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Kocaeli Tabip Odası kurulduğu günden bu yana görev alanına giren konularda yapmış
olduğu çalışmalar ile her zaman aktif ve öncü tabip odalarından biri olmuştur. Merkez
konseyi ile birlikte her zaman iyi hekimliğin, hekimlerin özlük haklarının
iyileştirilmesinin
ve herkesin ulaşabileceği nitelikli sağlık hizmeti sunulmasının
mücadelesini vermiştir ve vermeye de devam edecektir.
Ülkemizdeki siyasi iklim, gittikçe otoriterleşen ve ben yaptım olducu yönetim zihniyeti,
medyanın tekelleşerek halka değil yönetenlere hizmet etmesi, hukuk yönünden güven
kaybı gibi pek çok nedenle hekimler de dahil olmak üzere toplum daha çok kabuğuna
çekilmiş ve hak talep etmede gittikçe sessizleşmeye başlamıştır.
Kocaeli tabip odası olarak elimizden geldiğince hekimlerimizin sesi olmaya gayret
ediyoruz, ancak üzülerek söylemeliyim ki hekimlerimizin bu konulardaki desteğini yeteri
kadar arkamızda hissetmiyoruz. Bu nedenle bu dönemde meslektaşlarımızın odamıza
olan ilgilerinin de artacağını düşünerek mesleki eğitim programlarına ağırlık verdik. Hem
meslektaşlarımızla daha fazla vakit geçirdik hem de tıp eğitiminin sürekliliği yönünden
katkıda bulunduk. Özellikle Aile hekimliği ve İşyeri hekimliği komisyonlarımızın başını
çektiği ve çok değerli katkı ve emek harcadıkları bu faaliyetlere devam edeceğiz.
İlimizin bir sanayi şehri olması nedeni ile hem Çevre sağlığı hem de çalışan sağlığı ile
ilgili ilave sağlık sorunlarımız mevcuttur. Önceden adımları atılmaya başlanmış olan
meslek hastalıkları hastanesi ile ilgili çabalarımız devam etmektedir, bunun yanında
çevre sağlığı ile ilgili olarak hali hazırda dönem sekreteryasını yürütmekte olduğumuz
Akademik odalar birliği çatısı altında , diğer oda ve sivil toplum örgütleri ile birlikte
faaliyetlerimiz devam etmekte olup, Akademik Odalar Birliği özellikle de katı atık yakma
tesisinin yapımının engellenmesi adına yaptığı faaliyetlerden ötürü Kocaeli Gazetesinin
düzenlediği 2018 yılı Doruktakiler ödüllerinden Yılın En Çevrecisi ödülüne layık
görülmüştür.
Bu dönemde başardığımız şeylerin yanında ne yazık ki en önemli sorunlarımızdan olan
sağlık çalışanlarına şiddeti önleme ile ilgili kayda değer bir başarımız olmamıştır. Bu
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konuda tüm meslektaşlarımızın desteği olmazsa da bir başarı elde etmek mümkün
görünmemektedir. Sesimizin daha gür çıkabilmesi için meslektaşlarımızın böyle hayati
konularda desteğini elzemdir.
Konu ile ilgili hekim duyarlılığını arttırabilmek için Kocaeli Tabip Odası olarak elimizden
geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.
Acısıyla tatlısıyla bir yılımızı geride bıraktık. Tüm seçili kurulları ve komisyonları ile
fedakarca çalışan ve desteğini bizden esirgemeyen tüm meslektaşlarıma şükranlarımı
sunuyorum.
Saygılarımla.
Dr. Zeki HAMŞİOĞLU
Kocaeli Tabip Odası Başkanı
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KOCAELİ TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

Dr. Zeki HAMŞİOĞLU
Kocaeli TabipOdası Başkanı

Dr. Berra AKGÜL GÜRKAN
KTO Muhasip

Dr. Aykut ÇELİK
KTO Genel Sekreteri

Dr. Ömer ARDAMAN
KTO Veznedar Üye
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Dr. Fatih BIÇAKLIOĞLU
KTO Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Abdulkadir BABAOĞLU
KTO Yönetim Kurulu Üyesi

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

Dr. Ayşe Engin ARISOY
Onur Kurulu Başkanı

Dr. Attila YÜKSEL
Onur Kurulu Üyesi

Dr. Özdal DİLLİOĞLUGİL
Onur Kurulu Sekreteri

Dr. Ahmet Hamdi DURUKAL
Onur Kurulu Üyesi

Dr. Şevket VURAL
Onur Kurulu Üyesi
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DENETLEME KURULU

Dr.Cüneyd ÖZKÜRÇÜGİL

Dr.Berati Müjdat AKİSEN

Dr.Fuat KARAPINAR
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KOCAELİ TABİP ODASI BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

Dr. Aynur KARADENİZLİ

Dr. Ersin KARAGÖZ

Dr. Kemal KEŞMER

Dr. Salih TOPÇU

Dr. Tuğrul CİVAK

Dr. Hüseyin AYDINOĞLU

Dr. Mehtap MAÇKALI

Dr. Mustafa KARA
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YÖNETİM KURULU
TOPLAM ÜYE SAYISI: 1934
YENİ ÜYE KAYIT: 128
NAKİL OLAN ÜYELER:79
İSTİFA EDEN ÜYELER:53
VEFAT EDEN ÜYELER:4
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI:40
GÖRÜŞÜLEN MADDE:507
İNCELEME: 5
SORUŞTURMA: 8
ŞİKAYET:32
UYARI / BİLGİLENDİRME YAZISI : 4
SORUŞTURMA VEYA İNCELEMEYE GEREK YOK: 8
SORUŞTURMA / İNCELEME İÇİN BEKLENEN EVRAK:7
ÜYELERE TELEFON MESAJI: 97
GELEN EVRAK: 1628
GİDEN EVRAK: 1313

ONUR KURULU
•
•
•
•
•
•

3 TOPLANTI YAPILDI.
7 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ.(1 Madde görev paylaşımı, 6 Madde soruşturma dosyası)
CEZAİ İŞLEME GEREK OLMADIĞINA DAİR:2
SORUŞTURMAYA ESAS OLMAK ÜZERE DİLEKÇE VE EVRAK İSTENEN :2
15 GÜN GEÇİCİ OLARAK MESLEKTEN MEN CEZASI:1
YAZILI İHTAR İLE CEZA:1
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Basın Açıklamaları
1-10.05.2018:
İstanbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa
Üniversitesi'nden ayrılması ile ilgili basın açıklaması.

Tıp

Fakültesi'nin

İstanbul

2- 25.05.2019 : Kandıra Devlet Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzmanı'nın hastalar
tarafından hedef gösterilmesi hakkında basın açıklaması.
2- 20.07.2018 : 17 Temmuz 2018 günü Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın darp edilmesi
ile ilgili basın açıklaması.
3- 01.08.2018 : Mesleğimizde tıbbi ilkelere ve kanunlara uygun hareket etmekten dolayı
açığa alınan Dr.Özlem Yağdıran'ın yanında olduğumuz ile ilgili basın açıklaması.
4- 30 Ağustos 2018 Zafer Bayramı Kutlaması.
5- 28.09.2018 : Kocaeli Zirve Gazetesinin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
görevli Kardiyoloji, Kalp Damar Cerrahisi hekimlerini zan altından bırakan haberleri
hakkında basın açıklaması ayrıca yapılan haber ile ilgili Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'ne
yazı yazıldı.
6- 03.10.2018 : Dr.Fikret Hacıosman'ı silahlı saldırı sonucu kaybetmemiz nedeniyle
yapılan basın açıklaması.
7- 09.10.2018 : Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık memuruna
yapılan saldırının kınandığı basın açıklaması.
8- 10.10.2018:Üçüncü yılında 10 Ekim katliamında hayatını kaybedenleri anma basın
açıklaması.
9- 16.10.2018 : Basına ve değerli halkımıza son zamanlarda yaşanan sağlık
çalışanlarına şiddet ile ilgili duyarlı olmaları ve sağlık çalışanlarına destek olmaları ile
ilgili basın açıklaması.
10-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama.
11-10 Kasım 2018 Atatürk'ü Anma.
12- 31.12.2018 Yeni Yıl Kutlama.
13- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlama.
14- 11.03.2019 : Yüz Yıldır Ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. 100.
Yılda 17 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Büyük Hekim Yürüyüşü'ne üyelerimizin
katılımı konusunda basın açıklaması.
15- 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi Kutlama.
16- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama.
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17- 15.03.2019 : Yeni Zelanda'da camide ibadetini yapan insanlara yönelik yapılan ırkçı
saldırıyı kınama basın açıklaması.
18- 17.03.2019 : 17 Mart 2019 tarihinde İstanbul'da Büyük Hekim Yürüyüşünde basın
açıklaması yapıldı.
19- 02.04.2019 : İzmir Bornova'da Aile Hekimi Meslektaşımıza Yapılan Saldırıyı Kınama
basın açıklaması.
20-17.04.2019 : Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde 17 Nisan tarihinin
Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü İlan edilmesi ile ilgili basın açıklaması.
21-21.04.2019 : Ankara'nın Çubuklu ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınama basın açıklaması.
22-04.04.2019 : Gebze'de öğrencisi tarafından katledilen öğretmen için kınama basın
açıklaması.
23-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. 1 Mayıs 2019

BASIN AÇIKLAMALARI
Ülkemizin Ohal ve KHK süreci ile girmiş olduğu erken seçim ortamında, iktidarın onca
sorunumuzu bir kenara bırakıp tarihi geçmişe sahip, ulusal ve uluslararası
düzeyde kendini kanıtlamış, halkın ve öğrencisinin güvenini kazanmış üniversiteleri
bölmeye ve küçültmeye kalkışması kabul edilemez bir uygulamadır. Üniversiteleri tarihi
köklerinden koparacak ve bilimsel düzeyinden geriye götürecek bu uygulama yerine,
başta tıp fakülteleri olmak üzere tüm bu eğitim ve bilim yuvalarının kadro istihdamı,
yönetimsel ve maddi açıdan ivedilikle desteklenmeleri gerekmektedir.
Akademik-bilimsel eğitim ortamımıza ve tıp fakülteleri üzerinden ulusal sağlık sistemine
büyük zarar verecek bu uygulamadan vazgeçilmesi makul ve mantıklı bir
uygulamayken; aksi kararla içerisinde İstanbul, Gazi ve İnönü Üniversitesi’nin de olduğu
bazı üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet
Meclisi’den erken seçim ortamın da yangından mal kaçırır gibi geçirilmesi ülkemiz
açısından büyük bir talihsizliktir.
TBMM’den geçirilen bu yasa üzerine olağanüstü toplanan İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Akademik Kurulu yaptığı açıklamada “bölünmeme” kararı
aldıklarını kamuoyuna duyurmuştur.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin
Duran fakülte bahçesinde yaptığı açıklamada öncelikle üzgün olduklarını belirterek
:"Ama hiçbirşey sonuçlanmadı. O bakımdan umutla beklemeye devam ediyoruz. Akademik
kurulumuzdan 'bölünmeme' kararı çıktı. Gerçekten zor bir durum sevgili öğrenciler. Ama
biz hukuk çerçevesinde bu aktivitelerimizi, bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Şimdiye
kadar müthiş bir mücadele verdiniz. O bakımdan hepinize çok teşekkür ediyorum. Tarih
yazdınız. Şimdiye kadar yaptığınız güzel mücadeleyi devam ettirmenizi bekliyoruz ve arzu
ediyoruz. Bu işlerin sonunda inşallah lehimize bir sonuç çıkar. Hiç bir şey bitmiş değil. Bir
komisyon kuruldu. O komisyonda çalışacak. Bizlerle birlikte çalışacak. Göreceğiz bakalım
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süreci. İmza sürecinden (Sayın Cumhurbaşkanının) sonrası için de Anayasa Mahkemesi'ne
gideceğiz" şeklinde konuşarak içinde bulunduklarıdurumu ifade etmiştir.
Yılların emeğiyle bugünlere gelen güzide üniversitelerimizin bölünmesi yasası karşısında
Kocaeli Tabip Odası olarak öncelikle belirtmek isteriz ki; İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Akademik Kurulu’nun aldığı kararı sonuna
kadar destekliyor, yasanın Sayın
Cumhurbaşkanı
tarafından
onaylanmamasını ümit ediyoruz. İçerisinde odamız üyesi olan meslektaşlarımızın
yüreğinde derin bir sızı bırakan bu uygulamaya karşı yürütülecek mücadelenin takipçisi
olacağımızı, süreci takip ederek üniversitelerimizle dayanışma içersinde bulunacağımızı
üyelerimiz, meslektaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşırız.
Kocaeli Tabip Odası 11.05.2018

ARTIK YETER! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN
17 Temmuz günü Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil
Servisi’nde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, bir hasta yakını tarafından başına
sert bir cisim vurularak darp edildi. Meslektaşımız halen yoğun bakımda tedavi
görmekte olup hayati tehlikesi devam etmektedir.
Türk Tabipler Birliği, uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenleri, şiddete karşı
alınacak önlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte, yöneticileri şiddeti
durdurmak için sorumluluk almaya davet etmektedir.
Bütün bu çabalarımıza rağmen, Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur
Dağdelen’in öldürülmeleri ve nice şiddet olayı ile siyasal iktidarın sağlıkta hiçbir adım
atmadığını üzülerek görüyoruz. Gelinen aşamada sağlıkta şiddet sağlık hizmet
sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür.
Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Özellikle acil
servisler
şiddetin
kol
gezdiği,
sağlık
çalışanlarının
kendilerini
emniyette
hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline
gelmiştir.
Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken
aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da engeller hale dönüşmüştür. Bu durum;
sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir!
Elbette sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe sağlık
kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir.
Kuşkusuz, her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servis başvurusu olmasının ve bu
kışkırtılmış acil sağlık talebinin eldeki hizmet olanaklarıyla tam olarak
karşılanamamasının, yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin yapay biçimde
yükseltilmesinin gelinen tabloda katkısı büyüktür.
Ancak, açık olarak görülen bir başka gerçek, kamu idaresinin sağlık kuruluşlarının ve
sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alması gereken özel önlemleri de almadığı
veya bunların yetersiz kaldığıdır.
Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği’nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme
yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir
kez daha talep ediyoruz. Bu öneri Türk Ceza Kanuna bir ek maddeyi kapsamaktadır. Bu
ek madde ile
“Kamunun Sağlığına karşı suçlar:
Sağlık hizmetini Engelleme:
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(1)

Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı, sağlık hizmeti sunumu
esnasında veya verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya
tehdit kullanan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu filler sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya göre
belirlenen ceza yarı oranında artırılır.
Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve
önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.
Saygılarımızla 20.07.2018

Dr. Özlem Yağdıran Yalnız Değildir!!!
Sayın Dr. Özlem Yağdıran; meslek onurumuzu çiğnetmeyerek tıbbi ilkelere ve
kanunlara uygun hareket ederek hukuk devleti olmanın gereğini yerine getirdiğiniz
için, Kocaeli Tabip Odası olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz.
Hukuk devletinde kanunlara uygun hareket edenleri mükafatlandırmak gerekirken
üzülerek görüyoruz ki, salt oy kaygıları ile popülist bir tutum sergileyen kamu otoritesi,
mesleğinde doğru ve dürüst davranmayı cezalandırarak kendi koyduğu kuralları ihlal
etmiş ve meslektaşımızı 'açığa almıştır'.Sağlık Bakanlığını anlaşılması mümkün olmayan
bu hukuksuz tutumundan ötürü kınıyor ve derhal yapılan yanlıştan dönmeye
çağırıyoruz.
31.07.2018
KOCAELİ TABİP ODASI

DUYURU:
ARTIK YETER ! Mesleğimizde tıbbi ilkelere ve kanunlara uygun hareket etmekten dolayı
açığa alınmayı reddediyoruz. Dr.Özlem Yağdıran'ın yanındayız.01.08.2018'de (Çarşamba)
Saat: 12.30'daİnsan Hakları Parkı'nda basın açıklamasına bekliyoruz.
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DR. FİKRET HACIOSMAN’I SİLAHLI SALDIRI SONUCU KAYBETTİK…
KAMU İDARESİ HAREKETE GEÇMEK İÇİN KAÇIMIZIN ÖLMESİNİ BEKLEMEKTEDİR?
Bugün bir meslektaşımızı daha silahlı saldırı sonucu kaybetmiş olmanın derin
üzüntüsünü yaşıyoruz. Psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman dün öğle saatlerinde
İstanbul’da, çalıştığı özel hastanede, eski hastası olduğu iddia edilen bir kişinin silahlı
saldırısı sonucu başından ağır yaralandı ve gece saatlerinde yoğun bakımda verdiği
yaşama tutunma mücadelesini kaybederek aramızdan ayrıldı. Meslektaşımızın
yakınlarına ve bütün hekim kitlesine baş sağlığı diliyoruz.
Ülkemizde sağlık çalışanları her gün onlarca kez şiddet yaşamaktadır. Sağlıkta şiddet
dalgası azalmak bir yana; hızlanmakta, yaygınlaşmakta, meslektaşlarımızı silahla
yaralamaya/öldürmeye varan infial yaratıcı boyutlar kazanmaktadır.
Türk Tabipleri Birliği sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm yollarını kamuoyu ile
paylaşmış, her şiddet vakasında yetkilileri bir kez daha göreve çağırmış, şiddeti
önlemede daha etkili olacak caydırıcı niteliğe sahip cezalar öngören yasa tasarıları
hazırlamış, bunların TBMM’de kabul edilmesi için çaba sarf etmiştir. Yakın geçmişte
meydana gelen başka şiddet vakalarının ardından Sağlık Bakanı’ndan randevu talep
edilmiş, sorunun çözümü için ortak çalışma grubu kurulması önerilmiştir. Ne yazık ki,
Bakanlık randevu taleplerine yanıt verme nezaketinden bile uzak, duyarsız ve etkisiz
tutumunu sürdüre gelmektedir.
Bir arkadaşımızın görevi başında kaldırım taşıyla yaralanmasının ardından 28 Temmuz
2018’de 28 tabip odasının yöneticileri ile birlikte Türk Tabipleri Birliği Şanlıurfa’da
“Şiddete Karşı Bildirge” açıklamış, eş zamanlı olarak bütün tabip odalarının katılımıyla
bir gazete ilanı verilerek soruna kamuoyunun ve siyasi iktidarın dikkati çekilmiştir.
Dün karşılaştığımız saldırı, örneğin birkaç ay önce Eskişehir’de yaşadığımız daha önceki
nice benzerleri gibi, sağlıkta şiddetin çok sayıda nedeninden birini yalınlıkla gözler
önüne sermektedir. Bir hekimin hastane içerisinde ateşli silahla öldürülmesi sağlık
kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin artık göz ardı edilemeyecek ve
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ertelenemeyecek acil bir sorun olduğunu apaçık göstermektedir. Hem hastane
yöneticileri hem de kamu idaresi bu sorunu ivedilikle çözmekle sorumludur. Sağlık
çalışanları ve Türk Tabipleri Birliği görece basit önlemlerle bile engellenebilecek olan
şiddet vakalarına karşı tahammüllerini çoktan kaybetmiştir.
Silahın sağlık kuruluşlarına bile kolayca sokulabilmesi karşısında başta kamu otoritesi
olmak üzere bütün toplum silahlanmanın normal bir olgu gibi görülmesini sosyal bir
sorun olarak ele almalı; bireysel silahlanma zaman kaybetmeden kontrol altına
alınmalıdır.
Tabip odalarının ve Türk Tabipleri Birliği’nin aklı ve yüreği hekimlerle birliktedir.
Sağlıkta şiddetin kanıksanmasını kabul etmeyeceğiz ve onu durdurana kadar
mücadelemize devam edeceğiz.
Sorunu ve çözüm yollarını ele almak için TBMM Başkanı ve Sağlık Bakanı ile acil
görüşme talebimizi kamuoyu önünde kendilerine bir kez daha iletiyoruz.
Şiddetin ve diğer sorunlarımızın çözümü için Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir çalışma
grubu oluşturulmasını ortak akla inanmanın ve meslek örgütlerini merkeze alan çağdaş
demokrasi anlayışının bir gereği olarak görüyor ve bu talebimizi de yineliyoruz.
Sağlıkta şiddetin engellenmesi için TBMM’ye sunduğumuz yasa teklifinin yeni yasama
döneminde ivedilikle yaşama geçirilmesini bekliyoruz. Saygılarımızla,
Türk Tabipleri Birliği &Kocaeli Tabip Odası

03.10.2018
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DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE SAĞLIK MEMURUNA YAPILAN
SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYOR VE LANETLİYORUZ !!!
Hacıosman'ın öldürülmesi üzerinden bir hafta geçmeden, geçen pazartesi 8 Ekim
akşamı ;Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil servise gelen bir hastanın
yakınları tarafından EKG çeken mesleğinin henüz başında genç bir sağlık memuru darp
edilmiştir. Darp edilen sağlık çalışanımıza acil şifalar diliyoruz. Bu üzücü olayı şiddetle
kınıyoruz, bu olayın son olmasını temenni ediyoruz..Kamu otoritesinden de sağlıkta
şiddet yasasının derhal çıkarılmasını, bu vandalizmin son bulmasını talep ediyoruz. Tüm
yetkilileri göreve ve yetkilerini kullanmaya davet ediyoruz. Bu saldırıların durdurulması
için Oda olarak elimizden gelen her şeyi her türlü ortamda yapmaya devam
edeceğiz..Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyururuz. 09.10.2018

ÜÇÜNCÜ YILINDA 10 EKİM KATLİAMINDA HAYATINI KAYBEDENLERİ ANIYORUZ !!!
Bundan üç yıl önce 10 Ekim 2015'te Ankara'da düzenlenen emek, barış ve demokrasi
mitingindeki hain bir terör saldırısı sonucu yitirdiğimiz, çocuk, genç, yaşlı tüm
insanlarımızı saygıyla anıyoruz.Mekanları cennet olsun, ailelerinin acısını paylaşıyoruz.
Terörün her türlüsünü, tetikçilerini, destekleyenleri, göz yumanları, bir kez daha
lanetliyoruz ve kınıyoruz. 10.10.2018

BASINA VE DEĞERLİ HALKIMIZA

Son günlerde örneklerine sıkça rastladığımız sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hız
kesmeden devam etmekte ve çok acı katlanılamaz sonuçlar doğurmaktadır. Hekimlerin
sağlık çalışanlarının fıtratında hakarete uğramak darp edilmek öldürülmek yoktur,
olamaz.
Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet çaresizliğin, acizliğin ifadesidir. Kabul
edilebilir, anlaşılabilir, maruz gösterilebilir hiç bir gerekçesi olamaz.
Vatandaşlarımızın sağlık kurumlarında karşılaştıkları eksikliklerin, yetersizliklerin
sorumlusu hekimler değildir. Vatandaşların hekimlerden uygunsuz taleplerde
bulunmaktan vazgeçmesi gerekmektedir. Eczaneden kafanıza göre aldığınız ilacı
yazdırma, işe ve okula gitmemek için istediğiniz için rapor alma mercii hekiminiz
değildir. Yaşanan sorunlar karşısındaki tepkiyi hizmeti sunan hekimlere yönlendirmekte
çözüme katkı sağlamamaktadır.
Bir sağlık çalışanına saldırıldığında ülkedeki tüm sağlık çalışanları kendilerini saldırıya
uğramış, yaralanmış, rencide edilmiş hissetmekte buda hekim, hasta, sağlık çalışanı
yurttaş iletişimi kökünden sarsmakta ve bizleri birbirimizden
daha
da
uzaklaştırmaktadır.
Hastalarımızın sağlık sisteminde yaşadıkları sorunların temelinde sağlık hizmetlerinin
niteliğinden ziyade niceliğine önem veren ve bu sebeple sağlık hizmet kalitesinin gittikçe
bozulmasına sebep olan hastaları müşteri, hastaneleri işletme ticarethane olarak gören
yanlış sağlık politikaları yatmaktadır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesinde
çözümün birinci aşaması nitelikli güvenilir hastalara yeterli zamanın ayrılabildiği
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koruyucu sağlık hizmetlerini öne çıkaran hastaların ihtiyaçlarına ve ülkenin imkanlarına
uygun sağlık alt yapısının oluşturulmasını yöneticilerden talep etmekten geçmektedir.
Çözümün ikici aşaması ise görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen kişi ve
kurumlardan demokratik yollarla hesap sorulmasıdır. Hiçbir gerekçe hekim, sağlık
çalışanı ve hasta, hasta yakını arasında şiddete varan çatışmayı haklı kılamaz. Tüm bu
gerekçelerle sağlıkta şiddetin son bulması ve şiddeti körükleyen politikalara son verilerek
gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için TBMM’ni göreve çağırıyor. Tüm hekim, sağlık
çalışanı, hasta, hasta yakını ve yurttaşlarımızın desteğini bekliyoruz.
16.10.2018
BASIN AÇIKLAMASI
YÜZ YILDIR ÜLKEMİZE, MESLEĞİMİZE VE GELECEĞİMİZE
SAHİP ÇIKIYORUZ
“14 Mart 1919’da İstanbul işgal altındadır. O gün tıp öğrencileri Haydarpaşa’da
toplanıp işgali protesto ederler. Tıp öğrencilerinin protestosuna dönemin
hekimleri de katılır. Böylece 14 MART 1919 bir özgürlük ve bağımsızlık hareketi
olarak tarihimizde kutlanan ilk TIP BAYRAMI olur.”
Özgürlük ve bağımsızlık hekimlik mesleğinin karakterini oluşturur. Çünkü hekimler,
sağlıklı ve mutlu bir yaşamın ancak özgür ve bağımsız bir ülkede gerçekleşebileceğini en
iyi bilen meslek grubudur. Hekimlerin bilimsel öğretileri bu doğrultudadır. Bu nedenle
işgale ilk karşı çıkanlar arasında yer almalarına ve mücadele ateşini yakmalarına
şaşırmamak gerekir.
Cumhuriyet tarihi boyunca özgürlük ve bağımsızlık yanlısı düşüncelerinden geri adım
atmayan hekimler, aynı zamanda demokrasinin, barışın, eşitliğin ve aydınlanmanın
önemli temsilcileri oldular. 14 Mart Tıp haftalarını tıpkı 1919’daki tıbbiyelilerin halkına
duyduğu sorumluluk duygusuyla kutlayıp, halkın taleplerini hekimlerin talepleriyle
birleştirmeye çalıştılar. Türk Tabipleri Birliği’nin 14 Mart açıklamaları ve etkinlikleri bu
görev ve sorumluluğun örnekleriyle doludur.
Dönemin Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Dr. Erdal ATABEK, 14 Mart 1980
günü yapılan Sağlık Kurultayı’ndaki konuşmasında bu sorumluluk bilincimizi şöyle
aktarıyor:
“Sorunların neden ağırlaştığını, çözüm yollarının neden karanlıklara itildiğini bilmek
zorundayız. Bezginliğe, umutsuzluğa, yılgınlığa karşı çıkmak zorundayız.
Biz hekimler, yaşam biliminin temsilcileriyiz. Biz hekimler, insan sağlığının temsilcileriyiz.
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Biz hekimler, insanın yaşaması için, insanın sağlıklı olması için eğitim gördük, onlar için
yaşıyoruz.
Biz hekimler, insan için, insanın insan gibi yaşaması için, insanın özgür yaşaması için,
insanın zincirlerinden kurtulması için Mücadele etmek zorundayız.
Biz hekimler, gözlerimizi topluma çevirmek zorundayız. Mücadele alanımız; yalnız
mikroskobun merceklerinden gördüğümüz mikroplar değildir, yalnız hasta yatağında
yatan insanların hastalıkları değildir.”
Tıp tarihimiz, hastalıkların ve toplumsal sorunları da içerecek biçimde hastalıkları
yaratan bütün etkenlerin üzerine cesaretle yürüyen hekim büyüklerimizin öyküleriyle
doludur. İnsanın insanca ve sömürüsüz bir dünyada yaşaması için mücadele eden,
yaşamlarını bu uğurda yitiren tıbbiyeliler, tarihimizin gurur verici örnekleridir.
14 Mart’ın 100. yılında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak karanlığa karşı
aydınlığı, dogmaya karşı bilimi, savaşlara karşı barışı, zorbalıklara karşı demokrasiyi,
eşitsizliklere karşı adaleti 14 Mart 1919 bilinciyle savunuyoruz.
Tabip odalarını ve hekimleri 14 Mart günü meşaleleriyle şehirlerini aydınlatmaya, 17
Mart Pazar günü 1919 Tıbbiyelileriyle birlikte olmak için İstanbul’da yapılacak
“1919’dan 2019’a 14 Mart Büyük Hekim Yürüyüşüne” katılmaya davet ediyoruz.
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

Basın Açıklaması
Gebze'de öğrencisi tarafından katledilen Öğretmenimize Allah'tan rahmet ,
yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Şiddet ne yazık ki her
yerde. Siyasetçilerin artık bu konuyu derhal gündemlerine alması için daha kaç
canın yitirilmesi gerekiyor bilemiyoruz. Şiddetin top yekün önlenmesi için atılması
gereken tüm adımların derhal atılması tek ve öncelikli istediğimizdir. Üzerimize
düşen herşeyi de yapmaya hazırız. Tüm Milli Eğitim camiasının başı sağolsun.
03.04.2019
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IRKÇI SALDIRIYI KINIYORUZ!!!
Yeni Zelanda’da camide ibadetini yapan insanlara yapılan ırkçı katliamı lanetliyoruz. Bu
dünya hepimizin. Irk dil, din milliyet ve inancı ne olursa olsun herkesin eşit haklı ve
özgürce yaşamaya hakkı var. Hiçbir saldırının bunu ortadan kaldırmasına izin
vermeyeceğiz.
Tüm Yeni Zelanda’lılara ırkçı her türlü girişime karşı yanlarında olduğumuzu bildiriyor,
öldürücü nefret duygu ve davranışlarıyla baş etme gücü diliyoruz.
Yaşamını kaybedenlerin ailelerine sabır, dayanma gücü, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Kocaeli Tabip Odası
15.03.2019
Hekimlerin 100. Yıl Bildirgesi
YÜZ YILLIK BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM!
Bundan yüz yıl önce, 14 Mart 1919’da İstanbul’da tıbbiyeliler Osmanlı’da modern tıp
eğitiminin başlangıcını, Tıphane-i Amire’nin 92. kuruluş yıldönümünü kutlamak için bir
toplantı düzenleyerek emperyalist işgale karşı tepkilerini dile getirmişlerdi.
Tıbbiyelilerin bu mücadelenin meşalesini ilk yakanlardan olmaları tesadüf
değildi. İstibdat Rejimine karşı mücadelenin ilk tohumları da Tıbbiyede atılmış, nitekim
bu nedenle II. Abdülhamit tarafından Sirkeci’deki Demirkapı Kışlası’ndan Asya yakasına
“taşınmış”tı. Buna rağmen “Hürriyet, Müsavat, Adalet, Uhuvvet!” (Özgürlük, Eşitlik,
Adalet, Kardeşlik!) sloganlarıyla ilan edilen II. Meşrutiyet’in de en ön saflarında
tıbbiyeliler yer almışlardı.
O günlerden bu yana bu ülkede hekimler her zaman ülke sorunlarına duyarlı; her
zaman bilimden, aydınlanmadan, laiklikten; her zaman bağımsızlıktan, barıştan ve
özgürlükten yana oldular.
Hiçbir şeye sessiz kalmadılar. Bulaşıcı hastalıklara karşı nefer, deprem mağdurlarına
şifa oldular. Doğanın talanına, nükleer belasına karşı durdular. Her zaman iyi hekimlik
ve insan haklarından yana oldular. Savaşların halk sağlığı sorunu olduğunu
söylemekten, etik ve deontolojik değerleri korumaktan vazgeçmediler. Sağlıkta yaşanan
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sorun ve yetersizliklerin ülkedeki yönetim anlayışından, önceliklerinden, tercihlerinden
ayrı düşünülemeyeceğini savundular.
Köklerimiz ise çok daha derindedir.
Tıbbın kurucuları İstanköy’lü
burada, bu topraklardayız.

Hipokrates’ten,

Bergama’lı

Galenos’dan bu

yana

Hayata ve topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak emeğimizle, bilgimizle,
uzun yıllar süren eğitim ve mesleki deneyimlerimize dayalı birikimimizle insanlara
hizmet veriyoruz.
Senenin 365 günü icap nöbetçisi bir uzman hekim, sabaha kadar ameliyat yapan
bir cerrah, yılda binlerce hasta muayene eden bir dahiliyeci, hayata anne karnından
itibaren eşlik eden bir nisaiyeci, yitirdiği hastasının ardından “Kızamık ağıdı” yakan
bir çocuk doktoru, ömrü narkoz koklamakla geçen bir anestezist, her ambulans
sesinde yerinden fırlayan bir acilci, petri kutuları arasında bir mikrobiyolog,
formaldehit kokuları arasında bir patolog, her türlü hastalıkla tek başına başa çıkmaya
çalışan bir kasaba doktoru, kimselerin
gitmek istemediği bir köy sağlık ocağında yalnız başına bir genel pratisyen, yirmi dört
saat uykusuz geçen nöbet ertesinde vizite hazırlanan bir asistan, aile sağlığı birimine
hapsedilmiş bir aile hekimi, meslek hayatının başlangıcında güvenlik soruşturmasına
takılan bir genç hekim, KHK’yla anabilim dalından ve öğrencilerinden koparılmış
bir akademisyen, işte ve evde çifte mesai yükünü taşıyan bir kadın hekim.
Her şeyden ve herkesten çok; doğumdan ölüme insanın en çıplak hallerine şahitlik
ediyor, en çaresiz anlarında yardımına koşuyor, güçsüzlerin gücü, çaresizlerin
çaresi olmak, ölümle ve hastalıklarla mücadele etmek, sağlık ve şifa dağıtmak için
çalışıyoruz.
Yılda 720 milyon muayene, 14 milyon yatan hasta, 5 milyon ameliyat, 1,3 milyon doğum
gerçekleştiriyoruz.
Saatlerdir sancılar içinde kıvranan bir hastanın rahatlaması, dünyaya gözlerini yeni
açan bir bebeğin ağlaması, günlerdir ateşler içinde yanan bir çocuğun gülümsemesi,
yirmi dört saattir komadaki bir hastanın gözlerini açması, yaşlı bir teyzenin, amcanın
avucumuza bıraktığı şükran dokunuşu, kaza mahallinden hastaneye yetiştirdiğimiz acil
vakanın yaşama tutunması, en yorgun anımızda bile ayakta kalmamıza, her
şeye yeniden başlamamıza yetiyor.
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Bizi asıl yoranlar; mesleğimizin itibarsızlaştırılması, emeğimizin ucuzlatılması, kötü
çalışma ortamları, ağır çalışma koşulları, parça başı işleme dayalı ücretlendirme,
piyasanın vahşi koşullarına terk edilen, ticarileşmiş sağlık hizmetleri, kışkırtılmış talep,
kışkırtılmış şiddet ve sevgisiz, hürmetsiz, değer bilmez sağlık yöneticileri.
Yüz yıl önceki tıbbiyeliler, kökleri 19. Yüzyılın ortalarına dayanan örgütlenme bilincine
sahiptiler ve işgale karşı tepkilerini Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti’nin öncülüğünde
gerçekleştirmişlerdi.
Bizler de kökleri 1929’da Etıbba Odaları ile atılan 90 yıllık tabip odalarımız ve Türk
Tabipleri Birliği’nin öncülüğünde, yüz yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemize,
mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz.
Mesleki itibarımızı korumanın, haklarımızı savunmanın, sorunlarımızın çözümünün
ancak ve ancak meslek örgütümüzle ve örgütlü mücadelemizle olacağını biliyoruz.
Asla ve kat’a yılmıyoruz, bıkmıyoruz, korkmuyoruz!
Geçmişimizden
devam!

aldığımız

güçle

ve

geleceğe

olan

inancımızla

mücadeleye

17 Mart 2019
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ - KOCAELİ TABİP ODASI
İzmir Bornova'da Aile Hekimi Meslektaşımıza Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz!!!
"İzmir'de meslektaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Usulsüz bir talebin yerine
getirilmemesi üzerine meslektaşımız hunharca darp edilmiştir. Kamu idaresi, bu
rezaletlere bir çare bulmak zorundadır. Artık bu vandalizme sabır ve sükunetle
yaklaşmamız mümkün değildir. Kocaeli Tabip Odası olarak Aile Hekimleri Derneği'nin ve
Aile Hekimleri Federasyonu'nun 3 Nisan Çarşamba günü yapacakları iş bırakma
eylemini destekliyor, meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz."
Türk Tabipleri Birliği
Kocaeli Tabip Odası
02.04.2019
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Peşini Bırakmıyoruz:
SAĞLIKTA ŞİDDETİ ÖNLEME YASASI ÇIKARTILSIN
17 NİSAN “SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ” İLAN EDİLSİN.
Dr. Ersin Arslan 17 Nisan 2012 günü ameliyattan çıkıp servisine geldiğinde vahşice
bıçaklanarak öldürüldüğünde Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak “Hiç kimse bu cinayeti
‘cehalet’le, ‘tepki’yle, ‘münferit olay”lıkla 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. 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.” diyerek kamuoyuna sağlık alanındaki şiddetin ciddiyetini aktarmıştık.
Aradan yedi yıl geçti. TTB’nin tüm çabalarına, katkılarına rağmen sağlıkta şiddeti
önlemeye yönelik ciddi bir adım atılmadı. Ve bu nedenle Dr. Kamil Furtun, Dr. Aynur
Dağdemir ve Dr. Fikret Hacıosman görevleri başında öldürüldüler; sağlık kurumları
basıldı, kimimiz onlarca hasta yakınının saldırısına maruz kalıp yoğun bakımlara düştü,
binlerce meslektaşımız ciddi saldırılara maruz kaldı, birçoğu ölümden kıl payı döndü.
Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bir meslektaşımız çalıştığı hastanede saldırıya uğrayıp
kafasında parke taşı kırıldığında bütün tabip odaları ile birlikte Şanlıurfa’dan tüm
hekimlere seslendik; “TTB’nin aklı, yüreği ve gözü hekimlerin üzerindedir. Onlara
yönelen şiddet hekimlik ve insanlık değerlerine yönelmiştir. Bunu kesinlikle kabul
etmeyeceğiz ve sağlık alanındaki şiddeti durdurana kadar mücadelemize devam
edeceğiz!”
Dr. Fikret Hacıosman’ın İstanbul’da görevi başında öldürülmesinden sonra (bir kez
daha) Meclis’e gönderilen ve kamuoyuna Sağlıkta Şiddet Yasası olarak ilan edilen
düzenlemenin ise samimiyetten uzak bir göz boyama manevrası olduğunu, hiçbir
işe yaramayacağını açıkladık ve illerde bir hafta boyunca tuttuğumuz nöbetlerle
tepkimiz ortaya koyduk. (Ne yazık ki gene haklı çıktık; söz konusu Yasanın
getirdiği “saldırıya uğrayan sağlıkçının ifadesinin karakola gitmeden, çalıştığı
kurumda alınması” düzenlemesi bile işletilmedi.)
TTB olarak sağlıkta şiddetin geldiği noktanın dayanılmaz ağırlığını her seferinde
TBMM’ne, Sağlık Bakanlığı’na ısrarla ilettik ve sağlıkta şiddeti sona erdirecek önlemlerin
alınmasını istedik. Ancak, başta konunun birincil derecede muhatabı Sağlık Bakanlığı
olmak üzere siyasi yetkililer “Görmedik, Duymadık, Bilmiyoruz!” taktiğiyle hekimlerin
taleplerine kulaklarını tıkadılar.
Artık yeter!
Bizi sağlıkta dayanılmaz hale gelen bu şiddete karşı kendi başımızın çaresine bakmak,
kendi savunma önlemlerimizi almak zorunda bırakmayın.
Dr. Ersin Arslan’ın ölüm günü olan 17 Nisan “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele
Günü” olarak ilan edilsin ve TTB’nin hazırlayıp Meclis’teki bütün siyasi partilere
sunduğu Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası derhal çıkarılsın!
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Bu talebimizden asla vazgeçmediğimizi ve kat’a vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha
göstermek için Dr. Ersin Arslan’ın yedinci ölüm yıldönümünde bütün Türkiye’de uyarı
eylemlerimizi gerçekleştireceğiz.
·

17 Nisan 2019, Çarşamba günü ülkemizdeki tüm sağlık kurumlarında (Aile
Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Devlet Hastaneleri, Eğitim ve
Araştırma Hastaneleri, Şehir Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Özel Tıp
Merkezleri ve Özel Hastanelerde) sabah mesai başlangıcında 08.00-08.30
saatleri arasında belirlenecek bir zaman diliminde şimdiye kadar kaybettiğimiz
bütün meslektaşlarımızın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacağız.

·

Aynı gün öğleyin saat 12.30’da tabip odalarımız tarafından belirlenecek
sağlık kurumları ya da Sağlık Müdürlükleri önünde hekimler ve bütün sağlık
çalışanı ekip arkadaşlarımız ve katkı koyacak, sağlık sendika, oda ve
derneklerle birlikte basın açıklaması yapacağız. (Gaziantep, Samsun ve
İstanbul’daki basın açıklamaları öldürülen meslektaşlarımızın çalıştıkları
hastanelerin önlerinde yapılacaktır.)

·

Akşam ise saat 18.00- 20.00 arasında bütün illerde, şehrin uygun bir
merkezinde, sağlıkta şiddete karşı mücadelemize destek veren bütün dost
kurumlar ve kişilerle birlikte ellerimizde fenerlerle “Sağlıkta Şiddeti Önleme
Yasasını Arıyorum!” nöbetleri gerçekleştireceğiz.

Peşini bırakmayacağız:
Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!
17.04.2019
KOCAELİ TABİP ODASI - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

17 Nisan 2019 Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Önünde Sağlıkta Şiddet ile ilgili Basın
Açıklaması
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CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YAPILAN SALDIRIYI
ŞİDDETLE KINIYORUZ

Terör örgütü mensuplarınca şehit edilen sözleşmeli er Yener Kırıkçı'nın
bugün Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesine katılan CHP genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’na

yapılan

kınıyor,şehitlerimiz

fiili

için

saldırıyı
tüm

tüm

meslektaşlarımız

ulusumuza

baş

adına

sağlığı

şiddetle
diliyoruz.

Öncelikle bu saldırının hedefinin sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun şahsında tüm
halkımıza karşı gerçekleştirildiğini, ülkemizin birlik ve beraberliğine yapılmış bir
provakasyon

olarak

gördüğümüzü

kamuoyuyla

paylaşmak

isteriz.

Bu saldırıda; 31 Mart’ta yapılan yerel seçimler öncesi ve sonrasında bazı
siyasiler,medya ve basın kuruluşları tarafından sürdürülen toplumu ayrıştırıcı ,
ötekileştirici,hedef gösterici üslubun ve yıkıcı bir nefret dilinin artarak devam
ettirilmesinin

payı

çok

büyüktür.Seçimler

demokrasilerin

en

önemli

göstergelerinden biri olmasının yanı sıra , halkın özgür iradesiyle yaptığı tercihlere
saygı duyulması da bir o kadar demokratik olgunluk ve gelişmişlik göstergesidir.
Bu nedenle artık seçimler yapılmış,halkımızın demokratik tercihleri belli
olmuşken; ülkemizi ve milletimizi bölen, ayrıştıran,her türlü provokasyona zemin
hazırlayan bu duruma artık bir son verilmelidir.Ülkemizin huzur ortamının
sağlanması ve toplumsal kutuplaştırmayı önlemek adına sorumlu makam sahibi
siyasilerin,cumhuriyet savcılarının ve yetkili tüm kamu görevlilerinin;bu şekilde
provokatif tutum ve tavırlarını sürdüren kişilere, siyasilere,basın ve medya
kuruluşlarına karşı derhal harekete geçmelerini istiyor ve talep ediyoruz.
Oluşturulan bu ortamda tüm halkımızı, tüm siyasileri ve kamu görevlilerini itidalli
davranmaya, hoşgörülü ve bütünleştirici olmaya çağırıyoruz.
21.04.2019
Kocaeli Tabip Odası
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KATILIM SAĞLANAN TOPLANTI VE ETKİNLİKLER
1- TTB Merkez Konseyi'nde 20.05.2018 tarihinde yapılan " Tabip Odaları
Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi" toplantısına odamız adına KTO Üyesi Dr.Ömer
Ardaman ve KTO Genel Sekreteri Dr. Aykut Çelik katılım sağladı.
2- TTB Merkez Konseyi'nde 25.05.2018 tarihinde yapılan HUV Danışma
Kurulu toplantısına Odamız adına Dr.Tuğrul Civak katılım sağladı.
3- 22.07.2018 tarihinde İstanbul'da yapılan "TTB Özel Hekimlik Kolu"
toplantısına Odamız adına Dr.Kemal Keşmer ve Dr.Tuğrul Civak katılım
sağladı.
4- 28.07.2018 tarihinde Şanlıurfa Tabip Odası ev sahipliğinde yapılan
TTB Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans Buluşma toplantısına Odamız adına
KTO Genel Sekreteri Dr.Aykut Çelik ve KTO Denetleme Kurulu üyesi
Dr.Berati Müjdat Akisen katılım sağladı.
5- TTB Merkez Konseyi'nde 22.09.2018 tarihinde yapılan "Kriz;Sağlık
Ortamı ve Şehir Hastanelerine Etkisi Çalıştayı'na" Odamız adına
Dr.Kemal Keşmer, Dr.Tuğrul Civak, Dr.Mehtap Yılmaz Maçkalı ve
Dr.Aykut Çelik katılım sağladı.
6- TTB Merkez Konseyi'nde 12.10.2018 tarihinde yapılan TTB Hekimlik
Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu toplantısına Odamız adına Yönetim
Kurulu üyemiz Dr.Ömer Ardaman katılım sağladı.
7- Türk Tabipleri Birliği'nin "Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Takvimi ve
Başkanlar toplantısına KTO Başkanı Dr. Zeki Hamşioğlu katılım sağladı.
12.10.2019
8-14 Ekim 2018 tarihlerinde Manisa Tabip Odası ev sahipliğinde
gerçekleşen TTB Emekli Hekimler Kol toplantısına Odamız adına Dr.Ömer
Ardaman ve Dr.Ömer Faruk Gerek katılım sağladı.
9- TTB Merkez Konseyi'nde 14.10.2018 tarihinde yapılan TTB İşçi Sağlığı
ve İşyeri hekimliği Kol toplantısına Odamız adına KTO Genel Sekreteri Dr.
Aykut Çelik ve Dr. Ömer Faruk Gerek katılım sağladı.
10- 08-11 Kasım 2018 tarihlerinde Hatay'da yapılan 21.Pratisyen
Hekimlik Kongresi'ne Odamız adına Dr. Mehtap Yılmaz Maçkalı ve Dr.
Ömer Faruk Gerek katılım sağladı.
11- TTB'nin 08.11.2018 tarihli 11 Kasım 2018 tarihinde Torba Yasa
Teklifine karşı Ankara'da Kuğulu Parkta yapılacak protesto etkinliğine
KTO Genel Sekreteri Dr.Aykut Çelik, önceki dönem Oda Genel Sekreteri
Dr. Murat Epözdemir ile birlikte 10 Oda üyesi Odamızı temsilen katıldı.
Etkinliğe katılım için üyelere mesaj gönderildi.
12-10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliği için Ankara Anıtkabir'e otobüs
kaldırıldı.30 civarı üyemiz ile birlikte Anıtkabir ziyaret edildi.
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13- TTB Merkez Konseyi'nde 24 Kasım 2018 tarihinde yapılan Genel
Yönetim Kurulu toplantısına odamız adına Dr. Zeki Hamşioğlu, ve Dr.
Ömer Ardaman katılım sağladı.
14- Kocaeli Valiliği'nin 7 Aralık 2018 günü saat 10:00 Valilik Binasında
yapılan İl İnsan hakları Kurulu üyelerine yönelik "Kadına Yönelik Şiddet "
eğitimi hakkında ki yazısına istinaden; KTO Genel Sekreteri Dr. Aykut
Çelik katılım sağladı.
15- TTB Merkez Konseyi'nde 9 Aralık 2018 tarihinde yapılan TTB İşçi
Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısına Odamız adına Dr. Aykut Çelik
ve Dr. Ömer Faruk Gerek katılım sağladı.
16- TTB Merkez Konseyi'nde 15-16 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşen
"Etik Bildirgeler Çalıştayı Çalışma Grubu toplantısına KTO Genel
Sekreteri Dr. Aykut Çelik ve KTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Abdulkadir
Babaoğlu katılım sağladı.
17- TTB Merkez Konseyi'nde 6 Ocak 2019 tarihinde yapılan "Sağlık
Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu " Genel Kurul toplantısına Odamız
adına KTO Yönetim Kurulu üyemiz Dr.Fatih Bıçaklıoğlu katılım sağladı.
18-TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi'nin 07.01.2019
tarihli Kocaeli İKK-Toplantı Çağrı yazısına istinaden; odamız adına
Dr.Ersin Karagöz katılım sağladı. Lösemili hastalar için kan bağışı
kampanyasına katılım konusunda tüm üyelerimize mail ile duyuruldu.
19-Kocaeli Akademik Odalar Birliği 14 Ocak Pazartesi EMO'da yapılacak
yılın ilk toplantısına Oda Başkanı Dr.Zeki Hamşioğlu ve Oda Genel
Sekreteri Dr.Aykut Çelik olarak katılım sağlandı.
20- 9-10 Şubat 2019 tarihinde Antalya'da yapılan TTB Kadın hekimlik ve
Kadın Sağlığı Kolu toplantısına Odamız adına KTO Yönetim Kurulu
üyeleri Dr.Berra Akgül Gürkan ve Dr. Serap Mülayim katılım sağladı.
21-TTB'nin
16 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Tabip Odası'nda
gerçekleşen TÖK Genel Kurulu'na
KOÜ Tıp Fakültesi'nden 2 Öğrenci
gönderildi.
22- 22-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılan "İkinci Aile
Hekimleri Buluşma " toplantısına Odamız adına Dr. Recep İpçi katılım
sağladı.
23- 22 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da yapılan Pratisyen Hekim Kol
toplantısına Odamız adına Dr. Mehtap Yılmaz Maçkalı katılım sağladı.
24- 17 Mart 2019 Pazar günü İstanbul'da yapılacak olan Büyük Hekim
Yürüyüşü'ne
katılım
için
otobüs
kaldırıldı.
25- TTB Merkez Konseyi'nde 24 Mart 2019 tarihinde Sağlık
Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu ve SÇS Şiddet Alt Çalışma
Grubu'nun düzenlediği "Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet" konulu
toplantıya Odamız adına KTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Fatih Bıçaklıoğlu
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katılım sağladı.
26- 4-5 Mayıs 2019 tarihlerinde Gaziantep Tabip Odası ev sahipliğinde
düzenlenen Emekli Hekimler Kol toplantısına Odamız adına Dr. Ömer
Ardaman katılım sağladı.

ÜYELERE DUYURU - MAİL VE MESAJLARI
1- TTB'nin 11.05.2018 tarih ve 1002/2018 sayılı yazısı ile TTB Etik Kurulu olarak
hazırladıkları Çalıştay Sonuç Raporunun incelenmesi ve güncellenmesini düşünülen
metinlerin başlıklarının bildirilmesi hakkında yazısı Oda web sayfasında yayınlandı,
üyelere mail ile duyuruldu ve hastanelerin Etik Kurul Komisyonlarına gönderildi.
24.05.2018
2-TTB'nin 28.05.2018 tarihli 31 Mayıs Tütün ile Mücadele Açıklama yazısı Oda web
sayfasında yayınlandı.31.05.2018
3-Araştırma Görevlisi Dr.Buket Karakoç'un "Kocaeli'ndeki Hekimlerin Kuduz Riskli
Temasa Yaklaşımları isimli anket çalışması Kocaeli Tabip Odası resmi internet sitesinde
yayınlandı ve üyelere mail ile gönderildi.31.05.2018
4-İl Sağlık Müdürlüğü'nün 28.05.2018 tarihli E-Reçete Sisteminde Reçete Düzenlemesi
hakkında yazısı üyelere mail ile gönderildi. 31.05.2018
5-TTB'nin 04.06.2018 tarihli TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı Konu Önerileri hakkında
yazısı üyelere mail ile gönderildi. 07.06.2018
6-TTB'nin 02.07.2018 tarihli TTB 69.Büyük Kongre kararları hakkında yazısı Oda web
sayfasında yayınlandı ve üyelere mail gönderildi. 05.07.2018
7-TTB'nin 03.07.2018 tarihli Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği Sempozyumu
hakkında
yazısı
web
sayfasında
yayınlandı
ve
radyoloji
hekimlerine
duyuruldu.05.07.2018
8-Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Birimine (Darıca-İzmit) asil üye İzmit için asil üye
Dr.Fatih Bıçaklıoğlu Yedek Üye Dr.Mehmet Yılmaz , Darıca için Asil üye Dr.Mustafa
Kadıoğlu , Yedek üye Dr. Mehmet Pak bildirildi.05.07.2018
9-TTB'nin 13.07.2018 tarihli yazısı İşyeri hekimlerinin belgelerinin verilmesi veya iptali
hakkında yazısı web sayfasında yayınlandı ve üyelere duyuruldu. 19.07.2018
10-TTB'nin 31.07.2018 tarihli "Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği-SKOPİ"
Sempozyumu
hakkında
yazısı
web
sayfasında
yayınlandı
ve
üyelere
duyuruldu.02.08.2018
11-TTB'nin 16.08.2018 tarihli yazısı ile 8-11 Kasım 2018 tarihinde Hatay'da yapılan
Pratisyen Hekimlik Derneği'nin ve Pratisyen Hekimler Kolu'nun birlikte düzenlediği
Pratisyen Hekimlik Kongresi hakkında yazısı web sayfasında yayınlandı ve üyelere
duyuruldu. 13.09.2018
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12-Kocaeli Briç Kulübü'nün 13.09.2018 tarihli Oda üyelerine 3 aylık kurs ücretinde
indirim yapılacakları yazısına istinaden ; indirim mail ile Oda üyelerine duyuruldu.
13.09.2018
13-TTB'nin 13.09.2018 tarih ve 1949/2018 sayılı Kişisel Sağlık Verileri 3.Ulusal Kongre
ile ilgili üyelere duyuru yapılması ve katılım sağlanması ile ilgili yazısı Oda web
sayfasında yayınlandı ve üyelere mail ile duyuruldu. 20.09.2018
14-TTB'nin 09.10.2018 tarihli yazısında , Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ders kitaplarındaki
sağlıkla ilgili yanlış ve sorunlu içeriklerin çıkarılmasını istediğine dair MEB Talim ve
Terbiye Kurulu'na yazdığı yazı Oda web sayfasında yayınlandı. 11.10.2018
15-TTB'nin 10.10.2018 tarihli Ata Soyer XXII. Halk Sağlığı Güz Okulu düzenlenmesi
hakkında yazısı Oda web sayfasında yayınlandı ve üyelere mail ile duyuruldu.
11.10.2018
16-TTB'nin 15.10.2018 tarihli Sağlıkta Mobbing- Mobbingde Sağlık Sempozyumu
duyurusu web sayfasında yayınlandı ve üyelere mail gönderildi.
17-TTB'nin 16.10.2018 tarihli TTB Edebiyat Matineleri "7 Bölge 7 Matine" ilgili yazısı
web sayfasında yayınlandı. 18.10.2018
18-TTB'nin 17.10.2018 tarihli TTB Toplum ve Hekim Dergisi 40. Yıl Etkinlikleri
hakkındaki yazısı web sayfasında yayınlandı ve üyelere duyuruldu. 18.10.2018
19-Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılında
Ankara'da Anıtkabir'de yapılacak 10 Kasım "Atatürk'ü anma günü etkinliği'ne " Oda
olarak katılım sağlandı ve üyelerin aileleri ile birlikte katılım sağlamaları için otobüs
kaldırıldı. 18.10.2018
20-TTB'nin 31.10.2018 tarihli Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi Hakkında bilgi notu üyelere
mail olarak gönderildi ve web sayfasında yayınlandı. 01.11.2018
21-KYÖD'ün daveti üzerine İzmit Atatürk Heykeli önünde 10 Kasım Cumartesi günü
08:45'te yapılacak olan "Atatürk'ü Anma Programı ve çelenk sunma töreni " için Yönetim
Kurulu adına Dr.Berra Akgül Gürkan ve Dr.Fatih Bıçaklıoğlu katılım sağladı.
08.11.2018
22-TTB'nin 13.11.2018 tarihli Aşı konusunda yaşanan tereddütler, aşı reddi ve aşı
karşıtlığı konusunda TTB Etik Kurulu görüşü Aile Hekimlerine ve pediatrist uzmanlarına
mail ile gönderildi. 15.11.2018
23-18 Kasım 2018 tarihinde yapılan Kocaeli İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclis toplantısı
işyeri hekimlerine mail ile duyuruldu. 15.11.2018
24-TTB'nin 30.11.2018 tarihli 15-16 Aralık 2018 tarihinde yapılacak olan Etik
Bildirgeler Çalıştayı hakkında yazısına istinaden; üyelere mail ile duyuruldu ve gitmek
isteyen hekimlere isim yazdırmaları için mesaj gönderildi.
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25-İstanbul Tabip Odası'nın 21.11.2018 tarihli Dişhekimi Sevinç Özgüner İnsan Hakları
Barış ve Demokrasi Ödülü hakkında yazısı üyelere mail ile duyuruldu. 30.11.2018
26-İl Sağlık Müdürlüğü'nün 19.11.2018 tarihli Kontrole Tabi İlaçlara Ait Reçeteler
hakkında yazısı web sayfasında yayınlandı ve üyelere mail ile duyuruldu.30.11.2018
27-TTB'nin 19.11.2018 tarihli Hekime saldırı için fırsat kollayan sorumsuz yayıncılık ile
mücadelemizi sürdüreceğiz hakkında yazısı üyelere mail ile duyuruldu. 06.12.2018
28-12 Aralık Çarşamba Saat 18:00'de Oda binasında Atık Yakma Tesisi ile ilgili panel
Oda üyelerine mail ve telefon mesajı olarak duyuruldu. 06.12.2018
29-TTB'nin 10.12.2018 tarih ve 2898/2018 sayılı bir önceki dönem 2016-2018 dönemi
TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında açılan dava süreci ve 27 Aralık 2018'de görülen
dava hakkında bilgilendirme ve destek yazısına istinaden; katılım için üyelere telefon
mesajı gönderildi. 13.12.2018
30-TTB'nin 12.12.2018 tarihli TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 yılı katsayıları
hakkında yazısına istinaden;muayene ücretlerinin ve katsayıların özel çalışan hekimlere
, özel sağlık kuruluşlarına duyuruldu. 13.12.2018
31-26 Aralık 2018 Çarşamba günü yapılan Yeni Yıl Kokteyli için üyelere telefon mesajı
ve mail gönderildi. 13.12.2018
32-Kültür ve Sanat Komisyonu'nun 14 Mart Etkinliklerinde sergilenmesi düşünülen
Tiyatro Gösterisi için , oda üyelerinin katılımı amacıyla telefon mesajı ve mail gönderildi.
13.12.2018
33-İstanbul Tabip Odası'nın 12.12.2018 tarihli Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri
Eğitim Programı hakkında yazısı üyelere mail ile duyuruldu. 13.12.2018
34-TTB'nin 18.12.2018 tarihli Yeni Sözleşme Dönemi Öncesi Aile Hekimleri Taleplerini
açıkladı konulu yazısı Aile Hekimlerine mail olarak duyuruldu. 20.12.2018
35-TTB'nin 20.12.2018 tarihli TTB 2019 Yılı Genel Bütçesine ilişkin değerlendirme yazısı
üyelere mail ile duyuruldu. 20.12.2018
36-TTB'nin 25.12.2018 tarihli 2019 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
konulu yazısı işyeri hekimlerine ve işyerlerine bildirildi. 03.01.2019
37-TTB'nin 28.12.2018 tarihli Hasta verilerinin merkezi sistemle paylaşılması konulu
yazısı tüm üyelere mail ile duyuruldu. 03.01.2019
38-Kocaeli Briç Kulübü'nün 24.12.2018 tarihli Briç Turnuvası hakkındaki yazısı üyelere
mail ile duyuruldu. 03.01.2019
39-İstanbul Tabip Odası'nın 05.12.2018 tarihli "Tıp Hizmet Ödülü ve Tıp Bilim Ödülü"
hakkında yazısı üyelere mail ile duyuruldu. 03.01.2019
40-TTB'nin 04.01.2019 tarihli Benim Kızım Okuyacak Fotoğraf Yarışması konulu yazısı
üyelere mail ile duyuruldu. 10.01.2019
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41-TTB'nin 07.01.2019 tarihli 2019 HUV Katsayı Bilgilendirme Yazısı üyelere mail ile
duyuruldu. 10.01.2019
42-TTB ve İstanbul Tabip Odası'nın 15.01.2019 tarihinde yaptığı medyada yer alan
şarlatan hekimlerle ilgili olarak "Sakın kanmayın Sağlığınızdan olmayın" başlıklı basın
açıklaması üyelere mail ile duyuruldu. 17.01.2019
43-26 Ocak 2019 Cumartesi günü KYÖD'de düzenlenen Nazım Hikmet Şiir ve Müzik
Dinletisi üyelere mail ile duyuruldu. 24.01.2019
44-14 Mart Tıp Etkinlikleri Çerçevesinde yapılması planlanan Satranç, briç, bowling, ve
tenis turnuvasına katılmak isteyen üyeler için mesaj gönderildi. 31.01.2019
45-TTB'nin 07.02.2019 tarihli TTB Logolu Platinium Kart hakkındaki yazısı web
sayfasına koyuldu ve üyelere mail gönderildi. 07.02.2019
46-TTB'nin 11.02.2019 tarihli RTÜK'ten "amniyotik bant" haberleriyle ilgili olarak STAR
TV ve TGRT'ye uyarı cezası hakkında yazısı web sayfasında yayınlandı ve üyelere mail ile
duyuruldu. 14.02.2019
47- 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde yapılan tüm etkinlikler mail ve mesaj
ile tüm üyelere duyuruldu.
48-04.03.2019 tarihinde Emekli Sandığı'ndan emekli veya çalışan ,SGK Bağkur'dan
emekli hekimler için ek yatırılan ücretleri almaları ile ilgili Oda Hukuk Büromuzun
hazırladığı dilekçe örneği mail ile tüm üyelere gönderildi. Ayrıca web sayfasında
yayınlandı.
49- Dr.Hande Aytuluk'un 27.02.2019 tarihli anket çalışması ile ilgili dilekçesine
istinaden; Etik Kurul kodu ile birlikte üyelere mail ile duyuruldu.
50-TTB'nin 07.03.2019 tarihli Öykü Arin Kök Hücre Bağış Kampanyası hakkında
yazısına istinaden; üyelere mail ile duyuruldu.
51- TTB'nin 22.03.2019 tarihli 855/2019 sayılı yazısı ile Özel Sağlık sektöründe çalışan
hekimlerin emeğinin karşılığı ücretin belirlenmesi ile ilgili görüş ve önerilerin 2 Mayıs
2019 tarihine kadar Merkez Konseyi'ne bildirilmesi hakkında yazısına istinaden; bütün
özel hekimlere mail, mesaj ve web sayfasından duyuruldu ve gelen görüşlere göre TTB’ye
bildirildi.
52- TTB'nin 25.03.2019 tarih ve 859/2019 sayılı yazısı ile TTB Yerel Yönetimler Seçim
Bildirgesi hakkında yazısı web sayfasında yayınlandı.
53- TTB'nin 26.03.2019 tarih ve 879/2019 sayılı yazısı ile Kadın Hekimlik ve Kadın
Sağlığı Kolu ile Antalya Tabip Odası işbirliği ile düzenlenen "Kadın Hekim Olmak
Çalıştayı'nın" sonuç raporu hakkında yazısı web sayfasında yayınlandı ve kadın
hekimlere duyuruldu.
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54- TTB'nin 27.03.2019 tarih ve 929/2019 sayılı yazısı ile Tıp Öğrencileri Kolu'nun 4-5
Mayıs 2019 tarihinde Balıkesir Gönen'de gerçekleştirilecek olan Bahar Okulu'na katılım
hakkında yazısına istinaden; 2 öğrencinin gönderilmesine karar verildi.
55- TTB'nin 08.04.2019 tarihli TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Anket
Çalışması hakkında yazısına istinaden; kadın hekimlere mail, mesaj ile duyuruldu ve
web sayfasında anket olarak yayınlandı.
56- TTB'nin 11.04.2019 tarihli Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu: Sorunlar,
Öneriler Konferansı hakkında yazısının üyelere mail ile duyuruldu ve web sayfasında
yayınlandı.
57- Emekli Sandığından Emekli Hekimlere Yapılmayan Ek Ödemeler ile İlgili Ankara
İdare Mahkemesi'ne Gönderilmek Üzere KTO Hukuk Bürosu Tarafından Hazırlanan
Dilekçe Örneği üyelerimize mail ile gönderildi ve web sayfasında yayınlandı.20 Nisan
2019
58-

9-10

Şubat

2019

tarihinde

Antalya'da

gerçekleşen

"Kadın

Hekim

Olmak

Çalıştayı"nın raporu ektedir.

Kadın Hekimlik Çalıştayı Raporu
879/2019
26.03.2019
TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA
Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile Antalya Tabip Odası
işbirliğiyle düzenlenen “Kadın Hekim Olmak Çalıştayı” belirlendiği gibi 9-10 Şubat 2019
tarihlerinde Konyaaltı Öğretmenevi’nde gerçekleştirilmiştir.
Uzmanlık dernekleri ve tabip odaları temsilcilerinin yanı sıra Türk Eczacılar Birliği ve
Türk Dişhekimleri Birliği temsilcilerinin de katıldığı iki günlük Çalıştay’da toplumsal
cinsiyet eşitsizliğinden ve sağlık uğraşlarında süregelen erkek egemen yapıdan
kaynaklanan sorunlar kapsamlı olarak masaya yatırılmıştır.
Kadın hekimler, uzmanlık dallarına ve çalışma alanlarına göre aşağıdaki sekiz grupta
çalışmalarını yapmışlar, raporlarını yazmışlar ve sonra hep birlikte sonuçları
tartışmışlardır:
1.
2.
3.
4.
5.

Dahili tıp alanlarında kadın hekim olmak
Cerrahi tıp alanlarında kadın hekim olmak
Temel tıp ve laboratuar alanlarında kadın hekim olmak
Psikiyatri ve Adli Tıp alanlarında kadın hekim olmak
Halk Sağlığı ve Birinci basamak sağlık hizmetlerinde kadın hekim olmak
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6.
7.
8.

Akademide kadın hekim olmak
Meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri ve sendikalarda kadın hekim olmak
Kadın ve LGBTİQ tıp öğrencisi olmak

Çalışma grupları raporları ve sunumu sırasında yapılan tartışmalar dikkate alınarak
hazırlanan sonuç bildirgesini sizinle ve üyelerinizle paylaşır, Çalıştay’a göstermiş
olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.
Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri
•

2-3 Haziran 2018 tarihinde TTB 69. Büyük Kongre'de Kocaeli Tabip Odası'nın
önerdiği karar önerisi 1 Tabip Odası'nın muhalefet şerhi ile oy çokluğuyla kabul
edildi.
Karar:

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları tarafından birlikte düzenlenen Bilirkişilik Temel
Eğitim Kurslarından elde edilecek gelirin, kurs masrafları çıktıktan sonra kalan net
gelirin %20’lik bölümünün kursu düzenleyen yerel tabip odasına bırakılmasına
oyçokluğuyla karar verildi.
Yine Kocaeli Tabip Odası'nın önerisi olarak TTB ile Tabip Odalarının yapacağı tüm eğitim
etkinliklerinden kurs masrafları çıktıktan sonra kalan net gelirin %20'lik bölümünün
kursu düzenleyen yerel tabip odasına bırakılması oy çokluğuyla red edildi.

ODAMIZIN İÇİNDE OLDUĞU YAPI VE BİLEŞENLER
•

Kocaeli Tabip Odası 2019 yılı Akademik Odalar Birliği'nin Genel Sekreterliği
faaliyetini yürütmektedir.

•

TTB, TMMOB, KESK , DİSK'ten oluşan dörtlü yapının Kocaeli Şube bileşenleri
içerisindedir.

•

Kocaeli İSİG Meclisi'nin koordinasyon kurulunda yer almaktadır.

•

Kocaeli Emek ve Demokrasi Bileşenleri içerisinde yer almaktadır.

•

Kocaeli Emek Platformunda temsil edilmektedir.

•

TTB 2018-2020 Dönemi İSİH Kolu Yürütme Kurulu üyesidir.
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KAZANILAN DAVA VE MAHKEMELER

1-Çalışma

ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığı

işyeri

hekimlerinin

işyerlerindeki

çalışmalarına ilişkin kayıt tutmalarına karşın bunlarla ilgili bilgi vermekten
kaçınmıştır. Bu konuyla ilgili TTB tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı'na karşı açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi'nin 25.04.2018
tarih ve 2017/1273 E.2018/853 K. sayılı kararıyla , işyeri hekimleriyle ilgili
bilgilerin Bakanlık tarafından Türk Tabipleri Birliği ile paylaşılması gerektiğine
karar verilmiş olup; 14.09.2018 tarafından odamız bölgesinde işyeri hekimliği
yapan hekimlerin listesi Odamız Başkanlığı'na gönderildi.
T.C. Ankara İdare Mahkemesi'nin Esas No:2017/3605, Karar No:2018/2393
29.11.2018 tarihli kararı.

2- Kocaeli Tabip Odası'nın bilgisi/onayı olmadan işyeri hekimliği yapan Aile
Hekimlerinin ve çalıştıkları şirketlerinin listesinin Kocaeli Tabip Odası tarafından
27.03.2017 tarihinde Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'ndan talep
edilmesi başvurusunun bakanlık tarafından zımnen reddedilmesi üzerine Ankara
13. İdare Mahkemesi'nde Odamız tarafından dava açılmıştır.29.11.2018 tarihinde
görülen dava sonucunda mahkeme tarafından;"Kocaeli'nde görev yapan aile
hekimlerinin ve aile hekimlerinin görev yaptıkları şirketlere ait listenin verilmesi
amacıyla yapılan başvurunun zımnen reddine yönelik işlemin hukuka uygun
olmadığı sonucuna varılmıştır." kararına hükmedilmiştir.
Bu durumda İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi gereğince;
T.C.Ankara İdare Mahkemesi'nin Esas No:2017/3605, Karar No:2018/2393 sayılı,
29.11.2018 tarihli kararının;Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'na
tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içerisinde, Kocaeli bölgesinde Odamızın bilgi
ve onayı olmadan İşyeri Hekimliği yapan aile hekimlerinin ve çalıştıkları şirketlerin
listesi Odamıza bildirilmesi yasal zorunluluk olmuştur.
07.03.2019 tarihinde Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından listeler
Odamız Başkanlığı'na iletilmiştir.
3- Giresun'da şiddete uğrayan Dr.Özlem Yağdıran olayı ile ilgili yerel basında
hakaret yorumu yapan bir kişi dava edildi. Davası sürmektedir.
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ODA TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER:
1-Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan 8 öğrenciye eğitim bursu verilmektedir.
2-Aile Hekimliği Derneği'nin 5 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'da yapılan Sessiz Siyah
Çığlık Yürüyüşü'ne Kocaeli Tabip Odası olarak otobüs için destek verildi.
3-Kocaeli Tıp Öğrencileri Birliği'nin 20.11.2018 tarihli 22-23 Aralık tarihlerinde Kocaeli
Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleşen Türk Tıp Öğrencileri
Birliği (TurkMSIC) 6. Bölge toplantısı için destek istedikleri maillerine istinaden; 1000
TL. destek sağlandı, ayrıca ilgili etkinlikte Oda Yönetim Kurulu üyesi plaket verdi.
30.11.2018

ODA ALT YAPI VE TADİLAT ÇALIŞMALARI:
1- Resmi WEB sayfamız yapıldı.
2- Toplantı salonu penceresine stor yapıldı.
3-Oda binamızın alt katı (giriş, toplantı salonu ve mutfak) boyandı.
4-Oda telefon santral sistemi yenilendi.
5-Atatürk büstü kaidesi granit mermer yapıldı.
6-Odanın tüm klimalarının bakımı yapıldı.
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Kocaeli Tabip Odası Etkinlikler , Toplantılar ve Faaliyetleri
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TOPLANTI, ZİYARET VE ETKİNLİKLERDEN BAZI KARELER

16 Mayıs 2018 KASSEL Çocuk Köyü'nde Mesleki Tanıtım

Selin Sayek Böke 18 Haziran 2018 tarihinde Odamızı ziyaret etti.
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20 Haziran Üyelerle Buluşma Kokteyli

6 Eylül 2018 ŞARBON Paneli
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30 Ağustos 2018 Zafer Bayramı Çelenk Sunma Töreni

10 Kasım 2018 Anıtkabir Ziyareti
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26 Aralık 2018 YENİ YIL Kokteyli

16 Ocak 2019 Kocaeli Cumhuriyet Başsavcımızın Odamız Yönetim Kurulu'nu Ziyareti
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16 Ocak 2019 İzmit Seka Devlet Hastanesi Birim Ziyaretimiz

22 Şubat 2019 Dr.Serdar Kaman'ın Odamızı Ziyareti
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27 Şubat 2019 Kocaeli Devlet Hastanesi Ziyaretimiz

8 Mart 2019 Demokrat Parti Kocaeli İl Örgütü'nün Odamızı ziyareti
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Kadın hakları mücadelesinde çok mesafe katledilmesine rağmen var olan ayrımcılık ve
kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması konusunda mücadeleye hız kesmeden devam
edilmelidir.Türk kadınlarının uluslararası standartlarda haklarına tam olarak kavuştuğu,
toplumda gerçek anlamda hukuki ve fiili eşitliğin sağlandığı günleri hep beraber görmek
dileğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüzü kutlarız.. Türk ve Dünya kadınlarına
umut, huzur ve mutluluk dileriz...

Askeri dehası ile savaşın seyrini değiştiren , cesaret ve inançları ile bedenlerini siper
ederek Çanakkale'yi geçilmez yapan ulu önder Atatürk ve kahraman şehitlerimizi minnetle
anıyoruz.
18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi 104.Yılı
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"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir " diyerek millet meclisini kuran ve milletimizi
kölelikten kurtaran ve bu büyük günü geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan eden
büyük önder Atatürk 'ü saygı ve minnetle anıyoruz . Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramımız kutlu olsun.

14 MART TIP HAFTASI ETKİNLİKLERİNDEN KARELER

11 Mart 2019 Aşı Karşıtlığı Paneli

63

KOCAELİ TABİP ODASI 2018-2019 ÇALIŞMA RAPORU

12 Mart 2019 Şehir Hastaneleri Paneli
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14 Mart 2019 "Sağlıkta Şiddet " Paneli KOÜ Tıp Fakültesi
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14 Mart Çelenk Sunma Töreni
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14 Mart 2019 KTO Başkanı Dr.Zeki Hamşioğlu'nun 14 Mart Konuşması Resmi
Tören
KOÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu
Konuşmama beni Türk hekimlerine emanet edin diyen Ulu Önderimiz Atatürk'ü saygı ve
minnetle anarak başlıyorum. 14 mart tıp bayramı ve tıp haftası etkinliklerine hoş
geldiniz.
14 Mart 1827 tarihinde tıphanei amire ve cerrahhanei amire isimli tıp okulu padişah
sultan 2. Mahmut un fermanı ve Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendinin uzun süreli
çabaları sonunda açılmış ve modern tıp eğitiminin başlangıcı olmuştur.
14 Martın ilk defa tıp bayramı olarak kutlanması 1919 yılında yapılmıştır.Bu kutlama
İşgal altındaki İstanbul da, 3. sınıf tıp öğrencisi Hikmet Boranın önderliğinde, kuruluş
yıldönümü bahane edilerek işgali protesto amacı ile yapılmış, dönemin önemli
hocalarından da destek gören bu protesto eylemi tıp mesleği mensuplarının yurt
savunmasına dönüşmüştür.
Belirli dönemlerde kesintiye uğrayan, tarihi değiştirilen kutlamalar 1976 yılından beri 14
mart tıp bayramı ve bu tarihi kapsayan tıp haftası olarak devam etmektedir. Bugün
itibarı ile bu kutlamaların 100. yılını doldurmuş bulunuyoruz.
14 mart törenleri hekimlerin ve sağlık sisteminin problemlerinin ve çözüm önerilerinin
bürokrasiye duyurulması açısından bizler için ayrı bir önem arz eder. Keşke çok farlı
şeylerden güzel şeylerden bahsedebilsek. Ancak ne yazık ki ben sizlere yine son günlerde
gittikçe artan sıklıkta karşılaştığımız, adeta iş hayatımızın bir rutini haline gelmiş olan
hekime ve sağlık çalışanlarına şiddetten, performans sistemi , aile hekimliği sistemi ve
buna bağlı sorunlardan, emekli hekimlerimizin sorunlarından, aşı karşıtlığından,
bakanlığımızca desteklenen ve hiçbir bilimsel ispatı olmayan sülük, hacamat
uygulamalarının yaygınlaşmasından, fikir hürriyetinden, burnumuzun dibine yapılmaya
çalışılan zehir saçan
tesislerden bahsetmek zorunda kalacağım.
En önemli sorunlarımızın başında sağlıkta şiddet geliyor. Şiddet toplumsal bir sorun
olup ahlaki ve kültürel yozlaşmanın körüklediği bir hadisedir. Burada şiddetin oluş
nedenlerini anlatmak tartışmak günler haftalar aylar sürer, bu esnada da bizler şiddete
uğramaya hatta öldürülmeye devam ederiz. Türk Tabipleri Birliği hukuk bürosu bu konu
ile ilgili çok emek harcamış,
kanun teklifi hazırlamış, teklif muhalefet partileri
tarafından meclise sunulmuştur. Beş kısa maddeden oluşan bu kanun teklifi ne yazık ki
görüşülmeye bile değer bulunmamış, yerine şiddeti önlemek için yetersiz bir yasa
çıkarılarak bizler yine kaderimizle baş başa bırakılmışızdır. Siyasetçilerden talebimiz,
Türk Tabipleri Birliği muhatap alınarak, şiddeti önleyici ve caydırıcı bir yasanın ivedilikle
yeniden çıkarılmasıdır. Bu konu ile ilgili artık sabrımız kalmamıştır. Buradan görevleri
başında uğradıkları saldırılar neticesi katledilen hayatları ellerinden alınan tüm
meslektaşlarımızı saygıyla anıyorum. Geçtiğimiz yıl 440 kadının cinayetinin işlendiğini
de düşünecek olursak belki de af çıkarmak yerine şiddeti top yekün önleyecek caydırıcı
kanunları ivedilikle çıkarmak birincil öncelikte olmalıdır diye düşünüyorum.
Türk Tabipleri birliği yıllardır sağlık hizmetlerini kamusal bir hizmet olarak görmüş ve
bu hizmetlerin ücretsiz, nitelikli ve herkesin ulaşabileceği şekilde verilmesini
savunmuştur. Ülkemizde son 30-40 yıldır gerçekçi istatiksel projeksiyonlar yapılamamış,
memleketin hekim işgücüne ne kadar ihtiyacı olacağı saptanamamış, sağlık sistemi
zaman zaman çıkmaza girmiştir. Bu çıkmazdan kurtulmak için hızlıca kararlar alınmış,
yeni üniversiteler ve tıp fakülteleri açılmaya başlanmış, sağlık sistemi nerdeyse
kökünden değiştirilmiştir ve halen de sürekli değişiklikler güncellemeler yapılmaktadır.
Bu değişikliklerin en önemlileri performans ve aile hekimliği sistemlerine geçiş olmuştur.
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12 Eylül 1980 sonrası hekimlerin özlük haklarında ciddi bir geriye gidiş başlamıştır.
Hekim maaşları erimiş, hayat pahalılığı artmıştır. Pratisyen olarak görev yapan
hekimlerimiz bir süre sonra geçim sıkıntısına düşmüş, keza uzman hekimlerimiz
geçinebilmek için muayenehane hekimliğine yönelmeye başlamışlardır. Zamanla
muayenehane hekimliği kamusal hizmetlerin önüne geçmiş, ne yazık ki
muayenehaneler bazı meslektaşlarımız tarafından da suistimal edilmiştir. Bir yandan
artan nüfus sağlık talebini de arttırmış, kamu idaresi talebi karşılamakta sıkıntıya
düşmeye başlamış, uzun hastane ve ilaç kuyrukları kendini göstermiştir. Türk Tabipleri
Birliği hekimlerin özlük hakları için sürekli mücadele vermiş, insanlık ve hekimlik
onuruna yaraşır bir ücret için uğraşmış ancak tüm uğraşları hükümetlerce görmezden
gelinmiştir. Bakanlık emekliliğe de yansıyacak şekilde ücretleri yükseltmek yerine artan
sağlık talebine de çözüm olması düşüncesi ile yurtdışından ithal permormans ve aile
hekimliği gibi yeni sistemleri uygulamaya sokmuştur. Uzunca yıllar çok düşük ücretlerle
çalışan herhangi bir ek geliri olmayan pek çok meslektaşımız, ben de dahil olmak üzere
bu yeni sistemi heyecanla karşıladık. Sistem aslında kapitalist ekonominin temelini
oluşturan bir prim sistemi idi. Maaşlar artmayacak, ne kadar çok iş üretilir, ne kadar
kar elde edilirse hekimler bundan pirim alacaklardı. TTB'nin ısrarla dile getirdiği
eleştirileri pek çoğumuz gözardı ettik, hatta TTB'nin doktorlara dost mu düşman mı bile
olduğunu sorgulamaya başladık. Peki bugün geldiğimiz noktada ne oldu. Başlangıçta
sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği arttı, uzun süredir hekime ulaşamayan halk
kolaylıkla hekime ulaşmaya ve muayene olmaya başladı hatta doktor doktor gezmeye,
poşet poşet ilaç almaya başladılar. Ne kadar çok hasta bakılır ve işlem yapılırsa o kadar
kar elde edileceğinden bizlerde insanüstü bir performansla çalışmaya başladık,
ekonomik refahımız gerçekten de artmıştı yalnız bu işin devlete maliyeti de kabarmaya
başlamıştı. Artık kendi yağınızda kavrulacaksınız denilen tüm sağlık kurumları, ki buna
amacı bilim üretmek bilim adamı, hekim yetiştirmek olan tıp fakülteleri de dahil kar
amacı güden işletmelere dönüştüler. Olay karlılık olunca işletmeler sistemi suistimal
etmeye başladılar. Gereksiz tetkikler, müdahaleler ve hatta endikasyonsuz ameliyatlar
yapılmaya başlandı. Nicelik arttı ancak nitelik azaldı. Bunu fark eden SGK sürekli
kısıtlama ve kesinti yapmaya yoluna gitti. Sağlık kurumları da, ki artık işletme
olmuşlardı, aynı karlılığı sürdürebilmek için hekimleri daha çok daha çok daha çok
çalıştırmaya başladı. Hekimler de gelir kaybına uğramamak için buna itiraz etmediler.
Hekimlerin pek çoğu primlerinin kesilmemesi için artık yıllık izinlerini bile kullanamaz
hale geldiler. Aile hekimleri iş sözleşmeleri iptal edilmesin diye bugün üzerlerine vazife
olmayan işlerle angarya işlerle boğuşan, koruyucu sağlık hizmetlerine vakit ayıramayan
taşeron hekimler haline dönüştüler. Bugün kendileri de emekliliğe yansıyan ücretlerinin
ne kadar olduğunu net olarak bilememektedirler. Buradan meslektaşlarıma sormak
istiyorum. 15 yıl önce TTB nin önerdiği insan onuruna, hekimlik onuruna yakışır bir
ücretle çalışıp emekli olmayı mı isterdiniz, yoksa halinizden memnunmusunuz.?
Halkımıza sormak istiyorum, işlerinizi rahatlıkla halledebiliyor musunuz? Yoksa bunun
için kamuda ve özel sektörde ekstra ücret ödemek durumunda mı kalıyorsunuz.?
Bakanlığımıza ve sosyal güvenlik kurumuna soruyorum, bir ayda bakılan hasta sayısı
neredeyse ülke nüfusuna yaklaşıyor, bu normal ve övünülecek bir şey midir?
Tıp fakültelerinin asli görevi buranın altını çizmek istiyorum, bilimsel gelişmelere paralel
nitelikli hekim ve öğretim görevlisi yetiştirmek, son bilimsel teknolojileri kullanarak
hasta tedavi etmektir. Bizim çok kaliteli tıp fakültelerimiz , çok nitelikli öğretim
görevlilerimiz var, ancak planlama hatalarından dolayı hekim ve öğretim üyesi açığı , ne
alt yapısı ne üst yapısı eğitim vermeye hasta tedavi etmeye müsait olmayan , neredeyse
her ilde açılan yeni tıp fakülteleri ile giderilmeye çalışılıyor. Halbuki sorun daha az
sayıda ve nitelikli tıp fakültesinin açılması ile ve var olan fakülteleri mali yönden
destekleyerek çözümlenebilirdi. Tıp fakültelerimizde de performans sistemine geçilmesi
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ile birlikte eğitim geri plana itilmiş, kendi yağınızda kavrulun mantığı ile ekonomik
yönden zor duruma düşen fakültelerde durum çok hasta bakılarak ve çok ameliyat
yapılarak kurtarılmaya çalışılmış, sevk zinciri kuralları işletilmediği için iş yükü
inanılmaz artmış ve nitelik yerine nicelik ön plana alındığı için tıp fakülteleri bugün nasıl
daha az zarar ederiz diye düşünen, ekonomik yönden sıkıntılı hizmet hastanelerine
dönüşmüştür. Nitelikli pek çok akademisyen ekonomik sıkıntılar yüzünden, bir kısmı da
daha fazla para kazanmak için fakültelerden ayrılınca akademisyen açığı oluşmuştur.
Bu açık, akademisyen olma kuralları değiştirilerek çözümlenmeye çalışılmıştır. Ancak
sonuçta akademisyenlik niteliklerinden uzak ve bazen de asli amaçları akademisyenliği
sekonder kazanç olarak kullanmak isteyen eğitimle uzaktan yakından ilişkisi olmayan
yeni bir akademisyen kitlesi oluşmuştur. Bu niteliksiz akademisyen kitlesinin yeni
hekimleri yetiştireceğini düşündüğünüz zaman olayın vahameti gözler önüne
çıkmaktadır.
Bundan 25 yıl kadar önce pratisyen hekim olarak göreve başladığım yıllarda sağlık
bakanlığı tarafından tüm Türkiye çapında çocuk felci hastalığının kökünün kazınması
için bir kampanya başlatılmıştı. Dağ tepe nerede çocuk varsa bulup aşılıyorduk.
Çocuklarımızı sakat bırakan bu hastalığın tamamen yok edilebilmesi için aşılanmamış
çocuk kalmaması gerekiyordu.Yaz aylarıydı ve elimizde içinde buz aküleri olan aşı
çantaları ile dolaşırken yoruluyorduk, ancak bizi en çok yoran şey asılsız söylentiler
yüzünden çocuklarını aşılatmak istemeyen anne babalarla yaptığımız mücadele idi.
Cehaleti yenmek kolay değildi. Ancak yendik. Yüzde doksanaltı ya varan bir oranda
çocukları aşılamayı ve ardından çocuk felcinin bu topraklardan kökünü kazımayı
başardık. 25 yıl sonra bugün halen aşı karşıtlığını konuşabileceğimizi hiç düşünmezdim,
bu sefer karşımıza çıkanlar yarı cahil dediğimiz en tehlikeli grup. Önceden yok ettiğimiz
hastalıklar, ülkemize yapılan zorunlu göçler nedeni ile yeniden hortlamaya başlamışken
, çocuklarımız yeniden tehlike altındayken, aşı karşıtlığını konuşmayı bile utanç verici
buluyorum. Sağlık bakanlığımızın konu ile ilgili net tavrını ortaya koymasını,
meclisimizin de gerekli hukuki düzenlemeleri bir an önce yaparak bu konunun artık
gündemimizden çıkmasını umut ediyorum.
Utanç duyduğum diğer bir mesele de son zamanlarda adına alternatif tıp, geleneksel tıp,
tamamlayıcı tıp gibi isimler uydurularak topluma masum gösterilmeye çalışılan ,
çağımızın, modern tıbbın binlerce yıl gerisinde kalmış olan sülük hacamat gibi çağdışı
uygulamaların
üzülerek söylüyorum ki sağlık bakanlığı
desteği ile hortlatılmış
olmasıdır. Kanıta dayalı tıpta yeri olmayan birilerine rant sağlamaktan başka bir işe
yaramayacağı aşikar olan bu uygulamaların yakın bir gelecekte de toplum sağlığını
tehdit eder hale geleceği açıktır. Sağlık bakanlığımızın bu desteğine son vermesini ya da
konu ile ilgili varsa bilimsel yayınları bizlerle paylaşmasını istiyoruz. Ancak bu noktada
içimde kalan bir ukdeyi de paylaşmak istiyorum. Manav standı açma konusunda
başarılı olan akademik kurumlarımızın keşke böylesine önemli hususlarda da
söyleyebilecekleri birkaç söz olsaydı.
Fikir olmadan bilim olmaz ilerleme olmaz. Çok partili siyasi hayata geçildiğinden bu
yana iktidar sahibi kimseler kendi fikirlerini devletin resmi fikirleri olarak kabul etmiş ve
ettirmek istemiş, karşıt fikirlere hoşgörü gösterilmemiştir. Devletin elbette zaman zaman
kendini savunma refleksi olduğunu biliyoruz, ancak hukuk devletiysek ve hukukun
üstünlüğüne de inanıyorsak, hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadan
meslektaşlarımızın işinden gücünden edilmesi bizleri üzmekte ve endişelendirmektedir.
Kurumlardan beklemesek bile devletimizden vatandaşlarına karşı daha hoşgörülü
olmasını bekleriz. Bu sıralarda öğrencilerini yetiştirmesi gereken pek çok akademisyen
şu an işsiz bırakılmıştır, mezun olan meslektaşlarımız aynı sebeplerle atanamamakta,
tabir yerindeyse açlığa mahkum edilmektedir. Bunlar bizim açımızdan acı ve üzüntü
vericidir. Konunun ivedilikle ele alınarak mağduriyetlerin, haksızlıkların giderilmesi
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temennimizdir.
Ülkemizde iş kazaları artık iş cinayetleri olarak anılır olmuştur. Kaybedilen insan sayısı
teröre kurban verdiklerimize yakın, bazı senelerde de daha fazlasıdır.Bildiğiniz gibi
aslında iş kazaları
önlenebilir sorunlardır. Önleyebilmek için gerekli mevzuatta
uygulamada vardır. Bu mevzuatta ki ana sorun ,koruyucu, önleyici tedbirleri hazırlayan
ve bunları denetleyen iş güvenliği birimi çalışanlarının ücretlerinin aynı işyerleri
tarafından ödenmesidir. Bu durum iş kazalarını önleyici tedbirlerin hayata
geçirilmesinde sıkıntılara neden olmaktadır. Bununla ilgili TTB ve sendikaların muhatap
alınacağı yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir.
Hekimlerin emekliliği zordur. Yaşınız gelip te çalıştığınız kurumdan emekli olsanız dahi,
meslekten emekli olamazsınız. Çünkü hayatı boyunca meslek etik kurallarına uygun
çalışan hekimler, emekli olduklarında varlıklı, zengin olmuş insanlar değildir.
Nihayetinde yılların kanayan yarası olan bu sıkıntıya Sağlık bakanlığı seyyanen yapılan
bir zam ile çözüm gayreti göstermiş ve bir nebze olsun emekli hekimler için ferahlık
sağlamışlardır. Ancak halen yarım bırakılmış bir iş vardır , yapılan maaş zammı sadece
emekli sandığından emekli olmuş hekimleri kapsayıp, ssk ve bağkurdan emekli hekimler
kapsam dışındadır. Bu yanlışın da kısa zamanda düzeltilmesi için gerekli mücadeleyi
TTB olarak veriyoruz. Emekli hekimlerimizle ilgili söylemek istediğim bir şey daha var
bunu özellikle genç meslektaşlarımızın duymasını istiyorum. Arkadaşlar, tıpta deontoloji
çok önemlidir. Bizler meslek hayatımız boyunca bizden yaşça ilerde olan
meslektaşlarımıza hep hürmet ettik, annemize babamıza öğretmenlerimize hürmet eder
gibi. Son zamanlarda emekli meslektaşlarımızdan en çok duyduğumuz yakınma genç
neslin artık deontolojik kuralları unutmuş olması ile ilgili. Lütfen genç meslektaşlarım,
sizden yaşça ilerde olan meslektaşlarınıza gerekli özeni hürmeti gösterin ki, sizden
sonrakiler de size göstersinler.
Tabip odalarının asli görevlerinden biri de halk sağlığını korumaktır. Teknolojik gelişme
beraberinde kaynakların tükenmesini ve kirletilmesini de getirmiştir. Çoğunuzun son
cümlesini bildiği bir kızılderili atasözü şöyle der; Beyaz adam annesi olan toprağa ve
kardeşi olan gökyüzüne, alıp satılacak, işlenecek, yağmalanacak birşey gözüyle bakar.
Onun bu ihtirasıdır ki toprakları çölleştirecek ve her şeyi yiyip bitirecektir. Beyaz adamın
kurduğu kentlerde bir çiçeğin taç yapraklarının açarken çıkardığı tatlı sesler, bir
kelebeğin kanat çırpışları duyulmaz. Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda,
son balık öldüğünde, beyaz adam paranın yenilmeyen birşey olduğunu anlayacak.
Buradan siyasetçilerimize sesleniyorum, gelişeceğiz ilerleyeceğiz diye lütfen burnumuzun
dibine zehir saçan tesisler kurmayın, bununla sonuna kadar mücadele ederiz.
Konuşmamın sonunda tüm meslektaşlarımızı, meslek odalarına sahip çıkmaya davet
ediyorum. Türk Tabipleri Birliğinin hekimlerimizin özlük hakları, halk sağlığı ve genel
sağlık politikaları ile ilgili gerçekçi, bilimsel ve toplumcu yaklaşımlarının çok değerli
olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.
sabrınız için hepinize teşekkür ederim.
Dr. Zeki Hamşioğlu
Kocaeli Tabip Odası Başkanı
14 Mart 2019
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Meslekte 25,40,50 Yıllarını Dolduran Hekimlere Plaketleri Verildi.
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14 Mart 2019 "AZİZNAME 0.9) Tiyatro Oyunu Sabancı Kültür Merkezi

Çınarlar ve Fidanlar Buluşması 15 Mart 2019 Kocaeli Tabip Odası
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Fotoğraf Sergisi Mimarlar Odası Taş Bina 14-16 Mart 2019
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Tıp Haftası 14 Mart Bowling Turnuvası

Tıp Haftası Dr. Akın Yılmaz Tenis Turnuvası
14 Mart Tıp Balosu
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17 Mart 2019 Pazar Büyük Hekim Yürüyüşü
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6 Nisan 2019 Psikososyal Riskler Kursu / Ramada Plaza Otel
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10 Nisan 2019 Çocukluk Çağı Deri ve Döküntülü Hastalıkları/Kocaeli Tabip Odası
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Perküsyon Kursu Çalışmaları

18.04.2019 Aydili Sanat Derneği&KOÜ Eğitim Fak.Şiire
Umuda Grubu
Şiir ve Müzik Akşamı
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BASIMI YAPILAN KİTAPLAR
Dr.Akın Yazıcı'nın "Yolun Başında" adlı kitabı Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu
kararıyla basılmış olup; geliri Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine burs
olarak verilmektedir. İçinden Deniz Geçen Yaşamlar kitabından elde edilen gelir
2.040 TL., Yolun Başında kitabından elde edilen 5.095TL. gelir öğrenci burs fonuna
aktarılmıştır.
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TTB KOCAELİ TABİP ODASI
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYON FAALİYET RAPORU
Komisyon Başkanı:Dr.Mehtap YILMAZ MAÇKALI
Komisyon Sekreteri:Dr.Erkan ATMACA
Üyeler: Dr.Aykut ÇELİK, Dr.Ömer Faruk GEREK
Komisyonumuz Dr. Aykut Çelik, Dr.Mehtap Yılmaz Maçkalı, Dr.Erkan Atmaca, Dr.Ömer Faruk
Gerek' in katılımıyla 24 /10/2018 tarihinde ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başlamıştır.
21/11/2018 tarihinde yapılan toplantıda amacımız işyeri hekimlerinin katılımıyla odamızda
eğitim çalışmalarının planlanması ve organizasyonun yapılması ve en fazla hekim arkadaşımızın
katılımının sağlanması olarak benimsenmiştir.
05/12/2018 ve 19/12/2018 tarihlerinde toplanarak eğitim programı kredilendirilmesi ve
hekimlere duyurulması konusunda çalışılmıştır.
Bu çerçevede 5 seminer 1 fabrika gezisi ve 1 tam gün süreli kurs düzenlenmiştir.
19 Aralık 2018 Çarşamba ‘İŞE GİRİŞ ve PERİYODİK MUAYENELER – EK.2 FORMU’ konulu
seminer Dr. Ünal Çakıcı – İşyeri Hekimi tarafından verilmiş olup TTB-STE tarafından 2,5 kredi
ile kredilendirilmiştir.
22 Aralık 2018 Cumartesi ‘ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE İŞYERİ SAHA GEZİSİ FORD OTOSAN
ÖRNEĞİ’ işyeri saha gezisi Dr Gürsel Gökmen- Ford Otosan Sağlık Hijyen Ergonomi Yöneticisiİşyeri Hekimi tarafından verilmiş olup TTB-STE tarafından 3 kredi ile kredilendirilmiştir.Fabrika
saha gezisine 18 kişi katılmıştır.
16.Ocak 2019 Çarşamba ‘İŞÇİ SAĞLIĞINDA ve ENDÜSTRİDE BESLENME’ konulu seminer
Diyetisyen Özlem Uzcan Duran tarafından verilmiş olup TTB-STE tarafından 2 kredi ile
kredilendirilmiştir.
13 Şubat 2019 Çarşamba ‘ERGONOMİK RİSK ANALİZİNDE UYGULAMALI HIZLI MARUZİYET
DEĞERLENDİRME(HMD)’konulu seminer Dr. Erkan Atmaca – İşyeri Hekimi tarafından verilmiş
olup TTB-STE tarafından 2,5 kredi ile kredilendirilmiştir.
27 Mart 2019 Çarşamba ‘İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA
ÇALIŞMASI – ÖRNEK UYGULAMA’ konulu seminer Dr. Ayşegül Kömürcü – İşyeri Hekimi
tarafından verilmiş olup TTB-STE tarafından 2,5 kredi ile kredilendirilmiştir.
06 Nisan 2019 Cumartesi ‘İŞYERİNDE PSİKOSOSYAL RİSKLER KURSU’ Prof. Dr. Yücel
DEMİRAL- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.İş ve Meslek Hastalıkları Bilimdalı,
Doç.Dr. Burcu Güler Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Uzm.Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.İş ve
Meslek Hastalıkları Bilimdalı, tarafından verilmiş olup TTB-STE tarafından 9 kredi ile
kredilendirilmiştir.Eğitime 31 kişi katılmıştır.
17 Nisan 2019 Çarşamba ‘OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ERGONOMİ UYGULAMALARI’ konulu
seminer Dr. Berna Hanağası – İşyeri Hekimi tarafından verilmiş olup TTB-STE tarafından 2,5
kredi ile kredilendirilmiştir.
TTB Merkez Konseyi'nde 14.10.2018 tarihinde yapılan TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol
toplantısına Odamız adına KTO Genel Sekreteri Dr. Aykut Çelik katılım sağladı.
TTB Merkez Konseyi'nde 9 Aralık 2018 tarihinde yapılan TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol
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toplantısına Odamız adına KTO Genel Sekteri Dr. Aykut Çelik ve Dr. Ömer Faruk Gerek katılım
sağladı.

BASINA VE KAMUOYUNA
YENİ KATLİAMLARIN YAŞANMAMASI İÇİN
ADİL YARGILAMA VE KAMUSAL DENETİM GEREKİR
Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen facia nedeni ile
301 emekçi hayatını kaybetmiştir. Devlete ait olan maden rödovans sistemi ile Soma
Holdinge verilmiş, Soma Holding yetkililerinin aşırı kar hırsı nedeni ile
üretim
zorlaması, 301 emekçinin katliamı ile sonuçlanmıştır. O günden bu güne en az 242
maden emekçisi daha çalışırken İSİG önlemlerinin alınmaması nedeni ile işverenlerin
daha fazla kar hırsına kurban edilmiştir.
Soma sadece alınmayan İSİG önlemlerinin değil, siyasal ağların, kölelik olarak
nitelendirilebilecek dayı başı, hadi hadi, taşeron, rödavans tipi çalışmaların,
muhasebeciliğe indirgenmiş sendikacılığın, açlığın, yoksulluğun, yoksunluğun,
hukuksuzluğun, şiddetin en çıplak hali ile ortaya çıktığı, öncesi ve sonrası ile büyük bir
faciadır.
Ne yazık ki bu facia ile ortaya çıkan durum bugün de varlığını sürdürmektedir.
Hiçbir ders alınmamış, emekçilerin ölümlerine, sakatlanmalarına neden olacak çalışma
tipleri ile giderek sistemli hale getirilmiştir.
Ne yazık ki en temel hak olan yaşama hakkı “Aşağıda ölüm var, yukarıda
açlık. Aşağıda ölüm olasılık, yukarıda açlık kesin” şeklinde tanımlanır hale gelmiş,
emekçiler yukarıdaki açlık ile terbiye edilmeye çalışarak aşağıdaki ölüme mahkum hale
getirilmiştir.
Ne yazık ki emekçiler işsizliğin ve aşsızlığın buhranı ile kendilerini yakmaya,
intiharlara sürüklenmişlerdir
Ne yazık ki ülkemiz işçiliğin, yaşamın ucuz, ekmeğin pahalı olduğu bir ülke haline
getirilmiştir.
Biliyoruz ki tüm bu karanlık ancak emekçilerin mücadelesi ile son bulacaktır.
Biliyoruz ki yaşamın uzun, ekmeğin ucuz olduğu bir dünya ancak emekçilerle birlikte
kurulacaktır. Biliyoruz ki katledilen emekçilerin hesabını da ancak emekçiler soracaktır.
Bu katliam davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Soma katliamından
sonra basın önüne çıkan ve asıl işveren benim diyen Alp Gürkan beraat ederken,
yönetim kurulu başkanı firmada ücretli çalışanlardan daha düşük bir ceza aldı. Bu
aşamaya gelene kadar siyasal iktidar her alanda olduğu gibi yargı alanında da
adaletsizliği kurumsallaştırmış ve gerçek sorumluların önemli bir kısmının yargı önünde
hesap vermesinin önüne geçmiştir. 4 yılı aşkın bir süredir devam eden dava sürecinde;
a. Müşteki avukatları darp edilmiş,
b. Yargılamayı başından itibaren sürdüren ve dosyaya hakim olan mahkeme
heyetinin tamamı dosyadan alınarak görev yerleri değiştirilmiş ve binlerce sayfadan,
dijital dökümandan oluşan dava dosyasına yeni bir heyet atanmış
c. Facianın bütün sorumluluğu ölen tekniker ve mühendislere yüklenmeye
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çalışılmış,
d. Facia sonrasında çıkarılan yasalarla maden işletmeleri teşviklerle
ödüllendirilmiş, İSİG önlemlerinin alınması sürekli olarak ileri tarihlere ertelenmiş,
e. Faciayı protesto edenler gözaltılar, tutuklamalar, mahkumiyetlerle
cezalandırılırken protesto edenleri tekmeleyenler ise milletvekilliği ile ödüllendirilmiştir.
Facianın gerçekleşeceğini öncesinde bilmelerine karşın umursamayan ve yüzlerce
emekçinin ölümüne neden olan ve facianın sorumlularının sadece bir kısmının
yargılandığı bu davada;
SORUMLULARIN HEPSİ YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMADI
Türkiye Taşkömürü İşletmeleri’ne ait madeni Soma Holding’e devreden ancak
denetim görevini yerine getirmeyen, emekçilerin yasa dışı çalıştırılmalarına karşı önlem
almayan, ölümlerine neden olan devlet yetkililerinin yargılanmalarına her ne kadar izin
verilmemişse de devam eden hukuki süreç sonrasında bu sorumluların da adil bir yargı
önünde hesap sorulacağı günlerin geleceğine inanıyoruz.
Bu katliamda rödavans sistemini sürdüren, madenlerde kullanılacak ekipmanların
ATEX uygunluğuna ilişkin sorumluluk ile yaşam odalarının kurulma zorunluluğunu
işverenlerin istekleri doğrultusunda ileri tarihlere öteleyen siyasi iktidarda en az şirket
yetkileri kadar ölümlerden sorumludur.
ADALETSİZLİK YENİ KATLİAMLARA NEDEN OLUR!
Bu süreçte yaşananlar Çorlu’da yaşanan ve 24 insanımızın ölümüne sebep olan tren
kazasında da gerçek sorumluların yargılanamayacağı kaygısını yaratmıştır. Bilime ve
tekniğe uygun olmayan biçimde yenilenen demiryolu nedeni ile yaşanan bu cinayettin
yağmur nedeni ile olduğunu iddia etmek sorumluları gizlemek demektir. Bu yolun
uygun şekilde yenilenmesi, denetlenmesi ve sorunlarının giderilmesi devletin
vatandaşlarının can güvenliğini koruma yükümlülüğünün bir parçasıdır. Bu kaza öncesi
sorunun tespit edildiği ancak açılan ihalenin bütçenin tahsis edilmediği için iptal edilmiş
olması, öte yandan cumhurbaşkanlığı yemin töreni ve seçim sürecinde kamunun yaptığı
harcamaların yüksekliği insan hayatına verilen değeri de gösteriyor.
İnsan hayatını her türlü siyasi ve ekonomik çıkarın üstünde tutan bir politika, adil bir
yargılama süreci, örgütlü bir emek cephesi olmadıkça bu cinayetler sürüp gider.

KOCAELİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ
13.07.2018
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25 Ekim 2018 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı

22 Aralık 2018 Otomotiv Sektöründe İşyeri Saha Gezisi Eğitimi (FORD)
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İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu Tarafından Yapılan Kurs, Eğitim ve Seminer'lerin
Afişleri
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KOCAELİ TABİP ODASI AİLE HEKİMLİĞİ KOMİSYONU
2018-2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
Komisyon Başkanı: Dr.Recep İpçi
Üyeler:Gül Gülörten, Dr.Aykut Çelik, Dr.Vildan Gürbüz, Dr.Tuğba Özeren Altın,
Dr.Mustafa Kara, Dr.Neslihan Çağla Coşar, Dr.Mehmet Ayas, Dr.Kadir Semih Sak
Bu dönemde 6 adet komisyon toplantısı yapılmıştır. Toplantılarda çoğunlukla ana
tema, sağlıkta şiddet, meslektaşlarımızın özlük haklarına ilişkin sorunlar, mesleki
anlamda
yetersizlik
hissedilen
konularda
aydınlatıcı
çalışmalar,
odamızın
meslektaşlarımız açısından çekim merkezi olması, diğer sağlık örgütleri ile koordineli
çalışmalar yürütülmesi olmuştur.
25 Ekim 2018 tarihindeki komisyon toplantımız, Kocaeli Aile Hekimleri Derneği,
Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Ve
Dayanışma Sendikası’nın katılımı ile gerçekleştirilmiş olup, bu toplantıda;Aile Hekimliği
ile ilgili olarak AHEF tarafından 2017 yılında yapılan çalıştay raporu değerlendirilmiş,
eklemleme yapılabilecek alanlar irdelenmiştir. Yine Aile Hekimliği alanındaki
örgütlenmeler arasında iletişimin öneminden bahsedilmiş, bundan sonraki süreçte daha
koordineli çalışmaların sürdürülmesine karar verilmiştir.Sahadaki etkinliğin arttırılması
amacıyla tüm bu örgütlerden oluşturulacak kurullar ile aile hekimliği birimlerine birebir
ziyaretler yapılması kararlaştırılmıştır.
7 Aralık 2018 tarihinde oda başkanımız Dr. Zeki Hamşioğlu, yönetim kurulu
üyemiz Dr.Aykut Çelik ve Dr. Recep İpçi’den oluşan ekip ile Kocaeli Aile Hekimleri
Derneği başkanı Dr. Funda Atmaca’nın görev yaptığı Bekirdere Aile Sağlığı Merkezi’ne
ziyarette bulunmuş, aile sağlığı merkezinde çalışan diğer hekimler ile de görüşülmüş,
görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ziyaret hem bir nezaket ziyareti hemde sorunları
yerinde görüp değerlendirme açısından yararlı olmuştur.
17 Ocak 2019 tarihinde Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi Aile Hekimliği Komisyonu
toplantısına Komisyonumuzdan Dr. Recep İpçi ile Dr. Mehmet Ayas katılarak, daha
önceki ortak toplantıdaki konuların tekrar değerlendirme imkanı sağlanmıştır.
Sağlıkta şiddet olguları her geçen gün artan şekilde devam etmekte olup, bütün
çabalarımıza rağmen, siyasi otorite gerekli adımları atmakta yetersiz kalmaktadır,
Odalarımız, sendikalarımız, derneklerimiz yaşadığımız olayların ardından basın
açıklaması,yürüyüş, iş bırakma gibi tepki eylemlerini gerçekleştirmektedir.Belirtilen
sağlık örgütlerinin merkezi düzeydeki yapılanmaları da yasama ve yargı düzeyinde
girişimlerine her durumda devam ettirmektedirler.2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da
katledilen Dr. Fikret Hacıosman için yürüyüş ve basın açıklamasına, odamız ve Kocaeli
Aile Hekimleri Derneği birlikte katılım sağlamışlardır.Yine 3 Nisan 2019 tarihinde
İzmir’de bir aile sağlığı merkezi personellerine, hasta yakınlarınca gerçekleştirilen darp
ve cebir olayına tepki olarak aile sağlığı merkezlerimizde bir gün iş bırakma eylemi
gerçekleştirilmiştir.Çeşitli kereler sözel ve fiziksel şiddete maruz kalan meslektaşlarımız
aranarak odamızın her türlü desteği sunmaya hazır olduğu ifade edilmiştir.
Gerek mesleki konularda yeni yaklaşımları kavramak ve bilgi eksikliğini gidermek,
gerekse de özlük anlamındaki sıkıntıları gidermek anlamında, komisyonumuzca aşağıda
belirtilen altı adet etkinlik planlanmış, odamızca gerçekleştirilmiştir.
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9 Ocak 2019 tarihinde ‘’ Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Obezite’’
Üniversitesinden Prof. Dr.Adnan Gökçel tarafından gerçekleştirilmiştir.

sunumu Okan

6 Şubat 2019 tarihinde Aile Hekimliğinde Raporlar, Ölü Muayenesi ve Adli Raporlar,
Hukuksal Sorunların ele alındığı sunum Oda başkanımız Uz. Dr. Zeki Hamşioğlu
moderatörlüğünde komisyon üyemiz Uz.Dr. Mehmet Ayas, Kocaeli Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden Prof.Dr. Başar Çolak ve Prof. Dr Abdulkadir Babaoğlu, odamız avukatı
Avukat Ali Haydar Konca’nın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
20 Şubat 2019 tarihinde ‘’Birinci Basamakta Akılcı Laboratuar Kullanımı’’ sunumu
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ceyla Eraldemir tarafından
gerçekleştirilmiştir.
27 Şubat 2019 tarihinde ‘’Birinci Basamakta Temel EKG Kursu’’ Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Abdulkadir Babaoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir.
11 Mart 2019 tarihinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde ‘’Aşılama Başarısındaki
Büyük Engel:Aşı Karşıtlığı’’ Paneli, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr.
Aynur Karadenizli yönetiminde, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Emin
Sami Arısoy, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr.Gaye Usluer, Trakya
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi’nden
Prof
Dr.Muzaffer
Eskiocak’ın
katılımıyla
gerçekleştirilmiştir.
10 Nisan 2019 tarihinde ‘’Çocukluk Çağı Deri ve Döküntülü Hastalıkları’’ paneli Kocaeli
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşe Engin Arısoy yönetiminde; Kocaeli
Üniversitesi Tıp fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr.Emin Sami Arısoy ve Prof. Dr. Evren
Demirsoy’un katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
22-24 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya merkezde bulunan Grida City Oteli’nde
gerçekleştirilen TTB Aile Hekimli Kolu 2. Aile Hekimliği Çalıştayı ’na odamız adına Dr.
Recep İPÇİ katılmıştır. 15 den fazla ilden yaklaşık 80 temsilcinin katıldığı çalıştay,
programının içeriği ve uygulamaları ile Aile Hekimliği için kılavuz olabilecek nitelikte
etkinlik idi. TTB Aile hekimliği kolunun ikinci kez böyle bir çalıştay faaliyeti ilkinden
gelen deneyim ile etkinliğini daha üst düzeye taşımıştır. Bu iki günde, toplantıya
konuşmacı olarak katılan öğretim üyelerinin bilimsel katkılarıyla, sağlık sistemlerinin
birinci basamakla ilgili olarak hem dünya hem ülkemiz ölçeğindeki tarihsel süreci ve
uygulanış biçimleri ele alınmış, katılımcıların geldikleri şehirlerdeki aile hekimliğine
ilişkin sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri tartışılmış, karşılıklı görüş
alışverişinde bulunulmuştur. Toplantıya katılan tüm oda temsilcileri, bu çalıştayın
yararlı, verimli bir etkinlik olduğunu, süreç içersinde edinimlerinde katkısıyla, sürenin 2
günden daha uzuna yayılması ve daha kısa periyotlarda yapılması durumunda,sonraki
çalıştayların çok daha etkin olacağını ifade etmişlerdir.
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8 Kasım 2018 Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı

7 Aralık 2018 Aile Hekimi Derneği'ne ve Bekirpaşa ASM'ye Birim Ziyareti.
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AİLE HEKİMLİĞİ KOMİSYONU'NUN EĞİTİM AFİŞLERİ
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KOCAELİ TABİP ODASI
ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU
2018-2019

Komisyon Üyeleri : Dr.Kemal Keşmer, Dr.Tuğrul Civak
2018-2019 döneminde Kocaeli Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu aşağıdaki
çalışmalarda bulunmuştur.
25.05.2018 tarihinde Türk Tabipleri Birliği'nde düzenlenen HUV Danışma Kurulu
toplantısına odamız adına Dr.Tuğrul Civak katılmıştır.
Toplantıda alınan kararlar:
22.07.2018 tarihinde TTB Özel Hekimlik Kolu toplantısı İstanbul Tabip Odası'nda
yapıldı
Çalışma programı ve yürütme kurullarının oluşturulması amaçlı gerçekleştirilen
toplantıya, TTB Merkez Konseyi adına Dr. Samet Mengüç katıldı. Ankara, Antalya,
Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin ve Samsun tabip
odalarından 22 hekimin bulunduğu toplantıda, özel olarak sözleşmeler, örgütlenme,
birden fazla ilde çalışma izni, reklam-etik konuları, muayenehaneler ve kişisel sağlık
verileriyle ilgili bildirimler değerlendirildi, yeni dönem çalışma programı oluşturuldu.
22 Eylül 2018 tarihinde TTB'de düzenlenen Kriz, Sağlık Ortamı ve Şehir
hastanelerine Etkisi Çalıştayı'na Odamızı temsilen Dr.Kemal Keşmer, Dr.Aykut Çelik,
Dr.Mehtap Yılmaz Maçkalı, Dr.Tuğrul Civak katılmıştır.
Çalıştay Raporu:
22 Eylül 2018
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Şehir Hastaneleri İzleme Grubu’nca düzenlenen “Kriz; Sağlık
Ortamı ve Şehir Hastanelerine Etkisi Çalıştay'ı”, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü TTB
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri, tabip
odalarından temsilciler ve hekimler katıldı.
TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın açış konuşmasının ardından iktisatçı
yazar Mustafa Sönmez “Türkiye’de 2018 Ekonomik Krizi: Nerede Doğdu, Nereye
Gidiyor?” başlıklı bir sunum yaptı. AKP’nin yıllar içinde uyguladığı ekonomik
politikaların bugün yaşanan krize zemin hazırladığını belirten Sönmez, gelen dalganın
çok büyük olduğunu ve etkisinin de çok yoğun yaşanacağını kaydetti. Sönmez, şu ana
kadar uyguladığı yöntemler ve açıklanan Orta Vadeli Program dikkate alındığında,
rejimin bu krizi yönetemediğinin ve bu krizi aşabilecek durumda olmadığının
görüldüğünü söyledi. Mustafa Sönmez, ne yazık ki krizin bedelini en erken ücretlilerin ve
işsizlerin ödeyeceğini, sosyal güvenlik alanında kısıtlamalara gidileceğini, vatandaşların
sağlığa erişiminin etkileneceğini kaydetti.
“Ekonomik Kriz Kamu-Özel Ortaklığı Girişimlerini (Özellikle Şehir Hastanelerini) Nasıl
Etkileyebilir?” başlıklı bir sunum yapan Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
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Uğur Emek, çok paydaşlı ve uzun süreli olduğu için Kamu Özel İşbirliği (KOİ)
projelerinin büyük riskler içerdiğine dikkat çekti. KOİ ile yapılacak olan projelerin büyük
bölümünün var olan kriz ortamı nedeniyle yaşama geçirilmesinin zor göründüğünü
belirten Emek, ciddi bir finansman sorunu olduğu için yapılacağı açıklanan şehir
hastanelerinin hepsinin yaşama geçirilmesinin mümkün olamayacağı gibi Kanal
İstanbul Projesi’nin de yapılamayacağını kaydetti.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala da, “Krizin Sağlık
Ortamına Etkisi” başlıklı sunumunda, ekonomik kriz hallerinde sosyoekonomik olarak
en üst düzeyde olan grup dışında bütün toplumun sağlığının bozulduğuna dikkat
çekerek, kriz ortamında alkol, ilaç vb. kullanımının arttığını ve insanın bütün
psikolojisinin etkilendiğini belirtti. Pala, kriz öncesinde var olan sağlık sisteminin
durumunun, kriz sırasında sağlığın nasıl etkileneceğini ortaya koyduğunu, güçlü bir
birinci basamak sağlık sisteminin var olduğu hallerde krizden etkilenimin daha az
olduğuna dair araştırmaların bulunduğunu aktardı.
Türkiye’de, kriz koşulları olmadığı hallerde de çeşitli nedenlerle sağlık hizmetinden
yararlanamayan geniş bir kesim olduğuna dikkat çeken Pala, kriz koşullarında bu
nüfusun daha da artacağı, sigortalı olanların bile cebinden para harcamak zorunda
kalacağı, katkı payı ödemelerinin ya da doğrudan cepten harcamaların artacağı
öngörüsünde bulundu. Pala, krizin olumsuz etkilerinin 2019 yılında daha da
yoğunlaşarak görüleceğini kaydetti. Sağlık emek gücü açısından da değerlendirmelerde
bulunan Kayıhan Pala, sağlık çalışanlarının gelirlerinde azalma olacağı, istihdamda
daralma olacağı ve sağlık çalışanlarının tükenmişliğinde artış olacağı tespitlerini aktardı.
Katılımcıların katkılarıyla yürütülen “Krizin Sağlık Ortamına, Sağlık Çalışanlarına ve
Hastalara Etkisi” ile “TTB Ne Yapmalı: 2018 ve 2019 İçin Yol Haritası” başlıklı forum
bölümünün ardından çalıştay sona erdi.
11.12.2018 tarihinde Özel Hekimlik Katsayı listesi belirlendi
Kocaeli Tabip Odası olarak ilimizde 2019 katsayısını 8.11 olarak önerildi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen “Özel Sağlık
Sektöründe Çalışma Biçimleri - Sözleşmeler Çalıştayı” 16 Aralık 2018 tarihinde İstanbul
Tabip Odası’nda (İTO) gerçekleştirildi.
Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri – Sözleşmeler Çalıştay Raporu
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen “Özel Sağlık
Sektöründe Çalışma Biçimleri - Sözleşmeler Çalıştayı” 16 Aralık 2018 tarihinde İstanbul
Tabip Odası’nda (İTO) gerçekleştirildi.
TTB Başkanı Prof.Dr.Sinan Adıyaman, İTO Başkanı Prof.Dr.Pınar Saip, TTB MK Üyesi
Dr.Samet Mengüç, İstanbul, Ankara, İzmir Tabip Odası YK, Özel Hekimlik Kolu, TTB
Özel Hekimlik Kolu, uzmanlık dernekleri ve özel hastane temsilcisi hekimlerin katıldığı
toplantı Prof.Dr.Gamze Yücesan Özdemir’in, Sağlığın Ekonomi Politiği; Değişen
Hizmetler, Dönüşen Hekimlik Konferansı ile başladı. Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan
Hekimlerin Hukuki Statüsü ve Çalışma Koşulları, Çalışma ve Sözleşmelere İlişkin
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Hukuki Süreçler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülsevil Alpagut, Av. Mustafa Güler, Av. Meriç
Eyüboğlu’nun sunumları ile aktarıldı. Özel Sağlık Sektöründe hekim emeğinin
korunması için ne yapmalı ? başlıklı forum tartışma bölümünde katılımcılar görüşlerini
bildirdi.
Çalıştay sonunda ana başlıklarıyla ortaya konulan sorun ve çözüm önerileri;
•

Kamunun giderek daralması ile hekimlerin özel sektör çalışanı olması kaçınılmaz
olarak artmaktadır.

•

Özel sağlık sektöründe hekimler;
İş güvencesizliği
İstihdam güvencesizliği
Gelir güvencesizliği
Sosyal güvencesizlik
Sendikal güvencesizlik
Demokratik güvencesizlik
İrade güvencesizliği ile karşı karşıyadır.

•

Değişen sağlık anlayışıyla toplumcu sağlık anlayışından uzaklaşılmış piyasacı
sağlık anlayışı baskın hale gelmiştir.

•

Eğitim, bilgi ve vasfın yerini yüksek oranda teknik ve teknolojinin aldığı piyasacı
sağlık anlayışında hekim emeği giderek değersizleştirilmektedir.

•

Toplumcu sağlık anlayışından piyasacı sağlık anlayışına geçişte, temel amacı
toplumsal faydayı artırmak olan hekimlik mesleğine yabancılaşma kaçınılmaz
olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumun ilerici, öncü, önde gelen bireyi olan
hekim mesleki aşınma içindeki hekime dönüşmektedir.
Hekimler özel hastanelerde mesleki kararlarına yapılan baskılara bağlı olarak
mesleklerini icra edemez hale gelmiş, etik olmayan davranışlar sergilemeye
zorlanmaktadır. Oysa biliyoruz ki hekim özerkliği en temel hasta hakkıdır. Bu
çerçevede bir hasta ( müşteri ) memnuniyetinden söz etmek olası değildir.

•

•

Hekimler meslektaşları ile rekabete zorlanmış, etik, deontolojik yaklaşımlardan
uzaklaşmak zorunda bırakılmıştır. Mesleki dayanışma yerini hekimler arası
şiddette bırakmaktadır.

•

Artı değeri ve karı artırmayı hedefleyen piyasacı sağlık hizmetlerinde hekimler,
aleyhlerinde pek çok madde içeren, güvencesiz sözleşme şartlarına mahkum
edilmektedir.

•

Özel sektörde hekimler;
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Çalışan işçi olarak ( 4A )
Serbest meslek makbuzu karşılığında 4B’li
Şirket faturası karşılığında 4B’li olarak çalıştırılmaktadır.
•

4B’li çalışan olmakla hekim, işverene bağlı işçi-çalışan olarak hizmet sunmasına
rağmen çalışmaya ilişkin sözleşme iş sözleşmesi olmayıp hizmet alım sözleşmesi
olarak kabul edilmekte bu durumda;
İş ve ücret güvencesi ortadan kalkmakta
İşine son verilmesi durumunda kıdem tazminatı ve diğer haklarından feragat

etmekte
Çalışma sürelerine ilişkin haklardan yararlanamamakta
Hastalık hallerinde hastalık izni kullanamamakta
Anne olmakla ilgili izin hakkından feragat etmekte
İş kazası ve meslek hastalığı sonucu herhangi bir yasal tazminat talep hakkı
olmayacaktır.
Hukuki süreçler iş hukuku ve iş mahkemelerinde değil, ticaret hukuku ve ticaret
mahkemelerinde işleyecektir.
•

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflandırmasında hastane ortamında
çalışmak çok tehlikeli işler kapsamındadır(*). Hekimler enfeksiyon hastalıkları,
radyoaktif ışın yayıcı cihazlarla çalışmalara bağlı kanser hastalıkları, aşırı yoğun
çalışma, gece çalışma, hasta ve hasta yakını şiddetine maruz kalma, stres,
depresyon ve tükenmişlik hali, olumsuz yaşam ve beslenme koşullarına bağlı
artmış kardiyovasküler hastalık riski ile karşı karşıyadır. Uzun ve ergonomik
olmayan durumlarda çalışmalara bağlı olarak sıklıkla kas iskelet sistemi sorunları
gelişmektedir. Erken yaşlardan itibaren başlayan tüm bu sorunların yaşla artan
oranda karşımıza çıkması kaçınılmazdır.

•

4B çalışma sisteminde 4A’ya göre en aşikar hak kayıplarından biri 01 Ocak 2018
ve sonrasında işe giriş ve kesintisiz çalışma halinde kadın için 7200 gün 58 yaş,
erkek için 7200 gün 60 yaş olan emeklilik koşulu 4B’li çalışma şeklinde kadın için
9000 gün 58 yaş ya da 5400 gün 61 yaş, erkek için 9000 gün 60 yaş ya da 5400
gün 63 yaşa çıkmaktadır.

•

Mezun olunduğunda iş garantisi tıp fakültelerine girmek için mutlak bir tercih
sebebiyken bugün hekimler için de işsizlikten söz edilebilmektedir. Yaratılan bu
ortam, tek taraflı dayatılan, haksız sözleşmelere imza atılmasına, ücretlendirme,
çalışma süreleri ve emeklilik açısından ciddi hak kayıplarına yol açmaktadır.
Hekimler imzalamak zorunda kaldıkları sözleşme hükümleri sonucu istemediği ya
da onay vermediği çalışma koşullarında çalışmak zorunda bırakılmıştır.

•

Ne yazık ki hekimler arası rekabet şantajı bu sözleşmelerin dayatılmasında
kolaylaştırıcı olmaktadır.
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•

Hekimin hak kaybına uğradığı anlaşmazlıklar nedeni ile açılan davalarda
hekimlerin karma şekilde ( yarı sigortalı, yarı makbuz/fatura düzenleyerek )
çalıştıkları durumlarda dahi aslolanın tabi oldukları sosyal güvenlik şemsiyesi
değil, çalışma biçimleri olduğu ve bu halde dahi İş Hukuku’na tabi oldukları
hukukçular tarafından belirtilmektedir.

•

Yapılan muvazaalı sözleşmeler nedeni ile ücretlendirmelerde gelişen kayıt dışılık ve
diğer anlaşmazlıkların hekim aleyhine sonuçlanmaması için TTB Özel Hekimlik
Kolu Hekimlik Ücretleri Belirleme Alt Kurulu oluşturulmuştur.

*İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130329-4-1.xls
26 Nisan 2019 toplantısı Dr.Tuğrul Civak planlanmıştır.
EMEKLİ HEKİMLER KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU
Komisyon Başkanı: Dr.Ömer Faruk Gerek
Komisyon Üyeleri:Dr.Aykut Çelik, Dr.Ömer Ardaman, Dr. Ünal Çakıcı
Emekli Hekimler Komisyonu olarak 2018-2019 yılında, çalışmayan artık dinlenmeye
geçmiş emekli hekimleri evlerinde ziyaret etmeyi planladık.
İlk olarak Kocaeli Devlet Hastanesi'nden emekli Psikiyatri-Nörolog Dr. Erkan Gürel'i 22
Aralık 2018 Cumartesi günü Sapanca Gölü kenarındaki evinde ziyaret ettik.
18 Şubat 2019'da İzmit'in İlk Çocuk Hastalıkları Uzmanlarından olan Dr. Zeyyat
Parman ve eşi Dr. Nezahat Parman'ı , 25 Şubat 2019'da ise 1998-2000 yıllarında
Kocaeli Tabip Odası Başkanlığı görevini yapan ve 2010-2012 yıllarında Kocaeli Tabip
Odası Onur Kurulu'nda görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Çabukaş'ı evinde
ziyaret ettik.
Böylece bir nebzede olsa gönüllere su serpilmiş oldu.
Aynı büyüklerimiz Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Çınarlar ve Fidanlar"
buluşmasında Odamıza gelerek güzel anılarını bizlerle ve genç kuşakla paylaştılar.
Yine faaliyetlerimizden olan şehir dışı toplantılarından birine Dr. Ömer Ardaman ve Dr.
Ömer Faruk Gerek katıldılar. 13-14 Ekim'de Manisa'da gerçekleşen bu toplantı sonrası
şehir meydanında basın açıklaması yapılarak "Sağlıkta Şiddet Yasasına" halkın
imzalarıyla katkı sağlandı.
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Emekli Hekimler Komisyon Toplantısı

22 Aralık 2018 Dr.Erkan Gürel Ziyaretimiz
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18 Şubat 2019 Dr. Zeyyat Parman ve Dr. Nezahat Parman'ı Ziyaretimiz.

26 Şubat 2019 Dr.Can Çabukaş Ziyaretimiz
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KOCAELİ TABİP ODASI SOSYAL İŞLER KÜLTÜR VE SANAT KOMİSYONU FAALİYET
RAPORU
( 2018-2019 )

Sosyal İşler Komisyon Başkanı: Dr. Ceren Akdemir
Kocaeli Tabip Odası Sosyal İşler Kültür ve Sanat Komisyonu olarak olağan toplantılarımızı
gerçekleştirdik.Sosyal ve kültürel faaliyetlerin hekimlerimizin iyilik hallerine katkı sağlayacağının
bilincinde olarak çeşitli etkinlikler planladık ve bunların bir kısmını hayata geçirdik.
20 Haziran 2018 de artık geleneksel hale gelmiş olan "Üyelerimizle Buluşma ve Dayanışma
Kokteyli'nde" hep birlikte odamızın bahçesinde canlı müzik eşliğinde keyifli bir akşam geçirdik
ve gelen yaza merhaba dedik .
26 Aralık 2018 de odamızda düzenlenen "Yeni Yıl Kokteyli "ne katılan üyelerimizle 2019 yılını
ümitle karşıladık .
14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri içerisinde 15 Şubat-10 Mart 2019 tarihleri arasında Dr. Akın
Yılmaz Tenis Turnuvası İzmit Tenis Klubü'nde, 9 Mart 2019 tarihinde ise Bowling turnuvası
Arasta Park AVM bowling salonunda düzenlendi.
14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında ilimizde faaliyet gösteren tiyatrolardan Tiyatro
Kasabası'nın "Noksan Atmış Noksan" isimli uzun form doğaçlama oyununu 11 Mart 2019 da
Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde ücretsiz izledik.
14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri içerisinde ilk gösterimini yapması amacıyla odamız üyelerinin
gönüllü katılımı sayesinde bir tiyatro topluluğu oluşturduk .2 aylık bir hazırlanma sürecinin
ardından Kocaeli Tabip Odası Oyuncuları adını alan ekip "Azizname 0.19" isimli oyunu 14 Mart
2019 tarihinde Sabancı Kültür Merkezi 'nde büyük bir başarı ile sergilediler.
14-15-16 Mart 2019 tarihleri arasında
Dr.Bahattin Erbaş, Ecz. Reşit Yürekkorkutan,
Dr.Demet Bengi ve Dr.Gültekin Uzun'un resim ve fotoğrafları 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri
içerisinde Kocaeli Mimarlar Odası Taş Binası'nda sergilendi.
25 Mart 2019 tarihinde perküsyon kursu oda üyeleri için açıldı.Haftada bir gün olan kursumuz
devam etmektedir.
19 Nisan 2019 tarihinde Aydili Sanat Derneği ve Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Şiire
Umuda grubunun birlikte düzenledikleri " Şiir ve Müzik Akşamı " odamız binasında yapıldı.
27 Nisan 2019 tarihinde günü birlik İstanbul-Balat gezisi düzenlendi.
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14 Mart 2019 Azizname 0.19 Tiyatro Oyunu

27 Nisan Fener Balat Gezimizden Kareler
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KOCAELİ TABİP ODASI TIP ÖĞRENCİLERİ KOMİSYONU 2018/2019 ÇALIŞMA
FAALİYET RAPORU
Komisyon Başkanı: Sinan Çekiç
Bu dönem boyunca Kocaeli Üniversitesi Tıp Öğrencileri Kolu olarak aşağıda sıraladığımız
faaliyetlerimizle tıp fakültesi içerisinde TÖK'ün üstlendiği görevi yerine getirmeye
uğraştık. Bu doğrultuda:

1) Yıl içinde sonbaharda gerçekleşen TÖK MYK seçimi ve genel kuruluna bir arkadaşımız
katılmıştır. Bu Genel Kurul'da tıp fakültemizden bir Marmara MYK'sı seçilmiştir. Bir
diğer Marmara MYK'sı ise İstanbul'dan seçilmiştir.
2) Yine Ankara'da düzenlenen Güz okuluna bir arkadaşımız katılım sağlamıştır.
3) Toplum ve Hekim Dergisi'nin 40. yıl etkinliklerine 4 kişilik bir katılım sağladık.
4)İstanbul' da Şubat ayında gerçekleşen ara kurula 3 kişilik bir katılım gösterdik.
5) Tabip Odamızın 14 Mart etkinliklerinde aktif görev almaya ve etkinliklere aktif katılım
sağlamaya özen gösterdik.
6) 17 Mart'da düzenlenen Büyük Hekim Yürüyüşü'ne Tabip Odamızla birlikte gidip TÖK
pankartı arkasında taleplerimizi dile getirdik.
7) 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan TÖK Bahar Okulu'nun aktif çalışmalarına
katıldık ve yine fakültemizden o tarihlerde bir katılım göstermeyi hedef edindik.
8) Tabip odamızın yıl içindeki etkinliklerine katılım sağlamaya çalışıp tabip odası - tök
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etkileşiminin aktif bir şekle bürünmeye çaba sarf ettik.
9)Kendi fakültemizde oluşturduğumuz okuma grupları ile fakülte öğrencilerinde bir
farkındalık yaratmaya çalıştık.
10) Yine 9. madde ile bağlantılı olarak zayıflayan çalışmamızı güçlendirmek amacıyla tıp
fakültesi öğrencileri ile birebir etkileşimlerimizi arttırdık ve önümüzdeki süreçte bir
fanzin çalışması ile bu etkileşimlerin ürününü ortaya koymaya çalışacağız.
11) Yine bu dönem bitmeden önce 2 senedir yaptığımız tıp fakültesi futbol turnuvasının
3.' sünün çalışmalarına başladık.
Raporda maddelediğimiz çalışmalarımız bu kadardır. Kocaeli Tabip Odası Olağan Ara
Kurulu'nu selamlar çalışmalarımızın yoğunluklu bir artış ile devam etmesini dilerim.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP ÖĞRENCİLERİ KOMİSYONU
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KOCAELİ TABİP ODASI
01/04/2018-31/03/2019
GELİR GİDER DÖKÜMÜ
GELİR

GİDER
418.434,09

PERSONEL GİDERİ MAAŞ + TAZMİNAT

139.256,86

ÜYE GİRİŞ AİDAT GELİRİ

4.155,00

STOPAJ

28.817,74

KİMLİK GELİRİ

1.750,00

SGK PRİMİ

54.401,43

PROTOKOL DEFTERİ - TEFTİŞ DENETİM DEFT.

4.980,00

ELEKTRİK - SU GİDERİ

4.186,44

BELGE GELİRİ

9.575,00

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

29.375,28

YABANCI PARA FAİZ GELİRİ

47.733,71

MUHASEBE ÜCRETİ

9.900,00

TL MEVDUAT FAİZ GELİRİ

1.523,40

NOTER - DAMGA VERGİ ÜCRETİ

1.874,77

AİDAT FAİZ GELİRİ

9.107,77

ÖĞRENCİ BURS ve ŞARTLI BAĞIŞ GİDERİ

22.754,00

İCRA TAKİP MASRAF GELİRİ

452,24

DOĞALGAZ GİDERİ

2.185,00

OTO ARMA GELİRİ

25,00

T.O. ETKİNLİK İKRAM VE AĞIRLAMA GİDERİ

9.155,16

ŞARTLI BAĞIŞ GELİRİ

5.210,00

ÇİÇEK - ÇELENK GİDERİ

4.793,80

KIRTASİYE GİDERİ

2.946,98

NAKLİYE KARGO GİDERİ

7.265,41

AİDAT GELİRİ

YILLIK GELİR TOPLAM :
2018 MART AYI DEVİR KASA VE BANKA BAKİYE TOP:

502.946,21
312.193,94

SAYFA TOPLAM : 815.140,15

TTB GENEL MRK BİRLİK BORCU

44.910,00

TTB OTO ARMASI KİMLİK BEDELİ

3.504,58

ORG. GİDERİ ( ETKİNLİK - ULAŞIM KONAKLAMA MİTİNG YOL )

33.614,65

BANKA İŞLEM GİDERİ

3.215,30

TAMİR BAKIM GİDERLERİ

9.651,11

HUKUK BÜROSU GİDERİ

12.000,00

İCRA TAKİP MAHKEME MASRAFLARI

350,46

BİLGS.PROG. SERVİS BEDELİ

2.301,10

BİNA EMLAK ÇEVRE TEMZ. REKLAM VRG.

885,21

TEMİZLİK MALZ. HIRDAVAT VS. ÇEŞİTLİ GİDERLER

4.330,13

WEB SAYFA HİZMETİ

9.835,30

14 MART FAALİYET GİDERLERİ

29.975,40

TTB PROTOKOL DEFTER GİDERİ

3.111,40

GENEL KURUL SEÇİM MASRAFLARI

7.671,71

İŞYERİ SİGORTA BEDELİ

1.247,00

YILLIK GİDER TOPLAM :
2019 MART AYI KASA VE BANKA BAKİYE TOPLAM

483.516,22
331.623,93

SAYFA TOPLAM : 815.140,15

MART 2019 BAKİYE DETAY

KASA HESABI:
ZİRAAT BANKASI:
İŞ BNK - VADESİZ HESAP:
İŞ BNK - EURO DÖVİZ HESAP:
İŞ BNK - VADELİ TL HESAP:
İŞ BNK - BURS FON HESAP:
POS HSB. İŞ BNK :
AY SONU GENEL TOPLAM :

TTB GENEL MERKEZ KALAN BORÇ BAKİYESİ :

7.166,42
415,97
11.367,55
185.445,34
63.172,41
650,00
63.406,24
331.623,93
0,00
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KOCAELİ TABİP ODASI
01/04/2018-31/03/2019
TAHMİNİ BÜTÇE
GELİR
AİDAT GELİRİ

GİDER
432.000,00

PERSONEL GİDERİ

145.650,00

ÜYE GİRİŞ AİDAT GELİRİ

4.500,00

ÖDENEN STOPAJ

32.300,00

KİMLİK GELİRİ

2.500,00

ÖDENEN SGK PRİMİ

58.500,00

PROTOKOL DEFTERİ

8.000,00

ELEKTRİK - SU GİDERİ

4.500,00

BELGE GELİRİ

14.000,00

HABERLEŞME (POSTA SMS TLF MAİL ) GİDERİ

29.200,00

SORUŞTURMA İCRA TAKİP GELİRİ

1.400,00

MUHASEBE ÜCRETİ

11.100,00

YABANCI PARA FAİZ GELİRİ

42.000,00

NOTER GİDERİ

2.000,00

AİDAT FAİZ GELİRİ

15.000,00

ÖĞRENCİ BURS - ŞARTLI BAĞIŞ GİDERİ

24.000,00

DOĞALGAZ GİDERİ

3.250,00

T.O. ETKİNLİK İKRAM VE AĞIRLAMA ORG.GİDERİ

10.500,00

ÇİÇEK - ÇELENK GİDERİ

5.250,00

KIRTASİYE GİDERİ

3.250,00

İCRA TAKİP

500,00

14 MART FAALİYET GİDERLERİ

29.500,00

NAKLİYE ULAŞIM KARGO GİDERİ

7.600,00

OTO ARMASI KİMLİK GİDERİ

3.250,00

TTB MERKEZ HİSSESİ

45.000,00

TTB MERKEZ PROTOKOL DEF. BEDELİ

3.500,00

ORG. GİDERİ ( ETKİNLİK - ULAŞIM KONAKLAMA MİTİNG YOL )

34.000,00

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

4.500,00

BANKA İŞLEM GİDERİ

3.350,00

TAMİR BAKIM GİDERLERİ

6.200,00

HUKUK BÜROSU VE MAHKEME MASRAFLARI

12.000,00

WEB SAYFA HİZMETİ

8.000,00

BİNA SİGORTA GİDERİ

1.350,00

GENEL KURUL SEÇİM MASRAFLARI

8.250,00

KIDEM TAZMİNATI

87.500,00

BİNA ÇEVRE TEMZ. EMLAK VERGİ

950,00

ROZET PLAKET AFİŞ GİDERİ

2.500,00

BİLGİSAYAR SİSTEMİ SERVİS BEDELİ

2.500,00

MART 2019 KASA BANKA MEVCUT TOPLAM : 331.623,93

TOPLAM :

851.023,93

MART 2019 TAHMİNİ KASA VE BANKA TOPLAMI : 261.073,93

TOPLAM :

851.023,93
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