’nin katılımıyla Kocaeli İSİG Meclisi’nin düzenlediği söyleşi İzmit’te Birleşik Metal İş sendikasında
yapıldı. Söyleşiye aralarında işçi, sendikacı, işyeri Hekimi, iş güvenliği uzmanı, akademisyenlerin aralarında olduğu 100’e yakın kişi katıldı. 18.00 da başlayan söyleşi 21.00’a kadar sürdü.
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BASIMI YAPILAN KİTAPLAR
1- Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun hazırladığı "Kocaeli'de Sanayi Doğa ve İnsan" kitabı Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu kararıyla basılmış olup; Sivil toplum kuruluşlarına ve diğer illerden talep eden kişilere kargo ile gönderilmiştir.

2-Dr.
Akın
Yazıcı'nın
"İçinden
Deniz
Geçen
Yaşamlar"
adlı
öykü
kitabı
Kocaeli
Tabip
Odası
Yönetim
Kurulu
kararıyla
basılmış
olup;
geliri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine burs olarak verilmiş ve verilmeye devam etmektedir.
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3-Kocaeli Akademik Meslek Odaları Birliği Raporu Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu kararıyla basılmış ve dağıtımı tüm illerdeki Tabip Odalarına kargo ile iletilmiştir.

4-Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı'nda Öğretim Üyesi olarak görev yapan Doç.Dr. Çiğdem Çağlayan'ın hazırladığı "Atık Yakma Tesislerinin Çevreye ve Sağlığa Etkileri:Kocaeli'de Durum " isimli kitapçığı Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu kararıyla basılmış olup; tüm sivil toplum kuruluşlarına dağıtılmış ve dağıtımı devam etmektedir.
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T.T.B.
KOCAELİ TABİP ODASI
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