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Bir yıl böyle geçti… 

Kim ne derse desin Türkiye‟de hekimler ve hekimlerin örgütü Türk Tabipleri Birliği en direngen, en 
güçlü muhalefet odaklarından birisi. Örgütümüz bütün meĢru yolları kullanarak, emeği 

değersizleĢtirmek ve sağlığı meta haline getirmek isteyenlerle çok çetin bir emek ve sağlık hakkı 

mücadelesi veriyor. 

Ankara Tabip Odası da uzun zamandır olduğu gibi geçtiğimiz bir yılı yine “sağlıkta dönüĢüm”le ve o 

dönüĢümün doğurup beslediği sorunlarla mücadele ederek geçirdi.  

Bu dönemde kamuda giderek artan iĢ yükü ve özlük kayıpları, özelde artan ciro baskısı ve kadro 

sınırlamaları, aile hekimlerine ilave görev tanımlamaları, asistan hekimlerin eğitiminin neredeyse durma 
noktasına gelmesi, tıp fakültelerini çökertecek uygulamaların hız kazanması, iĢ yeri hekimliğinde 

taĢeronlaĢmayı getiren yasa, emeklilik ve Ģiddet önde gelen sorun baĢlıkları olarak karĢımızdaydı.  

ġiddetle mücadele 

Dönemin hemen baĢında Dr. Ersin Arslan‟ın yaĢamına mal olan “Ģiddet” bütün diğer baĢlıkları geride 

bırakarak öne çıktı ve 17 Nisan 2012‟den bu tarafa ATO‟nun en çok emek verdiği mücadele 
alanlarından biri oldu. Ġktidar, sağlıkta dönüĢümü bir tedavi, Ģiddeti ise bu tedavinin önemsiz bir yan 

etkisi olarak görüyor. DönüĢümle toplum güya tedavi edilirken, tedavinin yan etkileri sağlıkçılarda 

görülüyor. Tuhaf elbette! Hekim, hastalığını anlamak üzere karĢısına oturttuğu hastanın, aksak sağlık 
sistemindeki herhangi bir Ģeye kızarak her an kendisine saldırabileceği korkusuyla ona bakamaz. Böyle 

sağlık sistemi olmaz. ġiddeti doğurup büyütenin dönüĢüm programı olduğunu biliyoruz. Ġktidar 
gözlerini kapayıp kulaklarını tıkadıkça, sağlık çalıĢanına yönelik Ģiddet, dönüĢüm programını durduracak 

bir yaygınlığa doğru hızla ilerliyor. DönüĢüm, uygulayıcısını iĢte böyle esir alıyor!  

Ersin‟in ardından Ankara‟daki kamu, özel, fakülte hastanelerini tek tek dolaĢarak hekimlerle Ģiddetin 

nedenlerini, alınması gereken önlemleri konuĢtuk. Yaptığımız Hekime Yönelik ġiddetin Boyutları 
ve Nedenleri Anketi hemen her hekimin sözlü, her dört hekimden birinin en az bir kez fiziksel 
Ģiddete uğramıĢ olduğunu gösterdi. 

Biz önümüzdeki dönemde, TTB‟nin Ģiddetin önlenmesine yönelik yedi acil talebinin takipçisi olmayı 
sürdüreceğiz. Yedi talepten biri SABĠM Ģiddeti idi. Dr. Melike Erdem‟in kaybının ardından ATO 
Yönetim Kurulu‟nun SABĠM‟i ziyaretinde Merkez yetkilileri hekimlerden bundan böyle yazılı 

savunma istenmemesi önerimizi kabul etti ve illere bu yönde bir yazı yazdı. Bu uygulamayı izleyeceğiz. 

Melike‟nin sıkıntısının önceden yeterince fark edilemeyiĢi ve aramızdan ani ayrılıĢının ardından Türkiye 

Psikiyatri Derneği ile birlikte çalıĢarak Ankara‟daki bütün meslektaĢlarımıza tükenmiĢlik ve 
depresyon için kendini değerlendirme ölçekleri gönderdik; ihtiyaç duyulması halinde profesyonel 

yardım alma seçeneğini bütün hekimlere hatırlattık. 

ġiddetle hukuki mücadeleyi sürdürüyoruz. MeslektaĢlarımızın en küçük bir sözlü tacizde dahi mutlaka 
ama mutlaka Hukuk Büromuza baĢvurmalarını, en azından fikir almalarını özellikle istiyoruz. 

Üzülerek; Ģiddetin sıklaĢmasıyla yıllar içerisinde Hukuk Büromuz Ģiddet konusundaki uzmanlığını iyice 
pekiĢtirdi. Ne var ki, çoğu davada mahkûmiyetler paraya çevrilip erteleniyor. Yedi talepten biri olan ve 

mahkûmiyetlerin ertelenmeyip infaz edilmesini sağlayacak yasal düzenlemenin gerçekleĢmesi için 
gayret gösteriyoruz. 

Sağlık çalıĢanına yönelik Ģiddete dikkat çekmek ve Ģiddet aleyhinde bir kamuoyu yaratmak amacına 

yönelik olarak “değiĢen hasta-hekim iliĢkisi” temalı bir kısa film yarıĢması düzenledik. Halen 
yarıĢmaya baĢvurular devam ediyor. 

KHB, çalıĢma Ģartları ve özlük hakları 

Göreve baĢladığımızda, kamu hastane birlikleri (KHB) gibi çok önemli bir yapısal değiĢiklik, bununla at 

baĢı gidecek kamu-özel ortaklığı ve hastane kampüsleri projeleri gündemdeydi. KHB ile kamu 

hastaneleri sözleĢmeli genel sekreterlerin yönetimine bırakıldı. Hastanelerde teĢhis ve tedavi hizmetinin 
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niteliğine değer vermeyen, tamamen kazanç odaklı ve rekabetçi düzen daha da açığa çıktı. “Devletin 

hastanesinden hiçbir hasta geri çevrilmez” düsturuyla, hekimlerden her hastaya geldiği gün bakmaları 
istendi. Bugün Ankara‟da günde 200 hasta bakan devlet hastanesi poliklinik hekimleri var. Bu korkunç 

yarıĢın her gün pek çok mağduriyet yaratması kaçınılmaz. Hekimlerden düĢük maliyetli ve yüksek 

verimli sağlık hizmeti bekleyen dönüĢümcüler bunu daha kolay sağlayabilmek için kamu çalıĢanlarını 
sözleĢmeli statüye geçirmeyi çok arzu ediyorlar. Ufukta kamunun özelleĢmesi, iĢ güvencesiz, esnek 

çalıĢma düzeni bizleri bekliyor.  

2013 yılı baĢında KHB‟lerin uygulamaya girmesiyle önce Ankara‟daki genel sekreterlerle 
görüĢtük. Ardından da kamu hastanelerini tek tek ziyaret ederek meslektaĢlarla yeni dönemi, 
değiĢimi, KHB‟lerin gerçekleĢen ve beklenen etkilerini konuĢtuk.  

KHB ile birlikte yürütülmek istenen kampus projelerine ise yargı geçit vermedi. TTB‟nin açtığı davada 

DanıĢtay 13. Dairesi Etlik, Bilkent ve Elazığ‟daki sağlık kampüsü ihalelerini hukuka aykırı bularak 
yürütmeyi durdurma kararı verdi; Bakanlığın itirazı da reddedildi.    

Ne var ki Etlik Ġhtisas Hastanesi hala boĢ duruyor ve burada çalıĢan personel artık baĢka hastanelerde 
görev yapıyorlar. Ankara‟daki en genç kamu hastanesi boĢaltılmıĢ halde yıkılmayı beklerken Bakanlık 

bu hastaneden çıkarttığı personeli kiraladığı Özel Ulus Hastanesi‟nde istihdam ediyor. Özel Ulus‟un 

sahipleri ne kadar Ģanslı insanlar! ATO bütün süreci yakından izleyerek, Ġl Sağlık Müdürü ile de çeĢitli 
kereler görüĢerek hekimlerin bu yer değiĢtirmelerden mağduriyetlerini asgaride tutmaya gayret etti. 

Diğer yandan 13 ġubat gecesi Türkiye sağlık ortamı tarihi günlerinden birisini yaĢadı. Ertesi gün 
KHB‟lerin akıbeti (663 sayılı KHK) hakkında karar verecek olan Anayasa Mahkemesi‟nin duvarına o gece 

SAĞLIK HAKTIR yazdık. Ertesi gün yüksek mahkeme bizimle aynı görüĢte olmadığını açıkladıysa da iki 
kelimelik bu kısacık cümle Türkiye‟ye çok Ģey söyledi.  

Birinci basamak  

Birinci basamak hekim örgütünün öteden beri baĢlıca ilgi alanlarından birisidir. Pratisyen hekimlik 
komisyonu çalıĢmalarını aynı yoğunlukla sürdürürken, bu dönemde Aile Hekimliği Komisyonu da 

kuruldu. Her iki komisyonun düzenlediği eğitim toplantıları ilgi görüyor. 

Kronik hastalıklar giderek yaygınlaĢıyor, doğumda beklenen yaĢam süresi giderek uzuyor. ATO kronik 

hastalıklarla mücadelenin, etkin ve düĢük maliyetli teĢhis tedavi hizmetinin öneminin önümüzdeki 

yıllarda artacağını görüyor. Bu önemli konuyu ele almak üzere ve aynı zamanda aile hekimlerine 
günlük pratiklerinde yardımcı olmak üzere bu ay Ankara‟da Kronik Hastalıklarla Mücadele 
Kongresi‟ni düzenledik.  

Tıp eğitimi 

Ġntörn hekimler 

Ġntörn hekimlerin sorunları ve özlük hakları için Ankara Tabip Odası özellikle son iki yıldır yoğun bir 
faaliyet içerisindeydi. Bu dönemin baĢında TBMM‟de intörn hekimlere aylık ücret verilmesi yasalaĢtı. 

ArkadaĢlarımızın gayretlerinin bu sonuçta önemli payı olduğunu söylemek abartı olmayacaktır. 

Asistan hekimler 

Tıp eğitimi ve uzmanlık eğitimi, birinci basamak gibi özel önem verdiğimiz bir faaliyet alanı. Asistan 
hekimler bugün çok olumsuz koĢullarda çalıĢmak zorunda kalabiliyorlar. Gün aĢırı nöbet kimi 

bölümlerde hala devam ediyor. Acil tıp asistanları bazı yerlerde 12/24 gibi insanlık dıĢı bir düzenle 

çalıĢıyorlar. Çoğu eğitim araĢtırma hastanesinde, asistan eğitimleri korsan toplantı Ģeklinde yapılıyor. 
Toplantılar baĢhekim yardımcıları tarafından basılıyor. Çok hasta bakmak her Ģeyin önüne geçmiĢ 

durumda. Ne pahasına olursa olsun! Performans sisteminden bu yana tıp fakülteleri de aynı sorunla 
karĢı karĢıya.  
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Sevindirici olan geliĢme, yaptığımız hastane toplantılarında asistan hekim arkadaĢlarımızın sorunlarını 

eskisinden de fazla kararlılıkla ve açık yüreklilikle dile getiriyor ve aynı zamanda sorunlarının çözümü 
için kendilerinin de eskiye göre daha çok katkı koyuyor olmalarıdır. Asistan hekimler sağlık ortamının 

sorunlarına sahip çıkıyor ve çoğu kendilerinden kıdemli diğer meslektaĢları ve hocaları için de bir öncü 

rol üstleniyorlar. 

Fakülteler 

Tıp fakültelerindeki performans sistemi, öğretim üyelerinin fakülteden ayrılması, ana bilim dalı ihtiyacı 
dıĢında tepeden akademik yerleĢtirmeler, finansal zorluklar tüm Türkiye‟de olduğu gibi Ankara‟da da 

köklü tıp fakültelerine büyük zarar verdi, vermekte. Tıp fakültelerindeki tahribatın sonuçlarının birkaç 
öğretim üyesinin mağduriyetinden ibaret kalmayacağını, eğitimde nitelik kaybını getireceğini ve 

önümüzdeki on yılların sağlık ortamı için belirleyici olacağını görüyoruz. O nedenle bu dönemde tıp 

fakültelerinde olan biteni yakından izledik, soruna yetkililerin dikkatini çekmeye gayret ettik.  

Emekli hekimler 

Bugün Türkiye‟de hekim emekli aylığı trajik düzeyde. Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanı da maaĢların 
düĢüklüğünden yakınarak bu konuda “çalıĢma” sözü vermiĢti. Ama hiçbir Ģey yapamadı. ATO bu 

dönemde Emekli Sandığı‟yla birlikte çalıĢarak yıllara göre hekim ve diğer bazı meslek gruplarının 

maaĢlarını birbiriyle kıyaslamak üzere verileri elde etti. ÇalıĢma güvenliği uzmanlarıyla ve 
TBMM‟deki sağlıkçı milletvekilleri ile birlikte hareket ederek aylıklarda bir iyileĢtirme sağlama 

çabası içerisindeyiz. 

Sağlıkta dönüĢüm halkın sağlığına ne kadar iyi geldi? 

Ġktidar bunca değiĢiklik, bunca düzenleme yapıyor. Acaba bu program övünçle anlatıldığı gibi halkın 
sağlığına iyi gelmiĢ midir?  

Önce Ģu tespiti yapmak gerek; birkaç Afrika ülkesi hariç sağlık parametreleri tüm dünyada her yıl iyiye 

gitmektedir. Türkiye‟nin ekonomik olarak en zor zamanlarında 1970‟lerde de sağlık parametreleri her 
yıl daha iyileĢiyordu. Bu durumda bir sağlık sisteminin baĢarısını herhalde diğer sistemlerin baĢarılarıyla 

kıyaslayarak görmek mümkün olabilecektir. Sıralamalara bakınca doğumda beklenen yaĢam süresi ve 
bebek ölüm hızında OECD üyesi 33 ülke arasında 2002‟de de 2010‟da da son ikideyiz. Öyle görünüyor 

ki sağlıkta dönüĢüm programı Türkiye‟nin sağlığında diğer sistemlere göre bir fark yaratmıĢ değil. 

Ama bu programla değiĢen bazı parametreler var: 

- Sağlık harcaması 2002‟de 12 milyar lira iken 2011‟de 76 milyar liraya yükseldi. 

- Ġlaca ödenen para 4 milyar liradan 16 milyar liraya yükseldi. 
- Artık 700 milyon kutu yerine 1.750 milyon kutu ilaç tüketiyoruz. 

- KiĢi baĢı doktora müracaat sayısı 10 yıl içerisinde yılda 3‟ten 8‟e çıktı. 

- Kamudan özele hareket, özellikle pratisyen hekimlerde %5‟ten %15‟e yükseldi. 
- TaĢeron çalıĢanı sayısı %4‟ten %25‟e çıktı. TaĢeron iĢçisine boĢ senet imzalatılıyor. 

- Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastane sayısı değiĢmezken özel hastane sayısı 2 katına çıktı. 
- Kamuda 2 ya da 3 katına çıkarken, özel merkezlere ayaktan müracaat 2002‟dekinin 10 katına, 

yatan hasta sayısı 6 katına, ameliyat sayısı 7 katına çıktı. 
- Böylece iĢ, gelir, gelecek güvencesi, mesleki bağımsızlık giderek daha çok hekim için bir tehdit 

haline geldi. Hekim emeği değersizleĢti. O kadar ki; hamburger alana, benzin alana göz 

muayenesinde %50 indirim gibi promosyonlar verilmeye baĢlandı.  
 

Ve 2013 Türkiye‟sinde bugün kızamık hortladı. Dünya Sağlık Örgütü‟nün rakamlarına göre 2013‟ün ilk 
üç ayında Türkiye‟de laboratuvar sonuçlarıyla doğrulanmıĢ 2757 kızamık olgusu görülmüĢ durumda. 

Bakanlık “salgın yok” dese de salgın önlemleri alınmaya çalıĢılıyor. Sağlık hizmetinin en önemli, en 

kritik basamağı olan birinci basamak maalesef sorunlarla boğuĢuyor ve koruyucu hekimlik hizmetinde 
önemli aksamalar ortaya çıkıyor. 
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Sağlık politikaları ve algı yönetimi 

Bizler yıllardır sağlıkta dönüĢüm programının Dünya Bankası projesi olduğunu söylerdik. Bakan da 
bunu reddederdi. Eski Bakan Recep Akdağ‟a göre proje “hükümetin” idi. Ama hatırlayacaksınız, 

sağlıkta dönüĢüm programını en iyi uygulayan ülke olmamız hasebiyle Dünya Bankası ödülü hükümete 

değil “SGK BaĢkanı‟na” vermiĢti. Dünya Bankası‟nın proje için Türkiye‟ye personel, teknik ve finansal 
destek verdiği sır değil; bu not ilgili kuruluĢun internet sitesinde yıllardır duruyor. 

Bugün dönüĢümde yeni bir aĢamaya gelmiĢ bulunuyoruz. Kim bilir belki de programın bir gereği olsa 
gerek; dönüĢümü baĢarıyla gerçekleĢtirdiği, bu sayede hükümet partisinin oylarını da artırdığı söylenen 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ koltuğunu bırakmak zorunda kaldı. Artık en azından, projenin sahibinin 
Recep Akdağ olmadığı kesinlikle belli oldu. Öyle ya! Program gereğince kendi kendisini görevden 

alması pek akla uygun görünmüyor. Aslında Akdağ, Türkçe‟ye çevirdiği ve TTB‟ye “düĢman” diyen 

“Kılavuz” kitapta yazılanları titizlikle yerine getirmiĢ bir politikacıydı. Yine de “Görevimiz Tehlike”deki 
bantlar gibi bir anda ortadan kayboluverdi. Belli ki “büyükler” Akdağ‟ın görevini tamamladığına karar 

verdiler. Belki reformcunun da bilmediği baĢka bir kılavuz kitap daha vardır; kim bilir!  

Türkiye‟de son yıllarda kamuoyu algısı yönetiliyor; sağlık hizmetlerinin çok iyi olduğu, geliĢtiği, bunun 

dönüĢüm programıyla baĢarıldığı anlatılıyor. Oysa biz mutfaktakiler, sağlık hizmetini verenler olarak 

sağlık alanında olan biteni biliyoruz. Toplumdaki yanlıĢ algıyı düzeltmek için medya ziyaretleri 
yapıyoruz. Türkiye sağlık ortamının, sağlık alanında yaĢanan sorunların görünür kılınmasını önemli 

buluyoruz. Mutlaka izlemiĢsinizdir; 14 Mart nedeniyle hazırladığımız “Paran Kadar Sağlık” klibimiz 
sosyal medyayı ve ana akım medyayı günlerce iĢgal etmeyi baĢarmıĢtı. 

Hekim Postası gazetemizde sağlık alanındaki sorunları gündeme taĢıyoruz. Gazetemizin hekimler 
tarafından izlenirliği ve beğeni giderek artarken, Hekim Postası her geçen gün yaygın medya için de 

daha sık baĢvurulan bir kaynak haline geliyor. Milletvekilleri gazetemizdeki haberlerden TBMM 

BaĢkanlığı‟na soru önergeleri veriyorlar.  

Meslek örgütü olmasa ne güzel olur!  

Yeni Anayasa çalıĢmaları sürerken, meslek örgütlerinin, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluĢlarının varlığına yönelik tartıĢmalar da açılıyor. Bazı dernekler ve medya organlarında, bu 

kuruluĢların mesleğe değil kendi menfaatlerini düĢünen küçük bir grubun çıkarlarına hizmet ettikleri, 

bu kuruluĢlara gerek olmadığı, varlıklarını sürdüreceklerse de demokrasinin bir gereği olarak bunlara 
üyeliğin zorunlu olmaması gerektiği, aynı alanda birden fazla meslek kuruluĢu açılmasının mümkün 

olması gerektiği Ģeklinde bir kamuoyu oluĢturma faaliyeti yürütülüyor.  

Ankara Tabip Odası, Ankara DiĢhekimleri Odası ve Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası; yeni 

Anayasada kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları tartıĢmalarına katkı sunmak amacıyla 

bağımsız hukukçuların hazırlamıĢ oldukları bilimsel bir raporun hazırlanmasına destek verdi. 

Bu çerçevede Anayasa UzlaĢma Komisyonu üyelerini ayrı ayrı ziyaret ederek, raporu kendileriyle 

paylaĢtık ve düzenlemenin önemine dair görüĢlerimizi ve kaygılarımızı ifade ettik. 

Büro faaliyetleri 

Ankara Tabip Odası çalıĢanlarımız her türlü büro ve alan faaliyetinde elimiz ayağımız oluyorlar. Bu 
dönemde de görevlerini severek ve özveriyle yapan tüm çalıĢanlarımıza huzurlarınızda Ģükranlarımı 

sunuyorum. 

TTB‟nin büyük emek vererek üzerinde epeyi zamandır çalıĢtığı Hekimlik yazılımı ilk kez Ankara‟da, 
ATO‟da kullanılmaya baĢlandı. Bu program sayesinde üye bilgileriyle üye hareketleri daha rahat 

izlenebilecek ve bürokratik iĢlemler eskiye göre çok daha kolaylaĢacak. Sistem, internet üzerinden 
güvenli Ģekilde aidat borcu sorgulanmasını ve ödenmesini de sağlıyor. Bu değerli uygulamanın bir an 

önce diğer bölgelere yaygınlaĢtırılmasını diliyorum.  
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Komisyonlarımız 

Önceki dönemlerde olduğu gibi ATO komisyonları yine az sayıda meslektaĢın yoğun emeğiyle, 
belirlenmiĢ alanlarda çalıĢıyor, üretiyorlar. Ġç sayfalarda komisyon çalıĢmalarının ayrıntılarını 

bulacaksınız. Emek veren bütün arkadaĢlarımıza teĢekkür ederken, bu faaliyetlere katılmanın aslında 

hepimiz için bir görev olduğunu, her birinizin katkınıza olan ihtiyacımızı hatırlatmak istiyorum. 

Kültürel faaliyetler 

Ġçinde bulunduğumuz sağlıksız çalıĢma koĢullarında beden ve ruh sağlığımızı korumamız da zorlaĢıyor. 
ATO olarak sizlere sosyal ve kültürel faaliyetler için fırsatlar yaratmaya çalıĢıyoruz. Bu faaliyetleri 

olabildiğince artırmaya ve bütün yıla yaymaya gayret ediyoruz. Bu amaçla fotoğraf, resim, sinema 
atölyeleri, dans kursları açtık. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile bir protokolün imzası 

aĢamasındayız. Bundan böyle tiyatro sezonu boyunca her ay sizler için toplu bilet sağlamayı umuyoruz. 

Film festivallerine desteğimiz sürüyor. MeslektaĢlarımızı sosyal ortamlarda daha sık buluĢturabilmeyi 
arzu ediyoruz. 

“Destek olun, destek alın” uygulamamızla siz sinemada, tiyatroda birkaç saat hoĢ vakit geçirirken 
tıp öğrencilerinin evinizde çocuğunuza göz kulak olması mümkün oluyor. 

Sosyal ve kültürel pek çok aktivite için Ankara‟daki çeĢitli kuruluĢlar üyelerimize indirim yapıyorlar. 

Onun da bir listesini bu raporda bulabilirsiniz. 

Bütün bu faaliyetler iki temel amaç için yürütülüyor: “Ġyi hekimlik, halkın sağlık hakkı.” Ama her Ģeyden 

önce özgürlük! Bugün Türkiye bir demokrasi krizi yaĢıyor. Halk oyuyla seçilmiĢ iktidar, muhalifler 
üzerine yoğun bir baskı uyguluyor. Gazetecilerin, öğretim üyelerinin, hekimlerin, öğrencilerin, 

milletvekillerinin hapishanelerde ömür tüketmedikleri, düĢüncenin suç olmadığı adil ve demokratik bir 
düzende yaĢamak hakkımızdır. Ülkemizde huzuru, barıĢı, kardeĢliği egemen kılabilmeliyiz. Önümüzdeki 

dönemde de umutlarımızı canlı tutacağız. Daha iyi bir sağlık ortamı, daha güzel bir Türkiye için hepimiz 

beslediğimiz umuda denk düĢecek bir çabayı da gösterebilmeliyiz. Buna ihtiyacımız var.  

 

Prof. Dr. H. Özden ġener 
Ankara Tabip Odası 

Yönetim Kurulu BaĢkanı 
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YÖNETİM KURULU 

 

Dr. H. Özden ġener   Yönetim Kurulu BaĢkanı 

Dr. A. Selçuk Atalay   Genel Sekreter 

Dr. Sarp Saraç   Mali Sekreter 
Dr. Z. Ebru Basa   Veznedar Üye 

Dr. Haluk Alagöl    Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. F. Aytül Çakcı   Yönetim Kurulu Üyesi 

Dr. Rıza Özbek   Yönetim Kurulu Üyesi 
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Yönetim Kurulu Toplantıları  
Yönetim Kurulu mazbatasını 11 Nisan 2012 tarihinde aldı. Ġlk yönetim kurulu toplantısı ve görev 

dağılımı 11 Nisan 2012 tarihinde yapıldı. ATO yönetim kurulu bu bir yıllık dönemde 7 günlük toplantı 

periyodu ile 51 kez toplandı.  

DENETLEME KURULU 

Dr. Murat Akova 

Dr. Sühan Ayhan 

Dr. Mine Önal 
 

ONUR KURULU 

    Dr. Ġlhan Günalp  BaĢkan 

Dr. Aysel Ülker  II. BaĢkan 
    Dr. Derman Ġlyas Boztok Sözcü Üye 

    Dr. Vedat Bulut  Üye 

    Dr. Arif Müezzinoğlu  Üye 

 

TTB BÜYÜK KONGRE DELEGELERĠ 

Dr. Sedat Abbasoğlu   Dr. Sinan Adıyaman   Dr. Okan Akhan 

Dr. Cafer Akpınar  Dr. Özen AĢut   Dr. Özlem Azap 
Dr. EriĢ Bilaloğlu   Dr. Settar Bostanoğlu  Dr. Bülent Cengiz 

Dr. YaĢar ÇalıĢkan   Dr. Mehmet Çolak   Dr. Asuman Doğan 

Dr. Gülriz EriĢgen   Dr. Ali Gököz    Dr. Hakan Güzel 
Dr. Bayazıt Ġlhan   Dr. BektaĢ Kaya   Dr. Handan KurtbaĢ 

Dr. Figen ġahpaz   Dr. AyĢe Uğurlu   Dr. Aylin UluĢahin 
 

 

KOMĠSYONLAR 
 
Asistan Hekim Komisyonu 

Dr. Deniz AteĢ    Dr. Umut Altınöz   Dr. Özge AltuntaĢ 
Dr. Sevim Baysak   Dr. Egemen Çiçek   Dr. Gizem Çiçek 

Dr. Ġbrahim Kulaç   Dr. Pelin Yargıç   Dr. Hülya Yaylalı 

 
Basın Yayın Komisyonu 

Dr. A. Selçuk Atalay   Dr. Burhanettin Kaya   Dr. Serdar Koç 
Dr. Mine Önal   Dr. H. Özden ġener   

 
Emekli Hekim Komisyonu 

Dr. Derman Boztok   Dr. Mehmet Çakmak   Dr. Gültekin Erdoğan 

Dr. Hale Ertem    Dr. Celalettin Güner   Dr. Gönül Gürkaynak 
Dr. Ayten Hatipoğlu   Dr. Ġncilay Kılıç    Dr. F. Banu TaĢer 

Dr. AĢir Uğurlu    Dr. Nilay Ülkü 
 

Halk Sağlığı Komisyonu 

Dr. Dilek Aslan    Dr. Özen AĢut    Dr. Derman Ġlyas Boztok 
Dr. Celalettin Güner   Dr. Ġncilay Kılıç    Dr. Ahmet Saltık 

Dr. Meltem ġengelen   Dr. Cem Mehmet Faik Turaman Dr. Cavit IĢık Yavuz 
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Ġnsan Hakları Komisyonu 

Dr. Gizem Selen Çiçek   Dr. Tufan Kaan    Dr. Burhanettin Kaya 
Dr. Rıza Özbek   Dr. AyĢe Uğurlu   Dr. Aysel Ülker     

Dr. Korel Yalman 

 
ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢyeri Hekimliği Komisyonu 

Dr. Sedat Abbasoğlu   Dr. F. Aytuğ Balcıoğlu   Dr. Vahide Bilir 
Dr. Buket Gülhan   Dr. Seracettin Kaya   Dr. Sıtkı Kesedar 

Dr. Levent KoĢar   Dr. Arif Müezzinoğlu   Dr. Nadir Sevinç 
Dr. Ercan Yavuz 

  

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu  
Dr. Filiz Ak    Dr. Özen AĢut    Dr. Z. Ebru Basa 

Dr. Filiz Ünal Ġncekara   Dr. Çiğdem Ġstanbulluoğlu  Dr. Handan KurtbaĢ 
Dr. Müge Yetener 

 

Kültür Sanat Komisyonu  
Dr. Filiz Ak    Dr. Selçuk Atalay   Dr. Zerrin AteĢ 

Dr. Kemal Bahri AteĢ   Dr. Güvenç Baran   Dr. Hakan Boz 
Dr. Nur Canoğlu   Dr. Ömer Çakmakçı   Dr. Ahmet Uğur Demir 

Dr. Müyesser Güner   Dr. Bayazıt Ġlhan   Dr. Tufan Kaan 
Dr. Yaprak Karakoç   Dr. Serdar Koç    Dr. Zafer Mutlu 

Dr. Mine Önal    Dr. Taner Özek    Dr. Bülent Sezgin 

Dr. Ayla Türkmen   Dr. Berrin Yeğenoğlu   Dr. Cüneyt H. YeĢiltepe 
Dr. Adnan Yüce   Dr. Ġbrahim Zeren 

 
Örgütlenme Komisyonu 

Dr. Derman Boztok  Dr. Canan Kalaycıoğlu 

 
Özel Hekimlik Komisyonu  

Dr. Yasemin AhıpaĢaoğlu  Dr. Mücahit AltuntaĢ   Dr. Nihat Bulut 
Dr. Ömer Çakmakçı   Dr. ġefik Dener    Dr. Arzu Erbilici 

Dr. Feyzan Kadir Ercan   Dr. Atila Ilıman    Dr. Sezer Kendi 

Dr. Ġlknur Genç Kuzuca   Dr. Taner Özek    Dr. Servet Ünsal 
 

Pratisyen Hekim Komisyonu  
Dr. Birhan Altay   Dr. Selçuk Atalay   Dr. ġenol Avcı 

Dr. F. Aytuğ Balcıoğlu   Dr. Z. Ebru Basa   Dr. Binnaz BaĢaran 
Dr. Vahide Bilir    Dr. Muharrem Baytemur  Dr. Filiz Çimen Bilyay 

Dr. Hülya Biriken   Dr. Hakan Boz    Dr. Mehmet Çakmak 

Dr. Zafer Çelik    Dr. Özlem CoĢkun   Dr. Mustafa Deveci 
Dr. Nesrin Erbörü   Dr. Ġsfendiyar Eyüboğlu  Dr. Faruk Garipağaoğlu 

Dr. Celalettin Güner   Dr. Enver Cahit IĢılak   Dr. Aliye IĢılak 
Dr. Filiz Ünal Ġncekara   Dr. Yaprak Karakoç   Dr. Tufan Kaan  

Dr. Serdar Koç    Dr. Ekrem Kutbay   Dr. Neriman Oyar 

Dr. Rıza Özbek    Dr. Havva Özden   Dr. Ali Polat 
Dr. Bahadır ġahin   Dr. Figen ġahpaz   Dr. Nadir Sevinç 

Dr. Sami Terzi    Dr. Meryem Ünsal 
 

Sağlık Politikaları Komisyonu 
Dr. Haluk Seçkin BaĢçıl   Dr. Kamil Göl    Dr. Süleyman Özgüler 

Dr. Gönül Tanır   Dr. Müge Yetener 

 
Tıp Öğrencileri Komisyonu 

Zülküf Akelma    Soner Alıcı    Gökçe Altınay 
Özge Aydın    Mehmet Budak    Taylan Özgür Bulut 

Sultan Canan    Ender Cesur    Aytek Hüseyin Çeliksöz 

Çağla Demir    Duygu Fidan    Tuncay Gökçen 



 

 
11 

Eren Gülçiçek    Mustafa Karakurt   Recep Kars 

Burcu MengüĢoğlu   Tuğba Polat    Ceyda Tetik 
Andaç Topkan    Emre Tunç    Bircan Yıldırım 

 

Aile Hekimliği Komisyonu 
Dr. Ali Ağakan    Dr. Birhan Altay   Dr. Z. Ebru Basa 

Dr. Mehmet Çakmak   Dr. Zafer Çelik    Dr. Filiz Ünal Ġncekara 
Dr. Handan KurtbaĢ   Dr. Rıza Özbek    Dr. Ali Polat 

Dr. Nadir Sevinç   Dr. Figen ġahpaz   Dr. Handan Yüksel 
 

Hukuk Bürosu 

Av. AyĢegül Bulut   Av. Ender Büyükçulha  Av. Tonguç Cankurt 
 

 

ATO ÇALIġANLARIMIZ 
KurtuluĢ Açıkyıldız Büro Personeli 

Zeynep Bike  Büro Personeli 

Satı Boynueğri  Hizmetli 
Umut EvĢen  Büro Personeli 

Nursen Kılıç  Büro Personeli 
Yasemin ġahingöz Büro Personeli 

Bercis Mani ġipal Basın Yayın 

Umut Erdem Torun Büro Personeli 
Kansu Yıldırım  Büro Personeli 

 

HEKĠM MECLĠSĠ (BĠRĠM TEMSĠLCĠLERĠ)  

 

HASTANE ADI   BĠRĠM TEMSĠLCĠSĠ 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ġbn-i Sina Hastanesi 

Dr. M. Cenk Akbostancı   Dr. Canan Kalaycıoğlu 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi 

Dr. Ali Murat Zergeroğlu 

BaĢkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

Dr. Melike Hamiyet Demirkaya 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi   

Dr. Kıvılcım Ayan Gücüyener  Dr. Vedat Bulut     

Dr. Bülent Cengiz   Dr. Gülhan CoĢkun    

Dr. YeĢim Yıldız    Dr. Mehmet Eren Yüksel 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Dr. Bülent Erbil    Dr. Halil Kaya Yorgancı 

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

   Dr. Mert BaĢaran   Dr. Fahrettin Ege    

Dr. Teyfik Kaplan   Dr. Mete Keskin 

Dr. Zeynep Betül Soysal  Dr. Sinan Cem Uzunget 

SB Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 

   Dr. Turgay Aslan   Dr. Ersin Gürkan Dumlu 

   Dr. Beliz Öztok   Dr. Dicle Yenilmez  

SB Ankara DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 
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Dr. Songül Çifçi    Dr. Ġmam Eren  

Dr. Tuğba Kaplan   Dr. Özkan MaraĢ     

Dr. H. Hande Sancıoğlu  Dr. Ayhan Sümer Yaman  

Dr. Kerim Bora Yılmaz  

SB Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 

Dr. Yalçın Aral    Dr. Seval Boyraz 

SB Ankara Onkoloji Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 

Dr. BektaĢ Kaya    Dr. Cihangir Özaslan 

Dr. Ekrem Tekin    Dr. Ramazan Tiken   

SB Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 

   Dr. Nilüfer Akpınar  Dr. Engin Demir 

   Dr. Aykut EĢki 

SB Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 

Dr. ġehnaz Neslihan Gürz   Dr. Berrin Yeğenoğlu   

SB Ulucanlar Göz Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 

Dr. Figen Alaçayır   Dr. Emine Malkoç ġen  

Dr. Mert ġimĢek    Dr. Pınar Yüksekkaya   

SB Ankara Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 

Dr. Cafer Akpınar   Dr. SavaĢ Baba 

Dr. Gizem Selen Çiçek   Dr. Bülent Çördük 

Dr. Cihan Kapan    Dr. Arife Polat Düzgün 

SB Türkiye Yüksek Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 

Dr. Burak Açar    Dr. Hasan Büyük    

Dr. AyĢe Çolak 

SB Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 

Dr. Ali Nail Demir   Dr. Cem Hatipoğlu 

Dr. Hilmi Umut Tatlı   

SB Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 

Dr. Engin Akgündüz 

SB Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 

Dr. Melike Sanem ErdaĢ  Dr. Oral MenteĢ 

Dr. Mine Oğuz   Dr. Mine Önal  

 

SB Keçiören Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 

Dr. Hacı Uzun 

SB Kızılcahamam Devlet Hastanesi 

Dr. Erden Erdil 

SB Çubuk Halil ġıvgın Devlet Hastanesi 

Dr. Ġbrahim Kutluer 

Aile Sağlığı Merkezleri 
    Dr. Birhan Altay  

(Yenimahalle Ergazi Mehmet Gözgü Aile Sağlığı Merkezi) 
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    Dr. Cengiz Aydoğdu 

(Sincan 85. Yıl Sancak Aile Sağlığı Merkezi) 
 

    Dr. Ferhat Aytekin  
(Yenimahalle Ġsmail Ulucan Aile Sağlığı Merkezi) 
 

    Dr. Emir KurtuluĢ Arıkök  
(Kazan Aile Sağlığı Merkezi) 
 

    Dr. Ebru Basa  
(Sincan 4 Nolu Rasim Çetiner Aile Sağlığı Merkezi) 
 

    Dr. Zafer Çelik  
(Keçiören Ġsmet Ayturan 95 Nolu Aile Sağlığı Merkezi) 
 

    Dr. AyĢin Güripek  

(Batıkent 2 nolu Aile Sağlığı Merkezi) 
 

    Dr. Ali Polat  
(Altındağ Aile Sağlığı Merkezi) 

    Dr. Nadir Sevinç  
(Mamak Öztoprak Aile Sağlığı Merkezi) 
 

    Dr. Ağakan Altimur Yalçınkaya  
(Keçiören BarıĢ Sitesi Aile Sağlığı Merkezi) 
 

    Dr. Handan Yüksel 
(Çankaya 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi) 

Özel Akay Hastanesi 

Dr. Adnan Bulut 

Özel Akrapol Hastanesi 

Dr. Engin Erdoğan 

Özel Ankara Güven Hastanesi 

Dr. Mine Fedakar ġenyücel  Dr. Aylin Yaman 

Özel Ankalife Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi 

Dr. Can KoĢal 

Özel Bayındır Söğütözü Hastanesi 

Dr. Dilek Aydın  

Özel Bayındır Kavaklıdere Hastanesi 

    Dr. Serap Bilen Hızel 

Özel Bilgi Hastanesi 

Dr. Haldun Kabacaoğlu 

 

Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi 

Dr. Gökçe Silsüpür  

Özel Çankaya Hastanesi 

Dr. Metin Aldemir 

Özel Dünya Göz Hastalıkları Hastanesi 

Dr. Figen Yamanoğlu 

Özel Era Göz Hastalıkları Hastanesi 

Dr. AyĢe Hürriyet Mutluay 

Özel Ġncek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 
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Dr. Özgür Bolsu 

Özel Kudret Göz Hastalıkları Hastanesi 

Dr. Ferhan Ural 

Özel Lokman Hekim Hastanesi 

Dr. Ali Ağca 

Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi 

Dr. Ali Ağca 

Özel Medicana International Ankara Hastanesi   

Dr. Fatih Tanzer Serter 

Özel Ortadoğu 19 Mayıs Hastanesi 

Dr. Ahmet Serdar Tellioğlu 

Özel Özkaya Tıp Merkezi 

Dr. Müge Yetener 

 

Özel T.D.V 29 Mayıs Hastanesi 

Dr. Dilek Oğuz 

Özel TOBB ETÜ Hastanesi 

Dr. Sami Akbuğa   Dr. Bülent Toprakçı 

Özel Veni Vidi Mamak Hastanesi 

  Dr. Gökhan Çelik 

Kurum Hekimleri 

Dr. BarıĢ Akoğlu    Dr. Filiz Çimen Bilyay 

Dr. H. Yaprak Karakoç 

Serbest Hekimler  

Dr. Rana Anadolu Brasie 

Dr. Önal Ġkbal Duran 
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Meslek Etiği 

Onur Kurulu Toplantıları 

Yönetim Kurulumuza bu bir yıllık dönem içerisinde toplam 162 Ģikayet dosyası gelmiĢ, bu Ģikayetlerden 

30‟u hakkında soruĢturma açılmıĢ, 29 dosya hakkında soruĢturma açılmasına gerek görülmemiĢtir. 10 

tane soruĢturması tamamlanan dosya ile ilgili kovuĢturmaya gerek görülmemiĢ, SoruĢturması 

tamamlanan 39 dosya Onur Kurulumuza sevk edilmiĢtir. 54 Ģikayet dosyası hakkında Ģikayet olunan 

hekimlerin savunması istenmiĢtir.  

 

Onur Kurulumuz bir yıllık dönemde 13 kez toplanmıĢ olup, 25 Onur Kurulu dosyasını incelemiĢtir. 

Ġncelenen dosyalardan 6 dosya için Herhangi Bir Disiplin Cezasına Gerek Olmadığı, 3 dosya için Uyarı 

Cezası, 5 dosya için Para Cezası, 3 dosya için Meslekten Men Cezası kararı almıĢtır.  Onur Kurulu 

kararına itiraz olması nedeniyle 8 dosya TTB Yüksek Onur Kurulu‟na sevk edilmiĢtir. TTB Yüksek Onur 

Kurulu‟na sevk edilen dosyalardan 3‟ü hakkında Onur Kurulumuzca alınan kararlar onanmıĢtır.   

Pratisyen Hekim 

 

Pratisyen Hekim Komisyonu ÇalıĢma Raporu 

Pratisyen Hekim Komisyonu olarak uzun bir süre Aile Hekimliği ÇalıĢma Grubu ile beraber birinci 

basamağa yönelik Mezuniyet Sonrası Sürekli Tıp Eğitimi etkinlikleri düzenledik. 

1.  Birinci Basamakta EKG Kursu; 14 Nisan 2012 ve 15 Nisan 2012 tarihlerinde iki kere  

2.  Birinci Basamakta DM ve Ġnsülin Kullanımı Kursu; 28 Nisan 2012  

3.  Kısa Nörolojik Muayene Kursu; 19 Mayıs 2012  

4.  ġiddet ve Malpraktis Semineri; 21 Mayıs 2012  

5.  Cardio-Pulmoner Resüsitasyon Kursu; 9 Haziran 2012  

6.  Birinci Basamakta Temel ĠletiĢim Becerileri ve Grup Dinamikleri Kursu; 23 Haziran 2012  

7.  Birinci Basamak Ġçin Geriatri Sempozyumu; 22-23 Eylül 2012 

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu‟nun 9 Mart 2013‟te düzenlediği Kurum Hekimliğinin 

Sorunları ve Çözüm önerileri paneline katıldık. Panel baĢkanlığını Dr. Figen ġAHPAZ yürüttü. Dr. Önder 

Cem SEZGĠN Mediko Hekimlerinin YaĢadığı Sorunlar ve Dr. Arif Müezzinoğlu ĠĢyeri Hekimliğinde 

YaĢanan GeliĢmeler baĢlıklı sunumlar yaptılar. 
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ĠĢyeri hekimlerine yönelik Plaza Otel‟de ĠĢyerinde Sigara Bıraktırma Semineri düzenledik, akabinde 

iĢyeri hekimlerimizle akĢam yemeği yedik. 

8-11 Kasım 2012 tarihinde KuĢadası‟nda düzenlenen 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi‟nde Kurum 

Hekimlerinin Sorunları konulu oturumun baĢkanlığını Dr. Figen ġAHPAZ yürüttü. 

 

 
Aile Hekimliği  
 
Aile Hekimliği Komisyonu ÇalıĢma Raporu 

2011 baĢında ATO ASM ilçe temsilcileri toplantısında kararlaĢtırılarak oluĢturulan ATO Aile Hekimliği 

ÇalıĢma Grubu ilk bir buçuk yıl çalıĢmalarını pratisyen hekim komisyonu ile birlikte yapmıĢtır.  

-ġubat 2011 Ankara Tabip Odasında “Aile Hekimleriyle TanıĢma Toplantısı” düzenlendi. Mali müĢavir 

ve avukatlarımız kanalı ile sorunlar için bilgilendirme yapıldı. Daha o toplantıda Mali müĢavirimiz Aile 

Hekimliği sözleĢmelerinden alınan damga vergilerinin neden usulsüz olduğunu belirtmiĢ ve örnek itiraz 

dilekçeleri hazırlamıĢtı. Dileyen aile hekimleri dilekçeleri doldurarak Defterdarlığa itirazda bulundu ve 

Dr. Serdar Koç için de odamız avukatı yardımıyla örnek dava açıldı. 

ATO Aile Hekimliği Komisyonu 15 günde bir düzenli aralıklarla toplantılar yaptı.  

-Ġzmir Tabip Odası üyesi Adli Tabip uzmanı tarafından Aile Hekimlerinin, Muayene ve 

Raporlamalarındaki Adli sorumlulukları konusunda bir sunum yapıldı. 

Aile Hekimliği Komisyonu ve Pratisyen Hekim Komisyonu birlikte aĢağıdaki eğitim toplantılarının 

sunumunu sağladı. 

ADI TARĠH 

GEBELĠKTE AKILCI ĠLAÇ KULLANIMI EĞĠTĠMĠ 11 ġUBAT 2012 

BĠRĠNCĠ BASAMAKTA EKG KURSU 25-26 ġUBAT 2012 

“SAĞLAM ÇOCUK ĠZLEMĠ” EĞĠTĠM TOPLANTISI 10 MART 2012 

BĠRĠNCĠ BASAMAKTA LABORATUVAR KULLANIMI 24 MART 2012 
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Aile Hekimlerine getirilen nöbet uygulaması ile ilgili, Aile Hekimlerine nöbet uygulaması protesto 

dilekçeleri toplanıp basın açıklaması yapıldı. 

 ASM kiralarının ve DemirbaĢ ücretlerinin belirlenmesi döneminde ATO Avukatları ve Mali MüĢavir 

tarafından Aile hekimlerine bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

ASM kira tahsilleri ile ilgili olarak Ecrimisil ifadesi ile iĢgaliye tahsilatı Ģeklinde ödemeye zorlanması ile 

ilgili olarak bir komisyon üyemiz tarafından dava açıldı.  

Okullardaki öğrencilerin bedensel aktiviteleri ile ilgili istenen sağlık Raporları ile ilgili olarak Sağlık 

Bakanlığına görüĢ yazısı gönderildi. Ancak henüz bir yanıt gelmemiĢtir. 

-Mayıs 2011 ÇalıĢma grubunun “Aile Hekimleri Talepleri Raporu” sunuldu. 

-ASM de kaymakam tarafından Ģiddet gören arkadaĢımız için basın toplantısı yapıldı. 

-ASM kiraları ve demirbaĢlar için istenen yüksek ödemelerin konuĢulduğu toplantı yapıldı. 

-ġubat 2012 “663 nolu KHK Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Etkileri” konulu sunum yapıldı. 

-14 Mart mitingi için çalıĢmalar yapıldı, hekim memnuniyet anketi hazırlanıp sonucu paylaĢıldı. 

-Evde Bakım konusu hazırlanıp hekim postasına demeç verildi. 

-Pratisyen Hekimlik derneği tarafından eskiden beri düzenlenen eğitim toplantıları Aile Hekimleri 

ÇalıĢma Grubu katkıları ile devam etti. Bu kapsamda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nden Prof. Dr. Ufuk 

Beyazova  “Sağlam Çocuk Ġzlemi”, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nden Dr. Özlem CoĢkun ve Prof. Dr. 

Canan Uluoğlu tarafından sunulan “Gebelikte Ġlaç Kullanımı ve Takibi” (11 ġubat 2012) ve Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölümü‟nden Prof. Dr. Ekin Özgür AktaĢ tarafından sunulan “Aile 

Hekimliğinde ġiddet” konulu sunumlar ve eğitim toplantıları sayılabilir. 

-Aile hekimlerinden SABĠM Ģikayet sebepleri toplanıp raporlandı ATO Ģiddet hattı duyuruları artırıldı. 

-Hekim meclisleri kuruluĢ çalıĢmalarına destek verildi. 

-Nisan 2012 Aile Hekimlerine Ģiddette önemli rolü bulunan sahte ve uygunsuz rapor talepleri hakkında 

hekim postasına demeç verildi. 

KURSU 

BĠRĠNCĠ BASAMAKTA LABORATUVAR KULLANIMI 

KURSU 

25 MART 2012 

BĠRĠNCĠ BASAMAKTA EKG KURSU 14-15 NĠSAN 2012 

BĠRĠNCĠ BASAMAKTA DĠYABET TANI/TEDAVĠSĠ VE 

ĠNSÜLĠN KULLANIMI KURSU 

28 NĠSAN 2012 

“ġĠġĠRĠLMĠġ MALPRAKTĠS = ġĠDDET” 12 MAYIS 2012 

KISA NÖROLOJĠK MUAYENE KURSU 19 MAYIS 2012 

BĠRĠNCĠ BASAMAKTA CPR KURSU 10 HAZĠRAN 2012 



 

 
18 

-Kasım 2012 tarihinde ATO AH ÇalıĢma Grubu, Aile Hekimliği Komisyonuna dönüĢtürüldü. 

-TTB Aile Hekimliği Kol kuruluĢ çalıĢmalarına destek verildi “ATO Aile Hekimliği Talepler Listesi” 

hazırlandı. 

-Ocak 2013 yeni Aile Hekimliği yönetmeliği yayımlanır yayımlanmaz incelenerek olumsuzlukları 

yönünde rapor hazırlandı. 

-Sporcu sağlığı konulu bilgilendirme toplantısı hazırlıkları yapıldı. 

Sincan da aile hekimlerine nöbet yazılması sırasında büyükĢehir sınırları içinde olduğu halde neden adli 

tabiplik nöbeti tutturulduğu, Odamız tarafından Adli Tıp Kurumu‟na yazılı olarak soruldu. Sincan‟da  

Adli nöbetlerin iptali sağlandı. 

Aile Hekimliği Komisyonu üyeleri olarak,  Birinci Kronik Hastalıklarla Mücadele Kongresi hazırlanması 

aĢamasında katkı ve çalıĢmalar yapıldı. 

  

 

 

 

 

 



 

 
19 

Emekli Hekim 

Emekli Hekim Komisyonu Raporu 

ATO tarafından 4 Mart 2012‟de düzenlenen emekli hekim kahvaltılı toplantısında seçilen Emekli Hekim 

Yürütme Kurulu, çalıĢmalarını bir komisyon biçiminde yürüterek emekli meslektaĢları arasında 

dayanıĢma oluĢturma sürecini baĢlatmıĢtır. Emekli hekimlerin iletiĢim listesi güncellenmektedir.  

Emekli Hekim Komisyonu (EHK), Ankara‟daki bütün emekli hekimlere uygulanacak ve emekli 

hekimlerin baĢlıca sorunları ile Tabip Odasından beklentilerini saptamaya çalıĢan bir anket çalıĢması 

yapmıĢtır. Anket yanıtları toplanmıĢtır. Sonuçlar değerlendirilmektedir. 

Emekli Hekim Komisyonu, emekli hekim maaĢlarında iyileĢtirme yapma gayretlerini en önemli amaç 

olarak belirlemiĢtir. Konu, Türk Tabipleri Birliğinin de baĢta gelen talebi ve eylem alanı durumuna 

gelmiĢtir. GeçmiĢ on yıllardaki maaĢlardaki gerileme, Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan yazıĢma 

sonucu yıllara göre ve diğer mesleklerle karĢılaĢtırılmak üzere döküm olarak elde edilmiĢtir. Kabaca 

hekimler diğer mesleklerin yarısı kadar emekli maaĢı almaktadırlar. Bu haksız durum, bir an önce 

iyileĢtirme istemi ile karar vericilere baskı oluĢturularak gündemde tutulacaktır. Bu amaçla, emeklilik 

konusunda uzmanlığı olan kiĢilerle ortak çalıĢma planları yapılmıĢtır. 

ATO-EHK, emekli hekimlerin katılımını sağlayarak üye sayısını artırmayı ve emekli hekimlerin 

sorunlarını çözmeğe yönelik programlarla sosyal ve kültürel nitelikte etkinlikler düzenlemek gibi 

çalıĢmalar yapmayı hedeflemektedir. 

 

Sağlık Politikaları 

Sağlık Politikaları Komisyonu Raporu 

 

ATO Sağlık Politikaları Komisyonu 2012 yılı Genel Kurulu‟ndan 2013 yılı ara Genel Kurul‟a kadarki 

dönemde aĢağıdaki çalıĢmaları yapmıĢtır. 

 

I- TBMM‟sinde Soru Önergesi verdirilmesi 

 ATO Sağlık Politikaları Komisyonu olarak sağlıkta bazı verilere ulaĢılması için bir dizi soru hazırlanarak 

CHP milletvekili Dr. Haluk Koç aracılığıyla TBMM için soru önergesi verilmesini sağladık.  

 

Hazırladığımız aĢağıdaki sorulara ÇSGB‟dan detaylı bir açıklama gelmemiĢ, bir takom genel rakamlarla 

kaçamak cevap verilmiĢtir. 

  

Sorularımız: 
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1- Sağlıkta dönüĢüm Programı ile birlikte 2008- 2009- 2010-2011 ve 2012 yılının Aralık ayına kadar 

Bakanlığınızın toplam ilaç harcaması ne kadardır? 

 

2- Bu yılarda; SGK‟ya tabii olan aktif çalıĢanların ve ailelerinin ilaçta ödedikleri yüzde 20 oranındaki 

katılım payı miktarı ne olmuĢtur? 

 

3- Bu yıllarda; SGK‟ya tabi emeklilerin ailelerinin ilaçta ödedikleri yüzde 10 oranındaki katılım payı 

miktarı ne olmuĢtur? 

 

4- Sağlıkta DönüĢüm Programı ile birlikte SGK‟ya tabi olanlar 2008-2012 yılları arasında kamu 

hastanelerinde, tıp fakültesi hastanelerinde ve özel hastanelerden ne kadar TL‟lik hizmet satın 

alınmıĢtır? 

 

5- 2008- 2012 yılları arasında sağlıkta dönüĢüm programı çerçevesinde SGK‟ya tabii olanların “ayakta 

tedavi” hizmeti için ne kadar ödeme yapılmıĢtır?(ayrı ayrı belirtilmesi) 

 

6- Ayakta tedavi hizmetlerinde hekim muayenesi katkı payı ve tetkikler için SGK‟ya tabii olan aktif 

nüfusun ve ailelerinin emeklilerin ve ailelerinin yaptıkları katkı payı miktarları ne kadar TL‟ye ulaĢmıĢtır? 

 

7- Yatarak tedavi hizmetindeki toplam ödeme miktarı kaç TL‟ye ulaĢmıĢtır? 

 

8- Yatarak tedavi hizmeti için SGK‟ya tabi olan aktif nüfusun ve ailelerinin, emeklilerin ve ailelerinin 

yaptıkları katkı payı miktarları ayrı ayrı ne kadar TL‟ye ulaĢmıĢtır? 

 

9- 2008- 2012 yılları arasında farklı zamanlarda uygulamaya giren ve aĢağıda sıralanan katkı payı veya 

“ek ödeme” adı altında SGK‟nın hastalardan aldığı; 

 

a- Ġlaç katkı payı 

b- Muayene katkı payı 

c- Reçete katkı payı 

d- 3 kalemi geçen her bir katkı için 1TL 

e- EĢ değer ilaç farkı (ucuzundan ödemek) 

f- Özel Hastane fark ücreti 

g- Tetkik fark ücreti 

h- Erken muayeneye gitme ücreti 

i- Ġstisnai Sağlık Hizmeti fark ücreti 

 

10- Yukarıdaki baĢlıkların uygulamaya girdiği yıl dahil olmak üzere diğer yıllara göre miktarları nedir? 
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II- Sağlık Politikaları Komisyonu Hekimlerle 

 

Kamu Hastane Birlikleri ve Kamu Özel Ortaklığı”nın Sağlık Bakanlığı ve Üniversite hastanelerindeki 

hekimlerde, sağlık personelinde yol açtığı duygu, kaygı, tepkilerinin  ve değerlendirilmesi ve tutum 

geliĢtirilmesi amacıyla farklı hastanelerden gelen hekimlerle Kamu Hastane Birlikleri ve Kamu Özel 

Ortaklığı sonrasında toplantı yapılmıĢtır. 

Bu toplantıda:  

 Hekimler ve hekimlik mesleği üzerinde yaratacağı değiĢimler (mesleki uygulama ve etik 

değerler: hastalara etkileri ve onların tepki/rıza gösterimi  

 DeğiĢimin yaratacağı olası sonuçlar: hastalara etkileri ve onların tepki/rıza gösterimi  

 Hekimlerin içinde bulunduğu psikolojik ortam ve psikolojik durumları: hastalara etkileri ve 

onların tepki/rıza gösterimi  

 Ortaya çıkacak olası tepkiler (çatıĢma-uyum boyutuyla): hastalara etkileri ve onların tepki/rıza 

gösterimi 

 ÇatıĢma-uyum alanları ve olası sonuçları: hastalara etkileri ve onların tepki/rıza gösterimi  

 Hastanenin iĢleyiĢine yönetimine etkileri: hastalara etkileri ve onların tepki/rıza gösterimi 

 Tıp eğitimi (tıp fakültelerinde öğrenci, Tıp ve Eğitimi/AraĢtırma Hastanesi Asistan eğitimi 

üzerine olan etkileri: hastalara etkileri 

Soruları etrafında her bir katılımcının çizdiği resmi bir tabloya dönüĢtürecek Ģekilde iç bağlantılarını 

kurularak toparlanması, istenmiĢtir. 

 

III- Ne Yapmalı 

Sağlıkta DönüĢüm Programı‟na karĢı TTB, ATO 10 yıldır önemli bir mücadele yürüttü. 10 yıldır 

sürdürülen mücadelenin değerlendirilmesi önümüzdeki dönemde neleri nasıl yapmamız gerektiğine de 

ıĢık tutacak Ģekilde bir çalıĢma yürütmektedir. Bu amaçla büyük emekler ve yoğun uğraĢlarla geçen 10 

yılın ardından aĢmakla yükümlü olduğumuz olumsuzluklara yönelik değerlendirmeler önümüzdeki 

süreçte yürütülecek mücadeleye katkı sunacaktır. 

Bu anlayıĢ doğrultusunda:  

Tıpta ortaya çıkan bilgi ve teknolojik geliĢmeler, uzmanlık alanlarının hızla artması vb. hekimlik 

mesleğinin kendi için meslek olarak algılanmasına da yol açması, 

Hasta hekim arasındaki insani iliĢkinin örselenmesi, bilgi asimetrisinin artması, hasta-hekim iliĢkisi 

bilimsel-teknolojik ve toplumsal geliĢmelere göre yeniden Ģekillendirilmesi sürecinde sağlık hizmetinde 

para her Ģeyin önüne geçmesinin,  

 Hastaların müĢteri olarak adlandırılması ve müĢteri davranıĢ kalıplarına doğru itilerek bir nevi müĢteri 

haklarının bir parçası olarak „hasta hakları‟nın oluĢturulması, hekimin de „sağlık satıĢ eleman‟ı gibi 

gösterilerek hekim hasta iliĢkisi para temelinde yeniden kurgulanmasının, 

Tüm insani ve mesleki değerlerin, kavramların içi boĢaltılması, değerler ve kavramlar farklı anlamlarla 

yeniden tariflenmesinin yaĢandığı bir ortamda: 
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Hekimlik mesleğinden koparılarak elimizden alınanları yeniden mesleğimize nasıl vereceğiz? 

Hekimlik mesleğini para merkezli ve meslek için meslek olmaktan çıkarıp nasıl hasta merkezli hale 

getireceğiz? 

Bir önceki hekim kuĢağından aldığımız meslek anlayıĢını, etik değerleri bir sonraki hekim kuĢağına 

aktarma yükümlülüğümüzü ve sorumluluğumuzu nasıl yerine getireceğiz?  

Deneyimli kuĢak hekimlik uygulamalarını ve değerlerini yeni kuĢağa aktaramazsa bu aktarım paranın 

belirleyiciliğine uygun olarak sağlanmaz mı?  

Asırladır gelen mesleki bilgi ve ahlaki değerler aktarımı kesintiye uğramasının sorumluluğu deneyimli 

kuĢağa ait olmaz mı? 

Sorularına cevaplar üreterek hekimlik mesleğinin ve sağlık ortamının hasta merkezli olarak yeniden 

inĢasına iliĢkin çalıĢmalarımız sürmektedir.  

 

 

Özel Hekimlik 

Özel Hekimlik Komisyonu Raporu  

 

Özel Hekim Komisyonu olarak 17 Ocak‟ta yılın ilk toplantısını yaparak Aralık ayında Ġstanbul‟da yapılan 

Özel Hekimlik Toplantısı‟nın değerlendirmesi yapıldı. 

ÇalıĢmalarımızın Türkiye geneline yaygınlaĢtırılması için TTB bünyesinde Kol düzeyinde bir temsil için 

çalıĢmalar, toplantılar yapıldı. Bu çabalar sonucu ġubat 2012 de ATO‟nın da baĢkan yardımcısı 

düzeyinde temsil edildiği Özel Hekimlik Kolu kuruldu. 

Birim temsilcilerinin katıldığı Mülkiyeliler Birliği‟nde yapılan kahvaltılı toplantıda özel hekimlik ile ilgili kol 

çalıĢmalarından bilgiler verildi. GörüĢler oluĢturuldu. 

Seçim sürecini takiben komisyonlar düzeyinde aylık olarak yapılan toplantılarda çalıĢmalar 

değerlendirildi ve çalıĢtaya sunulmak üzere görüĢler oluĢturuldu. Son olarak 12 Ocak 2013 

toplantısında; 

Özelde çalıĢan hekimlerin ücretleri için baz değerler oluĢturulması, branĢlara göre liste oluĢturulması, 

bilirkiĢi olarak belirleme, 

Muayenehaneler için standartların oluĢturulması, 

SözleĢmelere taraf olmak için kapsamlı çalıĢmalar yapılması, 

Hukuk havuzu oluĢturulması konusunda çalıĢmalar yapılması, 

Servislerin kiralanması, diploma kiralanması gibi etik konularında çalıĢmalar yapılması konuĢuldu. 

Ġstanbul‟da yapılacak olan çalıĢtaya katılım ve görüĢlerin aktarılması görüĢüldü. 

 

19-20 Ocak çalıĢtayı Ġstanbul‟da yapıldı. ÇalıĢtayda ele alınan baĢlıca konular; 

-Hekimlerin serbest meslek hakkı vazgeçilemez bir hak olduğunun altı çizildi. 

-Hekimin serbest çalıĢma hakkını kullandığı en önemli yeri olan Muayenehanelerin açılmasında tek 

yetkilinin TTB olması gerektiği, muayenehanede bulunması gereken Ģartların Ankara Tabip Odasınca 
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verilen “Ġyi Muayenehane Belgesi” uygulamasın geliĢtirilerek, uzmanlık derneklerinin görüĢü alınarak 

TTB tarafından belirlenmesi gerektiği, 

-Denetimlerinin meslek odamız tarafından yapılması gerektiği, belediye denetimine tabi olmaması 

gerektiği ve bu konularda etkin mücadele edilmesi gerektiği konuĢuldu. 

-Poliklinikler, Tıp ve Dal Merkezleri, Laboratuvarlar hekimlerin sahibi olduğu kuruluĢlar olup 

desteklenmesi gerektiği ve muayenehanelerle birlikte büyük sermayeye karĢı hekimlerin sigortaları 

olduğunun altı çizildi. 

-Hekim sağlığı, iĢ güvenliği konularında görüĢler; 

-Özel sağlık sektöründe hekimlerin çalıĢma koĢulları; kadrolu, geçici kadro ile yan dal uzmanı olarak 

çalıĢma; 

-Birden fazla ilde çalıĢma meselesi tartıĢıldı. Birden fazla ilde çalıĢmanın çok kısıtlı Ģartlarda 

uygulanması ve koĢullarının TTB tarafından belirlenmesi görüĢü paylaĢıldı; 

-ĠĢ ve ücret güvencesi için hekimlerin iĢverenle imzalayacakları sözleĢmelere müdahil olunması, 

sözleĢmelerde bulunması gereken asgari Ģartların belirlenerek uygulamaya konulması (Halen örnekleri 

Ankara T.O ve Ġstanbul T.O.ca uygulanmakta olan) 

-ĠĢveren-Hekim uzlaĢmazlıklarında, sözleĢmelerde kullanılmak üzere asgari hekim emsal ücretlerin 

oluĢturulması ve branĢlara göre belirlenerek yayınlanması görüĢü; 

-Hekimlerin ve sağlık çalıĢanlarının sağlığı Ģiddet ve tükenmiĢlik sendromu ortaya kondu.  

-Ön çalıĢması Adana TO tarafından yapılmıĢ olan “Özel Sağlık Kurum ve KuruluĢlarında ÇalıĢan Hekim 

Rehberi”  hazırlanması ve özelde çalıĢacak hekimlerin bilgilenmesini sağlayacak bir doküman olması 

görüĢüldü. 

-Kamuda ve özelde çalıĢan hekimlerin giderek aynı Ģekilde çalıĢacağı;  

-Sağlıkta DönüĢüm Programı ile birlikte hastanelerin iĢletmelere hastaların ise müĢteriye dönüĢtüğü; 

-Giderek hekimlerin de bir yabancılaĢma yaĢadıkları; buna yine de dur diyeceklerin iyi hekimliği 

savunan hekimler olacağı; 

-Hekimlerin biraraya gelmesi ve mücadelesi amacıyla örgütlenmenin çok önemli olduğu; bunu 

sağlamak üzere hekim sendikası kurulmasının avantaj ve dezavantajları tartıĢıldı.  

-Sağlık Net-2 sistemi için gösterilen dik duruĢun örnek olduğu ve sağlık bakanlığına geri adım 

attırılması örgütlü mücadele ve örgütüne destek veren üyelerin baĢarısı olarak değerlendirildi. 
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-Hekimlerin geleceğinin belirlenmesi, serbest meslek hakkı, meslek onuru için meslek örgütüne sahip 

çıkılması gerektiği ve bunun en önemli yolunun da TTB çatısı altında mücadeleye devam edilmesi 

gerektiği görüĢü paylaĢıldı. 

 

25 ġubat 2013 Komisyonlar toplantısında komisyondan katılımcılara ÇalıĢtayla ilgili bilgiler aktarıldı. En 

kısa sürede Özel‟deki hekimlerle bir toplantı yapılması kararlaĢtrıldı. ĠletiĢim adreslerinin güncellenmesi 

kararlaĢtırıldı. 

06 Mart 2013 te ATO‟nda Özelde çalıĢan hekimlerle yapılan toplantıda ÇalıĢtayda değerlendirilen 

konular ve görüĢler paylaĢıldı. ÇalıĢtay kitapçığı örneği sunuldu. ÇalıĢtaydan çıkan önemli sonuçlardan 

biri olarak Hekim Rehberi hazırlanmasında sona gelindiği ve örneği paylaĢıldı. Ayrıca TTB bünyesinde 

14 Nisan 2013 Tarihinde yapılacak Özel Hekim ÇalıĢtayda paylaĢılmak üzere Özelde çalıĢan hekimlerin 

görüĢler alındı. 

 

Halk Sağlığı 

Halk Sağlığı Komisyonu Raporu 

Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu; toplum sağlığını korumak ve geliĢtirmek amacıyla 

Ankara‟da Halk Sağlığı alanında çalıĢan ya da bu konuda destek vermek isteyen hekimlerin birlikte 

üretebildikleri bir ortamda çalıĢmalarını sürdürmüĢtür. Komisyon çalıĢmalarımız dileyen 

meslektaĢlarımızın katılımına açıktır. 

Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu tarafından sürdürülen çalıĢmalar aĢağıda sunulmuĢtur:  

1. Cep Telefonları ve Baz Ġstasyonları: Merak Edilen Sorular ve Yanıtlar dokumanı 

hazırlanmıĢtır. 

a. TMMOB-Elektrik Mühendisleri Odası iĢbirliğinde gerçekleĢtirilmiĢtir (Temmuz 2012). 
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2. Genç halk sağlığı çalıĢanları ile buluĢma toplantısı düzenlenmiĢtir (18 Temmuz 

2012) 

 

 

3. Sempozyum çalıĢmalarına katkı sağlanmıĢtır. 

a. ATO, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği iĢbirliğinden düzenlenen 

Birinci Basamak Ġçin Temel Geriatri Sempozyumu (Eylül 2012) için komisyon üyeleri 

katkı sunmuĢlardır. 

 

 

4. Ankara Gıda Güvenliği ve Sağlıklı Beslenme GiriĢimi toplantıları düzenlenmiĢtir. 

ÇeĢitli dokumanlar üretilmiĢ ve dağıtımı tamamlanmıĢtır. 

a. Üretimden Tüketime Süt ve Sağlık; Sorular ve Yanıtlar kitapçığının dağıtımı 

tamamlanmıĢtır. 
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b. Su ve YaĢam Raporu 10 farklı kurum iĢbirliğinde hazırlanmıĢ, raporun kamuoyu ile 

paylaĢımı bir basın toplantısı ile 18 Ekim 2012 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

 

 

c. Bilgilendirme dokümanları hazırlanmıĢtır. 

http://ato.org.tr/#/yayinlar/brosurler/liste 

 

 

http://ato.org.tr/#/yayinlar/brosurler/liste
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5. Bilgi notları hazırlanmıĢtır: 

a. Dünya Anne Sütü Ġle Beslenme Haftası 

http://ato.org.tr/#/bilgi/halk-icin-guncel-saglik-bilgileri/detay/16 

b. Hepatit Size DüĢündüğünüzden Daha Yakın Olabilir ! 

http://ato.org.tr/#/bilgi/halk-icin-guncel-saglik-bilgileri/detay/15 

c. Yaz Dönemi Ġshalleri ve Korunma 

http://ato.org.tr/#/bilgi/halk-icin-guncel-saglik-bilgileri/detay/14 

d. Sağlık ve Hastalık Kavramları 

http://ato.org.tr/bilgi/hekimler-icin-guncel-tibbi-bilgiler/detay/30#/bilgi/halk-icin-guncel-

saglik-bilgileri/detay/18 

e. Cinsel Yolla BulaĢan Hastalıklar ve Korunma 

http://ato.org.tr/bilgi/hekimler-icin-guncel-tibbi-bilgiler/detay/30#/bilgi/halk-icin-guncel-

saglik-bilgileri/detay/17 

 

6. Yerel yönetimler iĢbirlikleri çerçevesinde TOPLUM-HEKĠM buluĢmaları 

gerçekleĢtirilmiĢtir: 

a. Aile Ġçi ĠletiĢim ve Stresle BaĢetme Yöntemleri (Ġki konferans tamamlanmıĢtır; Aralık 

2012) 

 

b. Hastalıklardan Nasıl Korunalım? (Ġki konferans tamamlanmıĢtır; Mart 2013) 

 

 

 

http://ato.org.tr/#/bilgi/halk-icin-guncel-saglik-bilgileri/detay/16
http://ato.org.tr/#/bilgi/halk-icin-guncel-saglik-bilgileri/detay/15
http://ato.org.tr/#/bilgi/halk-icin-guncel-saglik-bilgileri/detay/14
http://ato.org.tr/bilgi/hekimler-icin-guncel-tibbi-bilgiler/detay/30#/bilgi/halk-icin-guncel-saglik-bilgileri/detay/18
http://ato.org.tr/bilgi/hekimler-icin-guncel-tibbi-bilgiler/detay/30#/bilgi/halk-icin-guncel-saglik-bilgileri/detay/18
http://ato.org.tr/bilgi/hekimler-icin-guncel-tibbi-bilgiler/detay/30#/bilgi/halk-icin-guncel-saglik-bilgileri/detay/17
http://ato.org.tr/bilgi/hekimler-icin-guncel-tibbi-bilgiler/detay/30#/bilgi/halk-icin-guncel-saglik-bilgileri/detay/17
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7. BroĢür çalıĢmaları yapılmıĢtır: 

a. Hastalıklardan Nasıl Korunalım? (Nisan 2013) 

 

 

ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢyeri Hekimliği  

ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢyeri Hekimliği Komisyonu Raporu 

  

20 Haziran 2012 yasalaĢan ĠĢci Sağlığı ĠĢ Güvenliği kanunu öncesinde konuya duyarlı milletvekilleri ile  

bir araya gelerek  Mecliste gerekli muhalefetin yapılabilmesi için  bilgilendirme yapıldı. ÇalıĢma 

Bakanlığı‟nın tehlike sınıflarına dair yönetmenlik değiĢikliği çerçevesinde TTB Merkez Konseyi‟nden 

istenen görüĢ için komisyon görüĢümüz TTB ĠĢçi Sağlığı ĠĢyeri Hekimliği Kolu‟na sunulmuĢtur. Odamıza 

sorulan sorular: iĢyeri hekimliği sertifikalarının 2003 öncesi ve sonrası alınanlar için ÇalıĢma 

Bakanlığı‟nın çıkardığı yönetmenlik çerçevesinde iĢyeri sertifikası olan hekimlerin soruları iki temel 

soruda belirginleĢiyordu. Bunlardan birincisi; 2003 yılından önce iĢyeri hekimliği sertifikası olanlar 

resertifikasyon sınıfına girecekler mi?  resertifikasyon programı çerçevesinde 30 saatlik bir kurs ve 

sınav sürecinde bulunacaklar mı?  ikincisi soru ise; 2003 dahil ve sonrasında iĢyeri hekimliği sertifikası 

alan hekimlerin sertifikaları geçerli mi? 2003 tarihi ve sonrası iĢyeri hekimliği sertifikası olan hekimlerin 

isimleri, kurs tarihleri ve sertifika  numaraları Bakanlıkça Türk Tabipleri Birliği‟nden istenmiĢ olup, 

Bakanlık onaylı sertifikaları hekimlere tekrar verilmek  üzere TTB ve ÇalıĢma Bakanlığı arasında 

çalıĢmalar sürüyor. Bunun için hekimlerimizin bireysel bir iĢlem yapmalarına gerek yok. Son olarak 

OSTĠM Organize Sanayi Bölgesi‟nde meydana gelen iĢ kazaları ve iĢçilerin sağlığını bozan koruyucu 

önlemlerin alınmasında ortak hareket etme niyetimizi belirtmek için OSTĠM Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü‟nü ziyarette bulunduk ve olumlu karĢılandık.  

8 Aralık 2012 Cumartesi günü ĠĢçi Sağlığı ĠĢyeri Hekimliği Komisyonumuzun düzenlediği; "ĠġÇĠ 

SAĞLIĞINDA YENĠDEN YAPILANMA SÜRECĠNDE ĠġYERĠ HEKĠMLERĠNĠ NELER BEKLĠYOR ?" baĢlığında 

iĢçi sağlığı alanında yeni düzenlemeler ve bizlere olan etkilerini tartıĢtık.  

  

22.12.2012 Cumartesi günü yaklaĢık 6 saat süren MAN iĢyeri gezimizi gerçekleĢtirdik. 15 iĢyeri hekimi 

olarak önce toplantı salonunda coğumuz birbirimizi tanımamıza rağmen bir tanıĢma ile baĢladık. 

MAN‟ın iĢyeri hekimlerinden Dr. Özden Çırpar‟ın isyerlerinin genel bilgilendirmesini ve uyguladıkları 

sağlık gözetim programını anlattığı sunumu sonrasına Dr. Ġsmail Saygılı eĢliğinde fabrika turu yaptık. 
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Oldukça önemli, farklı uygulamaları açıklamalar eĢliğinde gördük. Üretimin olmadığı bir güne rastlamıĢ 

olmamız, birbirimizi duymak anlamında kolaylık sağladı ama calıĢanların gerçek durumunu da 

görememiĢ olduk. Sonrasında yemek ve sosyal etkinlikler alanı olarak parkı gezdik. Son olarak toplantı 

salonumuzda bir kez daha buluĢarak, önce MAN uygulamaları üzerine konuĢtuk sonra bu gezilerimizin 

ortalama 2 ayda bir iĢyerinde Cumartesi günü yapılmasını, aradaki aylarda da Odamızda hafta içi 

toplanılmasının yararlı olacağına karar verdik. 

24 Ocak 2013 PerĢembe saat 19 da ĠĢyeri hekimleri toplantısı yapıldı. Ergonomi konulu sunumu MAN 

ĠĢyeri hekimi Dr. Ġsmail Saygılı yaptı. Genel olarak MAN Almanya‟da uygulanan bir ergonomi 

programının uygulanma yöntemleri ve hangi alanlarda uygulanabileceği üzerine paylaĢım yaptı. Daha 

sonra iĢyerlerimizden çözül(e)memis bir ya da bir kaç sorunu az sayıda slayt eĢliğinde ya da kısa bir 

rapor halinde sunarak paylaĢımda bulunulmuĢ üzerinde görüĢ alıĢ veriĢi yapılmıĢtır. Bu toplantının 

ergonomi konusu için bir baĢlangıç oluĢturması ve sonraki toplantılarda üzerine çalıĢılmaya devam 

edilmesi ve konunun uzmanlarından Prof. Dr. Çağatay Güler‟in çağırılması kararlaĢtırılmıĢtır. 

Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri çerçevesinde 16 Mart 2013 tarihinde, Petrol-ĠĢ 

Sendikası salonunda, 14.00-17.00 saatleri arasında; 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‟na bağlı 

olarak yaĢama geçirilen “ĠĢçi Sağlığında Örgütlenme Modeli/Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri(OSGB)” 

baĢlığında/içeriğinde panel düzenlendi. TTB/Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi Editörü Levent 

KOġAR‟ın moderatörlüğünde yapılan panelde: DĠSK/Sosyal-ĠĢ Sendikası Genel BaĢkanı Metin 

EBETÜRK, KESK/SES Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan KALDIK, Ġzmir ĠĢçi Sağlığı Meclisi‟nden 

Gültekin AKARCA, Ankara ĠĢçi Sağlığı Meclisi üyesi ve Ankara Tabip Odası ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢyeri 

Hekimliği Komisyonu BaĢkanı Ercan YAVUZ konuĢmacı olarak katılımcılarla sunularını paylaĢtı. ĠĢ 

cinayetlerinde yaĢamlarını yitiren iĢçiler/emekçiler için yapılan saygı duruĢuyla baĢlayan panelin açılıĢ 

konuĢmasını Ankara Tabip Odası BaĢkanı H. Özden ġENER yaptı. ĠĢçilerden, Sendikalardan, Ankara ĠĢçi 

Sağlığı Meclisi‟nden, OSTĠM ĠĢçi Sağlığı Meclisi‟nden, Uluslararası ĠĢçi DayanıĢma Derneği‟nden, mü-

hendislerden, iĢyeri hekimlerinden ve iĢçi sağlığına duyarlı kiĢilerden oluĢan katılımcıların katkı ve 

sorularıyla zenginleĢen panelde: “ĠĢ Cinayetlerinin Sorumlusu Kapitalizmdir”, “Örgütlenme Koruyucu 

Sağlık Hizmetidir”, “Emeğin Sağlıklı Olma Hakkından Ödün Vermeyeceğiz” gibi pankartlar dikkat 

çekiciydi. 

 

 

 

 



 

 
30 

 

Ġnsan Hakları 

Ġnsan Hakları Komisyonu ÇalıĢma Raporu 

Ġnsan hakları, yaĢamın bütün alanlarını bir Ģekilde içermektedir. Ancak Tabip Odası olanakları ile 

özveriyle çalıĢan, bir avuç insan hakları savunucuları olarak insan hakları ihlallerinin en yoğun 

yaĢandığı cezaevi ve mahkum sorunları dıĢına çıkamadık. Komisyonumuzda çalıĢan hekim 

sayısını arttırmayı baĢaramadık. Maalesef soruĢturmalarda görev alacak doktor bulmakta çok 

ciddi sorun yaĢamaktayız.  

 

Tüm olanaksızlıklara rağmen aĢağıdaki konularda çalıĢmalar programlanmıĢ ve bunların bir kısmı 

yaĢama geçirilmiĢtir.  

 

Komisyonumuz 2-3 haftada bir veya olağanüstü durumlarda derhal toplanmaktadır.  

1. Ġnsan Hakları Derneği, Ġnsan Hakları Vakfı, mahkum ve avukatlarından yapılan 

baĢvurular değerlendirilip, çözümlenmeye çalıĢılmaktadır. ġikayetlerin çoğunluğu, 

Cezaevlerimizin sağlıksız koĢulları, insanlık dıĢı davranıĢlar, sağlık hizmetinin 

sunumundaki eksiklikler veya yanlıĢlıklar, hastanelerin mahkum koğuĢları ve tecritle ilgili 

olmaktadır. Bu Ģikayet konularında Cezaevleri ve hastane yönetimleriyle, avukatlarla, 

insan hakları ihlallerini yaptığı iddia edilen doktorlarla ilgili iĢlemler yapılmaktadır.  

2. ATO Ġnsan Hakları Komisyonu bir üyesini Ġnsan Hakları kurumunda görevlendirmiĢtir. 
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2012 Mayıs ile 2013 Mart arasında adı geçen kurumda düzenli olarak toplantılara 

katılınmıĢtır. Ġnsan hakları kurum yasasındaki değiĢiklikler sonrası 10 Aralık 2012 

tarihinde ATO‟da yapılan basın açıklamasında, bundan sonraki toplantılara katılıp 

katılmama kararının yeniden gözden geçirileceği bildirilmiĢtir. 1 Mart 2013‟te ATO 

yönetimi katılmama kararı ve nedenlerini kuruma bildirilmiĢtir.  

3. Hopa olaylarından sonra Ģiddet görenlerin muayeneleri, Ġnsan Hakları Vakfı‟nda, sadece 

ATO Ġnsan Hakları Komisyonu doktorları tarafından yapılıp, Alternatif Rapor 

düzenlenmiĢtir. Ancak Alternatif Rapor komisyonu geniĢletme çabaları devam 

etmektedir.  

4. Ġstanbul Protokolü ve cezaevi hekimlerinin eğitimi konularında planlanan eğitim hayata 

geçirilememiĢtir. TTB Ġnsan Hakları Kolu toplantısında bu konu gündeme getirilmiĢ, 

Türkiye çapında bu eğitimlerin planlanıp gerçekleĢtirilmesine karar verilmiĢtir.  

5. ATO Yönetim Kurulu ve Ġnsan Hakları Komisyonu olarak Numune Mahkum KoğuĢu  

ziyareti için Sağlık Bakanlığı ve Valilikten izin alınmıĢtır. Yönetim ve komisyon olarak 

mahkum koğuĢunu ziyarete gittiğimizde, Savcılık izin vermemiĢtir. Bunun üzerine Adalet 

Bakanlığına yazı yazılmıĢ, oradan da izin çıkmamıĢtır. ATO Ġnsan Hakları Komisyonu 

Türkiye‟nin en eski tabip odası komisyonu olup, 1988 den bu yana faal olarak 

çalıĢmaktadır. Bu süre zarfında mükerrer defa Cezaevleri ve Mahkum KoğuĢlarını ziyaret 

etmiĢtir. Tabip Odası tarihinde ilk kez oda yöneticisi hekimler bir hastanenin koğuĢuna, 

yani mahkum koğuĢuna girememektedir. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı‟na dava açılmıĢ 

ve davamız devam etmektedir.  

6. Açlık grevi süresinde görev alacak doktor listesi hazırlandı. ATO, ĠHD Ankara ġubesi,  

SES Ankara ġube, TĠHV, ÇHD Ankara ġube, TUHAD-FED temsilcileri ile ATO‟da toplantı 

yapılmıĢ, bu toplantıda açlık grevleri ile ilgili basın toplantısı kararı, açlık grevindeki 

mahkumların muayenesi ve durumlarının değerlendirilmesi için Adalet Bakanlığı‟na 

baĢvurulması kararı alınmıĢtır. 31.10.2012 tarihinde ATO‟da basın toplantısı yapılmıĢ, 

Adalet Bakanlığı izin vermediği için F tipi Cezaevi ziyareti gerçekleĢtirilememiĢtir. Bunun 

üzerine Sincan Cezaevi‟nde görevli bulunan doktorlar ATO‟ya davet edilerek açlık 

grevlerinin seyri ve verilen tedaviler hakkında bilgi alınmıĢtır. Yukarıda adı geçen 

örgütlerle ortak basın açıklaması yapılmıĢtır. Sonrasında yapılan mitinge de ATO ve 

komisyon olarak katılınmıĢtır.  

7. ATO Ġnsan Hakları Komisyonu, TTB Ġnsan Hakları Kolu çalıĢmalarına tüm üyeleriyle aktif  

olarak katılmıĢtır. Önemli konuların gündeme alınmasını sağlamıĢtır. TTB Ġnsan Hakları 

Kolu yürütmesine komisyonumuz üyesi Dr. Tufan Kaan seçilmiĢtir.  
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Ġlkyardım Eğitim Merkezi  

Ġlk Yardım Eğitim Merkezi Raporu 

Ankara Tabip Odası Ġlk Yardım Eğitim Merkezi (ATO-ĠYEM) bir süredir ara verdiği etkinliklerine, yapılan 

idari ve kadro hazırlıklarından sonra, 2013 yılı baĢından itibaren yeniden baĢlamıĢtır. 

Ġlk Yardım Eğitim Merkezi için http://www.atoilkyardimegitimmerkezi.com/ adresli  bir web sitesi, 22 

Ocak 2013 tarihinde yayına açılmıĢtır.  Eğitimlerde kullanılmak üzere 500 adet Ġlk Yardım Eğitim Kitabı 

bastırılmıĢtır.  

2-3 ġubat 2013 tarihlerinde 13 kiĢiye ilk yardım kursu verilmiĢtir. 13-14 Nisan tarihlerinde ise 6 kiĢiye 

daha  ilk yardım kursu verilmiĢtir. 

ATO-ĠYEM ilk yardım eğitimi alanında bilimsel, etik bir örnek oluĢturmak gayesi ile çalıĢmalarına devam 

etmektedir.  

 

 

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı 

 
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Raporu 

 

1. Yürütülen Etkinlikler 

 Kürtaj ve sezaryen konusunda uygulanmak istenen politikalar karĢısında kadın hekimler olarak 

ülke genelindeki bütün eylemlilik süreçlerinin ve platformların içinde olunmasına karar verildi.  

 6 Haziran 2012‟de Barcelo Ankara Altınel Oteli‟nde gerçekleĢtirilmiĢ olan “Türkiye‟de Tıbbi 

DüĢük Hizmetinin Sunulması: Sağlık Hizmeti Sunanların ve Öğrencilerin GörüĢleri” toplantısına 

ATO Kadın Komisyonunun adına Dr. Özen AĢut katıldı. 

 17 Haziran 2012‟de “Kürtaj Haktır Karar Kadınların” mitingine katılım gerçekleĢtirildi.  

 Dünya Kadın YürüyüĢü Avrupa Koordinasyonu‟nun, Avrupa‟yı bir uçtan bir uca etkisi altına alan 

kemer sıkma politikalarının kadınların yaĢamını doğrudan etkilemesi gerçeğinden hareketle 

“Hükümetler Bankalara Değil Kadınlara Borçlu” sloganıyla baĢlattığı kampanya nedeniyle 17 

Ekim 2012‟de gerçekleĢtirdiği basın açıklamasına katılım gerçekleĢtirildi. 

 Komisyon, 25 Kasım 2012 Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Mücadele Ve Uluslararası DayanıĢma 

Gününde kadın örgütleriyle birlikte Ankara Kadın Platformunun düzenlediği mitinge katıldı.  

 9 Aralık 2012‟de Ankara‟daki kadın örgütleriyle beraber ATO‟nun ev sahipliğinde “Kim 

Sayı(lı)yor? Cinsiyet, Yalanlar ve Küresel Ekonomi” Belgeseli gösterimi gerçekleĢtirildi. 

http://www.atoilkyardimegitimmerkezi.com/
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 T.T.B. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu‟nun etkinliği olarak planlanan Cinsel Saldırı Sonucu 

OluĢan Gebelikler ve Kürtaj ÇalıĢtayı 22 Aralık 2012‟de, Ankara Tabip Odası Kadın 

Komisyonunun tarafından ATO‟nun ev sahipliğinde düzenlendi. 

 29 Ocak 2013‟te Kültür ve Sanat Komisyonu ile birlikte Maria Suphi‟yi Anma Etkinliği yapıldı. 

 Yapı Sanatevi Kültür ve Sanat Derneği‟nin gerçekleĢtirdiği Kadın ÇalıĢmasına 10 ġubat 2013‟te 

ATO Kadın Komisyonu adına Dr. Filiz Ak katıldı ve “Kadın Bedeni ve Kadın Sağlığı” konulu bir 

sunum yaptı.  

 8 Mart 2013 Dünya Kadınlar Gününde Ankara Kadın Platformunun düzenlediği mitingte ATO 

Kadın Komisyonu da yer aldı. 

 

2. Hekim Postası için yazı. 

 Hekim Postasında yayımlanmak üzere Kadın Komisyonu adına kürtajla ilgili bir yazı hazırlandı. 

(Ek 1) 

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Hekim Postası Mart sayısında gündemdeki medikal 

abortusun önemine dair komisyon adına bir yazı yayımlandı. (Ek 2) 

 

3. Basın Açıklaması 

 6 Temmuz 2012‟de sezaryenle ilgili bir basın açıklaması yapıldı. (Ek 3) 

 

4. TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Koluna Katılım 

 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolunun 2012-2014 ÇalıĢma Dönemi için seçilecek 

yürütmesine ATO Kadın Komisyonu adına Dr. Özen AĢut ve Dr. Filiz Ak‟ın önerilmesi 

kararlaĢtırıldı. 

 Komisyon, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolunun 23.09.2012‟de gerçekleĢtirilen 

toplantısına katıldı. Kol Yürütmesinde Ankara Tabip Odası Kadın Komisyonu adına Dr. Özen 

AĢut ve Dr. Filiz Ak yer aldı. 

 Kürtaj ve Medikal Abortusla ilgili TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı‟nın hazırladığı bilgi 

notlarına katkı sağlandı. 

 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu‟nun da içinde yer aldığı Kürtaj Haktır Karar Kadınların 

Platformunun ve KĠEG KreĢ Kampanyası etkinlikleri izleniyor. 

 

5. Planlanan Etkinlikler 

a. Kadın edebiyatçıların konuk edileceği bir dizi söyleĢi etkinliği planlanıyor. Ġlki Mayıs ayında, 

sonrakiler de sonbahardan itibaren ayda bir olacak Ģekilde düĢünülüyor. 

b. Kadın Hekimlerin katılımını ve daha çok dayanıĢmayı amaçlayan bir kahvaltı düzenlenmesi 

düĢünülüyor. 

 

 

Ek 1 
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http://www.hekimpostasi.org.tr/2012/07/07/yasal-degil-yasak-kurtaj-oldurur/ 

Yasal değil yasak kürtaj öldürür! 

 

ATO Kadın Komisyonu 

  

 

Kadının toplumsal hayattaki ikincil konumunu anlayabilmek, „‟özel alanın konusu‟‟ kabul edilen aileye 

bakmakla mümkündür. Kürtaj konusuna da böyle yaklaĢmak, konunun sadece soyut bir  “özgür kadın 

bireyin sorunu” olmaktan çok, neden kadınlar için sosyal bir hak olduğunu açıklayabilir. Kadının 

toplumsal alandaki ikincil konumunu ve üzerindeki sosyo-ekonomik baskıyı, aileyi dıĢarıda bırakarak 

tartıĢmak mümkün değildir. 

Kadın ve erkek arasındaki eĢitsiz güç ve iktidar iliĢkisi, cinselliği de biçimlendirir. Cinsel iliĢkide kadının 

rızasını tartıĢmak, kadın-erkek arasındaki güç iliĢkisinden bağımsız değildir. Kadın, gebelik riski 

taĢıdığını bile bile iliĢkide bulunmak istemediğini belirtemiyorsa -ki buna kadınlık görevi denmekte olup, 

hukukta yeri vardır ve kadın cinayetlerinde kadınlık görevini yapmamak haksız tahrik indirimi sebebidir- 

ve gebelikten korunma yöntemlerine kolaylıkla ulaĢamıyorsa, kadının kendi cinselliği üzerinde denetimi 

olduğunu söylemek mümkün değildir. 

  

EĢ rızası aranmadığı söylense de aranıyor 

Her ne kadar TCK‟ya göre kadının rızasın yeterli olup eĢ rızası aranmıyorsa da, pratikte eĢ rızası imza 

karĢılığı alınmaktadır. Kadın erkek arasındaki hiyerarĢik iliĢki nedeniyle hekimler, daha sonra ortaya 

çıkabilecek muhtemel eĢ itirazından ve rıza olmadan kürtaj yapmıĢ olma suçlamasından çekinerek, 

mutlaka kocanın imzası ve “olur”unu almaktadırlar. 

Kürtaj, kadınlar için ne bir „‟tercih‟‟ ne de bir doğum kontrol yöntemidir.  Kadının bu süreçte yeterince 

denetimi ve hakimiyeti olmamasıyla iliĢkilidir ve bu nedenle de kadın açısından sosyal bir haktır. 

Doğum kontrolü yöntemleri de ulaĢılabilir ve ücretsiz olmalıdır. Ayrıca, kadın bedeniyle sınırlanmayıp 

erkeklerin de doğum kontrolü yöntemlerini kullanmalarının da kürtaja gereksinimi azaltmada bir yol 

olacağını düĢünüyoruz. 

  

Kürtaj yasağı kimi vurur? 

-         Kürtaj evli ya da bekar tüm kadınlar için yasal bir hak olmakla birlikte, ülkemizde çoğunlukla, 

üreme sağlığı hizmetlerine eriĢemeyen yoksul kadınların evlilik içindeki hamileliklerinde 

uygulanmaktadır. 

http://www.hekimpostasi.org.tr/2012/07/07/yasal-degil-yasak-kurtaj-oldurur/
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-         Sağlıktaki piyasacı dönüĢümle birlikte SGK tarafından ödenmeyen ve fiyatları 15 ile 20 TL 

arasında değiĢen doğum kontrol hapları, iĢsiz ya da asgari ücretle geçinen çoğunluk açısından 

eriĢilemezdir. 

-         Yoksul kadınlar, çoğunlukla dünyaya getirdiklerinde bakamayacaklarını düĢündükleri durumda 

hamileliği sonlandırmaya yönelmektedir. YaĢam hakkını savunur görünürken, ağır sömürü 

koĢullarındaki çocuk iĢçiliğe, iĢçi ölümlerine, kadın cinayetlerine sessiz kalmak, kadınları Ģiddet, beden 

denetimi, emek sömürüsü kıskacında tutmak açıkça ikiyüzlülüktür. 

-         “Tecavüz sonucu” ya da “doğumsal sakatlıkla” doğacak olsa bile bakma vaadinde bulunan 

devlet, solunum ve kalp problemlerini rahatlatarak çocukların solunum cihazına ve yatağa bağımlı 

olmasını önleyen ilacın düĢük IQ‟lu çocuklarda verilmesini engelleyen SUT maddeleri yayınlamaktadır. 

  

Sağlıkta dönüĢümle değiĢenler… 

Ġstenmeyen gebeliklerin oluĢmaması, aile planlaması hizmetlerinin nitelikli ve eriĢilebilir olmasına 

bağlıdır. Sağlıkta DönüĢüm Programıyla birlikte bu hizmetler de bedelli hale getirilmiĢ ve birinci 

basamakta söz konusu hizmetlere ulaĢım –iddia edilenin tersine- zorlaĢmıĢtır. GeçmiĢte, sağlık ocakları 

ve ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde uygun mekansal düzenlemelerle, bedelsiz olarak 

ve bir ekip tarafından sunulan aile planlaması hizmetlerinin bugün aile sağlığı merkezlerinde aynı 

etkinlikte yürütülmesi olanaksız hale gelmiĢtir. 

Katkı ve katılım payı ödeme zorunluluğunun hizmete eriĢimi zorlaĢtırmasının yanı sıra bu hizmet çoğu 

aile sağlığı merkezinde kimi zaman fiziksel yetersizlikler, kimi zaman sarf malzemesi teminindeki 

güçlükler ve kimi zamanda bir ekip iĢinin tek baĢına aile sağlığı elemanına yıkılması gibi nedenlerle 

çoğunlukla eksikli biçimde yerine getirilmektedir. Birinci basamaktaki örgütlenme Ģemasının değiĢimiyle 

birlikte, adlı adınca aile planlaması hizmeti veren AÇSAP‟ların da geleceği belirsizleĢmiĢ, söz konusu 

birimlerin örgüt Ģemasında Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun hangi birimine bağlı olduğu belirsiz 

bırakılmıĢtır. 

Türkiye‟de sezaryen uygulaması oranları 1988‟de %5.7, 1989‟de %21 ve 2010‟da % 45‟in üzerindedir. 

Bu oranlar dünya ortalamasının çok üzerindedir ve artıĢ, Sağlıkta DönüĢüm Programına denk 

gelmektedir. Seçime dayanan bir tıbbi uygulamanın müĢteri memnuniyetinin hedeflendiği, performans 

baskısının belirlediği bir ortamdaki oransal artıĢının tesadüf olmadığı açıktır. 

  

 

Ek 2 

http://www.hekimpostasi.org.tr/2013/03/13/8-mart-dunya-kadinlar-gunu-ve-biz-kadin-hekimler/ 

 

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” ve biz kadın hekimler 

 

 Biz kadın hekimler; bir “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nde yine, kadınları yok sayan beden 

politikalarına, kadına yönelik Ģiddete, kadın cinayetlerine, kadınlara yönelik her türlü 
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baskı ve ayrımcılığa, güvencesiz ve esnek çalıĢmaya karĢı kadın dayanıĢmasının bir 

parçası olarak sokaklarda isyanımızı dile getirdik. 

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu  

ĠĢçi sınıfından kadınların baĢlattıkları mücadele geleneğiyle kadın hareketi tarihinde önemli bir 

baĢkaldırı olan 8 Mart‟a 1960‟larla birlikte tüm dünyada feminist hareketin sahip çıkması, 8 Mart‟ın tüm 

kadınların kutladığı birlik, mücadele ve dayanıĢma günü haline gelmesi biz kadın hekimler için de 

anlamlıdır. Kadınların ezilmiĢliğinin, ev içinde harcadıkları karĢılıksız emeğin hem evdeki erkeğin hem 

de sermayenin çıkarlarına hizmet ettiğini, bu nedenle tüm sınıflardan kadınların, aile içinde/özel alanda 

erkek iktidarının baskısı altında yaĢıyor olduğunu, tüm kadınların erkek egemenliği karĢısında ortak bir 

ezilmiĢlik yaĢadığını ve ortak çıkarlara sahip olduğunu söyleyen feminist politika bizler için her zaman 

yol gösterici olmuĢtur. Ev içi ve kamusal emek süreçlerinde kadın hekimlerin yaĢadıkları tüm sorunlar 

da aslında aynı iktidarın ve sürekli yeniden ürettiği cinsiyetçiliğin sonucudur. 

 

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu‟nun belirlediği, “kadına yönelik  Ģiddet”‟in patriyarkal 

kapitalizmin kadın bedenini, cinselliğini ve emeğini denetlemede en önemli aracı olduğunu gündemde 

tutmak ve kadınların eĢitlik, özgürlük mücadelesine katkı sağlamak için çalıĢmalar yapmak, bu 

doğrultuda kadın örgütleriyle ve diğer kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak gibi ilkelerimiz ve amaçlarımız da 

feminist politikanın önemine iliĢkin farkındalığımızdan beslenmektedir. 

Kadın bedenine iliĢkin denetim iyi hekimlik uygulamalarına yönelik baskıdır 

Bugün ülke gündemini iĢgal eden ve kadın bedeni üzerinde denetim kurmayı hedefleyen politikaların 

karĢısında kadın dayanıĢmasının içinde olmak; biz kadın hekimler için sadece kadın olduğumuz için 

değil; kadın bedenine iliĢkin denetimin iyi hekimlik uygulamalarımıza yönelik baskısına karĢı durmak 

için de önemlidir. 

Biz kadınlar, son bir yıldır kadınların kendi bedenleri üzerinde karar verme hakkına devletin 

müdahalesine karĢı mücadele veriyoruz. Kadınların üreme ve istemli düĢük hakları konusundaki 

http://www.hekimpostasi.org.tr/wp-content/uploads/2013/03/8-mart2.jpg
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kazanımlarının geri alınmasına dönük çabalar, bir hükümet politikası olarak sürdürülmektedir. Oysa 

güvenli düĢük hizmetlerinin planlanmasının ve yönetiminin sağlanması devletin görevidir. 

Kürtajın pek çok ülkede 12 hafta olan yasal süresi, Türkiye‟de 10 haftadır.  Sağlık kuruluĢları fiili olarak 

kürtajı sekiz haftaya kadar yapmakta ve yasal hak, devletin sağlık hizmetleri kanalı ile ihlal 

edilmektedir. Türkiye‟de düĢük için yaygın olarak cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. “Tıbbi düĢük” 

yöntemi, pek çok geliĢmiĢ ülkede kullanılmasına rağmen Türkiye‟de rutin verilen üreme sağlığı 

hizmetlerinin içinde yer almamaktadır. 

“Tıbbi düĢük” yöntemi desteklenmeli 

Ġzmir‟de 22 ġubat 2013‟te düzenlenen “Ġstenmeyen Gebelikler, Güvenli DüĢük: Yeni Bir Seçenek, Tıbbi 

DüĢük” baĢlıklı toplantı; uluslararası iĢbirliği ile yürütülmüĢ bir araĢtırmanın sonuçlarının sunarak “tıbbi 

düĢük yöntemi”nin Türkiye‟de kadınlara rutin üreme sağlığı hizmetleri içinde bir seçenek olarak 

sunulmasını gündeme getirdiği için önemliydi. 

Önümüzde uzanan süreçte biz kadın hekimleri, tıbbi düĢük yönteminde kullanılan Mifepriston ve 

Misoprostol‟ün Türkiye‟de de ruhsatlandırılma iĢleminin tamamlanmasını ve bu yöntemin mevcut 

hizmetlere entegre edilebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak gibi bir sorumluluk 

bekliyor. 

Doğurganlığın düzenlenmesinin devletlerin nüfus politikası olamayacağının, üreme hakkı ve cinsel 

hakların bireylerin ve özellikle de kadınların özgürce kullanmaları gereken bir insan hakkı olduğunun bir 

kere daha altını çizmek gerekiyor. “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nde biz kadın hekimlerin durduğu 

yerin patriyarkal kapitalizme karĢı kadınların ortak mücadelesinin içinde olduğunu vurgulamak bu 

noktada daha bir önem kazanmaktadır. 

 

 

Ek 3 

ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 

06 Temmuz 2012 

  

Soruyoruz: Kadınların ergenlik yaĢı ve menopoz da kanunla mı düzenlenecek? 

BaĢbakan‟ın, 25 Mayıs 2012 tarihindeki Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı‟nın 

uygulanmasına iliĢkin Uluslararası Parlamenterler Konferansı‟nda sezaryen ile doğumlara karĢı 

olduğunu, kürtajla birlikte sezaryeni de cinayet olarak gördüğünü açıklamasının ardından, vajinal 

doğuma alternatif bir doğum yöntemi olarak kabul edilen sezaryen tartıĢma konusu oldu. Siyasi 

iktidarın, artan sezaryen oranlarını düĢürmek için yapılması gerekenleri tıp uzmanlarına danıĢmak 

yerine uzmanları dıĢarıda tutması, konunun siyasi boyutunu da gözler önüne sermiĢ oldu. Sezaryen 

yöntemi, ikiden fazla doğuma izin vermediği gerekçesiyle doğumların artmasını engelleyen bir sorun 

olarak ilan ediliyordu. 

Hem hekimlerin hem de sezaryenle doğuran kadınların hedefte olduğu tartıĢmalar, tıpkı kürtaj 

tartıĢmalarında olduğu gibi, aynı zamanda doğumun iktidar tarafından denetleniĢinin ve toplumsal 
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olarak kuruluĢunun da izini sürmemizin olanaklarını sunuyor. Kürtaj ve sezaryeni denetleyen ve 

yasaklayan uygulamalar, nüfusun ekonomik değiĢikliklere kendiliğinden ve otomatik olarak cevap 

veren bir olgu olmadığı gerçeğini açığa çıkarıyor. 

Tarih boyunca kadın bedenlerinin denetlenmesi, doğurganlığın azaltılması ya da arttırılmasını 

amaçlayan nüfus politikalarının kürtajın ve doğum kontrolü yöntemlerinin yasaklanması ya da serbest 

bırakılması ile paralellik gösterdiğini, nüfusun artırılması giriĢimlerine ise her zaman milliyetçi 

söylemlerin eĢlik ettiğini biliyoruz. 1960‟lardan itibaren Türkiye‟de nüfusun hızlı artıĢı, geri kalmıĢlık ve 

cehaletin bir sonucu olarak resmedildi, doğum kontrol araçları yaygın olarak dağıtıldı. O dönemde 

yoksulluğun nedeni iĢsizlik, gelir adaletsizliği, iç göç değil, “kontrolsüzce üreyip, sonra da yoksulluktan 

yakınan cahil kadınlar”dı. Tıpkı Ģimdi kürtajın nedeni,  “sorumsuzca cinsellik” yaĢayıp doğum kontrolü 

olarak kürtajı kullanan kadınlar olduğu gibi… 

Sezaryen oranları tüm dünya ülkelerinde artıĢ göstermektedir 

Bu oranın Çin'de %46, ABD'de %31.8, Ġtalya'da %40, Norveç'te %16.6 olduğu belirtilmektedir. 

Türkiye'de 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık AraĢtırması‟nda (TNSA) %21.2 olan sezaryen oranının, 2008 

TNSA'da %36.7 olduğu görülmektedir. 2011 yılı itibariyle Türkiye‟de ortalama sezaryen oranının %48 

olduğu açıklanmıĢtır. 2009 itibariyle, OECD ülkeleri arasında ortalama sezaryen oranı %25.7 olarak 

bildirilmiĢtir. Kanada‟da bu oran %17‟den %23‟e yükselmiĢtir.   

1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü sezaryen oranlarının %15‟i aĢmaması gerektiğini önermiĢse 

de, 2008 Kasım ayında Doğum Bağımsızlığı Koalisyonu, DSÖ‟nün  %10-15 eĢiği gözden 

geçirilmediği takdirde anne çocuk ölümlerinin artacağını öngördüğünü bildirdi. Koalisyon 

bu iddiasını 16 tıbbi yayın ve 3 alıntı görüĢ ile destekleyerek, DSÖ 1985 kararını eleĢtirdi. 

Bunun üzerine DSÖ, 1985‟te verdiği öneriyi güncelleyerek, “en optimal oran hakkında söz 

söylemelerine yetecek sayısal veriye sahip olmadıklarını” ilan etti ve “ülkelerin kendi 

standartlarını belirlemeleri gerektiğini” söyledi. Acil Doğum Bakımı Gözlemi dergisinin 2009‟daki 

son basımında DSÖ, çok yüksek oranların yanı sıra çok düĢük oranların da tehlikeli olduğuna fakat yine 

de optimum oranın bilinmediğine iĢaret etti. 

Bütün bu verilere rağmen, ülkemizde doğum sayısının arttırılması amacıyla bir doğum yöntemi olan 

sezaryene sınırlama getirilmesi, “oranların yüksek oluĢuyla” temellendirildi ve bu amaçla hazırlanan 

sezaryen yasası 04 Temmuz 2012 tarihi itibariyle Meclis‟te kabul edildi. 

Türkiye‟de Sağlıkta DönüĢüm Programı‟nın baĢladığı 2002 yılında %21 olan sezaryen oranlarının 2012 

yılında  %48‟lere çıkmasının nedenlerinin hekimlerde ya da hastalarda değil, sağlığın 

ticarileĢtirilmesinde aranması gerekmektedir. Ancak görmekteyiz ki her zaman olduğu gibi hekimler 

günah keçisi haline getirilmekte ve hedefe yerleĢtirilmektedir. 

Sezaryenin devlet hastanelerinde kadınların arzusuyla yapılmadığı düĢünüldüğünde, sağlık alanının 

ticarileĢtirildiğini görmezden gelerek oranların yüksekliğini “paragöz hekimlere” bağlamanın olsa olsa 

hekimleri baskı altında bırakmaya yönelik olduğu söylenebilir. 

Yasada, sezaryen oranlarındaki artıĢın nedeni olarak görülen anne istemli sezaryene izin 

verilmemektedir. Gerekçede, tıbbi endikasyon olmaksızın sadece anne ve hekim isteği ile sezaryen 

yapılmasının önlenmesine ve doğumu yaptıran hekimin sorumluluğuna iĢaret edilmektedir. Anne 
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istemli sezaryen, çeĢitli kiĢisel nedenlerle anne adayının doğumu sezaryen ile sonlandırılmasını 

istemesidir. Anne istemli sezaryen oranının ülkemiz için %4 olduğu açıklanmıĢsa da bu oran kesin 

olarak bilinmemektedir. Amerika BirleĢik Devletleri‟nde New Jersey‟de yapılan bir çalıĢmada anne 

istemli sezaryen oranının %2.5 olduğu belirtilmiĢtir. 

Sezaryenin tıbbi olarak gerekli olduğu durumların önemli bir bölümünü iri bebek beklentisi, bebeğin 

doğum yolunda uzun süre kalması, kalp atıĢlarının düzensizleĢmesi, anneye bağlayan beslenme 

kordonunun dolanması, döl yolundan dıĢarıya sarkması, çıkıĢa ters gelmesi vb son anda geliĢen acil 

durumların oluĢturması;  sezaryenin hekimler tarafından, doğum sürecini daha iyi kontrol edebilmeye 

olanak sağladığı için tercih edilmesini açıklayabilir. Öte yandan Türkiye‟de malpraktis yasasının tıbbi 

süreçlerde gözlenen olağan komplikasyonlarla hekim hatalarını yeterince ayırmamıĢ olması, bu nedenle 

hekimler aleyhine açılan yüksek maliyetli davalardan kaçınmak çabası da bir diğer tercih nedenidir. 

Gerçek sezaryen endikasyonları dıĢında dünyada ve Türkiye‟de sezaryen oranlarındaki artma nedenleri 

olarak, çoklu gebeliklerin çoğalması ve anne yaĢının yükselmesi gösterilmektedir. 

GeliĢen cerrahi teknikler ve enfeksiyonun kontrol edilebilirliğinin artması da sezaryeni daha güvenli 

hale getirmiĢtir. 

Kadınlar açısından doğum ağrısı, doğumhaneden korkma, doğumhane koĢullarının uygun olmaması, 

doğumda psikolojik destek eksikliği, epidural anestezi ile ağrısız doğumun yaygın olarak 

sunulamaması, önceki doğumun travmatik olması sezaryeni tercih nedeni olabiliyor. Bunlara ek olarak, 

bebeğin doğum travmasından korunması, normal doğuma bağlı olarak artabilen “vajinal kasların 

gevĢemesi” ve “idrar kaçırma” risklerinden korunma arzusu da önemli nedenler arasında 

sayılıyor. Anne, yeterli bilgilendirme yapılmasına rağmen, kendi özgür isteği ile sezaryeni tercih 

edebilmektedir. 

Tıbbi nedenler içinde sayılmasa bile bu nedenlerin her biri eğer kadın açısından bilgilenmeye rağmen 

aĢılamayan bir çekince içeriyorsa, görüĢlerini ve kaygılarını dikkate almamak, korkularına rağmen bir 

yönteme zorlamak; gebeliğin ve doğumun tüm risklerini üstlenen kadını yok saymaktır.   

20. YY.‟da paternalistik tıp anlayıĢı, yerini özerkliğe saygı anlayıĢına bırakmıĢtır 

4 Nisan 1997‟de Oviedo'da imzalanmıĢ Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi, taraf devletlere, tüm 

insanların haysiyetini ve kimliğini koruma, biyoloji ve tıbbın uygulamalarında, ayrım yapmadan 

herkese, kiĢi bütünlüğüne, diğer hak ve temel hürriyetlerine saygı gösterme görevi vermiĢtir. 

SözleĢme, "Ġnsanın menfaatleri ve refahı, bilim veya toplumun saf menfaatlerinin üstünde tutulacaktır" 

ifadesi ile bireyi ön plana çıkarmaktadır. SözleĢmenin 5. Maddesi özerkliğe saygı ilkesinin gereği olarak 

aydınlatılmıĢ onamı ele almakta ve "Sağlık alanında herhangi bir müdahalenin, ilgili kiĢinin bu 

müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiĢ olarak muvafakat vermesinden sonra yapılabileceğini, bu kiĢiye, 

müdahalenin amacı ve niteliği ile sonuçları ve tehlikeleri hakkında önceden uygun bilgilerin verilmesi 

gerektiğini” belirtmektedir. 

KiĢisel ve Siyasal Haklar Uluslararası SözleĢmesi 7. Maddesi, kendi özgür oluru ile bir kiĢiye tıbbi 

deneye katılım izni vermekteyken, kiĢinin böbrek bağıĢlaması veya tıbbi nedenler dıĢındaki estetik 

müdahalelerle özerkliğe saygı ilkesi yararlılık ilkesinin önüne geçmiĢken; bir anne adayının kendi özgür 

iradesi ve tıbbi aydınlatma sonucu sezaryeni tercih etmesini “hukuka aykırı” olarak nitelemek ve hele 
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hele bir zarar oluĢmamasına rağmen sezaryeni gerçekleĢtiren hekime sorumluluk yüklemek; imza 

attığımız sözleĢmelere, insan haklarına ve hastanın özerkliği ilkesine aykırıdır. 

Bir tıbbi endikasyonun kanunla düzenlenmesi ise, hekim bağımsızlığına ve tıbbi özerkliğe açıkça darbe 

vurmaktır. Hekimler mesleklerini icra ederlerken tıbbi bilgiler ıĢığında, özerkliğe saygı, zarar vermeme 

ve yararlılık ilkeleri ıĢığında tedavi, rehabilitasyon ve hasta esenliğine ulaĢmayı hedeflerler. Bunu 

yaparken, hastanın aydınlatılması, olası tedavi seçeneklerinin sunulması ve onayının alınması esastır. 

Hazırlanan Kanunun anne istemli sezaryeni ve hekimin takdir hakkına dayalı sezaryeni kabul etmediği, 

bu durumda sezaryeni gerçekleĢtiren hekime sorumluluk yüklediği anlaĢılmaktadır. Bu sorumluluğun 

ne olacağı yönünde açıklık bulunmamaktadır. 

Kurumsal sorumluluk ve ödeme, mesleki dokunulmazlık söz konusu değilken, hekimin malpraktis 

yükünün hafifletilmesi mümkün değildir. Ayrıca insani normal doğum koĢullarını, bebek izlemini ve 

eğitimli ebelik sistemini yaygınlaĢtırıp her hastanede mümkün kılmadan, sezaryeni kadının özerkliğini 

hiçe sayacak biçimde engellemek hasta ile hekimin karĢı karĢıya gelmesini kaçınılmaz kılacak, hekime 

yönelik Ģiddeti arttırmaktan baĢka iĢe yaramayacaktır. Hekimi normal doğum risklerini almamaya iten, 

sezaryen oranlarını yükselten önemli faktörlerden birinin de, hekimlerin değersizleĢtirilmeleri ve artan 

Ģiddetin hedefi haline getirilmeleri olduğu unutulmamalıdır. 

Her kadının istediği kadar çocuk sahibi olma, sağlıklı bir gebelik geçirme, doğum yöntemi hakkında 

bilgilenme, ulaĢılabilir, güvenli koĢullarda doğum yapma ve sağlık hizmetine kolayca ulaĢma hakkı 

olmalıdır. Amaç, herhangi bir doğum yönteminin oranının kanunla arttırılması ya da azaltılması değil, 

güvenli, insan onuruna yaraĢan koĢullarda doğumun sağlanması olmalıdır. 

Sezaryen ise kadının ve hekimin birlikte karar vereceği salt bir doğum yöntemi olarak değerlendirilmeli, 

nüfus politikalarının aracı olmamalıdır. 

 

 
 

Hukuki Faaliyetler 

Hukuk Bürosu Raporu 

Odamız hukuk bürosu, 2012 yılı Nisan ayından bu güne kadar geçen yaklaĢık bir yıllık süreçte, aĢağıda 

yer alan çalıĢmaları gerçekleĢtirmiĢtir. 

Odamız hukuk bürosu, görevi baĢında Ģiddete maruz kalan hekimlerimize yönelik etkin bir hukuki 

destek çalıĢmasını, 2007 yılından bu yana sürdürmektedir. Bu kapsamda Ģiddete maruz kalan 

hekimlerimize gerekli hukuki danıĢmanlık hizmeti sunulmakta, aynı zamanda arzu eden hekimlerimizin 

vekaletleri de alınarak, hukuk bürosu avukatlarımız tarafından adli süreçleri bizzat takip edilmektedir. 

Bu kapsamda, geride kalan bir yıllık dönemde odamız hukuk bürosuna toplam 75 hekimimiz, görevi 

baĢında Ģiddete maruz kaldığı için hukuki destek talebi ile baĢvuruda bulunmuĢtur. Bu hekimlerimizden 

35‟i kadın, 40‟ı ise erkektir. Yine bu hekimlerimizden 32‟i asistan hekim, 26‟sı uzman hekim, 15‟i aile 

hekimi, 1 hekim pratisyen ve 1 baĢvuru sahibi ise intörndür. ġiddet olaylarının 64‟ü kamu sağlık 

kuruluĢlarında, 11‟i ise özel sağlık kuruluĢlarında yaĢanmıĢtır. 
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Odamız hukuk bürosu, geride kalan bir yıllık dönem içinde hekime Ģiddet uygulayan faillerin 

yargılandığı toplam 28 ceza davasını, Ģiddete maruz kalan hekimlerimizin vekili sıfatı ile takip etmiĢtir. 

Bu davalardan 11‟i bu bir yıllık süreçte sonuçlanmıĢ olup; sonuçlanan 8 davada saldırganlar hakkında 

mahkumiyet kararı verilmiĢ, 3 davada ise beraat ya da düĢme kararları tesis edilmiĢtir. 

Önemle belirtmek isteriz ki, görevi baĢında Ģiddete maruz kalan hekimlerimizin bir kısmı, ayrıca idare 

tarafından da soruĢturmalara maruz bırakılmıĢ, hatta haklarında disiplin cezaları veya yer değiĢikliği 

yaptırımlar tesis edilenler de olmuĢtur. Odamız, bu konuda da hekimlerimizi yalnız bırakmayarak, 

Ģiddete karĢı mücadelesini yeri geldiğinde Sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluĢlara karĢı da sürdürmüĢtür. 

Yine geride kalan bir yıllık süreçte odamız hukuk bürosu avukatları, 25‟e yakın kamu ya da özel sağlık 

kuruluĢunda gerçekleĢtirilen Ģiddet konulu toplantılara katılmıĢ ve Ģiddete karĢı hukuki mücadeleye dair 

yerinde bilgilendirmelerde bulunmuĢtur. 

Odamız hukuk bürosu, 2012 yılı Nisan ayından bu güne kadar geçen yaklaĢık bir yıllık süreçte, çeĢitli 

konularda hukuki bilgi ve danıĢmanlık talep eden 500 kadar hekimimize yardımcı olmaya ve onlara 

hukuki destek sunmaya çalıĢmıĢtır. Bu baĢvurular, ağırlıklı olarak hekimlerimizin odamıza bizzat 

gelmesi yani avukatlarımızla yüz yüze görüĢme Ģeklinde olmakta, aynı zamanda telefon ya da e-posta 

yolu ile de bilgi ve destek talep edilebilmektedir. 

Bütün bu baĢvurularda özellikle kamuda çalıĢan hekimler açısından ağırlığı; 663 Sayılı KHK ile kamu 

sağlık sisteminde yapılan köklü değiĢikliklerin yol açtığı ve çalıĢma barıĢını doğrudan etkileyen sorunlar 

ile mecburi hizmet uygulamasının yol açtığı sorunlar oluĢturmaktadır. Öte yandan yine kamuda görev 

yapan hekimlerimiz nezdinde; keyfi naklen tayin veya geçici görevlendirme iĢlemleri, özellikle acil 

servis hizmetleri noktasında yoğunlaĢan keyfi nöbet uygulamaları, hekimlerimiz hakkında açılan idari 

ya da adli soruĢturmalar, hekimlerimizin eĢ durumu tayinlerinde idarenin sergilediği olumsuz tutum vb. 

gibi konular da, yine öne çıkan sorun baĢlıkları olmuĢtur. Bütün bu konularda hekimlerimize, sözlü 

veya yazılı hukuki danıĢmanlık ve destek sunulmuĢtur. 

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi, tam gün uygulamasının yasal dayanağını oluĢturan 650 Sayılı 

KHK‟nın kimi hükümlerini iptal etmiĢ, bu geliĢme paralelinde; kamuda çalıĢan hekimlerimizin 

muayenehane açabilmeleri, özel sağlık kuruluĢlarında çalıĢabilmeleri ve muayenehanelerini açık tutarak 

kamudan istifa eden hekimlerimizin de tekrar kamu hizmetine dönebilmeleri, aynı zamanda serbest 

çalıĢan üniversite öğretim üyelerinin tıbbi iĢlemler yapabilmeleri ve buna karĢılık hak ettikleri ücretleri 

alabilmeleri için baĢvurulabilecek hukuki yollar konusunda yaygın biçimde hukuki bilgilendirmeler 

yapılmıĢtır.  

Özel hekimlik alanında ağırlıklı çalıĢma baĢlığını, özelde çalıĢan hekimlerimizin ücretlerini alamaması ve 

haklı neden olmadan iĢ akitlerinin iĢveren tarafından sona erdirilmesine iliĢkin baĢvurular oluĢturulmuĢ, 

bu kapsamda çok sayıda hekimimize doğrudan hukuki danıĢmanlık sunulmuĢtur. Bu hekimlerimize, ĠĢ 

Kanunu ve sair ilgili mevzuattan doğan hakları anlatılmıĢ ve yasal yollara baĢvuru için kendilerine aktif 

destek de verilmiĢtir. Aynı zamanda hukuk büromuz avukatları, odamız özel hekimlik komisyonunun 
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düzenlediği toplantılara da düzenli katılmıĢ; burada iletilen talep ve Ģikayetler değerlendirilerek hukuki 

destek sunulmuĢtur.  

Yine özel hekimlik kapsamında geride kalan bir yıllık süreçte muayenehanesi olan hekimlerin yaĢadığı 

sorunlarda da ciddi bir artıĢ olmuĢ; kimi yargı kararları sonucu elde edilen hukuksal kazanımlara karĢın 

idare, keyfi uygulamalarına devam etmiĢtir. Bu kapsamda, muayenehaneler ve diğer özel sağlık 

kuruluĢlarına karĢı sergilenen keyfi tutumlar, haksız ve hukuksuz denetimler ve bu denetimler sonucu 

kesilen idari cezalara iliĢkin yapılan sözlü ve yazılı baĢvurulara da hukuki destek verilmiĢ, aynı zamanda 

muayenehanesi olan hekimlerimiz ile bilgilendirme toplantıları da düzenlenmiĢtir.  

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı tarafından bütün muayenehanelerden ve sair özel sağlık 

kuruluĢlarından, hastaların kiĢisel sağlık bilgilerinin verilmesi istenerek, 01.01.2013 tarihinden itibaren  

özel sağlık kuruluĢları tarafından “Sağlık Net 2” sistemine veri gönderiminin zorunlu olacağı, bu verileri 

sisteme göndermek için yazılım temin etmeleri gerektiği bildirilmiĢtir. Hekim hasta mahremiyetinin ağır 

ve haksız bir ihlali niteliğindeki bu uygulamaya karĢı da hukuki çabalarda ve hekimlerimize yönelik 

hukuki bilgilendirmelerde bulunulmuĢtur.  

Özel polikliniklerin fiziki koĢullarının yönetmeliğe uygun hale getirilerek yeni ruhsat almaları 

gerekliliğine iliĢkin dayatmalara karĢı hukuk büromuza yapılan baĢvurular üzerine, 2012 yılında iptal 

edilen bir yönetmelik maddesi uyarınca bu dayatmanın hukuki dayanaktan yoksun olduğuna dair 

görüĢümüz paralelinde, idareye sunulmak üzere dilekçe örneği hazırlanmıĢtır.  

ĠĢyeri hekimliği konusunda ise, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‟nun yürürlüğe girmesiyle birlikte 

hekimlerimizin yeni hukuki düzenlemelere uygun olarak neler yapılması gerektiği hakkında kendilerine 

hukuki bilgi ve destek verilmiĢtir. Öte yandan iĢyerlerinin, karlılık amacıyla OSGB‟ler ile anlaĢmaları 

sonucu birçok iĢyeri hekimimiz, tazminatları dahi ödenmeden keyfi biçimde iĢten çıkarılmıĢ ve bu 

konuda hekimlerimize hukuki destek sunulmuĢtur. 

Geride kalan bir yıllık süreçte odamız hukuk bürosu tarafından yürütülen yargısal çalıĢmalar noktasında 

öne çıkan baĢlıklar ise Ģöyledir; 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından tıp fakültesine öğretim üyesi alımında 

gerçekleĢtirilen keyfi ve hakkaniyetsiz tasarrufa karĢı açtığımız idari dava, “kiĢiye özel, bilimsellikten ve 

objektiflikten uzak atama koĢulları”nın iptali kararı verilerek lehimize sonuçlanmıĢ ve devamında da söz 

konusu iptal kararı DanıĢtay tarafından onaylanmıĢtır. Emsal teĢkil eden bu karar sonrası, ne yazık ki 

üniversite rektörlüğü tarafından gerekli hukuki adımlar atılmamıĢ, bu nedenle üniversite rektörü 

hakkında “yargı kararını yerine getirmeyerek görevi kötüye kullanma” isnadı ile ayrıca bir suç 

duyurusunda bulunulmuĢtur. Bu suç duyurusu üzerine baĢlayan adli soruĢturma halen sürmektedir. 

663 Sayılı KHK‟nın yürürlüğe girmesi sonucu, klinik Ģef ve Ģef yardımcılığı unvan ve kadrolarını 

kaybeden hekimlerimiz adına, idari yargı nezdinde iptal davaları açılmıĢ ve böylelikle, özellikle 663 

Sayılı KHK‟nın ilgili hükümlerinin Anayasa Mahkemesi‟ne taĢınması ve iptali konusunda bir etki 

yaratılması hedeflenmiĢtir. Ancak bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi, 663 Sayılı KHK‟nın söz konusu 

hükümleri hakkında iptal baĢvurularını red etmiĢ bulunmaktadır.  
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Ankara‟daki eğitim ve araĢtırma hastanelerinde uzmanlık eğitimi gören asistan hekimlerimize yönelik 

acil nöbeti uygulaması, ciddi mağduriyetler yaratan yaygın bir keyfiyet olarak karĢımıza çıkmıĢ, konuyla 

ilgili odamıza yapılan çok sayıda baĢvuru adli takibe alınmıĢtır. Bu kapsamda ilk olarak, Ankara Eğitim 

ve AraĢtırma Hastanesi‟nde uygulana gelen keyfi tiraj nöbeti uygulaması odamız tarafından yargıya 

taĢınmıĢ ve emsal niteliğinde bir yürütmenin durdurulması kararı elde edilmiĢtir. Söz konusu kararında 

idare mahkemesi, acil sağlık hizmetleri sunumunda acil tıp uzmanlarının ve bu alanda eğitim almıĢ 

tabiplerin bulunması gereğine iĢaret ederek, asistan hekimlerin böylesi bir uygulamaya dahil 

edilmesinin ise, hem uzmanlık eğitiminin hem de acil sağlık hizmeti sunumunun doğasına ve kamusal 

gereklerine aykırı olduğuna vurgu yapmıĢtır. Ancak söz konusu yürütmenin durdurulması kararı, 

Ankara Valiliği Ġl Sağlık Müdürlüğü‟nün itirazı üzerine Ankara Bölge Ġdare Mahkemesi tarafından 

kaldırılmıĢ bulunmaktadır. Bu konuda açılan dava ise halen sürmekte olup, esas hakkındaki kararın 

lehe verilmesini umut etmekteyiz. Yine aynı kapsamda odamız, diğer birçok eğitim ve araĢtırma 

hastanesinde yaĢanan benzer uygulamalarla ilgili dava hazırlıklarını da sürdürmektedir. 

Geride kalan bir yıllık süreç aile hekimlerimiz için de, hukuk alanında çözüm arayıĢına girdiğimiz birçok 

sorunun yaĢandığı sıkıntılı bir dönem ola gelmiĢtir. Bu kapsamda; aile hekimlerimizden “ecrimisil” adı 

altında ve geriye dönük olarak talep edilen “kullanım bedeli” uygulamasına karĢı hukuki 

bilgilendirmeler yapılmıĢ, aynı zamanda bu konuda Milli Emlak Dairesi BaĢkanlığı‟na karĢı bir aile 

hekimimiz adına, ödenen bedelin iadesi ve iĢlemin iptali talebiyle emsal bir dava da açılmıĢtır. Bu dava 

halen sürmektedir. 

Sağlık Bakanlığı tarafından profesör ve doçent unvanına sahip hekimlerin eğitim görevlisi olarak 

atamalarında yaĢanan keyfi ve hakkaniyetsiz uygulamalar da, arzu eden hekimlerimiz adına yargıya 

taĢınmıĢ olup, bu konuda açılan davalar da halen sürmektedir. 

Odamızın, Ankara Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nde mahkumların teĢhis ve tedavilerinin 

yapıldığı birimi ziyaret etme talebinin, Adalet Bakanlığı tarafından gerekçesiz biçimde reddi üzerine, bu 

red iĢleminin iptali talebiyle bir idari dava açılmıĢtır. Bu dava Ģu an karar aĢamasına gelmiĢ olup, Adalet 

Bakanlığı‟nın red iĢlemine dair savunmasının temelde “ziyaret edecek heyetin güvenliğinin 

sağlanamaması” Ģeklinde ifade olunması ise, kanımızca son derece düĢündürücüdür. 

Geride kalan bir yıllık süreçte odamız hukuk bürosu avukatları, baĢta Yönetim Kurulumuz ve Onur 

Kurulumuz olmak üzere, odamız bünyesinde faaliyet gösteren birim ve komisyonlara da talep 

durumunda aktif hukuki danıĢmanlık hizmeti sunmuĢtur. Öte yandan, kimi idari ya da adli organlarla 

yazıĢmalara ve özellikle, hekimin alabileceği ortalama ücretin bildirilmesi talebiyle iĢ mahkemelerinden 

odamıza gelen taleplerle ilgili yazıĢmalara da hukuki katkıda bulunulmuĢtur. Özellikle odamızca 

yürütülen mesleki disiplin soruĢturmalarının taĢıdığı önem de dikkate alınarak, odamız hukuk bürosu 

bünyesinde yeni bir avukat arkadaĢımız, sırf bu süreçlerde hukuki danıĢmanlık sunmak üzere istihdam 

edilmiĢtir.  
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Kültür –Sanat  

Kültür Sanat Komisyonu Raporu  

Amaç ve ilkeler: ATO bünyesinde özellikle hekimlerin üretiminde bizzat bulunduğu kültür ve sanat 

etkinlikleri düzenlemek,  odamız üyelerinin talepleri doğrultusunda sanat atölyeleri açmak ve 

yürütmek, Ankara‟da düzenlenen etkinliklere katılmak, hekimlerin sanatla buluĢmasının önünü açmak 

için her türlü toplantı, gösteri, panel vb. etkinlikler düzenlemektir. 

Kültür sanat komisyonumuz 2012 yılının Mayıs ayında ilk toplantısını yaparak çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. 

Komisyonumuzun ekinlikleri kronolojik sıra yerine yürütmekte olduğu çalıĢma alanları ile anlatılacaktır. 

Komisyonumuz bu çalıĢma döneminde çeĢitli sanat atölyeleri açmıĢ ve yürütmektedir. 

1. Fotoğrafçılık atölyesi: 

Fotoğrafçılık atölyesi Ankara‟da profesyonel çalıĢmalarını “Dijital Akademi” de sürdürmekte olan 

fotoğraf sanatçısı Melih Özbek tarafından yürütülmektedir. “Temel fotoğrafçılık” konusunda ilk atölye 

çalıĢması ATO‟da tamamlanmıĢtır. Üç hekim arkadaĢımız “fotoğrafta kompozisyon” ileri eğitimine 

devam etmiĢtir. 

Melih Özbek tarafından "Temel fotoğraf eğitimi" verildi. Bu kursa katılan ve ayrıca çağrı üzerine katkıda 

bulunan toplam 29 hekimin 67 fotoğrafından oluĢan bir sergi 14 Mart Tıp Haftası boyunca ÇağdaĢ 

Sanatlar Merkezi‟nde sergilenmiĢtir. Katılımcılara önceden verilen bilgi doğrultusunda sergi Ankara'daki 

hastanelerde sergilenmeye devam etmektedir.  

2. Resim atölyesi 

Ressam Hikmet Çetinkaya ile görüĢmeler yapılmıĢtır %40 indirim sağlanmıĢtır. Katılımcı üç ayrı grup 

oluĢturulmuĢtur. Katılımcılar Hikmet Çetinkaya‟nın kendi atölyesinde baĢlamıĢ ve birinci ayını 

doldurmuĢ ve devam etmektedir.  

3. Sinema ve senaryo atölyesi: 

Ankara Cern Modern bünyesinde atölye çalıĢmalarına devam etmekte olan “Cinema and Odio-

Visuel Academy” CAVA enstitüsü sanatçıları ile ATO arasında bir protokol imzalanmıĢtır. Dünyada 

sadece bir benzeri Londra ve Prag‟da çalıĢmalarını sürdüren bu enstitü “yeni sinema” akımının 

ülkemizdeki temsilcileri ile birlikte akademik çalıĢmalar yürütmektedir.  

"Film Kurmak, Yaratıcı Metin Yazarlığı ve Senaryo, Film Okuma ve EleĢtiri, Oyunculuk ve Drama 

atölyeleri Ankara Tabip Odası bünyesinde geniĢ katılımlı olarak haftada 4, ayda ise 48 saat hayata 

geçmesi planlanmıĢtır. 

Film okuma ve eleĢtiri atölyesi 31 Mart 2013 tarihinde ATO‟da katılımcıları ile baĢlatılmıĢtır. 
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Diğer sinema atölyelerinin kurulması 2013 güz dönemine ertelenmiĢtir. 

Maria Suphi anması 

29 Ocak 2013 tarihinde ATO “Kadın Komisyonu” ile ortaklaĢa bir etkinlik olarak “Maria Suphi” anması 

yapılmıĢtır. Tarihin karanlık sayfalarında unutulmaya yüz tutan bir katliamın perde arkası yetkin bir 

tarih okuması  'Benim adım Maria' belgeseli ile birleĢtirilerek ATO‟da yapılmıĢtır. Bu etkinlik ve 

belgesel çok olumlu eleĢtiriler almıĢ ve amatörce hazırlanmasına rağmen sosyal paylaĢım sitelerinde 

pek çok kez izlemiĢ ve övgü almıĢtır. 

14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri 

Komisyonumuz tarafından 14 Mart tıp haftasında bir dizi etkinlik düzenlenmiĢtir. 

Sergiler 

Odamız üyelerine yaptığımız çağrılar ile sanatçı meslektaĢlarımızın resim, heykel, seramik ve fotoğraf 

çalıĢmaları hafta boyunca Çankaya Belediyesi ÇağdaĢ Sanatlar Merkezinde sergilenmiĢtir. Bu etkinliğe 

eserlerini veren hekimlerimize ATO yönetim kurulu tarafında “Katılım Belgesi” verilmiĢtir. 

Medyada Hekimler ve Sağlık Paneli 

11 Mart 2013 tarihinde düzenlenen etkinliğe konuĢmacı olarak, Serpil Aygün Cengiz, Selçuk 

Candansayar, Sultan Özer ve Dr Mustafa SütlaĢ katılmıĢlardır. 

Tiyatro Oyunları 

“Ay Carmela” Ankara Tiyatro Fabrikası‟nın bu oyunu ÇağdaĢ Sanatlar Merkezi‟nde 12 Mart 2013 

akĢamı oynanmıĢtır. 

“Ben Bertolt Brecht” Dostlar tiyatrosunun bu oyunu Genco Erkal ve Tülay Günal tarafından 

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi‟nde 14 Mart günü oynanmıĢ ve 

yaklaĢık bin beĢ yüz kiĢi tarafından izlenmiĢtir. Sayın Genco Erkal bu oyununu Avrupa dıĢında 

ülkemizde ilk defa bu kadar büyük bir seyirci kitlesine oynadığını belirtmiĢtir. 

Film Gösterimi 

29.05.2012 günü 'Ölücanlar' isimli belgesel filminin gösterimi ve takiben filmin yönetmeni Murat 

Özçelik ile yapılan ve toplam (film 80 dk) 2.5 saat süren söyleĢi yapılmıĢtır. 

Oyuncu senarist Dr. Ercan Kesal‟ın senaryosunu yazdığı ve oynadığı 2011 yılında Cannes Film 

Festivali‟nde büyük jüri ödülü kazanan filmi “Bir Zamanlar Anadoluda” film gösterimi 13 Mart 2013 

akĢamı gösterilmiĢ olup Dr. Ercan Kesal ile bir söyleĢi yapılmıĢtır.  

ġiir dinletileri 
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15 Haziran 2012 tarihinde  ATO‟da bir Ģiir akĢamı düzenlenmiĢtir. 

Yine 14 Mart tıp haftası etkinlikleri içinde “Behçet Aysan ġiir AkĢamı” ATO‟da gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Sivas Katliamında öldürülen Dr. Behçet Aysan‟ı anma ve Ģiir dolu bir gece, artık geleneksel hale 

gelmiĢtir 

“ġiir ve Musiki Dünyamızdaki Hekimlerimiz” 

Sayın Hasan Oral ġen tarafından canlı bir konser eĢliğinde gerçekleĢtirildi. Bir kadın ve bir erkek 

solist söyleĢi sırasında dört saz eĢliğinde Türk Sanat Müziği'nin konuyla ilgili örneklerini seslendirdiler. 

Komisyonumuz çalıĢmalarına yeni katılımlar ile devam etmektedir. 

 

 

Asistan Hekim Komisyonu 

Asistan Hekim Komisyonu Raporu 

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetimi ile uyum içerisinde tüm çalıĢmalara aktif katılım sağlanmıĢtır. 

Asistan Hekim Komisyonu(AHK) olarak düzenli toplantı yapılmıĢ. Komisyonun üye sayısının ve değiĢen 
üyelerin adaptasyonu için çalıĢılmıĢtır. 

Asistan Hekimlerin ATO‟na üye olmaları yönünde aktif destek sağlanmıĢtır. Asistan hekimlere Yönelik 

etkinlikler organize edilerek iletiĢim ve birliktelik artırılmıĢtır. 

 Asistan Hekim ġenliği(Piknik)  

 Kahvaltı    

 Tiyatro 

 

Asistan hekimlerin yaĢadığı baĢta Ģiddet olmak üzere tüm sorunlarında yanlarında yer alınmıĢtır. 

Odamızın baĢta hukuki olmak üzere tüm desteği asistan hekimlere sunulmuĢtur. 

 14 Mart 2013 Numune Hastanesinde basın açıklaması 
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 19 Nisan 2013 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan hekim grevi 

ATO AHK‟nu temsilen TTB Asistan Hekim Kolunda Aktif görev alınmıĢ olup TTB Asistan Hekim Kolunda 

Yürütme Kurulu Üyeliği görevi sürdürülmektedir. Türkiye‟deki asistan hekim hareketleri ile aktif iletiĢim 
sürdürülmüĢtür.  

ATO Yönetimi-Komisyonlar toplantılarına katılım ve katkı sağlanmıĢ Odanın asistan hekimlere yönelik 

çalıĢmalarına asistan hekimlerin öneri ve desteği sağlanmıĢtır. 
ATO‟nın yürüttüğü 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerine asistan hekimlerin katılımı için duyurular 

yapılmıĢtır.  
Hekim postasında asistan hekimlere yönelik olarak, asistan hekim komisyonu(AHK) olarak düzenli köĢe 

yazısı yazılmıĢtır. 

Asistan Hekimler hastanelerinde ziyaret edilmiĢ görüĢ ve önerileri alınmıĢ bu doğrultuda giriĢim ve 
çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Asistan hekimlerin Komisyonda görev alması ve temsilci olması yönünde 

çalıĢmalar sürdürülmüĢtür. 

 Ufuk Üniversitesi Asistan Hekimleri ile toplantı 

 Ankara Üniversitesi Acil Tıp ABD Asistan hekimleri ile toplantı 

 Zekai Tahir Burak EAH Hekimleri ile toplantı 

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Temsilcileri ile Toplantı  

Ankara‟daki Asistan hekimler ile iletiĢim sağlamak amacı ile sosyal medya olanakları kullanılmaktadır. 

(Facebookta ATO-Asistan Hekim Komisyonu grubu kurulmuĢ olup 236 üyeye ulaĢılmıĢtır.) 

 

 

Tıp Öğrencileri Komisyonu  

 

Tıp Öğrencileri Komisyonu Raporu 

Okulların açılmasıyla birlikte dönemin ilk toplantıları yapıldı. Bu toplantıların en önemli gündemi 6 

Haziranda sağlık hakkı mücadelesine yapılan saldırılar ve tutuklanan 13 sağlık öğrencisiydi. 

ArkadaĢlarımızın eğitim hayatlarına geri dönmeleri ve özgürlüklerine kavuĢmaları için çalıĢmalar yapıldı. 

ÇeĢitli yerlerde basın açıklamaları yapıldı. Mecliste vekillerle ve yazarlarla görüĢmeler yapıldı, durumun 

kamuoyunda yer bulması için, ki baĢarılı olan bu adımlarla tök ve ato kurumsallığını artırdı.  

Okullarda masa açılarak TÖK‟ ün tanıtımı yapıldı, ardından Hacettepe ve Ankara Tıp‟ta tanıĢma 

toplantıları yapıldı. Ankara tıp kantininde yapılan zamlara karĢı stand açıldı, imza toplandı ve 
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görüĢmeler sonucunda zamlar geri çekildi. Kontenjan artıĢlarına bağlı olarak ankara tıp morfo 

kampüsündeki önemli sorunlardan biri de yemekhane sırasıydı. Öğrenciler tüm öğle arası yemek almak 

için bekliyordu, buna dair okulda stand çalıĢması yapıldı ve bir toplantı organize edildi. Yönetimle 

yapılan görüĢmeler sonucunda bekleme kararı alındı. Tüm öğrenci sorunlarına karĢı mücadele eden 

TÖK okullarda meĢruluğunu ve örgütlülüğünü artırmıĢ oldu.  

6 Kasım YÖK‟ün kuruluĢ yıldönümünde TÖK de “savaĢa hayır eğitime ve sağlığa bütçe” pankartıyla 

alanda yerini aldı.  

5 Aralıkta sağlık hakkı mücadelesinin yargılandığı mahkemeye sağlık örgütleriyle birlikte ortak bir 

çalıĢma örerek öğrenci ve akademisyenlerle yakın iliĢkiler içinde hazırlık yapıldı. Merkezi olarak 

katılımın gösterildiği mahkeme günü TÖK halaylar ve sloganlarıyla alanı tuttu. Ve aylardır yapılan 

mücadelenin sonunda 13 sağlık öğrencisi arkadaĢımız özgürlüklerine kavuĢtu.  

TÖK içindeki örgütlülüğümüzü artırmak, yeni tanıĢtığımız arkadaĢlarla ortak bir kültür yaratmak ve 

okullarda karĢılaĢtığımız sorunlara çözüm üretebilmek  adına  sağlık okumaları yapma kararı alındı. 

Sağlık öğrencileri olarak yapılan bu okumalarda TTB‟nin yayın organı Toplum ve Hekim temel kaynak 

olarak kullanılıyor. “Sağlık nedir”, “sağlığın parametreleri”, “üretim iliĢkileri ve sağlık”, “kapitalizm ve 

sağlık”, “yoksulluk ve sağlık”, “iĢsizlik ve sağlık” baĢlıklarıyla sağlık ve parametreleri incelendi. Ardından 

tıpı da yakından ilgilendiren cinsel yönelimler ve homofobi üzerine Kaos gl aktivistiyle bir söyleĢi 

yapıldı. Hacettepe halk sağlığı bölümünden Cavit IĢık Yavuz ile KHB ve aile hekimliği gündemli 

söyleĢiler düzenlendi. Sağlık okumalarına önümüzdeki dönem tıp eğitimiyle devam edilecek. 

Muhalif öğrencilerin yaĢadığı sorunlara benzer Ģekilde TÖK üyeleri de derslerde sorunlar yaĢadı, okul 

ve yurtlarda soruĢturmalara uğradı, kampüs içinde güvenlik görevlileri ve sivil polislerin baskısına 

maruz kaldı. Toplumun tüm muhalif kesimleri gibi TTB ve odanın da yaĢadığı sorunu yaĢadı, 

marjinalize edilmeye çalıĢıldı. YaĢadığımız bu düĢüĢe uğradığımız dönemi atlatmak için, 

örgütlülüğümüzü yeniden kurmak için çalıĢmalarımızın kriminalize edilmesine karĢı bizler de daha 

kapsayıcı, geniĢ, kendimizi daha iyi tanıtabileceğimiz çalıĢmaları önümüze koyduk. 14 mart tıp bayramı 

etkinlikleri bunun için bize çok iyi bir fırsat oldu. Okullarda tüm hafta boyunca stand çalıĢması yaptık. 

Tabip odası ajandaları ve ayraçlarının, tök tanıtım bildirilerinin olduğu masalar yoğun ilgi gördü. 

Ankara, Gazi ve Hacettepe üniversitelerinde etkinlikler kapsamında olan iki tiyatro oyununun bilet 

satıĢları yapıldı. TÖK olarak 13 mart günü Ankara ve Hacettepe tıpta “tıp helvası” yapıldı. Sağlıkta 

dönüĢüm programıyla kaybettiğimiz değerler için helva dağıttık. Sağlık hakkını yok edenlerin halkı 

sağlıksızlaĢtıran politikaları üretenlerin tıp bayramını Ģatafatlı konuĢmalarla kutladıkları günlerde biz de 

onların öldürdüğü değerlerimizi unutmamak, yeniden üretmek için kampüs gündemine bu değerlerimizi 

yeniden soktuk. Yaptığımız çalıĢma uyandırdığı merak ve ilgi çekiciliği ile yoğun ilgi gördü ve kısa süreli 

hedefine ulaĢtı. 

15 Mart günü Dr. Ercan Kesal ile Hacettepe Üniversitesi‟nde bir söyleĢi yapıldı. Hekimlik değerlerinden, 

mecburi hizmete, mesleki etiğe, sinemaya, sanata, birçok konuda sohbetin yapıldığı söyleĢi katılım 

açısından da olumluydu.  

16 Martta 2. Ulusal Ġntörn Kurultayı düzenlendi. Geçen yıldan bu yana ne değiĢti, intörn hakları 

mücadelesinde gelinen nokta ve hedeflerimizin konuĢulduğu bu kurultayda sağlık hakkı mücadelesinin 



 

 
49 

bütün bir mücadele olduğunu ve intörn mücadelesinin bundan ayrı tutulamayacağının altı çizildi. 

Asistan hekim kolunun, pratisyen hekim kolunun, Dev Sağlık ĠĢ‟in katılımıyla sorunlar bütünlüklü bir 

Ģekilde tartıĢıldı. 2. Ulusal intörn kurultayı sonuç metni ektedir.  

17 nisan sağlık emekçilerinin Dr. Ersin Aslan‟ın anısına sağlıkta Ģiddet sona ersin Ģiarıyla yaptığı grevin 

örgütlenilmesi için çalıĢmalara baĢlandı. Greve katılımın artması için okullarda stand açılması, 

pandomim gösterimi çalıĢmaları yapılacak. Tıp eğitimi okumalarının yanında okullarda tıp eğitimi 

üzerine söyleĢiler düzenlenecek. Mayıs ayında geleneksel 2. Bahar pikniği gerçekleĢtirilecek. 

 

 

 

Hekimlere ve Sağlık ÇalıĢanlarına Yönelik ġiddete KarĢı 

Yürütülen Faaliyetler 

- Dr. Ersin Arslan‟ın 17 Nisan 2012‟de öldürülmesinin ardından tüm üyeler konuyla ilgili cep 

mesaj ve mail yoluyla bilgilendirilerek geniĢ çaplı bir eylemlilik süreci baĢlatıldı. 

- 18 Nisan'da Hacettepe önünden Sağlık Bakanlığı önüne siyah kurdeleli yürüyüĢ düzenlendi ve 

basın açıklaması yapıldı. 

- 19 Nisan Dr. Ersin Arslan‟ın ölümü ve sağlık alanında Ģiddetin geldiği noktayı protesto amaçlı 

bir günlük “YASTAYIZ” iĢ bırakma eylemi gerçekleĢtirildi. Numune Hastanesi önünden 

baĢlayarak Abdi Ġpekçi Parkı‟na geniĢ katılımlı yürüyüĢ ve bir basın açıklaması yapıldı. 

- 19 Nisan‟da TTB Merkez Konseyi ile birlikte Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile sağlık alanında 

 Ģiddet olaylarının artıĢı ve sonuçlarına iliĢkin bir toplantı gerçekleĢtirildi. Toplantıda Bakan‟a, 

hekim ve sağlık çalıĢanları adına 7 maddelik talepler listesi sunuldu.  

- 24 Nisan‟da, Dr. Ersin Arslan‟ın öldürülmesinin birinci haftasında sağlıkta Ģiddetin dünü bugünü 
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ve yarını üzerine “Gereği Ġçin 1 hafta” baĢlıklı TTB ile ortak basın toplantısı gerçekleĢtirildi. 

- 27 Nisan‟da “Çok Acil Uyarı” baĢlıklı bir baĢka basın açıklaması ile Sağlık Bakanlığı tekrar 

uyarıldı ve Van‟da bir hekimi darp eden BDP Milletvekili Özdal Üçer kınandı. 

- 30 Nisan‟da “ġiddet MeĢrulaĢtıran TRT‟yi Kınıyoruz” baĢlıklı yazılı bir basın açıklaması yapıldı. 

- Dr. Ersin Arslan‟ı anmak ve Bakan‟dan taleplerin takipçisi olmak üzere Mayıs ayı boyunca her 

hafta Salı günü saat 12:45‟te Ġbn-i Sina, DıĢkapı, Hacettepe, Numune gibi farklı hastanelerin 

bahçelerinde basın açıklamaları yapıldı.  

- 17 Nisan‟dan bu yana her ayın 17‟si, Dr. Ersin‟in öldürüldüğü gün yaptığı basın açıklamalarıyla 

Ankara Tabip Odası sağlıkta Ģiddet konusunu gündeme taĢımaya devam etmektedir. Bu 

bağlamda toplamda 19 tane basın açıklaması yapıldı. 

- Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu BaĢkanı tarafından kaleme alınan ve sağlıkta Ģiddetle 

-  mücadele amacıyla TCK‟da düzenleme yapılması talebini ifade eden “Milletvekillerine Açık 

Mektup” tüm milletvekilleri, basın ve kamuoyu ile paylaĢıldı. 

- Dr. Ersin Arslan‟ın öldürülmesinin 1. Yıldönümünde Ankara‟da kitlesel protesto eylemi organize 

edildi ve basın açıklaması gerçekleĢtirildi. 

 

Medya ve Sağlık Alanında ġiddet 

- TRT Genel Müdürlüğüne, “Kuklagiller” programında hekime yönelik Ģiddetin komikleĢtirilmesini 

kınayan bir mektup gönderildi. Söz konusu yayının RTÜK‟e Ģikayet edilmesi konusunda 

kampanya baĢlatıldı. 

- Behzat Ç. dizisinin 13 Mayıs tarihli 64. Bölümünde doktora Ģiddet konusunun iĢlenmesinden 

dolayı yapım Ģirketine teĢekkür mektubu gönderildi. Gönderilen mektup ve içeriği kanal 

yönetimi ve RTÜK ile de paylaĢıldı. 

- “Leyla ile Mecnun” adlı dizinin 05 Mart 2013 tarihli 88. bölümünde sağlık alanında Ģiddet 

olgusunun ele alınarak “Sağlıkta ġiddete Hayır” sloganını bir kez daha yüksek sesle dile 

getirilmiĢ olmasından dolayı yapım Ģirketine bir teĢekkür mektubu gönderildi. Gönderilen 

mektup ve içeriği kanal yönetimi ve RTÜK ile de paylaĢıldı. 

 

ġiddet ve ATO Hukuk Bürosu 

- ATO Hekime Yönelik ġiddet Hattı çalıĢmaya devam etmektedir. ġiddete maruz kalan hekime 

gerekli her türlü destek verilmektedir.  

- Hukuk Bürosu Ģiddete uğrayan meslektaĢımız adına hızla sürece müdahil olmakta, sanık 

hakkında mümkün olan en ağır cezanın verilebilmesi için azami gayret göstermektedir. 

- Hekime yönelik Ģiddetin kaynağında yer aldığını düĢündüğümüz çalıĢma Ģartlarına iliĢkin 

hukuki giriĢimler baĢlatıldı.  

- Ġl Sağlık Müdürü ile görüĢülerek meslek örgütünün Ģiddete iliĢkin bilgi, deneyim ve görüĢü 

aktarıldı. 

- 29 Ekim 2013‟te Numune Hastanesi Acil Servisinde bazı polis memurları ve Hastane Yöneticisi 

tarafından sözlü Ģiddete maruz kalan hekimler için ATO Hukuk Bürosu gerekli süreci 
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yürütmeye baĢlamıĢ ve yapılan basın açıklamaları ile olay kamuoyuyla paylaĢıldı. 

- Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde çalıĢan hekimlerin, hastanede 24 saat polis bulunması 

konusundaki taleplerinin bir türlü karĢılanmadığı Ģikayetleri üzerine önce Hastane Yöneticisi ve 

1. Bölge Genel Sekreteri, daha sonra Ankara Valisi ziyaret edilerek hastanede gece 

vardiyasında da bir polis memuru görev yapması sağlandı. 

 

Diğer Faaliyetler 

- Hekim Postası Mayıs 2012 ve Nisan 2013 sayılarına ek olarak “Dr. Ersin Arslan ġiddet Özel 

Sayısı” hazırlandı.  

- ATO web sayfasında da yer alacak Ģekilde SABĠM Ģiddet bildirim hattı kuruldu.  

- SABĠM yetkilileri ile birden çok kez yapılan görüĢmelerde hekimlerin SABĠM yoluyla maruz 

kaldıkları sistematik baskılar aktarıldı. SABĠM Ankara Merkezden tüm il yöneticilerine 

gönderilen bir yazı ile bundan sonra hekimlerden “yazılı bilgi talep edilmemesi” istendi. 

- Ankara‟daki tüm hastanelerde Ģiddet konulu toplantılar gerçekleĢtirildi. 

- ATO tarafından Ankara‟daki yaklaĢık 800 hekimle, “Hekime Yönelik ġiddetin Boyutları ve 

Nedenleri” anketi yapıldı. Anket sonuçları basınla paylaĢıldı ve kamuoyu gündeminde geniĢ yer 

alması sağlandı. 
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Basın Açıklamaları 

ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 
  

18 NĠSAN 2012 

  
                                     

Dr. Ersin Arslan 30 yaĢındaydı. Dün hasta bakıyordu. Bugün yok. Onu, MEMNUN 

EDEMEDĠĞĠ bir hasta yakını öldürdü. 
  

Değerli Basın Mensupları, 
  

Bugün burada Dr. Ersin Arslan için toplandık. 

MeslektaĢımız dün Gaziantep‟te hastanede görevi baĢında iken, bir hasta yakını tarafından katledildi. 
Hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. 

  
Orada, Gaziantep'te, bizler gibi yıllar önce kimbilir aklında ne hayallerle hekim olmayı seçmiĢ bir insan, 

sırf doktorluk yaptığı için, sırf "iĢini yaptığı için" öldürüldü. 
  

Aslında bugün Türkiye her bakımdan karanlıklar içinde. Kadın cinayetleri, Pozantı vakası, 

hapishanelerin gazetecilerle, milletvekilleriyle dolup taĢması, komĢu ülkelere müdahale hevesi, muhalif 
tek bir sese bile tahammül edememe, ağzını açana cop, su, biber gazı bugünkü Türkiye tablosu. 

Bugün Türkiye‟de Ģiddet meĢru! 
Ve korkarız ki yarın bugünü aratabilir. 

  

ĠĢte Dr. Ersin Arslan böyle bir Türkiye‟de katledildi. 
  

Bugün burada onun için toplandık. 
Hiç tanımadığımız, 

ama bizim okuduğumuz kitapları okuduğunu, 
nöbetlerde bizim gibi sabahladığını, 

hastaları için bizim gibi çırpındığını, 

bir insana bizim gibi dokunduğunu bildiğimiz bir insan için... 
  

Hiç tanımadığımız, 
ama hayatını “adımız gibi ezbere bildiğimiz” bir insan için... 

  

Cinayetin neden iĢlendiğini bilmiyoruz. Söylenene göre, zanlının dedesi Dr. Arslan‟ın da içinde 
bulunduğu ekibin hastasıymıĢ ve bir süre önce hayatını kaybetmiĢ. 

  
Dr. Ersin Arslan bir kamu görevlisiydi. Soruyoruz: Dr. Ersin Arslan neden öldü? 

Dr. Ersin Arslan devletin hastanesinde, il sağlık müdürlüğü emrinde çalıĢan bir hekimdi. Soruyoruz: Dr. 

Arslan neden öldü? 
Ersin Arslan bir hekimdi. Dün de hastanede görevi baĢındaydı. ĠĢi hasta bakmaktı. Biri bize anlatsın, 

Dr. Ersin Arslan neden öldü? 
  

DR. ERSĠN ARSLAN DOĞAL NEDENLERLE ÖLDÜ! 
  

Lütfen söyleyin. Dr. Arslan doğal nedenlerle mi öldü? 

Evet. 
Bir meslektaĢımız, iĢi insanların hastalıklarını iyileĢtirmek olan bir insan, eĢi, anası babası, evi barkı, bir 

geçmiĢi ve gelecek hayalleri olan, hepimiz gibi sıradan bir doktor doğal bir nedenle öldü. 
Neydi o doğal neden? 

Memnun etme becerisi noksanlığı! Belli ki sevgili arkadaĢımız, hastasının yakınını memnun edememiĢti. 
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Çünkü bugün ülkemizde görevi yurttaĢların bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığını korumak olanlar; 

verilen sağlık hizmetinin niteliğini iyileĢtirmek yerine, “müĢteri” memnuniyetine bakıyorlar. 
  

Sayın Sağlık Bakanı saldırı sonrası bakın ne diyor: 

“Sağlık hizmetlerinde sağlanan yüzde 76'lık vatandaĢ memnuniyetinde, sağlık çalıĢanlarının alın terinin 
büyük yeri olduğu unutulmamalıdır.” 

  
Yüzde 76‟lık memnuniyet! Bir hekim bıçaklanmıĢ, can çekiĢirken, ölümle pençeleĢirken, Sayın Bakan 

vatandaĢ memnuniyetinden bahsediyor! 
  

Sağlık çalıĢanlarının alın teri olmasaymıĢ, vatandaĢ memnuniyeti olmazmıĢ. 

  
Belki de Dr. Ersin Arslan‟ın hastaları geri kalan mutsuz %24‟ün içindeydi. Belki de Dr. Ersin Arslan 

hastayı tedavi etmeyi, ameliyat etmeyi, iyileĢtirmeyi biliyor; ama “memnun etmeyi” bilmiyordu. 
Bilemeyebilir de. Zira bize tıp fakültesinde hasta tedavi etmek öğretilir; memnun etmek değil. 

  

Madem ki anketlerle konuĢuyoruz; Ģu anketin sonucunu hatırlatalım sizlere: 
Geçtiğimiz yıl Ankara Tabip Odası hekimlere “Hastalarınıza iyi sağlık hizmeti verdiğinizi düĢünüyor 

musunuz?” diye sordu. Bu soruyu hekimlerin %84‟ü “Hayır” diye yanıtladı. 
  

Burada bir gariplik var! Hekimler “Ġyi sağlık hizmeti veremiyoruz” diyor. Ama halk memnun! ĠĢte biz 
buna pazarlama baĢarısı diyoruz. 

  

  
VATANDAġ MEMNUNSA NĠYE SALDIRIYOR? 

  
Çok enteresan! Türkiye‟de hastaların sağlık hizmetinden memnuniyeti arttığı söyleniyor. Ama 

memnuniyet arttıkça hekimlere saldırılar da artıyor! 

2009 ve 2010 yıllarında yani iki yılda hekime saldırı sayısı 65 iken, sadece 2011‟de bu sayı 57. 
Neden acaba? 

  
Hizmetten memnun olan halkımız neden doktorlara saldırıyor acaba? 

  

Bu; yanıtı biz hekimler için kolay bir soru. Saldırıyorlar; çünkü televizyondan kendilerine reklamı 
yapılan “sağlık hizmetlerindeki iyileĢmeyi” hastaneye gittiklerinde göremiyorlar. 

  
Eskiden kuyruk vardı. Bir doktorun kapısında 100 hasta vardı. Bugün de bir doktor günde 150 hasta 

bakmak zorunda bırakılabiliyor. Ġtiraz yok. Bakılacak. Yeter ki hasta memnun olsun. 
100. hasta olarak muayene odasına giriyorsunuz. Doktor ne yapsın? ġikayetlerinizi sormak, sizi 

muayene etmek, bulgularını bilgisayara yazmak, bilgisayardan tetkiklerinizi istemek için sadece 3 

dakikası var. Kapıda 101. hasta bekliyor çünkü homurdanarak. 
  

Peki; eskiden olmayan ne var bugün? Katkı payı var, katılım payı var, reçete parası var, telefonla 
randevu parası var, “istisnai” denen sağlık hizmetlerine devletin hastanesinde devletin hastadan aldığı 

bıçak parası var, acilde yeĢil alan uygulaması var. 

  
Yani kuyruklar duruyor; bir de üste para veriyoruz. Halkın zararına olanı halkın yararına gibi göstermek 

üzere televizyonlarda, gazetelerde kampanyalar yürütülüyor; anketler açıklanıyor. 
  

Sağlık Bakanı‟nın açıklamasına bakacak olursak, Ģu anda %24‟lük bir memnuniyet açığımız var. 
  

Değerli Basın Mensupları, 

  
Sizlerin aracılığınızla yurttaĢlarımıza sesleniyoruz. Sağlıkta dönüĢüm bir kandırmacadır. Siz verginizi 

vererek, çalıĢmıyor olsanız dahi sosyal devlet prensibi çerçevesinde hastalandığınızda bakılmayı zaten 
hak ediyorsunuz. Ama onlar “Size sağlık hizmeti veriyoruz” diyerek sizden bir kez daha paranızı talep 

ediyorlar. Çok hasta bakılmasını istiyorlar. Sağlığa “ekonominin lokomotifi” diyorlar. Doktora çok 

gitmenizi istiyorlar. Doktorları “bakamayacakları kadar çok” hasta bakmaya zorluyorlar. 
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Sevgili Halkımıza sesleniyoruz: 
Hasta kuyruklarının ve hastaya yeterli zaman ayrılamamasının sorumlusu doktorlar değildir. 

Beğenmediğiniz hizmetin sorumlusu hekim değildir. Hastaların cebindeki el de hekimlerin eli değildir. 

Hekimler bugüne dek, dönüĢüm programıyla kendilerine verilen görevi fedakarca yapmaya 
çalıĢmıĢlardır. Ama hayır! Olmuyor. Bu program yürümüyor. Hekimler bunun farkındadırlar ve yetkilileri 

uyarmaktadırlar. 
  

Bugün doktorlar hastaların nitelikli sağlık hizmeti almadıklarını ve yarın durumun daha kötü olacağını 
açıkça söylemektedirler. 

  

Sağlık hizmetini veren kiĢiler olan doktorlar “bu sistem yanlıĢ, hastalarımıza iyi 
bakamıyoruz, buradan Ģifa çıkmıyor, çıkmayacak” diyorlarsa, buna herkes kulak 

vermelidir. 
  

Hekime yönelik Ģiddetteki hızlı tırmanıĢ bize tek bir Ģey söylemektedir: “Halk aldığı sağlık hizmetinden 

memnun değildir.” Doktorlar da aynı Ģeyi söylemekteler: “Verdiğimiz sağlık hizmetinden memnun 
değiliz.” 

  
Hekime yönelik Ģiddeti önlemenin yolu; 

  
-  Günde 6000 baĢvurunun olduğu acil servislere 3 doktor bırakmak değildir. 

  

-  Poliklinikte bir doktora 150 hastaya bakma talimatı verip hali mecali tükenen, 151. hastaya 
bakamayan doktora soruĢturma açmak değildir. 

  
-  Doktorları 33 saat aralıksız çalıĢtırmak değildir. 

-  Hekimleri Ģikayet etmek için özel hatlar açmak değildir. 

  
-  “Benim yapabileceğim bir Ģey yok, baĢlarının çaresine baksınlar” demek değildir. 

  
-  “Bütün hekimleri himayeme alıyorum” demek de değildir. 

  

Hekime, sağlık çalıĢanına yönelik Ģiddet, bu sağlık politikasının ve onun uygulayıcılarının eseridir. 
Halkın ve hekimlerin yararına olmayan bu sağlık politikalarından derhal vazgeçilmelidir. 

  
ġu anda Türkiye‟nin doğru sağlık politikası için en acil ihtiyaç, hastaların sayı veya müĢteri değil insan, 

hekimlerin de robot veya köle değil insan olduğunu kavramıĢ sağlık yöneticileridir. 
  

Değerli Basın Mensupları, 

Dün meydana gelen korkunç olay Ersin‟i aramızdan aldı. Çok çok ama çok üzgünüz, bir o kadar da 
kırgın ve öfkeliyiz. 

  
YASTAYIZ! 

  

Yarın bütün Türkiye‟de, kamuda, özelde, birinci basamakta sadece nöbet düzeninde hizmet 
verebileceğiz. 

  
Sizlerin aracılığınızla kamuoyuna duyururuz. 

  
Ankara Tabip Odası 

  

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara ġubesi  
 

 
 

ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 
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19 NĠSAN 2012 
       

ġu ülkede “Ġyi ki hekim olmuĢum” diyecek tek bir doktor dahi bırakmadınız. 

  

Tamam. Bu kadar. 

Bizden bu kadar. 

Kamuda/özelde/birinci basamakta; 

her Allah‟ın günü, 

amir baskısı, ciro baskısı, 

incir çekirdeğini doldurmayan saçma sapan Ģeyler için Ģikayet edilme tehdidi… 

“Benim kim olduğumu biliyor musun?”lar, 

“Parti‟den „rica‟lar, 

“MüsteĢar Bey ilginizi rica ediyor”lar, 

“Öğle arası da hasta ba-kı-la-cak!”lar, 

sürgün tehdidi, 

performansla “yola getirme”ler, 

“fiks maaĢ versem doktorlar çalıĢmaz ki”ler, 

sürekli aĢağılama, sürekli tepeden konuĢma, 

sürekli gelecek kaygısı, sürekli iĢ kaygısı, 

sürekli sözlü/fiziksel saldırı tehdidi, sürekli mobbing, 

sürekli ölüm tehdidi! 

Yeter Artık! Ġnsaf! Bizden bu kadar! 

Artık yakamızı bırakın. 

Biz de insanız. 

Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. 

Bizler de bu halkın içinden yetiĢmiĢiz. 

Bizler de diĢimizle tırnağımızla çalıĢıyoruz. 

Hepsi bir yana bizim de herkes kadar 

haysiyetimiz var! 

Yeter Artık! 

ġu ülkede “Ġyi ki de hekim olmuĢum” diyecek tek bir doktor dahi bırakmadınız. 

Bunun için sizi tebrik mi edeceğiz? 

Yeter Artık! 

YaĢadığımız bu hepimizi derinden üzen, yaralayan durum nedeniyle meslektaĢlarımızın 

yürüttükleri etkinliklerin herhangi bir idari ve cezai sürece dönüĢtürülmeyeceğinden eminiz. 

Taleplerimiz somut, net: 

1-      Son olarak 14 Mart 2012 tarihinde talep ettiğimiz sağlıkta Ģiddet ile ilgili Meclis 

araĢtırması baĢlatılması talebimizin Sağlık Bakanlığınca destekleneceğine dair iradenin dile 

getirilmesi. 
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2- TCK‟ya eklenmesini istediğimiz ve artık bugün itibariyle adı “Dr. Ersin Arslan Yasa Maddesi 

Önerisi” olan teklifin hızla gündeme alınması için gerekenlerin yapılacağının açıklanması. 

3- BaĢta Dr. Ersin Arslan olmak üzere görevi baĢında bu tür saldırıya uğrayan 

meslektaĢlarımızın geride kalan yakınlarının geleceklerinin güvence altına alınmasının sorumluluğunun 

yerine getirilmesi 

           4- SABĠM (Sağlık Bakanlığı ĠletiĢim Merkezi) hattının sağlıkçılar/hekimlere yönelik bir Ģiddet 

unsuru olarak kullanılmasına son verilmesi; hattın bu yönüyle iĢlevlerinin gözden geçirilinceye kadar 

durdurulduğunun açıklanması. 

5- Tüm sağlık kuruluĢlarının (kamu özel vd.) çalıĢan sağlığı ve güvenliği yaklaĢımıyla Ģiddet 

açısından risk değerlendirmelerinin yapılması için bir genelgenin derhal gönderilmesi, belirlenen 

önlemlerin en geç iki ay içerisinde uygulamaya geçirilmesi. 

6- Politikacıların/Bakanlık üst düzey yetkililerin hekimleri/sağlıkçıları hedef gösterdiğini 

düĢündüğümüz, değersizleĢtiren söylem ve üsluplarını gözden geçireceklerinin ifade edilmesi. 

7- Türk Tabipleri Birliği‟nin yanı sıra sağlık alanındaki örgütlerin de katıldığını düĢündüğümüz, 

izlenen sağlık politikasının sağlık alanındaki Ģiddeti arttırdığına dair değerlendirmelerin yapılacağı bir 

toplantının Sağlık Bakanı baĢkanlığında en kısa sürede gerçekleĢtirilmesi. 

  

Ankara Tabip Odası 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara ġubesi   

 
 

 

 
BASIN AÇIKLAMASI 

24 NĠSAN 2012 

Dr. Ersin Arslan, Gereği Ġçin 1. Hafta 

 

 

Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası, bir hafta önce bugün Gaziantep'de görevi baĢında 

öldürülen Dr. Ersin Arslan'ın ardından, sağlık alanında Ģiddet olaylarının "dünü, bugünü ve yarını"nı 

konu alan bir basın toplantısı düzenledi. 24 Nisan 2012 tarihinde TTB'de gerçekleĢtirilen basın 

toplantısına, TTB Merkez Konseyi BaĢkanı Dr. EriĢ Bilaloğlu, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu 

Tanık, TTB Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. Gülriz EriĢgen, Doç. Dr. Özlem Azap, Dr. Arzu Erbilici ve 

Ankara Tabip Odası BaĢkanı Prof. Dr. Özden ġener katıldılar. 

Sağlık alanında artan Ģiddet olaylarıyla ilgili olarak bugüne kadar baĢta Sağlık Bakanlığı olmak üzere 

yetkililerin kerelerce uyarıldığına dikkat çekilen basın toplantısında, ne yazık ki bugüne kadar sorunun 

ciddiye alınmadığı vurgulandı. Konuyu gündemde tutmak amacıyla yapılacaklar Ģöyle sıralandı: 
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- Dr. Ersin Arslan'ın bıçaklandığı Salı günleri saat 12.45‟te sağlık kuruluĢlarında (ve/veya sağlık 

müdürlükleri önünde) tabip odalarımızın düzenleyiciliğinde anma (topluca oturma vb) etkinlikleri 

yapılacak. 

- TCY'ye eklenecek madde önerisi ile ilgili bir adım atılmaması durumunda, öneri 30 Nisan 2012 

tarihinden itibaren hekimler arasında imzaya açılacak. 

- Ġllerde sağlıkçılar/sağlık hakkı meclislerinde konunun değerlendirilerek, sağlık alanı dıĢından 

kurumların destek açıklamaları yapmaları istenecek. 

- Süreç savsaklandığı takdirde miting, iĢ bırakma baĢta olmak üzere en yaygın ve etkili tepkinin 

gündeme getirilmesi sağlanacak. 

Ankara Tabip Odası 

BASIN AÇIKLAMASI 

GEREĞĠ ĠÇĠN: 1. HAFTA 

Bir hafta önce bugün bu saatlerde meslektaĢımız Dr. Ersin ARSLAN muhtemelen bir hastasının 

ameliyatından çıkmak üzereydi. Ameliyattan çıktıktan bir süre sonra baĢına gelecekleri ne o ne de ona 

saldırı olduktan sonra büyük bir isyan duygusuyla tepki gösteren bizler biliyorduk. Ersin ARSLAN 30 

yaĢında hayatının,  meslek yaĢamının baĢlarında hiç birimizin ve hiç kimsenin de hak etmeyeceği 

biçimde aramızdan ayrıldı. 

Hem onu tanıyan ve yakından tanıdıkları için dindirilemez bir acıya boğulan eĢi, ailesi, yakın arkadaĢları 

hem de bizler gibi doğrudan tanımayan ama bütünüyle içimizde hisseden ve bilenler O‟nun onurlu 

yaĢamının tanıklarıyız. 

ġimdi bizlerin ve her düzeyden politik, idari vb. yetkilinin üzerinden atlamaması gereken bir sorun 

bütün cesameti, vahameti ve berraklığıyla var: 

Hekime/sağlıkçılara yönelik Ģiddet. 

Ya hep birlikte kaybettiğimiz meslektaĢımızın acısını taĢıyarak -bir baĢka cinayete kadar- süreci 

küllendireceğiz ya da hiç istenmeyen bu olayın benzerlerinin yaĢanmaması için gerekenleri yapacağız. 

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye‟de bütün hekimlere/sağlıkçılara düĢen gereğini yapmaktır. Bunun için 

öncelikle sorunun “dünü”ne iliĢkin birkaç saptamayı paylaĢmakta yarar vardır. 

Dün: 

1. a)  TTB baĢta olmak üzere hekimler/sağlıkçılar, yıllardır sağlık alanında Ģiddetin (her anlamda ve her 

düzeyde) arttığını, yanı sıra biçim değiĢtirdiğini gözlemlemekte ve bunu dile getirmekte, raporlar, 

çalıĢmalar, toplantı, paneller vb. konuyu gündem yapmaktadırlar. 

b)  Konuyla ilgili acil telefon/internet baĢvuru hatları oluĢturmaktan, hukuki desteğe, afiĢlere, el 

broĢürlerine, Bakanlığa, BaĢhekimliklere yazılara kadar giriĢimlerde bulunulmuĢ, TTB bünyesinde 

merkezi bir birim olarak ÇalıĢma Grubu (ġiddete Sıfır Tolerans) oluĢturulmuĢtur. 
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c)  TBMM Sağlık, Aile, ÇalıĢma ve Sosyal ĠĢler Komisyonu BaĢkanı‟na bizzat TCK‟ye eklenmek üzere 

yasa maddesi önerisi verilmiĢtir. 

d)  Uluslararası toplantılarda poster vb. sunular yapılmıĢtır. 

2. Bakanlıkça çıkarılan SAĞLIK KURUM VE KURULUġLARINDA HASTA VE ÇALIġAN 

GÜVENLĠĞĠNĠN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA 

TEBLĠĞ‟in ilgili maddelerinin yaĢama geçmesi için önerilerde bulunmamıza rağmen ilerleme 

kaydedilememiĢ, kağıt üzerinde kalmıĢtır.* 

3. Ne yazık ki bugüne kadar yetkililerce, konunun doğrudan muhatabı olan Sağlık Bakanlığı'nca sorun 

ciddiye alınmamıĢ, "olağan", her toplumda ve özellikle Türkiye‟de görülebilecek olaylar olarak 

değerlendirilmiĢtir. Öyle ki bir ay kadar önce 14 Mart tarihinde konuyla ilgili bütün hekim 

milletvekillerine mektup ileterek giriĢimde bulunmalarını istediğimiz Meclis araĢtırması talebimiz üç 

parti milletvekillerince benimsenir ve desteklenirken, iktidar partisince ve dolayısıyla milletvekillerince 

red edilmiĢtir. 

4. Yine dün çok sayıda hekime/sağlıkçıya yönelik yaĢanan Ģiddet olayları kamuoyuna yansımasına ve 

bildirilmesine rağmen Bakanlıkça beklenen tutum geliĢtirilmemiĢtir. Bugün sayın Bakan tarafından dile 

getirilen "kim ki hekime/sağlıkçıya bir fiske vurursa karĢısında beni bulur"** duyarlılığı bir yıl önce 

Diyarbakır Kocaköy'de Kaymakam tarafından saldırıya uğrayan kadın meslektaĢımız için gösterilmemiĢ, 

TTB BaĢkanı'nın Sağlık Bakanı'na duruĢmayı beraber izleme çağrısı karĢılık bulmamıĢ ve Kaymakam 

görevinde kalmıĢtır. Benzer biçimde yaklaĢık altı ay önce Manisa Gördes ilçesinin baĢhekimi iktidar 

partisinin milletvekilini kapıda karĢılamadığı için hakarete maruz kalmıĢ ve milletvekili "kafasını 

koparacağım" demiĢ, (fiilen yapmasa da) baĢhekim görevinden alınmıĢtır. 

5. Geldiğimiz aĢamada hem de böylesi bir olay yaĢadıktan sonra BDP'li bir milletvekili Van'da acilde 

çalıĢan bir meslektaĢımızı tokatlamıĢtır. Kim hangi gerekçeyi dile getirirse getirsin ulaĢılan bu “seviye” 

hızla adım atmak için geç bile kalındığına iĢarettir. BDP tarafından inceleme baĢlatıldığı söylenmiĢ olup 

tarafımızdan gerek partisinin gerekse de meclisin yapacakları yakından izlenmektedir. 

Bugün: 

1.       Yukarıda anılan son örnek/ancak bu kabul edilemez durum sayın Sağlık Bakanı'nın beklenen bir 

tutum izlemesini sağlayabilmiĢ (her ne kadar Kaymakam görevde olsa da, “kafa kopartan milletvekili” 

ile ilgili bilgimiz olan bir süreç iĢletilmemiĢ olsa da) Bakan duygularımıza hitap edecek bir biçimde 

görünür, etkili talepler seslendirmiĢtir. Hekimler açısından Bakan'ın tutumunun samimiyeti -önceki 

örnekler ıĢığında- bir kuĢkuyu da taĢımaktadır. 

2.      Meclis'e iktidar partisi milletvekillerince bugün (24.04.2012) Meclis AraĢtırması teklifinin 

getirileceğinin açıklanması bütünüyle bir olumluluk olup ne yazık ki meslektaĢımızın bıçaklanarak 

öldürülmesi ve Türkiye ölçeğinde on binlerce hekim/sağlık çalıĢanının sokaklara dökülmesiyle 
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sağlanabilmiĢtir. MeslektaĢlarımızı bu buruk “baĢarıyı” sağlayan bir birliktelik gösterdikleri için 

kutluyoruz. 

3.      Geçen hafta meslektaĢımızın öldürülmesinden sonra yetkililer ve özellikle Sağlık Bakanlığı'nca bu 

konuda yapılacaklara dair birden fazla "iĢ" dile getirilmektedir: Telefon hattı kurulması, X-Ray cihazları, 

kameralar, güvenlik önlemlerinin arttırılması vb... 

Her biri ayrı ayrı değerlendirilmeye muhtaç bu öneriler için adım atmadan önce konunun 

muhataplarıyla yani hekim ve sağlık çalıĢanı örgütleriyle değerlendirmekte yarar vardır. Bu anlamda 

pazar günü 70 uzmanlık derneği ile birlikte TTB'nin yaptığı kamuoyu duyurusu yürünecek zemini 

tarifleme açısından dikkate alınmalıdır. TTB'nin sayın Sağlık Bakanı'yla yaptığı 20 Nisan tarihli 

görüĢmede bu durum öneri olarak dile getirilmiĢtir. 

Bilinmektedir ki Sağlık Bakanlığı'nca kurulacak bir telefon hattının bugünkü koĢullarda en azından 

hekimler arasında herhangi bir ciddiyeti ve karĢılığı yoktur. Çünkü böyle bir hat olmaksızın zaten bütün 

sağlık kurumlarının yöneticileri kurumlarındaki her türlü Ģiddet bildiriminin doğrudan muhatabıdırlar. Ne 

yazık ki bugüne kadar hekimlere ve sağlık çalıĢanlarına hürmet eden bir yönetici tutumu yaygın olarak 

hakim kılınamamıĢtır. KuĢkusuz bunun gerekçeleri öncelikle yukarıdan aĢağıya aranmak durumundadır. 

4.      Geçen bir hafta boyunca yapılanları da eklemekte yarar vardır: Olayın duyulmasıyla birlikte Salı 

günü saat 15.30 da TTB tarafından bütün odalara/hekimlere çağrıda bulunulmuĢ ve çarĢambadan 

baĢlayarak yaygın tepki gösterilmiĢtir. ÇarĢamba günü Gaziantep‟te cenazeye katılınmıĢ, kamuoyunda 

konunun iĢlenmesi için odalarımızca çaba gösterilmiĢ, PerĢembe günü Sağlık Bakanı ile görüĢülerek 

taleplerimiz iletilmiĢ, Dr. Ersin ARSLAN anısına/adına web sayfası açılmıĢ, Pazar günü uzmanlık 

dernekleriyle birlikte 3 ayrı ulusal gazeteye ilan verilmiĢ, yine Pazar günü oynanan Galatasaray-

Fenerbahçe maçına sporcuların “Sporda ve sağlıkta Ģiddete son-Türk Tabipleri Birliği”  pankartıyla 

çıkmaları sağlanmıĢtır.  Ġstanbul‟daki etkinliklere Dünya Tabipleri Birliği BaĢkanı‟da katılmıĢ, konuĢma 

yapmıĢ ve bu durum DTB web sayfasında yer almıĢtır. 

5.      Bütün bu süreç boyunca baĢta acımıza hürmet eden/etkinliklerde yanımızda yer alan hasta ve 

yakınları ile Ġstanbul‟da bizlerle olan Dünya Tabipleri Birliği BaĢkanı‟na, Galatasaray-Fenerbahçe spor 

kulüplerine/sporculara ve bizi anlayarak gündeme taĢıyan yazılı/görsel basın mensuplarına/köĢe 

yazarlarına teĢekkür ederiz. 

Yarın/bundan sonrasına dair: 

1.    MeslektaĢımızın eĢinin geleceğini de gözeten bir kampanya, Dr. Ersin Arslan‟ın adının 

çalıĢtığı hastaneye verilmesi gibi öneriler baĢta olmak üzere hepsi bir kurulca toplanmakta olup 

gerekli giriĢimler yapılacaktır. 

2.    Uzun bir süredir TTB ve sağlık örgütlerinin dört talebi vardır: iĢ güvencesi, gelir güvencesi, 

can güvencesi ve mesleki bağımsızlık. 
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3.    Bu dört talep aslında bir arada mesleğe dair bir gelecek güvencesi talebidir. Bu dört talep 

birbiriyle çok yakından alakalı olup bir diğerini düzenleyen ve ortamın düzelmesine katkı 

sunacak talepler bütünüdür. KuĢkusuz bunlar içerisinde can güvencesi son örnekte yaĢandığı 

gibi kelimenin gerçek anlamıyla can alıcı olabilmesi, hekimleri/sağlık çalıĢanlarını mesleği 

uygulamaktan soğutması, bir ölçüde defansif tıp uygulamasına gerekçe oluĢturması, mesleğin 

yüksek değerlere bağlılıkla yapılmasını zedeleyen endiĢe ve kaygı doğurması özellikleriyle öne 

çıkmaktadır. (Ancak bilinmelidir ki çok düĢük emeklilik maaĢları gibi yıllardır fiilen hiçbir adım 

atılmayan, gelecek güvencesinin olmadığı, sağlığın taĢeron çalıĢmanın en yaygın olduğu alan 

haline gelmesi, sağlık kuruluĢlarındaki güvenlik elemanlarının kurum çalıĢanlarına -doğası 

gereği- aidiyet duymayan taĢeron çalıĢma biçimleri/ısrarla kadroya geçirilmemeleri birbiri ile 

iliĢkili yapısal sorunlardır). 

4.    Geleceğe dair/önümüzdeki günlerde atılacak adımlar içerisinde unutulmaması gereken en 

kritik nokta sağlık çalıĢanlarının hastalar ve yakınlarıyla bir sorunlarının olmadığıdır. KuĢkusuz 

saldıranlar hasta ve hasta yakınlarıdır. Sıklıkla sosyoekonomik durumları, eğitimleri ve sosyal 

güvenceleri açısından sorun yaĢayanlardır. Kolaylıkla anlaĢılabileceği gibi aslında temel 

sorunları, içinde bulundukları yoksulluk ve her anlamda yoksunluktur. Tepkileri bu koĢullardan 

kaynaklanmakta ve sistemin yarattığı çaresizlikleri hekimlere/sağlık çalıĢanlarına yönelik öfke 

ve saldırganlık olarak ortaya çıkmaktadır. Ne yazık ki kullandıkları dil ise iktidarın en 

yetkililerinin kullandıkları, daha açık söylemek gerekirse onlardan duydukları ve “öğrendikleri” 

dildir. Bu nedenle iktidarın/yetkililerin kendilerini gözden geçirmeleri olmazsa olmazdır. 

5.    TTB olarak Sağlık Bakanı‟na iletilen taleplerle ilgili hızla adım atılacağını umuyoruz. Bu 

sürecin bütün hekimlerle birlikte yakın takipçisi olacağız. 

Bu sürede hep birlikte konuyu gündemde tutmak üzere; 

-meslektaĢımızın bıçaklandığı Salı günleri saat 12.45‟te sağlık kuruluĢlarında (ve/veya 

sağlık müdürlükleri önünde) tabip odalarımızın düzenleyiciliğinde anma (topluca oturma 

vb) etkinlikleri yapılması, 

-yasa maddesi önerimizle ilgili bir adım atılmazsa dikkate alınması için önümüzdeki 

pazartesinden (30 Nisan 2012) baĢlayarak hekimler arasında imzaya açılması, 

-illerde sağlıkçılar/sağlık hakkı meclislerinde konunun değerlendirilerek sağlıkçı dıĢı 

kurumların açıklamalar yapmalarının istenmesi, 

-süreç savsaklandığı takdirde miting, iĢ bırakma baĢta olmak üzere en yaygın ve etkili 

tepkinin gündeme getirilmesi planlanmaktadır. 
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TTB gerek tabip odaları, gerek uzmanlık dernekleri ve gerekse de bugüne kadar sağlık alanında birlikte 

olmaya özen gösterdiği sağlık çalıĢanı örgütleri (birlik, sendika, dernek vb.) ile ortak toplantılar yaparak 

sürecin bütünlüklü ve sonuç alıcı yürütülmesi için çaba harcayacaktır. 

  

Türk Tabipleri Birliği                                                              Ankara Tabip Odası 

 

 
 

 

 
ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 
24 NĠSAN 2012 

 
ÇOK ACĠL UYARI! 

 

Dr. Ersin Arslan cinayetinin üzerinden 10 gün geçti.Bu süre zarfında hekime yönelik Ģiddet olaylarında 
bir yatıĢma olmadığı gibi,aksine ciddi bir artıĢ yaĢanıyor. Hastane koridorlarında sesler yükseliyor, 

doktorlara karĢı yumruklar sıkılıyor. Bazı kimseler hekime saldırmayı bir hak olarak görmeye giderek 
alıĢıyor.  

 

Sağlığın yöneticileri, hekime yönelmiĢ Ģiddete 'münferit olay' diyorlar. Vemaalesef ülkemizde her gün 
sözlü ya da fiziki 'münferit olaylar' meydanageliyor. Bizler bunları her gün poliklinik çalıĢmalarımızda 

canlı canlı 'saniye saniye' olayların içinden izliyor, bizzatyaĢıyoruz. 
 

Sayın Sağlık Bakanı'nın dikkatini bir kez daha bu konuya çekmek istiyoruz. Zirabizim buradan, hastane 
koridorlarından, poliklinik odalarından, acilservislerden, yoğun bakım ünitesi kapılarından, 

ameliyathane önlerinden, ASM'lerden gördüğümüz, saptadığımız gidiĢ büyük, çokbüyük bir tehlikeye 

iĢaret ediyor. 
 

Ġçinde bulunduğumuz durum ÇOK ACĠL bir durumdur. 'Acil'in tıptaki anlamınettir: Müdahalede 
gecikilirse kalıcı sakatlık veya ölüme yol açabilecek tıbbiduruma biz hekimler 'ACĠL' deriz. 

 

Tekrarlıyoruz! Hekime Ģiddet tırmanıyor; hız kesmiĢ değil. Yetkililerden,konunun aciliyetine uygun 
düĢecek bir hızla tedbiralmalarını beklediğimizi bir kez daha önemle hatırlatıyoruz. 

 
Yetkililerden, 'Hekime fiske vuran karĢısında beni bulur' ifadesinin somutkarĢılığını görmeyi bekliyoruz. 

Doktorlarafiziki saldırıda bulunmuĢ kaymakamların, hastane müdürlerinin halen görevlerinedevam 
ediyor olması karĢısında bu 'söz' hekimlere güven vermekten desaldırganları caydırmaktan da çok uzak 

kalıyor. VerilmiĢ olan bu sözün gereğinihızla bekliyoruz. 

 
 

BDP Van Milletvekili Özdal Üçer de 'doktorlara saldıranlar'listesine adını yazdırdı. Bu liste, -sözlü Ģiddet 
bir yana- doktorlarafiziksel Ģiddet göstermiĢ kaymakamından hastane müdürüne kadar zengin veuzun 

bir listedir.  

 
ġaĢırmadık.Zira bu ülkede makam sahiplerinden kötü söz duymadığımız, saldırıya uğramadığımız -

neredeyse- gün geçmiyor.  
 

ġaĢırmadık,ama bu durumu asla kanıksamıĢ da değiliz. 

 
Dövdüğü Dr. Oğuz Eroğlu'nun kendisini tanımamasına öfkelenmiĢ olan Milletvekili Özdal Üçer'i artık 

hepimiz gayet iyi tanıyoruz. 
 

Dolayısıyla;doktora saldırmayı, vurmayı içine sindirebilen, 'milletvekili olmuĢ' bu Ģahsa ne 
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söyleyeceğimiz bir söz vardır, ne de soracağımız bir soru!  

 
Bizim sorumuz BDP'ye: 'Ġnceliyoruz' diyorsunuz. Olayın üzerinden tam bir hafta geçti. Bu 'suçüstü' 

olayında bir karara varmanız için daha ne kadar zamana ihtiyacınız var?  

 
Nasılki; Sayın Sağlık Bakanı'ndan taleplerimizin takipçisi isek, Özdal Üçer'i, hukuki süreci ve BDP'nin bu 

Ģahısla ilgiliyapacağı değerlendirmeyi de yakından izliyoruz. 
 

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyururuz. 
 

Ankara Tabip Odası 

 
 

 
 

ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 
30 Nisan 2012 

 
ġiddeti MeĢrulaĢtıran TRT‟yi Kınıyoruz! 

 
TRT Haber Kanalı'nda 25 Nisan 2012 ÇarĢamba günü saat 19:50‟de yayınlanan Kuklagiller adlı 

programda, sağlık çalıĢanlarına yönelik sözlü ve fiziksel saldırı olayları "güya" mizah konusu yapılmıĢ, 

bir hasta yakınının bir doktora nasıl Ģiddet uyguladığı yaklaĢık yedi dakika boyunca kuklalar 
konuĢturularak en kaba ifadelerle anlatılmıĢ ve canlandırılmıĢtır. Skeç boyunca izleyiciden, bir insanın, 

bir hekimin yediği dayağa gülmesi beklenmiĢtir.  
Ucunda insanların acısının, ölümünün bulunduğu hiçbir Ģey güldürmeyi baĢaramaz, olsa olsa mizah 

yapmaya yeltenenlerin düĢtüğü zavallı durumu ve aczi gösterir. Buralardan mizah çıkarmaya, para 

kazanmaya çalıĢmak en hafifinden ayıptır.  
Bu tür yapımlar Ģiddeti ve Ģiddete neden olarak gösterilen yaygın inanç ve kabulleniĢleri 

normalleĢtirmeye ve meĢrulaĢtırmaya hizmet etmektedir. ġiddeti normalleĢtiren, meĢrulaĢtıran ve 
“feryat eden bir doktor” imgesiyle maruz kaldığı Ģiddet konusunda yardım istemeyi komikleĢtiren bir 

anlatı, her Ģeyden öte suça ortak olmaktır. 

Sağlık ortamı terörize edilmiĢken, bütün hekimler diken üstündeyken, meslek örgütümüz ve Sağlık 
Bakanlığı alınması gereken önlemleri görüĢüyor ve çalıĢıyorlarken, TRT'den ve tüm medyadan 

beklenen de kamuoyunda konuya iliĢkin bir farkındalık yaratmak üzere çalıĢmalarıdır.  
Hekime ve sağlık çalıĢanlarına sözlü ve fiziki her türden saldırının yoğunlaĢtığı bugünlerde yapılmıĢ olan 

skeç akılla da vicdanla da bağdaĢmaz! Böyle bir skeci yayınlayan TRT‟yi kınıyoruz.  
TRT‟yi hassasiyetimizi anlamaya, tüm sağlık camiasından ve izleyicilerden özür dilemeye ve sorumlu 

yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayın yapmaya davet ediyoruz. 

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyururuz. 
 

Ankara Tabip Odası 
 

 

 
ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 
8 Mayıs 2012 

   

 
ÜÇ HAFTA GEÇTĠ! ġĠDDET SÜRÜYOR! 

  
 Dr. Ersin Arslan‟ın katledilmesinden bu yana tam 3 hafta geçti. Biliyorsunuz; cinayetten iki gün sonra, 

19 Nisan 2012 tarihinde Türk Tabipleri Birliği BaĢkanı EriĢ Bilaloğlu, Merkez Konseyi Üyesi Gülriz 

EriĢgen ve Ankara Tabip Odası BaĢkanı Özden ġener, Sayın Sağlık Bakanı ile görüĢmüĢ ve aĢağıdaki 
ACĠL talepleri kendilerine iletmiĢti. O görüĢmede, TTB'nin taleplerinin tümü Bakan tarafından 

benimsenmiĢti.  
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Bu ACĠL taleplerimize iliĢkin geliĢmeler Ģöyledir: 

 
 

Talep 1. Hekime ve sağlık çalıĢanına yönelik Ģiddetin nedenlerinin ve alınması gerekli 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM‟de bir araĢtırma komisyonu kurulması. 
Bu talebimiz yeni değil. Henüz geçtiğimiz 14 Mart‟ta aynı öneriyi Meclis‟e taĢımıĢtık. Önerimiz 

muhalefet partileri tarafından meclise getirilmiĢ, ancak iktidar partisi milletvekillerince reddedilmiĢti. 
ġimdi, ancak Ersin‟i kaybettikten sonra, hekimler artık baĢlarına gelenlere tahammül edemeyecek 

noktaya geldikten sonra iktidar bu önerimizi benimsemiĢ ve komisyonun kurulması Genel Kurul‟un 25 
Nisan tarihli oturumunda kabul edilmiĢtir. 

Talep 2. TCK‟ya eklenmesini istediğimiz ve artık bugün itibariyle adı “Dr. Ersin Arslan Yasa 

Maddesi Önerisi” olan teklifin hızla gündeme alınması için gerekenlerin yapılacağının 
açıklanması. 

GörüĢmemizde Sayın Bakan, Sayın Adalet Bakanı‟yla birlikte bu öneriyi inceleyeceklerini ifade 
etmiĢlerdi. BEKLĠYORUZ. 

Talep 3. BaĢta Dr. Ersin Arslan olmak üzere görevi baĢında bu tür saldırıya uğrayan 

meslektaĢlarımızın geride kalan yakınlarının geleceklerinin güvence altına alınmasının 
sorumluluğunun yerine getirilmesi 

BEKLĠYORUZ. 
Talep 4. SABĠM (Sağlık Bakanlığı ĠletiĢim Merkezi) hattının hekimlere ve tüm sağlıkçılara 

yönelik bir Ģiddet unsuru olarak kullanılmasına son verilmesi; hattın bu yönüyle 
iĢlevlerinin gözden geçirilinceye kadar durdurulduğunun açıklanması. 

BEKLĠYORUZ. 

Talep 5. Tüm sağlık kuruluĢlarının (kamu, özel vb.) çalıĢanların sağlığı ve güvenliği 
yaklaĢımıyla Ģiddet açısından risk değerlendirmelerinin yapılması için bir genelgenin 

derhal gönderilmesi, belirlenen önlemlerin en geç iki ay içerisinde uygulamaya 
geçirilmesi. 

BEKLĠYORUZ. 

Talep 6. Politikacıların/Bakanlık üst düzey yetkililerinin hekimleri/sağlıkçıları hedef 
gösterdiğini düĢündüğümüz, değersizleĢtiren söylem ve üsluplarını gözden 

geçireceklerinin ifade edilmesi. 
BEKLĠYORUZ. 

Talep 7. Türk Tabipleri Birliği‟nin yanı sıra sağlık alanındaki örgütlerin de katıldığını 

düĢündüğümüz, izlenen sağlık politikasının sağlık alanındaki Ģiddeti arttırdığına dair 
değerlendirmelerin yapılacağı bir toplantının Sağlık Bakanı baĢkanlığında en kısa sürede 

gerçekleĢtirilmesi. 
Bu konuda Sayın Bakan, izlenen sağlık politikalarının Ģiddeti arttırdığına dair tespite katılmadıklarını, 

ancak Ģiddetin nedenlerini değerlendiren bir toplantının yapılabileceğini ifade etmiĢlerdi. BEKLĠYORUZ. 
Bu süreçte Sağlık Bakanlığı‟nın, bizlerin ancak medya aracılığıyla haberdar olabildiğimiz bazı çalıĢmaları 

var: 

-       Hekimler için Ģiddet ihbar hattı. 
Aslında böyle bir hat TTB bünyesinde 8 tabip odasında dört yıldır mevcuttur. Hazin olan Ģudur ki, 

sağlığın yöneticileri tehlikenin ciddiyetini ve giderek büyüdüğünü görmekte çok geç kalmıĢlardır. 
-       Hastane giriĢlerinde X ray cihazı, kameralar, güvenlik görevlisi sayısının artırılması.  

 

Bu önlemlerin sorun çözücü olmadığını görmek için sanırız henüz geçtiğimiz hafta yaĢanan bir örnek 
yeterli olacaktır: Geçtiğimiz hafta bütün televizyonlarda, Yenimahalle Devlet Hastanesi Acil Servisi 

kapısından koĢarak giren eli bıçaklı saldırganı ve kaçıĢan güvenlik görevlilerini hastane güvenlik 
kamerasından dehĢet içinde izledik. 

Sağlık otoritesinin Ģiddeti böyle palyatif yöntemlerle çözebileceğini düĢünmesi, biz hekimlerde ĢaĢkınlık 
ve hayal kırıklığı uyandırmaktadır. 

Bugünkü acil ihtiyacımız, öncelikle Ģiddetin gerçek nedenlerini ortaya koymaktır. 

Sağlık otoritesinin ihtiyacı da, her Ģeyi doğru yapıyorsunuz diyenler kadar, yanlıĢa iĢaret eden, 
hastanelerde, ASM‟lerde, kurumlarda, iĢyerlerinde çalıĢan hekimlerin ve elbette tehlikeyi Bakanlık‟tan 

çok uzun zaman önce görebilen meslek örgütlerinin sesine kulak vermesidir. 
Bugün Türkiye‟deki bütün hekimler, hepimiz meslektaĢımız Ersin Arslan‟a ve mesleğimize bir borcumuz 

olduğunu, meselenin bizzat kendi meselemiz olduğunu görmekteyiz, bu sorumluluğu her birimiz 

iliklerimize dek hissetmekteyiz. 
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Bu sorumlulukla bizler her hafta Salı günü Ersin‟in öldürüldüğü saatte, 12:45‟te hastane bahçemizde 

toplanacak ve yetkililere sesleneceğiz: 
UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ. 

 

Ankara Tabip Odası 
 

 
 

 

 
ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 
15 Mayıs 2012 

  
  

Bu sağlık politikalarıyla Ģiddet Ģu ya da bu biçimde kendini gösterecektir 

  
Genç arkadaĢımız Dr.Ersin Arslan‟ı toprağa vereli dört hafta oluyor. Bildiğiniz gibi bu son derece üzücü 

kaybın ardından yeni can kayıpları yaĢamayalım, sağlıkta Ģiddete yeni kurbanlar vermeyelim diye bir 
yol haritası belirlemiĢtik. Yaptığımız görüĢmede taleplerimizi makul karĢıladığını belirten Sağlık 

Bakanı‟na da söz konusu taleplerin tamamı yerine getirilene kadar konunun takipçisi olacağımızı 

belirtmiĢtik. Bugün burada, tam da meslektaĢımızın öldürüldüğü Ģu saatlerde sizlerle buluĢarak 
sözümüzün arkasında durduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz. 

Bu talepleri bir kez daha tekrarlamıyoruz çünkü muhataplarının artık ezbere bildiğini düĢünüyoruz. 
Düne kadar yalnızca, hekime ve sağlık çalıĢanına yönelik Ģiddetin nedenlerinin ve alınması gerekli 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM‟de bir araĢtırma komisyonu kurulması talebimiz karĢılık 
bulmuĢtu. Dün yani 14 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı taleplerimizden birini daha yerine 

getirerek bir “ÇalıĢan Güvenliği Genelgesi” yayınladı. Taleplerimizin kısmen ve geç de olsa karĢılık 

görmesi bizleri hem sevindirmiĢ ve hem de Ģiddetin son bulması doğrultusunda son derece haklı ve 
meĢru bir mücadele vermekte olduğumuz inancımızı pekiĢtirmiĢtir. 

Bununla birlikte, söz konusu genelgenin mantıksal kurgusunda Ģiddeti üreten sağlık ortamına yine 
değinilmemiĢ, sağlıkta dönüĢüm yol aldıkça belirginleĢen hekime ve sağlık çalıĢanlarına yönelik Ģiddet 

olgusu arasındaki neden-sonuç iliĢkisi yine dıĢarıda bırakılmıĢtır. 

Sağlıkta Ģiddet tek baĢına bir genel asayiĢ sorunu değildir ve tam da bu nedenle asayiĢ önlemleri 
alınarak ortadan kaldırılamaz, dahası kaldırılamamıĢtır. 

ÇalıĢan Güvenliği Genelgesinin ilk paragrafında sağlık çalıĢanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek 
motivasyonla çalıĢmasının sağlanmasının Sağlıkta DönüĢüm Programının temel hedeflerinden olduğu 

belirtilmektedir. B bendinde ise, “…çalıĢma ortamından kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi 

amacıyla Ģiddet ve iletiĢim konularını da kapsayacak Ģekilde risk değerlendirmesi yapılarak gerekli 
tedbirlerin alınması” önerilmektedir. 

Sağlık Bakanlığı ile aramızdaki görüĢ ayrılığı iĢte bu iki cümlede özetleniyor aslında. Bizce hekimleri ve 
sağlık çalıĢanlarını tükenmenin eĢiğine getiren performans ve ciro baskısı altında çalıĢmak durumunda 

bırakılmak, yani sağlıkta dönüĢümdür. Bu baskı altında yüksek motivasyonla nasıl çalıĢılabilir? Bu 
sağlık politikalarıyla devam edildiği sürece, istediğiniz kadar teknik risk analizleri yapın Ģiddet Ģu ya da 

bu biçimde kendisini gösterecektir. Genelgenin 3. Maddesinin C bendindeki ifadeye de dikkatinizi 

çekmek isteriz: Bu maddede “...hasta mahremiyeti dikkate alınmak Ģartıyla, kurumların tüm alanlarını 
gözetleyebilecek Ģekilde güvenlik kameraları yerleĢtirilecek ve kamera görüntüleri sürekli takip 

edilecektir. ġüpheli durumlara ve kiĢilere bu konuda eğitilmiĢ özel güvenlik elemanları anında 
müdahale edecektir” deniliyor. Burada çalıĢan mahremiyetinin nasıl korunacağı da belirsizdir. 

ÇalıĢan Güvenliği Genelgesinde belirtildiği gibi iletiĢim becerilerimizi geliĢtirmiĢ, öfke kontrolü eğitimi ve 

öfkeli hasta ve hasta yakınıyla iletiĢim eğitimi almıĢ ve hatta gerekirse Ģiddet davranıĢına karĢı tedbir 
eğitimleri de almıĢ olduğumuzda Ģiddetle karĢılaĢmayacağımıza inanan var mı?  On yıl içinde zayıflayan 

iletiĢim becerilerimizden dolayı mı bugün her hafta yeni bir Ģiddet olayı ile karĢılaĢıyoruz? 
Sağlık politikaları değiĢmeden Ģiddetin ortadan kalkmayacağına Bakan da inanıyor olmalı ki, son çare 

olarak “hizmetten çekilme”yi dahi önerebiliyor. 
SABĠM konusundaki haklılığımız ise bir kez daha ortaya çıktı. Genelgedeki SABĠM maddesinde “...soyut 

nitelikte olan, Ģikayet sahibinin adı ve adresi belli olmayan veya personelin kusuru bulunmadığı açıkça 

görülen ihbar ve Ģikayetler değerlendirmeye alınmayacaktır” denilerek bugüne kadar tam da böyle 
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yapıldığı ilk kez bu açıklıkta itiraf edilmiĢ oluyor. Bu örtük itiraftan sonra bu kez daha da güçlü biçimde 

SABĠM‟in kaldırılması gerektiğini vurgulayabiliriz. 
Sevgili meslektaĢlarım, sevgili sağlık çalıĢanları 

Taleplerimizin tamamı yerine getirilene ve Sağlıkta Yıkım Programı son bulana kadar mücadelemiz 

sürecektir.  Bize kulak veren, bizi destekleyen tüm dostlarımıza ve değerli basın mensuplarına da 
teĢekkür ederiz. 

 
Ankara Tabip Odası 

 

 

 

ANKARA TABĠP ODASI 
BASIN AÇIKLAMASI 

17 Mayıs 2012 

 
Okul Sütü Projesi Ve Kamusal Sorumluluk Gereği Bugünün Beklentileri 

Ankara Tabip Odası ve konuyla ilgili diğer örgütler tarafından henüz iki ay önce tamamlanmıĢ ve 
kamuoyu ile paylaĢılmıĢ olan süt konulu çalıĢmada da çok net belirtildiği gibi, halen kiĢi baĢına yılda 26 

litre gibi çok düĢük bir miktar olan süt tüketimini artırmak sağlıklı bir toplum için gerekliliklerdendir. 

Okul çağı çocuklarının günde en az iki su bardağı süt içmesi sağlıklı beslenme açısından önerilmektedir. 
Okullarda süt dağıtımı da gelecek nesilleri gözeten bir sosyal devlet için yerinde bir eylemdir. Okul sütü 

uygulamasıyla herkesin sağlıklı süte eĢit ve ücretsiz bir Ģekilde ulaĢması da Ankara Tabip Odası‟nın 
gıda güvencesi kapsamında öteden beri önerdiği, savunduğu bir konudur. Sütün sağlıklı olmasına 

iliĢkin her türlü belirsizlik ise süt tüketiminden uzaklaĢmaya neden olacaktır. 
O nedenle; 

1.    Üretimden tüketime sağlıklı-güvenli süte ulaĢımın kesintiye uğrayıp uğramadığına iliĢkin 

incelemeler kamu otoriteleri tarafından hızla yapılarak bütün ayrıntılar olanca saydamlıkla kamuoyu ile 
paylaĢılmalıdır. Aksi takdirde toplumda oluĢan kafa karıĢıklığının giderilmesi olanaklı olmaz, olamaz. 

Doğan güven bunalımının korkulan en önemli yansıması bireylerin süt tüketiminden uzaklaĢması olur 
ki, bu da hiç kimsenin istemediği bir durumdur. 

2.    Sütün sağlıklı olup olmadığına iliĢkin olarak testlerin bağımsız akredite laboratuarlarda da 

gerçekleĢtirilmesi gerekir. Ġnceleme sonucunda olumsuzluklar çıkarsa (örneğin bozulmuĢ süt, vb.) bu 
konunun da bütün açıklığı ile paylaĢılmalıdır. Devlet, halkın sağlığından sorumludur (Anayasa md.56). 

3.    Okul sütü projesinin sağlıklı ve güvenli sürdürülebilirliği konusunda yöntem (maliyet, ihale, 
dağıtım, vb.) kamuoyu ile açıklık ve saydamlıkla paylaĢılmalıdır. 

4.    Basına yapılan açıklamalar kiĢisel değil, kurumsal olmalıdır. Bilgilendirmeler, kamusal otoriteleri 

temsil eden yetkililer, süt ve sağlık/hastalık konularında yetkili olduğu kabul edilen kurumsal 
sorumlularca yapılmalıdır. Halkın bilgilenme hakkı olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. 

5.    Süt içimi, gıda güvenliği/güvensizliği gibi konularda bilgilendirmeler meslek örgütleri (sağlık 
meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri) tarafından yapılmalıdır. KiĢisel açıklamalar, yorumlar bilgi kirliliği 

yaratabilmektedir.  
6.    Kamuoyu da, kiĢisel açıklamalardan çok kurumsal temsilcilerin açıklamalarını dikkate almalıdır.  

7.    Proje, anlaĢıldığı kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı‟nındır. Ancak uygulamanın sağlıkla ilgili boyutu 

son derece öndedir. Bu nedenle MEB ve Sağlık Bakanlığı iĢbirliği zorunludur. YaĢanan bu ciddi sorunun 
yinelenmemesi için sistemli bir iĢbirliğinin kurulması ve bu aĢamaların da kamuoyu ile paylaĢılması 

beklenmektedir (5996 sayılı gıda yasası md. 4/5). Aksi durum, özellikle kriz anlarında süreci 
yönetilemez hale getirmektedir. 

Sonuç olarak; Ankara Tabip Odası‟nın en önemli beklentisi en üst düzeyde saydamlıktır. Kamu 

otoritesinden; elbette hasta mahremiyeti korunmak Ģartıyla, her bir hastanın klinik ve 
laboratuar verilerini, hastaların sınıf, okul ve Ģehirlere göre dağılımını, konuya iliĢkin 

olarak yapılan bütün değerlendirme, inceleme, uygulama ve yaptırımları kamuoyuyla tüm 
ayrıntılarıyla paylaĢması beklenmektedir. Bu sayede kampanyanın güven içerisinde sürdürülmesi 

de mümkün olacaktır. Bu beklentiler karĢılanamaz ise, OKUL SÜTÜ UYGULAMASI baĢlayamadan 
bitmek zorunda kalabilir. Bu da, ülkemizde süt tüketiminin artmasının önünde ciddi bir engel olur.  

Süreci büyük bir duyarlılıkla izlediğimizi basın ve kamuoyuyla paylaĢırız. 

Saygılarımızla 
 

Ankara Tabip Odası 
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ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 

28 Mayıs 2012 

 

Kadının bedeni üzerinden topluma nizam verme hevesinden vazgeçilmelidir! 

 

Basına ve kamuoyuna, 

 

Kürtaj, koĢulları yasayla ve tıbbi gereklere veya kadının tercihine göre düzenlenmiĢ bir tıbbi iĢlemdir. 

Bu iĢlemi uygulatıp uygulatmamaya kadın tek baĢına karar verir; öyle olmalıdır. Ankara Tabip Odası 

olarak bu konuda uzun medikal, legal ve etik tartıĢmaları yersiz buluyoruz. Bu tartıĢmalar bireysel hak 

ve özgürlüklere müdahale anlamını taĢır. 

Buradaki temel sorun bir yaklaĢım, bir kavrayıĢ ve algılayıĢ sorunudur. Ancak yurttaĢı, özelde de kadını 

birey değil kul olarak gören anlayıĢ ona yapması gerekeni, neyin doğru neyin yanlıĢ olduğunu 

söylemeye kalkar. KuĢkusuz ki, ileri demokrasi diye buna denmemektedir. 

 

Sayın BaĢbakan‟a bu cümleleri kurduran motivasyonun, "genç ve dinamik nüfus hayali" olduğu 

anlaĢılmaktadır. Biz bunu "sermaye için ucuz emek ihtiyacı" diye yorumluyoruz. Zira bildiğimiz 

kadarıyla iĢçi bulamayıp kapanan fabrika yok ülkemizde. Yanıldıkları nokta Ģu ki; Türkiye'nin huzuru ve 

refahı, tüm yurttaĢları kendi iradeleri olan özgür birer birey olarak kabul etmekle, ifade özgürlüğüyle, 

adaletli bir çalıĢma rejimiyle, adil bir paylaĢımla, herkesin eĢit koĢullarda ve nitelikli eğitim ve sağlık 

hizmeti almasıyla sağlanabilir. Bunların hiçbirisi için ise "genç ve dinamik nüfusa" ihtiyaç yoktur.  

Siyasetçiler kadının canı, emeği, bedeni, ruhu ve hayatı üzerinden topluma nizam verme ve devlet 

yönetme hevesinden, aile içinde erkeğe kadına hükmetme görevi vermekten, kadın ve birey üzerindeki 

her türlü baskıdan, Ģiddetten, kamplaĢtırmadan vazgeçmelidir. Herkesin canının yandığı bir ülkede 

halkın huzur ve refahından söz edilemez. 

 

 

Ankara Tabip Odası 

 

 

ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 
29 Mayıs 2012 

    
Dr. Ersin Arslan altı hafta önce katledildi. Tüm taleplerimiz yerine getirilene kadar bu iĢin takipçisiyiz! 

Hekime, sağlık çalıĢanına yönelik Ģiddet yaygınlaĢtı, yaygınlaĢtı ve en nihayet bundan 6 hafta önce 

meslektaĢımız Dr. Ersin Arslan tam bu saatte bir hasta yakını tarafından katledildi. 
Bizler, içimizden birinin baĢına bunun geleceğini biliyorduk. Ama yetkililere, sorumlulara Ģiddetin 

geldiği noktayı bir türlü anlatamıyorduk. 
Yıllardır sağlıkçıya yönelik Ģiddeti görmezden gelenler artık Ģiddeti bir olgu olarak kabul ediyorlar. 14 

Mayıs‟ta sağlık çalıĢanlarını korumak üzere bir genelge yayınlandı. Ġyi niyetle hazırlanmıĢ olduğundan 

kuĢku duymuyoruz; ancak bu genelgenin sağlık çalıĢanlarını koruyamayacağı çok açık. 
Kameralar, iki kapılı odalar, güvenlik görevlileri gibi tedbirlerden hiçbirisi saldırıyı önleyemez, olsa olsa -

Ģanslıysak- darpın Ģiddetini hafifletebilir. 
Yetkililer, sorumlular önce Ģu sorunun yanıtını samimiyetle versinler. Eskiden de hastanelerde 

kuyruklar vardı; saatlerce beklenirdi, beĢ dakikalık muayeneler yeterli gelmez, hastalar hastanelerden 
mutsuz ayrılırlardı. Ama kimsenin aklına doktora, hemĢireye saldırmak gelmezdi kolay kolay. Ne oldu? 

Ne oldu da sağlık hizmetlerinin bu kadar iyileĢtiği söylenirken hasta yakınları, hastalar bizlere bu kadar 

hınçla, öfkeyle saldırmaya baĢladılar? 
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Ġki Ģey oldu. Birincisi; siyasetçiler doktora, sağlıkçıya karĢı öyle bir dil ve üslup kullandılar ki bizler 

saldırılabilir, vurulabilir, öldürülebilir insanlar olduk. Ġktidar bizlere yönelik Ģiddeti meĢrulaĢtırdı. Ġkincisi; 
halka televizyonlardan yapılan reklam bir masaldan ibaretti: sağlık sistemindeki müthiĢ dönüĢüm 

masalı. Halk televizyonda gördüğünü gerçek hayatta bulamayınca aldatılmıĢlığın, kandırılmıĢlığın 

öfkesiyle hizmeti verene saldırdı. 
Bizler sağlık alanındaki Ģiddetin, sağlıkta yıkım programının bir sonucu olduğunu biliyoruz. O nedenle 

dönüĢümün icracılarına tehlikeyi bir kez daha haber veriyor ve uyarıyoruz: çok hasta bakılsın da nasıl 
bakılırsa bakılsın mantığıyla çok para kazanabilirsiniz; ama o Ģartlarda iyi hekimlik olmaz ve bu durum 

halkın sağlığını tehdit eder. 
 Değerli Basın Mensupları, 

Ankara Tabip Odası üç haftadır Ankara‟daki hastanelerde hekimlerle buluĢmakta ve Ģiddetin nedenleri 

ve çözüm önerilerini tartıĢmaktadır. Sağlık Bakanlığı hastanelerinin pek çoğu ise, bu toplantıların 
gerçekleĢtirilmesi için toplantı salonlarının kullanılması iznini henüz vermemiĢtir. Sağlığın yöneticilerini 

bu hafta bir kez daha samimi olmaya ve sorumlu davranmaya çağırıyoruz. 
Değerli Basın Mensupları, 

BaĢbakan‟ın kürtaj ve sezaryen konulu açıklaması da bir Ģiddet deklarasyonudur. Bu açıklamada 

hekimlere ve kadınlara “cinayet iĢliyorsunuz” denmektedir.  ġiddet bugün ülkemizde her alanda 
egemendir ve adeta devleti yönetme biçimi olarak kullanılmaktadır. Kadınlar, baskı ve Ģiddetle 

toplumsal hayattan uzaklaĢtırılmakta ve siyasi iktidarın kendileri için biçtiği toplumsal role 
zorlanmaktadır. Kadının bedeni -hiç tartıĢmasız- yalnızca kendisine aittir. Mesele bu kadar nettir. 

Bu açıklamalarla hekimler de bir kez daha yönetici Ģiddetine maruz kalmıĢlardır. BaĢbakan günlerdir 
hekimlere “katil” demekte, Sağlık Bakanı “gereksiz yere” sezaryen yapan hekimlerin peĢine düĢtüğünü 

açıklayarak doktorları tekrar tekrar hedef göstermektedir. 

 
Dr. Ersin‟in ardından Bakan‟a ilettiğimiz taleplerin altıncısı “Politikacıların/Bakanlık üst düzey 

yetkililerinin hekimleri/sağlıkçıları hedef gösterdiğini düĢündüğümüz, değersizleĢtiren söylem ve 
üsluplarını gözden geçirmeleri.” idi. Maalesef değil gözden geçirmek, her geçen gün üzerine yeni 

örnekler eklendiğine tanık oluyoruz. Bizlerin artık, sağlık ortamını yersiz ve haksız biçimde geren, 

hekimleri hedef haline getiren bu tarz ifadeleri kimsenin ağzından duymaya tahammülü kalmamıĢtır. 
Siyasi iktidarı ve Sayın Bakan‟ı bir kez daha Ģiddete karĢı gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Çağrımız 

acil bir çağrıdır. Tehlike çok büyüktür. 
Altı hafta önce bugün bu saatte yitirdiğimiz sevgili meslektaĢımız Dr. Ersin Arslan'ı bir kez daha saygı 

ve sevgiyle anıyoruz. 

Onun katlini, cinayetin nedenlerini unutmayacağız, unutturmayacağız. 
  

 Ankara Tabip Odası  
 

 

 

 

 

 

ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 
30 Mayıs 2012  

Sezaryen, kürtaj, Uludere; hekimleri, hastaları, sağlığı kullanmak: 

 HĠÇ OLMAZSA SINIRI YOK MU?  
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti BaĢbakanı, 26 Mayıs 2012‟de basına yansıyan bir açıklamada bulundu 

ve özetle Ģunları söylemiĢ oldu: 
 •          Sezaryenle doğum; ülkenin nüfusunun artmaması için ve para kazanmak için yapılan bir 

iĢlemdir. 

 •          Kürtaj ile gebeliğin sonlandırılması ile yeni doğmuĢ bir bebeği öldürmek arasında fark yoktur; 
her ikisi de cinayettir. 

 •          Kürtaj ile gebeliğin sonlandırılması, sezaryen “bu milleti” dünya üzerinden “silmek” için 
uygulanan planın bir parçasıdır. 

 •          Uludere‟de 34 kiĢinin öldürülmesi bir cinayettir. Kürtaj giriĢimi bir cinayet biçimidir.  

 Dolayısıyla bir kürtaj giriĢimi ile Uludere olayı birbirine eĢ derecede ağır ahlaki sorunlardır. 
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Bu sözler üzerine; “Tam olarak ne söylenmeye çalıĢıldı?”, “KiĢisel görüĢ mü açıklandı?”, “Sezaryen nasıl 

bir nüfus planlaması aracıdır?”, “Bir “milleti” yeryüzünden silmek mümkün müdür?”, 
hekimler/sağlıkçılar nelere “alet” oluyor? gibi sorular doğması üzerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

Fatma ġahin ertesi gün basına bir açıklama, daha doğrusu tercüme yaptı: „BaĢbakan sezaryenden söz 

ederken elbette anne ve bebek yaĢamının kurtarılması için tıbben zorunlu olduğu durumlar dıĢında 
yapılan giriĢimler kastediyordu‟. „Gebeliğin sonlandırılmasına dair görüĢleri ise, korunmasız cinsel 

iliĢkiyle oluĢan gebelikler ile ilgiliydi‟ 
Meseleye akıl ve bilimin penceresinden bakmakta ve yanlıĢ bilgileri düzeltmekte yarar görüyoruz. 

 Dünyada anne ölümlerinin üçte bire yakını güvenli olmayan düĢüklerin sonuçlarına bağlı olarak ortaya 
çıkmaktadır. DüĢüklerle/kürtajla ilgili katı yasaklamaların olduğu ülkelerde yasa dıĢı ve güvenli olmayan 

koĢullarda giriĢimler/düĢük talebi ve baĢvuruları artmaktadır. 

 Ülkemiz geçmiĢte modern yöntemlerle korunamadığı ve sağlıklı koĢullarda kürtaj yaptıramadığı için 
kendi kendine çocuğunu düĢürmeye çalıĢan birçok kadının ölümüne Ģahit olmuĢtur.  Nüfus artıĢının 

teĢvik edildiği dönemlerde Sağlık Bakanlığı‟nın bünyesinde oluĢturduğu komisyonun hazırladığı raporda 
sağlıksız koĢullarda gerçekleĢtirilen kürtajların yüksekliğine vurgu yapılmakta ve anne ölümlerinin 

yüksekliği arasında iliĢki kurulmaktadır.  

Ülkemizde 1983 yılında kabul edilen 2827 sayılı Aile Planlaması yasası ile üreme hakkı ile ilgili önemli 
geliĢmeler sağlanmıĢ, Türkiye‟de kadın sağlığında çok olumlu geliĢmeler gerçekleĢmiĢ ve anne ölümleri 

dramatik bir biçimde azalmıĢtır. ġimdi bu yasanın değiĢtirilmesi planlanmaktadır. Bu plan adım adım 
ülkemizin hafızasında kamu yararına ne varsa silinmesi ve hafızanın yeniden yaratılması çabalarının bir 

parçasıdır.  
Yasa sonrası en önemli kazanımlardan biri seksenli yıllarda anne ölümlerinin en temel nedeni olan 

istenmeyen gebeliklerin tıbbi olmayan yaklaĢımlarla sonlandırılmasının azalması olmuĢtur. Yasa sonrası 

isteyerek düĢüklerin artabileceği yönünde ortaya atılan endiĢelerin yersiz olduğu zaman içerisinde 
görülmüĢ ve isteyerek düĢük hızının doksanlı yıllardan itibaren belirgin bir biçimde azaldığı izlenmiĢtir. 

Sayılarla ifade etmek gerekirse 1993 yılında 100 gebelikte 18 iken 2008 yılında 100 gebelikte 10‟a 
gerilemiĢtir.  2008 yılında dönemin BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 

“KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI ĠLE ĠLGĠLĠ GERÇEKLER” baĢlıklı raporunda da belirtildiği gibi; 

“isteyerek düĢükleri daha da azaltmanın yolu, onu yasa ile yasaklamak olmayıp, gebeliği önleme 
yöntemlerinin yaygın ve ulaĢılabilir olarak verilmesidir”. Dolayısıyla kürtaj hakkı kadınlar için bir yaĢam 

hakkıdır. 
Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının en çarpıcı sonucu sağlık hizmetlerinden yararlanmada ortaya 

çıkmakta, kadının statüsünün düĢük olması en fazla doğurganlık davranıĢını etkilemektedir.  Üreme 

hakları ile ilgili uluslar arası geliĢmeler, insanların üreme yeteneğine ve bunu ne zaman ve nasıl 
gerçekleĢtireceklerine karar verme özgürlüğüne sahip oldukları noktasında birleĢmektedir. Buna göre, 

bireylerin ve çiftlerin çocuklarının sayısı ve aralığına özgür ve sorumlu bir biçimde karar vermelerine 
olanak sağlanmalıdır. Bu amaçla gerekli bilgiye sahip olabilmeleri, üreme ve cinsel sağlık standardına 

en iyi düzeyde ulaĢabilmeleri, Ģiddet, baskı ve ayırımcılık olmaksızın kararlarını verebilmeleri ve üreme 
çağı boyunca üreme sağlığı hizmetlerinden yararlanabilmeleri temel insan hakları kapsamında ele 

alınmaktadır.  

Ġstenmeyen gebeliklerin oluĢmaması için Aile planlaması hizmetlerinin nitelikli ve eriĢilebilir olması 
gerekir. Sağlıkta DönüĢüm programı ile gündeme gelen katkı, katılım payları, kullanıcı ödentileri bu 

hizmetleri de bedelli hale getirmiĢtir. Ülkemizde doğurgan çağ kadınların % 27‟si geri çekme gibi etkin 
olmayan geleneksel bir yöntemle korunmakta, % 26‟sı ise hiçbir yöntem kullanmamaktadır. Bu veriler 

ülkemizde istenmeyen gebeliklerin olma olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir.  

Öte yandan uygulanan sağlık politikaları nedeniyle Aile Planlaması hizmetlerinde karĢılanmayan 
gereksinim hızla artmaktadır. KarĢılanmayan gereksinim demek istenmeyen gebelik riski demektir. 

Hem Hükümetin uyguladığı sağlık politikalarıyla aile planlaması hizmetleri de dahil birinci basamağı 
ücretli hale getireceksiniz, aile planlaması hizmetlerinde karĢılanmayan gereksinim artacak, hem de 

istemediği halde kadınlar doğurmak zorundadır diyeceksiniz. Bu kabul edilebilir bir yaklaĢım değildir. 
Çünkü biliyoruz ki kürtajın yasak olduğu ülkelerde kadın ölümleriyle sonuçlanan uygun olmayan 

koĢullarda kürtaj giriĢimleri söz konusudur. Bu nedenle temel bir insan hakkı olan üreme hakkı 

kapsamında üremenin zaman ve sıklığına karar verme ve istenmeyen gebeliğin sonlandırılması hakkı 
aynı zamanda kadınların yaĢam hakkıdır. 

  
Tarih boyunca kadınların cinsellikleri ve doğurganlıkları denetlenerek nüfus politikaları oluĢturulmuĢtur. 

Nüfusu arttırma ve azaltma giriĢimleri kürtajın yasaklanması veya serbest bırakılması giriĢimleriyle 
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paralellik taĢımaktadır. Tarihte faĢizmin hüküm sürdüğü ülkelerde aile planlamasının da 

engellenmesinin söz konusu olduğunu biliyoruz, bir sonraki hamlenin bu olacağı kaygısını taĢıyoruz. 
Kürtajı yasaklama giriĢimi kadını birey olarak görmeyen bir anlayıĢın sonucu olarak, kadının bedenini, 

cinselliğini, doğurganlığını denetleme arzusudur. Bu denetim aile içinde erkek Ģiddeti yoluyla 

sürmektedir. Devlet de zor yoluyla kadının bedenini ve cinselliğini denetleme arzusunu ifade 
etmektedir. Kadın bedeninin denetlenmesi, yeni muhafazakarlığın 3- 5 çocuk yoluyla kadınları eve 

kapatma, aile yoluyla denetleme ve devletin ortadan kalkan sosyal rolünü kadınların sırtına yıkma 
giriĢiminin de bir parçasıdır. Eve kapatılan kadının görünmez kılınan emeği ile devletin çocuk, yaĢlı, 

hasta bakımı gibi tüm sosyal sorumluluklarını taĢıması beklenecektir. Eve kapatılan kadın birey olarak 
kendini gerçekleĢtirme, ifade etme olanaklarından yoksun kalacak, ekonomik açıdan eĢine bağımlı 

olacaktır. 

Sezaryen normal doğumla gerçekleĢemeyen doğumlarda annenin ve bebeğin sağlığını korumak 
amacıyla uygulanması gereken cerrahi bir giriĢimdir. Asla normal doğuma ne anne ne bebek sağlığı 

açısından üstün değildir.  
Türkiye‟de sezaryen oranları 1988‟de %5.7, 1998‟de %21 ve 2010 yılı itibariyle %45‟in üzerinde olup 

gerçekten de oran olarak dünyada en önde gelen yüksek oranlar arasındadır. OECD verilerin göre 

Türkiye‟de sezaryen oranı 2006‟da %29.7 iken 2009 yılında %42.7‟ye yükselmiĢtir. Bu artıĢ ne 
tesadüftür ki sağlıkta dönüĢüm programına denk gelmektedir. Sağlıkta dönüĢüm programının hastayı 

müĢterileĢtiren, müĢteri memnuniyetini en öne koyan, performans puanları/ciro endeksli, talebi 
kıĢkırtan, ameliyat sayılarının artıĢıyla övünen, özel hastane patlaması yapan süreciyle iliĢkisi 

değerlendirilmelidir. 
Ancak sezaryen uygulamasını cinayetle eĢleĢtirmek sınır ötesi müdahaledir. Çünkü tıbbi gereklilikle 

uygulanan sezaryen doğumlar annenin ve bebeğin yaĢamını kurtarmak için eldeki en önemli olanaktır. 

Sağlık hizmetini talep/kar üzerinden değil, gereksinimler üzerinden kurgulamadıkça sorunları çözmek 
olanaksızdır. BaĢbakan haksız yere hekimleri hedef göstermekte ve sağlıkta artan Ģiddeti daha da 

arttıracak bir söylemin baĢ aktörü olmaya devam etmektedir. 
Sonuç olarak sezaryen, kürtajla gebeliğin sonlandırılması ve yaĢamın değerine dair tartıĢmalar Tıp Etiği 

alanında da sürmektedir. TartıĢmaya herkes katılabilir; fikrini söyleyebilir. Katılanlar belli makamlardaki 

kiĢilerse beklenti bilgiye dayalı ve sorumlu bir yaklaĢımla tartıĢmaya dahil olmalarıdır.  
Bir kez daha bilinmelidir ki istenmeyen gebeliğin sonlandırılması bir sağlık hizmetidir. Sağlık hizmetidir; 

çünkü anne ölümlerini ciddi biçimde azaltır.  Bu nedenle biz hekimler bu hizmeti sunmaya yasalar 
çerçevesinde devam edeceğiz. Bunu yaptığımız için ne biz cani olacağız, ne de hastalarımız. 

Hiçbir bilimselliği olmayan “üç çocuk-beĢ çocuk” söylemiyle kadınları istemleri dıĢında çocuk 

doğurmaya zorlamak, zaten dezavantajlı konumdaki kadınları daha da güçsüzleĢtirmek, 
sağlıksızlaĢtırmak anlamına gelmektedir. 

Hastalarımızın haklarını ve hekimlik onurunu savunmaya devam edeceğiz. 
Ve sürekli tekrarlayacağız: 

Bizlere ve gebeliğini sonlandıran kadınlara cani diyerek,  
“Milleti ortadan kaldırıyorlar” diyerek, 

ULUDERE‟DEKĠ KATLĠAMI UNUTTURAMAZSINIZ.  

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 
Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 

Ankara Tabip Odası  
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği 
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ANKARA TABĠP ODASI 

SES ANKARA ġUBESĠ 

BASIN AÇIKLAMASI 

8 Haziran 2012 

 

 

 

SAĞLIK HAKKI MÜCADELESĠ VERMEK SUÇ, 

BU MÜCADELEYĠ VERENLER SUÇLU MU? 

EĞER SUÇSA BĠZ DE SUÇLUYUZ! 

 

Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Hakkı Engellenemez….! 

 

PuĢi taktığı için 30 yılın üzerinde hapis cezası istemiyle yargılanıp 11 yıl hapis cezasına çarptırılan 

üniversite öğrencisi Cihan KIRMIZIGÜL‟den sonra; 13 Mart 2011 günü Ankara‟da yapılan “ÇOK 

SES TEK YÜREK” Sağlıkçı Mitingi‟ne katılan tıp fakültesi öğrencisi, sendikamız öğrenci 

komisyonu ve TÖK üyesi Zülküf AKELMA, mitingde Kürtçe sözlü bir marĢı söyleyenlere 

katıldığı için yargılanıyor. Önceki gün sabah saatlerinde, Ankara merkezli ve eĢzamanlı operasyonla 

gözaltın alınan büyük bölümü tıp fakültesi öğrencisi, elliye yakın öğrencinin savcılık sorguları halen 

devam etmektedir. 

 

AKP‟nin “Ġleri Demokrasi” dediği bu olsa gerek. Ustalık dönemini ustaca yöneten hükümet, usta bir 

faĢizm uyguluyor: 

  

 YayınlanmamıĢ kitap yazarlarını,  

 Deresine, suyuna, çayına, evine, toprağına sahip çıkanları, 

 “Parasız Eğitim” isteyen gençleri, 

 Sendika üye ve yöneticilerini, 

 SeçilmiĢ milletvekili, belediye baĢkanı ve siyasileri, 

 Yazarları, aydınları, öğretim üyelerini, avukatları 

 

tutuklayarak devre dıĢı bırakan, bu yolla toplumun tüm kesimlerini baskı altına alan, sindirmeye 

çalıĢan AKP, Ģimdi de puĢileri, marĢları yargılamakta; Ģiirleri, resimleri, heykelleri propaganda aracı 

saymakta, tiyatro ve tiyatrocuları özelleĢtirme tehdidi ile baskı altına alarak seslerini kesmeye 

çalıĢmakta, Hava Yolları ĠĢçilerini susturmak için grev yasağı getirmektedir. Toplumsal Cinsiyet 

mücadelesi veren KESK‟li kadınları tutuklayan anlayıĢ, Ģimdi de geleceklerine sahip çıkan, sağlık hakkı 

mücadelesi veren sağlıkçı öğrencilerini hedefine almıĢtır. Bunu bir baĢka alana yönelik baskı, gözaltı ve 

tutuklamanın izleyeceğini söylemek de kehanet olmayacaktır. 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Öğrenci Komisyonu ve Türk Tabipleri Birliği Tıp 

Öğrencileri Kolu üyesi olan arkadaĢlarımıza yönelik yapılan operasyon "KCK Halk Sağlığı" biriminde 

olan öğrencilere yönelik yapıldığı belirtiliyor. Bu durum bize gösteriyor ki; AKP iktidarı, muhalefeti ezme 

araçlarından biri haline getirdiği "KCK Operasyonlarıyla‟‟ geleceğin sağlıkçılarını, ebelerini, doktorlarını 

henüz öğrencilik yıllarında susturmayı, sağlık hakkı mücadelesini engellemeyi hedefliyor. Çünkü 

gözaltında alınan arkadaĢlarımızın çoğu Kürt olmasının yanında, toplumda yaĢanan sorunlara, 
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gelecekte yapacakları mesleğin sorunlarına duyarlı olan, halkın parasız sağlık hizmeti alabilmesi için 

mücadele yürüten arkadaĢlarımızdır 

 

Kürt Sorunu‟nun Demokratik-BarıĢçıl çözümünü rafa kaldırıp, bugüne kadar kat edilmiĢ mesafeyi hiçe 

sayan, Roboski‟de çoğu çocuk 34 genci katleden ve bunu Kürtaj yasağı tartıĢmalarıyla boğmaya 

çalıĢan, Pozantı Ceza Evi‟ndeki çocuklara cinsel tacizi görmezden gelen, bunun devamına göz 

yuman, KESK‟li 9 Kadın baĢta olmak üzere, bizi mücadelemizden alıkoymak için 38 

KESK‟liyi hapiste tutan anlayıĢ; Ģimdi de gençleri, geleceğin tabip odaları ve SES üyelerini, 

tıp, diĢ hekimliği, ebelik öğrencilerini susturmak için uydurma gerekçelerle gözaltına 

almaktadır. Gözaltıların final sınavlarının olduğu bu dönemde yapılmıĢ olması manidardır, 

AKP‟nin eğitime ne kadar değer verdiğini göstermektedir ve öğrencilerin mağduriyetini 

daha da arttırmaktadır. Bununla üniversite öğrencilerinin eğitim hakkı engellenmektedir. 

 

TTB ve SES olarak; hekimler ve sağlık, sosyal hizmet emekçilerinin hak mücadelesini verirken, halkın 

kamu hizmetine ulaĢmasını engelleyen kamu hizmetlerinin ticarileĢtirilmesine karĢı, ama aynı zamanda 

demokrasi mücadelesini de sürdürmeye kararlıyız. 

 

Öncelikle gözaltındaki öğrencilerin sınav hakkını gasp eden bu iĢlemin derhal 

durdurulması için ĠçiĢleri ve Adalet Bakanı‟na çağrıda bulunuyoruz.  

 

Ayrıca; AKP politikalarına karĢı mücadele eden herkesi bir örgütle iliĢkilendirerek yargılayan bu anlayıĢa 

dur demenin zamanı gelmiĢtir, geçmektedir. Bu anlayıĢa karĢı mücadeleye devam etmeye kararlı 

olduğumuzu tekrar vurguluyor, tüm emek, meslek ve demokrasi güçlerini bu mücadelede yanımızda 

olmaya, AKP‟nin bu keyfi ve hukuksuz uygulamalarına karĢı çıkmaya çağırıyoruz.                                   

            

 

ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 

16 Haziran 2012 

 

Ankara‟nın En Genç Hastanesi Yıkılıyor! 

Her Ģeyin baĢı sağlık ama her Ģeyden önemlisi PARA! 

SSK tarafından 1997 yılında tamamlanan Etlik Ġhtisas Hastanesi, kurumun kendi arazisi üzerinde 

yapılmıĢtı. Sigortalı hastalara nefroloji, kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi, hemodiyaliz gibi branĢlarda 

hizmet vermek için kurulan hastane o tarihten bugüne hem Ankara‟ya hem de Ankara dıĢından gelen 

hastalara çok önemli hizmetler verdi.  

Daha 15 yıllık bir geçmiĢi olan Etlik Ġhtisas Hastanesi, 2012 Temmuz ayı sonunda Astaldi-Türkerler 

ortaklığına yapılan ihale doğrultusunda teslim edilecek. Sözü geçen Ģirketler de hastaneyi yıkacaklar. 

Yapılan açıklamaya göre Etlik Kasalar‟daki bu büyük arazi üzerinde kamu-özel ortaklığı yolu ile Ankara 

Etlik Entegre Sağlık Kampüsü inĢaatı baĢlayacak.  

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu‟ndan Ankara Ġl Sağlık Müdürlüğü‟ne gönderilen 12 

Haziran 2012 tarihli yazıya göre 29 Haziran 2012 tarihinden itibaren Etlik Ġhtisas ve AraĢtırma 

Hastanesi‟nde yatan hasta ve poliklinik hizmeti sona ermiĢ olacak. Hastanenin idari anlamda kurumsal 

kimliğine ise 31 Aralık 2012 tarihinde son verilecek. Hastanede görev yapan personel Ankara‟daki diğer 

hastanelere geçici görevlendirilecek. 

Kamu özel ortaklığı yöntemiyle bedelsiz olarak tahsis edilen Hazine arazilerinin üzerine kira karĢılığı 

hastane yaptırılması için Sağlık Bakanlığı ihaleyi alan Ģirketlere mevcut hastanelerin arazilerini “kampus 

dıĢı ticari alan” adı altında veriyor. Etlik ihalesiyle birlikte Ģirketlere, üzerinde Etlik Kadın Doğum 

Hastanesi, DıĢkapı Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Etlik Ġhtisas Hastanesi, 3 adet lojman, SGK‟ya ait arĢiv 

ve depo binaları ile marangozhane, garaj ve sosyal tesisler bulunan alan “entegre tesis alanı” olarak 

tahsis edildi. ġirketlere ayrıca, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Ulus Devlet Hastanesi, DıĢkapı Yıldırım 
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Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, DıĢkapı Çocuk Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi, Ankara 

Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ulucanlar Ek Poliklinik Binası, Dr. Zekai Burak Kadın Doğum Hastanesi, 

Dr. A.Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi de “kampus dıĢı ticari alan” adı altında verildi. 

Hemen hepsi eğitim araĢtırma hastanesi olan bu kurumlarda çalıĢan ve eğitim alan hekimlerin nerede 

çalıĢacağı, eğitimlerine nerede devam edeceği ise belirsiz. 

Kamu-özel ortaklığı yolu ülkemizde ilk defa uygulanmakla birlikte, Ġngiltere ve Kanada gibi ülkelerde 
denenmiĢ ve hem kamu maliyesi, hem hizmet niteliği ve hem de kamu yararı bakımlarından kötü 

sonuçları ortaya çıkmıĢ bir yöntemdir.  
 

Etlik Kasalar ihalesi sonucunda Astaldi-Türkerler ortaklığının alacağı yıllık kira bedeli 319 milyon TL.dir. 

Kira bedeli her yıl TEFE ya da TÜFE oranında güncellenecek. Toplamda devletin ödeme yapacağı tutar, 
bugünkü fiyatlardan 8 milyar Türk Lirası olacak. Kampus dâhilinde tüm inĢaatlarla birlikte 2,4 milyar 

liralık yatırım yapılacak. Bu paraya ek olarak Ankara‟daki 11 hastane daha yok edilecek ve sözü geçen 
Ģirketlere devredilecek.  

Kira bedeli her yıl TEFE ya da TÜFE oranında güncellenecek. 

 
Etlik Kasalardaki devasa arazi kimin?  

 
Sağlık Bakanlığı, yıllarca kaynak aktarılmayarak çökertilen SSK sağlık tesislerini bir yasa ile kendi 

bünyesine alırken, bugünler tahmin edilmiĢti. ĠĢçilerin alınteri ile alınmıĢ bu araziler, bu binalar Ģimdi 
Ģirketlere kaynak olarak aktarılıyor.  

 

Ankara‟da hizmet açığı olacak! 
 

Etlik Ġhtisas Hastanesinin aktif yatak sayısı 401‟dir. Halen 122 hekim görev yapmaktadır. Bu haliyle 
hastane özel hastanelere gidemeyen orta halli ve yoksul halk için çok önemli bir iĢlev görmektedir. 

 

Etlik Ġhtisas Hastanesi birimlerinin bir kısmı mevcut hastanelere sıkıĢtırılacak, bir kısmı da Bakanlık 
tarafından kiralandığı anlaĢılan “Özel Ulus Hastanesi”ne taĢınacaktır. “Özel Ulus Hastanesi” yıllarca 

hakkında pek çok söylenti olan, giriĢinden acil servisine kadar Etlik ihtisas hastanesi ile 
kıyaslanamayacak derecede yetersiz fiziksel yapıya sahip bir hastanedir.  

 
Ankara‟da ve genel olarak ülkemizde zaten ciddi eksikleri olan kamu sağlık tesisleri bu ihale sonucunda 

daha da büyük bir yükün altına girecek, bu yeni hastanenin yıkılması ile kamu sağlık hizmetindeki 

sıkıĢıklık ve yetersizlik bir kat daha artacaktır.   
 

Rant için Kamu Sağlığı, kamu birikimleri feda ediliyor! 
 

Ġhaleyi kazanan firmaların alacağı parayı, üstüne verilen hastane arazilerini ve eğer bu kampüs 

yapılırsa, kampüste satacakları hizmetlerden kazanacakları karı herkes görüyor. Özel Ulus Hastanesinin 
kimden ve ne miktara kiralandığını bilmiyoruz. Bütün bunlar halkın sağlığı için mi yapılıyor? 

Ankara‟daki hastanelerde zaten yığılma yaĢanırken, Ankara‟nın en genç hastanesini yıkmak ve 
arazilerini de sermaye gruplarına vermek bu Hükümete nasip olmuĢtur.  

 

Etlik Ġhtisas sağlık personeli ne olacak? 
 

Yayınlanan yazıda, hekimlerin değiĢik hastanelere dağıtılacakları, hemĢire ve yardımcı sağlık 
personelinin yapacakları tercihler üzerinden baĢka birimlere gönderilecekleri belirtiliyor. Bu hastane 

çalıĢanlarının 29 Haziran itibarı ile tüm hayatı değiĢecektir. Çocuklarının kreĢinden okuluna, ulaĢım 
koĢullarından iĢ ortamlarına pek çok değiĢikliğe mecburen uyum sağlamak zorunda kalacaklardır. 

Gittikleri hastanelerde nasıl sıkıĢacakları, nasıl hizmet verebilecekleri meçhuldür. Bugün itibarıyla Etlik 

Ġhtisas Hastanesinde ayda 20 ameliyat yapabilen bir cerrah gönderildiği hastanede zaten dolu olan 
ameliyathanelerde nasıl ameliyat sırası bulabilecektir?  

 
Kendisine coğrafi yakınlığından dolayı Etlik Ġhtisas Hastanesinden hizmet alan on binlerce vatandaĢın 

da durumu farksızdır.  
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Halen hastanede görev yapan taĢeron firma elemanlarının da durumu belirsizdir. 2012 sonunda yasal 

olarak da yok olacak olan hastaneye bağlı bu personel Bakanlık için yok olacak ama baĢka yerlerde 
ekmek mücadelesi vermeye devam edecek. 

 

En büyük belirsizliği yaĢayan grupların baĢında Etlik Ġhtisas Hastanesinde eğitim alan “asistan 
hekimler” gelmektedir. Onlar bu hastanede eğitim almak için tercih yapmıĢ ve bu yolda yüksek puanlar 

alarak bunu hak etmiĢlerken, eğitim alacakları hastane ortadan kalkmaktadır. Bu konuda Bakanlığın 
uygulaması sorumluluk ve ciddiyetten hayli uzaktır. Yıkılacağı açık olan bu hastaneye en son 2011 

Aralık ayında bile yeni asistan hekimler alınmıĢtır. ġimdi bu asistan hekimlerin nerede eğitimlerine 
devam edeceği büyük oranda belirsizdir...  

 

Ankara Tabip Odası 

 

 

ANKARA TABĠP ODASI 
BASIN AÇIKLAMASI 

17 Haziran 2012 
  

ALTMIġ GÜN GEÇTĠ! 

ġĠDDETLE MÜCADELEDE DURUM 
  

Dr. Ersin Arslan‟ın katli üzerinden tam 60 gün, Türk Tabipleri Birliği heyetinin Ģiddetin önlenmesine 

yönelik olarak Sağlık Bakanı‟na taleplerimizi iletmesinin üzerinden ise 58 gün geçti. 

Bakan‟dan acil taleplerimizle ilgili son durum aĢağıda sıralanmıĢtır. 

Dr. Ersin Arslan‟ın katledilmesinden bu yana Ģiddete yönelik olarak alınmıĢ olan tedbirler tehlikenin 

boyutlarının yetkililerce henüz tam olarak anlaĢılamadığını göstermektedir. ÇalıĢmaların polisiye 

önlemlerden ibaret kalacağı anlaĢılmaktadır. SABĠM Ģiddeti, performans baskısı, ağır çalıĢma Ģartları, 

büyük hasta yükü, 36 saatlik çalıĢma süreleri, 7/24 çalıĢma dayatmaları sürmektedir. Katkı payından 

kaçan fakir halkın akın ettiği acil servislerde hala bir hekim günde 300 hasta bakabilmekte, acil 

servislerde hala patologlara, psikiyatristlere nöbet tutturulmakta, hala ambulanslar yer var mı yok mu 

bakmadan hastaneye hasta getirmekte ve hala hekimlere, “BaĢınızın çaresine bakın” denmektedir. 

Sayın Bakan‟a yedi acil taleple ilgili sözünü hatırlatıyor, bütün yetkilileri Ģiddete karĢı mücadelede 

samimi olmaya davet ediyoruz. 

Meslek örgütü, hekimlerin büyük desteğiyle, hekime yönelik Ģiddet bitene dek bu mücadeleyi 

kararlılıkla sürdürecektir. Yanımızda yer alıp almamak Bakanlığın kendi tercihi olacak ve tarih 

yapılanları ve yapanları, yapılmayanları ve yapmayanları yazacaktır. 

  

SAĞLIK BAKANI‟NDAN 7 ACĠL TALEP 

1. Hekime ve sağlık çalıĢanına yönelik Ģiddetin nedenlerinin ve alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla TBMM‟de bir araĢtırma komisyonu kurulması. 
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Komisyon kurulmasına iliĢkin karar 25 Nisan 2012 tarihinde alındı. Muhalefet partileri bu 

komisyona üye verdiler. Ne var ki iktidar partisinin iki aya yakındır üye vermemesi 

nedeniyle komisyon faaliyete geçemedi.  

2. TCK‟ya eklenmesini istediğimiz ve artık bugün itibariyle adı “Dr. Ersin Arslan Yasa Maddesi Önerisi” 

olan teklifin hızla gündeme alınması için gerekenlerin yapılacağının açıklanması. 

Sayın Sağlık Bakanı 58 gün önceki görüĢmede bu konuyu inceleyeceklerini ifade 

etmiĢlerdi. Bekliyoruz. 

3. BaĢta Dr. Ersin Arslan olmak üzere görevi baĢında bu tür saldırıya uğrayan meslektaĢlarımızın geride 

kalan yakınlarının geleceklerinin güvence altına alınmasının sorumluluğunun yerine getirilmesi. 

Sayın Sağlık Bakanı 58 gün önceki görüĢmede bunun haklı bir talep olduğunu ifade 

etmiĢlerdi. Bekliyoruz. 

4. SABĠM (Sağlık Bakanlığı ĠletiĢim Merkezi) hattının hekimlere ve tüm sağlıkçılara yönelik bir Ģiddet 

unsuru olarak kullanılmasına son verilmesi; hattın bu yönüyle iĢlevlerinin gözden geçirilinceye kadar 

durdurulduğunun açıklanması. 

Sağlık Bakanı imzasıyla 14 Mayıs 2012 günü yayınlanan ÇalıĢan Güvenliği 

Genelgesi'yle SABĠM'e gelen Ģikayetlerin bir filtreden geçirileceği ve personelin kusursuz 

olduğunun açık bir Ģekilde belli olduğu durumlarda iĢlem yapılmayacağı bildirilmiĢti. 

Ancak genelgeye rağmen SABĠM Ģiddeti tüm hızıyla sürüyor. Tüm yetkilileri SABĠM 

Ģiddetini durdurmak için üzerlerine düĢeni yapmaya, Bakan imzasıyla yayınlanan 

genelgeye uymaya çağırıyoruz. 

Aynı genelgede Ģiddete uğrayan hekimin hizmetten çekilme hakkı olduğu da bildirilmiĢti. 

Ancak Bakan imzasıyla yayınlanan genelge 32 gündür bir türlü baĢhekimler tarafından 

hekimlere gönderilmedi. Diğer illerin durumu bilinmemekle beraber, en azından Türkiye 

Cumhuriyeti‟nin BaĢkenti Ankara‟daki hekimlerin, güvenliklerini sağlamak üzere 

yayınlanmıĢ genelgeden de, genelgenin hizmetten çekilme hakkıyla ilgili bölümünden de 

haberleri yok. 

5. Tüm sağlık kuruluĢlarının (kamu, özel vb.) çalıĢanların sağlığı ve güvenliği yaklaĢımıyla Ģiddet 

açısından risk değerlendirmelerinin yapılması için bir genelgenin derhal gönderilmesi, belirlenen 

önlemlerin en geç iki ay içerisinde uygulamaya geçirilmesi. 

14 Mayıs'ta yayınlanan ÇalıĢan Güvenliği Genelgesi'nde bir cümle içerisine geçen risk 

değerlendirmesinin baĢlayıp baĢlamadığını, çalıĢmanın hangi aĢamada olduğunu, hangi 

sağlık kuruluĢlarında ne tür incelemelerin yapıldığını, nerelerin riskli bulunup hangi 

önlemlerin alındığını bilmiyoruz. 

6. Politikacıların/Bakanlık üst düzey yetkililerinin hekimleri/sağlıkçıları hedef gösterdiğini 

düĢündüğümüz, değersizleĢtiren söylem ve üsluplarını gözden geçireceklerinin ifade edilmesi. 
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Bugüne dek böyle bir açıklama yapılmadı. Tersine, hekimleri hedef gösteren sözlere 

“kürtaj cinayettir” gibi yenileri eklendi. 

7. Türk Tabipleri Birliği‟nin yanı sıra sağlık alanındaki örgütlerin de katıldığını düĢündüğümüz, izlenen 

sağlık politikasının sağlık alanındaki Ģiddeti arttırdığına dair değerlendirmelerin yapılacağı bir toplantının 

Sağlık Bakanı baĢkanlığında en kısa sürede gerçekleĢtirilmesi. 

Bu talebe denk düĢtüğünü düĢünmediğimiz biçimde; geçtiğimiz ay, Sayın Bakan‟ın 

katılmadığı, bazı Bakanlık bürokratlarının katıldığı, farklı sağlık meslek örgütlerinin farklı 

günlerde çağrılı olduğu, Ģiddet konulu ikiĢer saatlik beĢ toplantı düzenlendi. TTB‟nin de 

Ģiddete ve nedenlerine iliĢkin görüĢlerini aktardığı, somut çözüm önerileri sunduğu 

toplantılardan bir ortak çıktı oluĢturulmadı ya da oluĢturulduysa bu çıktı hekimlerin 

meslek örgütü ile ve hekimlerle, kamuoyuyla paylaĢılmadı. 

Ankara Tabip Odası 

 

 

Ankara Tabip Odası  

Basın Açıklaması 

23 Haziran 2012  

 

Yeni Bir Angarya: Nöbet 

 

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı KuruluĢlarının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

18.06.2012 tarihinde TBMM‟ye BaĢbakan tarafından sunulmuĢtur.  

Tasarının 13. Maddesi ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3. Maddesinin 2. Fıkrasının sonuna 

aĢağıdaki fıkralar ilave edilmiĢtir: 

“Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, aile 

hekimlerine veya aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç sebebiyle haftalık çalıĢma süresi ve mesai saatleri 

dıĢında 657 sayılı kanunun Ek 33. Maddesinde belirtilen yerlerde nöbet görevi verilebilir ve bunlara 

aynı maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nöbet ücreti verilir.” 

657 sayılı kanunun Ek 33. Maddesinde belirtilen yerler ise yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, 

ağız ve diĢ sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetleridir. 

Tasarının 13. Maddesinin gerekçesinde ise “Sağlık hizmetinin yürütülebilmesi ve yetersiz olan hekim 

kaynağının en verimli bir Ģekilde kullanılabilmesi için entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde aile 

hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet görevi verilebilmesine imkan sağlanması amacıyla, 

entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere aile 

hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına, haftalık çalıĢma süresi dıĢında 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanununun Ek 33. Maddesinde belirtilen yerlerde nöbet görevi verilebilmesi ve bunlara aynı maddede 

belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nöbet ücreti ödenmesi öngörülmektedir. “ ifadesi yer almaktadır. 

Tasarının 14. Maddesinin gerekçesinde ise “Aile hekimliğinde çalıĢma saatleri belirli Ģartlar 

çerçevesinde aile hekiminin talebi ile belirlenmektedir. Madde ile esnek mesai yöntemiyle aile sağlığı 
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merkezinin günlük daha fazla açık kalabilmesi ve vatandaĢın aile hekimlerine ulaĢabilmesini temin için 

Bakanlıkça da belirli kıstasların konulabilmesine imkan sağlanmaktadır.“ ifadesi yer almaktadır.  

Bu düzenlemeyle de aile sağlığı merkezlerinin tüm personeli yönünden kanuni güvence ortadan 

kalkmakta; Bakanlığa yönetsel tasarruflarla çalıĢma saatlerinin arttırılmasına iliĢkin yetki verilmektedir.  

Ankara Tabip Odası, birinci basamak sağlık hizmetlerinin bireye değil topluma yönelik, bölge tabanlı, 

koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen, ekip hizmeti niteliğinde, eĢit, ulaĢılabilir, ücretsiz, nitelikli ve 

kamusal olması gerektiğini, sağlık örgütlenmesinin iĢ güvenceli-kurallı-tanımlı bir emek rejimine 

dayanması gerektiğini yıllardır savunmaktadır.   

Önümüzdeki ay ilimiz için ikinci yılı tamamlanacak olan aile hekimliği sistemi uygulamaları zaten tüm 

bu saydıklarımızın antitezi niteliğindedir. Hal böyle iken Sağlık Bakanlığı da yeni tasarıyla kendi 

uygulama gerekçelerini çürüten kararlara imza atmaktadır.  

Çünkü eğer aile hekimi “…kiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teĢhis, tedavi ve 

rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaĢ, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kiĢiye kapsamlı ve 

devamlı olarak belli bir mekanda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve 

tam gün esasına göre çalıĢan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan 

uzman tabip veya tabip” ise esnek mesai ile değil tam gün çalıĢacak demektir.  Aile sağlığı 

merkezlerinin daha uzun süre açık kalmasını sağlamak üzere aile hekimlerini ve aile sağlığı 

elemanlarını esnek ve uzun sürelerle çalıĢmaya zorlayan bu tasarıya göre sağlık çalıĢanlarının mesai 

bitiminde bir yataklı tedavi kurumu veya ağız ve diĢ sağlığı merkezi, ambulans ya da seyyar hastanede 

nöbet tutarak çalıĢmaya devam etmesi ve nöbet ertesinde yine aile sağlığı merkezinde hizmeti 

sürdürmesi beklenmektedir. 

Yazması bile yorucu olan bu çalıĢma düzenine uyulması durumunda sağlık çalıĢanlarının hizmet vermek 

Ģöyle dursun insanlıktan çıkacağı aĢikardır.  

Çünkü zaten aile sağlığı merkezlerinde: Bağlı nüfusun tespiti yapılmakta, nüfustaki kiĢiler en geç 6 ay 

içinde evlerinde ziyaret edilip muayene edilmekte, günde ortalama 50-60 hasta muayene edilmekte, 

bağlı nüfustaki bebek-sağlam çocuk ve gebe izlemleri yapılmakta, bağıĢıklama, aile planlaması, evde 

bakım, mobil nüfusa gezici sağlık hizmeti verilmekte, verem hastalarının doğrudan gözetim altında 

tedavisi sürdürülmekte, idari yazıĢmalar ve günlük veri aktarımı yapılmaktadır. Kayıp kiĢilerin 

bulunması, defin ruhsatı iĢlemleri, adli nöbetler ve obezite izlemleri gibi sonradan gündeme getirilen ek 

görevler de aile sağlığı merkezleri tarafından yürütülen görevler arasındadır. 

ġimdi tüm bu görevlere ek olarak hem esnek hem uzun hem de nöbet tutarak çalıĢmamız 

istenmektedir. Aile hekimleri olarak birlikte çalıĢtığımız yardımcı sağlık personeli arkadaĢlarımızla 

birlikte insana yakıĢır biçimde çalıĢmak ve insana yakıĢır biçimde yaĢamak istiyoruz. Bu tasarıyı 

hazırlayarak angaryayı yasallaĢtırmak isteyenlere de android değil insan olduğumuzu ve yeni 

angaryaları asla kabul etmeyeceğimizi hatırlatıyoruz. Mücadelemiz bugünden sonra yalnızca iyi 

hekimlik yapma mücadelesi değil bir de insan kalma mücadelesi olacaktır. 

 

Ankara Tabip Odası 
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ANKARA TABĠP ODASI 

SAĞLIK VE SOSYAL HĠZMET EMEKÇĠLERĠ SENDĠKASI ANKARA ġUBESĠ 
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 

27 Haziran 2012 

Sonun BaĢlangıcı; 
Etlik Ġhtisas Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Yıkılıyor! 

Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Ġl Sağlık Müdürlüğüne gönderdiği yazı ile “Etlik Ġhtisas Eğitim ve 
AraĢtırma Hastanesi‟nin 29 Haziran itibariyle hasta kabul etmeyeceğini ve yıkım iĢlemlerinin 

baĢlatılacağını” ifade etmiĢtir. 

Kamu-Özel ortaklığı modeli kamu arazi ve mallarının sermaye için kullanıma açılması sürecinin 

Ankara‟daki örneklerinden biri de 271.000 m2 arazi üzerinde kurulacak olan ve Astaldi-Türkerler 

tarafından ihalesi alınan Etlik Sağlık Kampüsü ihalesidir. 

Etlik Sağlık Kampüsü ihalesinin yürütmeyi durdurma istemli mahkeme süreci henüz devam ediyor ve 

karar aĢaması sürecinde düğmeye basıldı. 

Etlik Sağlık Kampus inĢaatının baĢlaması için Etlik Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi alelacele 
boĢaltılıyor ve yıkılacak. Etlik Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ülkemizde Kampus projesi için 

yıkılacak olan ilk kamu hastanesi olacak. 
Sağlıkta ticarileĢtirme uygulamaları hızlanıyor. Bugün Etlik Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi yarın 

Ankara‟daki diğer hastaneler birer birer boĢaltılacak ve yıkılıp yerlerine AlıĢveriĢ Merkezleri, Oteller vb. 

ticari iĢletmeler yapılacak. 
ġirketler sağlıktan daha fazla para kazansın diye halkın vergileriyle yapılan hastaneler kamu-özel 

ortaklığı adı altında sermayeye devrediliyor. Hastaneler devredilirken sağlık emekçilerini ve halkı neler 
bekliyor?  

Bir Kampüse 11 Hastane Feda!  

Sağlık Bakanlığı; kamu-özel ortaklığı ile hazine arazilerinin üzerine kira karĢılığı hastane yaptırmak için 
ihale yapmaya devam ediyor. Etlik Sağlık Kampüsü ihalesiyle birlikte Ģirketlere; Etlik Zübeyde Hanım 
Kadın Doğum Hastanesi, 3 adet lojman, SGK‟ya ait arĢiv-depo binaları ile marangozhane, DıĢkapı 
Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Dr.Sami Ulus Çocuk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, 
Ulus Devlet Hastanesi, DıĢkapı Çocuk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Ulucanlar Göz Eğitim ve 
AraĢtırma Hastanesi, Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, 
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve araĢtırma Hastanesi‟nin bulunduğu araziler  „kampus dıĢı 

ticari alan‟ adı altında veriliyor.  
Güvencesiz ĠĢ-Ücret ve Kölece ÇalıĢmanın Kaderimiz Olmasına Ġzin Vermeyelim! 

Etlik Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ile baĢlayan bu sürece sağlık teknisyeninden taĢeron Ģirket 
çalıĢanına, hemĢiresinden hekimine kadar hep birlikte örgütlüğümüzle müdahale etme zamanıdır.  

Eğer yüksek sesle itiraz etmezsek, Etlik Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nin 1000‟e yakın çalıĢanı, 

350-400 taĢeron Ģirket çalıĢanı, taĢeronu-sağlık teknisyeni, hemĢiresi-hekimi, sağlık personeli ile bir bütün 

olarak sağlıkta dönüĢümün kurbanı olma yolundadır. 

Eğer yüksek sesle itiraz etmezsek, eĢit-parasız-ulaĢılabilir olarak sunulması gereken bir sağlık hizmeti 

almak artık hayal olacak.  
Eğer yüksek sesle itiraz etmezsek, Etlik Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi yıkılınca, bu süre içerisinde 

hastalandığımızda, ağır tedavi gerektiren hastamız olduğunda ulaĢabileceğimiz baĢka yakın bir hastane 

olmayacak. 

Bugün Etlik Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine sahip çıkmak; sağlığımıza sahip 

çıkmaktır. 

Bugün Etlik Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine sahip çıkmak; çocuklarımızın geleceğine 

sahip çıkmaktır. 

Bugün Etlik Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine sahip çıkmak; güvenceli iĢ, insanca 

yaĢam mücadelemize sahip çıkmaktır. 

Sağlık Emekçilerini ve halkımızı Etlik Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine Sahip çıkmaya, 

SES‟imize SES katmaya çağırıyoruz. 

YAġASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMĠZ 

Ankara Tabip Odası 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara ġubesi  

ETLĠK ĠHTĠSAS E.A.H. ĠġYERĠ TEMSĠLCĠLĠĞĠ 
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ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 

02 Temmuz 2012 
  

Türkiye Ġleri Demokrasi Krizi YaĢıyor! 
 

Ülkemiz kiĢi hak ve hürriyetleri ve demokrasi bakımından oldukça karanlık bir dönemden geçiyor. 
Türkiye‟de eğer egemen güçten farklı düĢünceleriniz varsa tehdit altındasınız demektir. 

Belki kiĢiler ya da gruplar, kendilerinde en az olanı bayraklaĢtırıyorlar. Belki de o yüzden “ileri 

demokrasi” sözü ortaya atılıyor. Türkiye‟de sağlık hizmetlerinin niteliğinin en bozulduğu dönemde, 
“sağlıkta devrim” yaptık denildiği gibi. 

Onlar Geleceğin Hekimleri, Onlar Tıp Fakültesi Öğrencisidir! 
6 Haziran günü gözaltına alınan 47 öğrencinin 13'ü tutuklanmıĢtır. Tutuklular Ģu anda Sincan F tipi 

Cezaevindeler. Tutuklanan öğrencilerden 11'i tıp fakültesi öğrencisidir. Öğrencilerin sınav, okul 

durumları gözetilmemiĢtir. Bu öğrencilerin arasında iki gün sonra sınavı olanlar, intörn hekimlik için 
fakültelerine kayıt yaptırmak zorunda olanlar vardı. Ortak özellikleri, hepsinin Kürt olmaları. 

Bu tıp öğrencilerinin ifadeleri alınırken Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Topluluğu (HASAT) bir 
örgüt olarak sunulmuĢ. Hacettepe Tıp Fakültesi‟nin öğretim yöntemi olan “komite” bir delil olarak 

masaya konulmuĢ.  Neyse ki, sorguda Hacettepe Tıp Fakültesi‟nin tüm öğretim üyeleri ile birlikte on 
yıllardan beri “komite” iĢinin içinde olduğu,  “HASAT” adlı örgütün baĢının da bizatihi Hacettepe 

Rektörü olduğu iddia edilmemiĢ. 

Bu öğrenciler TTB Tıp Öğrencileri Kolu üyesi, bu öğrenciler KESK‟e bağlı SES Sendikasının Öğrenci Kolu 
üyesi. Peki neymiĢ bu “komiteci” öğrencilerin eylemleri?  “Parasız eğitim, parasız sağlık” pankartı 

taĢımak, Kürtçe marĢ söylemek, sağlık alanındaki meslek örgütlerinin düzenlediği “Sağlık Hakkı” 
mitingine katılmak gibi faaliyetler. 

Geleceğin hekimleri olacak bu gençlere yönelik bu operasyonu aklımız almıyor ve bu öğrenciler serbest 

bırakılana dek, onlar fakültelerine dönene dek susmayacağız! 
KESK‟e Yönelik Saldırı Bu Ülkede Emek, Demokrasi ve KardeĢliğe Yönelik Bir Saldırıdır! 

25 Haziran 2012 günü Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu‟nun (KESK) BaĢkan ve çok sayıda 
yönetici/üyesi gözaltına alındı. KESK‟e tahammül edemediler. Çünkü KESK emekten, emekçiden, barıĢ 

ve kardeĢlikten yana bir sendikadır. 

KESK‟e tahammül edemediler, çünkü KESK onurlu duruĢuyla egemenlere kaygı veriyor.  “Yurtta 
savaĢ,  cihanda savaĢ” diye bir tutumu Ģiar edinmiĢ olanlar, KESK‟in mücadelesini sınırlama çabasına 

girmek zorunda kalıyorlar. 
 21 Mart grevini, 4+4+4 direniĢini, 23 Mayıs grevini, Ģimdi içerde olan KESK‟lilerle birlikte yaptık. 

Gözaltına alınan KESK‟lilerin ortak özelliği de Kürt olmaları görünüyor. Hak mücadelesi veren, emek 
mücadelesi veren hem Kürtlere hem Türklere gözdağı verilmeye çalıĢılıyor. 

Hukuk Muhalefeti Yok Etmek Ġçin Bir Araç; Cezaevleri Ġnsanlara, Baskı, Tehdit, Zor Ġçin Bir 

Zulümhane Olamaz! 
Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısının 132 bine ulaĢtığı, bu sayının son bir yıl içinde 7 bin kiĢi 

arttığını biliyoruz. Ergenekon‟dan Balyoz‟a, Oda TV‟den KCK‟ye, siyasi örgütlerden düĢünce suçlarına, 
adli vakalara kadar 132 bin insan hayatlarından alıkonuyor. 

100 civarında gazeteci hala içeride. 600 civarında üniversite öğrencisi tutuklu. KCK davasından 6 binin 

üzerinde tutuklu var. 
Cezaevinde bulunan insanların sağlık durumları kaygı vermektedir.30 yılı aĢkın zamandır çok sayıda 

insan cezaevlerinde hastalık nedeniyle, darp/travma nedeniyle, intihar nedeniyle yaĢamını yitirmiĢtir. 
Bir çok insan, cezaevi koĢulları nedeniyle hasta olmuĢ, kalıcı sakatlığa uğramıĢtır. Pek çoğu da bu 

sebeplerle hala hastadır ve desteksiz hayatını sürdürememektedir. Dolayısıyla, ülkemiz cezaevlerinde 
sağlık koĢullarının durumu kaygı vericidir. Cezaevleri sebebiyle oluĢan hastalık ve sakatlıklar ciddi bir 

halk sağlığı sorunu haline gelmiĢtir. 

16 Haziran Cumartesi akĢamı ġanlıurfa Cezaevi'nde,  6 kiĢilik olmasına rağmen 18 kiĢinin kaldığı bir 
koğuĢta mahkumlar“isyan” etti ve isyan sonucu 13 mahkum hayatını kaybetti. Bizzat Adalet Bakanlığı, 

Urfa Cezaevi`nin 400 olan kapasitesine rağmen 1000 mahkûm barındırdığını kabul etti.  
Pozantı Çocuk Cezaevinde yaĢananlar üzerine Adalet Bakanlığı bu cezaevini kapattı. Pozantı 

Cezaevinde tecavüze uğrayan çocuklardan biri nakledildiği cezaevinde benzer olaylar yaĢadı, intihara 

yöneldi. Hastaneye kaldırıldığında görevli asker “Bu PKK‟lı” deyince de diğer hastaların saldırısına 
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uğradı. Kendisini ziyarete gelen babasına “Baba beni kurtar” diye seslenen F.G. hangi devletin 

vatandaĢıdır, babası onu kimden kurtaracaktır? Kürt çocuklarını, yoksul çocuklarını cezaevlerine 
kapatıyoruz. Onların hayatları mevcut yasaların içine sığmıyor. Bu çocukları rehabilite etmeyi 

düĢünecek yerde,  onlara baskı, tehdit ve zoru mu reva görüyoruz? 

Cezaevlerinde 12-17 yaĢ arası toplam 2921 çocuk tutuluyor.  Son zamanlarda çocuk hükümlülerin 
sayısı niye giderek artıyor? Yoksulluk çözülmezse, anti-demokratik tutumlara devam edilirse,  Kürt 

sorunu çözülmezse daha çok sayıda çocuğu hapislerde görebiliriz. 
Devlet, cezaevindeki insanların canının, ırzının, sağlığının sorumlusudur. 

  
Bu Karanlığı AĢacağız! Bu Karanlığı AĢmak Zorundayız! 

KESK ve TÖK gözaltı ve tutuklamalarında ortak noktasında, bu insanların hepsinin Kürt olması yatıyor. 

Türkiye‟de emekten, barıĢtan, insani olandan yana olanlar sindirilmeye çalıĢılıyor. Bu ülkede Kürtler 
Türklerden; Türkler Kürtlerden izole edilmeye çalıĢılıyor. Suriye‟ye demokrasi dersi veren egemen güç, 

Türkiye‟de muhalefete sistematik-ideolojik bir baskı ve zor uyguluyor. Emek ve demokrasi 
mücadelesinin sahici aktörü olan KESK‟in mücadele gücü düĢürülmeye çalıĢılıyor. 

KomĢuları ile iliĢkilerini savaĢ ihtimalleri zeminine getiren ve Türkiye‟yi çok tehlikeli bir açmaza 

sürükleyen iktidar, haklarını her geçen gün biraz daha tırpanladığı emekçilerin örgütlü güçlerini hizaya 
getirmeye çalıĢıyor. 

Bu ülkede “sağlık hakkı”, “eğitim hakkı” mücadelesi yasadıĢı ilan edilmeye çalıĢılıyor! Bu hakların temel 
insan hakları olduğunu düĢünüyoruz. Bizler eĢit, ulaĢılabilir, nitelikli ve ücretsiz bir sağlık hizmeti için 

yıllardır mücadele veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Eğer bu illegalse, eğer bu yasadıĢıysa biz 
hekimler ve sağlık hizmeti almaya çalıĢan tüm halk, eğitim görmeye çalıĢan tüm yoksul çocukları 

yasadıĢıdır. Sizin cezaevlerinize biz sığmayız. Eğer emeğin hakkını aramak, eğer sağlık-eğitim hakkını 

aramak, eğer adalet aramak, eğer barıĢ için çaba harcamak, eğer bu ülkede egemenlerin yandaĢı 
olmamak suç ise; bu ülkeye cezaevi yetiĢtiremezsiniz.  Bir gün gelir kim aslında içerde, kim aslında 

dıĢarda karıĢtırırsınız. 
Bu ülkenin hekimleri, her zaman olduğu gibi mesleklerine sahip çıkacak ve vicdanlarının sesini 

dinleyerek karanlığa boyun eğmeyecektir. Ankara Tabip Odası olarak, bu ülkede vicdanı olan herkese 

sesleniyoruz: Bu karanlığın yırtılması gerekiyor. Bugün sağlıkçıların, mühendislerin, öğretmenlerin, 
iĢçilerin, memurların, üniversitelerin… bir adım öne çıkması gerekiyor. 

Eğer kendisi olarak kalacaksa, kimse kendini bu zordan, bu baskıdan, bu tahakkümden azade 
düĢünmesin. Susanlar, bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilsinler. 

Bu ülkenin insanları,  barıĢ içinde, kardeĢçe, adil, emekten ve insani olandan yana bir hayatı 

kurabilecek kuvvete sahiptir. Bu ülkede insandan yana olanlar çok bedeller ödediler.  Sivas‟ta 2 
Temmuz‟da yakılan canlar boĢuna ölmediler. 

Daha güzel bir ülke için meĢru zeminlerde birlikte mücadele verdiğimiz, Ģu anda cezaevinde olan tüm 
arkadaĢlarımıza dost selamlarımızı gönderiyoruz! 

  
Em hevale xwe dıgirtigeha de slavdıkın 

  

Ankara Tabip Odası 
 

 
 

ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 
06 Temmuz 2012 

 
Soruyoruz: Kadınların ergenlik yaĢı ve menopoz da kanunla mı düzenlenecek? 

 
BaĢbakan‟ın, 25 Mayıs 2012 tarihindeki Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı‟nın 

uygulanmasına iliĢkin Uluslararası Parlamenterler Konferansı‟nda sezaryen ile doğumlara karĢı 

olduğunu, kürtajla birlikte sezaryeni de cinayet olarak gördüğünü açıklamasının ardından, vajinal 
doğuma alternatif bir doğum yöntemi olarak kabul edilen sezaryen tartıĢma konusu oldu. Siyasi 

iktidarın, artan sezaryen oranlarını düĢürmek için yapılması gerekenleri tıp uzmanlarına danıĢmak 
yerine uzmanları dıĢarıda tutması, konunun siyasi boyutunu da gözler önüne sermiĢ oldu. Sezaryen 

yöntemi, ikiden fazla doğuma izin vermediği gerekçesiyle doğumların artmasını engelleyen bir sorun 

olarak ilan ediliyordu. 
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Hem hekimlerin hem de sezaryenle doğuran kadınların hedefte olduğu tartıĢmalar, tıpkı kürtaj 

tartıĢmalarında olduğu gibi, aynı zamanda doğumun iktidar tarafından denetleniĢinin ve toplumsal 
olarak kuruluĢunun da izini sürmemizin olanaklarını sunuyor. Kürtaj ve sezaryeni denetleyen ve 

yasaklayan uygulamalar, nüfusun ekonomik değiĢikliklere kendiliğinden ve otomatik olarak cevap 

veren bir olgu olmadığı gerçeğini açığa çıkarıyor. 
Tarih boyunca kadın bedenlerinin denetlenmesi, doğurganlığın azaltılması ya da arttırılmasını 

amaçlayan nüfus politikalarının kürtajın ve doğum kontrolü yöntemlerinin yasaklanması ya da serbest 
bırakılması ile paralellik gösterdiğini, nüfusun artırılması giriĢimlerine ise her zaman milliyetçi 

söylemlerin eĢlik ettiğini biliyoruz. 1960‟lardan itibaren Türkiye‟de nüfusun hızlı artıĢı, geri kalmıĢlık ve 
cehaletin bir sonucu olarak resmedildi, doğum kontrol araçları yaygın olarak dağıtıldı. O dönemde 

yoksulluğun nedeni iĢsizlik, gelir adaletsizliği, iç göç değil, “kontrolsüzce üreyip, sonra da yoksulluktan 

yakınan cahil kadınlar”dı. Tıpkı Ģimdi kürtajın nedeni,  “sorumsuzca cinsellik” yaĢayıp doğum kontrolü 
olarak kürtajı kullanan kadınlar olduğu gibi… 

Sezaryen oranları tüm dünya ülkelerinde artıĢ göstermektedir 
Bu oranın Çin'de %46, ABD'de %31.8, Ġtalya'da %40, Norveç'te %16.6 olduğu belirtilmektedir. 

Türkiye'de 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık AraĢtırması‟nda (TNSA) %21.2 olan sezaryen oranının, 2008 

TNSA'da %36.7 olduğu görülmektedir. 2011 yılı itibariyle Türkiye‟de ortalama sezaryen oranının %48 
olduğu açıklanmıĢtır. 2009 itibariyle, OECD ülkeleri arasında ortalama sezaryen oranı %25.7 olarak 

bildirilmiĢtir. Kanada‟da bu oran %17‟den %23‟e yükselmiĢtir.   
1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü sezaryen oranlarının %15‟i aĢmaması gerektiğini önermiĢse 

de, 2008 Kasım ayında Doğum Bağımsızlığı Koalisyonu, DSÖ‟nün  %10-15 eĢiği gözden 
geçirilmediği takdirde anne çocuk ölümlerinin artacağını öngördüğünü bildirdi. Koalisyon 

bu iddiasını 16 tıbbi yayın ve 3 alıntı görüĢ ile destekleyerek, DSÖ 1985 kararını eleĢtirdi. 

Bunun üzerine DSÖ, 1985‟te verdiği öneriyi güncelleyerek, “en optimal oran hakkında söz 
söylemelerine yetecek sayısal veriye sahip olmadıklarını” ilan etti ve “ülkelerin kendi 

standartlarını belirlemeleri gerektiğini” söyledi. Acil Doğum Bakımı Gözlemi dergisinin 2009‟daki 
son basımında DSÖ, çok yüksek oranların yanı sıra çok düĢük oranların da tehlikeli olduğuna fakat yine 

de optimum oranın bilinmediğine iĢaret etti. 

Bütün bu verilere rağmen, ülkemizde doğum sayısının arttırılması amacıyla bir doğum yöntemi olan 
sezaryene sınırlama getirilmesi, “oranların yüksek oluĢuyla” temellendirildi ve bu amaçla hazırlanan 

sezaryen yasası 04 Temmuz 2012 tarihi itibariyle Meclis‟te kabul edildi. 
Türkiye‟de Sağlıkta DönüĢüm Programı‟nın baĢladığı 2002 yılında %21 olan sezaryen oranlarının 2012 

yılında  %48‟lere çıkmasının nedenlerinin hekimlerde ya da hastalarda değil, sağlığın 

ticarileĢtirilmesinde aranması gerekmektedir. Ancak görmekteyiz ki her zaman olduğu gibi hekimler 
günah keçisi haline getirilmekte ve hedefe yerleĢtirilmektedir. 

Sezaryenin devlet hastanelerinde kadınların arzusuyla yapılmadığı düĢünüldüğünde, sağlık alanının 
ticarileĢtirildiğini görmezden gelerek oranların yüksekliğini “paragöz hekimlere” bağlamanın olsa olsa 

hekimleri baskı altında bırakmaya yönelik olduğu söylenebilir. 
Yasada, sezaryen oranlarındaki artıĢın nedeni olarak görülen anne istemli sezaryene izin 

verilmemektedir. Gerekçede, tıbbi endikasyon olmaksızın sadece anne ve hekim isteği ile sezaryen 

yapılmasının önlenmesine ve doğumu yaptıran hekimin sorumluluğuna iĢaret edilmektedir. Anne 
istemli sezaryen, çeĢitli kiĢisel nedenlerle anne adayının doğumu sezaryen ile sonlandırılmasını 

istemesidir. Anne istemli sezaryen oranının ülkemiz için %4 olduğu açıklanmıĢsa da bu oran kesin 
olarak bilinmemektedir. Amerika BirleĢik Devletleri‟nde New Jersey‟de yapılan bir çalıĢmada anne 

istemli sezaryen oranının %2.5 olduğu belirtilmiĢtir. 

Sezaryenin tıbbi olarak gerekli olduğu durumların önemli bir bölümünü iri bebek beklentisi, bebeğin 
doğum yolunda uzun süre kalması, kalp atıĢlarının düzensizleĢmesi, anneye bağlayan beslenme 

kordonunun dolanması, döl yolundan dıĢarıya sarkması, çıkıĢa ters gelmesi vb son anda geliĢen acil 
durumların oluĢturması;  sezaryenin hekimler tarafından, doğum sürecini daha iyi kontrol edebilmeye 

olanak sağladığı için tercih edilmesini açıklayabilir. Öte yandan Türkiye‟de malpraktis yasasının tıbbi 
süreçlerde gözlenen olağan komplikasyonlarla hekim hatalarını yeterince ayırmamıĢ olması, bu nedenle 

hekimler aleyhine açılan yüksek maliyetli davalardan kaçınmak çabası da bir diğer tercih nedenidir. 

Gerçek sezaryen endikasyonları dıĢında dünyada ve Türkiye‟de sezaryen oranlarındaki artma nedenleri 
olarak, çoklu gebeliklerin çoğalması ve anne yaĢının yükselmesi gösterilmektedir. 

GeliĢen cerrahi teknikler ve enfeksiyonun kontrol edilebilirliğinin artması da sezaryeni daha güvenli 
hale getirmiĢtir. 

Kadınlar açısından doğum ağrısı, doğumhaneden korkma, doğumhane koĢullarının uygun olmaması, 

doğumda psikolojik destek eksikliği, epidural anestezi ile ağrısız doğumun yaygın olarak 
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sunulamaması, önceki doğumun travmatik olması sezaryeni tercih nedeni olabiliyor. Bunlara ek olarak, 

bebeğin doğum travmasından korunması, normal doğuma bağlı olarak artabilen “vajinal kasların 
gevĢemesi” ve “idrar kaçırma” risklerinden korunma arzusu da önemli nedenler arasında 

sayılıyor. Anne, yeterli bilgilendirme yapılmasına rağmen, kendi özgür isteği ile sezaryeni tercih 

edebilmektedir. 
Tıbbi nedenler içinde sayılmasa bile bu nedenlerin her biri eğer kadın açısından bilgilenmeye rağmen 

aĢılamayan bir çekince içeriyorsa, görüĢlerini ve kaygılarını dikkate almamak, korkularına rağmen bir 
yönteme zorlamak; gebeliğin ve doğumun tüm risklerini üstlenen kadını yok saymaktır.   

20. YY.‟da paternalistik tıp anlayıĢı, yerini özerkliğe saygı anlayıĢına bırakmıĢtır 
4 Nisan 1997‟de Oviedo'da imzalanmıĢ Ġnsan Hakları ve Biyotıp SözleĢmesi, taraf devletlere, tüm 

insanların haysiyetini ve kimliğini koruma, biyoloji ve tıbbın uygulamalarında, ayrım yapmadan 

herkese, kiĢi bütünlüğüne, diğer hak ve temel hürriyetlerine saygı gösterme görevi vermiĢtir. 
SözleĢme, "Ġnsanın menfaatleri ve refahı, bilim veya toplumun saf menfaatlerinin üstünde tutulacaktır" 

ifadesi ile bireyi ön plana çıkarmaktadır. SözleĢmenin 5. Maddesi özerkliğe saygı ilkesinin gereği olarak 
aydınlatılmıĢ onamı ele almakta ve "Sağlık alanında herhangi bir müdahalenin, ilgili kiĢinin bu 

müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiĢ olarak muvafakat vermesinden sonra yapılabileceğini, bu kiĢiye, 

müdahalenin amacı ve niteliği ile sonuçları ve tehlikeleri hakkında önceden uygun bilgilerin verilmesi 
gerektiğini” belirtmektedir. 

KiĢisel ve Siyasal Haklar Uluslararası SözleĢmesi 7. Maddesi, kendi özgür oluru ile bir kiĢiye tıbbi 
deneye katılım izni vermekteyken, kiĢinin böbrek bağıĢlaması veya tıbbi nedenler dıĢındaki estetik 

müdahalelerle özerkliğe saygı ilkesi yararlılık ilkesinin önüne geçmiĢken; bir anne adayının kendi özgür 
iradesi ve tıbbi aydınlatma sonucu sezaryeni tercih etmesini “hukuka aykırı” olarak nitelemek ve hele 

hele bir zarar oluĢmamasına rağmen sezaryeni gerçekleĢtiren hekime sorumluluk yüklemek; imza 
attığımız sözleĢmelere, insan haklarına ve hastanın özerkliği ilkesine aykırıdır. 
Bir tıbbi endikasyonun kanunla düzenlenmesi ise, hekim bağımsızlığına ve tıbbi özerkliğe açıkça darbe 

vurmaktır. Hekimler mesleklerini icra ederlerken tıbbi bilgiler ıĢığında, özerkliğe saygı, zarar vermeme 
ve yararlılık ilkeleri ıĢığında tedavi, rehabilitasyon ve hasta esenliğine ulaĢmayı hedeflerler. Bunu 

yaparken, hastanın aydınlatılması, olası tedavi seçeneklerinin sunulması ve onayının alınması esastır. 

Hazırlanan Kanunun anne istemli sezaryeni ve hekimin takdir hakkına dayalı sezaryeni kabul etmediği, 
bu durumda sezaryeni gerçekleĢtiren hekime sorumluluk yüklediği anlaĢılmaktadır. Bu sorumluluğun 

ne olacağı yönünde açıklık bulunmamaktadır. 
Kurumsal sorumluluk ve ödeme, mesleki dokunulmazlık söz konusu değilken, hekimin malpraktis 

yükünün hafifletilmesi mümkün değildir. Ayrıca insani normal doğum koĢullarını, bebek izlemini ve 

eğitimli ebelik sistemini yaygınlaĢtırıp her hastanede mümkün kılmadan, sezaryeni kadının özerkliğini 
hiçe sayacak biçimde engellemek hasta ile hekimin karĢı karĢıya gelmesini kaçınılmaz kılacak, hekime 

yönelik Ģiddeti arttırmaktan baĢka iĢe yaramayacaktır. Hekimi normal doğum risklerini almamaya iten, 
sezaryen oranlarını yükselten önemli faktörlerden birinin de, hekimlerin değersizleĢtirilmeleri ve artan 

Ģiddetin hedefi haline getirilmeleri olduğu unutulmamalıdır. 
Her kadının istediği kadar çocuk sahibi olma, sağlıklı bir gebelik geçirme, doğum yöntemi hakkında 

bilgilenme, ulaĢılabilir, güvenli koĢullarda doğum yapma ve sağlık hizmetine kolayca ulaĢma hakkı 

olmalıdır. Amaç, herhangi bir doğum yönteminin oranının kanunla arttırılması ya da azaltılması değil, 
güvenli, insan onuruna yaraĢan koĢullarda doğumun sağlanması olmalıdır. 

Sezaryen ise kadının ve hekimin birlikte karar vereceği salt bir doğum yöntemi olarak değerlendirilmeli, 
nüfus politikalarının aracı olmamalıdır. 

 

Ankara Tabip Odası 
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu 
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ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 

17 Temmuz 2012 
  

  
Doksan Gün Geçti! 

ġiddetle Mücadelede Durum 

  

Dr. Ersin Arslan‟ın katli üzerinden tam 90 gün, Türk Tabipleri Birliği heyetinin Ģiddetin önlenmesine 

yönelik olarak Sağlık Bakanı‟na taleplerimizi iletmesinin üzerinden ise 88 gün geçti. 

Sayın Bakan‟dan acil taleplerimizle ilgili son durum Ģöyledir. 

Dr. Ersin Arslan‟ın katledilmesinden bu yana Ģiddete yönelik olarak alınmıĢ olan tedbirler tehlikenin 

boyutlarının yetkililerce henüz tam olarak anlaĢılamadığını göstermektedir. ÇalıĢmaların polisiye 

önlemlerden ibaret kalacağı anlaĢılmaktadır. SABĠM Ģiddeti, performans baskısı, ağır çalıĢma Ģartları, 

büyük hasta yükü, 36 saatlik çalıĢma süreleri, 7/24 çalıĢma dayatmaları sürmektedir. Katkı payından 

kaçan fakir halkın akın ettiği acil servislerde hala bir hekim günde 300 hasta bakabilmekte, acil 

servislerde hala patologlara, psikiyatristlere nöbet tutturulmakta, hala ambulanslar yer var mı yok mu 

bakmadan hastaneye hasta getirmekte ve hala hekimlere, “BaĢınızın çaresine bakın” denmektedir. 

Sayın Bakan‟a yedi acil taleple ilgili sözünü hatırlatıyor, bütün yetkilileri Ģiddete karĢı mücadelede 

samimi olmaya davet ediyoruz. 

Meslek örgütü, hekimlerin büyük desteğiyle, hekime yönelik Ģiddet bitene dek bu mücadeleyi 

kararlılıkla sürdürecektir. Yanımızda yer alıp almamak Bakanlığın kendi tercihi olacak ve tarih 

yapılanları ve yapanları, yapılmayanları ve yapmayanları yazacaktır. 

  

Sağlık Bakanı‟ndan 7 Acil Talep 

1. Hekime ve sağlık çalıĢanına yönelik Ģiddetin nedenlerinin ve alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla TBMM‟de bir araĢtırma komisyonu kurulması. 

Komisyon kurulmasına iliĢkin karar 25 Nisan 2012 tarihinde alındı. Muhalefet partileri bu 

komisyona üye verdiler. Ne var ki iktidar partisi ancak Meclis‟in kapanmasına günler kala 

üye isimlerini bildirebildi. O nedenle komisyon henüz faaliyete geçemedi.  

2. TCK‟ya eklenmesini istediğimiz ve artık bugün itibariyle adı “Dr. Ersin Arslan Yasa Maddesi Önerisi” 

olan teklifin hızla gündeme alınması için gerekenlerin yapılacağının açıklanması. 

Sayın Sağlık Bakanı 88 gün önceki görüĢmede bu konuyu inceleyeceklerini ifade 

etmiĢlerdi. Bekliyoruz. 

3. BaĢta Dr. Ersin Arslan olmak üzere görevi baĢında bu tür saldırıya uğrayan meslektaĢlarımızın geride 

kalan yakınlarının geleceklerinin güvence altına alınmasının sorumluluğunun yerine getirilmesi. 

Sayın Sağlık Bakanı 88 gün önceki görüĢmede bunun haklı bir talep olduğunu ifade 

etmiĢlerdi. Bekliyoruz. 
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4. SABĠM (Sağlık Bakanlığı ĠletiĢim Merkezi) hattının hekimlere ve tüm sağlıkçılara yönelik bir Ģiddet 

unsuru olarak kullanılmasına son verilmesi; hattın bu yönüyle iĢlevlerinin gözden geçirilinceye kadar 

durdurulduğunun açıklanması. 

Sağlık Bakanı imzasıyla 14 Mayıs 2012 günü yayınlanan ÇalıĢan Güvenliği 

Genelgesi'yle SABĠM'e gelen Ģikayetlerin bir filtreden geçirileceği ve personelin kusursuz 

olduğunun açık bir Ģekilde belli olduğu durumlarda iĢlem yapılmayacağı bildirilmiĢti. 

Ancak genelgeye rağmen SABĠM Ģiddeti tüm hızıyla sürüyor. Tüm yetkilileri SABĠM 

Ģiddetini durdurmak için üzerlerine düĢeni yapmaya, Bakan imzasıyla yayınlanan 

genelgeye uymaya çağırıyoruz. 

Aynı genelgede Ģiddete uğrayan hekimin hizmetten çekilme hakkı olduğu da bildirilmiĢti. 

Bakan imzasıyla yayınlanan genelge bazı hastanelerde 62 gündür bir türlü baĢhekimler 

tarafından hekimlere gönderilmedi. Diğer illerin durumu bilinmemekle beraber, en 

azından Türkiye Cumhuriyeti‟nin BaĢkenti Ankara‟daki hekimlerin, güvenliklerini 

sağlamak üzere yayınlanmıĢ genelgeden de, genelgenin hizmetten çekilme hakkıyla ilgili 

bölümünden de haberleri yoktur. 

5. Tüm sağlık kuruluĢlarının (kamu, özel vb.) çalıĢanların sağlığı ve güvenliği yaklaĢımıyla Ģiddet 

açısından risk değerlendirmelerinin yapılması için bir genelgenin derhal gönderilmesi, belirlenen 

önlemlerin en geç iki ay içerisinde uygulamaya geçirilmesi. 

14 Mayıs'ta yayınlanan ÇalıĢan Güvenliği Genelgesi'nde bir cümle içerisine geçen risk 

değerlendirmesinin baĢlayıp baĢlamadığını, çalıĢmanın hangi aĢamada olduğunu, hangi 

sağlık kuruluĢlarında ne tür incelemelerin yapıldığını, nerelerin riskli bulunup hangi 

önlemlerin alındığını bilmiyoruz. 

6. Politikacıların/Bakanlık üst düzey yetkililerinin hekimleri/sağlıkçıları hedef gösterdiğini 

düĢündüğümüz, değersizleĢtiren söylem ve üsluplarını gözden geçireceklerinin ifade edilmesi. 

Bugüne dek böyle bir açıklama yapılmıĢ değildir. Tersine, hekimleri hedef gösteren sözlere 

“kürtaj cinayettir” gibi yenileri eklenmiĢtir. 

7. Türk Tabipleri Birliği‟nin yanı sıra sağlık alanındaki örgütlerin de katıldığını düĢündüğümüz, izlenen 

sağlık politikasının sağlık alanındaki Ģiddeti arttırdığına dair değerlendirmelerin yapılacağı bir toplantının 

Sağlık Bakanı baĢkanlığında en kısa sürede gerçekleĢtirilmesi. 

Bekliyoruz. 
  

ġiddette bugünkü durum: 
  

2012 yılında tabip örgütüne ulaĢan toplam 120 Ģiddet olgusu vardır. 

  
Ġstanbul TO: 53 

Ankara TO: 30 
 

Ġzmir TO: 20 
Samsun TO: 6 

Bursa TO: 5 

Gaziantep TO: 3 
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Adana TO: 2 

Kayseri TO: 1 
 

14 Mayıs Genelgesi Uygulamaları 

14 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren ÇalıĢan Güvenliği Genelgesi Ankara‟daki hastanelerin pek 
çoğunda hekimlere ve sağlık çalıĢanlarına tebliğ edilmemiĢtir. 

 
Sağlık Bakanlığı 113 ġiddet Hattı 

113 Beyaz Kod‟un Hukuki Biriminden aldığımız bilgiye göre, hattın kurulduğu günden bu yana 1334 
vaka bildirilmiĢtir. Bunların %80‟i sözel, %20‟si (yani 300‟e yakını) fiziksel Ģiddettir. 

Dr. Ersin‟in katlinin ardından ulusal basına yansıyan 37 Ģiddet vakasından 10‟u sopa, bıçak 

veya tabancalıdır. 
1.  23 Nisan günü Adana‟da bir grup hasta yakını Dr. Sezai Parlak ve Dr. Fatma Sincar ile görevli 

hemĢirelere, hastalarıyla ilgilenmedikleri gerekçesiyle bıçakla saldırdılar. 
2.  26 Nisan günü Ġstanbul‟da gözü dönmüĢ bir hasta yakını mermisi namluya sürülmüĢ bir silahı 

Dr. Güven Bulut‟un kafasına dayadı. BaĢka bir hekim cinayeti kıl payı önlendi. 

3.  30 Nisan günü Ankara‟da Dr. Mehmet Ali Özkan‟a hasta yakını tarafından bıçakla saldırıldı. 
4.  1 Mayıs günü Ankara‟da elinde bıçakla acil servisi basan bir hasta yakını, o saatte acil serviste 

görevli hekime ve sağlık personeline saldırdı. Güvenlik kameralarının görüntülediği olayda 
saldırganı, diğer hasta yakınları engelledi. 

5.  10 Mayıs günü Ġstanbul Sultanbeyli Devlet Hastanesi BaĢhekimi Op. Dr. Süleyman Erdoğdu 
ve BaĢhekim Yardımcısı Dr. Berk Onuk, bir hasta yakınının bıçaklı saldırısına maruz kaldı. 

Onuk saldırıdan yara almadan kurtuldu ancak elbisesi bıçak darbesi sonucunda yırtıldı. 

6.  20 Haziran günü Rize'nin Çayeli ilçesinde Ġshakoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev 
yapan Dr. Abdullah Yağcı hasta yakınlarının sopalı saldırısına uğradı. 

7.  28 Haziran günü Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde acil tıp doktorları 
hasta yakını iki kiĢinin bıçaklı saldırısına uğradı. 

8.  4 Temmuz günü Sivas Numune Hastanesi Acil Servisi‟nde bir hasta yakını, tartıĢtığı hemĢireyi 

bıçaklamak isterken araya giren güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı. 
9.   05 Temmuz günü Ardahan Devlet Hastanesinde görevli ortopedi uzmanı Dr. Güven Mete, 2 

kiĢinin sopalı saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yaralanan 38 yaĢındaki Dr. Güven Mete 
tedavi altına alındı. 

10.      11 Temmuz günü Kayseri'de sıra beklemeden muayene olmak isteyen bir hasta, 

doktorlara bıçakla saldırdı. Saldırıdan yara almadan kurtulan doktorları, olay sırasında 
endoskopi yapılan hasta kurtardı. 

  
Sadece bu veriler dahi sağlıkta Ģiddetle mücadelenin yetersizliğini ortaya koymaktadır. Yeni bir Dr. 

Ersin Arslan acısı yaĢamadan, Sağlık Bakanlığı‟nı bir kez daha samimiyete ve gerekli tedbirleri hızla 
almaya davet ediyoruz. 

  

  
Ankara Tabip Odası 

 

 

ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 

27 Temmuz 2012 

  

YÜZ GÜN! 

Onbir Öldürücü Silahlı Saldırı 

  

Dr. Ersin Arslan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin üzerinden YÜZ GÜN geçti. Sağlık Bakanlığı'nın ÇalıĢan 

Güvenliği Genelgesi yayınlanalı 73 gün oldu. Ersin'den bu yana sağlık çalıĢanlarına 50‟ye yakın sadırı 
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gerçekleĢtirildi. Bunlardan 11 öldürücü olabilecek nitelikte,  silahlı saldırı; sekizi bıçakla, ikisi 

sopayla, birisi tabancayla. Bakanlığın yayınladığı genelgeden bu yana her birisi ölümle 

sonuçlanabilecek nitelikteki saldırı sayısı ALTI.  

Sayın Sağlık Bakanı doksan altı gün önce 21 Nisan‟da Kırklareli‟nde yaptığı bir konuĢmada, “Her kim 

olursa olsun, bu isterse Van'da maalesef dün karĢılaĢtığımız örnekte olduğu gibi bir milletvekili olsun; 

bir sağlık çalıĢanına bir doktora karĢı, sözlü ya da fiili herhangi bir saldırıda bulunursabu ülkenin 

Sağlık Bakanı'nı, beni bizzat karĢısında bulacak'' demiĢtir. 

  

Önce Fiske Sonra Bir de Kınama 

Sayın Sağlık Bakanı "sağlık çalıĢanlarına fiske vuran karĢısında beni bulur" dese de, Gazi Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Serviste görevi baĢında saldırıya uğrayan meslektaĢımıza, saldırı 

sırasında kendisini korumaya çalıĢtığı için "kınama" cezası verildi. Fiziksel saldırıda bulunan 

Hastane Müdürü ise halen görevine devam ettiriliyor. KuĢkusuz bu mücadelenin sonuna dek Ankara 

Tabip Odası, gerek hukuki gerekse manevi desteğiyle meslektaĢımızın yanında olmaya devam 

edecektir. 

Sayın Sağlık Bakanı "sağlık çalıĢanlarına fiske vuran karĢısında beni bulur" dese de, Dr. Ersin Arslan'ın 

katlinin ertesi günü Ġstanbul‟dameslektaĢlarının öldürülmesini ve Ģiddeti protesto etkinliğine 

katılan hekimlerden savunma istenebilmektedir. Bir meslektaĢımızın kendisine gelen savunma 

talebini yanıtlarken söylediği gibi, “böyle bir konu için savunma vermeyi kendim(iz)e ve mesleğim(iz)e 

hakaret olarak kabul ediyoruz.” 

Sayın Sağlık Bakanı yine aynı konuĢmasında, “ister özel hastaneler, isterse devlet hastaneleri ve 

üniversite hastaneleri olsun, karĢılaĢılan her türlü saldırıya karĢı” Alo 113 ġiddet Bildirim Hattı 

kurduklarını söylemiĢtir. Sayın Sağlık Bakanı bu konuĢmada "sağlık çalıĢanlarına fiske vuran karĢısında 

beni bulur" dese de, CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Hastanesi‟nde hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan bir 

hekim Alo 113‟ü aradığında “üniversite hastanesinde görev yaptığı için kendisine yardımcı 

olunamayacağı” cevabını almıĢtır. 

  

ġiddetin Failleri KarĢılarında Kimi Buldu? 

Tüm bu süreç içerisinde Van Bölge Eğitim AraĢtırma Hastanesi‟nde görevi baĢında bir hekimi darp 

eden BDP Milletvekili Özdal Üçer‟e partisinin Merkez Disiplin Kurulu tarafından uyarı cezası verilmiĢtir. 

Peki, Hükümetin bir üyesi olan Sayın Sağlık Bakanımız, MuĢ Malazgirt Kaymakamlığına atanan eski 

Diyarbakır Kocaköy Kaymakamı ile ilgili olarak ne tür giriĢimlerde bulunmuĢtur? 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Müdürü hakkında ne yapılmıĢtır? 

Gazetelerindeki köĢelerinde, hekimlerin Ģiddeti protesto gösterileri ve “can güvenliğimiz yok” 

haykırıĢları için “Ulan densizler, o zaman hepiniz toptan istifa edin ve dağ baĢında bir 

kulübeye çekilin, orada ecelinizi bekleyin.” diye yazan; doktorlar için “…durdurup kafamı 

burnunun ortasında indirip dönüp gitmeyi çok istedim” ifadeleri kullanan Yeni Akit ve 

Habervaktim yazarları karĢılarında kimi bulmuĢtur? 
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Bütün samimiyetimizle yetkilileri sağlık çalıĢanlarına yönelmiĢ Ģiddetin gerçek nedenlerini görmeye ve 

buna uygun tedbirleri almaya çağırıyoruz. 

ġiddetin en yoğun yaĢandığı acil servisler, yoğun bakımlar, ASM'ler, devlet hastanesi 

polikliniklerindeki sorunları lütfen artık görün. MeslektaĢlarımızı büyük hasta yüküyle baĢ 

baĢa bırakan, hastalarımıza Ģifa olamayan yanlıĢ sağlık politikasından bir an evvel dönün. 

Uyarıyoruz. Bu silahlı saldırılardan biri Ersin'i aramızdan aldı. Böyle korkunç bir olayın 

tekrarına ne gücümüz, ne tahammülümüz var. 

  

Ankara Tabip Odası 
 

 

 

ANKARA TABĠP ODASI 

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 
01 Ağustos 2012 

  

  
Sağlıklı ve Güvenilir Ġçme Ve Kullanma Suyu Herkesin Hakkı ! 

Üzgünüz, Bu Hakkın Önünde Engeller Var ! 
Bizlerin de Açıklama Beklediğimiz Tespitleri Var ! 

  
Ülkemizde yaĢayan her yurttaĢın çok iyi bilmesi gerektiği gibi sağlıklı, temiz, güvenilir su, en temel 

sağlık ve insan hakkıdır. Bu hakka herkes eĢit düzeyde ulaĢabilmelidir. Bu temel kabulün gereği olarak 

da sağlıklı ve güvenilir içme - kullanma suyuna ulaĢımın önündeki ekonomik ve sosyal adaletsizlik ve 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirlilik gibi her engel ivedilikle ortadan kaldırılmalıdır. Ekonomik ve sosyal 

engellerin olmaması için güçlü ve toplumda herkesi eĢit kılan üretim-tüketim iliĢkisi; kimyasal, fiziksel 
ve biyolojik kirlilik gibi sorunlar için ise bu yaklaĢımın yanı sıra güçlü izleme ve değerlendirme 

sistemleri, laboratuvar olanaklarının yeterli olması gibi ek yapılanmalara gereksinim bulunmaktadır. 

Ġçme - kullanma sularının çoğunlukla enfeksiyon etkenleri, zehirli maddeler, kimyasallar, radyoaktif 
kirleticiler vb. tarafından kirletildiği bilinmektedir.[1][1],[2][2] 

Geçtiğimiz günlerde TMMOB Kimya Mühendisler Odası (KMO) tarafından yapılan basın açıklamasında 
belirtildiği gibi, Ankara Ģebeke suyunda alüminyum değerlerinin yüksekliği nedeniyle halkın musluktan 

akan suya olan güveni tıpkı yıllar önce Kızılırmak suyu nedeniyle yaĢanılan sürece benzer bir Ģekilde 
zedelenmiĢtir. Bugünlerde Ġstanbul‟da da halkın ne yazık ki Ģebeke suyuna güvenemeyip, “daha 

güvenilir” olarak kabul ederek satın aldığı damacana sularıyla ilgili pek çok tartıĢma kamuoyuna 

yansımıĢtır. Ne yazık ki, her iki güncel örnek ve yarattığı sorunlar farklı kentlerde de olsa 
aslında  çarpıcı gerçekleri göz önüne sermiĢtir: 

 Toplumun “en ekonomik yolla” ulaĢtığı Ģebeke suyuna güven sarsılmıĢtır. Oysa, herkesin gönül 

rahatlığı ile Ģebeke suyunu güvenle içebilmesi sağlık açısından kaçınılmaz bir gerekliliktir. Ancak, 

ülkemizde yaĢanan bu vb. sorunlar musluktan akan su yerine kiĢileri güvenli suya ulaĢmak için 

daha yüksek bedeller ödedikleri değiĢik seçeneklere yöneltmektedir. (damacana, pet ĢiĢe, vb). 

 Ġstemediğimiz halde halkın farklı su kaynaklarına yönelmiĢ olması da sağlıklı su tüketildiği 

anlamını ne yazık ki taĢımamaktadır. Damacana sularında kirlilik saptanmıĢ olması, bu seçeneğin 

de aslında yeterli çözüm olmadığını açıkça gözler önüne sermiĢtir. 

Değerli basın mensupları, bu gün burada sizlere kentimizde Ģebeke suyunda yaĢadığımız alüminyum 

kirliliğinin yol açma olasılığı olan sağlık sorunlarından ayrıntılı olarak sözetmek mümkün. Ama burada 
tek bir konuya odaklanmaktan sa, daha bütüncül bir bakıĢ açısıyla değerlendirme yapmayı tercih 

ediyoruz. Çünkü, Ankara Ģebeke suyunda alüminyum kirliliği ile ilgili yaĢadığımız sorunları baĢka 
günlerde farklı baĢlıklarda yaĢayabiliyoruz. Bunun da en yakın örneği olarak içme - kullanma sularına 

“arsenik” karıĢması konusunda 2008‟de yaĢanan sorunu sanırız hepimiz hatırlıyoruz. Burada sorularınız 

olursa tek tek yanıt da verebiliriz. 

http://ato.org.tr/bilgi/basin-aciklamalari/detay/258#_ftn1
http://ato.org.tr/bilgi/basin-aciklamalari/detay/258#_ftn2
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Burada bulunan meslek örgütleri olarak aĢağıdaki sorulara hem Ġstanbul hem de Ankara sorun 

örnekleri ile ilgili olarak halen yanıt bulamadığımızı bir kez de sizlerin aracılığı kamu sağlık yetkililerine 
iletmek istiyoruz: 

  

 Bir süre önce TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tarafından Ģebeke suyunda 

alüminyum düzeyinin 4 kata dek yüksek bulunmasının nedeni nedir? Kamuoyuna   
Ģimdiye kadar yansıyan “Alüminyum düzeyinde artıĢ görülen derenin Çamlıdere 

Barajı‟na akıĢının durdurulduğu” Ģeklindeki açıklamalar ne yazık ki tatmin edici değildir. 
4 kat dolayındaki yüksekliğin temel nedeni nedir? Bu duruma Ġvedik arıtma 

tesislerindeki çöktürme havuzlarında kullanılan alüminyum sülfatta doz 
ayarlamasındaki hatalar sebep olabilir mi? Bir bulaĢma ise kaynağı tespit edilmiĢ midir? 

 Kontrollerin/analizlerin yapılmadığı diğer su kaynaklarında durum nasıldır? 

 Ġçme – kullanma suyu kaynakları, arıtım ve dağıtım sistemleri ayrıntılı olarak incelenip 

   kaynağa yönelik araĢtırmalar yapılmıĢ, önlemler alınmıĢ mıdır? 

 Bundan sonrası için nasıl bir planlama düĢünülmektedir? 

 YaĢam alanlarımızın tümünde, Ģebeke suyundan uzaklaĢarak daha pahalı su  

   seçeneklerine yönelmenin durdurulması için, toplumun Ģebeke suyuna olan güvenini  
   YENĠDEN KAZANMAK için neler planlanmaktadır? 

 Yapılan su analizleri sonuçlarına, halkın sürekli olarak saydam bir biçimde ulaĢabilmesi 

   için neler planlanmaktadır? 
 Diğer su kaynaklarının da sağlıklı ve güvenilir olması için alınması gereken önlemler  

   nelerdir? Devlet bu sorumluluğunu nasıl yerine getirmeyi planlamaktadır? 

  
Değerli basın mensupları, 

Kamuoyunu meĢgul eden bu ve benzeri sorunların ivedilikle yetkililer tarafından açıklanması 

gerekmektedir. SAYDAMLIK yetkililerin izlediği yol olmalıdır. Aksi takdirde kamuoyunda oluĢan 
güvensizlik artarak sürecektir. 

Saygılarımızla. 
 

ANKARA TABĠP ODASI 

ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI 
GIDA MÜHENDĠSLERĠ ODASI 

HALKEVLERĠ GENEL MERKEZĠ 
KĠMYA MÜHENDĠSLERĠ ODASI 

PEYZAJ MĠMARLARI ODASI (ANKARAM PLATFORMU DÖNEM SÖZCÜLÜĞÜ) 

SUKA-DER 
TÜKETĠCĠ HAKLARI DERNEĞĠ 

ZĠRAAT MÜHENDSĠLERĠ ODASI 
 

 

 

 

 

ANKARA TABĠP ODASI 
NÜKLEER TEHLĠKEYE KARġI BARIġ VE ÇEVRE ĠÇĠN SAĞLIKÇILAR DERNEĞĠ 

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 
05 Ağustos 2012 

  

  
HiroĢima Nükleer Kıyımının Yıldönümünde 

SavaĢ Tehlikesine KarĢı Çağrı 
  

Ġnsanlık, 67 yıl önce 6 Ağustos‟ta HiroĢima'ya, 9 Ağustos‟ta da Nagazaki‟ye atılan atom 

bombaları ile tarihinin en büyük kitle kırım ve çevre yıkım silahıyla karĢılaĢtı. Böylece, gezegenimizi 
kana bulayan Ġkinci Dünya SavaĢı, 1945 yılında ilk nükleer kitle kıyım silahlarının kullanımıyla sona 

erdi. HiroĢima‟da 120 bin, Nagazaki‟de 75 bin kiĢi öldü, bir o kadarı da sonraki günler, yıllar 
içinde sakatlıklar, kanserler, diğer sistem hastalıkları ve doğuĢtan olma bozukluklarla acılar içinde 
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yaĢamlarını yitirdi. Öyle ki, Japonya'da hâlâ 6 Ağustoslarda, bu kırımla ilgili olarak o yıl ölen kurbanların 

listesi açıklanarak anılmaktadır. 
Ġnsanlığın tanık olduğu ilk nükleer saldırının etkisiyle yalnız insanlar değil, kentler de biyolojik ve 

fiziksel çevreleriyle tam bir yıkıma uğradılar; çevrede kalan ve yıllar boyu giderilemeyen radyoaktivite 

yaĢamı tehdit etmeyi sürdürdü. Kısacası, emperyalizm, sömürü düzenini sürdürmede ne kadar güçlü ve 
kararlı olduğunu insanlığa acımasızca göstermiĢ oldu. 

HiroĢima ve Nagazaki, dünyaya artık tek bir kutuptan egemen olan kapitalist-emperyalist sistemin, 
bunalımlarını Ģiddet yoluyla çözmesinin ne ilk, ne de son örneğidir. Bunalımı derinleĢtikçe, sistem 

bilincini yitirmeye ve baĢka yollarla elde edemediklerini sınır tanımayan Ģiddet ve savaĢ yoluyla 
sağlamaya çalıĢmaktadır. Bu gibi dönemlerde kapitalizm, görece demokrasiyle birlikte insan hak ve 

özgürlüklerini askıya alarak, açık zorbalık ve her düzeyde savaĢ aĢamasına geçmektedir. Dünyanın 

güncel durumu da, böylesi özellikleri nedeniyle, “yüzyılın en büyük tasfiyesi, değiĢimi” 
olarak nitelendirilmektedir. 

Kapitalizm ve egemen sermaye, bunalımından çıkmaya çabalamakta, çıkmak için yaptıkları ise 
gezegenin ekolojik-biyolojik varlığını tehdit etmekte, yıkıma sürüklemektedir. Bugün dünyada 

yaklaĢık 24 bin nükleer silah bulunmaktadır. Bu silahların tahrip gücü 1945 yılında 

HiroĢima‟ya atılan bombanın 400 bin katıdır. Bir baĢka deyiĢle, bu silahlar gezegenimizi ve 
insanlığı tümüyle yok edecek güçtedir.Geride bıraktığımız 2011 yılında, askersel harcamalar 

1,63 trilyon ABD dolarını bulmuĢtur. Buna karĢılık, günde 24 bin 5 yaĢ altı çocuk, 
önlenebilir nedenlerden ölmektedir. Kısacası, silahların bedeli çocukların yaĢamıyla ödenmektedir. 

Oysa dünya silahlanma harcamalarının yalnızca beĢte biri kadarıyla, “BirleĢmiĢ Milletler Binyıl Kalkınma 
Hedefleri” arasında bulunan, milyonlarca insanın açlıktan, yoksulluktan kurtarılması, temel sağlık 

hizmetleriyle anne ve çocuk ölümlerinin önlenmesi olanaklı olabilirdi. 

Yerel savaĢlar; dinci, ırkçı, milliyetçi ideolojiler; baskıcı devlet biçimleri; emperyalist savaĢ politikaları 
büyük kapitalist devletlerin ortak politikaları durumuna gelmiĢtir. Gerek ülkeler, gerekse toplumsal 

sınıflar arasındaki eĢitsizlikleri derinleĢtiren sömürüye dayalı sistem, her tür çeliĢkiyi kullanarak, 
teknolojik araçlar ve medya gücüyle, baskıcı rejimlerle ayakta tutulmak istenmektedir. Ortadoğu, 

Kafkasya ve Afrika‟da Ģiddet kol gezmekte, yüz binlerce insan çevreleriyle birlikte kırdırılmaktadır. Bu 

açıdan, kapitalizmin yalnızca insan emeğini değil, canlı yaĢamını tehdit eden bir toplumsal örgütlenme 
biçimine dönüĢtüğü değerlendirmeleri yapılmaktadır. 

Emperyalist rekabetin kızıĢması nedeniyle, Ortadoğu‟daki devletlerin ve sınırların bir önemi 
kalmamıĢtır. Ortadoğu‟da kaynakların yeniden paylaĢımı için her yol geçerli sayılmakta, uluslararası 

hukuk ve kurallar, toplumsal değerler ve etik ilkeler çiğnenmektedir. Bu nedenle, tüm aykırı seslerin 

susturulması gerekmektedir. Bu bağlamda, hedeflenen ülkelerde baskıcı-faĢist devlet, onların uzantıları 
olarak taban hareketleri ve örgütleri palazlandırılmaktadır. Bu arada Orta Doğu gizli ve açık ellerce 

silahlandırılmaktadır. Bir Alman Ģirketinin, uluslararası hukuka aykırı biçimde Ġsrail'e 
nükleer silah taĢıyıcı sistemi satıĢı yaptığı bildirilmektedir. Oysa bölgenin gereksinimi 

silahlanma değil, silahsızlanmadır. 
Bugün, ne yazık ki Suriye merkezli, Ġran, Lübnan, Türkiye, Irak ve Ġsrail‟i, Kürt bölgelerini kapsayan, 

Körfez ülkelerine, Suudi Krallığı'na uzanan bir alanda yeni bir savaĢ olasılığının hızla güçlendiği 

dillendirilmektedir. Bu olasılık, bölge halkları ve ülkeleri için kan, gözyaĢı ve yıkım anlamına 
gelmektedir. Emperyalist çıkarlar için yer yerinden oynayacak, sayısı bilinmeyecek kadar insan ölecek, 

insanlığın bölgedeki tüm birikimi yakılıp yıkılacaktır. Yakın zamanlarda yaĢanmıĢ olan Mısır, Irak ve 
Libya örnekleri ortadadır. Mısır'da “devrim söylemleri”yle ve halk hareketi olarak baĢlayan “Bahar” 

süreci, giderek dinci gericiliğin egemen olduğu bir yönetimle sonuçlanmıĢ, toplumsal beklentileri olan 

kitleleri düĢ kırıklığına uğratmıĢtır. Bu ülkedeki akıl almaz geriye gidiĢ, dünyanın ilerici kamuoyunca 
kaygıyla izlenmektedir. Irak'ta savaĢ süreci ve sonrasında, bir milyondan fazla kiĢinin öldürüldüğü, 

beyin gücünün önemli bir bölümünün acımasızca yok edildiği, insanlığın binlerce yıllık tarihsel-kültürel 
birikiminin yakılıp yıkıldığı bilinmektedir. Libya'da ise, yaratılan kargaĢada, insanlar birbirine kırdırılmıĢ, 

ülkenin meĢru yöneticileri vahĢice öldürülerek ülke yönetimine el konmuĢtur. 
Olanlar olacakların göstergesidir 

Neo-Osmanlı düĢleri gören DıĢiĢleri Bakanı, doğru tarafta yer almaktan söz ederken, dönüĢü olmayan 

bir yola girildiğinin farkında olmadığını ortaya koyuyor. Henüz fırsat varken, yol yakınken bu yoldan 
geri dönülmelidir. Ülkemizin bu emperyalist savaĢta taraf olmasına, yer almasına izin 

verilmemelidir. Kamuoyu yoklamalarında da açıkça görüldüğü gibi, halkımızın ezici 
çoğunluğu kesinlikle bir savaĢa girilmesine karĢıdır ve hükümetin politikalarını 

desteklememektedir. 
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BaĢta Hatay olmak üzere, güney illerimizde konuĢlanmıĢ, sınır barıĢımız için ciddi tehdit 

oluĢturan yabancı silahlı güçler ivedilikle sınır dıĢı edilmelidir. 
Orta Doğu'da barıĢ için en önemli adım, bölgenin tüm taraf ülkelerini bir araya getirerek 

silahsızlanma koĢullarını tartıĢmalarını sağlamak olacaktır. 

HiroĢima kırımının 67. yıldönümünde, dünyanın barıĢ ve demokrasiden yana güçlerinin, ne 
nükleer savaĢ, ne de herhangi bir savaĢın kazanan tarafı olmayacağını, tek korunma 

yolunun nükleer silahların tamamen yasaklanması, genel silahsızlanma koĢullarının 
sağlanması, savaĢlara ve savaĢ kıĢkırtıcılığına son verilmesi olduğunu vurgulayarak 

seslerini yükselttiklerini duyurmak istiyoruz. 
  

  

Ankara Tabip Odası 
Nükleer Tehlikeye KarĢı BarıĢ ve Çevre için Sağlıkçılar Derneği 

 

 

 

ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 

10 Ağustos 2012 

 

 

VatandaĢın Sağlığını Kar Kapısına Çevirenlere Dur Dendi! 

 

Ġktidarın kamu-özel ortaklığı adı altında, sermayeye rant aktarma planlarına bir durdurma geldi. 

YurttaĢlar için ulaĢılabilir, nitelikli sağlık hizmeti alma hakkı bakımından çok önemli olan bu karar, 

TTB'nin itirazlarını değerlendiren DanıĢtay 13. Dairesi tarafından verildi.  

DanıĢtay 13. Dairesi Ankara-Etlik, Ankara-Bilkent ve Elazığ‟daki “Kamu Özel Ortaklığı” yöntemiyle 

açılan sağlık kampüsleri ihalelerinin yürütmesini durdurdu. Kamu-özel ortaklığı, dünyada uygulandığı 

tüm ülkelerde oluĢan kötü sonuçların ardından terk edilmiĢ bir yöntemdir. Yöntem, hastane binasının 

kamu tarafından tahsis edilen arazilerde özel Ģirketler tarafından yapılarak devlete kiraya verilmesi ve 

devletin de hem Ģirketlere kira ödemesi, hem de bu tesiste verilecek “asıl hizmet” dıĢındaki bütün 

hizmetlerin yirmi beĢ yıldan kırk dokuz yıla kadar bu Ģirketlere devredilmesidir. Uygulandığı ülkelerde 

sağlık hizmetlerinin bedelinin hem devlet, hem vatandaĢlar, hem de sağlık çalıĢanları için arttığı 

görülen bu yöntem, büyük sermaye gruplarına kamudan kaynak aktarmak için ülkemize dayatılmıĢtır.  

Sağlık Bakanlığı kamuya ait hastaneleri kapatarak yerlerine alıĢveriĢ merkezi veya otel yapmak üzere 

özel Ģirketlere devredecekti. DanıĢtay tarafından yürütmesi durdurulan Etlik için 319 milyon, Bilkent 

için 289 milyon TL yıllık kira belirlenmiĢti. Ancak bu rakamlara, Ģirketlere devredilmesi düĢünülen kamu 

hastaneleri arazileri, hastanelerin taĢınma bedelleri, kiralanan Özel Ulus Hastanesinin kirası dahil 

değildir.  

 

Sağlık Kampüsü Denilen Lüks Oteller ve Büyük AVM‟lerdir 

Eğer bu kampüsler yapılırsa, yurttaĢlar bu hastanelerden yararlanamayacak, hastaneler ise kiraları 

ödeyebilmek için döner sermayelerini artıracak pahalı hizmetleri önceleyecektir. Reklam ve tanıtım 

faaliyetlerine ayıracakları paralar yüzünden, hekimleri ve sağlık çalıĢanlarını iĢten çıkartarak sağlık 

hizmetinin niteliğini düĢüreceklerdir. Giderek özelleĢmiĢ olan ülkemiz sağlık ortamında yoksul 

insanlar için ”devlet hastanesi” diye de bir yer kalmayacaktır. 

 

Sağlıkta DönüĢüm Halkın Sağlığına Zararlıdır! 

Sağlık Bakanlığı tarafından sürdürülen “dönüĢüm programı”, Ankara‟nın tam teĢekkülü en genç 

hastanesini yok etmeye kalktı. Günlük 2000‟in üzerinde yurttaĢımıza poliklinik hizmeti veren, yılda 

ortalama 2500‟ün üzerinde ameliyat yapılan, Ankara‟nın en büyük diyaliz merkezinin yer aldığı 400 

yataklı, 122 hekimin görev yaptığı Etlik Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi yok ediliyor.  
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Her gün Türkiye‟de hekim eksiği var diyen Sağlık Bakanı, 122 hekimi yeni yatırımlar 

yapılmadığı için Ankara‟nın fiziksel olarak sıkıĢmıĢ hastanelerine göndermiĢtir. Zaten 

fiziksel mekan olarak yetersiz olan kamu hastaneleri yurttaĢlara nitelikli ve ulaĢılabilir hizmet vermek 

konusunda artık daha da yetersizdir.  

Yıkılmak üzere boĢaltılan Etlik Ġhtisas Hastanesi‟nden çıkartılan hekimlerin bir kısmı bugün itibarı ile 

görev yapamamakta, sağlık hizmeti verememektedir. Kaç hekimin, bu hukuksuz ve kamu zarına 

sebep olan tasarruflardan dolayı “ücretli izinli” biçiminde iĢsiz kaldığını Bakanlık 

kamuoyuna açıklamalıdır. Bu ayıp bu beceriksizlik için özür dilenmeli, derhal bu hesapsız 

adımlardan dönülmelidir. Sağlık Bakanlığı‟nın sermaye yanlısı değil, halkın sağlığına yandaĢ olmasını 

bekliyoruz.  

Ankara‟da Etlik Ġhtisas Hastanesi‟nin yerine hastane yapmadan, vatandaĢ 7 yıl boyunca özel sektörde 

%90‟lara varan katkı paylarına itilmektedir. Türkiye‟de parası olmayana nitelikli sağlık hizmeti hayal 

olurken, Sağlık Bakanlığı dünyada örneği görülmemiĢ bir biçimde kamu sağlık hizmetlerini yok 

etmekte, özelleĢtirmenin Ģimdiye kadar hiç denenmemiĢ yöntemlerini denemektedir.  

Etlik Ġhtisas Hastanesi‟nin tıbbi ve gayri tıbbi malzemeleri diğer kamu hastaneleri 

tarafından kapıĢılmıĢtır. Bu akıldıĢı manzaranın içinde, Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi‟nin de bu 

yangın yerinden malzeme aldığı görülmüĢtür. Etlik hastanesinin malzemelerinin hangi usullerle 

dağıtıldığı anlaĢılamamıĢtır. 

 

Yersiz Yurtsuz Bir Sağlık Bakanlığı 

Etlik Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi personeli ve tüm tıbbi-gayri tıbbi malzemesiyle birlikte 

boĢaltılırken, Özel Ulus Hastanesi‟nin kiralandığı ve o hastaneye geçileceği açıklanmıĢtı. Bir süredir bu 

özel hastanede tadilat çalıĢmaları yapıldığını biliyoruz.  

Hastanenin taĢınma iĢlemleri için belirlenmiĢ süre 3 ay iken, DanıĢtay‟ın kararı ile taĢınır malların nakil 

iĢlemleri askıya alınmıĢtır. TaĢınmanın hiç gerçekleĢmeyeceği fikri personel arasında benimsenmiĢe 

benzemektedir. Hastanenin acil kapısının bulunduğu yerde çok sayıda inĢaat malzemesi ve büro 

ekipmanı istiflenmiĢ açık havada çürümeye bırakılmıĢtır.  

Özel Ulus Hastanesi aslında sanayinin içinde katlı bir otopark olarak yapılmıĢtır. Halen 

içinde araba rampaları bulunmaktadır. 

Mülk sahibi ile Bakanlığın arasındaki anlaĢmaya göre Özel Ulus Hastanesinin aylık kirası 200 bin TL 

civarındadır. Buna rağmen Bakanlık ile mülk sahibi arasında ihtilaflar yaĢandığı ve taĢınma iĢlemlerinin 

bu sebeple de durduğu yaygın olarak konuĢulmaktadır.  

Özel Ulus Hastanesi, hiçbir özelliği ile bir kamu hastanesi olma niteliği taĢıyamayacaktır. Hastanenin 

çevresinde ulaĢım için uygun yollar, otopark v.b. alanlar mevcut değildir.  

 

Kamu Zararı Derhal Durdurulsun! 

Türk Tabipleri Birliği‟nin açtığı davalar sonucunda DanıĢtay 13. Dairesi Etlik, Bilkent ve Elazığ sağlık 

kampüsü ihalelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme kararında mevcut 

hastanelerin ihaleyi alan Ģirketlere ticari alan olarak devrinin açıkça hukuka aykırı olduğu ve ihale 

Ģartnamesinin mevzuata aykırı olduğunu belirledi. Kamu Özel Ortaklığı ihalelerine zemin oluĢturan 

3359 Sayılı Yasa'nın ek 7. maddesinin 8. fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle, Anayasa 

Mahkemesi'ne baĢvurulmasına karar verdi. 

DanıĢtay‟ın “yürütmeyi durdurma” kararı, idarenin tasarrufu ile oluĢturulan kamu zararını 

durdurmak için olmalıdır. Sağlık Bakanlığı kampüs ihaleleri ile oluĢturduğu kamu zararını derhal 

ortadan kaldırmalıdır.  

Ġhale kapsamında boĢaltılan ve yıkılmaya hazırlanılan Etlik Ġhtisas Hastanesi‟nin tıbbi ve gayri tıbbi 

malzemeleri geri taĢınmalı, hastane personeli geri çağırılarak, hastane tekrar hizmet vermeye 

baĢlamalıdır. 

Özel Ulus Hastanesi ile yapılan kira sözleĢmesi feshedilmelidir.  
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Bu süreçte Özel Ulus Hastanesi mülk sahibine ödenen, hastanede tadilat için harcanan ve Etlik Ġhtisas 

Hastanesi‟nin malzemelerinin tırlarla taĢınması sırasında harcanan meblağ, sorumlularına rücu edilerek 

tahsil edilmelidir.  

 

Basına ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 

 

Ankara Tabip Odası 

 

 

 

ANKARA TABĠP ODASI 
BASIN AÇIKLAMASI 

17 Ağustos 2012 

  
Yüz Yirmi Gün Geçti! 

ġiddetle Mücadelede Durum 
  

Dr. Ersin Arslan‟ın katlinin üzerinden tam 120 gün geçti. Tam dört koca ay! 

Türk Tabipleri Birliği heyeti cinayetten iki gün sonra Sayın Sağlık Bakanı‟yla görüĢerek Ģiddetin 
önlenmesine yönelik yedi acil talebimizi kendilerine iletmiĢ; Sayın Bakan o tarihte bu talepleri makul 

bulmuĢlar ve talepler üzerinde çalıĢacaklarını ifade etmiĢlerdi. 
Dr. Ersin Arslan‟ın katledilmesinden bu yana Ģiddete yönelik olarak alınmıĢ olan tedbirler tehlikenin 

boyutlarının yetkililerce henüz tam olarak anlaĢılamadığını göstermektedir. ÇalıĢmaların polisiye 

önlemlerden ibaret kalacağı anlaĢılmaktadır. SABĠM Ģiddeti, performans baskısı, ağır çalıĢma Ģartları, 
büyük hasta yükü, 36 saatlik çalıĢma süreleri, 7/24 çalıĢma dayatmaları sürmektedir. Katkı payından 

kaçan fakir halkın akın ettiği acil servislerde hala bir hekim günde 300 hasta bakabilmekte, acil 
servislerde hala patologlara, psikiyatristlere ve Ģimdi de rotasyonları arasında acil servis olmayan branĢ 

asistanlarına acil nöbetleri tutturulmakta, hala ambulanslar yer var mı yok mu bakmadan hastaneye 
hasta getirmektedir. Aile sağlığı merkezi hekimlerine zorla mesai dıĢı acil servis nöbetleri verilmeye 

baĢlanmıĢtır. Siyaseten sorumlu olanlar suskun, sessiz olanları izlemekte, sağlık sisteminin bütün 

çarpıklık ve eksiklikleriyle ve bu sorunlardan bunalmıĢ ve öfkeli yurttaĢlarla sağlık çalıĢanları ve özellikle 
hekimler baĢ baĢa bırakılmaktadır.  

Hekimler üzerindeki baskı azalmamakta, aksine yoğunlaĢmakta ve yaygınlaĢmaktadır. 
Bu Ģartlar altında; Sayın Bakan‟a yedi acil taleple ilgili sözünü hatırlatıyor, bütün yetkilileri Ģiddete karĢı 

mücadelede samimi olmaya davet ediyoruz. 

Meslek örgütü ve bütün hekimler tarafımıza yönelmiĢ Ģiddet bitene dek bu mücadeleyi kararlılıkla 
sürdüreceğiz. Doğrunun yanında yer alıp almamak Bakanlığın kendi tercihi olacaktır. 

Sağlık Bakanı‟ndan 7 Acil Talep 
1. Hekime ve sağlık çalıĢanına yönelik Ģiddetin nedenlerinin ve alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla TBMM‟de bir araĢtırma komisyonu kurulması. 
Komisyon kurulmasına iliĢkin karar 25 Nisan 2012 tarihinde alındı. Muhalefet partileri bu komisyona 
üye verdiler. Ne var ki, internet ve biliĢim komisyonuna hemen üye ismi bildiren iktidar partisi, Ģiddet 
araĢtırma komisyonu için isimleri Meclis‟in kapanmasına bir hafta kala ancak bildirebildi. Arada iki aylık 
çalıĢma süresi vardı, kullanılamadı. Komisyon BaĢkanı AKP Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
komisyonun çalıĢmalarına ancak Meclis açıldıktan sonra baĢlayabileceğini açıkladı. 
2. TCK‟ya eklenmesini istediğimiz ve artık bugün itibariyle adı “Dr. Ersin Arslan Yasa Maddesi Önerisi” 

olan teklifin hızla gündeme alınması için gerekenlerin yapılacağının açıklanması. 

Sayın Sağlık Bakanı 118 gün önceki görüĢmede bu konuyu inceleyeceklerini ifade etmiĢlerdi. 
Bekliyoruz. 
3. BaĢta Dr. Ersin Arslan olmak üzere görevi baĢında bu tür saldırıya uğrayan meslektaĢlarımızın geride 
kalan yakınlarının geleceklerinin güvence altına alınmasının sorumluluğunun yerine getirilmesi. 

Sayın Sağlık Bakanı 118 gün önceki görüĢmede bunun haklı bir talep olduğunu ifade etmiĢlerdi. 
Bekliyoruz. 
4. SABĠM (Sağlık Bakanlığı ĠletiĢim Merkezi) hattının hekimlere ve tüm sağlıkçılara yönelik bir Ģiddet 

unsuru olarak kullanılmasına son verilmesi; hattın bu yönüyle iĢlevlerinin gözden geçirilinceye kadar 
durdurulduğunun açıklanması. 
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Sağlık Bakanı imzasıyla 14 Mayıs 2012 günü yayınlanan ÇalıĢan Güvenliği 
Genelgesi'yle SABĠM'e gelen Ģikayetlerin bir filtreden geçirileceği ve personelin kusursuz olduğunun 
açık bir Ģekilde belli olduğu durumlarda iĢlem yapılmayacağı bildirilmiĢti. Ancak genelgeye rağmen 
SABĠM Ģiddeti tüm hızıyla sürüyor. Bu Ģiddetin sürdüğünü, filtre mekanizmalarının çalıĢmadığını her 
gün yeni örneklerle görüyor, biliyoruz. Tüm yetkilileri SABĠM Ģiddetini durdurmak için üzerlerine düĢeni 
yapmaya, Bakan imzasıyla yayınlanan genelgeye uymaya çağırıyoruz. 
Aynı genelgede Ģiddete uğrayan hekimin hizmetten çekilme hakkı olduğu da bildirilmiĢti. Bakan 
imzasıyla yayınlanan genelge bazı hastanelerde 93 gündür bir türlü baĢhekimler tarafından hekimlere 
gönderilmemiĢ durumdadır. Türkiye Cumhuriyeti‟nin BaĢkenti Ankara‟daki hekimlerin, güvenliklerini 
sağlamak üzere yayınlanmıĢ Sağlık Bakanı imzalı genelgeden de, genelgenin hizmetten çekilme 
hakkıyla ilgili bölümünden de haberleri yoktur. 
5. Tüm sağlık kuruluĢlarının (kamu, özel vb.) çalıĢanların sağlığı ve güvenliği yaklaĢımıyla Ģiddet 
açısından risk değerlendirmelerinin yapılması için bir genelgenin derhal gönderilmesi, belirlenen 

önlemlerin en geç iki ay içerisinde uygulamaya geçirilmesi. 
14 Mayıs'ta yayınlanan ÇalıĢan Güvenliği Genelgesi'nde bir cümle içerisine geçen risk 
değerlendirmesinin baĢlayıp baĢlamadığını, çalıĢmanın hangi aĢamada olduğunu, hangi sağlık 
kuruluĢlarında ne tür incelemelerin yapıldığını, nerelerin riskli bulunup hangi önlemlerin alındığını 
bilmiyoruz. 
6. Politikacıların/Bakanlık üst düzey yetkililerinin hekimleri/sağlıkçıları hedef gösterdiğini 
düĢündüğümüz, değersizleĢtiren söylem ve üsluplarını gözden geçireceklerinin ifade edilmesi. 

Bugüne dek böyle bir açıklama yapılmıĢ değildir. Tersine, hekimleri hedef gösteren sözlere “kürtaj 
cinayettir” gibi yenileri eklenmiĢtir. 
7. Türk Tabipleri Birliği‟nin yanı sıra sağlık alanındaki örgütlerin de katıldığını düĢündüğümüz, izlenen 

sağlık politikasının sağlık alanındaki Ģiddeti arttırdığına dair değerlendirmelerin yapılacağı bir toplantının 
Sağlık Bakanı baĢkanlığında en kısa sürede gerçekleĢtirilmesi. 

Bekliyoruz. 
ġiddette bugünkü durum: 2012 yılında tabip örgütüne ulaĢan toplam 136 Ģiddet olgusu vardır. 

Sağlık Bakanlığı 113 ġiddet Hattı 

113 Beyaz Kod‟un Hukuki Biriminden aldığımız bilgiye göre, hattın kurulduğu günden bu yana 2401 
vaka bildirilmiĢtir. Bunların %70‟i sözel, %30‟u fiziksel Ģiddettir. Bundan tam bir ay önce 1334 olan 

vaka sayısı bugün 2401‟e ulaĢmıĢtır. Bu, son bir ayda 1067 yeni Ģiddet vakası bildirildiği 
anlamına gelmektedir. 
Sağlık Bakanlığı Hastanelerinden ya da Cumhuriyet Savcılıklarından DıĢarı Çıkarılan 

ġiddet Görüntüleri 
Önemli bir sorun da Ģiddet görüntülerine iliĢkindir. Zaman zaman hastane güvenlik kamerası 

görüntülerinin görsel ve sosyal medyada paylaĢıldığına tanık oluyoruz. Sağlık Bakanlığı hastanelerinden 
bu görüntüler nasıl dıĢarı çıkartılabiliyor? Ya da bir soruĢturmanın konusu olmak nedeniyle Cumhuriyet 

Savcılığı‟na emanet edilen bu görüntüler nasıl sosyal medyada paylaĢılır hale geliyor? Burada yasal 
olmayan bir durum ve ciddi bir sorun olduğunu da kabul etmemiz gerekir. Bu görüntülerin 

paylaĢılmasının önlenmesi Ģiddetin önlenebilmesi için de kritik önemdedir. Bayburt‟ta yaĢanan olayın 

görüntülerinin sızması ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve ĠçiĢleri Bakanlığı‟nı göreve davet ediyoruz. 
ġiddet Görüntülerinin Medyada VeriliĢi 

Psikolojide, insanda korku, bunaltı ya da dehĢet uyandıran durumlarla ilgili, insanın bu tür duygusal 
tepkilerini söndürmek için "sistematik duyarsızlaĢtırma" denilen bir yöntem vardır. Aslında bu yöntem 

örneğin fobilerde tedavi amaçlı kullanılır. 

Sağlık çalıĢanına yönelik Ģiddet görüntüleri de maalesef böyle bir amaca hizmet etmektedir. 
Ġnsanlar, normalde dehĢete düĢmeleri gereken görüntüler karĢısında tepki vermez hale gelmekte, 

üstelik bir hekime el kaldırmanın mümkün olduğunu görmektedirler. Bu yolla Ģiddet adeta meĢruiyet 
kazanmaktadır. 

Bütün toplum içinde sayıları az da olsa, bazı hasta ya da hasta yakınları sağlık sistemi içinde yaĢadıkları 
zorluklar sonucunda oluĢan öfkelerini doğrudan doğruya karĢılarında buldukları doktora ve sağlık 

çalıĢanına yöneltebiliyorlar. Bu durum zaten büyük sorunları olan sağlık ortamını bir de terörize ediyor. 

Bu ortamda nitelikli bir sağlık hizmetinden söz etmek olanaksızlaĢmaktadır. 
AĢağılanma Hissi - Bir KiĢilik Hakkı Ġhlali 

Öte yandan, "dayak yemek", hele de bunun baĢkalarınca izlenmesi insana kendini aĢağılanmıĢ 
hissettirir, utanç hissettirir. Burada tüm toplumun önünde Ģiddete uğrayan hekimin görüntülerinin 

sergilenmesi, meslektaĢımızın kiĢilik hakkının bir ihlalidir. 

Medyadan bu konuda gerekli duyarlılığı göstermesini bekliyoruz. 
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Ersin'in ölümünün 120. gününde Sağlık Bakanlığı‟nı bir kez daha samimiyete, Ģiddetin gerçek 

nedenlerini görmeye ve gerekli tedbirleri hızla almaya davet ediyoruz. 
  

Basına ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 

 
Ankara Tabip Odası 

 

 

 

ANKARA TABĠP ODASI 
BASIN AÇIKLAMASI 

18 Ağustos 2012 
  

  

Size Kim „Dur‟ Derse Durursunuz? 
Ġktidarın kamu-özel ortaklığı adı altında, sermayeye rant aktarma planlarına durdurma kararı çıktığını 

10 Ağustos 2012 tarihinde kamuoyu ile paylaĢmıĢtık. YurttaĢlar için ulaĢılabilir, nitelikli sağlık hizmeti 
alma hakkı bakımından çok önemli olan bu karar, TTB'nin itirazlarını değerlendiren DanıĢtay 13. Dairesi 

tarafından verilmiĢti. 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi‟ne yapılan atamalarda olduğu gibi bu karar sonucunda da 

karara uygun, kararın gerektirdiği adımların atılmadığı görülmektedir. 

Yargı durun diyor, hekimler durun diyor, yurttaĢlar durun diyor!Sağlık Bakanlığı‟nı ısrarla, 
kamu yararı ve nitelikli sağlık hizmetinin yok edildiği bu karanlık yollarda iktidarı yürüten kuvvet nedir? 

Bu soruyu soruyoruz! Kim “dur” derse duracaklar? Bu sorunun yanıtı: Sağlıktan para kazanmak 
isteyen ulusal ve uluslararası sermayedir. 

DanıĢtay 13. Dairesi Ankara-Etlik, Ankara-Bilkent ve Elazığ‟daki “Kamu Özel Ortaklığı” yöntemiyle 

açılan sağlık kampüsleri ihalelerinin yürütmesini durdurdu. Sağlık Bakanlığı kamuya ait hastaneleri 
kapatarak yerlerine alıĢveriĢ merkezi veya otel yapmak üzere özel Ģirketlere devredecekti. DanıĢtay 

tarafından yürütmesi durdurulan Etlik için 319 milyon, Bilkent için 289 milyon TL yıllık kira belirlenmiĢti. 
Ancak bu rakamlara, Ģirketlere devredilmesi düĢünülen kamu hastaneleri arazileri, hastanelerin 

taĢınma bedelleri, kiralanan Özel Ulus Hastanesinin kirası dahil değildi. 

Hastane kapatan, yıkan Sağlık Bakanlığı! 
Sağlık Bakanlığı tarafından sürdürülen “dönüĢüm programı”, Ankara‟nın tam teĢekkülü en genç 

hastanesini yok etmeye kalktı. Günlük 2000‟in üzerinde yurttaĢımıza poliklinik hizmeti veren, yılda 
ortalama 2500‟ün üzerinde ameliyat yapılan, Ankara‟nın en büyük diyaliz merkezinin yer aldığı 400 

yataklı, 122 hekimin görev yaptığı Etlik Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi yok ediliyor. 
Her gün Türkiye‟de hekim eksiği var diyen Sağlık Bakanı, 122 hekimi yeni yatırımlar 
yapılmadığı için Ankara‟nın fiziksel olarak sıkıĢmıĢ hastanelerine göndermiĢtir. Zaten 

fiziksel mekan olarak yetersiz olan kamu hastaneleri yurttaĢlara nitelikli ve ulaĢılabilir hizmet vermek 
konusunda artık daha da yetersizdir. 

  
Ücretli-Ġzinli Hekimler! 

10 Ağustos‟ta, kaç hekim yıkılmak üzere boĢaltılan Etlik Ġhtisas Hastanesi‟nden gönderildikleri 

hastanelerde “bugün itibarı ile görev yapamamakta, sağlık hizmeti verememektedir” diye sormuĢtuk. 
“Kaç hekimin, bu hukuksuz ve kamu zarına sebep olan tasarruflardan dolayı „ücretli izinli‟ 
biçiminde iĢsiz kaldığını Bakanlık kamuoyuna açıklamalıdır” demiĢtik.  
Tabip Odası‟nın sorularına yazılı açıklama yapan Bakanlık, “hiçbir hekimin iĢten çıkartılmadığını” 

söylemiĢtir. Tabip Odası bu hekimler “iĢten çıkartıldı” değil, daralmıĢ kamu hastanelerinde 
“fiilen iĢsizleĢtirilmiĢtir” demiĢtir. 

Ankara‟da Etlik Ġhtisas Hastanesi‟nin yerine hastane yapılmadan, vatandaĢlar 7 yıl boyunca özel 

sektörde %90‟lara varan katkı paylarına itilmektedir. Türkiye‟de parası olmayana nitelikli sağlık hizmeti 
hayal olurken, Sağlık Bakanlığı dünyada örneği görülmemiĢ bir biçimde kamu sağlık hizmetlerini yok 

etmekte, özelleĢtirmenin Ģimdiye kadar hiç denenmemiĢ yöntemlerini denemektedir. 
10 Ağustos tarihinde Ankara Tabip Odası, “Etlik Ġhtisas Hastanesi‟nin tıbbi ve gayri tıbbi 
malzemeleri diğer kamu hastaneleri tarafından kapıĢılmıĢtır. Bu akıldıĢı manzaranın içinde, 

Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi‟nin de bu yangın yerinden malzeme aldığı görülmüĢtür. Etlik 
hastanesinin malzemelerinin hangi usullerle dağıtıldığı anlaĢılamamıĢtır.” demiĢtir. Bakanlık‟tan yapılan 

sözlü açıklamada, “Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nin Etlik Ġhtisas Hastanesi‟nin malzemelerinden 



 

 
94 

aldığı kabul edilmiĢ, ancak bunlar „sarf malzemesidir‟ denilmiĢtir. Sağlık Bakanlığı‟na ait sarf 

malzemeleri nasıl ve niçin YÖK‟e bağlı bir tıp fakültesine verilmektedir? Hacettepe Tıp Fakültesi‟ne 
devredilen bu malzemeler Bakanlığın kamu hastanelerinde bundan böyle daha az hizmet 

üreteceğinin belgesi değil de nedir? 

"Yürütmeyi Durdurma" sonradan telafisi mümkün olmayacak idari iĢlemler için verilen bir 
karardır. DanıĢtay‟ın “yürütmeyi durdurma” kararı, idarenin tasarrufu ile oluĢturulan 
kamu zararını durdurmak için olmalıdır. Sağlık Bakanlığı kampüs ihaleleri ile oluĢturduğu kamu 
zararını derhal ortadan kaldırmalıdır. 

Ġhale kapsamında boĢaltılan ve yıkılmaya hazırlanılan Etlik Ġhtisas Hastanesi‟nin tıbbi ve gayri tıbbi 
malzemeleri geri taĢınmalı, hastane personeli geri çağırılarak, hastane tekrar hizmet vermeye 

baĢlamalıdır. 

Özel Ulus Hastanesi ile yapılan kira sözleĢmesi feshedilmelidir. 
Bu süreçte Özel Ulus Hastanesi mülk sahibine ödenen, hastanede tadilat için harcanan ve Etlik Ġhtisas 

Hastanesi‟nin malzemelerinin tırlarla taĢınması sırasında harcanan meblağ, sorumlularına rücu edilerek 
tahsil edilmelidir. 

Hekim sayısı az denilen ülkemizde, mevcut hekimlerin yıkılarak yok edilen hastaneler yüzünden sıkıĢık 

mekanlarda iĢlevsizleĢtirilmesine son verilmelidir. 
Eğer bu bakanlığın adı “YIKIM Bakanlığı” değilse, 

Kamu Zararı Derhal Durdurulsun! 
Basına ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 

  
Ankara Tabip Odası 

 

 

ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 

25 Ağustos 2012 
  

  
BIRAKIN OKUSUNLAR! 

Ülkemiz, kiĢi hak ve hürriyetleri ve demokrasi bakımından oldukça karanlık bir dönemden geçiyor. Bu 

ülkede yaĢayan insanların hayatlarının milimetrekaresine kadar müdahale edilen bir Türkiye‟yi 

yaĢıyoruz. Ġçeride ve dıĢarıda Ģiddeti tırmandıran, yurtta ve cihanda savaĢ Ģiarıyla yürüyen iĢbirlikçi, 

taĢeron egemen güç bu ülkeyi nefes alınamayacak bir hale sokmak için elinden geleni yapıyor. 

6 Haziran günü gözaltına alınan 47 öğrencinin 13'ü tutuklanmıĢtı. Tutuklular Ģu anda Sincan F Tipi 

Cezaevindeler. Tutuklanan öğrencilerden 11'i tıp fakültesi öğrencisidir. Öğrencilerin okul ve sınav 

durumları gözetilmemiĢtir. Ortak özellikleri, hepsinin Kürt olmalarıdır. 

Bu öğrenciler TTB Tıp Öğrencileri Kolu üyesi, bu öğrenciler KESK‟e bağlı sendikalardan SES‟in Öğrenci 

Komisyonu üyesi. Peki neymiĢ bu “komiteci” öğrencilerin eylemleri?  “Parasız eğitim, parasız sağlık” 

pankartı taĢımak, Kürtçe marĢ söylemek, sağlık alanındaki meslek örgütlerinin düzenlediği “Sağlık 

Hakkı” mitingine katılmak gibi faaliyetler. 

Geleceğin hekimleri, 11 tıp fakültesi öğrencimiz, özgürlükleri ve eğitim hakları ellerinden alınarak 

parmaklıkların arkasında tutuluyor. Neden? Sağlık hakkından yana oldukları için, iyi hekimlik 

değerlerinden yana oldukları için, barıĢ içinde, adil bir ülkede yaĢamak istedikleri için. 

Geleceğin hekimleri olacak bu gençlere yönelik bu operasyonu aklımız almıyor ve bu öğrenciler serbest 

bırakılana dek, onlar fakültelerine dönene dek susmayacağız! 

Yeni eğitim döneminin açılıĢına yaklaĢıyoruz. Bugün tutuklu öğrencilerin yanında olduğumuzu bir kez 

daha göstermek, onlara kuvvet evermek, ses vermek için buradayız. Bir kez daha sesleniyoruz: Bırakın 

bu öğrencileri. Tutukluluklarını kaldırın. 

Bırakın 2 ay 20 gündür demir parmaklıklar ardında tuttuğunuz bu çocukları. Bırakın okusunlar! 

 

Ankara Tabip Odası 
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ANKARA TABĠP ODASI 
TTB 

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 

04 Eylül 2012 
  

Yeni Bir ÖSYM Skandalı 
Ġstifa için kaç skandal daha bekleniyor? 

 

 
31 Ağustos 2012 tarihinde ÖSYM tarafından 2010 yılı sonbahar dönemi TUS sorularında hata 

bulunduğu ve bu sebeple yargı kararı ile kimi soruların iptal edildiği duyurulmuĢ; internet sayfalarında 
adayların kiĢisel Ģifreleri ile girebildikleri bir bölümden kendileri ile ilgili yeniden puanlama ve 

yerleĢtirme sonuçlarını öğrenebildikleri anlaĢılmıĢtır. 
YaklaĢık iki yıl öncesinde yapılan sınav sonrası, meslektaĢlarımız uzmanlık eğitimine baĢlamak üzere 

çeĢitli bölümlere yerleĢtirilmiĢ, birçoğu Ģehir değiĢtirmiĢ, evini, ailesini taĢımıĢ, yeniden düzenlerini 

kurmuĢtur. YerleĢtirilmediği bilgisini alanlar ise yeniden sınav hazırlıklarına baĢlamıĢ, baĢarılı olabilmek 
için zaman, emek ve para harcamıĢtır.  Bir buçuk yıl sonra hekime uzmanlık alanını değiĢtirebileceği, 

TUS‟ta baĢarılı olmak için uğraĢan hekime aslında bu süre boyunca uzmanlık eğitiminin önemli bir 
kısmının tamamlamıĢ olması gerektiği söylenmektedir. Puanı düĢük geldiği için hiç tercih yapmayan 

meslektaĢlarımızın yeni sıralamaya göre tercih yapma hakkı doğmamıĢtır. Sonuç olarak, çok sayıda 

meslektaĢımız değiĢik Ģekillerde hak kaybına uğratılmıĢtır. 
Bu sınavdan sonra üç TUS daha yapılarak yeni adaylar çeĢitli uzmanlık bölümlerine yerleĢtirilmiĢtir. 

ġimdi de yargı kararı ile saptanan kusurlu iĢlem sonucu puanlar yeniden oluĢturularak plansız yeni 
yerleĢtirmeler yapılmıĢtır. Bu, bir buçuk yıl emek vermiĢ, emek verilmiĢ asistanın ayrılabileceği, baĢka 

bir asistanın gelebileceği anlamına gelmektedir. Uzmanlık eğitiminde plansız asistan sayısı 
değiĢikliklerinin,  bölümlerde eğitimin programlanması ve sürdürülmesi bakımından önemli sorunlar 

doğuracağı açıktır.      

Kusurlu idari iĢlemden etkilenen adaylarla ilgili olarak ÖSYM‟ye baĢvuru yapılmıĢtır. Kusurlu idari iĢlem 
sebebiyle hak kaybına uğrayan meslektaĢlarımızın haklarının korunması için Türk Tabipleri Birliği her 

türlü desteği sağlayacaktır. ÖSYM adaylara ilettiği duyurularda DanıĢtay nezdinde itiraz sürecinin 
devam ettiği ve bu süreçte yeniden yerleĢtirmelerin geri dönebileceği uyarısında bulunmaktadır. Böyle 

bir ihtimalde zaten mağdur olan hekimlerin daha da zor durumda kalacakları, hatta bundan duydukları 

tedirginlik nedeniyle hak ettikleri yerlere gitmekten çekinecekleri anlaĢılmaktadır. ÖSYM‟yi genç 
hekimlerimizin daha fazla mağdur etmekten vazgeçmeye ve bilirkiĢi raporlarına dayanan iptal kararına 

kabul etmeye çağırıyoruz. 
ÖSYM, insanların iĢ yaĢamlarını, akademik yaĢamlarını etkileyen sınavlar düzenlemektedir. Bu denli 

önemli sınavların niteliğinden, güvenilirliğinden kuĢku duyulmamalıdır. Ne yazık ki ÖSYM‟nin 

düzenlediği sınavlarla ilgili nitelik ve güvenlik sorunları sıklıkla yaĢanmaktadır. ÖSYM‟nin güvenilirliğini 
ve saygınlığını yeniden kazanması gerekmektedir. Bunun için kurumu yıpratan bu olayların sorumluları 

baĢta ÖSYM BaĢkanı Ali Demir olmak üzere gecikmeden istifa etmelidir. 
KuĢkusuz tıptan polisliğe, seçme sınavından yerleĢtirme sınavına kadar geniĢ yelpazede sınav 

düzenlenmesi kolay değildir. Doğru soruların yer almasının yanı sıra sınavlarda soru dağılımı, zorluk 
derecesi ve kapsayıcılık bakımından bir  standardizasyon da sağlanmalıdır. Tüm zorluğuna rağmen 

yetkin, yeterli, her kesimin güvendiği bir kadro ile ve gerçek anlamda özerk bir yapı ile merkezi 

sınavların sürdürülmesi ve geliĢtirilmesi gerekmektedir. Çok farklı alanlarda sınav hazırlarken de 
kuĢkusuz alanın diğer özerk bileĢenleri ile iĢbirliği yapılmalıdır. 

Türk Tabipler Birliği, TUS, yan dal uzmanlık sınavları gibi alanı ile ilgili tüm sınavların nitelikli ve 
güvenilir olması için ÖSYM ile birlikte çalıĢmayı talep etmektedir. Tıp eğitimcileri, ölçme değerlendirme 

uzmanları ile birlikte TTB‟nin sınavların niteliği, kapsayıcılığı, geçerliliği, güvenilirliği konularında 

önerilerini içeren bir rapor hazırlayarak ÖSYM ve kamuoyuyla paylaĢılacaktır. 
 

 
Türk Tabipleri Birliği 

Ankara Tabip Odası 
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ANKARA TABĠP ODASI 

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 

13 Eylül 2012 

 

 

Ankara Sağlık Meslek Örgütleri Ortak Kurulu OluĢturuldu 

Ġlk Gündem ÖSYM  

 

31 Ağustos 2012 tarihinde Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) Aralık 2010 Tıpta Uzmanlık 
Eğitimi GiriĢ Sınavındaki (TUS) bazı soruların yargı kararıyla iptal edildiğini, puanlama ve yerleĢtirme 

iĢleminin yeniden yapılması gerektiğini açıklamıĢtır. Önce ertelenen, yapıldıktan sonra da 5 sorusunun 
yanlıĢ olduğu öne sürülen 2010 Sonbahar Tıpta Uzmanlık Sınavı‟na (TUS) iliĢkin itirazlar Ankara 15‟inci 

Ġdare Mahkemesi‟nce kabul edilince yine bir çıkmaza giren ÖSYM, çareyi sınav sonuçlarını bir kez daha 
değiĢtirmekte buldu. YaklaĢık iki yıl önce yerleĢtirmeleri yanlıĢ olarak yapılan ya da ÖSYM‟nin hatasıyla 

bir asistanlık kadrosuna yerleĢemeyen hekimler ciddi hak kayıplarına uğramıĢtır.   

 
Bu yaĢananlar ÖSYM‟nin yakın tarihinde bir ilk değildir.  KPSS, LYS, YGS, ALES, POLĠS SINAVI, POLĠS 

AMĠRLĠĞĠ SINAVI, FĠFA MENAJERLĠK SINAVI GĠBĠ BĠRÇOK SINAVIN SORULARININ BĠRĠLERĠNE 

SERVĠSĠ, ÇALINMASI, KAYBOLMASI, SINAVDA SORU KĠTAPÇIĞININ YANLIġ OLMASI VE YEDEK 

OLMAMASI gibi sınav Ģaibelerinin üzerine, en son (ÖSYM) tarafından yapılan “2012 Adalet Bakanlığı 

Avukatlar Ġçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavı”, nda da AKP‟li Merzifon Belediye Meclisi üyesi 

ve eĢi sınavda birinci ve ikinci olmuĢtur.  

 

Bir zamanlar Türkiye‟nin en güvenilir yapılarından olan ÖSYM, mevcut kötü yönetimiyle her yaptığı 

sınava Ģaibeli gözüyle bakılır bir kurum halini almıĢtır. Çocuk, genç, eriĢkin hayatlarının çeĢitli 

aĢamalarında bu sınavlardan beklentileri olan insanlarımızın gelecek umutlarına ve maddi manevi 

kayıplarına mal olacak bu pervasızlığa dur deme vakti gelmiĢtir. Artık sınavlarda karı- koca aynı puanlar 

alınacak kadar utanmazlık ve aĢırı cesaretin varlığı da ürkütücü bir vurdumduymazlığın, iktidar 

esrikliğinin eseri olarak görülmektedir. Bu artık zıvanadan çıkmıĢ sınav yanlıĢlıklarından, soruların 

sızmasından, düzenbazlıklarından yarar görenler, yarar bulanlarda ki yüzsüzlük toplumdaki adalet ve 

hak duygusunu derinden zedelemiĢtir.  

 

VatandaĢların Ağız Ve DiĢ Sağlığı Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı KısıtlanmıĢtır! 

 

VatandaĢlarımızın uzun süredir beklediği ve kaliteli ağız ve diĢ sağlığı hizmetlerinden doktorlarını 

kendileri seçerek yararlanmalarının yolunu açacak olan, kamunun ağız diĢ sağlığı hizmetlerini “özellikle 

koruyucu tedavilerini” sunmada özelden hizmet satın alınması çalıĢmaları Ekonomik Koordinasyon 

Kurulu tarafından bir takım gerekçelerle reddedildi.  

 

Kamu eliyle halkın ağız diĢ sağlığı sorunlarının çok küçük bir kısmının çözülebildiği ve hizmetin yaygın 

olarak halka sunulamadığı için vatandaĢlarımızın ağız diĢ sağlığı istatistikleri istenen düzeyin çok altında 

seyretmektedir. Özellikle koruyucu hizmetlerin ve bireysel bakım eğitiminin Ağız DiĢ Sağlığı merkez ve 

Hastanelerinde yeterli düzeyde verilemediği ortadadır. Alt yapı çalıĢmalarının tamamlandığı ve 

koruyucu hizmetlerin öncelendiği bu çalıĢmanın reddedilmesi ile halkın sağlık hakkı kısıtlanmaktadır. 

Ġdare tarafından neredeyse hamam keyfinin bile kapsam altına alınarak özelden hizmet satın alma 

yoluyla ödendiği hoyrat ortamda halkın ağız diĢ sağlığı hizmetlerinden yaygın olarak 

yararlanabilmesinin engellenmesinin idare tarafından, Türk DiĢhekimleri Birliği temsilcileri ile halk 

önünde tartıĢılmasını ve vatandaĢın bu konuda aydınlatılmasını istiyoruz.  

Ankara Sağlık Meslek Örgütleri Ortak Kurulu  

Bizler, Ankara‟nın sağlık alanındaki meslek örgütleri olarak, sağlıkta yaĢanan sürecin; hem 

vatandaĢların sağlık hizmetine ulaĢımını kısıtlayan, hem de sağlık hizmetini sunanları ucuz emek 
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gücüne çeviren bir süreç olduğunu görüyoruz. O yüzden Ankara Sağlık Meslek Örgütleri olarak bu 

topyekun saldırıya birlikte cevap vermek niyet ve iradesini ortaya koyuyoruz.  

 

Ali Demir‟in Koltuk Sevdası 

 

Sağlık Meslek Odaları olarak Halen ve bütün ısrarlı istifa çağrılarına rağmen ÖSYM baĢkanlığını 

sürdüren Ali Demir‟i hayretle izliyoruz. Artık rezalete dönüĢmüĢ bir hikayenin baĢ kahramanı olan bu 

Ģahsın, koltuk merakının ve sevdasının tüm insanlık tarihi için ibret verici olduğunu söylemek gerekir.  

 

Bir dönem boyunca sayısız Ģaibeli sınavın altında kalan Ali Demir‟in aslında tek baĢına o koltukta kendi 

iradesi ile oturamayacağını ve bu koltuktan ayrılana kadar bugüne kadar olan tarzda sınavların devam 

edeceğini anlıyoruz. Bir gün Ali Demir O koltuktan kalktığında, sadece kendisinin suçlandığı onlarca 

Ģaibeli sınavın vebalinin bir tek kendisinde olmayacağını da buradan belirtmek istiyoruz.  

 

ÖSYM BaĢkanı Ali Demir ve kendisini destekleyen egemen güçlerin bu süreci devam ettireceği 

anlaĢılmaktadır. Madem ki bu koltuk sevdası ve bu Ģaibeli dönem ısrarla devam edecek, bu rezalete, 

bu trajikomik hale, bu koltuk sevdasına biz sağlıkçılar da bir el atalım ve bu koltukla bu Ģahsın 

arasındaki iliĢkiyi ebedileĢtirelim. Ġktidarın, Ali Demir‟in talep etmesi durumunda dikiĢ setlerimizi alarak, 

küçük bir operasyonla kendisini koltuğuna dikebileceğimizi ilan ediyoruz. Böylece hem iktidar hem de 

Sayın Ali Demir kendisini daha rahat ve güvende hisseder.  

 

Saygılarımızla, 

 

Sağlık Meslek Örgütleri Platformu: 

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası 

Ankara DiĢhekimleri Odası 

Ankara Tabip Odası 

 

 

 
ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 
17 Eylül 2012 

  

  
Yüz Elli Gün -BEġ KOCA AY- Geçti! 

ġiddetle Mücadelede Durum 
ve 

ATO ġiddet Anketi Sonuçları 

  
Bundan tam beĢ ay önce Ģu anda, yani 17 Nisan saat 12:30‟da Ersin hayattaydı. Biz bu açıklamayı 

okuyup bitirene kadar geçecek süre kadar kısacık bir süre sonra ise o öldürücü darbeleri aldı ve birkaç 
saat içerisinde yaĢama veda etti. 

TTB ve tabip odaları olarak yıllardır sağlık ortamındaki Ģiddetin hem sayıca hem de nitelikçe arttığından 
söz ediyorduk. Sağlık Bakanı o güne dek “büyütmeyin, trafikte de kaba davranıĢlar var” diyordu. Evet, 

bir Ģeyi büyütüyorduk ama tehlikeyi değil. Tehlike büyüyordu; biz ise tepkimizi, isyanımızı, ikazımızı 

büyütüyorduk. 
Sonra; bir hekim öldürüldü. 

Ve Sayın Bakan da, diğer yetkililer de artık “Tamam” dediler, “Sağlık alanında Ģiddet var”. 
Sağlık alanındaki Ģiddeti Sayın Bakan, Türk Tabipleri Birliği heyetinin cinayetten iki gün sonra 

kendilerini ziyaretinde kabul etti ve TTB‟nin Ģiddetin önlenmesine yönelik yedi acil talebini makul 

bularak bu talepler üzerinde çalıĢacaklarını ifade etti. 
Bu yedi talep neydi? Bu taleplerle ilgili yapılanlar nelerdi? Bunları tekrar tekrar anlatarak sizleri 

yormayalım. 120. günde neyse, bugün de o durumdayız. 120. günde de 90. günkü durumdaydık. 
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Özetle; baĢta Sayın Sağlık Bakanı olmak üzere yetkililer sağlıkta Ģiddet konusunda kelimenin tam 

anlamıyla “duruyorlar”. 
17 Nisan‟da bütün Türkiye‟de sağlıkçılar sokağa döküldü. Sandık ki; o büyük infial yetkilileri kendilerine 

getirdi. Ama hayır. Tepkiler diner dinmez, yine bir ölüm sessizliği... 

Sağlık Bakanlığı‟nın 113 hattına biliyorsunuz geçen ay tam 1067 baĢvuru olmuĢtu. 1067! 
Abartıyorsunuz diyen Sayın Bakan‟ın kendi hattına bir ayda yapılan Ģiddet ihbarı. 

Bu ay bu sayının kaç olduğunu bilemiyoruz. Zira artık bu rakamların açıklanması fiilen yasaklanmıĢ 
durumda; en azından meslek örgütünden gizlendikleri anlaĢılıyor. Bu gizliliğe bir anlam veremiyoruz. 

Sayın Bakan lütfen siz açıklayınız: 
Son bir ayda 113‟e kaç yeni Ģiddet bildirimi ulaĢmıĢtır? 

Bu rakamları meslek örgütünden esirgemek acaba Ģiddeti önlemek üzere aldığınız tedbirlerden biri 

midir? 
Hekimlerin, sağlıkçıların gözü dönmüĢ saldırganlar tarafından tekme tokat dövülmesi görüntüleri için 

de benzer bir tedbir almayı, aldırmayı düĢünür müsünüz? 
Daha geçtiğimiz hafta yine Ġzmir‟de bir doktor görev yaptığı devlet hastanesinde Ģiddete maruz kaldı. 

Saldırıya uğradığı anın kamera görüntüleri ise olayın hemen ardından sosyal medyada paylaĢılmaya 

baĢlandı. 
Sizin hastanelerinizde çekilmiĢ bu görüntülerin sosyal medyada reyting malzemesi olarak 

kullanılmasından bir hekim olarak rahatsız olmuyor musunuz? 
KöĢe yazılarında “doktorun burnunun ortasına kafa atmak isteyen” Yeni Akit yazarı Ersoy Dede, 

doktora “ulan” diye hitap eden Habervaktim yazarı Fatih Uğurlu‟ya karĢı ne gibi giriĢimleriniz oldu? 
SGK BaĢkanı‟nın iki güne bir verdiği demeçlerdeki hekimlere yönelik türlü suçlamalar için bugüne kadar 

ne yaptınız? 

Kaymakam Muhammed Gürbüz‟den bir haber var mı? 
Gazi Üniversitesi‟nde acil servis asistanına saldıran Hastane Müdürü Arif Sezgin görevine devam ediyor 

mu? 
Bütün bunlar yapanın yanına kar kalacaksa, siz “Hekime fiske vuran karĢısında beni bulur.” derken ne 

kastetmiĢtiniz? 

Ankara Tabip Odası‟nın Mayıs-Temmuz 2012 tarihleri arasında 784 hekimle yaptığı Ģiddet anket 
çalıĢmasının bazı sonuçlarını da kamuoyuyla paylaĢmak istiyoruz. 

Bu çalıĢmanın sonuçları gösteriyor ki; 
Hekimlerin çok büyük bir bölümü, neredeyse tamamı öyle ya da böyle Ģiddet içeren tavır, söz veya 

fiziki müdahale ile karĢılaĢmıĢ olduklarını söylüyorlar. 

Bu durumda sanırız sağlık alanında Ģiddetin varlığını kimse inkar edemez. 
Anket sonuçlarına göre hekimler; 

toplumda da sağlık alanında da Ģiddetin giderek arttığını, 
siyasilerin kötü sözlerinin Ģiddeti artırdığını, 

uygulanan sağlık politikalarının, hasta yükünün, SABĠM‟in, performans sisteminin hekime yönelik 
Ģiddeti artırdığını düĢünüyorlar. 

Elbette; görünen köy kılavuz istemiyor. Sağlıkta dönüĢüm denen ve sağlığı sürümünden para 

kazanılacak bir meta haline getiren bu ucube sistem sağlık çalıĢanlarının sağlığını ve canını tehdit 
ederek, halkın sağlığını tehlikeye atarak yürütülmeye çalıĢılıyor. 

Sağcısıyla solcusuyla, iktidar yanlısıyla karĢıtıyla bu anketi dolduran 800‟e yakın hekimin %90‟ından 
fazlası “sizin politikalarınız Ģiddeti artırıyor” diyor. “TTB‟yle iĢbirliği yapmadan bu sorunu çözemezsiniz” 

diyor. 

Siz ise, yeni bir ölüm yaĢanana dek kafanızı kuma gömmüĢ bekliyorsunuz. 
Size sesleniyoruz! Hastanelerde, ASM‟lerde, acil servislerde, yoğun bakım kapı önlerinde, yataklı 

servislerde, polikliniklerde, ambulanslarda hekime ve sağlık çalıĢanına saldırıyorlar, dövüyorlar, kapıları 
tekmeliyorlar, silah çekiyorlar ve hatta artık Siirt‟te yaĢandığı gibi evlerini basıyorlar. 

Kamerayla, dedektörle, kendini koruyamayan güvenlik görevlisiyle bu iĢ çözülmez. Doktorun evine de 
mi kamera yerleĢtireceksiniz? Kapısına dedektör, olmadı güvenlik görevlisi mi koyacaksınız? 

Görüyoruz ki bu türlü polisiye tedbirlerle olmuyor. Çünkü Ģiddetin öncelikli nedeni, sizin insan hayatına 

değer vermeyen, insanı sayı, puan gibi gören sağlık politikanızdır. 
ġüphesiz sizler, Dünya Bankası patentli politikanıza laf söyletmezsiniz. Bu durumda yaĢanan ve 

yaĢanacak her acı olayın vebalini de üstlenmiĢ oluyorsunuz. 
Basına ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 
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TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ 
ANKARA TABĠP ODASI 

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 
23 Eylül 2012 

  
Sağlık çalıĢanlarının ölüme davetiye çıkaran koĢullarda çalıĢmasına son verin artık! 

  

Kaybımız çok büyük, acımız sonsuz, isyan etmememiz olanaksız: Yine bir sağlık çalıĢanı, Dr. Mustafa 
Bilgiç, zorlu çalıĢma koĢulları ve ihmalkarlığa bağlı olarak geçirdiği iĢ kazası sonucunda Kırım Kongo 

Kanamalı AteĢi (KKKA) hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti. Hayatının baharındaki bu genç 
meslektaĢımız birçok diğer meslektaĢı gibi fedakarca hastasına yardım etmeye çalıĢırken ondan kaptığı 

bu hastalıkla aramızdan ayrıldı. Biz bunun bir kader olmadığını biliyoruz. Dr. Mustafa Bilgiç kaderin 

değil, zorlu çalıĢma koĢullarının, uygun olmayan çalıĢma ortamının ve ihmalkarlığın kurbanı oldu. 
Dr. Mustafa Bilgiç bir üniversite hastanesinde acil tıp araĢtırma görevlisi olarak eğitim almaktaydı. Acil 

nöbeti sırasında kanama nedeniyle acil servise baĢvuran ve sonradan KKKA olduğu anlaĢılan hastasına 
müdahale etti. O gün müdahale ettiği onlarca hastanın yorgunluğu ve daha kendisinden yardım 

bekleyen onlarca hastaya yetiĢebilmenin telaĢıyla hastanın kanlı iğnesini eline batırdı. Ġğnenin eline 
batması onun hatası veya dikkatsizlik gibi görülebilir. O ortamda çalıĢmayan, bir acil serviste 15 

dakikasını geçirmeyen herkese bu böyleymiĢ gibi gelebilir. Ama 3-5 hekimin, 3-5 hemĢire, sağlık 

memuru ve hasta bakıcıyla birlikte kritik durumda ve acil müdahale ihtiyacı duyan yüzlerce hastayı 
zamana karĢı yarıĢarak tedavi etmek zorunda kaldığı ve hasta yakınlarının herhangi bir hastane 

servisinden çok daha fazla endiĢeli, gergin olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Bunların üstüne, 
yaĢanan her sorunun kaynağı olarak hekimlerin suçlandığı, hekimlerin bizzat sağlık hizmetini 

düzenlemekten sorumlu makamlarca hedef gösterildiği ve bunun sonucunda sağlık çalıĢanlarının 

sürekli sözlü ve fiziksel Ģiddete uğradığı veya “her an Ģiddete uğrayabilirim” psikolojisiyle iĢini yapmaya 
çalıĢtığı bir ortam. Sorarız size, buna hata denebilir mi? 

Dr. Mustafa Bilgiç bir araĢtırma görevlisiydi. Sizin daha iyi bildiğiniz ismiyle “asistan hekim”. Asistan 
hekim demek, 33 saat aralıksız çalıĢma, haftada 110 saat uykusuz ve yorgun sağlık hizmeti vermek 

demektir. Bu Ģekilde çalıĢmak zorunda kalan bir hekimin yaptığı hatalardan kendisinin sorumlu olduğu 

söylenebilir mi? Ama söylendi, daha önce de Ankara‟da Numune Hastanesi‟nde görevi baĢında bu 
hastalığa yakalanarak ölümden dönen bir meslektaĢımız için açılan tazminat davasında Sağlık Bakanlığı 

savunmasında olayın hekimin dikkatsizliğinden gerçekleĢtiğini belirtti! 
Acil servisler içinden çıkılmaz haldedir, Sağlıkta DönüĢüm Programı sürecinde de acil servislere baĢvuru 

sürekli artmıĢtır. GeliĢmiĢ ülkelerde toplam hekime baĢvurular içinde acil servislere baĢvuru %10‟un 
altındayken bizde resmi makamlarca %30‟larda bildirilmektedir. Bu durum açıklıkla sağlık hizmetlerinin 

niteliksizliğinden ve normal poliklinik baĢvurularından alınan yüksek katkı ve katılım paylarından 

kaynaklanmaktadır. Acil servislerde hekimler bu kötü sağlık sisteminin cezasını çekmektedirler. 
Bu kötü çalıĢma koĢulları hastaların olduğu kadar sağlık çalıĢanlarının da sağlığını tehdit etmektedir. Ġki 

gün önce Dikili‟de bir hekimin bıçaklanmasında olduğu gibi her gün yeni bir örneğini yaĢadığımız Ģiddet 
olaylarının yanı sıra çok da dikkat çekmeyen ama çok önemli bir tehdit de bulaĢıcı hastalıklardır. Sağlık 

çalıĢanlarının enfeksiyon hastalıklarına topluma kıyasla 10 kat daha fazla yakalandığı bilinen bir 

gerçektir. Pek çok sağlık çalıĢanı, hastasından bulaĢan enfeksiyonlar nedeniyle hastalanmakta, hayatını 
kaybetmektedir. Nitekim Dr. Mustafa Bilgiç ülkemizde KKKA hastalığından ölen ilk sağlık çalıĢanı 

değildir. TTB olarak, bugüne kadar 40‟a yakın sağlık çalıĢanının bu hastalığa yakalandığını ve 10‟a 
yakın sağlık çalıĢanının hayatını kaybettiğini “sanıyoruz”. “Sanıyoruz” dememiz garip gelebilir. Ama ne 

yazıktır ki kesin rakamları bilemiyoruz çünkü Sağlık Bakanlığı KKKA ile ilgili verileri açıklamamakta ya 
da tam olarak bilmemektedir. 

Dr. Mustafa Bilgiç aynı hastanede KKKA nedeniyle hayatını kaybeden ikinci sağlık çalıĢanıdır. Bundan 

üç yıl önce de yine acil serviste çalıĢan hemĢire Kübra Yazım, KKKA‟lı bir hastanın kanlı iğnesinin eline 
batması sonucunda hastalanarak hayatını kaybetmiĢti. Aradan geçen üç yıl içerisinde sağlık 

çalıĢanlarının sağlığını korumaya yönelik bir geliĢme olmaması yöneticilerin ihmalkarlığı dıĢında ne ile 
açıklanabilir? Tüm dünyada sağlık çalıĢanları buna benzer mesleksel bulaĢıcı hastalıklarla 

karĢılaĢmaktadır. Önemli olan bu karĢılaĢmaları en aza indirebilmek ve karĢılaĢma gerçekleĢtikten 

sonra sağlık çalıĢanının hastalanmasını engellemektir. Bunun için tek tek hastalık bazında nelerin 
yapılması gerektiği bilimsel olarak ortaya konmuĢ durumdadır. 
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On yıldır ülkemizde 7000‟ i aĢkın kiĢinin hastalanmasına ve 400‟ü aĢkın kiĢinin ölümüne neden olan 

KKKA‟nın da sağlık çalıĢanlarına bulaĢabildiği ve hastalığın ağır seyri iyi bilinmektedir. KKKA ile temas 
eden sağlık çalıĢanlarının nasıl korunması, nasıl takip ve tedavi edilmesi gerektiği Türk Tabipleri Birliği 

olarak 2010 yılında konunun uzmanlarını bir araya getirerek hazırladığımız Kırım Kongo Kanamalı AteĢi  

Bilimsel Değerlendirme Raporu‟nda yer almaktadır.   
(http://www.ttb.org.tr/kutuphane/kirim_kongo_rpr.pdf). 

Yetkililere soruyoruz? 
Acil servislerde çalıĢma koĢullarının düzeltilmesi için daha kaç sağlık çalıĢanın canının yanması veya 

ölmesi gerekecektir? 
Asistan hekimlerin çalıĢma koĢullarının düzeltilmesi için daha kaç asistan hekimin canının yanması veya 

ölmesi gerekecektir? 

Kırım Kongo Kanamalı AteĢi ile ilgili veriler ne zaman kamuoyu ile açıklıkla paylaĢılacaktır? 
Türk Tabipleri Birliği Kırım Kongo Kanamalı AteĢi Bilimsel Değerlendirme Raporu‟nda yer alan önerilere 

ne kadar uyulmaktadır? 
Sağlık çalıĢanlarının riskli temaslardan sonra hastalanmaması için yapılması gerekenler Dr. Mustafa 

Bilgiç olayında ne kadar yapılmıĢtır? Bu olayda ihmal var mıdır? Varsa bu ihmalin sorumluları kimlerdir? 

Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası olarak, yetkilileri bu soruların yanıtını -baĢka sağlık 
çalıĢanları hayatını kaybetmeden- vermeye çağırıyoruz. 

  
Türk Tabipleri Birliği  

Ankara Tabip Odası 
 

 

ANKARA TABĠP ODASI 
BASIN AÇIKLAMASI 

17 Ekim 2012 

  
Bugün Dr. Ersin Arslan cinayetinin ilk duruĢması yapılıyor 

Sağlık Bakanı‟nın VERDĠĞĠ SÖZLERĠN üzerinden tam ALTI AY geçti 
Hekimlere göre sağlıkta Ģiddetin nedeni 

“sağlık politikaları” 

  
ġiddette bugünkü durum: 

Sağlık alanında artık sözlü Ģiddet, itme, kakma, yumruk sıradan olaylar haline gelmiĢ, getirilmiĢtir. 
Son bir ayda öldürücü olabilecek boyutta ÜÇ olay gerçekleĢmiĢtir: 

- 28 Eylül 2012 (Sabah): Samsun'un Terme Ġlçe Devlet Hastanesi'nde kendisine iyi bakılmadığını iddia 
eden hasta üç kiĢiyi bıçakla yaraladı. Bıçaklananlardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. 

- 05 Eki 2012 (ĠHA): Kayseri‟de yapılan bir ihbar sonrasında olay yerine gelerek görevlerini yapmaya 

çalıĢan 112 ekiplerine bıçakla saldıran iki kiĢi yakalanarak gözaltına alındı. 
- 15 Ekim 2012 (AA): BaĢkent‟te bir hemĢire, tartıĢtığı Ģahıs tarafından silahla vurularak yaralandı. 

Ankara Tabip Odası Hekime Yönelik ġiddetin Boyutları ve Nedenleri Anketi‟ne göre 
Kamuda, özelde, ASM‟de, tıp fakültesinde, pratisyeniyle, asistanıyla, uzmanıyla Ankaralı 800 kadar 

hekimin; 

%91‟i çalıĢma yaĢamı boyunca en az bir kez SÖZLÜ ġĠDDETE, 
%26‟sı çalıĢma yaĢamı boyunca en az bir kez FĠZĠKSEL ġĠDDETE maruz kalmıĢtır. 

  
Saldırganların % 18‟i üniversite mezunudur. 

Saldırganların % 33‟ü 20-29 yaĢ aralığındadır. 
Hekimlerin %51‟ine göre, Ģiddet uygulayan kiĢiler daha çok yoksulluk /yoksunluk yaĢayan kiĢilerdir. 

  

Hekimlerin % 98‟i, toplumda her alanda Ģiddetin giderek arttığını düĢünmektedirler. 
Hekimlerin %99‟u, hekime ve sağlık çalıĢanlarına yönelik Ģiddetin giderek arttığını düĢünmektedirler. 

  
Hekimlerin %98‟i, siyasilerin, hekimlerin halkın gözündeki saygınlığını azaltan 

beyanlarının hekime yönelik Ģiddeti arttırdığını düĢünmektedirler. 

Hekimlerin %97‟si, siyasilerin sağlık sistemindeki sorunların sebebi olarak kamuoyuna 
hekim ve sağlık çalıĢanlarını iĢaret ettiğini düĢünmektedirler. 

http://www.ttb.org.tr/kutuphane/kirim_kongo_rpr.pdf
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Hekimlerin %84‟üne göre, performansa dayalı ödeme sistemi hekime yönelik Ģiddeti 

arttırmaktadır. 
Hekimlerin %96‟sına göre, aĢırı hasta yükü hekime ve sağlık çalıĢanlarına yönelik Ģiddeti 

arttırmaktadır. 

Hekimlerin %92‟si, hastaların yüksek beklentisinin sağlık alanında Ģiddeti arttırdığını 
düĢünmektedir. 

Hekimlerin %94‟ü, SABĠM‟in sağlıktaki sorunların kaynağı olarak hekim ve sağlık 
çalıĢanlarını iĢaret ederek, sağlık alanında Ģiddeti arttırdığını düĢünmektedir. 

Hekimlerin % 79‟u, katkı, katılım, reçete, randevu, yeĢil alan gibi uygulamaların sağlık 
alanında Ģiddeti arttırdığını düĢünmektedirler. 

  

Hekimlerin %63‟ü, Sağlık Bakanlığı‟nın yürüttüğü politikalar ile sağlık alanında Ģiddet sorununun 
çözülebileceğini düĢünmemektedir. 

Hekimlerin sadece %26‟sı, Meclis AraĢtırma Komisyonu ve Bakanlığın çıkardığı “Sağlıkta 
ġiddet Yönetmeliğinin” Ģiddet olgularının azaltılmasında etkili olacağını düĢünmektedir. 

Hekimlerin %96‟sı, sağlıkta Ģiddetin azaltılması için TTB‟nin önerilerinin Sağlık Bakanlığı 

tarafından dikkate alınması gerektiğini düĢünmektedir. 
Hekimlerin %99‟u, sağlıkta Ģiddetin azaltılması için TTB, hasta dernekleri, sendikalar ve Sağlık 

Bakanlığı‟nın ortak hareket etmesi gerektiğini düĢünmektedir. 
Bu karne gösteriyor ki, iktidar sağlıkta Ģiddeti önlemede sınıfta kalmıĢtır. 

Can korkusu ile hasta bakılmaz. Böyle sağlıkta dönüĢüm olmaz. Böyle bir ortamda sağlık hizmeti 
verilemez. 

Ersin‟in katlinden hemen sonraki görüĢmemizde Sayın Bakan sağlıkta Ģiddetin 

önlenebilmesi için kendisine ilettiğimiz 7 Acil Taleple ilgili olarak çalıĢacağını vaat etmiĢti. 
Bu taleplere iliĢkin son durum Ģudur: 

1. Hekime ve sağlık çalıĢanına yönelik Ģiddetin nedenlerinin ve alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla TBMM‟de bir araĢtırma komisyonu kurulması. 

Komisyon kurulmasına iliĢkin karar 25 Nisan 2012 tarihinde alındı. Muhalefet partileri bu komisyona 
üye verdiler. Ne var ki, internet ve biliĢim komisyonuna hemen üye ismi bildiren iktidar partisi, Ģiddet 
araĢtırma komisyonu için isimleri Meclis‟in kapanmasına bir hafta kala ancak bildirebildi. Arada iki aylık 
çalıĢma süresi vardı, kullanılamadı. Komisyon BaĢkanı AKP Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
komisyonun çalıĢmalarına ancak Meclis açıldıktan sonra baĢlayabileceğini açıkladı. Ve Komisyon 
nihayet çalıĢmaya baĢladı. 
2. TCK‟ya eklenmesini istediğimiz ve artık bugün itibariyle adı “Dr. Ersin Arslan Yasa Maddesi Önerisi” 
olan teklifin hızla gündeme alınması için gerekenlerin yapılacağının açıklanması. 

Altı aydır bekliyoruz. Çıt yok. 
3. BaĢta Dr. Ersin Arslan olmak üzere görevi baĢında bu tür saldırıya uğrayan meslektaĢlarımızın geride 

kalan yakınlarının geleceklerinin güvence altına alınması sorumluluğunun yerine getirilmesi. 
Altı aydır bekliyoruz. Çıt yok. 
4. SABĠM (Sağlık Bakanlığı ĠletiĢim Merkezi) hattının hekimlere ve tüm sağlıkçılara yönelik bir Ģiddet 

unsuru olarak kullanılmasına son verilmesi; hattın bu yönüyle iĢlevlerinin gözden geçirilinceye kadar 
durdurulduğunun açıklanması. 

SABĠM Ģiddeti tüm hızıyla sürüyor. Bakanlık‟tan çıt yok. 
5. Tüm sağlık kuruluĢlarının (kamu, özel vb.) çalıĢanların sağlığı ve güvenliği yaklaĢımıyla Ģiddet 

açısından risk değerlendirmelerinin yapılması için bir genelgenin derhal gönderilmesi, belirlenen 

önlemlerin en geç iki ay içerisinde uygulamaya geçirilmesi. 
Bizler risk değerlendirmesini bekleyeduralım, meslektaĢımız Dr. Mustafa Bilgiç bundan üç hafta önce 
ağır çalıĢma koĢulları altında hastasından bulaĢan KKKA hastalığından hayatını kaybetti. 
“Çok hasta bakacaksın” zorlaması amir Ģiddetidir. 
Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi‟nde “Bu kadar çok hasta bakamam, hastalarıma zarar veririm” 
diyen hekim istifa etmek zorunda kalmıĢtır. 
Bugün Türkiye‟de amir Ģiddetinden herkes nasibini almaktadır. 
Ġstanbul Adli Tıp Kurumu merkez kadrosunda bulunan Dr. Elif Kırteke uzun yıllardır Adli Tıp 
Uzmanı olarak çalıĢmaktadır. YaĢamı boyunca iyi hekimliği Ģiar edinmiĢ meslektaĢımız mesleğinin 25. 
Yılının “ödülü” olarak ansızın Kastamonu‟ya sürgüne gönderildi. 
MeslektaĢımız Dr. Elif Kırteke önceki dönemlerde TTB Merkez Konseyi Üyeliği, ĠTO Onur Kurulu 
Üyeliği, Adli Tıp Uzmanları Derneği Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuĢ olup halen TTB Merkez 
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Delegasyonu, Ġstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu, Ġnsan Hakları Komisyonu ve Çocuk 
Komisyonu‟nda görev yapmaktadır. 
Ġstanbul içi sürgünlere alıĢık olan meslektaĢımız, taviz vermeden iyi hekimliğini Ümraniye Adli Tıp ġube 
Müdürlüğü‟nde yürütmektedir. Hakkında açılan bir tahkikat sonucunda aklanmıĢ iken Ģimdi Adli Tıp 
Kurumu‟nun bu sürgün kararı çıkmıĢtır. 
Hekimler ve sağlık çalıĢanları için her türlü mesleki riski artıran en önemli faktör 
yöneticilerin bu baskıcı ve dayatmacı yaklaĢımıdır. 
Peki ya risk değerlendirmesi? Çıt yok. 
6. Politikacıların/Bakanlık üst düzey yetkililerinin hekimleri/sağlıkçıları hedef gösterdiğini 
düĢündüğümüz, değersizleĢtiren söylem ve üsluplarını gözden geçireceklerinin ifade edilmesi. 

Bugüne dek böyle bir açıklama yapılmıĢ değildir. Tersine, hekimleri hedef gösteren sözlere “kürtaj 
cinayettir” gibi yenileri eklenmiĢtir. 
Gün geçmiyor ki; SGK BaĢkanı hiçbir temeli olmayan ve genellemeci bir dille hekimleri yolsuzlukla 
itham ediyor, BaĢbakan “Sıkıysa çevirsinler kapıdan” diyor.   
Bu dilin kendisi sağlık alanında Ģiddeti körüklemektedir. 
Ancak,  “Hekimlere fiske vuran beni karĢısında bulur” diyen Sağlık Bakanı‟ndan çıt yok. 
7. Türk Tabipleri Birliği‟nin yanı sıra sağlık alanındaki örgütlerin de katıldığını düĢündüğümüz, izlenen 
sağlık politikasının sağlık alanındaki Ģiddeti arttırdığına dair değerlendirmelerin yapılacağı bir toplantının 

Sağlık Bakanı baĢkanlığında en kısa sürede gerçekleĢtirilmesi. 
Altı ay oldu. Çıt yok. 
Sayın Bakan‟ı, verdiği sözleri tutmaya ve 7 acil taleple ilgili olarak vakit geçirmeden 
çalıĢmaya baĢlamaya çağırıyoruz. 

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

  
Ankara Tabip Odası 

 

 

 

ANKARA TABĠP ODASI 
BASIN AÇIKLAMASI 

30 Ekim 2012 

  
  

Burası Türkiye Cumhuriyeti 
  

Anayasasında "Cumhuriyet" olduğu yazılı olan ülkemizde, Cumhuriyet'in ilan edildiği günü kutlamak 
isteyen yurttaĢlara iktidar geçit vermiyor. Bugün ya da geçmiĢte, dünyada bunun bir örneği daha var 

mıdır acaba? Ülkenin kuruluĢ gününü kutlayan, arasında birçok hekim ve tıp öğrencisinin de yer aldığı 

 halkın üzerine çocuk-yaĢlı demeden gaz sıkılıyor, tazyikli su sıkılıyor, barikatlar kuruluyor; bunlar 
yetmiyor helikopterlerden alanlara biber gazı atılıyor. Bugüne dek “bayramları stadyumlara hapsettiler” 

diyen AKP, Ģimdi halka kendi bayramını nasıl kutlayacağını öğretiyor; kendi tek tipçi zihniyetini 
dayatmaya kalkıĢıyor. 

Bugün Türkiye'de egemen olan kuvvet, her gün otoriter yönetimin yeni bir örneğini sergiliyor. Ġktidarın 

en masum eleĢtiriye dahi tahammülü yok artık. En masum ve barıĢçı gösteriler yasaklanıyor. BarıĢ 
istiyoruz diyenler coplanıyor, yerlerde sürükleniyor, hapse atılıyor. 

Kendisi ile aynı düĢünmeyen, davranmayan  hiçbir kesime ve kiĢiye yaĢam hakkı tanımamaya 
azmetmiĢ olanlar, bugün hapishanelerde milletvekillerinin, öğretim üyelerinin, öğrencilerin, belediye 

baĢkanlarının, gazetecilerin özgürlüklerini ellerinden alıyorlar. Bu ülkenin hapishanelerinde çocuklara 
tecavüz ediliyor. Bu ülkenin hapishanelerinde açlık grevlerinden insanlar ölüme yaklaĢırken kimsenin 

kılı kıpırdamıyor. Bugün bu ülkenin hapishaneleri ile sokakları arasında neredeyse fark kalmamıĢtır. 

Ġçerideki ile dıĢarıdaki arasındaki mesafe çok kısalmıĢtır. 
Bugün Türkiye'de saflar ve hatlar, gözleri gören herkes için çok net. Bizler, her yurttaĢın temel hak ve 

özgürlüklerini koruyan ve geliĢtiren, emekten yana bir ülkeyi isteyenler, özleyenler, hep birlikte 
kararlılıkla bu amaç için mücadele veriyoruz, vereceğiz. 

 

Ankara Tabip Odası 
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ANKARA TABĠP ODASI 

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 
31 Ekim 2012 

Ankara Cezaevleri Ġzleme Heyeti OluĢturuldu 
Türkiye hapishanelerinde 12 Eylül 2012 günü baĢlayan süresiz, dönüĢümsüz açlık grevleri bugün 

itibariyle 50. gününe girmiĢtir. Bugün itibariyle 65 hapishanede toplam 700‟ü aĢkın tutuklu ve hükümlü 

süresiz/dönüĢümsüz açlık grevi yapmaktadır. Bu sayı her geçen gün artmaktadır. 
“Kritik” denilen günler yaĢıyoruz. Artık her an hapishanelerden tabutlar çıkabilir. Sadece su, tuz ve 

Ģekerle beslenme Ģimdiden iç organlarında geri dönülmez komplikasyonlara,  sakatlıklara, bozulmalara 
yol açabilir. 

Bazı hapishanelerdeki basına yansıyan insanlık dıĢı uygulamalar riski daha da arttırıyor. Bu 

hapishanelerde açlık grevine girenler tek kiĢilik hücrelere atılıyor, su, tuz, Ģeker ve B1 vitamini 
verilmiyor, musluk suyuyla açlık grevi yapıyorlar. 

Kiminde kusma, bulantı, ishal, iç organlarda kanamalar, halsizlik, algılama güçlüğü vb. baĢ göstermiĢ. 
Kan kusanlar, vücudu artık sıvıya dahi intolerans gösterenler var. 

Hükümet cephesinde ise tutuklu ve hükümlülerin taleplerini değerlendirip diyalog ve müzakere yoluyla 
sorunu çözmek yerine tehlikeli yaklaĢımlar geliĢiyor. 

Bir yandan Adalet Bakanı, Kurban Bayramı arifesinde Sincan Cezaevinde tutuklu ve hükümlüleri ziyaret 

edip diyalogla çözecekmiĢ gibi bir görüntü verirken, öte yandan önce Hükümet Sözcüsü BaĢbakan 
Yardımcısı Ali BABACAN‟ın, ardından bizzat BaĢbakan Recep Tayyip ERDOĞAN‟ın ağzından “müdahale 

ederiz” tehditleri savruluyor. 
Zorla müdahalenin ne anlama geldiğini 96 ölüm oruçları sürecinden ve özellikle de adına utanmazca 

“hayata dönüĢ operasyonu” denilen “19 Aralık 2000 Büyük Cezaevleri Operasyonu”ndan hepimiz 

yakından biliyoruz. 
1980 yılından bu yana Türkiye hapishanelerinde 144 kiĢi açlık grevleri ve ölüm oruçları nedeni ile 

yaĢamını yitirmiĢtir. 
2000 yılında yaĢanan açlık grevlerine yapılan müdahale ve devam eden açlık grevleri sonucu 122 insan 

hayatını kaybetmiĢ, yüzlerce insan da kalıcı bir Ģekilde sakat kalmıĢtır. 

Dünya Tabipleri Birliğinin 1991 tarihli Malta Bildirgesi, açlık grevcisini “zihinsel olarak ehliyetli, açlık 
grevine kendi iradesiyle karar vermiĢ, bu nedenle belirli bir zaman için yiyecek ve/veya sıvı almayı 

reddeden kiĢi” olarak tanımlar. 
Açlık grevi bir intihar biçimi değildir. Bir protesto biçimidir. KiĢi, kendi iradesi ile bilinçli olarak yiyeceği 

reddetmektedir. Bir açlık grevi ölümle sonuçlanabilir, fakat temel amaç ölüm değildir. Günlük belli 
miktarlarda su, tuz ve Ģeker alımını devam ettirme esasına dayanır. Ayrıca açlık grevi sonlandırıldığında 

kalıcı nörolojik sekellerin görülmemesi için B1 vitamini içeren preparatların mutlaka alınması gerekir. 

Daha önceki (1996-2000) zorla müdahale örneklerinin ağır sonuçları ortadayken hükümetten ve bizzat 
BaĢbakan‟ın ağzından yükselen “herkes yiyip içiyor, Ģantaja boyun eğmeyiz, gerektiğinde müdahale 

ederiz…” vb söylemleri çok tehlikeli ve kaygı verici buluyor, hükümeti sorumlu davranmaya, tutuklu ve 
hükümlülerin taleplerini değerlendirip sorunu diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çağırıyoruz. 

Tutuklu ve hükümlülere zorla müdahale edilerek tek kiĢilik hücrelere atılmaları ve bilinçsizce yapılacak 

tıbbi müdahale, sonuçları daha da ağırlaĢtırmaktan baĢka bir Ģeye yaramayacaktır. Bu nedenle 
hükümetin uluslararası bir anlaĢma olan Malta Bildirgesi‟ne uygun davranmasını bekliyoruz. 

Cezaevleri yönetimlerini de açlık grevcilerini yalnızlaĢtırma, onları tecrit altında tutma gibi uygulamalara 
baĢvurmamaya, ivedilikle temiz su, tuz, Ģeker ve yaĢamsal önemli olan B1 vitaminini temin etmeye ve 

isteyen açlık grevcisine ulaĢtırmaya çağırıyoruz. 
Biz aĢağıda imzası olan kurumlar Ankara yerelinde Ģimdilik avukatlar aracılığıyla yakından izlediğimiz 

cezaevlerindeki süreci daha doğrudan izlemek, haftalık periyodik olarak cezaevlerinde gerekli 

incelemelerde bulunmak, sonuçları kamuoyuyla paylaĢmak ve sorunun diyalog ve müzakere yoluyla 
çözülmesine katkıda bulunmak amacıyla bir izleme heyeti oluĢturmuĢ bulunmaktayız. 

Bugün itibariyle de bu heyete Ankara yerelindeki hapishaneleri izlemek, incelemelerde bulunmak üzere 
gerekli iznin verilmesi için Adalet Bakanlığı‟na yazılı talepte bulunuyoruz. 

Adalet Bakanlığı‟nı bir kez de basın ve demokratik kamuoyu aracılığıyla bu talebimizi kabul etmeye ve 

sorunun çözümü için adım atmaya çağırıyoruz. 
Saygılarımızla… 

ANKARA TABĠP ODASI 
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ANKARA TABĠP ODASI 

SAĞLIK VE SOSYAL HĠZMET EMEKÇĠLERĠ 

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 

05 Kasım 2012 

Çek Elini Yakamdan, Kalemimden… 

Bugün ülkemizde Ģiddet her yerde, sokakta, evde, kamusal alanda, siyasette tahammül edilemez 

noktaya ulaĢmıĢtır. 

Bugün Türkiye adeta Ģiddetle yönetilmektedir. 

ġiddetin, baskının, tehdidin en yoğun yaĢandığı alanlardan biri de maalesef sağlık alanıdır. 

Gün geçmiyor ki bir sağlık çalıĢanı saldırıya uğramasın. 

Dr. Ersin Arslan‟ı böyle bir saldırıya kurban vereli altı ayı geçti; ancak saldırılar bitmiyor, tükenmiyor. 

Sadece geçtiğimiz bir ay içerisinde sağlıkçılara yönelik olarak ÖLDÜRÜCÜ NĠTELĠKTE ÜÇ SALDIRI oldu. 

Bu olayların ölümle sonuçlanmaması alınan önlemlerle değil, tamamen Ģansla açıklanabilir. 

Önlem yok! 

Sağlık Bakanlığı Ģiddeti önlemek için gerekli tedbirleri almıyor. 

Caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmıyor. 

Bırakın önlem almayı, sağlık çalıĢanları üzerindeki amir Ģiddetine göz yumuluyor, teĢvik ediliyor. 

Sistematik yıldırma, sürgün, hekimin reçetesine müdahaleye yeltenmeler sıradanlaĢmıĢtır 

artık. 

Hekimi merdivenden yuvarlayan kaymakamlar, döven müdürler, “kafanı koparırım” diyen milletvekilleri 

karĢılarında sağlık çalıĢanını koruyan, yapılanların hesabını soran bir Sağlık Bakanı bulmuyorlar. 

Bu atmosfer içerisinde, bundan tam bir hafta önce burada Numune Hastanesi Acil Servisi hekimleri 

görevleri baĢında tacize, tehdide, hakarete maruz kalmıĢlardır. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çıkan kargaĢada yaralandıklarını ifade 

ederek acil servise baĢvuran polis memurlarının tedavisi için, görevli meslektaĢlarımız 

tamamen ve yalnızca tıbbi gerekliliklere göre hareket etmiĢlerse de; 

sivil giyimli, emniyet amiri olduğu söylenen bir kiĢiyle Sağlık Bakanlığı bürokratı Osman 

Arıkan Nacar ve Hastane BaĢhekimi Nurullah Zengin verilen hizmetin uygunsuzluğu, 

yanlıĢlığı ve yetersizliği gibi hiçbir gerçekliği olmayan gerekçelerle acil servisi terörize 

etmiĢler, bu nedenle acil servis çalıĢmaları aksamıĢ ve o sırada orada bulunan hastaların 

sağlığı tehlikeye düĢmüĢtür. 

Bu olayda iĢlenen suçlar yönünden, adı geçenler hakkında Cumhuriyet Savcılığı‟na suç duyurusunda 

bulunulmuĢtur. 

Bu Ģahıslara soruyoruz: 

“Gösterin bana o doktorları!” sözü kamu görevinin neresine düĢer? 

“Sen benim kim olduğumu iyi anladın mı?” sözü bürokratlığın neresine düĢer? 

Görevli olmadığı bir yere gelerek, baĢka bir hekimin hastalarına sözüm ona bakmaya kalkıĢıp tahliller 

istemek meslek ahlakının neresine düĢer? 

Ġstirahat sürelerinin gereğinden daha uzun gösterilmesi gayretleri yasaların neresine düĢer? 

Acil servisteki bütün hastaların sağlığını tehlikeye düĢürmek “primum non nocere”nin, “önce zarar 

verme” ilkesinin neresine düĢer? 

Peki ya, orada sadece görevlerini yapmak için bulunan hekimlere içerisinde “Ģeref” kelimesi geçen ağır 

hakaret, baĢhekimliği, hekimliği geçin, insanlığın neresine düĢer? 

Bunların hepsini bir tarafa koyduk. 

Terör estirilen acil serviste tehdit edilen, hakaret edilen hekimleri gidip bir de Ģikayet etmek, 

haklarında soruĢturma açtırmaya çalıĢmak vicdanın neresine düĢer?  

  

Bizler bu saldırıyı Türkiye‟deki altı yüz bini aĢkın sağlık çalıĢanına yapılmıĢ sayıyoruz. 
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Mağdur meslektaĢlarımızla birlikte, süreci yakından ve dikkatle izleyeceğiz. 

Sizlerin aracılığınızla iktidar sahiplerine de hatırlatıyoruz: 

Hekimler, sağlık çalıĢanları iĢlerini sadece tıbbi gerekliliklere göre yaparlar ve bundan 

sonra da böyle yapacaklardır. 

Evet! Bıktık! Ama bu baskıyı kanıksamadık. 

Doğru! Usandık! Ancak bu zulümden yılmadık. 

Baskıyı, terörü, Ģiddeti, gözdağını, yıldırmayı sağlık alanından kazıyıp atıncaya dek, 

hep birlikte mücadele edecek ve haykıracağız: 

Çek elini, Kalemimden!,Yakamdan Çek elini! 

 

 

Ankara Tabip Odası 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara ġubesi 
 

 

 
 

 
 

 

ANKARA TABĠP ODASI 
BASIN AÇIKLAMASI 

10 Kasım 2012 
  

CEO‟ların “pekiyi”li karneleri halkın sağlığını bozar! 
  

KHK‟lar halk için değil sermaye içindir! 

Genel seçimler öncesinde alınan KHK çıkartma yetkisi ile Türkiye‟nin yönetim yapısını baĢtan aĢağıya 
değiĢtirecek KHK‟lar ardı ardına çıkartıldı. Bu süreçte hükümetin ne kadar atak, ne kadar kararlı olduğu 

düĢünebilirsiniz. Ancak bu KHK‟lara dikkat etmek gerekir. Bu KHK‟larla yapılmak istenenlerin, sıradan 
vatandaĢ ya da çalıĢanların değil sermaye sahiplerinin talepleri olduğunu görmek gerekir. 

Türkiye bu KHK‟larla yerli ve yabancı sermayenin önündeki engelleri kaldırmıĢ, emekçi kesimlerin, 

gençlerin, emeklilerin, hastaların üzerinden korumasını çekerek onları sermayenin azgın kar hırsıyla 
baĢ baĢa bırakmıĢtır. 

Bugün artık Türkiye‟de ne olup bittiğine bakan herkes, 1980‟den beri hükümetleri en fazla rahatsız 
eden iki konunun; çalıĢanların hak mücadelesi ve kamusal kaynakların sermayeye aktarılması önündeki 

engeller olduğunu anlamaktadır. Siyasal Ġslamın sermayeyle anlaĢması ile ortaya çıkan AKP iktidarının 
talip olduğu ve bugün itibarı ile becerdiği görev, çalıĢanların haklarını almak ve sermayenin önündeki 

engelleri kaldırmaktır. 

KHK‟larla Türkiye kamu idaresinde bir deprem oldu. Bu deprem en büyük etkisini sağlık alanında 
gösterdi. 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı bildiğimiz fonksiyonlarını yitirdi. Bakanlığın ana hizmetlerini 

Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu üstlendi. Böylece sağlık alanı temsili 
demokrasinin etki alanından çıkarak, çok özel, çok yetkili bürokratların eline geçti. Bu kurumların artık 

hem merkezi hem taĢra teĢkilatı mevcut. Bunlar, “bağlı kuruluĢ” statüsünde kurumlardır. Bağlı kuruluĢ 

özerk ya da katma değerli bütçesi olan kurumdur. Örneğin Türkiye Patent Enstitüsü, bu 
düzenlemelerle ülkemizdeki tüm Bakanlık hastanelerinin yönetiminin verildiği Kamu Hastaneler Kurumu 

gibi bir bağlı kuruluĢtur. 
Türkiye‟de yasama KHK‟larla bypass edilmiĢtir. Bağlı kuruluĢlar sermayenin devletle temasını 

yumuĢatan, bürokrasiyi sermayenin önünden kaldıran, kamu hizmetleri alanını sermayeye bırakan bir 

süreci iĢletmek için kurulmaktadır. 
BeĢ yıldızlı hastanelerin parası vatandaĢın cebinden çıkacaktır! 

663 Sayılı KHK ile tanımlanan ve bugün itibarı ile kurulan Kamu Hastane Birlikleri, aile hekimliğinde ve 
özel hastanelerde olduğu gibi A,B,C,D,E Ģeklinde kategorilere ayrılıyor. Bu kategoriler hastanelerin 

“kalitesini” gösteriyor. Hastanelerin kategorileri bazı kriterlere göre belirleniyor. Bu kriterler özetle, 
hastanelerin ne kadar çok hastayı ne kadar az zamanda baktığına ve mali durumunun nasıl olduğuna 

odaklanmıĢ durumda. Örnek olarak acil servis müracaat yoğunluğu 50 puan üzerinden, poliklinik 

müracaat yoğunluğu 100 puan üzerinden, ameliyatlar 100 puan üzerinden hesaplanıyor. 
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A sınıfı bir hastane olmak için çok hasta bakmanız gerekiyor. Öte yandan, hasta baĢına düĢün personel 

sayısı da bir kriter ancak puanı 50 de kalmıĢ. Yine yüksek kategoride bir hastane olmak için bunca 
hasta bakar, ameliyat ederken az kaynak harcamanız gerekiyor. Bunlara benzer bir çok kriter en fazla 

100 puan üzerinden değerlendirilirken, kriterlerden biri öne çıkıyor: “Net borç/net hizmet tahakkuk 

tutarı.” Bu kritere 200 puan, yani en yüksek puan veriliyor. 
Bu puanlarınız karnenize iĢleniyor. Karne bozuksa CEO görevden alınıyor. CEO‟lar karnelerdeki notları 

yüksek tutmaya çalıĢacaklar. Peki, yıldızlı pekiyili karneye sahip bir hastaneye, yani bu yeni 
düzenlemeyle Bakanlığımızın hedef gösterdiği hastaneye bir bakalım: 

Bu yıldızlı pekiyili hastane; 
-     Çok hasta bakacak, çok hasta yatıracak, çok tetkik yapacak, çok ameliyat edecek, 

-     Bütün bu iĢleri çok hızlı yapacak, 

-     Tıbbi yatırım yapacak, dıĢarıdan hizmet satın alacak, iyi bir otelcilik hizmeti verecek, 
-     Mali dengesini korumak için çok kazanacak, az harcayacak. 

  
Bu karnenin sağlık çalıĢanları için anlamı, aĢırı çalıĢmak ve az ücret almaktır. Birlik içindeki hastaneler 

arasında duruma göre sürekli yer değiĢtirerek çalıĢmaktır. 

  
Hastalar için anlamı, kendisine az zaman ayrılması ve çok fazla tıbbi iĢlem yapılmasıdır. 

Bu denklemde yine de açık olan bir nokta var. A grubu yıldızlı pekiyili hastane SGK geliri ile hastaneyi 
çeviremeyecek, bunca ödemenin altından kalkamayacaktır. Peki, bu durumda ne olacak? Hastalar, 

kategorize edilmiĢ bu hastanelere kategorisine göre fark ücretleri ödeyecek. Yani bugün bile ciddi ek 
ücretler ödenen kamu hastanelerinde hastalarımız, baĢta otelcilik hizmetlerine olmak üzere çok daha 

fazla fark ücreti ödeyecekler. 

  
Sağlıkta dönüĢüm denen masal, aslında vatandaĢın parasıyla yerli ve yabancı ilaç Ģirketlerine, tıbbi 

cihaz Ģirketlerine ve sağlık sektörüne girmiĢ sermayeye para kazandırmaktan ibarettir. Sözü geçen 
hastanelerin kategorisi, ezilen sağlık çalıĢanları ve soyulan hastalar tarafından yükseltilecektir. 

SAVM‟leri özel Ģirketler yönetecek 

Hastane Birlikleri, kampüs hastaneler olarak adlandırılan ve 25 yıllığına özel Ģirketlerden kiralanacak 
olan “Sağlık AlıĢveriĢ Merkezlerinin” içine yerleĢecektir. Ancak bu SAVM‟lerin yönetimi, bunları yapan ve 

tıbbi hizmetler de dahil otel, lokanta, kafeterya, servis, temizlik vb. akla gelebilecek tüm hizmetleri 
Bakanlığa satacak olan Ģirketlere ait olacaktır. TTB‟nin açıklamasından, Bakanlığın sermayeyi bu iĢe 

ikna etmek için hasta garantisi de verdiğini öğrenmiĢ bulunuyoruz. 

Ancak ne yazık ki Sayın BaĢbakan‟ın 40 yıllık hayalinin önüne finansman sorunu çıkmıĢ görünmektedir. 
Kampüs ihalelerini kazanan Ġtalyan ve Türk Ģirketlerin kredi bulamadığı anlaĢılmaktadır. Oysa 

BaĢbakanımız bu finansman krizini saklamakta ve sürecin durmasının sebebi olarak ihalelerin 
yürütmesini durduran hekim örgütünü göstermektedir. 

Etlik Ġhtisas Hastanesi Anketi Sonuçları 
Ankara‟nın en yeni hastanelerinden olan Etlik Ġhtisas Hastanesi kampüs ihalesi yüzünden boĢaltıldı. ġu 

anda baĢıboĢ köpeklerin dolaĢtığı bir yer halinde. Bu hastanedeki hekimler Ankara‟nın dört bir yanına 

dağıtıldı. Etlik Ġhtisas Hastanesi‟nden gönderilen üyelerimize yaptığımız anket sonuçları, SAVM‟lerin 
Ģimdiden nasıl sonuçlara yol açtığını göstermektedir. 

Çarpıcı sonuçların yer aldığı ankete göre sağlık çalıĢanlarının gelirleri azaldı, çalıĢma Ģartları kötüleĢti, 
uzmanlık eğitimleri aksadı. 

Anket sonucuna göre hekimlerin yüzde 57‟si eskiye oranla daha kötü Ģartlarda hizmet verdiklerini 

belirtti. Yüzde 54‟ü kampüs hastanelere geçiĢle birlikte hekim ve sağlık çalıĢanları için Ģartların daha da 
kötüleĢeceğine inanıyor. Etlik Ġhtisas Hastanesi‟nden ayrılmak durumunda bırakılan hekim ve sağlık 

çalıĢanlarının yüzde 68‟i aylık gelirlerinin eskiye oranla düĢtüğünü belirtti. Etlik Ġhtisas Hastanesi‟nde 
eğitim alan asistanların yüzde 66‟sı, hastane değiĢtirmenin uzmanlık eğitimleri açısından kötü olduğunu 

belirtiyor. 
Hastanenin boĢaltılması sürecinde personel ve malzemelerin dağıtımında yaĢananlardan ötürü idareye 

güveninin sarsıldığını söyleyen sağlık çalıĢanlarının oranı yüzde 66‟yı buluyor. 

Etlik Ġhtisas Hastanesi‟nin boĢaltılmasının en önemli mağdurlarından biri de hastane bölgesinde 
yaĢayan insanlar. Önceden Etlik Ġhtisas Hastanesinde çalıĢan hekimlerin yüzde 86‟sı, hastanenin 

boĢaltılması ile birlikte hastalarının sağlık hizmetine eriĢiminin engellediğini düĢünüyor. Yine ankete 
katılanların yüzde 31‟i, kamu hastanelerinde yapılması planlanan dönüĢümden en büyük zararı 

hastaların göreceğini ifade ediyor. 
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Etlik Ġhtisas Hastanesi‟nin boĢaltılmasıyla baĢlayan “Kampüs Hastanelere” geçiĢ süreci de 

değerlendirilen anketin sonuçlarına göre, bu durumdan en karlı çıkacak olan sağlık sektörüne giren 
sermaye grupları. Bunu, siyasal iktidar izliyor. Ankete katılanlar arasında sürecin sağlık çalıĢanları 

açısından yarar sağlayacağını düĢünen kimse bulunmuyor. 

 Sağlık Bakanlığı Ne ĠĢ Yapar? 
Sağlık Bakanlığı‟nın 16 milyar 800 milyon olan toplam 2013 bütçesinin,  8 milyarı Kamu Hastane 

birlikleri Kurumuna, 6 milyarı birinci basamak sağlık hizmetlerini yöneten Halk Sağlığı Kurumuna, 2 
milyar lirası da Bakanlığa ayrılmıĢtır. Aslında sağlık alanında iĢi kalmamıĢ olan Sağlık Bakanlığı‟nın bu 2 

milyar liraya neden ihtiyacı olduğunu anlayamıyoruz. 
Öte yandan 2013 bütçesi içindeki kalemleri Sağlığa ayrılan payla karĢılaĢtırınca çarpıcı sonuçlar 

çıkmaktadır. 2013 Yılı Bütçesinde “güvenlik”, “asayiĢ” ve “istihbarat” harcamaları 45 milyar liraya 

çıkarak, önceki yıllara göre belirgin artıĢ yapmıĢtır. Suriye ve Kürt sorunu nedeniyle yeniden 
yapılandırılan “savaĢ bütçesi”, 2012 yılının sonunda 2 milyar lirayı geçmiĢtir. 

Milli Savunma Bakanlığı 2013 bütçesi, bir önceki yıla göre 1”,7 artıĢla 20 milyar 359 milyon TL‟ye 
yükseltilmiĢtir. Emniyet Genel Müdürlüğü‟ne 14 milyar 777 milyon, Jandarma Genel Komutanlığı‟na 5 

milyar 843 milyon liralık kaynak ayrılmıĢtır. 

Telefon dinlemeleri üzerine gündeme gelen Türkiye ĠletiĢim BaĢkanlığı‟nın da bağlı olduğu Bilgi 
Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu‟na 2013 yılı bütçesinden tam 1 milyar 510 milyon TL 

ayrılmıĢtır. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nın bütçesi 5 milyar liraya dayanmıĢtır. 
Sağlığa ayrılan para Ģüphesiz 16 milyar TL ile kalmamaktadır. YurttaĢların GSS aracılığıyla verdikleri 

primler ve cepten ödemeleri ile bu rakam 50 milyar TL‟ye yükselmiĢtir. 
Türkiye‟nin en uzun süre Bakanlığı‟nı yapan Sağlık Bakanı‟nın sağlık bütçesinin savaĢ bütçesinin çok 

gerisinde kalması, ülkemizin içinde yaĢadığı fotoğrafı anlamak bakımından önemlidir.  Tüm hastaneleri 

Hastaneler Kurumu BaĢkanı, tüm birinci basamağı Halk Sağlığı Kurumu BaĢkanı yöneteceğine göre, 
Bakanlar Kurulu‟na Türkiye‟nin en baĢarılı Bakanı olduğunu ifade eden Bakan Akdağ‟ın katılmasının da 

artık tuhaf olacağını görüyoruz. 
Türkiye sağlık ortamını yönetecek bu iki makamın baĢkanlarının halkoyuyla seçilmesi, böylece sağlık 

ortamının halkın müdahale edebileceği bir zemine çekilmesi uygun olacaktır. Yarı baĢkanlık, baĢkanlık 

tartıĢmalarını yapan hükümet, kendisi ve sermaye için hazırladığı yeni Anayasasında bu konuyu da 
gündeme getirebilir.  

Bu iĢin sonu sağlık değil hastalık olur! 
Hastanelerimizi yönetecek olan CEO‟ların karnelerinin pekiyilerle dolması için; 

-       Hekimlerin ve sağlık çalıĢanlarının hiç sesini çıkartmadan sözleĢmeli çalıĢmaya, düĢük ücretlere razı 

olması, 
-       Bu ülkenin insanlarının çok hastalanması ama çok hastalanması gerekmektedir. 

Sağlık Bakanlığı bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden birini yapmakta, insanların sağlığını 
korumak yerine onların hastalanması üzerinden yaĢayacak bir sağlık sistemini ısrarla Türkiye‟ye 

dayatmaktadır. 
Ölüm haberlerini kaygıyla beklediğimiz mahkumlara yönelik tutumu, mevcut iktidarın insana, insan 

sağılığına verdiği değeri açıkça ortaya koymaktadır. Onlar için bu ülkede hizmet verilecek olanlar, 

sadece parası olanlar ve boyun eğenlerdir. 
Bunu bilmediklerinden değil çaresizliklerinden yapıyorlar. Çünkü en uzun bakanlık yapmanın koĢulu ilaç 

Ģirketleriyle, tıbbi cihaz Ģirketleriyle ve bu alana yatırım yapan yerli yabancı sermaye ile iyi iliĢkiler 
kurmak olmuĢtur. 

Bu ülkenin sağlığı ile oynayanların, insanların sağlığını satanların bu ülkeye faydası yoktur. Bu 

sermaye-siyaset- cemaat oyununu, itirazını yükseltecek olan sağlık çalıĢanları ve hastalığından para 
kazanılmasını kabul etmeyecek olan halk bozacaktır. 

 

Ankara Tabip Odası 
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ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 
16 Kasım 2012 

  

Hekime Ģiddet tahsil dinlemiyor! 
Dr. Ersin Arslan cinayetinin üzerinden YEDĠ AY geçti 

Dr. Ersin Arslan‟ın katlinin ardından Ankara Tabip Odası Ģiddete karĢı yoğun bir çalıĢmanın içerisine 
girmiĢtir. Ankara‟daki yirmi kadar hastanede toplantılar düzenlenmiĢ, meslektaĢlarımızla birlikte 

sağlıkta Ģiddetin nedenleri ve çözüm yolları değerlendirilmiĢtir. 
Bu çalıĢmalar sırasında Ankaralı hekimlere bir de anket verilmiĢtir. Anketin sonuçları bize Ģiddetin 

boyutları, nedenleri ve önleme yollarına iliĢkin çok değerli bilgiler vermektedir. 

 
 

Ankara Tabip Odası Hekime Yönelik ġiddetin Boyutları ve Nedenleri Anketi‟ne göre 
  

ġĠDDETĠN BOYUTLARI NEDĠR? 

Saldırıya uğramamıĢ hekim yok! 
Kamuda, özelde, ASM‟de, tıp fakültesinde, pratisyeniyle, asistanıyla, uzmanıyla Ankaralı 800 kadar 

hekimin; 
-       %91‟i çalıĢma yaĢamı boyunca en az bir kez SÖZLÜ ġĠDDETE, 

-       %26‟sı çalıĢma yaĢamı boyunca en az bir kez FĠZĠKSEL ġĠDDETE maruz kalmıĢtır. 
  

KĠM SALDIRIYOR? 

Hekime Ģiddet eğitim dinlemiyor! 
-       Saldırganların %18‟i üniversite mezunudur. 

-       Saldırganların %33‟ü 20-29 yaĢ aralığındadır. 
  

ġĠDDET ARTIYOR MU? 

ġiddet her yerde artıyor. 
-       Hekimlerin %98‟i, toplumda her alanda Ģiddetin giderek arttığını düĢünmektedirler. 

-       Hekimlerin %99‟u, hekime ve sağlık çalıĢanlarına yönelik Ģiddetin giderek arttığını 
düĢünmektedirler. 

SAĞLIKTA ġĠDDET NEDEN ARTIYOR? 

  
-       Hekimlerin %98‟i, siyasilerin, hekimlerin halkın gözündeki saygınlığını azaltan 

beyanlarının hekime yönelik Ģiddeti arttırdığını düĢünmektedirler. 
-       Hekimlerin %97‟si, siyasilerin, sağlık sistemindeki sorunların sebebi olarak 

kamuoyuna hekim ve sağlık çalıĢanlarını iĢaret ettiğini düĢünmektedirler. 
-       Hekimlerin %84‟üne göre, performansa dayalı ödeme sistemihekime yönelik Ģiddeti 

arttırmaktadır. 

-       Hekimlerin %96‟sına göre, aĢırı hasta yükü hekime ve sağlık çalıĢanlarına yönelik Ģiddeti 
arttırmaktadır. 

-       Hekimlerin %92‟si, hastaların yüksek beklentisinin sağlık alanında Ģiddeti arttırdığını 
düĢünmektedir. 

-       Hekimlerin %94‟ü, SABĠM‟in sağlıktaki sorunların kaynağı olarak hekim ve sağlık 

çalıĢanlarını iĢaret ederek, sağlık alanında Ģiddeti arttırdığını düĢünmektedir. 
-       Hekimlerin %79‟u, katkı, katılım, reçete, randevu, yeĢil alan gibi 

uygulamaların sağlık alanında Ģiddeti arttırdığını düĢünmektedirler. 
  

BU SORUNU BAKANLIK TEK BAġINA ÇÖZEBĠLĠR MĠ? NASIL YAPMALI? 
-       Hekimlerin %63‟ü, Sağlık Bakanlığı‟nın yürüttüğü politikalar ile sağlık alanında Ģiddet 

sorununun çözülebileceğinidüĢünmemektedir. 

-       Hekimlerin sadece %26‟sı, Meclis AraĢtırma Komisyonu ve Bakanlığın çıkardığı 
“Sağlıkta ġiddet Yönetmeliğinin” Ģiddet olgularının azaltılmasında etkili olacağını 

düĢünmektedir. 
-       Hekimlerin %96‟sı, sağlıkta Ģiddetin azaltılması için TTB‟nin önerilerinin Sağlık Bakanlığı 

tarafından dikkate alınmasıgerektiğini düĢünmektedir. 
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Hekimlerin %99‟u, sağlıkta Ģiddetin azaltılması için TTB, hasta dernekleri, sendikalar ve Sağlık 

Bakanlığı‟nın ortak hareket etmesi gerektiğini düĢünmektedir. 
  

Bu verilerin tümü aslında TTB‟nin ve tabip odalarının yıllardır söyledikleriyle tamamen örtüĢmektedir. 

Aklın yolu birdir. 
Sağlık Bakanlığı‟nı, Hükümeti, TBMM‟yi, TBMM Sağlıkta ġiddeti AraĢtırma Komisyonu‟nu bu verileri 

görmeye ve 
TTB‟nin -artık herkesin ezbere bildiği- YEDĠ ACĠL talebine uygun politikalar geliĢtirmeye, 

TCK‟ya “Dr. Ersin Arslan Sağlıkta ġiddeti Önleme Maddesi”ni eklemek üzere çalıĢmaya 
çağırıyoruz. 

Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

 
Ankara Tabip Odası 

 

 

 

ANKARA TABĠP ODASI 
SAĞLIK VE SOSYAL HĠZMET EMEKÇĠLERĠ SENDĠKASI 

BASIN AÇIKLAMASI 

17 Kasım 2012 
  

Hacettepe Ġktidarın Arka Bahçesi Değildir! 
Basına Ve Kamuoyuna 

Bu ülkenin üniversiteleri mevcut iktidar tarafından her geçen gün biraz daha iĢgal edilmekte, kontrol 
altına alınmaya, arka bahçe haline getirilmeye çalıĢılmaktadır. Sistematik bir biçimde üniversitelerde 

yoğun bir kadrolaĢma yürümekte, üniversitenin özerk ve bilimsel yapısı yok edilmektedir. 

Hacettepe Üniversitesi bu ülkenin en önemli bilimsel kurumlarının baĢlarında gelir. Hacettepe Tıp 
Fakültesi bu ülkenin tıp alanında uzun yıllardır en önemli değerlerinden biridir. Bugün Hacettepeliler ve 

tüm hekim ve sağlık çalıĢanları, Hacettepe Tıp Fakültesinde nasıl bir zor ve baskı rüzgarı estiğini 
üzüntüyle görmektedir. 

Hacettepe Tıp Fakültesi bu ülkede bir sembol, adeta bir kaledir. ĠĢte bunu bilen iktidar bu yüzden 

Hacettepe‟yi hedef haline getirmiĢtir. Eğer Hacettepe ele geçirilirse, bütün tıp fakültelerinin teker teker 
domino taĢları gibi düĢeceği düĢünülmektedir. Ancak ne Hacettepeliler, ne de bu ülkenin vicdan sahibi, 

özerk ve bilimsel üniversiteden yana olan güçleri bu gidiĢata seyirci kalmayacaktır. Hacettepe piyasa 
güçlerine, çıkar çevrelerine, cemaatlere teslim edilmeyecektir. 

Hacettepe Üniversitesi‟nin atanmıĢ rektörü Murat Tuncer tarafından; Tıp Fakültesi‟nde öğretim 

üyelerine, asistanlara, hemĢirelere, yardımcı sağlık personeli ve tıp öğrencilerine yönelik adeta bir 
sindirme, bezdirme, korkutma operasyonu yürütülmektedir. Hacettepe‟de bugün idare tarafından 

takınılan tavır, artık ülkemizde yerleĢikleĢen o yukarıdan, o fütursuz, o hürmetsiz tavrın kesif bir 
fotoğrafıdır. 

Bugün Hacettepe, yandaĢların kadrolaĢma çalıĢmalarının hedefi haline gelmiĢtir. Anabilim dallarının 
görüĢleri alınmadan, çoğunluk sağlayarak bölümleri ele geçirmek için Sağlık Bakanlığı hastanelerinden 

yeni öğretim üyesi atamaları yapılmakta, Hacettepe Tıp Fakültesi aslında yok edilmeye çalıĢılmaktadır. 

Bugün ne yazık ki birçok öğretim üyesi, Hacettepe Tıp Fakültesi‟nden ayrılarak kurtulmak ile fakültede 
kalıp baskıya razı olmak arasında tercihe zorlanmaktadır. Ancak ne Hacettepelilerin ne hekim örgütü ve 

sağlık emekçileri sendikasının ne de bu ülkedeki sağlık çalıĢanlarının bu baskılara boyun eğmeğe niyeti 
yoktur. Aslına bakarsanız, buna kimsenin hakkı da yoktur! 

Son dönemlerde basına yansıyan, mevcut hükümetin kabinesinden ÇalıĢma Bakanı Faruk Çelik‟in 

kızının Hacettepe‟ye yatay geçiĢ yapması, Hacettepe Tıp Fakültesi‟nin ve bu ülkenin tıp ortamının 
vicdanında yara açmıĢtır. Konuyla ilgili olarak TBMM‟de soru önergesi verilmiĢ ancak hala 

cevaplanamamıĢtır. Bu olayın yarattığı Ģaibeli durum yetmezmiĢ gibi, Rektör Murat Tuncer tarafından, 
öğretim üyeleri de dahil olmak üzere tüm Tıp Fakültesi çalıĢanlarına soruĢturma açılmıĢtır. Hacettepe 

çalıĢanları iĢi gücü bırakıp Rektöre ifade vermekle uğraĢmak zorunda kalmıĢtır. Konu, 
basına yansıyan belgelerin kimler tarafından verildiğidir. Rektör Tuncer, asılsız olduğunu 

söylediği iddialara iliĢkin belgelerin kim ya da kimler tarafından basına verildiğini 

araĢtırmaktadır. 
Hacettepe Tıp Fakültesi, MĠT MüsteĢarlığı‟na bağlı bir kuruluĢ değildir. Bir öğrencinin, Bakan çocuğu da 

olsa, yatay geçiĢ talebinin kabul edilmediğine dair belgenin gizlilik derecesi ne olabilir? Bu belge niye 
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bu kadar gizlidir? Bir belgeye asılsız demek ardından da niye basına sızdırıldı diye soruĢturmak hangi 

mantığa sığar? 
Rektör Murat Tuncer, yatay geçiĢlere karar veren komisyona, Bakan Çelik‟in kızı olduğu söylenen 

öğrencinin yatay geçiĢ için uygun olmadığı kararı vermesi üzerine, “Ya bu iĢi çözün, ya da istifanızı 

verin” diye bir cümle kurmuĢ mudur? 
Bakan Çelik‟in kızı olduğu söylenen öğrencinin, yılda 40 bin TL harçla okuduğu Acıbadem Üniversitesi 

Tıp Fakültesi‟nden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi‟ne yatay geçiĢi ile ilgili açılması gereken bir 
soruĢturma varsa, o da YÖK tarafından Rektör Murat Tuncer‟e açılması gereken 

soruĢturmadır. Rektör Tuncer, adı geçen belgeyi Hacettepe ve kamuoyu ile derhal paylaĢmalı, bu 
süreci ayrıntıları ile açıklamalıdır. 

200 bin öğrencinin önüne geçerek, Türkiye‟nin en yüksek puanla öğrenci alan tıp fakültesine 

Ģüphelerle dolu yatay geçiĢe konu olan genç tıp öğrencisi kardeĢimize de, kendisine ömrü boyunca yük 
olacak bu olayın dıĢına çıkmasını, adalet ve hak duygularını zedelememesini öneriyoruz. 

Hacettepe‟den gaz bombalarını çıkarttığını söyleyerek iĢe baĢlayan ikinci sıradan atama Rektörümüz, 
polisi fakülteye sokarak, tıp öğrencilerinin yurtlarından gözaltına alınmasına vesile olduğunu kendisi 

itiraf etmektedir. Bugün kendi emekleri ile Hacettepe Tıp Fakültesi‟ne giren öğrenciler demir 

parmaklıklar arkasındadır. Rektör Tuncer, daha iddianamesinin dahi hazır olmadığı sırada ve üzerinde 
gizlilik kararı olan davada, öğrencileri için, müstakbel meslektaĢları için “onlar suçlu” diyebilmiĢtir. 

“Özgür Üniversite imza kampanyalarında” imzası olan mevcut Rektör, kendinden izin alınmadan 
üniversite içinde herhangi bir açıklama bile yapılmasına izin vermemektedir. 

Hacettepe Tıp Fakültesi‟nde yaĢananlar kabul edilemez boyuttadır. Bu dönemler Ģüphesiz geçer. 
Demokrasi düĢmanları, özgür, özerk, bilimsel üniversite düĢmanları sahnelerden çekilirler. Ancak bu 

bilim yuvalarına yapılan saldırının sonuçlarını ülkemiz yıllarca çeker. 

Fakültenin öğretim üyelerini, çalıĢanlarını jurnalciliğe zorlayan, zorbalıkla, baskıyla üniversite 
yönetenlerin arkasında egemen güçten baĢka hiç bir Ģey yoktur. Bugün Hacettepe Üniversitesi‟nin, Tıp 

Fakültesi‟nin ve bu ülkenin kağıt üzerinde kurulanlar haricindeki tüm üniversitelerinin onurlu, vicdan 
sahibi mensupları bu süreci kaygıyla izlemektedir. 

Özgürlüğe, demokrasiye, hakka, hukuka, özerk-bilimsel üniversiteye yapılan saldırı cevapsız 

kalmayacaktır. 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nde yaĢanan hiçbir adaletsizlik, hiçbir baskı gizli kalmayacak 

düzenli olarak kamuoyu ile paylaĢılacaktır. 
Hükümete sesleniyoruz: 

Üniversitelerden elini çek! 

  
Hacettepe bir adım öne çık! Hacettepe‟ye sahip çık! 

30 Kasım 2012 Saat 12.30 da Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü meydanına Ankara‟daki tüm 
üniversite mensuplarını davet ediyoruz. Hep birlikte bir adım öne çıkıyor, kurulan bu akıldıĢı oyuna 

DUR diyoruz! 
Ankara Tabip Odası 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara ġubesi  

 

 

 

ANKARA TABĠP ODASI 
KADIN HEKĠMLĠK VE KADIN SAĞLIĞI KOMĠSYONU 

BASIN AÇIKLAMASI 
23 Kasım 2012 

  

25 Kasım Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele Günü 
Artan baskıların dört bir yandan kadınların hayatlarını kuĢattığı, bugüne dek elde edilen kadından yana 

kazanımlara saldırıların hız kazandığı bir yıl geçti. 
Hala her gün en az üç kadın öldürülüyor, yargı, haksız tahrik indirimleriyle erkek katilleri 

cesaretlendirmeye devam ediyor. Erkek yargı mekanizması katilden, tecavüzcüden, tacizciden yana 
iĢliyor. Tecavüz sanıkları serbestçe dolaĢıyorlar. Kadınlar sorgulanıyor, hayatları didikleniyor; suçu 

kanıtlamaya değil  “rıza” yaratılmaya uğraĢılıyor. 

AKP Hükümeti, kadınları erkeklerle eĢit kabul etmeyen bir zihniyetin uzantısı olan cinsiyetçi politikaları 
birbiri ardına yürürlüğe koyuyor. Kadınları Ģiddetten korumak amacıyla çıkarıldığı söylenen Ģiddet 
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yasası, bir insan olarak kadını değil aileyi korumayı amaçlıyor. Kadını güçlendirmeyi, aĢağılanmaktan ve 

dayaktan korumayı değil, Ģiddetin faili ile uzlaĢtırmayı önceliyor. 
Tek baĢına yaĢayan kadınlara yapılan devlet yardımı, boĢanmıĢ ve eĢi ölmüĢ kadınlar arasında ayırım 

yapılarak boĢanmıĢ kadınlara verilmiyor. 

Kadınlar ya aĢağılanıyor, dövülüyor ya da kendilerini değersizleĢtiren, sömüren bir yaĢama mahkum 
ediliyorlar. Evde karĢılıksız emek harcıyorlar. Devletin sırtından attığı sosyal güvenliğin yükünü 

kadınların üstlenmeleri ve evdeki horlanmaya, dayağa, aĢağılanmaya katlanmaları bekleniyor. Ayrılmak 
istediklerinde ise öldürülüyorlar. 

Piyasada eğreti ve güvencesiz çalıĢtırılanlar yine kadınlar. Hem evde hem iĢte mesai harcıyor, kriz 
anında ise ilk gözden çıkarılanlar oluyorlar. 

En az 3 çocuk doğurmaları buyurulan kadınların emekleri kadar, cinsellikleri ve bedenleri üzerindeki 

denetimleri de erkeğe ve devlete devredilmek isteniyor. Kürtajın yasaklanması giriĢimleri kadınların 
mücadelesi ile engellenince hükümet, bu kez de kürtajı fiili olarak sınırlamak, eriĢilir olmaktan çıkarma 

çabasına giriĢiyor. Kürtaj yaptıran kadınlara devletin yetkili ağızlarından “katil” deniyor, kürtaj yapacak 
hekimlere gözdağı veriliyor. Birçok hastanede kürtaj fiili olarak yasaklanıyor. Çoğu kadın kürtaj için 

baĢvurduğunda ciddi engellemelerle karĢılaĢıyor. Gebe, loğusa izleme sistemi (GEBLĠZ) ile kadınlar 

fiĢleniyor. Tıbbi bir iĢlem olan sezaryen bile yasayla düzenlenmeye kalkılıyor. 
AKP‟nin ataerkil politikaları eğitim alanında da kadınları ikincilleĢtirmeye devam ediyor. 4+4+4 sistemi 

ile kız çocukları eğitimden alıkonup erken yaĢta evlilik dayatmasına maruz bırakılıyorlar. Böylece en az 
3 çocuk doğurmalarının, eğitimden ve kamusal alandan dıĢlanmalarının yolu açılmıĢ oluyor. 

Gündelik dil, nefret söylemiyle örülüyor. Bu cinsiyetçi ve dıĢlayıcı dil, yaĢamın her alanında hem 
kadınlara hem LGBT bireylere hayatı dar ediyor. 

Yıllardır korkunç sonuçlarını yaĢamakta olduğumuz savaĢ, daha fazla ölüm, daha fazla acı, daha fazla 

erkek Ģiddeti üretiyor. 
Devlet Ģiddeti; karakolda, cezaevinde Ģiddet, taciz, tecavüzle artarak sürüyor. Kürt kadınları anadilde 

eğitim ve savunma haklarını kullanamıyorlar. 
Kadına yönelik Ģiddet ve ayırımcılık hayatın her alanında yeniden üretiliyor. 

Kadın hekimler ve kadın sağlık çalıĢanları, hangi sağlık kurumunda çalıĢırsa çalıĢsın Ģiddete en çok 

maruz kalanlar oluyor. 
Biz kadın hekimler, kadına yönelik Ģiddeti önlemek için yargıda kadınlara yönelik adaletin 

sağlanmasının, erkek faillerin hak ettikleri cezaları almasının önemli olduğunu, ancak yeterli olmadığını 
düĢünüyoruz. Kadına Yönelik ġiddeti önlemek için Ģiddeti üreten eĢitsizlik, dıĢlama ve ikincilleĢtirme 

politikaları ile erkek egemen uygulamalar kadar zihniyetin de ortadan kalkmasının yaĢamsal olduğuna 

inanıyoruz. 
Erkek egemen sistemin kadınlar üzerinde kurduğu baskı sona erene, erkek Ģiddeti son bulana kadar 

yaĢamın her alanında mücadelemize devam ediyoruz. 
Ankara Tabip Odası 

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu 
 

 
 

ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 
28 Kasım 2012 

  
Tutuklu Öğrenciler Ġçin Topladığımız Ġmzalarla TBMM Önündeyiz 

YaklaĢık altı aydır parmaklıklar ardında özgürlüklerine kavuĢacakları günü bekleyen 13 tıp ve sağlık 

öğrencisi için bugün TBMM önündeyiz. Bu öğrenciler, aslında hepimizin tek tek ismiyle, varlığıyla 
tanıdığı öğrenciler. Tıp eğitiminin yanında, toplumun sağlık hakkı ve temel insan hak ve hürriyetleri için 

hassasiyet gösteren, bunun için çalıĢan, gayret eden öğrenciler. Bu öğrenciler altı aydır demir 

parmaklıklar arkasında, özgür olacakları günü bekliyorlar. 
Bizler, Türkiye‟de insan haklarının, temel hürriyetlerin geliĢtirilmesini istiyoruz ve öncelikle kimsenin 

sağlık hakkı veya temel insan hakları için yargılanmamasını, cezaya maruz kalmamasını ancak böyle 
gerekçelerle yargılanacaklarsa hiç değilse tutuksuz yargılanmalarını talep ediyoruz; hele ki söz konusu 

olan öğrenciler olduğunda. 
Gerekçeleri hepiniz biliyorsunuz. Kamuoyunda gerçekten buruk tebessümlere de yol açmıĢ gerekçeler. 

“Komite” deyince Hacettepe‟deki öğrenciler baĢka bir Ģey anlıyor, Cumhuriyet Savcısı baĢka bir Ģey 
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anlıyor. Öğrenciler HASAT deyince Halk Sağlığı Topluluğu‟nu anlıyorlar ama bir baĢkası HASAT‟ı baĢka 

türlü yorumlayabiliyor. Öğrencilerimizin böyle gerekçelerle tutuklu olduklarını görüyoruz. 
05 Aralık‟ta görülecek olan ilk duruĢma için beklentimiz öğrencilerin mahkeme tarafından serbest 

bırakılmaları ve tutuksuz yargılanmaları. Bu nedenle TBMM BaĢkanlığı‟na hitaben bir de dilekçe 

hazırladık, kamuoyu ile paylaĢtık ve yaklaĢık üç ay boyunca imzaya açtık. Hekimler, sağlık çalıĢanları, 
tıp ve sağlık öğrencileri, her meslekten yurttaĢlar, iĢsizler bu dilekçeye imza attılar. Çok temel, çok açık 

bir Ģey talep ediyoruz: Bırakın. Okusunlar. Yargılayacaksanız tutuksuz yargılayın. Yasal düzenleme 
gerekiyorsa yasaları değiĢtirin. Bu, sizin elinizde. 

Türkiye‟de geniĢ bir kitle rahatsız varolan durumdan. Ancak buna ek olarak, ta Latin Amerika‟dan 
öğrencilerimize destek gönderenler de var.  XII. Latin Amerika Sosyal Tıp ve Toplum Sağlığı 

Kongresi‟nde bu konu Sayın Feride Aksu Tanık tarafından gündeme getirildiğinde, orada pek çok 

ülkeden 200‟e yakın meslektaĢ, bu öğrencilerin derhal serbest bırakılmaları için imzalarını gönderdiler. 
Biz bu hassasiyeti aslında Türkiye‟de bu öğrencilerin okudukları üniversitelerden, Hacettepe, Gazi ve 

Ankara üniversiteleri rektörlerinden de bekliyoruz. Fransa‟da Lyon 2 Üniversitesi Rektörü Jean Luc 
Mayaud, üniversitede okumaktayken değiĢim programıyla Türkiye‟ye gelip burada önce tutuklanan 

ardından tutuksuz yargılanmasına devam edilen ancak yurt dıĢına çıkıĢ yasağı bulunan hem Türk hem 

Fransız vatandaĢı öğrencisi Sevil Sevimli‟nin Bursa‟daki duruĢmasını izlemeye geliyor ve diyor ki “Yirmi 
yaĢında biri bazen dünyayı değiĢtirmek isteyebilir. Ben Sevil için buradayım ve onun özgürleĢmesini, 

okuluna devam etmesini istiyorum.” Sevil‟in sınavlarına giremeyeceğini, bu seneyi kaybettiğini 
söylüyor. Bizim öğrencilerimiz de bu seneyi kaybettiler. Bu çocuklar doktor olacak, sonra siz onlara 

güvenip yüzbinlerce yurttaĢın sağlığını emanet edeceksiniz ama bugün güvenemiyorsunuz. Bu 
çocukları bırakın. Okusunlar. 

ġimdi hazırladığımız dilekçemizi ve toplanmıĢ 1488 imzayı TBMM BaĢkanlığına iletilmek üzere teslim 

edeceğiz. Konuyla ilgili olarak Meclis Grup BaĢkanlıkları ve Adalet Komisyonu BaĢkanlığını da 
bilgilendiriyoruz ve bir düzenleme gerekiyor ise derhal düzenlemelerin yapılmasını ve öğrencilerimizin 

özgürleĢmelerini, tutuksuz yargılanarak okullarından geri kalmamalarını talep ediyoruz. 
 

Ankara Tabip Odası 

 
 

 
ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 

30 Kasım 2012 
  

Bir Adım Öne Çık 
Hacettepe‟ye Sahip Çık! 

Bugün burada, Hacettepe Üniversitesi‟nde ve özellikle de tıp fakültesinde son zamanlarda yaĢanan 
geliĢmelerle ilgili kaygılarımızı kamuoyuyla paylaĢmak için sizlerle birlikteyiz. 

Bildiğiniz gibi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, bu ülkenin önde gelen tıp fakültelerinden birisidir. 

Kurulduğu günden bu yana ülkemizde modern tıp eğitiminin yerleĢmesinde öncü rol oynamıĢ, en 
yüksek puanla öğrenci kabul eden, hocaları kendi alanlarında dünyada sözü geçen bilim adamları olan 

ve hastaların ülkemizin dört bir yanından ve hatta yurt dıĢından Ģifa bulmak için son çare olarak 
baĢvurduğu bir referans merkezidir. Ülke tıbbının göz bebeğidir. Böyle bir baĢarı, takdir edersiniz ki 

hem akademik, hem de idari personelin iĢini çok iyi yapması ve fedakarca çalıĢması sayesinde olabilir. 

Hal böyleyken, son bir yıldır hastane zararları öne sürülerek hem idari hem de akademik kadrolarda 
ciddi değiĢiklikler yapılmaya baĢlanmıĢtır. Üniversitedeki tüm idareciler görevden alınmıĢ, sürülmüĢ, 

bunların yerine Sağlık Bakanlığı‟ndan atamalar yapılmıĢtır. Böylece, bir bakıma kurumsal hafıza 
silinmiĢtir. Diğer yandan, anabilim dalında çalıĢan hocaların istekleri ve haberleri olmadan anabilim 

dallarına kadrolar ilan edilmeye baĢlanmıĢtır. Bir anabilim dalı baĢkanı düĢününüz ki, kendi anabilim 
dalına muhtelif sayıda kadro açıldığını ancak sabah açıp okumaya baĢladığı gazeteden öğrenir. Bu çeĢit 

uygulamalar, biz Hacettepelilerin görmeye alıĢkın olduğumuz uygulamalar değildir. 

Bugün aramızda Hacettepe‟ye yıllarını verdikten sonra emekli olan çok değerli hocalarımız var. Diğer 
bir deyiĢle Hacettepe‟yi Hacettepe yapan hocalar. Biz onların yeĢerttiği demokratik ortamda bugünlere 

geldik. Hacettepe‟nin baĢarısının ardındaki en önemli faktörlerden birisi de Ģüphesiz bu idi. Ne yazık 
ki Ģimdi üniversitemize dönüp baktığımızda giderek otokratikleĢen, her geçen gün yeni bir 

yasağın geldiği, sayısız soruĢturmalar ile personelin sindirilmeye çalıĢıldığı, personelin 

motivasyonunu kaybettiği, idari personel atamalarında liyakatin gözetilmediği, sağlık 
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çalıĢanlarının sağlık hizmeti sunumuna katkıları az olduğu gerekçesi ile performans 

ödemesi kesilebileceği kaygısı taĢıdığı, akademik kadroların anabilim dalı akademik kurul 
kararı olmadan ilan edildiği, iĢ barıĢının bozulduğu bir korku imparatorluğu görmekteyiz. 

Buradan yönetime sesleniyoruz: Hacettepe‟yi Hacettepe yapan değerlere sahip çıkın. Ġdari atamalarda 

liyakati, akademik atamalarda ise anabilim dalı akademik kurul kararını esas alın. 
Hacettepe‟nin medyada, baĢarısızlıkla sonuçlanan ameliyatlar, kolaylık sağlanan yatay geçiĢler, bazı 

torpilli kiĢilere verilen ve “Allahım verdikçe veriyor” dedirten birden fazla görevle değil; eskiden olduğu 
gibi akademik baĢarılarıyla yer almasını diliyoruz. 

Değerli Hacettepeli, 
Zaman korkulacak, geri durulacak, susulacak zaman değildir. Seni sen yapan, Hacettepe‟yi Hacettepe 

yapan değerlere sahip çıkma zamanıdır. Hacettepe bir günde kurulmadı. Uzun yıllar süren fedakarca 

çalıĢma ile fakülteyi bu noktaya getiren, tüm dünyanın takdir ettiği bu kadronun tahrip edilmesine, 
değersizmiĢ gibi gösterilmeye çalıĢılmasına, görev yapamaz hale getirilmesine izin verme. Türkiye‟nin 

en değerli tıp okulunun değersizleĢtirilmesine ve sıradanlaĢtırılmasına seyirci kalma. Üniversitene sahip 
çıkmak için bir adım öne çık. Sorumluluk senin, sorumluluk hepimizin. 

Saygılarımızla 

Ankara Tabip Odası 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi çalıĢanları 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara ġubesi 
 

 

 
ANKARA TABĠP ODASI 

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 
04 Aralık 2012 

  

Ġnsan Gibi YaĢamak ve Yatağımızda Ölmek Ġstiyoruz 
Bir meslektaĢımızı daha aniden kaybettik. Ani, ama beklenmedik değil. Bekliyorduk. Sadece, 

hangimizin öleceğini bilmiyorduk. Dört gün önce, 30 Kasım 2012 tarihinde sevgili meslektaĢımız Melike 
Erdem aramızdan ayrıldı. 

Bu yıl bu acıyı üçüncü kez yaĢıyoruz. Gencecik arkadaĢlarımızı toprağa veriyoruz. Nisan ayında Ersin'i 

katlettiler. Eylül'de Mustafa Bilgiç, Kırım Kongo'dan can verdi. Birkaç gün önce de Melike gitti. 
Dr. Melike Erdem, Ümraniye Hastanesi'nde acil tıp asistanıydı. Baskı ve yıldırmalardan kaçarak 

Samatya Hastanesi'ne gelmiĢti. Saçma sapan bir SABĠM Ģikayeti nedeniyle istenen savunmasını yazdı. 
Ardından kendini boĢluğa bıraktı. Onurla yaĢanmıĢ bir hayat, okumakla, çalıĢmakla geçmiĢ bir ömür 

orada o an noktalandı.Hayatını, kendisinden yardım isteyenleri iyileĢtirmeye adamıĢ bir arkadaĢımız 
daha bu dünyaya veda etti ve gitti... 

Sağlıkta dönüĢüme, doymak bilmez kar hırsına, sermayeye, kiĢisel ikballeri için sırtımızdan inmeyen 

yöneticilere, onların yancılarına, 12/24 vardiyalarına, uykusuz gecelere, kan, idrar, gaita ve kusmuk 
kokusuna, kırık kollara, kopmuĢ bacaklara, elleriyle hayata döndürdüğü yüzlerce hastasına, 

sevdiklerine, sevenlerine, elinde tuttuğu SABĠM savunmasını bir mendil gibi sallayarak ve kalbi kırık bir 
"hoĢçakal" diyerek veda etti. 

Sağlıkçılar çok ağır Ģartlar altında çalıĢıyorlar. 

Soruyoruz yetkililere; günde 150 hasta bakmaya kaç gün dayanabilir insan? 
Soruyoruz; kim ister bir hekimin o günkü 100. hastası olmayı? 

Gün aĢırı veya üç günde bir nöbetlere, 7/24 icap nöbetlerine, 
acil servislerde ayda 240 saat çalıĢmaya, 

 
nöbet ertesinde hasta bakmaya, ameliyat yapmaya kaç gün kaç hafta kaç ay dayanılabilir?  

Bugün ülkemizdeki  hekimlerin, sağlık çalıĢanlarının büyük çoğunluğu mutsuz. Daha kötüsü gelecekten 

umutsuz. 
Sağlık alanında çalıĢan herkeste tedirginlik, gerginlik hakim. Halkın sağlığına karĢı en önemli tehdit 

aslında budur. 
ÇalıĢma Ģartlarının ağırlığı bir yana, sağlıkçılar yoğun bir amir baskısını da üzerlerinde hissediyorlar. 

Geçici görevler, nakiller, gelir kayıpları herkes için korkulu rüya halini almıĢ durumda. Bu baskının 

enstrümanlarından biri de SABĠM. 
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SABĠM denen hat bugün doktor ve sağlıkçı Ģikayet etmek için kullanılıyor ve oraya bildirilen Ģikayetler 

ne kadar ipe sapa gelmez olursa olsun, çalıĢanın amirine gönderilerek ilgilinin savunması isteniyor. 
Hiçbir elemeden geçirilmeden! Sırf hekimlere gözdağı vermek üzere yapılıyor bu uygulama. 

Bu kadar ağır Ģartlarda çalıĢtırdıkları hekimi, sağlıkçıyı bir de Ģikayet ettirmekten, ardından sorguya 

çekmekten vicdanları sızlamıyor. 
Bakanlığın açıklamasına göre, SABĠM hattına günde 6.000 kadar baĢvuru oluyormuĢ. Bunların sadece 

%0.5'i Ģikayet, %6'sı teĢekkürmüĢ. Oysa etrafımıza baktığımızda görüyoruz ki hemen herkesten 
savunma isteniyor. Buna karĢın kendisine teĢekkür iletilenlerin sayısı çok çok az.  

Değerli arkadaĢlar bu veri bize iki Ģey söylüyor. Bir; halkımız kadirĢinastır, hekime sağlıkçıya 
teĢekkürünü etmesini de bilir. Ġki; bu ülkede sağlığı yönetenler için aynı sözü söylemek maalesef 

mümkün değildir. Bu ülkenin sağlık yöneticileri vatandaĢın teĢekkürünü çalıĢandan esirgerler. 

Sayın Bakan baĢta olmak üzere sağlığın yöneticilerine, CEO‟lara, hastane yöneticilerine, baĢhekimlere 
sesleniyoruz. Herkesten önce siz, her sabah uyandığınızda 120.000 hekime, 600.000 sağlık çalıĢanına 

teĢekkür edin. Güne öyle baĢlayın. 
Ve bundan böyle bu zulümden, yıldırmadan, psikolojik Ģiddetten vazgeçin. SABĠM‟lerle çalıĢanınızı daha 

fazla bunaltmayın. Uygulamayı beceremediğiniz bu Ģikayet mekanizmasını kaldırın. 

Bizler 
Fakir öğrenci evlerinde gazdan, 

uykusuz nöbetlerde Kırım Kongo'dan, 
hastane tuvaletlerinde bıçaklanarak, canımızdan bezdirilip çatılardan atlayarak değil, 

insan gibi yaĢamak 
ve yatağımızda ölmek istiyoruz. 

  

Ankara Tabip Odası 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara ġubesi   

 
ANKARA TABĠP ODASI 

ĠNSAN HAKLARI KOMĠSYONU 

BASIN AÇIKLAMASI 
10 Aralık 2012 

  
10 Aralık Dünya Ġnsan Hakları Günü 

10 Aralık 2012 tarihi Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin BirleĢmiĢ Milletler tarafından kabul ediliĢinin 

64. yıldönümü. Evrensel Bildirge, BirleĢmiĢ Milletler‟in kurulmasından üç yıl sonra, 10 Aralık 1948 
yılında kabul edilmiĢtir. 

Ne yazık ki insan hakları yönünden hiç de iç açıcı olmayan bir tabloya bakarak bu günü anıyoruz. 
Evrensel Bildirge ‟de yer alan hak ve özgürlüklere dayalı uluslararası bir düzenin kurulamadığı, bu 

yönde ulusal ve uluslararası doyurucu geliĢmelerin olmadığı, Ģiddetin ve ayrımcılığın artarak sürdüğü, 
düĢünce ve ifade özgürlüklerinin engellendiği, savaĢların toplumu ve sivil halkı daha da derinden 

yaraladığı, iĢkence ve kötü muamelelerin biçim değiĢtirerek sürdüğü, insan hakları ihlallerinin arttığı, 

insan hakları savunuculuğunun her geçen gün daha da zorlaĢtığı, insan hakları ihlallerinin önlenmesi 
için gereken kurumsal ve yasal düzenlemelerin yetersiz ve baĢarısız olduğu bir ülke ve dünyada bu 

günü anıyoruz. 
Ġnsanların ırkı, rengi, cinsiyeti, cinsel yönelimi dil, din ve mezhebi, etnik kimliği, dünya görüĢü ve siyasi 

tercihi nedeniyle ötekileĢtirilmesi, Ģiddet, iĢkence ve kötü muamelelere uğraması halen varlığını 

sürdüren bir gerçekliktir. Sonuçları halen birçok ülkede etkisini sürdüren kapitalizmin krizi, derinleĢen 
iĢsizlik, açlık ve yoksulluk birlikte yabancı düĢmanlığı, ırkçılık ve nefret söyleminin öne çıktığı hak 

ihlalleri giderek artırmıĢtır. 
Hem ülkemizde hem de dünyada militarist ve otoriter yönetim anlayıĢları güçlenmiĢ, kitle gösterilerine 

yönelik tahammülsüzlük devam etmiĢ, ağır insan hakları ihlalleri yaĢanmıĢtır. Bazı ülkelerde sürecin 
silahlı çatıĢma ve iç savaĢa dönüĢmesi nedeniyle ihlallerin boyutu daha da artmıĢtır. Arap Baharı olarak 

adlandırılan süreç, Ortadoğu ve Suriye‟de yaĢana savaĢ ve çatıĢmalar insanlığı derinden etkileyen ağır 

insan hakları ihlallerinin, savaĢ suçu tanımına giren saldırı ve katliamların televizyon ekranlarından 
odamıza dolduğu günleri güncel gerçeğimiz haline getirmiĢtir. Dünyanın değiĢik bölgelerinde yaĢanan 

doğal afetlerin ardından kendi kaderleri ile baĢ baĢa bırakılan yüz binlerce insan, barınma, beslenme, 
sağlık, mülkiyet, iĢ ve eğitim hakkı gibi birçok hak ihlaline maruz kalmıĢtır. 

Ülkemize baktığımızda, Kürt sorunu halen insan hakları ve demokrasi orununun en önemli parçası 

olmayı sürdürmektedir. ġiddet ve çatıĢma ortamı, art arda yapılan ve uzun süren tutuklamalar, 
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gazetecilerin, öğrencilerin, yerel yöneticilerin tutuklanması, süren davalarda adil yargılama konusunda 

kuĢku yaratan uygulamaların yaĢanması, açlık grevleri süresince  sergilenen bazı davranıĢlar, düĢünce 
ve ifade özgürlüğünün engellenmesi, kadına yönelik Ģiddetin ve kadın cinayetlerinin artması, artan 

asker intiharları, yaĢam hakkını engelleyen uygulamalar insan hakları ihlallerinin boyutlarının ülkemizde 

daha da büyüdüğünü ve değiĢtiğini göstermektedir. 
ĠĢkence ve kötü muamele biçim ve boyut değiĢtirerek sürmüĢtür. Ġnsan Hakları Vakfı‟nın verilerine 

göre iĢkence ve kötü muamele gördüğü gerekçesiyle baĢvuran kiĢi sayısı önceki yıldan daha yüksektir. 
Bu sayı, her yıl artma eğilimi göstermektedir. ĠĢkence resmi kayıtlı mekânlar dıĢındaki yerlerde daha 

çok yaĢanmaktadır. Cezaevleri iĢkence ve kötü muamele iddialarına karĢın hala yeterli düzeyde 
denetlenmemektedir. ĠĢkenceye KarĢı SözleĢmenin Ek Seçmeli Protokol‟ün kabul edilmesine ve 

üzerinden neredeyse iki yıl geçmesine rağmen etkili bir Ulusal Önleme Mekanizması da kurulmamıĢtır. 

2012 yılında da toplantı ve gösteri yürüyüĢü hakkına yönelik ciddi insan hakları ihlalleri içeren 
müdahaleler olmuĢtur. 2012 yılının biber gazı yılı olduğunu söylememiz abartı sayılmaz. Sunulan 

bilimsel kanıtlar ve yapılan uyarılara rağmen biber gazı her türlü kitlesel etkinliklerde aĢırı biçimde 
kullanılmıĢ, milletvekilleri de nasibini almıĢ ve buna bağlı ölümler yaĢanmıĢtır. Neredeyse sokaktaki her 

insan biber gazını tatmıĢ durumdadır. Orantısız güç kullanımı konusunda genel eğilim devam etmiĢtir. 

Cezaevlerinde 130 binden fazla tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır, Maksimum kapasitesi 114 bin ve 
büyük çoğunluğunda altyapı yetersizlikleri olan bu cezaevlerinde yaĢam koĢulları, beslenme, barınma 

ve sağlık hizmetlerine ulaĢım konusunda ciddi zorluklar ortaya çıkmıĢtır. Özellikle sağlık hizmetlerine, 
ayaktan ve yataklı tedavi hizmetleri eriĢim, hastaneye sevk, ağır/ölümcül ve terminal dönem hastaların 

tedaviye ulaĢabilmesi konusunda ağır hak ihlalleri yaĢanmıĢtır. Bu nedenle birçok tutuklu ve hükümlü 
cezaevinde yaĢamını yitirmiĢtir. 

Adalet Bakanlığı Mahkum KoğuĢu Ziyaretine Ġzin Vermiyor 

Ġnsan hakları ihlalleri ile ilgili önemli konulardan biri de hastanelerdeki mahkum koğuĢu sorunudur. Bu 
konuda odamıza bir çok Ģikayet gelmektedir. Bu nedenle oda yönetim kurulu ve Ġnsan Hakları 

Komisyonu üyesi hekimlerden oluĢan bir heyet, Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve AraĢtırma 
Hastanesi‟nde mevcut bulunan, tutuklu ve hükümlülerin teĢhis ve tedavilerinin yapıldığı ve 

kamuoyunda “mahkûm koğuĢu” olarak bilinen hastane birimini ziyaret etme ve incelemelerde bulunma 

gereği duymuĢtur. 
Ancak Sağlık Bakanlığı izin verdiği halde, Adalet Bakanlığı tarafından bu ziyarete izin verilmemiĢtir. 

Kamu kurumu niteliğindeki bir meslek örgütünün, aynı zamanda hekimlerin üye olduğu bir sağlık 
örgütünün, Ankara Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Mahkum KoğuĢu‟nu ziyaretinin keyfi 

biçimde engellenmesi ile gerçekte neyin gizlendiğine, neyin görülmesinin ya da bilinmesinin 

istenmediğine dair oluĢan haklı kaygılar ve soru iĢaretleri vardır. Bilinmektedir ki, insan hak ve 
özgürlükleri ile hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik bir devlet yapılanmasının en büyük teminatı, 

idari iĢleyiĢe tam bir açıklığın ve Ģeffaflığın hakim olmasıdır. Aksi bir durum, yani gizlilik her zaman için 
insan hakkı ihlallerinin, insanlık dıĢı baskıların ve keyfi yasakların kurumlaĢtığı zeminleri yaratmıĢ ve 

beslemiĢtir. Adalet Bakanlığı, hekimlerin neyi görmemesini, neyi bilmemesini istemektedir? 
Bu yıla damgasını vuran ama kamuoyunda yeterince tartıĢılmayan önemli bir konu da, etkili bir insan 

hakları ihlallerini önleme mekanizmasının kurulamaması ve bu alanda oluĢturulan kurumsal yapıların 

hayal kırıklığı yaratmasıdır. 
Ülkemizde insan hakları ihlallerini iĢlev gören kurum Resmi Gazete‟de 23 Kasım 2003 tarihinde 

yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile kurulmuĢ BaĢbakanlığa bağlı insan hakları kurulu, il ve ilçe 
ve insan hakları kurullarıydı. Bu kurulların amacı toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini 

geliĢtirmek, ihlal iddialarını incelemek ve araĢtırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının 

önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araĢtırmak ve 
bunların çözümüne iliĢkin önerilerde bulunmak olarak tanımlanmıĢtır. Ġl ve ilçe insan hakları kurulları ile 

de vali ya da valiliğin görevlendirdiği bir kiĢinin baĢkanlığında belediye, il genel meclisi üyelerinden 
seçilen bir temsilci, parti temsilcileri, üniversitelerce görevlendirilen bir öğretim üyesi ya da elemanı, 

valilik tarafında seçilen avukat ya da hukuk fakültesi mezunu kamu görevlisi, baro, tabip odası, ticaret 
ve sanayi odası temsilcileri medya ya da basında yine valilik tarafından seçilen bir temsilci, bunun 

yanında yine valilik tarafından seçilen muhtarlar derneği ya da muhtarlar arasından bir, okul aile 

birliklerinden bir ve sivil toplum kuruluĢlarından üç kiĢi le oluĢturulmaktadır. Görüldüğü gibi bu kurullar 
resmi otoritenin denetiminde, bağımsız olmayan, toplum katılımı da valilik-resmi otorite tarafından 

belirlenen bir insan hakları kurulu oluĢturulmuĢtur. Ġlçelerde de durum farklı değildir.  Kurul yine 
genellikle valilik ve resmi kurumlar tarafından gündeme getirilen konuları incelemekle 

görevlendirilmiĢtir. Bunun yanında daha çok beklenen insan hakları ihlallerini araĢtırmak, nedenlerini 

incelemek ve valilik ve kaymakamlık makamına önerilerde bulunmak olarak sınırlandırılmıĢtır. Bunun 
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dıĢında hakla iliĢkiler ve eğitim, bilgilendirme, bilinçlendirme görevlerine ağırlık verilmiĢ, araĢtırma ve 

izleme baĢlıklı görevleri de sonuç olarak öneriler içeren rapor yapma sorumluğu olarak tanımlanmıĢtır. 
Bu kurul ulaĢtığı sonuçların konusuna göre cumhuriyet savcılıklarına ya da ilgili idari makamlara 

iletmek ve sonucunu takip etmekle görevlendirilmiĢtir. Genel olarak uygulamada insan hakları 

ihlallerine iliĢkin baĢvurular, ihlali yaptığı belirtilen kuruma resmi bir yazı göndermek ve kurumdan 
gelen yazıyı yeterli bularak dosyayı kapatmak biçiminde sonuçlanmaktadır. Bu karar sürecinde, ne 

kadar demokratik bir tartıĢma olsa da, illere göre değiĢmekle birlikte valilik temsilcisinin -ki bu 
çoğunlukla bir vali yardımcısı olmaktadır- görüĢünün ağır bastığını söyleyebiliriz. Az sayıda dosya daha 

ileri inceleme ya da ziyaret etme kararı ile daha ayrıntılı soruĢturulmaktadır. Bu özelliğinden dolayı 
alanda etkin olan bir çok insan hakları örgütü temsilcisine yer verilmediği gibi bazı insan hakları 

örgütleri bu anti demokratik ve merkeziyetçi, bağımsız olmayan yapısından dolayı bu kurulda yer 

almamıĢ, yer almak için özel çaba harcamamıĢtır. Bu yapısından dolayı bu kurul eleĢtirilere uğramıĢ ve 
Avrupa Birliği‟ne uyum sürecinde de Paris Ġlkeleri olarak tanımlanan temel ilkelere uyan bir ulusal insan 

hakları kurulu, bir önleme mekanizması oluĢturulması istenmiĢtir. 
Bu öneriler çerçevesinde Ġnsan Hakları Kurumu oluĢturulması için 2004 yılında çalıĢmalara baĢlanmıĢ, 

ancak 2010 yılı sonunda hazırlanan yasa tasarısı taslağı insan hakları örgütleri tarafından görülebilmiĢ, 

tasarıya yönelik eleĢtiri ve öneriler çeĢitli mecralarda sunulmuĢ ve raporlar yayımlanmıĢtır. Türkiye 
Ġnsan Hakları Vakfı bu konuda bir kitap yayımlamıĢtır. Tasarının hazırlık sürecine alanda etkin hiçbir 

insan hakları örgütünün katılmadığı, katkılarının alınmadığı, tasarı elde edildiğinde ise ne yazık ki 
yapılan hiçbir eleĢtiri ve önerinin ciddiye alınmadığı Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu Kanunu 21 Haziran 

2012 tarihinde resmi gazete yayınlanarak yasalaĢmıĢtır. Bu kanun ne yazık ki daha önce bir 
kararnamede değiĢiklik yapan ek kanun maddesine bağlı olarak kurulan insan hakları kurulundan çok 

daha geriye düĢen bir kurum yaratmıĢtır. 

Paris Ġlkeleri Nedir? 
Paris Ġlkeleri 20 Aralık 1993 tarihinde BM Genel Kurul kararı ile kabul edilen insan haklarını koruyan ve 

geliĢtiren kurumların kurulmasında geçerli olacak, ulusal insan hakları kurumlarının statüsüne iliĢkin 
ilkeleri içerir. Paris Ġlkelerine göre insan hakları kurumlarının oluĢum ve yetkileri anayasa da yer almalı 

ya da kanunla düzenlenmelidir.  En temel özellikleri uluslararası belge ve sözleĢmelerle uyumlu olması 

ve onları yaĢama geçirmesi, yasayla çizilmiĢ sınırlar içinde bağlayıcı kararlar alabilmesi, etkin 
çözüm araması, baĢvuranlara destek olması, reform önerileri sunma değildoğrudan yetkili 

makamlara önerilerde bulunmasıdır. Ulusal Ġnsan Hakları Kurumunun oluĢturulmasında insan 
haklarının korunması ve geliĢtirilmesi alanında etkinlik gösteren tüm güçlerin çoğulcu bir Ģekilde 

temsil edilmesinin sağlanması ve bu bağlamda, insan hakları ve ayrımcılık alanında sorumluluk 

üstlenen sivil toplum kuruluĢları, sendikalar, avukatlar, doktorlar, gazeteciler ve önde gelen bilim 
adamları örgütleri gibi sosyal ve mesleki örgütlerin, felsefi ve dini düĢünce akımlarının, üniversiteler ve 

nitelikli uzmanları, parlamentonun ve dâhil edildikleri takdirde bu kuruluĢların temsilcileri ile 
görüĢmelerde yalnızca tavsiye yetkisi ile yer almak koĢuluyla bakanlıkların temsilcilerinin yer 

alması, etkili iĢbirliği yapacak yetkililerin bulunması, temsilcilerin doğrudan kurumda bulunmalarının 
sağlanması gerekliliği belirtilmektedir. Kurum çalıĢmasında tüm bilgilere özgürce ulaĢabilmeli, tüm 

bilgileri temin edebilmeli, herkesi dinleyebilmeli, düzenli ve tüm üyelerinin katılımıyla toplanmalı, 

çalıĢma grupları, yerel ve bölgesel birimler kurabilmeli, insan haklarının geliĢtirilmesi ve korunmasında 
sorumlu makamlarla istiĢareyi sürdürmeli, alanda etkin olan tüm STK‟lar ile iliĢkilerini geliĢtirmelidir. En 

önemli vurgulardan biri de yeterli ve bağımsız mali kaynaklara sahip olması gerektiğidir. Kurumun 
çalıĢma ve kara alma süreçlerinde çoğulculuğun esas alınması Paris Ġlkelerinde altı çizilen en önemli 

noktalardandır. 

Peki, Türkiye Ġnsan Hakları Kurum Kanunu Neler Ġçeriyor? 
Ne yazık ki yürürlüğe giren yasa Paris Ġlkelerinin çok temel, vazgeçilmez özelliklerini içermiyor. Bu 

açıdan son derece yetersiz, yanlı, insan haklarını önlemeyi iktidarın bir siyaset aracına, insan hakları 
kurumunu da hükümetin resmi kurumuna, bir dairesine dönüĢtürüyor. 

Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu Kanunu‟nun baĢlangıç maddelerinde her ne kadar idari ve mali açıdan 
bağımsız olduğu iddia edilse de kurumun oluĢturulma biçimine bakıldığında bağımsız olmadığı, özel 

olduğu bütçesinin kapsamının ve kaynağının belli olmadığı görülmektedir. Ġnsan Hakları Kurumunun 

oluĢturulma biçimi Paris Ġlkelerinin çok uzağındadır. 11 KiĢiden oluĢan Ġnsan Hakları Kurumunun 7 
Üyesi insan haklarına temayüz etmiĢkiĢiler arasından Bakanlar Kurulu tarafından, 2 üyesi aynı Ģekilde 

CumhurbaĢkanı tarafından seçilerek atanmakta, bir üye YÖK, bir üye ise Barolar Birliği tarafından 
belirlenmektedir. Ağırlığının hükümet tarafından seçildiği bir kurulun bağımsız bir kurul 

olmasından söz edilemez. Üyelerin tercihinde çoğulculuğun ve insan hakları ile ilgili 

çalıĢmalar yapmıĢ olmanın bir ölçüt olarak yer almadığı görülmektedir. Yasanın en dikkat 



 

 
117 

çekici noktası ise 11 üyeden 7‟si ile toplanabilen ve 6‟sının oyuyla karar alabilen bu 

kurulun, bu kararların yaĢama geçirilmesi, araĢtırma, inceleme ve izleme çalıĢmaların 
yapılması, çalıĢacak kiĢi ya da kiĢilerin belirlenmesi baĢkanın onayına bırakılmıĢtır. Paris 

Ġlkelerinde sözü edilen iĢlevlerin önemli bir kısmını içerse de yaptırım gücünün düĢük 

olduğu, bu yaptırımların baĢkanın onayına bırakıldığı, insan hakları ihlallerini önlemenin 
baĢkanın vicdanına ve iyi niyetine teslim edildiği bir düzenleme yapılmıĢ, bir kurum 

oluĢturulmuĢtur. Yasa incelendiğinde kurumun temel amacının insan hakları ihlallerine 
uğrayan insanların haklarını savunmak ya da önlemek değil AĠHM‟e ulaĢan davalarda ceza 

almayı önlemek olduğu izlenimi oluĢmaktadır. 
Yasa ile il ve ilçe insan hakları kurulları kaldırılmakta ve bürolara dönüĢtürülmektedir. Yasada büroların 

kurulmasına ve kaldırılmasına kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıĢ, büroların görev 

yetkilerine ve diğer hususlara iliĢkin usul ve esasların belirlenmesi ise kurula bırakılmıĢtır. Bu içeriğin 
nasıl bir yönetmelikle belirleneceğine iliĢkin bir madde olmadığı gibi, ölçütler de tanımlanmamıĢtır. 

Bürolar oluĢturulana kadar var olan kurulların devam edeceği belirtilmiĢtir. 
Bu yasa, insan haklarını önleme ve geliĢtirme iĢlevini hükümete bağlı bir kuruma bırakmakta, bir 

anlamda hak ihlallerine yol açan kamu kurum ve görevlilerinin sigortası olmaktadır. 

Ankara Tabip Odası bir süredir Ġl Ġnsan Hakları Kurulu‟ndaki çalıĢmalar katılmakta ve insan hakları 
ihlallerini önleme süreçlerine katkıda bulunmaya çalıĢmaktadır. Ankara Tabip Odası yeni tanımlanan 

biçimiyle Ġnsan Hakları Kurumunun bürolarında yer alıp almama konusunu yeniden gözden 
geçirecektir. 

Saygılarımızla 
  

Ankara Tabip Odası 

Ġnsan Hakları Komisyonu  
 

 

ANKARA TABĠP ODASI 
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 

11 Aralık 2012 
  

Kızamık Var Sağlık Bakanlığı‟ndan Açıklama Yok 

Bilindiği gibi ülkemizde birçok bulaĢıcı hastalığa karĢı çeĢitli mücadele programları 
yürütülmektedir.  Kızamık ve Kızamıkçık bu mücadele programlarının yürütüldüğü iki önemli 

hastalıktır.  Bu hastalıklara karĢı yürütülen programda, 2015 yılına kadar Türkiye‟de yerli virüs geçiĢini 
durdurmak, 2015 yılından sonra ülke dıĢından gelecek virüslerin yerleĢmesini önlemek ve kızamığa 

bağlı ölümleri engellemek hedef olarak belirlenmiĢtir. Sağlık Bakanlığı, gerek Avrupa‟da kızamık 
vakalarının ve salgınlarının ortaya çıkması gerekse de ülkemizin sınır komĢusu olduğu ülkelerdeki 

vakalar nedeniyle ülkemizin risk altında olduğunu belirtmektedir. 

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Ġstanbul‟da görülen kızamık olguları hakkında gerek Türk Tabipleri 
Birliği tarafından yapılan açıklamalarda gerekse de uzmanlar tarafından hazırlanan raporlarda birçok 

noktaya dikkat çekilmiĢtir. 
Ne yazık ki süreç içerisinde ilgili raporlardaki öngörüler gerçekleĢmiĢ, gerçekleĢiyor görünmektedir. 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu‟nun 4 Aralık 2012 tarihli yazısından anlaĢıldığına göre, Haziran ayından bu 

yana Ġstanbul‟da kızamık vakaları görülmektedir. Kızamık Bilimsel DanıĢma Kurulu kararı ile Ġstanbul 
için aĢılama programında yeni bir düzenlemeye gidilmiĢtir. Türk Tabipleri Birliği‟ne sadece Ġstanbul‟da 

değil, Ankara, Adana, Yozgat gibi ülkemizin pek çok bölgesinde kızamık olguları görüldüğüne dair 
bilgiler ulaĢmaktadır. Tüm bunların yanında iki asistan hekimin de kızamık hastalığına yakalandığı 

bilgisi vardır. Sağlık Bakanlığı ise böylesi önemli bir konuda toplumu bilgilendirmemektedir. 
Süreç Ģeffaf biçimde ilerlemediği için pek çok konuda yeterli bilgi elimize ulaĢmamaktadır. Ancak 

Suriye‟den yaĢadığımız sığınmacı akınının önemli bir kaynak olduğu düĢünülmektedir. Bu nedenle 

hastalığın ülkemizin değiĢik yörelerinde yayılma olasılığı da mevcuttur. 
Halen ülkemizde yürütülen aĢılama programı gereği bebeklerimize ilk kızamık aĢısı 12 aylık iken üçlü 

aĢı biçiminde (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) yapılmaktadır. Anneden geçen koruyucu antikorların ise 
6 aya kadar bebeği koruduğu bilinmektedir. Bu durumda hastalığın yaygınlık gösterdiği hallerde 6 ay 

ile 12 ay arası bebeklerimiz korumasız kalmakta ve kimi zaman ciddi seyreden bu hastalığa yakalanma 

tehlikesi ile karĢı karĢıya kalmaktadırlar. 
Bunun yanında aĢılandığını düĢündüğümüz nüfus için de soğuk zincirin kırılması veya aĢı uygulama 

hataları olması halinde aĢı etkinliği azalmakta ve bu durum kiĢiye özgü bağıĢıklık yanıtı yetersizliklerine 
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eklenerek “aĢı baĢarısızlıkları”nı ortaya çıkarmakta, aĢı etkinliğinin düĢmesine neden olmaktadır. Bu da, 

duyarlı nüfusun, tahmin edilenden önce birikimine ve beklenenden daha erken zamanda salgınların 
ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Nitekim okul çağına gelmiĢ çocuklarda ve yetiĢkinlerde de 

hastalığın ortaya çıkması (hekimlerde dahi) bunu doğrulamaktadır. 

Sağlık Bakanımız bütçe konuĢmasında 2011 yılında hiç yerli vaka olmadığını belirtmesine rağmen 
Dünya Sağlık Örgütü bunu doğrulamamakta, ülkemizde görülen 105 olgudan yalnızca 11‟inin dıĢarıdan 

gelen (importe) vaka olduğunu ifade etmektedir. Sağlık Bakanlığı‟na ait verilere dair böylesi bir 
kuĢkunun ortaya çıkması hepimiz açısından kaygı vericidir. 

Tüm bu durumları değerlendirdiğimizde önemli bir sorunla karĢı karĢıya olduğumuz anlaĢılmaktadır. 
Özellikle üzerinde durulması gereken noktalar Ģunlardır. 

1.     Sağlık Bakanlığı ilgili bilim kurulu kararı ile hastalığın en çok görüldüğü Ġstanbul için 6-12 ay arası 

bebeklerin ek bir doz aĢı ile aĢılanmalarını ve bu aĢıların esas olarak aile hekimlerince ve teması 
belirlenenlerin ise toplum sağlığı merkezi hekimlerince aĢılanmalarını planlamıĢtır. Aile hekimliği sistemi 

hali hazırda birinci basamak sağlık hizmetlerinin bütünselliğini bozmuĢtur. ġimdi Ġstanbul‟da günde 60-
100 hasta bakan aile hekimlerinden kendilerine kayıtlı 6-12 aylık bebekleri tespit edip, çağırıp, ek doz 

aĢı ile aĢılamaları, hastalık tespiti, tedavi ve sayısız bürokratik iĢi yapmaları beklenmektedir. Oysa 

Ġstanbul‟da aile hekimine kayıtlı olmayan pek çok bebeğin (tam sayısını kimsenin bilmesine olanak 
yoktur) olduğu bilinmektedir. Bunun yanında kentsel dönüĢüm nedeniyle yaĢanan nüfus hareketliliği, 

göç, aile hekimlerinin yer değiĢtirmesi nedeniyle oluĢan durumlar aĢılanması gereken bebeklere ulaĢımı 
iyice zorlaĢtırmaktadır. Bölge tabanlı birinci basamak sağlık hizmetlerini kayıtlı nüfusa dayalı sisteme 

dönüĢtüren Sağlıkta DönüĢüm‟ün değiĢik raporlarla öngördüğümüz sakıncasını bire bir yaĢamaya 
baĢladığımız ortadadır. Sağlık Bakanlığı‟nın iĢi aile hekimlerine havale etmesinin mevcut durumda 

sorunu çözmekte zorlanacağı görülmektedir. 

2.     Özellikle Suriye‟de yaĢanan savaĢ ve ülkemize sığınmacı akını sonrası sığınmacı kamplarının dıĢında 
da önemli nüfus hareketliliği yaĢanmıĢtır. Hangi illerde kaç kızamık vakası görüldüğü, bu illerdeki 

yurttaĢlarımızın korunması için ne yapıldığı konusunda Sağlık Bakanlığı‟nın Ģeffaflıkla açıklama yapması 
gerekmektedir. 6 aydır görülen kızamık olgularının ve Ġstanbul‟daki durumun kamuoyuyla 

paylaĢılmaması ne yazık ki Bakanlığın bu konuda açıklıkla davranacağı konusunda Ģüpheleri 

artırmaktadır. 
3.     Suriye‟den göç eden insanların yoğun olarak yaĢadığı kamplarda durum nedir, baĢta kızamık olmak 

üzere hangi bulaĢıcı hastalıklar görülmektedir, buradaki bebeklerin aĢılanma durumları ne kadar takip 
edilebilmektedir? Bu sorulara hızla cevap verilmesi gerekmektedir. 

4.     Asistan hekimlerimizin en fazla riskle çalıĢan meslektaĢlarımız olduğu bir kez daha ortaya çıkmıĢtır. 

BaĢta kızamık hastalığına yakalanan bebeklerin takibi ve tedavisiyle ilgili olanlar olmak üzere sağlık 
çalıĢanlarının hastalığın görüldüğü illerde aĢılanmaları için bir çalıĢma yürütülmekte midir? Buna dair 

yeterli bir çalıĢma olmadığı ortadadır. 
5.     BulaĢıcı hastalıklar hep en yoksulları vurmaktadır. Ġstanbul ve Ankara‟daki olguların Kağıthane, 

Bağcılar, Dikmen Vadisi gibi semtlerde görülmesi bunu doğrulamaktadır. 
6.     Haziran 2012‟de hastalık ortaya çıktığından beri hastalığa bağlı can kaybı ve hastalığın olası 

komplikasyonları yaĢanmıĢ mıdır? Ülkemizde bir süredir hastalığın görülmemesinden dolayı olguların 

tanısında güçlük yaĢanmıĢ olabilir mi, pek çok vaka atlanmıĢ olabilir mi? Bu konularda da kuĢkular 
vardır. 

7.     Türk Tabipleri Birliği‟nin bulaĢıcı hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisi konusunda çok önemli 
birikimleri, sayısız raporları varken, halk sağlığını tehdit eden böylesi durumlarda hiç 

bilgilendirilmemesi, deneyimlerinden faydalanılmaması, hekim örgütü olarak karar alma süreçlerine 

katılmaması kabul edilebilir değildir. 
Türk Tabipleri Birliği toplum sağlığını önceleyen bir meslek örgütü olarak sürece elinden gelen katkıyı 

sunmaya hazırdır. 
 

Türk Tabipleri Birliği  
Ankara Tabip Odası 
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ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 
17 Aralık 2012 

  

  
Hekimi ġikayet Edince Kan ġekeri DüĢer mi? 

  
Dr. Ersin Arslan cinayetinin üzerinden SEKĠZ AY geçti. Ne var ki hekimler ve sağlık çalıĢanlarına yönelik 

Ģiddet olanca hızıyla ve artarak sürüyor. 
Elbette bizim tepkimiz de büyüyor. Melike‟nin ölümünün ardından tüm yurtta sağlık çalıĢanları 

isyanlarını, öfkelerini haykırdılar. Bu tepkilerin giderek yoğunlaĢacağı artık herkes tarafından görülüyor. 

Umut edelim ki, Türkiye‟de sağlığı dönüĢtüreceğiz diye sağlık çalıĢanlarını topaç gibi döndürmeye 
kalkanlar da gelinen noktayı görür ve kendilerine bir çeki düzen verirler. 

Ancak yetkililerin bu farkındalığa ulaĢmaları pek öyle kolay görünmüyor. Sayın Sağlık Bakanı‟nın 
açıklamasına bakılırsa, Dr. Melike Erdem‟in intiharının SABĠM‟le ilgisi yokmuĢ! Sebep tamamen 

Melike‟nin “kendi kiĢisel durumu”yla ilgiliymiĢ. 

Oysa Ankaralı hekimlerin %94‟ü, SABĠM‟in, sağlıktaki sorunların kaynağı olarak hekim ve sağlık 
çalıĢanlarını iĢaret ederek, sağlık alanında Ģiddeti arttırdığını düĢünmektedir. 

Biz geçen ay bu anket sonucunu açıkladığımızda Melike henüz aramızdaydı! 
Eğer Sayın Bakan baĢta olmak üzere yetkili ve sorumlu pozisyonları iĢgal edenler, TTB‟nin ve tabip 

odalarının gayet yapıcı uyarılarına kulak verselerdi, SABĠM‟i çoktan bir Ģikayet mekanizması olmaktan 
çıkarırlardı. 

SABĠM ve Sayın Bakan tarafından verilen rakamlardan anlaĢıldığına göre, yıllık 10.000 kadar Ģikayet 

içerisinden 3133‟ü için savunma istenmiĢ ve sadece 25 sağlık çalıĢanında hafif kusur bulunmuĢtur. 
Sadece bu sonuç bile, Ģikayetlerin ne kadar geçersiz, filtrelemenin ne denli baĢarısız olduğunu 

görmeye yeter. 
Bu rakamlarla Sağlık Bakanı, SABĠM‟in kurulduğu 2003 yılından bu tarafa binlerce hekimin taciz 

edildiğini, yok yere huzurlarının kaçırıldığını, hiç hak etmedikleri halde sayfalarca savunma yazmak 

zorunda bırakıldıklarını da itiraf etmiĢ olmaktadır. 
SABĠM‟e Ģikayette bulunduğu için tansiyonu, Ģekeri düĢen hasta yoktur. 

Felçli hastalar SABĠM‟i arayınca yürümeye baĢlamazlar. 
Bu baĢarısız, yetersiz sağlık sisteminde SABĠM paratoner, hekim de topraktır. SABĠM‟in toprağını 

hekime değil de Sağlık Bakanı‟na bağlarsanız bu mekanizma ikinci gün kapanır. 

SABĠM baĢarısız bir Ģikayet mekanizmasıdır. 
SABĠM sorun çözemez zira uzaktır, uzaktadır! 

SABĠM‟e yapılan ve ciddi bulundukları için illere iletilen, hekimden savunma istenilen Ģikayetlerden 
örnekler verelim*: 

“Çocuğumun diĢini çekti, aynı gece çocuk altına yaptı.” 
“Vücudumda anten var, beni ameliyat etmiyor.” 

“Hasta içeride çok kaldı.” 

“Doktorun Ergenekon‟la iliĢkisi araĢtırılsın.” 
“Muayene sırasında soluk borunuza kaçar diyerek ağzımdan sakızımı çıkarttırdı.” 

“Kolesterolüme bak dedim, bakmadı.” 
“Doktor yüzüme bakmadı.” 

“Optikçi söyledi, göz doktorunun verdiği reçete yanlıĢmıĢ.” 

“Doktor baĢkasının yeĢil kartını kabul etmedi.” 
“9:55 randevuma 5 dakika gecikti, ameliyat olan hastasına pansuman yaptı.” 

“Sağlam çocuğuma hasta raporu istedim, vermedi.” 
*ato.org.tr Sabim ġiddeti Bildirim Hattı‟na gelen Ģikayetlerden 

 SABĠM ve bütün uzaktan Ģikayet mekanizmaları derhal kaldırılmalıdır. 

 Bir sorunla karĢılaĢan vatandaĢ, Ģikayetini sorunun olduğu yerdeki ilk amire iletmelidir. 

 Sorunun o anda ve o noktada çözülmesine gayret edilmelidir. 

 Gelen Ģikayetler, yetkililer tarafından akıl ve vicdan süzgecinden geçirilmelidir. 

 Sağlık kuruluĢunun yetersizliğinden ve sağlık sisteminin çarpıklığından kaynaklanan sorunlarda 

yetkililer mağdur hastaya mertçe bu nedenleri itiraf edebilmelidir. 
 Hiçbir yetkilinin, “aman benim baĢım belaya girmesin” düĢüncesiyle hekimi ve sağlık çalıĢanını taciz 

etmeye, kurban etmeye hakkı yoktur. 



 

 
120 

 BaĢhekimler, kurum yetkilileri sorunu çözmeye çalıĢırken hekimi incitecek, “kendileriyle meslektaĢ 

olmaktan utanır duruma düĢürecek” her türlü tutum ve davranıĢtan kaçınmalıdır. 

 Yetkililer gerçekten mağdur olmuĢ hasta ile kendine haksız bir öncelik sağlamak için baĢka 

hastaların hakkına tecavüz eden, bu amaçla türlü yollara baĢvuran kiĢinin ayrımını yapabilmelidir. 
  

Son olarak; Ģikayetlerin 12 katı olduğu açıklanan teĢekkürlerin bir an evvel hekimlere ve sağlık 
çalıĢanlarına ulaĢtırılması sağlanmalı, bugüne kadar ne sebeple gizlendikleri de açıklanmalıdır. 

Saygılarımızla 

 
Ankara Tabip Odası 

 

 

 

 

ANKARA TABĠP ODASI 
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 

02 Ocak 2013 
  

Üniversite Değerlerini Hiçe Sayanlar ODTÜ Rektörü Ve Hocalarına Ders Vermeye Kalkıyor! 
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın binlerce polis, zırhlı araç, ses ve gaz bombaları eĢliğinde ODTÜ‟ye 

geldiği 18 Aralık 2012 günü yaĢananlar çeĢitli biçimleri ile gündemimizde yer aldı.  

Hükümetin savaĢ politikalarına karĢı yürümek isteyen öğrencileri, polisin üniversiteyi adeta savaĢ 
alanına çevirerek engellemesi ile bir ileri demokrasi örneği daha yaĢadık. Öğrenciler yaralandı, 

gözaltına alındı. 
ODTÜ yönetiminin “Ģiddet içermeyen, baĢkalarının özgürlüğünü kısıtlamayan, eğitim ve araĢtırma 

faaliyetlerini engellemeyen ve çevreye zarar vermeyen protestoları özgürlük ortamının bir parçası 

olarak görüyoruz” açıklamasına karĢı BaĢbakan‟ın ODTÜ‟yü, hocalarını, öğrencilerini ve üniversiteyi 
küçük düĢüren içerik ve tarzdaki açıklamaları ile BaĢbakan‟ın özgürlük, bilim ve üniversite anlayıĢını bir 

kez daha gördük. 
BaĢbakan bu açıklamaları yaparken bir grup rektör ve üniversite yönetimi de ODTÜ yönetimini kınayan 

biçimde açıklamalar yaptı. 
Kimlerdi bu üniversite rektörleri ve yönetimleri? 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, geldiğinden beri Üniversite‟de yaĢattıklarıyla dikkat çeken, yılların 

üniversitesinde yetiĢmiĢ kadrolar yok gibi, öncesinde bürokratlığını yaptığı Sağlık Bakanlığı‟ndan 
atamalar yapan, anabilim dallarının bilgisi olmadan kadrolar ilan eden, Kastamonu Tıp Fakültesi 

üzerinden Ankara‟daki anabilim dallarına öğretim üyeleri yerleĢtiren, bir bakan çocuğunun yatay 
geçiĢiyle gündem yaratıp “haberi sızdıranı bulma” telaĢıyla bütün tıp fakültesine soruĢturma açtıran bir 

rektördür. ODTÜ olayında kınayanların baĢında yer bulması tanıyanlara ĢaĢırtıcı gelmemiĢtir. 

Daha Neler Göreceğiz? Üniversitede bir saat ders vermeden, önce profesör sonra rektör 
olanlar ODTÜ Rektörü‟ne Rektörlük Öğretiyor! 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, ne yazık ki noter tasdikli atama skandalına imza atan, yargı kararlarına 
rağmen yargıyı hiçe sayarak gereğini yapmayan, Sağlık Bakanlığı üst düzey kadrolarına akademik 

ünvan ve kadro dağıtmasıyla tanınan, Ankara‟ya sığamayıp Erzurum‟da yaĢayanlara dahi kadro 

verebilen bir üniversitemizdir. Bu üniversitemizin rektörü hiç uğramadığı Sakarya Üniversitesi‟nden 
önce profesör, iki ay sonra da rektör olmuĢtur. Ġktidar partisiyle akrabalık iliĢkisi basında yer 

bulmuĢtur. ġimdi, ODTÜ gibi saygın bir üniversitenin rektörünü kınayanlar arasındadır. Ġnsaf 
dedirtecek cinsten bir durumla karĢı karĢıya olduğumuz ortadadır. 

ODTÜ‟yü kınayan rektörlerin içinde Kafkas Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi gibi kadroları üniversiteye uğramadan, emek vermeden, bulundukları pozisyonu, bazıları 

birden fazla olan pozisyonlarını bırakmadan profesör olanlarla doludur. Hatta Ġstanbul Üniversitesi gibi 

HemĢirelik bölümünden, Kırklareli Üniversitesi gibi Sağlık Yüksekokulu‟ndan çok sayıda tıp profesörü 
yaratanlar bile vardır. Çok açık ki bu rektörlerimizin böylesi adımlar atarken dönüp kendilerine 

bakmalarında büyük yarar bulunmaktadır. 
ODTÜ‟yü kınayanlar listesinde adı bir akademik ya da bilimsel baĢarı ile anılmamıĢ, hatta birçoğunda 

akademik ve bilimsel çalıĢmaların baĢlamadığı yandaĢ kadrolaĢma ile ünlü birçok üniversite de vardır. 

Bu üniversite yönetimlerinin, onları atayanların beklediği yönde, üniversiteyi üniversite yapan değerleri, 
liyakatı hiçe sayan uygulamalar yaparken “Ģiddet içermeyen, baĢkalarının özgürlüğünü kısıtlamayan, 
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eğitim ve araĢtırma faaliyetlerini engellemeyen ve çevreye zarar vermeyen protestoları özgürlük 

ortamının bir parçası olarak görüyoruz” Ģeklindeki bir açıklamayı kınamalarını kabul edemiyoruz. 
Üniversiteler bilimin üretildiği, insanların sorgulamaktan, düĢünmekten ve düĢüncelerini ifade etmekten 

korkmadığı yerlerdir. ODTÜ ve değerlerine sahip çıkan üniversitelerimiz iktidarın her yeri ele geçirme 

hayalinin tutmayacağı yerlerdir. 
Türk Tabipler Birliği olarak boyun eğmeyen, aydınlık insanların üniversitelerine sahip çıkma 

mücadelesini destekliyoruz.  ODTÜ'de yaĢanan polis Ģiddetini kınadığımızı bir kez daha belirtiyor; 
ODTÜ rektörlüğü, öğretim elemanları, öğrenci ve emekçilerine dayanıĢma duygularımızı iletiyoruz. 

  
Türk Tabipleri Birliği 

 

Ankara Tabip Odası 
 

 

 

 

 

ANKARA TABĠP ODASI 
TÜRKĠYE PSĠKĠYATRĠ DERNEĞĠ 

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 
17 Ocak 2013 

  
DR. ERSĠN ARSLAN DOKUZ AY ÖNCE BUGÜN ÖLDÜRÜLDÜ! 

HEKĠMLERĠN RUH SAĞLIĞI GĠDEREK BOZULUYOR 

  
Dr. Ersin Arslan öldürüleli bugün tam dokuz ay oluyor. 

TTB ve tabip odaları yıllarca, sağlık alanında Ģiddetin artmakta olduğunu, tedbir alınması gerektiğini 
haykırdılar. Ne var ki; Sağlık Bakanı baĢta olmak üzere yetkililer bu uyarıyı görmezden geldiler. Önemli 

olan tek Ģey Sağlıkta DönüĢüm Programının aksamadan yürütülmesiydi. Hekimlerin ve sağlık 

çalıĢanlarının saldırıya uğraması, bu tedavinin hafif yan etkileri olarak tarif edildi. 
Bakanlık, Ersin öldükten sonra bir süre bir Ģeyler yapıyormuĢ göründüyse de gerçek ve etkin bir çabayı 

maalesef halen göremiyoruz. 
17 Kasım-17 Aralık zaman aralığında 1'i bıçaklı, 1'i sopalı ve 1'i linç giriĢimi olmak üzere 8 ağır 

Ģiddet vakası yaĢanmıĢtı. 

17 Aralık 2012-14 Ocak 2013 tarihleri arasında da ulusal basına yansıyan 1 silahlı, 1 bıçaklı, 1 linç 
giriĢimi Ģeklinde olmak üzere 7 ağır Ģiddet vakası yaĢanmıĢtır. 

Ankara Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı‟na “Alo 113 Beyaz Kod” baĢvurularını sordu. Aldığımız yanıtlara 
göre; 

Mayıs-Aralık 2012 aralığında 113‟e sağlık çalıĢanları tarafından 1411‟i fiziksel Ģiddet olmak üzere, 
toplam 4425 Ģiddet baĢvurusu yapılmıĢtır. Bu saldırıların 2466‟sı hekimlere yöneliktir. 

Aynı dönemde sadece Ankara‟dan, 89‟u fiziksel Ģiddet olmak üzere, toplam 350 Ģiddet bildirimi vardır. 

Meclis Sağlık ÇalıĢanlarına ġiddeti AraĢtırma Komisyonu, Ocak ayının baĢında Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ‟a bir mektup göndermiĢtir. 

BaĢkan Necdet Ünüvar ve üyelerinin imzası bulunan mektupta; 19 Haziran 2012‟de çalıĢmalarına 
baĢlayan komisyonun rapor yazım aĢamasında bulunduğu ifade edilerek, sağlık hizmeti sunumu 

sırasında veya bu görevlerden dolayı KAMU-ÖZEL AYRIMI OLMAKSIZIN personele karĢı iĢlenen suçlara 

iliĢkin cezaların arttırılması ve daha caydırıcı hale getirilmesi hazırlanacak kanun teklifinin komisyonu 
teĢkil eden 17 üye tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına sunulmasının 

düĢünüldüğü kaydedilmiĢtir. 
 

Ankara Tabip Odası ve Türkiye Psikiyatri Derneği önemli bir çalıĢma gerçekleĢtiriyor. 
Hekimlere, sağlık çalıĢanlarına yönelik saldırılar, idari baskı, SABĠM Ģiddeti, ağır hasta yükü bütün 

meslektaĢlarımızı olumsuz etkilemektedir. Dr. Melike Erdem‟in böyle bir baskı altında yaĢamını yitirmesi 

yaĢananların son perdesidir. 
ÇalıĢma koĢulları ve imkanlardaki belirgin kötüye gidiĢ, meslek grubumuza yönelik sistemli yıpratma 

uğraĢları, ülkemizde sürekli bir hal almıĢ olan fiziksel ve duygusal Ģiddetin Ģahidi ve hedef 
gösterilmemizle iliĢkili olarak da bire bir mağduru olmamız, hepimizi yıldırmıĢ ve yıpratmıĢtır.  
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Mesleğimize olan tutkumuz ve sorumluluğumuzun önemi bizi ayakta tutmaktadır; bütün 

olumsuzluklara karĢı TTB, tabip odaları ve meslek dernekleri olarak elimizden gelenin en iyisini yapma 
kararlılığımız, meslektaĢlarımızın artan heyecanı ve katılımı ile sürmektedir.  

Hekimler kendi zorlukları ve hastalıklarını tanımada, ele almada, bazen hastalarına verdikleri hizmet 

kadar baĢarılı olmayabiliyorlar. Günlük koĢuĢturmaca içerisinde kendimize, birbirimize bakamıyoruz. 
Oysa ancak bedenen ve ruhen sağlıklı bir hekim hastalarına faydalı olabilir. Bizler, hekimlerin ve diğer 

sağlık çalıĢanlarının kendi ruhsal durumlarını değerlendirebilmeleri için üç ölçeği, Genel Sağlık 
Anketi, Beck Depresyon Envanterini, Maslach TükenmiĢlik Ölçeğini bugün meslektaĢlarımıza 

ulaĢtırıyoruz. Bu ölçekler depresyon taraması için geliĢtirilmiĢ kolay ve güvenilir ölçeklerdir. 
MeslektaĢlarımız arzu ederlerse bu ölçekleri kendi değerlendirmeleri için kullanabilirler. Ölçeklerin 

kesme puanlarından daha fazla puan alan veya verdiği cevaplara baktığında kendisini iyi bulmayan 

arkadaĢlarımıza bir meslektaĢımızdan destek alma seçeneğini hatırlatıyoruz. 
Ankara Tabip Odası 

Türkiye Psikiyatri Derneği 
 

 

 

 

BASIN AÇIKLAMASI 

13 ġubat 2013 
Bütün Sağlık ÇalıĢanlarının Gözü Kulağı Bu Davada 

14 ġUBAT PERġEMBE GÜNÜ ANAYASA MAHKEMESĠ‟NĠN ÖNÜNDEYĠZ 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı KuruluĢlarının TeĢkilat Yapısını Düzenleyen 663 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname (KHK) ile ilgili iptal davası 14 ġubat 2013 günü Anayasa Mahkemesi‟nde görülecek.  

2 Kasım 2011 günü, bir gece yarısı operasyonu ile Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren bu KHK; 
1980‟lerde baĢlatılan ve 2002 yılında AKP‟nin Hükümete geliĢi ile hızlanan Piyasacı Sağlık 

 “Reformu”nun eksik kalan yanlarını tamamlıyor.  
Bu KHK ile;    

1. Sağlık Bakanlığı icracı olmaktan çıkarıldı, denetleyici, düzenleyici ve koordine edici konuma 

getirildi. Sağlık Bakanlığı‟nın temel görevi olan sağlık hizmeti sunumu, bağlı kuruluĢları olan 

Halk Sağlığı ve Kamu Hastane Kurumu‟na devredildi.  

2. Devlet hastaneleri “$irket Hastaneleri”ne dönüĢtürüldü ve göreve bu sisteme tümüyle sahip 

çıkıp onu yönetecek CEO olarak nitelendirilen Genel Sekreterler getirildi.  

3. 25-49 yıllığına tahsis edilecek hazine arazileri üstüne kurulacak “ġehir Hastaneleri” (Entegre 

Sağlık Kampüsleri) kurulması, bunların yabancı sermaye ortaklıklı konsorsiyumlara ihale 

edilmesi, sonrasında hizmetin taĢeron sistemiyle gördürülüp bunun karĢılığında KĠRA 

ödenmesi, KDV, Pul ve harçtan muafiyet ve yapım için kullanılacak dıĢ krediler için hazine 

garantisi veren bir sistem kurulmasını düzenleyen Kamu Özel Ortaklığı hayata geçirildi.  

4. Ġlaçta reklam serbest bırakıldı.  

5. Özel hastane/sağlık kurumlarının lisanslarının açık arttırmayla satılması düzenlendi. 

Muayenehane açma ruhsatının bile ihaleyle satılabileceği düzenlemelerin önü açıldı.  

6. Bütün sağlık mesleklerinin etik ilkelerini, eğitim müfredatını, yetersiz bulursa alacağı eğitimleri 

belirlemek üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde, çoğu Sağlık Bakanı‟nın kontrolünde belirlenen, 

sağlık meslek mensubu olması dahi gerekmeyen kiĢilerden oluĢan Sağlık Meslekleri Kurulu 

oluĢturuldu.  

7. Sağlık Bakanlığı‟na,  sağlık çalıĢanlarını meslekten (geçici veya sürekli) men etme yetkisi 

verildi.  

8. Mevcut klinik Ģef ve Ģef yardımcılarının unvanları ile baĢhemĢirelik unvanı iptal edildi.   
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9. Türk Tabipleri Birliği‟nin “tabipliğin kamu ve kiĢi yararına uygulanıp geliĢtirilmesini 

sağlamak” görevine son verildi.  

10. Türk DiĢhekimleri Birliği‟nin asgari ücret belirleme yetkisi kaldırıldı.  

11. Yürürlükte olan hukuki ve idari mevzuattan muaf “Serbest Sağlık Bölgeleri” kurulması, 

 sağlığın ticareti için Sağlık Turizmi düzenlendi.  

12. Gönüllü Sağlık Denetmeni kavramı getirilerek, hasta-sağlık çalıĢanı arasına üçüncü kiĢilerin 

girmesine olanak sağlandı.  

13. Hastalarımızın sağlıkla ilgili verilerinin mahremiyetini, hasta ve insan haklarını ihlal eden veri 

paylaĢımı uygulamalarının önü açıldı.  

14. Ġthal hekim ve hemĢire gibi uygulamaların, arkasından denklik iĢlemlerinde getirilen kolaylıklarla 

birlikte hem mesleklerimizi hem de halkın sağlığını tehdit eden iĢlemlerin adımları atıldı.  

15. Üniversite ve akademik özerkliği tehdit eden üniversite hastanelerine el koymaktan eğitim 

müfredatını belirlemeye kadar pek çok olumsuzluğun önü açıldı.  

Kısacası; 663 sayılı KHK ile; sadece Sağlık Bakanlığı değil, bütün sağlık ortamı yeniden Ģekillendirildi,  
Sağlığın piyasa koĢullarına terk edilerek ticarileĢmesi, çalıĢanların da iĢ ve iĢyeri 
güvencesinin ortadan kaldırılması, ücret güvencesinin yok edilmesi, esnek-kuralsız 
çalıĢtırılması düzenlendi.  
14 ġubat 2013 günü Anayasa Mahkemesi bu KHK ile ilgili iptal davasını görüĢüyor.    

Sağlığı piyasalaĢtıran, hak olmaktan çıkaran, çalıĢanların güvencesi baĢta olmak üzere kazanılmıĢ tüm 
haklarını elinden alan her uygulamaya karĢı mücadelesini kararlılıkla sürdüren emek ve meslek 

örgütleri ve sağlık çalıĢanları olarak 663 sayılı KHK‟ya karĢı, çıktığı günden bu yana mücadele ediyoruz.  
 AKP‟nin bir gece yarısı operasyonu ile yangından mal kaçırırcasına TBMM‟ni devre dıĢı bırakarak 

çıkardığı 663 sayılı KHK‟nın bütün hükümleriyle iptal edilmesini bekliyoruz.  

Gözümüz-kulağımız Anayasa Mahkemesi‟nde.  
14 ġubat PerĢembe günü Mahkeme‟nin önünde olacağız.  

O gün, Türkiye‟nin tüm illerindeki sağlık çalıĢanlarının da gözü-kulağı halkın sağlık hakkı ve özlük 
haklarımız için Anayasa Mahkemesi‟nde olacak.  

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.  
Türk Tabipleri Birliği 

Ankara Tabip Odası 

ANKARA TABĠP ODASI 
BASIN AÇIKLAMASI 

22 ġubat 2013 
  

Sağlıkta ġiddet Sürüyor… Görev Artık Bakan Müezzinoğlu‟nda! 

Dr. Ersin Arslan‟ın görevi baĢında öldürülmesinden bu yana tam ON AY geçti. Maalesef sağlık alanında 
Ģiddetin tırmanıĢını sürdürmektedir. Son olarak önceki hafta Ankara Sami Ulus Eğitim AraĢtırma 

Hastanesi‟nde bir meslektaĢımız hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına uğramıĢtır. Yaptığımız görüĢmede, 
hastane yetkilileri bölgenin özelliği nedeniyle zaman zaman böyle olaylar olabildiğini ifade etmiĢlerdir. 

Oysa sağlık yöneticilerinin, bölgenin ve hastanenin özelliklerine uygun tedbirleri almak sorumluluğu ve 

görevi vardır. Ankara Tabip Odası hafta baĢında Sami Ulus‟taki meslektaĢlarla sorunu konuĢmak üzere 
bir araya gelecektir. 

Ersin‟in katlinin ardından, TTB heyetinin Ģiddetin önlenmesine yönelik yedi acil talebine Sağlık Bakanı 
olumlu yanıt vermiĢti. Ne yazık ki Sayın Akdağ sonraki dokuz ayda sözlerinin çoğunu yerine getiremedi 

ve artık bu görev Sayın Müezzinoğlu‟nda. O taleplerden birisi de risk analizi idi. Sayın Bakan‟dan, hızla, 
her sağlık kuruluĢu için sağlık çalıĢanlarının karĢı karĢıya bulundukları risklerin saptanmasını ve o 

risklere uygun tedbirler alınmasını sağlamasını bekliyoruz. 

Sami Ulus olayı bizler için çok kritik bir ikazdır. MeslektaĢımızın bugün bizlerle birlikte olması bir Ģanstır. 
BaĢka türlü bir sonuca hekimler ve sağlık çalıĢanları bir kez daha tahammül edemez. 

Sağlık Bakanlığı‟nın kendi Ģiddet bildirim hattına yapılan bildirimlere göre; Mayıs Aralık 2012 
döneminde tüm yurtta sağlık çalıĢanlarına karĢı 1411 fiziksel, 3014 sözel Ģiddet (toplam 4025) 
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gerçekleĢmiĢtir. Aynı dönemde sadece Ankara‟da 89 fiziksel, 261 sözel Ģiddet (toplam 350) olayı 

olmuĢtur. 
Saldırıların 4‟ünde tabanca, 12‟sinde bıçak, 7‟sinde sopa kullanılmıĢtır, 2 linç giriĢimi vardır. 

Bu bilanço sağlığın yöneticileri adına utanç vericidir. 

Yeni Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu da, eminiz ki bu tabloyu görmektedir. Kendisinden gerekli 
tedbirleri hızla almasını bekliyor, sağlık alanında Ģiddeti önlemek üzere iĢbirliğine, katkıya hazır 

olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyoruz. 
Basın ve kamuoyuna duyururuz. 

Saygılarımızla 
Ankara Tabip Odası 

 

 
 

ANKARA TABĠP ODASI 
BASIN AÇIKLAMASI 

06 Mart 2013 

  
Türkiye‟nin Sağlığı Hastadır! 

VatandaĢ Çaresiz, Sağlık ÇalıĢanları Zordadır! 
Türkiye‟de yaklaĢık 20 binin üzerinde asistan hekim her gün, çok zor koĢullar altında bu ülkenin 

insanlarına hizmet veriyorlar. Asistan hekimlerin mesai saatleri uzun, ücretleri düĢük, iĢ yükleri 
dayanılmaz ve eğitim olanakları yok derecesine indirgenmiĢ durumdadır. 

Bir asistan hekim, her gün sabah 8‟de beyaz önlüğünü sırtına geçiriyor. Bir hastaya, “Ne Ģikayetiniz 

var” diye soruyor ve bu sözle günlük mesaisine baĢlıyor. Mesaisinin kaçta biteceği belli değil. Aynı gece 
nöbete kalabiliyor. Sonra hiç uyumadan ertesi sabah tekrar bir hastaya “bugün kendinizi nasıl 

hissediyorsunuz” diye soruyor, kendini hiç de iyi hissetmezken. Böyle bir çalıĢma süresi, uykusuz, 
yaklaĢık 36 saat demektir. 

Bakanlığın, koltuk sahiplerinin, sağlıkta dönüĢüm masalının altında kalmıĢ hekimleri, asistan hekimleri, 

tüm sağlık çalıĢanlarını görmesi, duyması gerekiyor. Hekimler alarm veriyorlar. Uluslararası ÇalıĢma 
Örgütü‟nün (ILO) Türkiye tarafından kabul edilen hükümlerine aykırı Ģartlarda yıllardır görev yapan 

asistan hekimler imdat diye haykırıyorlar! 
Asistan hekimlerin, sağlığı ticari bir konuya çevirmek için kıĢkırtılmıĢ “sağlık alıĢveriĢi” sisteminde, 

“uzmanlık eğitimi” diye bir gündemi kalmamıĢtır. Bir klinikteki her hekime gün boyu poliklinik 

yaptırılırken, o klinikte kim eğitim alacak, kim eğitim verecek? Asistan hekimleri sadece hizmet vermek 
için köle gibi çalıĢtıran, onların eğitimlerini iyi niyetli hocaların korsan eğitimlerine bırakan bu sistem, 

aslında Türkiye‟nin geleceğini karartmaktadır. 
Eğitim hastanelerindeki tüm hekimler poliklinik yükünü karĢılamak için kendi sağlığını tehlikeye atarak, 

tıbbi hatalar yapmayı göze alarak, canhıraĢ, bu çürük, paradan baĢka bir derdi olmayan sağlık 
sisteminin altında eziliyorlar. 

Bunca insanüstü bir gayretle görev yapan asistan hekimler için, koltuk sahipleri, “5000 TL ücret 

alıyorlar” dediler. Bu, kocaman bir yalandır.Gerçek: Üniversite hastanesinde çalıĢan bir asistan 
hekimin eline vergiler, kesintiler sonrasında ortalama 2000 TL aylık maaĢ ve ortalama 500 

TL nöbet ücreti geçiyor. Eğitim Hastanelerinde bugün asistanlar neredeyse sadece düĢük 
maaĢlarına mahkumlar. Dünya Bankası‟nın sağlık koordinatörlerine dolar üzerinden ücretler veren bu 

anlayıĢ, halka hizmet için ayın yarısını nöbetlerde geçiren asistan hekimleri göremiyor. Yeni atanan 10 

bin sözleĢmeli, aĢırı ayrıcalıklı sağlık bürokrasisine verdiği ücreti bir türlü dili varıp açıklayamayan bu 
anlayıĢın sahipleri; hekimleri, asistan hekimleri, sağlık çalıĢanlarını görmezden geliyor. 

Kötü çalıĢma koĢulları, uzun nöbet süreleri, düĢük ücretler asistan hekimleri tüketiyor! Türk Psikiyatri 
Dergisi‟nde yer alan, 270 asistan hekim üzerinde yapılmıĢ bir araĢtırmaya göre asistan 

hekimlerin duygusal tükenme düzeyi beĢ üzerinden 2,99 çıktı. Bu insanlar bu halka hizmet 
veriyorlar!  ĠĢte sağlıkta dönüĢüm dedikleri Ģeyin açık seçik fotoğrafı budur! 

Bütün bu ağır ve kötü koĢullar yetmezmiĢ gibi asistan hekimlere olmadık angaryalar yüklenmeye 

devam edilmektedir. Eğitim hastanelerinde zaten eğitim hakları neredeyse bitirilen asistan hekimler 
acillerde hasta karĢılayıcı olarak kullanılmaya çalıĢılmaktadır. Ankara Tabip Odası tarafından 

Ankara‟daki bir eğitim ve araĢtırma hastanesinde uzmanlık eğitimi gören asistan hekimlere, hastane 
yönetimi tarafından dayatılan "acil serviste triaj nöbeti tutma" uygulamasına karĢı açılan iptal 

davasında, yürütmenin durdurulması kararı verilmiĢtir. Ġnsanlık dıĢı, akıl dıĢı uygulamalar 
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mahkemelerde mi çözülmek zorundadır. Sağlık ortamımız iĢte bu derece akıl dıĢı, otoriter tutumların 

yer bulabildiği bir noktaya gelmiĢtir. 
Bildiğiniz gibi, sağlık çalıĢanlarının kaldırılmasını ısrarla talep ettiği, “Alo 184 SABĠM”  Ģikayet hattı, bir 

doktorun canına mal oldu. Samatya Eğitim ve AraĢtırma hastanesi acil servisinde görevli 30 yaĢındaki 

asistan hekim Melike Erdem, SABĠM hattından yapılan hasta Ģikayeti üzerine savunmasını verdikten 
sonra hastanenin 6. katından atlayarak intihar etti. 

Hekimleri, sağlık çalıĢanlarını bu hale getiren bir sistemden hastalara yarar olur mu? 
Olmaz, olamaz! 

Asistan hekimler, sağlıkçılara karĢı her gün yükselen Ģiddetten en büyük payı alan 
gruptur. Onlar en önde, onlar en önce, bu tüccar, sermaye sahiplerinin ceplerinden baĢka 

hiçbir Ģeyi göremeyen sistemin bedelini, canları pahasına ödemektedir. 

Uzmanlık eğitimi almak için geldikleri eğitim hastanelerinde, sağlıkta dönüĢüm programının bir parçası 
olarak; iĢletmecilik ve kar odaklı sağlık sisteminin tüm angaryasını omuzlayan, 36 saat çalıĢan ama 

emeklerinin karĢılığı ücreti alamayan asistan hekimler dayanma sınırlarının sonuna gelmiĢtir. BaĢta 
asistan hekimler olmak üzere bütün hekimlerin nöbet ertesi izin hakkı istisnasız olarak uygulanmalı; 40 

saatlik haftalık çalıĢma süresi, nöbetler de dahil olmak üzere 56 saati geçmemelidir. Normal poliklinik 

hizmetleri için vardiyalı çalıĢma uygulamaları kaldırılmalıdır. 
Uzmanlık dalının gerektirdiği bilgi, beceri ve değerler konusunda yeterli uzmanlar yetiĢtirmeyi 

hedefleyen bir asistan eğitim programı oluĢturulmalıdır. 
Asistanların bilimsel araĢtırma yapabilme ve sunabilme becerisini kazanma, seminer hazırlama, olgu 

sunumu, mortalite toplantıları ve bilimsel toplantılara katılımı sağlanmalıdır. Verilen eğitimi ölçme ve 
değerlendirmeler düzenli olarak yapılmalıdır. Asistanların eğitim sürecine katılımı sağlanmalıdır. 

Sağlıkta dönüĢüm diye 10 yıldır anlatılan masalın, bu ülkeye kurulan acı tiyatronun maskesi her geçen 

gün biraz daha düĢüyor. Bu akıldıĢı ticaret oyunu bu ülkenin yurttaĢlarını doktor doktor gezdirmiĢtir. 
2002‟de ortalama olarak bir yurttaĢ iki kez doktora baĢvururken bugün bu oran 8‟e çıkmıĢtır. Bu 

ülkenin insanları 10 yılda 4 kat daha fazla mı hastalanmaya baĢlamıĢtır? Hayır! Bu ülkede insanlar 
“sağlık alıĢveriĢi” yapmak için kıĢkırtılmıĢ, artan iĢ yükünün altında ezilen doktorlarla 3-5 

dakika görüĢerek dertlerine derman aramıĢtır. 

Bugün buraya bir tespit yapmaya ve bu tespiti kamuoyu ile paylaĢmaya geldik. Bu, acı bir 
tespittir! Bugün bu ülkenin kamu hastanelerinde bir hekim günde ortalama 90 ila 200 küsur 

arasında hastaya bakmaya çalıĢmaktadır. Dünyanın neresine giderseniz gidin, aklı olan kime 
sorarsanız sorun bu olacak bir Ģey değildir! Yıllardır soruyoruz: Kim bir doktorun 100., 150. 

hastası olmak ister? Bu sağlık sisteminden kime ne hayır gelir! 

Bizler sağlık çalıĢanları olarak talep ediyoruz: Hekimlerin hastalarına yeterli süreyi ayırabilmelerine 
iliĢkin düzenlemeler yapılmalı, kamuda ve özel sektörde hekimlere yirmi dakikadan daha kısa süre 

içerisinde hasta randevusu verilmemelidir. 
Telefonla randevu sisteminde hastaya ayrılan süre on dakikayı bile bulmuyor. Randevusuz 

hastalar da eklenince hasta baĢına düĢen toplam süre üç beĢ dakikaya kadar iniyor. 
Dünya Tabipleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği sağlık hizmetinin nitelikli sunumu ve iyi hekimlik 

için hasta baĢına ayrılması gereken sürenin en az 20 dakika olması gerektiği görüĢündedir. 

Ancak hekimlerin eli kolu bağlı!  Birileri onlara, sırtında kamçı Ģaklayan köle gibi “Durmak yok!”, “hasta 
bakmaya devam edeceksin” diyor. Çünkü sistem kamusal sağlık hizmeti özelliğini yitirmiĢ, tıpkı beyaz 

eĢya, tıpkı otomobil fabrikalarındaki modele dönüĢtürülmüĢ: Bir kapıdan hasta giriyor, diğer 
kapıdan tedavi olmuĢ-olmamıĢ önemli değil, katılım paylarını ödemiĢ müĢteri çıkıyor! 

Bize gelip de her seferinde “hekim sayısı az” diyen bu anlayıĢ, hastaların doktor doktor gezerek tatmin 

olacakları bir sağlık hizmetini alamadıklarını artık görmek zorundadır. Çünkü onlar görmese de, bu 
ülkenin insanları artık bu gerçeği görmektedir. 

10 yıldır özel sağlık sermayesine omuz veren, onlara, insanları hasta olarak sunan koltuk sahipleri; 
iĢsizleri bir kenara koyun, çalıĢanların yarısından çoğunun asgari ücrete talim ettiği bu ülkede sadece 

mutlu bir azınlığın özel hastanelerden yararlanabildiğini görmüyorlar mı? Bugün özel hastanelerde 
hekimler ortalama günde 10-30 hasta bakarken, üçüncü mevki biletine layık gördükleri 

büyük kitlelere reva gördükleri eziyeti anlamıyorlar mı? Bu ülkede nitelikli, yeterli ve 

zamanında sağlık hizmeti almak için zengin olmak ya da Arap, Alman, Rus turist olmak mı gerekiyor? 
Çok açıktır! Bu10 yılda sağlıkta, Cumhuriyet tarihinin en eĢitsiz dönemi kurulmuĢtur. 

14 Mart Tıp Bayramına yaklaĢtığımız bu günlerde vatandaĢı çaresiz bırakan, eĢitsizlikleri inanılmaz 
derecede artıran, sağlık çalıĢanlarını sağlığından eden; sermaye sahiplerinden, ilaç ve tıbbi teknoloji 

tekellerinden baĢka kimseye yaramayan bu sağlık politikalarından vazgeçilmesini bekliyoruz. Bu ülkenin 

sağlığı sermayenin kar hırslarına, cemaat çekiĢmelerine kurban edilemez. 



 

 
126 

10 yıldır sağlık ticaretinin yollarını yapan koltuk sahipleri, “reklam” yapmaktan vazgeçip; sahici, 

samimi, vatandaĢın ihtiyacı olan bilimsel bir sağlık hizmetini vermenin peĢine düĢmelidir. Bu iyi niyetle 
yola çıkarlarsa, bizler sağlık çalıĢanları ve hekimler olarak, onlara yanlıĢı da, yapılması gerekeni de 

göstermeye hazırız. 

Bu 14 Mart‟ta Sağlık Bakanlığı‟ndan, hem yurttaĢlar hem sağlık çalıĢanları için sağlıklı kararlar 
bekliyoruz! 

Saygılarımızla 
Ankara Tabip Odası 

 
 

 

ANKARA TABĠP ODASI 
BASIN AÇIKLAMASI 

13 Mart 2013 
 

Yediyüz Bin Sağlık ÇalıĢanının Gözü Kulağı Sağlık Bakanı‟nda 

Önceki Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep Akdağ tüm itirazlarımıza rağmen kararlılıkla yürüttüğü “Sağlıkta 
DönüĢüm Programı” sayesinde geride bir sağlık çalıĢanları enkazı bırakarak görevden alındı. Türkiye 

sağlık ortamının sayısız sorunları var. Yeni Sağlık Bakanı‟nın göreve gelmesiyle birlikte sorunlarımızdan 
acil olan 14 tanesine 14 Mart Tıp Bayramına kadar yanıt beklediğimizi ifade ettik, Türk Tabipleri Birliği 

heyeti bizzat ziyaret ederek Sayın Bakan‟a talepleri iletti, sağlık çalıĢanlarının temsilcileri olarak pek çok 
açıklamayla bu talepleri kamuoyuyla paylaĢtık. Bugüne kadar bir yanıt gelmiĢ değil. Ancak sağlık 

çalıĢanları yine de bu talepleri tekrarlamakta, yeni Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu‟nun acil ve 

hayati taleplere duyarsız kalmayacağına inanmak istemektedirler. 
Yarın 14 Mart Tıp Bayramı, buradan Sağlık Bakanı‟na sesleniyoruz. Sağlık ortamı açısından bu anlamlı 

gün sağlık çalıĢanlarını rahatlatan “müjde” niteliğinde haberler vermek için çok iyi bir zaman olacaktır. 
Basından, yarın Tam Gün yasası ile ilgili bazı geliĢmelerin kamuoyuyla paylaĢılacağını öğreniyoruz. 

Belirtmek isteriz ki; sadece bu alanda ve sadece öğretim üyelerini içeren düzenlemelerle Türkiye‟de 

sağlık ortamının rahatlaması, hastalanmıĢ halinden bir iyileĢme sürecine geçmesi mümkün değildir. 
Sağlık çalıĢanlarının 14 acil talebi ortadadır, sizlerle bir kez daha paylaĢıyoruz. Sağlık Bakanı Türkiye‟de 

çalıĢan yedi yüz bin sağlık çalıĢanının ve bu ülkede sağlık hizmeti almak durumunda olan 75 milyon 
yurttaĢın Bakanı olmaya niyetli ise yarın, 14 Mart‟ta bu taleplerimize olumlu yanıt vermek 

durumundadır. Bunun olmaması, ne yazık ki, sağlık çalıĢanları tarafından yeni Bakan‟ın da eski Bakan 

Dr. Recep Akdağ‟ın politikalarının yılmaz takipçisi olduğu biçiminde algılanacaktır.  
Bu talepler sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ve hizmet sunduğumuz 75 Milyon yurttaĢ için istediğimiz 

asgari taleplerdir.  
Bir kez daha tekrar edersek: 

14 MART‟A 14 ACĠL TALEP 

1. Emekli sağlık çalıĢanlarının ücretleri acilen iki katına çıkarılmalıdır.  

2. Sağlık çalıĢanlarının arasında dayanıĢma yerine rekabete yol açan, iĢimizi değersizleĢtiren ve 

hastaları “puan”a dönüĢtüren mevcut “performansa göre ücretlendirme” sisteminden ivedi olarak 

vazgeçilmelidir. Kamuda çalıĢanların ücretleri,  iĢ güvenceli tek bir iĢte çalıĢarak insanca yaĢamaya, 

mesleki geliĢimi sürdürmeye yetecek, emekliliğe yansıyacak biçimde düzenlenmelidir. 

3. Sağlıklı ve güvenli koĢullarda çalıĢma hakkını güvence altına alacak düzenlemeler ile sağlık 

ortamlarının Ģiddetten arındırılması için Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan öneri 

doğrultusunda Türk Ceza Kanunu‟nda gerekli değiĢiklik yapılmalıdır. 

4. Sağlık çalıĢanlarını kamuoyu ve hastalar nezdinde küçük düĢürücü tutum ve söylemlere son 

verilmeli; Alo 184 Sabim Hattı‟nın faaliyetleri öncelikle durdurulmalı, gerçek anlamda hasta 

haklarını önceleyerek çalıĢan bir hattın kurulması sağlık çalıĢanlarının örgütleriyle ortak çalıĢma 

yürütülerek sağlanmalıdır. 

5. Hastaların tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde nitelikli hizmet alabilmeleri   için gerekli olan  

sürelerin, her meslek alanının özellikleri dikkate alınarak hesaplanması  çalıĢmalarına  meslek 

örgütü üyelerinin de katılımı sağlanarak bir an önce baĢlanılmalıdır. Hastalara yeterli süreyi 
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ayırabilmek baĢta olmak üzere iĢimizi nitelikli ve hizmetin gereklerine uygun yapabilmemize iliĢkin 

mesleki tanımlama düzenlemeleri yapılmalı, kamuda ve özel sektörde hastalara yirmi dakikadan 

daha kısa süre içerisinde hekim randevusu verilmemelidir. 

6. Birinci basamakta çalıĢanlar arasındaki ücret eĢitsizliklerine son verilmeli; ASM, TSM, kurum 

hekimlikleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bağlı kuruluĢlarda çalıĢanların tamamı iĢ 

güvencesine kavuĢturulmalıdır. 

7. Özel sağlık kuruluĢlarında çalıĢanların sözleĢmelerinde sendika/meslek örgütleri taraf olarak kabul 

edilmeli; iĢten çıkarmalar Sağlık Bakanlığı ve ilgili sendika/meslek örgütünün iznine bağlı olmalıdır. 

8. Sağlık alanında çalıĢmayı ve iĢyeri hekimliğini taĢeronlaĢtıran; sağlıkçıların her düzeydeki eğitimini 

(iĢyeri hekimi, hemĢire v.d.) yetkin olmayan özel sektör giriĢimlerine açan, sendika ve meslek 

örgütlerinin yetkilerini yok eden, ilgili dernekleri muhatap almayan uygulamalar ivedi olarak 

durdurulmalıdır. 

9. Mesleki, kiĢisel ve ailevi yaĢamı olumsuz etkileyen mecburi hizmet ve geçici görevlendirmeler baĢta 

olmak üzere çalıĢma yaĢamındaki anti demokratik uygulamalar kaldırılmalıdır. 

10.  Bütün sağlık çalıĢanlarının nöbet ertesi izin hakkı istisnasız olarak uygulanmalı; 40 saatlik haftalık 

çalıĢma süresi, nöbetler de dahil olmak üzere 56 saati geçmemelidir. Radyasyon çalıĢanlarının 

çalıĢma süresi haftalık 25 saate yeniden indirilmelidir. Normal poliklinik hizmetleri için vardiyalı 

çalıĢma uygulamaları kaldırılmalıdır. 

11. Kamu sağlık kurumlarında sözleĢmeli, döner sermayeden sözleĢmeli, vekil, taĢeron iĢçisi adı altında 

her tür güvencesiz çalıĢtırmaya, esnek-kuralsız, fazla çalıĢtırma ve angaryaya son verilmeli; 

taĢeron Ģirket çalıĢanları da içinde olmak üzere sağlık çalıĢanlarının tamamı devlet memuru 

statüsüne kavuĢturulmalıdır. 

12.  Ülkemizde sağlık insan gücünün planlanması ilgili tarafların katılımıyla bilimsel olarak yapılmalıdır. 

13. Eğitim aldığımız kurumlar ehil ellerde olmalı, mesleklerimiz dıĢından insanların mesleğimizin niteliği 

ve niceliği hakkında kararlar almasına imkan veren düzenlemelere son verilmeli, nitelikli eğitim için 

gerekli süre ve koĢullar meslek örgütlerinin de görüĢleri alınarak belirlenmelidir. Mevcut okulların 

öğretim elemanı, donanım v.b. eksiklikleri giderilmeli; kapasitelerinin üzerinde öğrenci alımına son 

verilmelidir. Üniversite hastanelerinin ekonomik, yönetsel ve akademik özerkliği korunmalıdır. 

14.  Sağlığı ticarileĢtiren, sağlık hizmetlerini metalaĢtıran,  eĢit-ücretsiz-nitelikli sağlık hizmetinin 

önündeki öncelikli engel olan sağlıktaki bütün katkı-katılım payları ve ilave ücretler kaldırılmalıdır. 

Bu güne kadar sağlık hakkı mücadelesi ile sağlık çalıĢanlarının ekonomik, özlük, demokratik hakları için 
mücadeleyi bir arada yürüttük. Yeni Sağlık Bakanı‟na da sesleniyoruz: Halk ve sağlık emekçileri 

yararına yapacağınız her türlü faaliyeti destekleriz. Halk ve emekçiler yararına bir sağlık sistemi inĢası 
için birlikte çalıĢmaya hazırız. Politikalarınızda ısrarcı olmanız ve taleplerimizin yanıtsız kalması 

durumunda; 13 Mart 2011, 19–20 Nisan 2011, 21 Aralık 2011, 23 Mayıs 2012‟ de göstermiĢ 

olduğumuz mücadelemizi daha da büyütme kararlılığında olduğumuzdan kuĢku duyulmamalıdır. 
Kamuoyuna saygılarımızla.  

TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ 
TÜRK DĠġ HEKĠMLERĠ BĠRLĠĞĠ  

SAĞLIK VE SOSYAL HĠZMET EMEKÇĠLERĠ SENDĠKASI  

DEVRĠMCĠ SAĞLIK ĠġÇĠLERĠ SENDĠKASI (DEV SAĞLIK Ġġ) 
SAĞLIK VE SOSYAL HĠZMET ÇALIġANLARININ SÖZÜ SENDĠKASI (SÖZ SEN) 

EBELER DERNEĞĠ 
SAĞLIK HĠZMETLERĠ SINIFI ÇALIġANLARI DERNEĞĠ  

SOSYAL HĠZMET UZMANLARI DERNEĞĠ 
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TÜRK HEMġĠRELER DERNEĞĠ 

TÜRK PSĠKOLOGLAR DERNEĞĠ  
TÜRK MEDĠKAL RADYOTEKNOLOJĠ DERNEĞĠ (TMRT DER) 

TÜM RADYOLOJĠ TEKNĠSYENLERĠ VE TEKNĠKERLERĠ DERNEĞĠ (TÜMRAD-DER) 

 

 

 

 
ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 
20 Mart 2013 

  
Dr. Ersin Arslan‟ın Katlinden Bu Yana 11 Ay Geçti 

Hekime, sağlık çalıĢanına yönelik Ģiddet artarak sürüyor. 

Artık hakaretleri, kaba sözleri sayamıyoruz. Yılın ilk 2.5 ayında 27 fiziksel saldırı meydana geldi. 
Bunların en az altısı öldürücü olabilecek nitelikte saldırılardı. 

  
  

  Kaba 

Dayak 

Sert 

Cisim 

Kesici 

Alet 
(Bıçak, 

satır 

vb.) 

AteĢli 

Silah 

Linç Arabayla 

ezme 
giriĢimi 

TOPLAM 

Ocak 8   1   1   10 

ġubat 10   1     1 12 

Mart 4 1   1     5 

TOPLAM 22 1 2 1 1 1 28 

 
Ankara Tabip Odası‟nın 1120 hekimin katılımıyla gerçekleĢtirdiği hekim memnuniyet/görüĢ 

araĢtırmasından elde edilen verilere göre; 

Ankaralı hekimlerin %97.5‟i hekime yönelik Ģiddet vakalarının gün geçtikçe arttığını düĢünüyor. 
Hekimlerin %95‟i hekime yönelik Ģiddetin önlenmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemleri 

yeterli bulmuyor. 
Geçtiğimiz ay içerisinde Dr. Sami Ulus Hastanesi‟nde yaĢanan bıçaklı saldırının failleri sorgularının 

ardından serbest bırakıldı ve bu hastaneye girip çıkmaya devam ediyorlar. Sami Ulus‟taki hekimler 

tedirgin. Saldırıdan bu tarafa geçen zaman içerisinde hastane yönetimi benzer olayların ortaya 
çıkmaması için hiçbir önlem almamıĢ görünüyor. Hastane yönetimini bir kez daha, çalıĢanlara güven 

verecek ve can güvenliklerini sağlayacak tedbirleri hızla almaya çağırıyoruz. 
Ankara Tabip Odası olarak can güvenliğini ilgilendiren bu önemli konuyu görüĢmek üzere Ankara 

Valiliği‟nden randevu istedik. Talebimize bir aydır yanıt bekliyoruz. 

Bütün sorumluların, Sami Ulus‟ta yaĢanan olayın ciddiyetinin farkında olduklarını umut ediyoruz. 
Sevgili halkımıza hatırlatmayı görev biliyoruz: 

-          Çarpık bir sağlık sistemi kurarak, her hekimi poliklinikte 100-200 bakmaya zorlayanlar, 
-          Hekimlerin her hastaya 3-5 dakika ayırabilmesine neden olanlar, 

-          Hastalara gerçekleĢmesi mümkün olamayacak randevular vererek hekimleri ve hastaları 
çaresiz bırakanlar hekimler değildir. 

Gerçekten haksızlığa uğradığınızı düĢünüyorsanız, kendileri de sistemin mağduru olan hekimler ve 

sağlık çalıĢanlarından değil, sistemin yöneticilerinden hesap sormalısınız. 
Sayın hastane yöneticilerine de sesleniyoruz: 

Hastaların çarpık sağlık sistemi yüzünden ortaya çıkan sorunlarını, sanki kabahatlisi hekimlermiĢ gibi 
hekimleri sorgulayarak, mağdur ederek çözmeye kalkıĢmayınız. Sistemin nasıl bozuk ve iĢlemez bir 

sistem olduğunu Ģikayetçi yurttaĢa samimi bir Ģekilde anlatınız. 

 
Ankara Tabip Odası 

 



 

 
129 

 

 
ANKARA TABĠP ODASI 

BASIN AÇIKLAMASI 

11 Nisan 2013 
  

Hükümetin Memuru Değil; Özerk Bilimsel, Demokratik, Özgür Üniversite! 
Türkiye‟de hükümet uzun bir süredir suskun bir toplum, yurttaĢ kimliği taĢımayan tek tip insan 

yaratabilmek için her yolu deniyor. Bazı alanlarda yargı yoluyla, bazı alanlarda tehditlerle, bazı 

alanlarda kolluk güçleriyle, bazı alanlarda dıĢlayarak bu hedefe ulaĢmaya çalıĢıyor. Hükümet, Diyanet 
ve YÖK dahil devletin hemen bütün kurumlarını bunun için seferber etmiĢ durumda. Ortaya çıkan 

rezaletlerden en küçük bir utanma, sıkılma, geri adım atma vb. eğilimi görmek maalesef mümkün 
değil. 

Bu olaylardan bir tanesi de Akdeniz Üniversitesi‟nde yaĢanmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ġlker Belek, dersinde öğrencileriyle hekimlik değer ve 

ilkeleri konusunda yürüttüğü tartıĢmada, hastalarına ve meslektaĢlarına karĢı din, siyasal tercih gibi 

konularda ayrım yaratacak ve mesleklerini tarafsız olarak uygulamayı engelleyecek sembollerden 
kaçınmaları gerekliliğini paylaĢmıĢtır. Doç. Dr. Ġlker Belek‟in, öğrencileriyle hekimlik değer ve ilkelerini 

tartıĢması, görüĢlerini paylaĢması YÖK‟ün talimatıyla, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 
yasaklanmıĢtır. 

Doç. Dr. Ġlker Belek, üniversitesinin Giysi Yönergesini uygulamaya çalıĢtığı için disiplin cezası ile 

cezalandırılmıĢtır. Mevzuatın uygulanmasını bile suç sayan YÖK ve Rektörlük, akademik özgürlükler 
yerine hükümetin memurluğunu tercih etmiĢlerdir. 

Dr. Ġlker Belek‟in yanı sıra benzer biçimde değiĢik gerekçelerle soruĢturma geçirerek akademik 
özgürlüğü kısıtlanmaya çalıĢılan pek çok öğretim üyesi bulunmaktadır. Böylesi bir tarzla öğretim 

üyelerini cezalandırmak, üniversitelerimiz ve Türkiye sağlık ortamını gericiliğe teslim etmek anlamına 
gelmektedir. Üniversitelerimizin bilimsel düzeyini artırmaya ya da Türkiye‟de sağlığın geliĢtirilmesine 

hiçbir yararı bulunmayan bu uygulamaları kabul etmiyoruz. 

Gerçek bilim insanları aklın, bilimin, vicdanın ve hür iradenin hizmetindedirler. Hangi yüzyılda olursa 
olsun, toplumları ortaçağ karanlığından çıkaranlar aydınlar, bilim insanları olmuĢlardır. Ve iyi ki, bunun 

önüne geçebilmenin hiçbir yolu yoktur. Hükümetin YÖK‟ünün ve YÖK‟ün Rektörlerinin bilemediği 
budur. 

Bilinmelidir ki bu ülkede öğrencisiyle, öğretim elemanlarıyla, sağlık emekçileriyle, iĢçisiyle, yoksuluyla, 

köylüsüyle özgürlükleri için demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve siyasi partileriyle örgütlü 
mücadeleyi yürüten, asla teslim olmayacak milyonlar yaĢamaya devam ediyor. Her türlü sansüre 

karĢın, sesimizi hem birbirimizle hem de kamuoyuyla paylaĢmaya devam edeceğiz. 
Unutulmamalıdır ki, üniversite öğrencilerinin özgürlüğü de öncelikle üniversiteye ulaĢmadaki 

eĢitsizliklerin ortadan kaldırılmasıyla baĢlayıp, eğitim vb. nedenle alınan harç ve her türlü parasal 

ödemenin kaldırılmasıyla birlikte, bütün öğrencilerin barınma, beslenme, ulaĢım, sosyal ve kültürel 
faaliyet gereksinimlerinin parasız ve kamusal olarak karĢılanması ile sağlanabilir. Üniversite öğrenciliği, 

bu uygulama ile temel alandaki eĢitsizliklerin yok edilmesinden sonra özgürleĢebilir. Toplum özgür 
değilse öğretim elemanları, öğretim elemanları özgür değilse öğrenciler özgür olamazlar. 

Ankara Tabip Odası olarak, Doç. Dr. Ġlker Belek‟e yönelik saldırıları ve hukuk dıĢı uygulamaları kınıyor, 
YÖK ve Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü‟nü yaptıkları yanlıĢı bir an önce düzeltmeye çağırıyoruz. 

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 

Ankara Tabip Odası 
Yönetim Kurulu 

 

 

 

ANKARA TABĠP ODASI 
BASIN AÇIKLAMASI 

16 Nisan 2013 
  

DR. ERSĠN ARSLAN‟IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE G(ö)REVDEYĠZ 

Dr. Ersin Arslan‟ın ölümünün üzerinden tam 364 gün geçti. 
Aslında Dr. Ersin Arslan cinayeti bağıra bağıra geldi. 
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TTB ve tabip odaları yıllarca Ģiddetin giderek yaygınlaĢtığını, niteliğinin sözelden fiziki Ģiddete evrildiğini 

ilan ederek, yetkililerin dikkatini çekti. 
Ne var ki; dönemin Sağlık Bakanı‟na göre ülkemizde sağlık alanında Ģiddet önce “yok”tu; sonra “var 

ama batı ülkelerindekinden az”dı; sonra “trafikte de olur böyle kabalıklar”dı. Zaten “Sağlık çalıĢanına 

fiske vuran karĢısında Sayın Bakan‟ı bulur”du. 
ĠĢte Ersin böyle öldü. 

Ersin‟in ardından TTB, Sağlık Bakanı‟na sağlıkta Ģiddetin önlenmesine yönelik yedi talep iletti. Sağlık 
Bakanı bunları makul bularak, üzerinde çalıĢacaklarını vadetti. Devletin Bakan‟ının sözüydü bu; 

güvenecektik elbette. Ama TBMM ġiddet AraĢtırma Komisyonu dıĢında bugüne dek hiçbir Ģey 
yapılmadı. 

14 Mayıs Genelgesi‟yle Sağlık Bakanı, yöneticilere, sağlık kuruluĢlarında risk analizi yapılması 

gerektiğini hatırlattı. Ardından KKKA‟dan Dr. Mustafa Bilgiç‟i, SABĠM savunmasından da Dr. Melike 
Erdem‟i yitirdik. 

“Yıllarca sağlık alanında Ģiddet yoktur” diyen Sağlık Bakanı, bu genelgeyle 113 Beyaz Kod ġiddet 
Bildirim Hattı‟nı kurdu. 

ĠĢte oraya gelen saldırı bildirimlerinin sayısı: 

14 Mayıs 2012‟den 30 Mart 2013‟e dek toplam Ģiddet bildirimi: 7773. 
Bunun 5345'i sözel, 2428'i fiziksel Ģiddet. 

Bunun 4403'ü hekim, 3370'i hekim dıĢı sağlık personeli. 
Bunun 3976'sı kadın, 3120'si erkek sağlık personeli. (677 cinsiyet belirtilmemiĢ ihbar) 

En çok bildirim Ġstanbul (1676), en az bildirim Bayburt (5). 
Sistemin hizmete girdiği tarihten bu yana, Ankara ilinde toplam 561 vaka.  

Bunun 406'sı sözel, 155'i fiziksel. 

Bu saldırıların önemli bir bölümü ÖLÜMCÜL olabilecek nitelikte. Satır, bıçak, tabanca, linç giriĢimi. 
Daha dün gece Sami Ulus Hastanesi‟nde bir hastane güvenlik görevlisi döner bıçaklı 

saldırıya uğradı. 
860 lira aylıklı, iĢ güvencesiz çalıĢan bu taĢeron Ģirket iĢçisi arkadaĢımızın yüzü tanınmayacak hale 

getirildi. Ölebilirdi! 

Hekime, sağlık çalıĢanına yönelik Ģiddetin bitmesi için Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu‟nu, 
TTB‟yle ve diğer sağlık örgütleriyle iĢbirliği yapmaya çağırıyoruz. Selefinin düĢtüğü hataya düĢmesin. 

Bir meslektaĢımızı daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Dayak yeme korkusu altında sağlık hizmeti 
verilmez. 

TCK‟ya Sağlıkta ġiddeti Önleme maddelerinin bir an önce eklenmesini bekliyoruz. 

Değerli Basın Emekçileri, 
Sağlık alanında giderek artan Ģiddeti protesto etmek, 

Yetkililerin dikkatini çekmek, 
Ölüm yıldönümünde Dr. Ersin Arslan‟ı ve bütün Ģiddet kurbanı sağlık çalıĢanlarını anmak üzere 

YARIN, 
17 NĠSAN 2013 ÇARġAMBA GÜNÜ 

TÜM YURTTA 

KAMU, ÖZEL, ASM‟LER DAHĠL HĠÇBĠR SAĞLIK KURULUġUNDA 
ACĠL, YATAN HASTA, KANSER ve DĠYALĠZ HASTALARI DIġINDA 

SAĞLIK HĠZMETĠ VERĠLMEYECEKTĠR. 
  

YurttaĢlarımızın da kendilerine sağlık hizmeti veren sağlık çalıĢanlarına, hekimlerine destek ve katkı 

vermelerini, bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. 
Kamuoyuna duyururuz. 

17 Nisan Ankara Anma Programı 
11:30  ÇalıĢtığımız hastanelerin, ASM‟lerin bahçesinde toplanılacak, Ersin ve diğer kayıplarımız için 

saygı duruĢunda bulunulacak 
12:30 Ġbni Sina Hastanesi bahçesinde buluĢulacak ve Sağlık Bakanlığı‟na yürünecek 

13:00 Bakanlık önünde basın açıklaması yapılacak 

Tüm gün: 
Yakalarımıza siyah kurdele ve ATO‟nun dağıttığı “kırık kalpleri” takacak, 

Hastalarımızla sağlığı, sağlıkta dönüĢümü, Ģiddeti konuĢacağız. 
  

Ankara Tabip Odası‟nın, Beyaz Kod ALO 113 Birimine yönelttiği sorular çerçevesinde elde 

ettiği veriler Ģöyledir: 
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Beyaz Kod Birimi Alo 113 sistemi hizmete girdiği tarihten bu yana (14 Mayıs 2012–30 
Mart 2013) 

  

1. Birime gelen toplam baĢvuru sayısı 7773‟tür. ġiddet baĢvurularının 2428 tanesi fiziksel Ģiddet, 5345 
tanesi sözel Ģiddettir. 

2. Birime en çok Ġstanbul ilinden baĢvuru gelmiĢtir. Ġstanbul‟dan gelen toplam baĢvuru sayısı 1676‟dır. 
Bu baĢvuruların 1135 tanesi sözel, 541 tanesi fiziksel Ģiddettir. 

3. Alo 113 sistemi hizmete girdiği tarihten bu yana en az Bayburt ilinden baĢvuru gelmiĢtir. Bayburt‟tan 
gelen toplam baĢvuru sayısı 5‟tir. Bu baĢvurulardan 3 tanesi sözel, 2 tanesi fiziksel Ģiddettir. 

4. BaĢvuran sağlık çalıĢanlarının 4403 tanesi hekim, 3370 tanesi hekim dıĢı sağlık personelidir. 

BaĢvuran toplam 7773 sağlık çalıĢanının; 3120 tanesi erkek sağlık çalıĢanı, 3976 tanesi kadın sağlık 
çalıĢanıdır. (677 adet cinsiyet verisi bulunmayan kayıt mevcuttur.) 

Bu verilere göre Ģiddete uğrayan sağlık çalıĢanlarının %56‟sı kadındır. 
5.  Beyaz Kod Birimi Alo 113 sistemi hizmete girdiği tarihten bu yana Ankara ilinden gelen Ģiddet 

baĢvurularının aylara ve Ģiddet türlerine göre sayısal değerleri aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 

  
14 Mayıs 2012–31 Aralık 2012 BaĢvuruları 

  

Ankara 
2012 

Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM 

Sözel 

ġiddet 

58 62 38 36 40 25 29 288 

Fiziksel 
ġiddet 

22 17 15 18 14 5 9 100 

TOPLAM 80 79 53 54 54 30 38 388 

  

1 Ocak–30 Mart 2013 BaĢvuruları 
  

Ankara 

2013 

Ocak ġubat Mart TOPLAM 

Sözel 
ġiddet 

44 31 43 118 

Fiziksel 

ġiddet 

17 14 24 55 

TOPLAM 61 45 67 173 

  
  

7. Sözlü Ģiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda bulunan kadın sağlık görevlilerinin sayısı 
285‟tir. 

8. Sözlü Ģiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda bulunan kadın sağlık çalıĢanlarının 188 

tanesi hekim, 97 tanesi hekim dıĢı sağlık çalıĢanıdır. 
9. Sözlü Ģiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda bulunan erkek sağlık çalıĢanlarının 

sayısı 120‟dir. 
10. Sözlü Ģiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda bulunan erkek sağlık çalıĢanlarının 108 

tanesi hekim, 12 tanesi hekim dıĢı sağlık çalıĢanıdır. 
Bu verilere göre SÖZLÜ Ģiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda 

bulunanların %70‟i kadındır. 

11. Fiziksel Ģiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda bulunan kadın sağlık çalıĢanlarının 
sayısı 95‟tir. 

12. Fiziksel Ģiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda bulunan kadın sağlık çalıĢanlarının 
53 tanesi hekim, 42 tanesi hekim dıĢı sağlık çalıĢanıdır. 

13. Fiziksel Ģiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda bulunan erkek sağlık çalıĢanlarının 

sayısı 61‟dir. 
14. Fiziksel Ģiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda bulunan erkek sağlık çalıĢanlarının 

40 tanesi hekim, 21 tanesi hekim dıĢı sağlık çalıĢanıdır. 
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Bu verilere göre FĠZĠKSEL Ģiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda 

bulunanların %60‟ı kadındır. 
15. Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda bulunan sağlık görevlilerinin mükerrer ihbar baĢvurusu sayısı 

1‟dir. 

16. Ankara ili sınırları içerisinden gerçekleĢen ihbarlar doğrultusunda kaç vakayla ilgili Sağlık Bakanlığı 
245 vaka ile ilgili hukuki süreç baĢlatmıĢtır. 

  
 

 

ANKARA TABĠP ODASI 
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 

17 Nisan 2013 
  

BUGÜN 17 NĠSAN 2013 
DR. ERSĠN ARSLAN'IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE; 

SAĞLIKTA ġĠDDETE, 

ġĠDDETĠ DOĞURAN VE BESLEYEN SAĞLIK SĠSTEMĠNE KARġI 
MÜCADELE ĠÇĠN 

G(ö)REVDEYĠZ 
Tam bir yıl oluyor. 

Dr. Ersin Arslan Gaziantep‟te bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak katledildi. Aradan bir yıl geçti, 

ancak sağlık çalıĢanları her gün ülkenin dört bir yanında Ģiddet görmeye devam ediyor. Son bir yıl 
içinde genç bir sağlık emekçisi Dr. Melike ERDEM sisteme isyanını kendi canıyla ödedi. Diyarbakır Dicle 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟nde Yoğun Bakım HemĢiresi Rabia Önal öldüresiye dövüldü. 
Kaymakamın dövdüğü doktor, hastane müdürünün kovaladığı sağlık çalıĢanı, emniyet güçleri ve 

baĢhekimlerin saldırısı, hasta ve hasta yakınlarının yerlerde tekmelediği hamile doktor… 
Bunlar bildiklerimizden sadece birkaçı… 

Ya bilmediklerimiz veya açıklanamayanlar? 

Sağlık çalıĢanları Ģiddeti sadece hasta yakınlarından görmüyor. Gördüğümüz Ģiddeti birkaç baĢlıkta 
özetlersek; 

 Hasta ve hasta yakınlarının Ģiddeti; Bakanlığın, hükümetin ve idarecilerin dil ve üslubu, uygulanan 

sağlık politikalarının etkisi 
 Mobbing, 

 AtanmıĢların ve seçilmiĢlerin uyguladığı Ģiddet, 

 ĠĢyerlerinde kadrolaĢmaya bağlı olarak çalıĢanlar üzerinde hegemonya kurma amaçlı baskı, 

 Ġfade ve örgütlenme özgürlüğü karĢısında sürgün, soruĢturma, gözaltı ve tutuklamalar ya da 

siyasal Ģiddet, 

 Ġstihdam modelleri, iĢ yoğunluğu vb. 

Bunların dıĢında her gün bulaĢıcı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalıĢanlarını da 

sayabilirsiniz… 
Sağlık çalıĢanlarını, hasta ve hasta yakınlarıyla karĢı karĢıya getiren akıl dıĢı bir sağlık sistemi var. 

 Ödeme güvencesini tamamen yitirmiĢ, çalıĢanları birbirine düĢüren, sağlıkta kaliteyi 

düĢüren  performans uygulaması var! 
 Gittikçe ağırlaĢan iĢ yükü ve angarya, 7/24 esnek, kuralsız ve baskı altında çalıĢtırılma var, 

hemĢirelerde 56, asistan hekimlerde 64 saate kadar uzayan mesailer var! 

 Birlik hastaneleri arasında dama taĢı gibi dolaĢma, iĢyeri güvencesinin tamamen ortadan 

kalkması, görev tanımı dıĢında “sağlıkçı her iĢi yapabilir mantığı” ile çalıĢtırılma var! 
 Özel sektörde güvencesiz, parasını alamadan, kölelik koĢullarında çalıĢma var! 

 Sağlık hizmetine ulaĢmanın önünde bin bir türlü engel var, her kademede ödenen katkı-katılım 

payı ve ilave ücretler var! 

 Hükümet, siyasetçiler ve yöneticilerin “sağlık çalıĢanlarını” itibarsızlaĢtıran, küçük düĢüren, hedef 

gösteren kıĢkırtıcı üslup ve açıklamaları var! 

Tüm bunların sonucunda bozuk bir sağlık sistemi, tedavi olamayan hastalar, çalıĢanlara yönelmiĢ öfke 
ve Ģiddet var! 

Böyle sağlık sistemi olmaz. 
Bu Ģartlarda iyi hekimlik, diĢ hekimliği, hemĢirelik, ebelik, teknisyenlik yapılmaz! 

Nitelikli sağlık hizmeti verilmez! 

Bizi Ģiddetle karĢı karĢıya getiren bu sisteme karĢı üzgünüz, kırgınız 
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Haklarımızın,  halkımızın ve çocuklarımızın sağlık hakkı için bugün hizmet veremiyoruz. 

Bugün Türkiye‟de sağlık alanında yaĢadığımız Ģiddeti, bu Ģiddetin nedenlerini, çözüm önerilerini 
tartıĢacağımızdan dolayı acil hastalar, kanser hastaları, diyaliz hastaları ile yatan hastalar dıĢında sağlık 

hizmeti sunmuyoruz. 

Bu eylem ve etkinliklerimizdeki temel amacımız, sağlık sistemindeki yanlıĢlıklara DUR demek ve sağlık 
emekçilerinin sorunlarına dikkat çekmektir. 

Tüm bunlar “Sağlıkta DönüĢüm Programı”nın sonuçlarıdır. 
Bu programın kimseye yararı olmadığı açığa çıkmıĢtır ve yol yakınken bundan vazgeçilmelidir. 

Hizmete eriĢimin önündeki engellerin, baĢta parasal engeller olmak üzere tüm engellerin kaldırıldığı bir 
sisteme, nitelikli hizmet vereceğimiz bir sisteme ihtiyaç var. 

Angaryaya varan çalıĢmanın, 7/24 esnek-kuralsız çalıĢmanın ve performans baskısının olmadığı bir 

çalıĢma hayatına ihtiyaç var. 
Kamu Hastane Birlikleri uygulaması ile dama taĢı gibi hastaneler arasında dolaĢtırılması ile kaybolan 

iĢyeri ve iĢ güvencesine ihtiyacımız var. 
Mücadelemiz Ģiddeti doğuran ve besleyen bu sisteme, “Sağlıkta DönüĢüm Programı”na karĢı, onun için 

bugün 

 G(ö)REVDE‟yiz….. 
Halkımıza daha iyi bir sağlık sistemi sunabilmek için, halkımızı verdiğimiz bu mücadelede yanımızda 

olmaya, hükümeti, Ģiddeti doğuran, emekçileri ve halkı mağdur eden bu sistemi ortadan kaldırmaya, 
iĢkolundaki sağlık meslek örgütleri olarak birlikte çözüm üretmeye davet ediyoruz.    

Taleplerimizin yerine getirilmesi için daha etkili eylemlerle ve daha kararlı bir Ģekilde 
mücadelemizi  sürdüreceğiz…. 

Böyle sağlık sistemi olmaz. 

Bu Ģiddet sona ERS!N. 
  
TTB (Türk Tabipleri Birliği) 
TDB (Türk DiĢhekimleri Birliği) 

SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) 
DEV SAĞLIK Ġġ (Devrimci Sağlık ĠĢçileri Sendikası) 
HAYAD (Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği) 

THD (Türk HemĢireler Derneği) 
Türk Ebeler Derneği 
TÜM RAD DER (Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği) 

TMRT DER (Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneği) 
SHUD (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği) 

Türk Psikologlar Derneği 
SÖZSEN (Sağlık ÇalıĢanlarının Sözü Sendikası) 
Sağlık Hizmetleri Sınıfı ÇalıĢanları Derneği 
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GÜNCEL BĠLGĠ NOTLARI 

 

Halk Sağlığı Komisyonu – Güncel Bilgi Notu 

Enerji Ġçeriği Yüksek Ġçecekler: Sağlık Açısından Riskler 

7 Mayıs 2012  

Son yıllarda enerji içeriği yüksek içeceklerin tüketimi artma eğilimindedir. Dünya genelinde 2006 
yılında 500 farklı marka “pazar” içinde yer almıĢtır. Bununla birlikte, toplumda ve özellikle tüketiciler 

arasında konuya iliĢkin sağlık boyutu bilgi eksikliği bilinmektedir. AĢağıda, bilimsel veriler ıĢığında enerji 
içeceklerinin kimi sağlık riskleri belirtilmiĢtir: 

  
1.     Ergenler, bu tür içecekleri çoğunlukla bedensel etkinlik yapmadan önce tüketme eğilimindedir. Bu 

durum,  vücuttan daha çok sıvı yitiğine neden olabilmektedir. Fazla su ve tuz yitiği sonucunda titreme 
(kas krampları), inme, kalp krizi,  gibi sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. 
2.     Enerji içeceklerinde kafein düzeyi yüksektir. Bu düzeyin ABD-Gıda ve Ġlaç Örgütü (FDA) tarafından 

çoğunlukla “güvenli” olduğu belirtilse de, yüksek düzeylerde kimi istenmeyen etkilerin olması 
beklenebilir. Ayrıca, kafein alımı ile birlikte içeriğinde teofilin, tanin, theobromin bulunan enerji 

içeceklerinin zehirlenme (toksisite) olarak da adlandırılan durumlara neden olabildiğine iliĢkin veriler 
bulunmaktadır. Bu tür içeceklerin kalp durmasına, nöbetlere neden olduğuna bilgiler de vardır. 
3.     Enerji içeceklerinde yüksek miktarda bulunan kafein mide bulantısı, kalp ritminde hızlanma, 

uykusuzluk, anksiyete (huzursuzluk), kas erimesine neden olabilmektedir. 
4.     Enerji içeceklerinde bulunan fazla Ģekerin diĢ erozyonlarına, Ģeker hastalığına, ĢiĢmanlığa neden 

olduğuna iliĢkin veriler de bulunmaktadır. Bu tür yüksek enerjili içecekler kan glukoz (Ģeker) düzeyini 
hızla yükseltmekte ve tepkisel olarak hızlı, bol insülin salınımına yol açmaktadır. Dolayısıyla bu kez kan 

glukozu hızla düĢürülmekte, yeniden açlık duygusu uyandırmaktadır. Böylelikle bir kısır döngü 
geliĢmekte, organizmanın metabolik kurgusuna hatalı bir müdahale yapılmaktadır. Sonuç insülin 

direnci, insülin yedeklerinin hızla tüketimi ve Ģeker hastalığı, ĢiĢmanlık ve bunların komplikasyonlarıdır. 

Oysa kan glukozunu dengede tutmak en akıllıca, fizyolojimiz ile uyumlu davranıĢ olacaktır. Bunun da 
yolu, günde 5-6 kez sık ve dengeli ana-ara öğünlerle beslenmektir. ġiĢmanlığın günümüzde pek çok 

hastalığın altında yatan asıl neden olduğu bilinmektedir. 
5.     Enerji içeceklerini tüketen gençlerin riskli sağlık davranıĢları gösterme olasılıkları daha çoktur. 

Ülkemizde 2011‟de yayımlanmıĢ bir çalıĢmaya göre; kahvaltı yapmayan, sigara içen, alkollü içecek 

tüketen gençler; kahvaltı yapan, alkollü içecek içmeyen, sigara içmeyen gençlere göre daha sık enerji 
içecekleri tüketmektedir. Bu içecekleri deneme nedeni olarak, “içeceğin tadının merak edilmesi” en sık 

bildirilen gerekçe olmuĢtur. 
6.     Öğrenciler, enerji içeceklerini özellikle ders çalıĢma sırasında enerjilerini-motivasyonlarını artırmak, 

uyumamak gibi nedenlerle de içtiklerini belirtmektedir. 

Ġçeriğinin ve olası risklerinin çok iyi bilinmediği bu tür içeceklerim tüketiminin sakıncaları 

bulunmaktadır. Üstelik, risklere iliĢkin bilimsel veriler ulusal ve uluslararası bilim çevrelerinde 
tartıĢılmaktadır. Sağlıklı beslenme yaklaĢımı gereği gençlerin tüketmesi önerilen içecekler 

günde 1,5-2 litre (8-10 su bardağı) su, en az 2 su bardağı süt ve damak tadına göre 

gereksinim duyuluyorsa taze sıkılmıĢ meyve sularıdır. Bunların dıĢındaki içeceklere özenli 
yaklaĢım gerekmektedir. 

Sağlıklı beslenme genel yaklaĢımında enerji içeriği yüksek içeceklerin tüketiminin önlenmesi veya 
sınırlandırılması için kimi kiĢi ve kurumların sorumlulukları vardır: 

 
1      Hekimler, kendilerine baĢvuranları sağlıklı beslenme, sağlıklı içecekler konusunda 

bilgilendirmelidir. 
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2      Öğretmenler, okul çalıĢmalarında bu tip içeceklerin sakıncalarını öğrencilerle paylaĢmalıdırlar. 

Okullarda bu içeceklerin satıĢı sınırlandırılabilir, engellenebilir. 
3      Anne-babalar çocukları ile bu içecekleri tüketmelerinin sakıncalarını paylaĢmalıdır.  
4      Meslek örgütlerinin toplumu güncel veriler ıĢığında bilgilendirme sorumluluğu vardır. 
5      Sağlıksız içeceklerin reklamı ile ilgili düzenlemeler, kamusal otoritenin sorumluluğundadır. Bu 

konuda denetim yollarının, yasal düzenlemelerin önleyici ve geliĢtirici olacağı düĢünülmektedir. 
6      Bilim çevreleri bu konuyu her yönü ile tartıĢmaya devam etmelidirler. 
7      Ülkemizde, sorunun boyutlarını kanıtta dayalı olarak irdeleyebilmek için birtakım araĢtırmaların 

yapılması ve veri toplanarak riskli kümelerin tanımlanması, karıĢımların (müdahalelerin) 
bilimsel verilere dayandırılarak planlanması uygun olacaktır. Bu bağlamda TV‟lerde, uygun 

zamanlarda kamu duyurularının yer alması önerilebilir. 
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Halk Sağlığı Komisyonu – Güncel Bilgi Notu 

“ġiĢman” Olmak da “Zayıf” Olmak da Sağlık Açısından Riskli! 

24 Mayıs 2012  

"ġĠġMAN" OLMAK DA "ZAYIF" OLMAK DA SAĞLIK AÇISINDAN RĠSKLĠ 
HEDEF: YAġAM BOYU YETERLĠ VE DENGELĠ BESLENME 

 
Sağlıklı olmak için hemen her yerde yazan, Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu çalıĢanları 
olarak da her ortamda yüksek sesle söylediğimiz bir konuyu bir kez daha gündeme taĢımak istiyoruz: 

SAĞLIKLI OLMAK ĠÇĠN YETERLĠ VE DENGELĠ BESLENME Ģart! 
  
Geçen günlerde kamuoyuna yansıyan bir haberden sonra bu temel kabulün gerekçelerini hatırlamakta 

yarar bulunmaktadır. Habere göre Ģu sıralar dünyada oldukça yaygın olarak bilinen ve uygulandığı 
tahmin edilen bir “diyet” önerisinin sahibine yaĢadığı ülkede soruĢturma açıldığına dair iddialar 

Türkiye‟de de dillendirildi. SoruĢturma gerekçesinin ise haberlerden izlendiği kadarıyla öneri sahibinin 

kendi yazdığı kitabında “gençlerin kilo kaybetmesi halinde onların ödüllendirilmesi” konusunda 
güdüleyici üslubu olduğu anlaĢıldı.  Bu haberin içeriğinin doğruluğu ya da yanlıĢlığına dair ilgili ülke 
kuralları/yasaları nasıl olsa karar verecektir. Bizler de bu kararı nasıl olsa tıpkı bu haberi duyduğumuz 
gibi zamanı gelince yine duyarız.  
  
Ancak, tam da bu noktada kamuoyunun bilmesi gereken bazı önemli konuların 
hatırlanmasında yarar bulunmaktadır: 
  
1.     ġiĢman olanlarda kalp ve damar hastalıkları, Ģeker hastalığı, yüksek tansiyon, kas ve iskelet sistemi 

sorunları, cilt hastalıkları, solunum sistemi sorunları, kanser (yemek borusu, barsak sistemi, karaciğer, 
pankreas, safra kesesi, böbrek kanseri gibi),olma riski daha fazladır. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rath%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22324861
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Duchan%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Patel%20ND%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Feucht%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20631477
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2.     Ergenlik döneminde ĢiĢmanlıkla erken ölümler arasında iliĢkinin tespit edildiği çalıĢmalar 

bulunmaktadır. Ayrıca fazla kilolu çocuklar kronik hastalığın erken belirtilerini, farkında olmadan 
taĢıyabildiklerinden ne çocuklar ne de aileleri ilerideki hastalık riskini azaltacak önlemleri almanın 

gerekliliğinin farkında değillerdir. 
3.     EriĢkin dönemde ĢiĢmanlık doğuĢta beklenen yaĢam süresinde kısalmaya neden olmaktadır. Kırk 
yaĢ sonrası eriĢkinlerde yapılan çalıĢmalar ĢiĢman olan kiĢilerin ĢiĢman olmayanlara göre 6-7 yıl daha 

az yaĢadığı, fazla kilolu olanların ise fazla kilolu olmayanlara göre 3 yıl daha az yaĢadığı bilinmektedir. 
Bireyler ĢiĢman ve sigara içiyorlarsa ĢiĢman olmayan ve sigara içmeyenlere göre 13-14 yıl daha az 

yaĢamaktadırlar. 
  
Bu noktada ĢiĢmanlığın değerlendirilmesi için aĢağıdaki basit formülün bilinmesi önemlidir: Beden Kitle 

Ġndeksi (BKĠ). Bu değerlendirme vücut ağırlığının kilogram cinsinden değerinin boy uzunluğunun metre 
cinsinden karesine bölünmesiyle elde edilir. 
  
BKĠ: Vücut Ağrlığı (kg) / [Boy (m)]2  
  
Elde edilen rakam da basitçe aĢağıdaki Ģekilde değerlendirilir: 
  
  
 

 

 

 

 

 

 
Bu değerlendirmeye göre istenilen sınır NORMAL sınırdır: 20.0-24.9. 
  
Normal sınıra yapılan vurgunun bir baĢka anlamı daha bulunmaktadır: 
Beden kitle indeksi değeri istenen değer aralığından düĢük olduğunda baĢka sorunları da hatırlamakta 

yarar bulunmaktadır: Açlık ve yeme bozuklukları.  
  

Açlık, 7 milyar olan dünya nüfusunun 1 milyar civarında kiĢisini (925 milyon) ilgilendirmektedir. Bu 
durumla karĢı karĢıya kalanlar ise çoğunlukla çocuklardır. Açlık, ölüm ve çeĢitli hastalıklar için altta 

yatan önemli risktir. 

Yeme bozuklukları ise bu yüzyılda sıklığı artan sorunlardır. Özellikle iki sorun Anoreksia Nervoza ve 
Bulumia Nervoza bu kapsamda öne çıkmaktadır. Toplumda “sıfır” beden hastalığı diye de bilinen bu 

sorunların yetersiz enerji ve temel besin maddeleri alımı sonucunda halsizlik, dehidratasyon, büyüme 

geriliği ve bağıĢıklık sisteminde bozulmaya yol açtığı bilinmektedir. Bu hastalıkların ölüm riskleri de 
bulunmaktadır. Yeme bozukluklarının sıklığının geçmiĢ on yıllara göre artmasındaki önemli nedenler 

arasında beden algısındaki değiĢiklikleri “zayıf” olma, “zayıflama”, zayıflama ve güzellik” kavramları 
arasında kurulan iliĢkilerin yarattığına dair bilgiler vardır. Bu konuda riskin en fazla genç kızlar için 

olduğu da ifade edilmektedir. 

Bu bilgilerden sonra son olarak toplumda “zayıflamak” amacıyla sıklıkla baĢvurulan ve bireyler 
tarafından adeta sihirli bir formül gibi algılanan ve uygulanan “diyet” önerilerinin “tek tip beslenme”yi 
öne çıkarması durumunda bunun hiç tereddütsüz sağlık için YETERLĠ VE DENGELĠ BESLENME önerisi 

ile çeliĢen bir durum olduğu algılanmalıdır. Sağlık için her bireyin vücudunun gereksinim duyduğu 

besinleri yeterince ve bir denge içinde tüketmesi gerekmektedir. Sağlıklı beslenme YAġAM BOYU 
olmalıdır. Doğumda sadece anne sütü ile baĢlayan beslenme alıĢkanlığı daha sonraki sürelerde 

yaĢamın sonuna kadar yeterli ve dengeli bir biçimde sürdürülmelidir. Tek tip beslenme önerisini 
önceleyen yaklaĢımlar bu temel kabul ile çeliĢmektedir, uygun değildir. Ayrıca diyet önerilerinin 

hekimler ve diyetisyenler tarafından iĢbirliği içerisinde önerilmesi gerekmektedir. Toplumda ilk 
baĢvuru yerinin sağlıkla ilgili her konuda olduğu gibi birinci basamak sağlık kurumları 

olduğu unutulmamalıdır.  

<18.5 Beslenme yetersizliği 
18.5 -19.9 Normal kabul edilir 
20.0-24.9 Normal 
25.0-29.9 Hafif ĢiĢman 
30.0-34.9 I. derecede ĢiĢman 
35.0-39.9 II. derecede ĢiĢman 
≥ 40 III. derecede ĢiĢman (morbid ĢiĢman) 
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HALK SAĞLIĞI KOMĠSYONU - Güncel Bilgi Notu 

Yaz Dönemi Ġshalleri ve Korunma  

13 Temmuz 2012 

Ġshal tanım olarak, günde üç ya da daha çok kez sıvı/normalden daha sıvı dıĢkılama olarak 

tanımlanmaktadır. Ġshal çoğunlukla mikropların (bakteri, virüs, parazit) neden olduğu mide-bağırsak 
sistemi enfeksiyonlarına bağlı olarak geliĢen bir hastalık belirtisidir. Enfeksiyon ise bulaĢın olduğu 

gıdalar, içme suyu ya da kötü hijyen kaynaklı insandan insana geçiĢle oluĢmaktadır.  

Genel olarak klinik açıdan üç tür ishal tanımlanır: 

1.     Birden geliĢen sulu ishal (saatler ya da günler içinde sona erer, kolera bu grup içerisindedir) 
2.     Birden geliĢen kanlı ishal (dizanteri) 
3.     Süregen ishal (14 gün ve daha uzun sürer) 

Ciddi ishal bağıĢıklık sistemi zayıf olan, yetersiz beslenen küçük yaĢtaki çocuklar ve yaĢlılar için özellikle 

yaĢamı tehdit eden boyutlara varabilir. 

Dünyada, her yıl yaklaĢık 2 milyar ishal olgusu görülmekte, 1,5 milyon çocuk ishal 
nedeniyle ölmekte ve bu ölümlerin de %95‟i geliĢmekte olan ülkelerde görülmektedir.  

  

DĠKKAT: 

ĠSHAL, KORUNULABĠLĠR, ÖNLENEBĠLĠR BĠR DURUMDUR! 

http://tvarsivi.com/dukan-diyetinin-mucidi-dr-dukan-hakkinda-sorusturma-acildi-18-05-2012-izle-i_2012050590026.html
http://tvarsivi.com/dukan-diyetinin-mucidi-dr-dukan-hakkinda-sorusturma-acildi-18-05-2012-izle-i_2012050590026.html
http://www.uptodate.com/contents/health-hazards-associated-with-obesity-in-adults?source=search_result&search=obesity&selectedTitle=7%7E150
http://www.uptodate.com/contents/health-hazards-associated-with-obesity-in-adults?source=search_result&search=obesity&selectedTitle=7%7E150
http://www.uptodate.com/contents/health-hazards-associated-with-obesity-in-adults/abstract/36
http://www.uptodate.com/contents/health-hazards-associated-with-obesity-in-adults/abstract/36
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_894.pdf
http://www.uptodate.com/contents/anorexia-nervosa-in-adults-diagnosis-associated-clinical-features-and-assessment?source=search_result&search=underweight%2C+BMI%2C+disease&selectedTitle=17%7E150
http://www.uptodate.com/contents/anorexia-nervosa-in-adults-diagnosis-associated-clinical-features-and-assessment?source=search_result&search=underweight%2C+BMI%2C+disease&selectedTitle=17%7E150
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DĠKKAT: 

YAZ ĠSHALLERĠNĠN “HER YAZ GÖRÜLEBĠLEN, OLAĞAN BĠR HASTALIK” OLARAK KABULÜ 

DOĞRU DEĞĠLDĠR ! 

Yaz döneminde görülen ishallerden korunmak için ve bu sorunun altında yatan nedenleri ortaya 

koyabilmek için aĢağıda kimi bilgi, veri ve görüĢler yer almaktadır: 

Korunmak için aĢağıdaki konular son derece önemli ve değerlidir: 

1.     Temiz ve güvenli içme suyuna eriĢim 

2.     Ġlk 6 ay bebeklerin yalnızca anne sütü ile beslenmesi 

3.     Çocukların ve yaĢlılar baĢta olmak üzere risk altındaki kiĢilerin yeterli ve dengeli beslenmesi 

4.     KiĢisel hijyen ve temizlik kurallarına uyulması (el hijyenin önemine vurgu yapmak yerinde olur) 

5.     Sağlık eğitimi  

Yaz döneminde sık seyahatler ishalli hastalıklara yakalanma açısından bir baĢka risk olabilir. Özellikle 
gıda kaynaklı hastalıklara yakalanma riskinin yüksek olduğu görece sıcak bölgelere seyahat eden 

yolcular(gezginler), küçük önlemlerle kendilerini gıda ve su kaynaklı enfeksiyon hastalıklarından 
koruyabilir. Sıcak mevsimde artan turizm trafiği, hem insanları yoğun topluluklar halinde biraraya 

getirmekte, hem de bu dönemde sıvı ve riskli gıda tüketimi artmaktadır. Artan sıvı gereksinimi, çoğu 

zaman sınırlı ve denetim dıĢı yerel olanaklarla gıda ve içecek üretiminin piyasaya sürülmesini 
zorlayabilmektedir.  

Temizliğinden ve güvenliğinden emin olunan sular içilmelidir. Çiğ gıda tüketiminin gıda kaynaklı 

hastalıklar açısından risk teĢkil edebileceği unutulmamalıdır. Sokakta satılan gıdaların tüketiminden 

kaçınmak gerekir.  

Yukarıdaki önerilerin uygulanabilmesi için bütünlüklü bir yaklaĢım gerektirir. Güçlü bir sağlık sistemi, 
sorun kaynağının akılcı yönetimi ön koĢuludur. Kamu sağlık yetkesinin gerekli ek önlemleri alması ve 

etkinlikle yürütmesi sağlanmalıdır. Bu bağlamda Gıda-Tarım ve Hayvancılık ile Sağlık Bakanlıkları, yerel 

yönetimler kurumsal yeteneklerini gözden geçirerek eksiklerini tamamlamalıdır. Bu kurumlar sürecin 
yönetiminde saydamlıkla ve kamuoyunu bilgilendirerek iĢbirliği içinde olmalıdır. 

Koru(n)manın baĢarılı olamadığı, olguların görüldüğü durumlarda olgu yönetimi, erken tanısı ve etkin 

tedavisi için aynı bütüncül politikalar gerekmektedir. 

Sağlık hizmetine eriĢimin gecikeceği durumlarda, ishalli hastalığın özelikle bebek, çocuk, yaĢlı ve 

özellikli hastalıkları olanların tehlikeli sıvı-elektrolit yitiğinden korunmaları yaĢam kurtarıcıdır. Bu 
amaçla, eczanelerde reçetesiz satılan ORS paketlerinden yararlanılmalıdır. 1 paket ORS, 1 litre 

kaynatılmıĢ soğutulmuĢ suya katılarak iyice karıĢtırılır ve kusma olmadan alınabiliyorsa, her susamada 

içilir. Ġshal sırasında kural olarak bebeklerin emzirilmesi kesilmez, eriĢkinler için de sıvı alımı 
durdurulmaz. 

Damacana sularında lütfen pompa kullanmayınız ve su sebillerini düzenli aralıklarla temizleyiniz. 

Ġshalli hastalıklarda antibiyotikler ve ishal kesiciler de dahil, hekim önermeden hiçbir ilaç 
kullanılmamalıdır. 

Özetle; EL YIKAMA en önemli korunma aracıdır. Çiğ sebze meyveler iyice yıkanmalı, ambalajlı, güvenli 
sıvı-yiyecekler yeğlenmelidir. 
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Halk Sağlığı Komisyonu - Güncel Bilgi Notu 

  DĠKKAT: 

 HEPATĠT SĠZE DÜġÜNDÜĞÜNÜZDEN DAHA YAKIN OLABĠLĠR! 

 28 TEMMUZ: DÜNYA HEPATĠT GÜNÜ 

Hepatit, aynı adı taĢıyan virüslerin yol açtığı bir karaciğer hastalığı olup virüsün A, B, C, D, E tipleri 
bulunmaktadır. Her tipin hastalık seyri farklıdır. Dünyada her yıl hepatit virüslerinin neden olduğu 

hastalıklara bağlı olarak 1 milyon ölüm meydana gelmektedir. Küresel düzeyde karaciğer kanserlerinin 
%78‟i hepatit B ve C nedenlidir. Dünyada yaklaĢık her 12 kiĢiden birinde (500 milyon civarında) 

süreğen (kronik) viral hepatit bulunmaktadır ve bunların çoğu virüsün kendilerine bulaĢtığını 
bilmemektedir. 

Dünyada her yıl 1,4 milyon hepatit A olgusu görülmektedir. Hepatit A süreğen bir hastalığa neden 
olmaz, ancak karaciğerde birden (akut) geliĢen hastalık nedeniyle ölümcül olabilir. Hepatit A geçiĢi, 

bulaĢlı gıda ve su tüketimi ile ya da hasta kiĢi ile doğrudan temas ile olur. GeliĢmekte olan ülkelerde, 
kötü/sağlıksız hijyen koĢulları da olduğunda 10 yaĢ altındaki her on çocuktan dokuzu bu hastalığı 

geçirebilmektedir. Temizlik kurallarına dikkat etmek, hepatit A aĢısı olmak öneriler 

arasındadır. Ülkemizde hepatit A aĢısı 2012‟de geniĢletilmiĢ bağıĢıklama programı 
kapsamına alınmıĢtır. Bununla birlikte, hastalıktan korunmak için baĢta “el yıkama” gibi temizlik 

kurallarına dikkat etmek gerekir. Benzer Ģekilde içilen suyun temiz olması büyük önem taĢımaktadır. 
Çiğ yenen besinlerin sağlıklı ve güvenli olması son derece önemlidir.  
  
Hepatit B virüsü karaciğerde birden ve süreğen hastalığa neden olabilmektedir. Hepatit B virüsü 
özellikle Asya ve Afrika ülkelerinde sıktır. Dünyada 2 milyar kiĢi (yaklaĢık her 3-4 kiĢiden biri) hepatit B 

virüsünü almıĢ olup, her yıl yaklaĢık 600 000 kiĢi bu nedenle yaĢamını yitirmektedir. Türkiye‟nin de 
içinde bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi‟nde 14 milyon kiĢinin Hepatit B virüsünü aldığı 

kestirilmektedir. Dünyada 350 milyon kiĢi süreğen viral Hepatit B ile yaĢamaktadır. Siroz ve karaciğer 
kanseri, virüsün neden olduğu baĢlıca iki önemli hastalıktır. Hastalık geçiĢi, hasta kiĢinin kan ya da 

vücut sıvılarıyla teması sonucu oluĢur. Özellikle geliĢmekte olan ülkelerde güvenli olmayan kan ve 

ürünleri aktarımı, güvenli olmayan cinsel iliĢki, güvenli olmayan damar içi ilaç vb. uygulamaları (madde 
bağımlıları gibi), anneden bebeğe geçiĢ en sık görülen hastalık bulaĢ yollarıdır. Hepatit B, aĢı ile 

korunabilir bir hastalıktır. Hepatit B aĢısı hastalığın önlenmesinde en etkili araçtır. Hepatit 
B aĢısının rutin uygulanması dünyanın birçok yerinde yeni hastalıkların oluĢmasını çok etkili bir biçimde 

önlemektedir. AĢının bu etkililiğine karĢın dünyada her beĢ bebekten sadece biri doğduklarında Hepatit 

B aĢısı ile aĢılanabilmektedir. Ülkemizde Hepatit B aĢısı, rutin bağıĢıklama programı içindedir. Kamu 
sağlık kurumlarında aĢılama hizmetleri bu program kapsamında sunulmaktadır. Bu aĢı modern 

teknoloji ile üretilmiĢ olup son derece güvenli ve yüksek düzeyde koruyucudur. 
  
Hepatit B‟ye karĢı aĢılanmak aynı zamanda Hepatit D hastalığından da koruyuculuk sağlar.  
  
Dünyada yaklaĢık 170 milyon kiĢi hepatit C nedeniyle süreğen karaciğer hastalığı ile karĢı karĢıya 

olup, üç yüz binden fazla kiĢi bu hastalık nedeniyle her yıl yaĢamını yitirmektedir. Süreğen hastalığı 
olanların bir çoğu hasta olduklarının farkında değildir. Ġnsanlar kendilerini hasta hissedene kadar ya da 

hastalık belirtileri ortaya çıkana kadar yıllarca süreğen viral hepatit ile yaĢamakta ve bu süreçte 
karaciğerde hasar devam etmektedir. Hastalık geçiĢi kan ve kanla kirlenmiĢ araçlar yoluyla ve güvenli 

olmayan cinsel iliĢki ile olur. Dünyada hastalığın en sık görüldüğü ülkeler arasında Mısır (%22), 

http://www.who.int/topics/diarrhoea/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/en/index.html
http://ahmetsaltik.net/arsiv/2012/05/Yaz_ishalleri_besin_hijyeni_ve_korunma-docx.pdf
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Pakistan (%4,8), Çin (%3,2) bulunmaktadır. Türkiye‟nin de içinde bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü 

Avrupa Bölgesi‟nde kestirilen, 9 milyon kiĢi süreğen olarak hepatit C ile bulaĢlıdır.  
  
Hepatit E ise dünyada her yıl 20 milyon kiĢiyi etkilemektedir. Üç milyonun üzerinde birden geliĢen 

hepatit E olgusu ve 70 000 ölüm meydana gelmektedir. BulaĢma yolu hepatit A‟ya benzer. Dünyada en 
çok Doğu ve Güney Asya‟da görülür.  
Hepatit hastalığına dikkat çekmek, korunma ve tedavi yollarını topluma anlatmak, duyarlılığı artırmak 
için 2010 yılından bu yana 28 TEMMUZ, DÜNYA HEPATĠT GÜNÜ olarak anılmaktadır. Bu günlerde 

özel olarak vurgu, hastalıktan korunma yöntemlerine yapılmaktadır.  

Hepatit hastalığından korunmak için; genel temizlik kurallarına uyulması, hepatit A ve B için 

aĢılama, bulaĢlı beden sıvılarından korunma için risk altında olanların (damar içi ilaç kullanma, 
dövme/piercing, güvenli olmayan cinsel iliĢki) uygun önlem almaları önerilmektedir. 

Cinsel iliĢkide kondom kullanımı temel bir kural olmalıdır. Güvenli olmayan cinsel iliĢkiye bağlı 
hastalıklar, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre malnütrisyondan sonra (yetersiz ve kötü beslenme) 

ikinci sıradadır.  

Ayrıca, risk grubu içinde olanların sağlıklı iken uygun aralıklı denetim muayenelerinde bu laboratuvar 

incelemelerinin de yapılması ve özenle değerlendirilmesi yerinde olur. 

Evlenme muayenesinde ilgili laboratuvar testleri yapılarak çiftlere danıĢmanlık hizmeti verilmelidir. 
Anne adaylarının gebelik öncesinde aĢılanmaları önemlidir.  

Unutmayalım; KORUNMAZSANIZ Hepatit size düĢündüğünüzden daha da yakın olabilir! 
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Halk Sağlığı Komisyonu - Güncel Bilgi Notu  

Dünya Anne Sütü ile Beslenme Haftası 

6 Ağustos 2012  

 
 

Dünya Anne Sütü ile Beslenme Haftası (1-7 Ağustos) 
 

Dünyada altı aydan küçük bebeklerin %40‟ından azının sadece anne sütü ile beslendiği bilinmektedir. 

Türkiye‟de de durum benzerdir. Türkiye Nüfus ve Sağlık AraĢtırması‟nın 2008 yılı verilerine göre altı 
aydan küçük her on bebekten dördü tamamen anne sütü ile beslenmektedir. Oysa sağlık açısından 

bebeklerin ilk altı ay tamamen (sadece) anne sütü ile beslenmesi, bu dönemde bebeklere su dahil 
baĢka hiçbir gıda verilmemesi önerilmektedir. Altı aydan sonra da ek gıdalarla birlikte 2 yaĢına 

ulaĢıncaya dek emzirmeye devam edilebilir. Bilimsel araĢtırmalara göre ilk 6 ay sadece anne sütü ile 

beslenmeyen bebekler ani (akut) ve süregen (kronik) hastalıklara daha çok yakalanmaktadır. Bu 
bebeklerin ilk aylarda ölüm riski 10 kat artmaktadır. Ayrıca bu bebeklerde ishal, zatürre, orta kulak ve 

idrar yolu enfeksiyonları daha çok görülmekte ve bebekler bu hastalıkları normalden daha Ģiddetli 
geçirmektedir. Doğal, kolay ulaĢılabilir, parasız olan bu değerli gıda yaĢamın ilk 6 ayında diğer 

http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/world_hepatitis_day/question_answer/en/index.html
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/hepatitis/news/news/2012/7/hepatitis-its-closer-than-you-think
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/hepatitis/news/news/2012/7/hepatitis-its-closer-than-you-think
http://www.cdc.gov/hepatitis/WorldHepDay.htm.%20Eri%C5%9Fim%2025.7.2012
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beslenme Ģekillerinden daha üstün olmasına rağmen, ulaĢımın %100 olmaması aslında “ironik” bir 

durum olarak da kabul edilebilir.  

Çocukları hastalıklardan korumak, ruhsal ve bedensel geliĢimlerini sağlamak için anneler bebeklerini 

emzirmeleri yönünde teĢvik edilmelidir. Ġdeal olan beslenmenin bebek için sağlanabilmesi annelerin 
emzirmelerini destekleyecek uygun bir ortamın oluĢturulması amacıyla 1990 yılında “Innocenti 

Bildirgesi” bütün dünyaya açıklanmıĢ, ülkelerin aĢağıda yazılı gerekçelere bağlı olarak politikalarını 
güçlendirmeleri önerilmiĢtir.  

1.    Anne sütü bebekler için “ideal” gıdadır, sağlıklı büyüme ve geliĢme için esastır. 
2.    Anne sütü bağıĢıklık sistemini güçlendirerek bebekleri ishal ve zatürre gibi bu dönemde sık 

görülen enfeksiyonlara karĢı korur. Hastalıklarının sıklığını, ciddiyetini, ölümleri azaltır.  
3.    Emzirme annelerin doğum aralıkları arasındaki sürenin uzamasına yardımcı olur, ayrıca kadınlar 

açısından meme ve rahim kanserine yakalanma riski de azalır. Doğum sonrası ĢiĢmanlık riskinin de 

azaldığı bilinmektedir.  
4.    Anne sütü ile besle(n)me ailenin ekonomik açıdan da yararına bir durumdur.  

5.    Bebeğini tamamen anne sütü ile besleyen annelerin duygusal olarak da kendilerini daha “iyi” 
hissettikleri bilinmektedir. 

6.    Bu dönemde ve her dönemde emzik vb. uygulamalardan kaçınmak gerekir. 

7.    Anne sütü ilk 6 ay bebeğe her istediğinde, gece ve gündüz verilmelidir. 

Bugün bu hedeflerin ne yazık ki Dünyada ve Türkiye‟de baĢarılamadığı açıkça görülmektedir. Oysa, 

bebeklerin ilk 6 ay tamamen anne sütü ile beslenmesi sağlanabilse, dünyada her yıl en az 
1,2 milyon çocuk ölümünün önlenebileceği belirtilmektedir. BaĢarısızlığa neden olan baĢlıca 

faktörler aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir: 

1.    Mama sektörü 

2.    Annelerin bilgi ve bilinç eksiklikleri  
3.    Geleneksel uygulamalar 

Ancak sayılan üç durumun olumsuz etkileri güçlü ve bütüncül sağlık politikalarıyla kolaylıkla 
giderilebilir. Annelere yönelik sağlık eğitimi çalıĢmaları, bebek dostu hastane ve kurum 

uygulamalarında izleme ve değerlendirme çalıĢmalarının sürekliliği, süreci kesintiye uğratan mama 

reklamlarının engellenmesi, geleneksel yanlıĢ uygulamaların doğru uygulamalar Ģekline dönüĢtürülmesi 
için tıbbi ve sosyal çalıĢmaların artırılması, konunun bilimsel açıdan incelenmesini sağlayacak araĢtırma 

olanaklarının artırılması bebeklerin ilk 6 ay tamamen anne sütü ile beslenmeleri için yapılabileceklerden 
bazılardır. Bunların ve burada yazılı olmayan baĢka çözümlerin gerçekleĢmesi için ise –yineliyoruz- 

güçlü, kavrayıcı, bütüncül sağlık politikalarına gereksinim bulunmaktadır. 

  Kaynaklar 

1.     Promoting breastfeeding for infants and young children. 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/news_events/news/20. EriĢim: 1.8.2012. 

2.     The Innocenti Declaration. http://www.unsystem.org/SCN/archives/scnnewsextractsmay91/ch3.htm. EriĢim: 1.8.2012. 
3.     http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/facts/en/index2.html. EriĢim: 1.8.2012. 
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http://www.unsystem.org/SCN/archives/scnnewsextractsmay91/ch3.htm
http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/facts/en/index2.html
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Halk Sağlığı Komisyonu – Güncel Bilgi Notu 

Sağlık ve Hastalık Kavramları   

YaklaĢım Olarak Hastalıklardan Korunma  

25 Mart 2013 

Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kiĢinin bedenen, ruhen ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali 

olarak tanımlanmaktadır.1[1] Bu bağlamda, hastalık da bu bütünlüğün bozulduğu durumlar için 
geçerlidir.  

Sağlıklı olma halinin sürdürülmesi ve/veya hastalıklarla baĢ edebilmek için bazı yaklaĢımların 
bilinmesinde yarar bulunmaktadır: 

 1.     Birincil (birinci düzey) korunma: Hasta olmamak için dikkat edilmesi gereken durumları 

tanımlar. Bu baĢlık altında bireye ve çevreye yönelik önlemlerin alınması için sistematik yaklaĢım 

gerekir. 

2.     Ġkincil (ikinci düzey) korunma: Erken tanı ve tedavi hizmetlerini kapsar. Örneğin, meme 
kanseri ile ilgili erken dönemde tedavi alabilmek için tarama yapılması, düzenli sağlık kontrollerinin 

yapılması son derece yaĢamsaldır. Bu bakıĢ açısı bütün sağlık sorunları için geçerlidir.  

3.     Üçüncül (üçüncü düzey) korunma: KiĢilerin hastalıkları ileri dönemde bile olsa 

yapılabileceklerin olduğu unutulmamalıdır. Bu baĢlıkta kiĢinin sağlık sorunlarının onun sosyal yaĢamdan 
alı koymaması gerektiği yaklaĢımı önceliklidir. AĢağıdaki iki örnek üçüncül korunmayı açıklamaya 

yardımcı olabilir:  

a.     ġeker hastalığından dolayı ayağı gangren olduğu için kesilmiĢ bir bireye protez bacak 

takılması üçüncül korunma olarak değerlendirilir. 
b.     Hipertansiyon nedeniyle inme geçirerek sol kolu felçli bir kiĢiye uygun fizik tedavi 

programı yardımı ile fonksiyon açısından kapasitesinin tekrar kazandırılması bu 

baĢlıkta değerlendirilebilir. 
  

Koruyucu sağlık hizmetlerinin bir baĢka bakıĢ açısıyla KĠġĠYE ve ÇEVREYE yönelik olarak da 

sınıflandırılabilir:2[2] 

                                                 
 

 

c.     Bireye yönelik hizmetler 
                                          i.    AĢılama 
                                         ii.    Ġlaçla korunma 
                                        iii.    Hastalıkları erken tanıma 
                                        iv.    Sağlık eğitimi 
                                         v.    Yeterli ve dengeli beslenme 
                                        vi.    Aile planlaması 
                                       vii.    KiĢisel temizlik, hijyen 

d.     Çevreye yönelik hizmetler 
                                          i.    Çevre kirliliğinin önlenmesi 
                                         ii.    Temiz su sağlanması  
                                        iii.    Güvenli gıda temini için gerekenlerin yapılması 
                                        iv.    Hastalık yapıcıların kontrolü 
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2[1] http://www.who.int/about/resources_planning/draft_gpw_for_reg_commitees_2012_en.pdf. EriĢim:21.3.2013. 

2[2] Öztek Z, Eren N, Üner S. Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Yönetimi. Halk Sağlığında Temel Bilgiler Kitabı, Hacettepe Üniversitesi 
Yayınları, 2012, 1480. 

 

Halk Sağlığı Komisyonu – Güncel Bilgi Notu 

Cinsel Yolla BulaĢan Enfeksiyonlar ve Korunma 

25 Mart 2013   

 

Cinsel yolla bulaĢan enfeksiyonlar (iltihabi hastalıklar) birey ve toplum sağlığı açısından “önemli” olarak 
kabul edilen bir sorundur. Çok çeĢitli olması, belirti vermeden bulaĢıcı özelliği nedeniyle kolaylıkla 
yayılabilmesi, önlenebilir olması, tedavi edilmediğinde kanser, karın boĢluğu iltihabı, kısırlık, rahim 

dıĢında gebelik (dıĢ gebelik), erken doğum, ölü doğum, bebekte düĢük doğum ağırlığı, geliĢmemiĢ 

bebek doğumu gibi istenmeyen durumlara (komplikasyon) neden olması gibi konular bu konunun 
HALK SAĞLIĞI SORUNU olduğunu da iĢaret eder.2[1] Bu sorun, toplumun tamamını etkiler. 
Günümüzde 30‟dan bakteri, virüs ve parazit bu duruma neden olmaktadır. Dünyada en sık görülen 
durumlar aĢağıda sıralanmıĢtır:2[2] 

  

1.     Bel soğukluğu 

2.     Klamidya (bir bakteri tarafından meydana gelen hastalık) 

3.     Frengi (sfiliz) 

4.     Trikomonazis (bir pazazit tarafından meydana gelen hastalık) 

5.     YumuĢak çıban (Ģankroid) 

6.     Genital uçuk (siğil) 

7.     HIV/AIDS 

8.     Hepatit B  

 Bu hastalıkların tanı ve tedavi yaklaĢımları birbirinden farklı olmakla birlikte aĢağıdaki belirtilerden 
herhangi birisi görüldüğünde en kısa süre içinde hekime baĢvuru önemlidir:2[3] 

 1.     Ġdrar yolunda (üretral) akıntı 

2.     Kadınlarda haznede (vajina) akıntı 

3.     Üreme organlarının olduğu bölgede (genital bölge) ülser, yara 

http://www.who.int/about/resources_planning/draft_gpw_for_reg_commitees_2012_en.pdf
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4.     Kasık (inguinal) bölgede ĢiĢlik 

5.     Erkek üreme organında (torba) ĢiĢlik 

6.     Alt karın bölgesinde ağrı 

7.     Yeni doğanda gözde iltihabi durum (konjonktivit) 

Bu durumlardan herhangi birisinin hekim tarafından erken dönemde değerlendirilebilmesi, erken tanı 
ve tedavi olanağının zaman kaybetmeden hastaya sunulması açısından değerlidir. Tanı konulma 

aĢamasından sonra tedavi hemen baĢlanır. Gereken durumlarda eĢ tedavisi de önerilir.  

Cinsel yolla bulaĢan enfeksiyonlardan korunmak halk sağlığı bakıĢ açısıyla önceliklidir. Korunma 

için ise tek eĢlilik dikkate alınması değerli bir öneridir. Cinsel iliĢki sırasında modern aile planlaması 
yöntemleri arasında olan kondom kullanılması da enfeksiyonların önlenmesi açısından 

önerilmektedir.2[4]  

2[1] Akın A, Bahar-ÖzvarıĢ ġ. Cinsel Yolla BulaĢan Enfeksiyonlar ve Genital Yol Enfeksiyonları. Halk Sağlığında Temel Bilgiler 
Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2012, 345. 

2[2] Sexually Transmitted Infections. http://www.who.int/topics/sexually_transmitted_infections/en/. EriĢim:21.3.2013. 

2[3] STI syndromes. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en/index.html. EriĢim:21.3.2013. 

2[4] Prevention. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en/index.html. EriĢim:21.3.2013. 
 

 

4.     Türkiye Nüfus ve Sağlık AraĢtırması 2008. HÜNEE Yayınları, 2009. 

5.      Lamberti LM, Fischer Walker CL, Noiman A, Victora C, Black RE. Breastfeeding and the risk for diarrhea morbidity and 

mortality. BMC Public Health. 2011 Apr 13;11 Suppl 3:S15. 
6.       Facts for Life. http://www.factsforlifeglobal.org/resources/factsforlife-en-full.pdf. EriĢim:5.8.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/topics/sexually_transmitted_infections/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en/index.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lamberti%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21501432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fischer%20Walker%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21501432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Noiman%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21501432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Victora%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21501432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Black%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21501432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21501432
http://www.factsforlifeglobal.org/resources/factsforlife-en-full.pdf
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Eğitimler ve Kurslar 

14 Nisan 2012 EKG Kursu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

15 Nisan 2012 EKG Kursu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

28 Nisan 2012 CPR Kursu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

5 Mayıs 2012 Yunan Dansları Kursu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

6 Mayıs 2012 Yunan Dansları Kursu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

12 Mayıs 2012 Eğitim 

ġiĢirilmiĢ 
Malpraktis=ġiddet  

Sunum: Dr. Ekin Özgür 

AktaĢ 
 

Odamız Toplantı Salonu 

19 Mayıs 2012 Eğitim 

Kısa Nörolojik Muayene 
Kursu 

Eğitmen: Dr. Bülent 
Cengiz 

 

Odamız Toplantı Salonu 

26 Mayıs 2012 Eğitim 
Ġleri Ġstatistik Kursu 

Eğitmen: Dr. Yasemin 
Yavuz 

Odamız Toplantı Salonu 

2 Haziran 2012 Eğitim 

Ġleri Ġstatistik Kursu 
Eğitmen: Dr. Yasemin 

Yavuz 
 

Odamız Toplantı Salonu 

9 Haziran 2012 Eğitim 

CPR Kursu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

10 Haziran 2012 Eğitim 

CPR Kursu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

16 Haziran 2012 Eğitim 

Ġlkyardım Eğitimi Kursu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

23 Haziran 2012 Eğitim 

Birinci Basamakta Temel 
ĠletiĢim Becerileri ve 

Grup Dinamikleri 
KonuĢmacı: Dr. 

Burhanettin Kaya 

 

Odamız Toplantı Salonu 

18 Aralık 2012 ATO Halk Sağlığı 

Eğitimleri -1 – Aile Ġçi 
ĠletiĢim ve Stresle 

BaĢetme Yöntemleri” Dr. 

Burhanettin Kaya 
 

Çankaya Belediyesi 

Yılmaz Güney Sahnesi 

4 Ocak 2013 ATO Halk Sağlığı 

Eğitimleri – 1 –  

Yenimahalle Belediyesi 

50. Yıl Dört Mevsim 
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Aile Ġçi ĠletiĢim ve Stresle 

BaĢetme Yöntemleri  

Dr. Burhanettin Kaya 
 

Tiyatro Salonu 

5 Ocak 2013 Kurs 
Fotoğraf Atölyesi Kursu 

Eğitmen: Melih Özbek 

 

Odamız Toplantı Salonu 

12 Ocak 2013 Kurs 

Fotoğraf Atölyesi Kursu 

Eğitmen: Melih Özbek 
 

Odamız Toplantı Salonu 

19 Ocak 2013 Kurs 
Fotoğraf Atölyesi Kursu 

Eğitmen: Melik Özbek 

 

Odamız Toplantı Salonu 

26 Ocak 2013 Kurs 

Fotoğraf Atölyesi Kursu 

Eğitmen: Melih Özbek 
 

Odamız Toplantı Salonu 

2-3 ġubat 2013 Kurs 
Ġlkyardım Eğitimi Kursu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

22 ġubat 2013 Eğitim Toplantısı 
Tıbbi Konulu Eloctro 

Farez  

 

Odamız Toplantı Salonu 

7 Mart 2013 ATO Halk Sağlığı 

Eğitimleri – 2 
Hastalıklardan Nasıl 

Korunalım 

Prof. Dr. Dilek Aslan 
 

Yenimahalle Belediyesi 

50. Yıl Dört Mevsim 
Tiyatro Salonu 

13 Mart 2013 ATO Halk Sağlığı 

Eğitimleri – 2 
Hastalıklardan Nasıl 

Korunalım 
Prof. Dr. Dilek Aslan 

 

Çankaya Belediyesi 

Yılmaz Güney Sahnesi 

13–14 Nisan 2013 Kurs 
Ġlkyardım Kursu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

15 – 18 Nisan 2013 Kurs 
Temel Biyoistatistik 

Kursu 
Eğitmen: Dr. Yasemin 

Yavuz 

Odamız Toplantı Salonu 

22 Nisan 2013 Kurs  
Temel Biyoistatistik 

Kursu 
Eğitmen: Dr. Yasemin 

Yavuz 

Odamız Toplantı Salonu 
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Panel – Konferans – Toplantılar 

16 Nisan 2012 Toplantı 
Dünya Tabipleri Birliği 

Hekimlerle BuluĢuyor 
"Hekim Bağımsızlığı, 

Meslek Örgütü Özerkliği 
Ġçin" 

 

AÜTF Morfoloji Binası 
Abdülkadir Noyan 

Konferans Salonu 

25 Nisan 2012 Toplantı 
1 Mayıs Tertip Komitesi 

Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

3 Mayıs 2012 Toplantı 

Onkoloji Hastanesi 

Asistanları 
 

Odamız Toplantı Salonu 

19 Mayıs 2012 Toplantı 
TTB Tabip Odaları 

Yöneticileri Örgüt Ġçi 

Eğitim Toplantısı‟na 
Yönetim Kurulu 

Üyelerimiz katıldı 
 

Barcole Ankara Altınel 
Otel 

23 Mayıs 2012 Toplantı 

Ankara Gıda Güvenliği ve 
Sağlıklı Beslenme GiriĢimi 

Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

27 Mayıs 2012 TTB Toplantısı 

Sağlık Ortamında 
ġiddette Gelinen Nokta ve 

Sonuçları 

Ne Yapmalı? 
Birlikte Nasıl Yapmalı? 

Yönetim Kurulumuz 
katıldı 

 

AÜTF Morfoloji Binası 

Mavi Salon 

30 Mayıs 2012 Toplantı 
Nükleer KarĢıtı Platform 

Toplantısı 
Odamız adına Dr. Derman 

Boztok katıldı 

EMO – Ankara ġube 
 

7 Haziran 2012 Toplantı 
Ankara Gıda Güvenliği ve 

Sağlıklı Beslenme Grubu 

Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

12 Haziran 2012 Toplantı 
Sağlık Meslek Odaları ile 

Toplantı 

DiĢhekimleri – Veteriner 
Hekimler – Eczacı Odası 

 

Odamız Toplantı Salonu 

20 Haziran 2012  Toplantı 
Ankara Gıda Güvenliği ve 

Sağlıklı Beslenme Grubu 
Toplantısı 

Odamız Toplantı Salonu 
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28 Haziran 2012 Toplantı 

Su ve Sağlık BroĢürü 
Değerlendirme Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

4 Temmuz 2012 Örgütlerle Toplantı 
Ülkemizin Yakın 

KomĢularıyla ĠliĢkileri 
Konulu DĠSK Bölge 

Temsilciliği-KESK Dönem 

Sözcülüğü ve TMMOB Ġl 
Koordinasyon Kurulu  

 

Odamız Toplantı Salonu 

5 Temmuz 2012 Toplantı 

Su ve Sağlık BroĢürü 

Değerlendirme Toplantısı  
 

Odamız Toplantı Salonu 

12 Temmuz 2012 Toplantı 

Su ve Sağlık BroĢürü 
Değerlendirme Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

13 Temmuz 2012 Kongre Ġhalesi Toplantısı 

Birinci Ulusal Kronik 

Hastalıklarla Mücadele 
Kongresi 

 

Odamız Toplantı Salonu 

13 Temmuz 2012 Örgütlerle Toplantı 
KESK-DĠSK-TMMOB 

Yakın KomĢularımızla 
ĠliĢkilerimiz 

 

Odamız Toplantı Salonu 

26 Temmuz 2012 Toplantı 
Su ve Sağlık BroĢürü 

Değerlendirme Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

12 Ağustos 2012 Panel 

ATO-KESK-DĠSK-TMMOB 
“SavaĢa Hayır” 

 

Ankara Serbest 

Muhasebeciler ve Mali 
MüĢavirler Odası 

15 Ağustos 2012 Toplantı 
1 Eylül Mitingi – 

Örgütlerle Toplantı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

27 Ağustos 2012 Toplantı 

Su ve Sağlık ÇalıĢma 
Grubu Toplantısı  

 

Odamız Toplantı Salonu 

7 Eylül 2012 Toplantı 
12 Eylül Utanç Müzesi  

“12 Eylül Cezaevleri‟nde 
Sürüyor Hala” 

 

Çankaya Belediyesi 
ÇağdaĢ Sanatlar Merkezi 

20 Eylül 2012 Toplantı 
Su ve Sağlık ÇalıĢma 

Grubu Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

24 Eylül 2012 Toplantı 

Halk Sağlığı Gezici Eğitim 

Odamız Toplantı Salonu 
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Semineri Heyeti 

Toplantısı 

 

27 Eylül 2012 Toplantı 

Su ve Sağlık ÇalıĢma 
Grubu Toplantısı  

 

Odamız Toplantı Salonu 

28 Eylül 2012 Toplantı 
Nükleer SavaĢ KarĢıtı 

Platform EĢgüdüm 

Toplantısı 
 

Elektrik Mühendisleri 
Odası 

4 Ekim 2012 Toplantı 
Özelde ÇalıĢan Hekimlerle  

 

Odamız Toplantı Salonu 

18 Ekim 2012 Panel 
Su ve Sağlık Paneli 

 

Jeoloji Mühendisleri 
Odası 

30 Ekim 2012 Toplantı 
Açlık Grevleri Konulu 

Toplantı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

16 Kasım 2012 Toplantı: DüĢünce 

Mutfağı 
“EleĢtirel Tıp Tarihi” Dr. 

Ata Soyer 

 

Odamız Toplantı Salonu 

23 Kasım 2012 Toplantı: DüĢünce 

Mutfağı 
“Hatay‟da YaĢananlar” 

Dr. Selim Matkap  

Hatay Tabip Odası 
BaĢkanı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

25 Kasım 2012 Toplantı 
Yönetim Kurulu + SES 

Ankara ġube Toplantısı 
“Hacettepe Eylemi” 

 

Odamız Toplantı Salonu 

8 Aralık 2012 Toplantı: Sunum 
Dr. ġebnem Oğuz  

ĠĢçi Sağlığında Yeniden 
Yapılanma Sürecinde 

ĠĢyeri Hekimlerini Neler 

Bekliyor 
 

Odamız Toplantı Salonu 

8 Aralık 2012 Toplantı 

Ġç Anadolu Bölge Tabip 
Odaları Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

12 Aralık 2012 Örgütlerle Toplantı  

Veteriner Hekimler Odası-

DiĢhekimleri Odası-Eczacı 
Odası-Ankara Barosu-

TMMOB ĠKK 
Anayasada Birliklerle 

Ġlgili Düzenleme 

konusunda ATO‟nun 

Odamız Toplantı Salonu 
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yaptığı çalıĢmanın 

paylaĢılması 

 

15 Aralık 2012 TTB Genel Yönetim 

Kurulu Toplantısı‟na 
Yönetim Kurulumuz 

Katıldı 

 

Barcelo Ankara Altınel 

Otel 
GMK Bulv. No:151 

Maltepe 

18 Aralık 2012 Toplantı 

Birinci Kronik 

Hastalıklarla Mücadele 
Kongresi Ön ÇalıĢma 

Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

20 Aralık 2012 Toplantı-Yemek 

14 Mart Dekanlar 
Yemeği‟ne Dr. H. Özden 

ġener Katıldı 
 

BaĢkent Üniversitesi 

Hastanesi 

20 Aralık 2012 Toplantı 

Çankaya Belediyesi 
BaĢkanı Bülent Tanık ile 

toplantıya Dr. Haluk 
Alagöl, Dr. Bayazıt Ġlhan 

ve Dr. Gülriz EriĢgen 

katıldı 
 

Çankaya Belediyesi 

25 Aralık 2012 TTB Sağlık ÇalıĢanları 

Yemekli Toplantısı 
 

Göksu Restorant 

2 Ocak 2013 Toplantı 
Fotoğraf Atölyesi Kursu 

Katılımcıları ile Toplantı 

Odamız Toplantı Salonu 

5 Ocak 2013 Toplantı 
TTB Türkiye (Büyük) 

Sağlıkçılar Meclisi  

 

AÜTF Hasan Ali Yücel 
Konferans Salonu 

18 Ocak 2013 Toplantı 

Birinci Basamak 

Hekimliğinde Kronik 
Hastalıklarla Mücadele 

Kongresi Değerlendirme 
Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

24 Ocak 2013 Toplantı 
Ergonomi konusunda Dr. 

Ġsmail Saygılı sunum 
yaptı 

Odamız Toplantı Salonu 

28 Ocak 2013 Toplantı 

Birinci Basamak 
Hekimliğinde Kronik 

Hastalıklarla Mücadele 
Kongresi Değerlendirme 

Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

29 Ocak 2013 Toplantı 

Maria Suphi ve Jale Ġsmet 

Anma 

Odamız Toplantı Salonu 
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31 Ocak 2013 Toplantı 

KHB-KÖO ile ilgili Eylem 
Programı OluĢturulması 

konulu toplantı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

5 ġubat 2013 Toplantı 

Birinci Basamak 
Hekimliğinde Kronik 

Hastalıklarla Mücadele 

Kongresi Değerlendirme 
Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

11 ġubat 2013 Toplantı 

Ankara Sağlıkçılar Meclisi 

Düzenleme Kurulu 
Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

14 ġubat 2013 Toplantı 
TTB KHK Toplantısına YK 

Üyelerimiz katıldı 
 

TTB Merkez Konseyi 

16 ġubat 2013 Toplantı 

Antalya Tabip Odası TÖK 
Kahvaltı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

23 ġubat 2013 Toplantı 
Ufuk Üniversitesi Dr. 

Rıdvan Ege Hastanesi 
Asistan Hekimler 

Toplantısı 
 

Ufuk Üniv. Dr. Rıdvan Ege 
Hastanesi Konferans 

Salonu 

27 ġubat 2013 TTB Sağlık Meslek 

Birlikleri Toplantısı‟na YK 
üyelerimiz katıldı 

 

TTB Merkez Konseyi 

28 ġubat 2013 Dr. Nevzat Eren Ulusal 
Halk Sağlığı 13. 

Sempozyumu Düzenleme 

Kurulu Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

28 ġubat 2013 Toplantı  
Asistanlık Eğitimi Konulu 

Toplantı 

 

2 Mart 2013 Toplantı 
ĠĢyeri Hekimliği Ergonomi 

Eğitim Toplantısı 

Prof. Dr. Çağatay Güler 
 

Odamız Toplantı Salonu 

5 Mart 2013 Toplantı 
OSGB Firması Hekimleri 

ile Toplantı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

6 Mart 2013 Toplantı 

Özelde Ücretli ÇalıĢan 

Hekimlerin Sorunları 
Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 
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8 Mart 2013 Toplantı 

SB Dr. Sami Ulus Kadın 

Doğum ve Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesi 
Asistan Hekimlerin 

Sorunları konulu toplantı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

9 Mart 2013 Toplantı 

Birim Temsilcilerimizle 
Kahvaltılı Toplantı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

11 Mart 2013 Panel 
Medyada Hekimler ve 

Sağlık Paneli 
 

Çankaya Belediyesi 
ÇağdaĢ Sanatlar Merkezi 

16 Mart 2013 Panel 

ĠĢçi Sağlığında TaĢeron 
Örgütlenmesi 

 

Petrol-ĠĢ Sendikası 

Salonu 

30 Mart 2013 TTB MK DanıĢma Kurulu  
ve ATO Yönetim Kurulu 

Yemekli Toplantı 

Martı Restorand 

9 Nisan 2013 Toplantı 
Ankara Sağlıkçılar Meclisi 

BileĢenleri ile 17 Nisan ĠĢ 
Bırakma Gündemli 

Toplantı 

Odamız Toplantı 

9 Nisan 2013 Toplantı 
ĠĢçi Sağlığı Meclisi 

Odamız Toplantı Salonu  

9 Nisan 2013 Toplantı 

Uzmanlık Dernekleri ile 
17 Nisan ĠĢ Bırakma 

Gündemli Toplantı 

Odamız Toplantı Salonu  

10 Nisan 2013 Toplantı 
Asistan Hekim Birim 

Temsilcilerimizle Toplantı 

Odamız Toplantı Salonu 

13 Nisan 2013 Toplantı  
Aile Hekimliği Komisyonu 

Spor Sağlığı Raporları 
konulu  

KonuĢmacı: Prof. Dr. Ali 
Murat Zergeroğlu 

Odamız Toplantı Salonu  

15 Nisan 2013 Toplantı 

Ankara Sağlıkçılar Meclisi 
17 Nisan ĠĢ Bırakma 

Gündemli Toplantı 

Odamız Toplantı Salonu 

16 Nisan 2013 Panel 
HÜ Tıp Fakültesi ve 

DiĢhekimliği Fakültesi 
tarafından düzenlenen 

“Asistan Etik Eğitimi” 

konulu panele “Hekim 
Örgütlerinin Etik 

Sorumluluğu”nu 
anlatmak üzere Odamız 

adına Dr. Ġskender Sayek 

katıldı 

HÜ Kültür Merkezi Kırmızı 
Salon 
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19 Nisan 2013 Toplantı 

Denetleme Kurulu 

Odamız Toplantı Salonu 

24 Nisan 2013 Toplantı 

Ankara Onkoloji Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesi 
Asistanları ile Sorunlarını 

değerlendirmek üzere 
toplantı  

Genel Sekreterimiz Dr. A. 

Selçuk Atalay ve Av. 
Ender Büyükçulha‟nın 

katılımıyla 

Odamız Toplantı Salonu 

 

 

Fakülteler Ġntörn Toplantılarımız 

2 Mayıs 2012 HÜTF Halk Sağlığı Ġntörn 

Toplantısı 
 

HÜTF Nusret FiĢek 

Konferans Salonu 

22 Mayıs 2012 AÜTF Halk Sağlığı Ġntörn 

Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

30 Mayıs 2012 Ġntörnlere ATO Tanıtım 

Toplantısı 
 

BaĢkent Üniversitesi 

Hastanesi  
Hasan Telatar Konferans 

Salonu 

11 Haziran 2012 Ġntörnlerle ATO Tanıtım 
Toplantısı 

 

AÜTF Morfoloji Binası 
Abdülkadir Noyan 

Konferans Salonu 

18 Haziran 2012 Ġntörnlerle ATO Tanıtım 
Toplantısı  

 

HÜTF Ġhsan Doğramacı 
Çocuk Hastanesi Yunus 

Müftü Konferans Salonu 

20 Haziran 2012 Ufuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Ġntörnlerle ATO 

Tanıtım Toplantısı  
 

Ufuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanlık Binası 

4. Kat Büyük Derslik 

25 Haziran 2012 Ġntörnlerle ATO Tanıtım 

Toplantısı 
 

GÜTF Dekanlık 6. Kat 

Konferans Salonu 

13 Temmuz 2012 AÜTF Halk Sağlığı Ġntörn 

Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

13 Ağustos 2012 AÜTF Halk Sağlığı Ġntörn 
Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

14 Ağustos 2012 HÜTF Halk Sağlığı Ġntörn 
Toplantısı 

 

HÜTF Nusret FiĢek 
Konferans Salonu 

3 Eylül 2012 HÜTF Halk Sağlığı Ġntörn 
Toplantısı 

 

HÜTF Nusret FiĢek 
Konferans Salonu 

15 Ekim 2012 AÜTF Halk Sağlığı Ġntörn 
Toplantısı  

 

Odamız Toplantı Salonu 
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1 Kasım 2012 HÜTF Halk Sağlığı Ġntörn 

Toplantısı  

 

HÜTF Nusret FiĢek 

Konferans Salonu 

19 Kasım 2012 AÜTF Halk Sağlığı Ġntörn 

Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

20 Aralık 2012 Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Halk Sağlığı 
Ġntörn Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

2 Ocak 2013 HÜTF Halk Sağlığı Ġntörn 
Toplantısı 

 

HÜTF Nusret FiĢek 
Konferans Salonu 

14 Ocak 2013 Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Halk Sağlığı 

Ġntörn Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

18 ġubat 2013 AÜTF Halk Sağlığı Ġntörn 

Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

1 Mart 2013 HÜTF Halk Sağlığı Ġntörn 

Toplantısı 
 

HÜTF Nusret FiĢek 

Konferans Salonu 

18 Mart 2013 AÜTF Halk Sağlığı Ġntörn 

Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

16 Nisan 2013 AÜTF Halk Sağlığı Ġntörn 
Toplantısı 

Odamız Toplantı Salonu  

 

Hastanelerde GerçekleĢtirilen ġiddet Toplantılarımız 

10 Mayıs 2012 Hastane Toplantısı ġiddet 
Konulu 

Özel Akay Hastanesi  

 

Hastane Konferans 
Salonu 

11 Mayıs 2012 Hastane Toplantısı ġiddet 

Konulu 

Atatürk Göğüs 
Hastalıkları ve Göğüs 

Cerrahisi Eğitim ve 
AraĢtırma Hastanesi  

 

Hastane Konferans 

Salonu 

16 Mayıs 2012 Hastane Toplantısı ġiddet 
Konulu 

Dr. Zekai Tahir Burak 
Kadın Hastalıkları Eğitim 

ve AraĢtırma Hastanesi  

 

Hastane Konferans 
Salonu 

17 Mayıs 2012 Hastane Toplantısı ġiddet 

Konulu 
Özel Medicana 

International Ankara 

Hastanesi 
 

Hastane Konferans 

Salonu 

21 Mayıs 2012 Hastane Toplantısı ġiddet 

Konulu  

Hastane Konferans 

Salonu 
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SB Türkiye Yüksek Ġhtisas 

Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesi  
 

23 Mayıs 2012 Hastane Toplantısı ġiddet 
Konulu 

Özel Bayındır Söğütözü 

Hastanesi 
 

Hastane Konferans 
Salonu 

25 Mayıs 2012 Hastane Toplantısı ġiddet 

Konulu 
Dr. Abdurahman 

Yurtarslan Ankara 
Onkoloji Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesi  
 

Hastane Konferans 

Salonu 

28 Mayıs 2012 Hastane Toplantısı ġiddet 

Konulu 
HÜTF Ġhsan Doğramacı 

Çocuk Hastanesi  

 

Hastane Konferans 

Salonu 

30 Mayıs 2012 Hastane Toplantısı ġiddet 

Konulu 
Ufuk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Dr. Rıdvan Ege 

Sağlık AraĢtırma ve 
Uygulama Merkezi  

 

5. Kat Konferans Salonu 

1 Haziran 2012 Hastane Toplantısı ġiddet 
Konulu 

SB Dr. Sami Ulus Kadın 
Doğum, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesi  
 

Hastane Konferans 
Salonu 

5 Haziran 2012 Hastane Toplantısı ġiddet 
Konulu 

BaĢkent Üniversitesi 

Hastanesi  
 

Hasan Telatar Konferans 
Salonu 

6 Haziran 2012 Hastane Toplantısı ġiddet 

Konulu 
TDV Özel 29 Mayıs 

Hastanesi  
 

Hastane Konferans 

Salonu 

6 Haziran 2012 Hastane Toplantısı ġiddet 

Konulu  
Özel TOBB ETÜ Hastanesi  

 

Hastane  

Konferans Salonu 

7 Haziran 2012 Hastane Toplantısı ġiddet 
Konulu  

AÜTF Ġbn-i Sina 
Hastanesi  

 

Hasan Ali Yücel 
Konferans Salonu 

11 Haziran 2012 Hastane Toplantısı ġiddet 
Konulu 

Özel HRS Ankara Kadın 
Hastanesi 

Hastane Toplantı Salonu 



 

 
156 

 

12 Haziran 2012 Hastane Toplantısı ġiddet 

Konulu  
SB Ankara Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları Hematoloji 
Onkoloji Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesi  

 

Hastane Seminer Salonu 

14 Haziran 2012 Hastane Toplantısı ġiddet 

Konulu 

Özel Ankara Güven 
Hastanesi 

 

Hastane Toplantı Salonu 

14 Haziran 2012 Hastane Toplantısı ġiddet 

Konulu  

AÜTF Cebeci Hastanesi  
 

50. Yıl Anfisi 

14 Haziran 2012 Hastane Toplantısı ġiddet 

Konulu  
SB Ankara Meslek 

Hastalıkları Hastanesi  
 

Hastane Seminer Salonu 

20 Haziran 2012 Mamak Eğitim ve 

AraĢtırma Sağlık Grup 
BaĢkanlığı Toplantısı 

ġiddet Konulu  
 

Gülveren AÇSAP/AP 

Merkezi 
Toplantı Salonu 

21 Haziran 2012 Hastane Toplantısı ġiddet 

Konulu  
Özel Akropol Hastanesi  

 

Hastane Konferans 

Salonu 

2 Temmuz 2012 Hastane Toplantısı ġiddet 
Konulu 

 

GÜTF 75. Yıl Konferans 
Salonu 

 

 

Kurultaylar – Sempozyumlar - ÇalıĢtaylar 

22–23 Eylül 2012 Sempozyum 

Birinci Basamak Ġçin 

Temel Geriatri 
Sempozyumu 

 

AÜTF 50. Yıl Anfisi 

8–11 Kasım 2012 17. Pratisyen Hekimlik 
Kongresi‟ne Odamız Üyesi 

Dr. Birhan Altay‟ın 
Katılımı Sağlandı 

 

Aydın/KuĢadaĢı 

19 – 20  Ocak 2013 TTB Özel Hekimlik 
ÇalıĢtayı‟na katılım 

“Sağlıkta DönüĢümün 10. 
Yılı CEO Düzeninde Hekim 

Olmak” 

 

Ġstanbul 

16 Mart 2013 Kurultay AÜTF Ġbn-i Sina Hastanesi 
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II. Ulusal Ġntörn Kurultayı 

 

Hasan Ali Yücel Konferans 

Salonu 

19  – 21 Nisan 2013 Kongre 
Birinci Basamak 

Hekimliğinde Kronik 
Hastalıklarla Mücadele 

Kongresi 

 

Ankara Crowne Plaza Otel 

 

Mezuniyet Törenleri 

18 Haziran 2012 AÜTF Mezuniyet Töreni 

 

AÜTF Morfoloji Binası 

22 Haziran 2012 BaĢkent Üniv. Tıp Fak. 

Mezuniyet Töreni 
 

BaĢkent Üniversitesi 

Bağlıca Kampüsü 

26 Haziran 2012 GÜTF Mezuniyet Töreni 

 

Congresium - Söğütözü 

27 Haziran 2012 HÜTF Mezuniyet Töreni 
 

HÜTF Açık Anfi 

29 Haziran 2012 Ufuk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Mezuniyet 
Töreni 

 

Ufuk Üniversitesi 

Kampüsü 

 

Yönetim – Komisyon – Onur Kurulu Toplantıları 

11 Nisan 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

16 Nisan 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

17 Nisan 2012 Komisyon Toplantısı 
Aile Hekimliği Komisyonu  

Odamız Toplantı Salonu 

18 Nisan 2012 Komisyon Toplantısı 

Halk Sağlığı Komisyonu  

Odamız Toplantı Salonu 

19 Nisan 2012 Komisyon Toplantısı 

Asistan Hekim Komisyonu  

 

Odamız Toplantı Salonu 

19 Nisan 2012 Komisyon Toplantısı 

Ġnsan Hakları Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

19 Nisan 2012 Onur Kurulu Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

24 Nisan 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

25 Nisan 2012 Komisyon Toplantısı 

Aile Hekimliği Komisyonu   
 

Odamız Toplantı Salonu 

26 Nisan 2012 Komisyon Toplantısı 
Emekli Hekimler ÇalıĢma 

Grubu  

 

Odamız Toplantı Salonu 

30 Nisan 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı  

 

Odamız Toplantı Salonu 

7 Mayıs 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı Odamız Toplantı Salonu 
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8 Mayıs 2012 Komisyon Toplantısı 

ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢyeri 
Hekimliği Komisyonu  

 

Odamız Toplantı Salonu 

9 Mayıs 2012 Komisyon Toplantısı 
Halk Sağlığı Komisyonu  

 

Odamız Toplantı Salonu 

9 Mayıs 2012 Komisyon Toplantısı 
Asistan Hekim Komisyonu  

 

Odamız Toplantı Salonu 

9 Mayıs 2012 Komisyon Toplantısı 

Aile Hekimliği Komisyonu  

 

Odamız Toplantı Salonu 

10 Mayıs 2012 Komisyon Toplantısı 

Emekli Hekimler ÇalıĢma 

Grubu Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

10 Mayıs 2012 Komisyon Toplantısı 
Ġnsan Hakları Komisyonu  

 

Odamız Toplantı Salonu 

10 Mayıs 2012 Onur Kurulu Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

14 Mayıs 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı  

 

Odamız Toplantı Salonu 

15 Mayıs 2012 Komisyon Toplantısı 

Kültür Sanat Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

17 Mayıs 2012 Komisyon Toplantısı 

Ġnsan Hakları Komisyonu  

 

Odamız Toplantı Salonu 

21 Mayıs 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı  

 

Odamız Toplantı Salonu 

22 Mayıs 2012 Komisyon Toplantısı 
Kültür-Sanat Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

23 Mayıs 2012 Komisyon Toplantısı 
Halk Sağlığı Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

23 Mayıs 2012 Komisyon Toplantısı 
Aile Hekimliği Komisyonu  

Odamız Toplantı Salonu 

24 Mayıs 2012 Komisyon Toplantısı 
Emekli Hekimler ÇalıĢma 

Grubu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

28 Mayıs 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

30 Mayıs 2012 Komisyon Toplantısı 
Aile Hekimliği Komisyonu   

 

Odamız Toplantı Salonu 

31 Mayıs 2012 Komisyon Toplantısı 
Ġnsan Hakları Komisyonu  

 

Odamız Toplantı Salonu 

31 Mayıs 2012 Onur Kurulu Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

31 Mayıs 2012 Komisyon Toplantısı 
Kadın Komisyonu 

Odamız Toplantı Salonu 
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4 Haziran 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

6 Haziran 2012  Komisyon Toplantısı 

TÖK “Gözaltılar”  

 

Odamız Toplantı Salonu 

6 Haziran 2012 Komisyon Toplantısı 

Aile Hekimliği Komisyonu  

 

Odamız Toplantı Salonu 

6 Haziran 2012 Komisyon Toplantısı 

ĠĢçi Sağlığı ĠĢ Güvenliği 
Toplantısı  

 

Odamız Toplantı Salonu 

7 Haziran 2012 Komisyon Toplantısı 
Ġnsan Hakları Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

7 Haziran 2012  Komisyon Toplantısı  
Emekli Hekimler ÇalıĢma 

Grubu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

7 Haziran 2012  Komisyon Toplantısı 

Kadın Komisyonu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

11 Haziran 2012 Yönetim Kurulu ve TTB 

Büyük Kongre Delegeleri 
Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu   

12 Haziran 2012  Komisyon Toplantısı 
Kültür – Sanat Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

13 Haziran 2012 Komisyon Toplantısı 
Halk Sağlığı Komisyonu  

 

Odamız Toplantı Salonu 

13 Haziran 2012 Yönetim Kurulu ve 
Komisyonlar 2012-2014 

Değerlendirme Toplantısı  
 

Odamız Toplantı Salonu 

14 Haziran 2012  Onur Kurulu Toplantısı  

 

Odamız Toplantı Salonu 

15 Haziran 2012 Komisyon Toplantısı 

Kültür – Sanat Komisyonu  

ġiir ve Müzik Dinletisi 
 

Odamız Toplantı Salonu 

18 Haziran 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

20 Haziran 2012 Komisyon Toplantısı 

Aile Hekimliği Komisyonu  
 

Odamız Toplantı Salonu 

25 Haziran 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı  

 

Odamız Toplantı Salonu 

28 Haziran 2012 Komisyon Toplantısı 

Ġnsan Hakları Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

2 Temmuz 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı  

 

Odamız Toplantı Salonu 

4 Temmuz 2012 Komisyon Toplantısı 
Halk Sağlığı Komisyonu 

Odamız Toplantı Salonu 
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4 Temmuz 2012 Komisyon Toplantısı 

Aile Hekimliği Komisyonu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

4 Temmuz 2012 Komisyon Toplantısı 

ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢyeri 
Hekimliği Komisyonu 

Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

5 Temmuz 2012 Komisyon Toplantısı 

Kadın Komisyonu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

5 Temmuz 2012 Onur Kurulu Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

9 Temmuz 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

11 Temmuz 2012 Komisyon Toplantısı 
ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢyeri 

Hekimliği Komisyonu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

11 Temmuz 2012 Komisyon Toplantısı 

HP Yayın Kurulu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

12 Temmuz 2012 Komisyon Toplantısı 

Ġnsan Hakları Komisyonu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

16 Temmuz 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

18 Temmuz 2012 Komisyon Toplantısı 

Halk Sağlığı Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

19 Temmuz 2012 Onur Kurulu Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

23 Temmuz 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı  
 

Odamız Toplantı Salonu 

1 Ağustos 2012  Komisyon Toplantısı 

Aile Hekimliği Komisyonu  

Odamız Toplantı Salonu 

2 Ağustos 2012 Komisyon Toplantısı  

Ġnsan Hakları Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

6 Ağustos 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı  

 

Odamız Toplantı Salonu 

7 Ağustos 2012 Komisyon Toplantısı 
ĠĢyeri Hekimliği 

Komisyonu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

16 Ağustos 2012 Onur Kurulu Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

22 Ağustos 2012 Komisyon Toplantısı 

HP Yayın Kurulu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

23 Ağustos 2012 Komisyon Toplantısı  

Aile Hekimliği Komisyonu  

Odamız Toplantı Salonu 

27 Ağustos 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı  
 

Odamız Toplantı Salonu 

29 Ağustos 2012 Komisyon Toplantısı 

Ġnsan Hakları Komisyonu 

Odamız Toplantı Salonu 
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3 Eylül 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

5 Eylül 2012 Komisyon Toplantısı 

Asistan Hekim Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

5 Eylül 2012 Komisyon Toplantısı 

HP Yayın Kurulu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

10 Eylül 2012 YK Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

11 Eylül 2012 ATO Yönetim ve TTB 
Yönetim Ortak Toplantısı  

 

Odamız Toplantı Salonu 

12 Eylül 2012 Komisyon Toplantısı 
HP Yayın Kurulu  

 

Odamız Toplantı Salonu 

13 Eylül 2012 Komisyon Toplantısı 

Ġnsan Hakları Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

19 Eylül 2012 Komisyon Toplantısı 

ĠĢyeri Hekimliği 

Komisyonu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

20 Eylül 2012 Komisyon Toplantısı 
Ġnsan Hakları Komisyonu  

 

Odamız Toplantı Salonu 

20 Eylül 2012 Komisyon Toplantısı 
Kadın Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

20 Eylül 2012 Onur Kurulu Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

25 Eylül 2012 Komisyon Toplantısı 

Kültür – Sanat Komisyonu  
 

Odamız Toplantı Salonu 

25 Eylül 2012 ATO Yönetim + TTB MK 

Ortak Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

26 Eylül 2012 Komisyon Toplantısı 

Aile Hekimliği Komisyonu  

Odamız Toplantı Salonu 

27 Eylül 2012 Komisyon Toplantısı 

Emekli Hekim Komisyonu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

27 Eylül 2012 Komisyon Toplantısı 

Sağlık Politikaları 
 

Odamız Toplantı Salonu 

1 Ekim 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

4 Ekim 2012 Komisyon Toplantısı 

Ġnsan Hakları Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

4 Ekim 2012  Komisyon Toplantısı 

Kadın Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

9 Ekim 2012 Komisyon Toplantısı 

Kültür-Sanat Komisyonu 
 

Odamız Toplantı Salonu 
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10 Ekim 2012 Komisyon Toplantısı 

HP Yayın Kurulu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

11 Ekim 2012 Komisyon Toplantısı 

Kadın Komisyonu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

15 Ekim 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

18 Ekim 2012 Komisyon Toplantısı 
Ġnsan Hakları Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

22 Ekim 2012 Komisyon Toplantısı 

Ġnsan Hakları Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

22 Ekim 2012 Komisyon Toplantısı 

Sağlık Politikaları 

Komisyonu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

23 Ekim 2012 Komisyon Toplantısı 
ĠĢyeri Hekimliği 

Komisyonu  

 

Odamız Toplantı Salonu 

30 Ekim 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı 

 

TTB Merkez Konseyi 

31 Ekim 2012 Komisyon Toplantısı 
Aile Hekimliği Komisyonu  

Odamız Toplantı Salonu 

31 Ekim 2012 Komisyon Toplantısı 

Halk Sağlığı Komisyonu  
 

Odamız Toplantı Salonu 

1 Kasım 2012 Komisyon Toplantısı 

Kadın Komisyonu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

5 Kasım 2012 Komisyon Toplantısı 

Sağlık Politikaları 
Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

5 Kasım 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

6 Kasım 2012 Komisyon Toplantısı 
ĠĢyeri Hekimliği 

Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

7 Kasım 2012 Komisyon Toplantısı 

HP Yayın Kurulu  

Odamız Toplantı Salonu 

8 Kasım 2012 Komisyon Toplantısı 
Ġnsan Hakları Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

12 Kasım 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

13 Kasım 2012 Komisyon Toplantısı 
ĠĢyeri Hekimliği 

Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

14 Kasım 2012 Komisyon Toplantısı 

Halk Sağlığı Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

15 Kasım 2012 Komisyon Toplantısı Odamız Toplantı Salonu 
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Ġnsan Hakları Komisyonu 

 

19 Kasım 2012 Yönetim Kurulu + 
Komisyon BaĢkanları 

Toplantısı 
2012-2014 Dönemi 

Değerlendirme 

 

Odamız Toplantı Salonu 

20 Kasım 2012 Komisyon Toplantısı 

ĠĢyeri Hekimliği 

Komisyonu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

21 Kasım 2012 Komisyon Toplantısı 
Aile Hekimliği Komisyonu  

Odamız Toplantı Salonu 

21 Kasım 2012 Komisyon Toplantısı 

HP Yayın Kurulu  
 

Odamız Toplantı Salonu 

27 Kasım 2012 Komisyon Toplantısı 

ĠĢyeri Hekimliği 
Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

27 Kasım 2012 Komisyon Toplantısı 
Kültür – Sanat Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

29 Kasım 2012 Komisyon Toplantısı 
Aile Hekimliği Komisyonu  

Odamız Toplantı Salonu 

29 Kasım 2012 Komisyon Toplantısı 
Kadın Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

3 Aralık 2012 Komisyon Toplantısı 
TÖK Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

3 Aralık 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

6 Aralık 2012 Komisyon Toplantısı 

Ġnsan Hakları Komisyonu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

6 Aralık 2012 Komisyon Toplantısı 

ĠĢyeri Hekimliği 
Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

6 Aralık 2012 Onur Kurulu Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

10 Aralık 2012 Komisyon Toplantısı 
Asistan Hekim Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

10 Aralık 2012 ATO Yönetim Kurulu ve 
Komisyonlar Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

11 Aralık 2012 Komisyon Toplantısı 
TÖK  

 

Odamız Toplantı Salonu 

11 Aralık 2012 Komisyon Toplantısı 
ĠĢyeri Hekimliği 

Komisyonu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

12 Aralık 2012 Komisyon Toplantısı Odamız Toplantı Salonu 
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Aile Hekimliği Komisyonu  

 

17 Aralık 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

18 Aralık 2012 Komisyon Toplantısı 

ĠĢyeri Hekimliği 
Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

18 Aralık 2012 Komisyon Toplantısı 
Kültür – Sanat Komisyonu  

 

Odamız Toplantı Salonu 

19 Aralık 2012 Komisyon Toplantısı 

HP Yayın Kurulu  

 

Odamız Toplantı Salonu 

21 Aralık 2012 Komisyon Toplantısı 

TÖK  

Odamız Toplantı Salonu 

24 Aralık 2012 Yönetim Kurulu Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

27 Aralık 2012 Onur Kurulu Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

28 Aralık 2012 Komisyon Toplantısı 

TÖK  

Odamız Toplantı Salonu 

7 Ocak 2013 Yönetim Kurulu Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

9 Ocak 2013 Komisyon Toplantısı 

Aile Hekimliği Komisyonu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

9 Ocak 2013 Komisyon Toplantısı 

Asistan Hekim Komisyonu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

11 Ocak 2013 Komisyon Toplantısı 
ĠĢyeri Hekimliği 

Komisyonu  

 

Odamız Toplantı Salonu 

12 Ocak 2013 ATO Yönetim Kurulu + 

Özelde ÇalıĢan Birim 

Temsilcileri + Özel 
Hekimlik Komisyonu 

Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

13 Ocak 2013 Komisyon Toplantısı 

Asistan Hekim Komisyonu 
Kahvaltılı Toplantı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

14 Ocak 2013 ATO Yönetim Kurulu + 
Komisyonlar Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

15 Ocak 2013 Komisyon Toplantısı 
ĠĢyeri Hekimliği 

Komisyonu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

15 Ocak 2013 Komisyon Toplantısı 

Sağlık Politikaları 
Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

16 Ocak 2013 Komisyon Toplantısı 
Pratisyen Hekim 

Odamız Toplantı Salonu 
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Komisyonu 

 

16 Ocak 2013 Komisyon Toplantısı 
HP Yayın Kurulu  

Odamız Toplantı Salonu 

17 Ocak 2013 Onur Kurulu Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

21 Ocak 2013 ATO Komisyonlar + 

Yönetim Kurulu Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

22 Ocak 2013 Komisyon Toplantısı 

ĠĢyeri Hekimliği 
Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

22 Ocak 2013 Komisyon Toplantısı 
Kültür – Sanat Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

24 Ocak 2013 Komisyon Toplantısı 
Ġnsan Hakları Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

28 Ocak 2013 Yönetim Kurulu Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

30 Ocak 2013 Komisyon Toplantısı 

Aile Hekimliği Komisyonu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

4 ġubat 2013 Yönetim Kurulu Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

5 ġubat 2013 Komisyon Toplantısı 

Kadın Komisyonu  

Odamız Toplantı Salonu 

6 ġubat 2013 Komisyon Toplantısı 
Kültür – Sanat Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

11 ġubat 2013 ATO Yönetim Kurulu + 

Komisyonlar Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

12 ġubat 2013 Komisyon Toplantısı 

ĠĢyeri Hekimliği 

Komisyonu  

Odamız Toplantı Salonu 

12 ġubat 2013 Komisyon Toplantısı 

Kültür – Sanat Komisyonu  

Odamız Toplantı Salonu 

16 ġubat 2013 Komisyon Toplantısı 
Kadın Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

18 ġubat 2013 Yönetim Kurulu Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

19 ġubat 2013 Komisyon Toplantısı 

Kültür – Sanat Komisyonu  
 

Odamız Toplantı Salon 

20 ġubat 2013 Komisyon Toplantısı 
Aile Hekimliği Komisyonu  

Odamız Toplantı Salonu 

20 ġubat 2013 Komisyon Toplantısı 

HP Yayın Kurulu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

21 ġubat 2013 Onur Kurulu Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

22 ġubat 2013 Komisyon Toplantısı 

TÖK  

Odamız Toplantı Salonu 

25 ġubat 2013 ATO Yönetim Kurulu + Odamız Toplantı Salonu 
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Komisyonlar Toplantısı 

 

26 ġubat 2013 Komisyon Toplantısı 
ĠĢyeri Hekimliği 

Komisyonu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

1 Mart 2013 Komisyon Toplantısı 

TÖK  

Odamız Toplantı Salonu 

5 Mart 2013 Komisyon Toplantısı 
Kültür – Sanat Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

6 Mart 2013 Komisyon Toplantısı 

Aile Hekimliği Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

7 Mart 2013 Komisyon Toplantısı 

Ġnsan Hakları Komisyonu  

 

Odamız Toplantı Salonu 

8 Mart 2013 Komisyon Toplantısı 

TÖK  
 

Odamız Toplantı Salonu 

12 Mart 2013 Komisyon Toplantısı 

ĠĢyeri Hekimliği 
Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

18 Mart 2013 Yönetim Kurulu Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

20 Mart 2013 Komisyon Toplantısı  

HP Yayın Kurulu  

Odamız Toplantı Salonu 

21 Mart 2013 Komisyon Toplantısı 

Sağlık Politikaları 

Komisyonu “Asistan 
Hekim Eğitimi” 

 

Odamız Toplantı Salonu 

21 Mart 2013 Onur Kurulu Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

21 Mart 2013 Komisyon Toplantısı 
Kadın Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

22 Mart 2013 Komisyon Toplantısı 
Kadın Komisyonu 

Odamız Toplantı Salonu 

22 Mart 2013 Komisyon Toplantısı 

TÖK 

Odamız Toplantı Salonu 

25 Mart 2013 Yönetim Kurulu Toplantısı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

27 Mart 2013 Komisyon Toplantısı 
Aile Hekimliği Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

29 Mart 2013 Komisyon Toplantısı 
TÖK  

 

Odamız Toplantı Salonu 

1 Nisan 2013 Yönetim Kurulu Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

2 Nisan 2013 Komisyon Toplantısı 

Kültür – Sanat Komisyonu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

3 Nisan 2013 Komisyon Toplantısı 
ĠĢyeri Hekimliği 

Odamız Toplantı Salonu 
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Komisyonu 

 

4 Nisan 2013 Komisyon Toplantısı 
Emekli Hekim Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

4 Nisan 2013 Komisyon Toplantısı 
Ġnsan Hakları Komisyonu  

 

Odamız Toplantı Salonu 

5 Nisan 2013 Komisyon Toplantısı 
TÖK 

Odamız Toplantı Salonu 

8 Nisan 2013 Yönetim Kurulu Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

10 Nisan 2013 Komisyon Toplantısı 

Aile Hekimliği Komisyonu 

Odamız Toplantı Salonu 

11 Nisan 2013 Onur Kurulu Toplantısı 
 

Odamız Toplantı Salonu 

11 Nisan 2013 Komisyon Toplantısı 
Ġnsan Hakları Komisyonu 

Odamız Toplantı Salonu 

11 Nisan 2013 Komisyon Toplantısı 

Emekli Hekim Komisyonu 

Odamız Toplantı Salonu 

16 Nisan 2013 Komisyon Toplantısı 
Kültür – Sanat Komisyonu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

18 Nisan 2013 Komisyon Toplantısı 

Kadın Komisyonu 

Odamız Toplantı Salonu 

18 Nisan 2013 Komisyon Toplantısı 
Sağlık Politikaları 

Komisyonu 

Odamız Toplantı Salonu 

 

Miting – YürüyüĢ - Eylem 

19 Nisan 2012 YürüyüĢ 

Dr. Ersin Arslan‟ın 

Katledilmesi Eylemi 
 

Numune Hastanesi 

Bahçesi‟nde Toplanma ve 

Sağlık Bakanlığı‟na 
YürüyüĢ 

1 Mayıs 2012 Miting 
1 Mayıs ĠĢçi ve 

Emekçilerin Bayramı 

Mitingi‟ne katılım 
 

Sıhhıye Meydanı 

1 Eylül 2012 Miting  

1 Eylül Dünya BarıĢ Günü 
Mitingi 

 

Toros Sok. BuluĢma Kolej 

Meydanı‟na YürüyüĢ 

20 Ocak 2013 Miting 

Suriye”ye Emperyalist 

Mücadeleye Hayır 
Mitingine katılım 

Kolej 

30 Kasım 2012 HÜTF Eylemi 

 

HÜTF Heykel Önü 

4 Aralık 2012 ĠĢ Bırakma 

ALO 184/YETTĠ ARTIK, 

ÇIK DEVREDEN 

Acil Servisler DıĢında ĠĢ 

Bırakma 

27 Aralık 2012 ODTÜ‟lü Öğrencilerin 

Yanındayız 
 

ODTÜ Kampüsü‟nden 

Devrim Stadyumuna 
YürüyüĢ 
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17 Nisan 2013 ĠĢ Bırakma 

Dr. Ersin Arslan‟ın Ölüm 

Yıldönümü G(ö)revdeyiz 

AÜTF Ġbn-i Sina 

Hastanesi Önü 

 

Yönetim Kurulumuza Yapılan Ziyaretler 

16 Nisan 2012 
Randevu 

Ziyaret 
ĠĢçi Filmleri Festivali 

Düzenleme Komitesi 

Mustafa Eberliköse Genel 
Sekreterimiz Dr. A. Selçuk 

Atalay‟ı Ziyaret etti 

Odamız Toplantı Salonu 

30 Nisan 2012 Ziyaret 
Halkevleri Genel Merkezi  

Yönetim Kurulumuzu 
Ziyaret etti 

Odamız Toplantı Salonu 

30 Nisan 2012 Ziyaret 

DiĢhekimleri Odası 
Yönetim Kurulumuzu 

Ziyaret etti 

Odamız Toplantı Salonu 

7 Mayıs 2012 Ziyaret 
Türkiye Genç ĠĢadamları 

Derneği Yönetim 
Kurulumuzu Ziyaret etti 

Odamız Toplantı Salonu 

10 Mayıs 2012 Ziyaret 

Ankara Aydın Sanatçı 
GiriĢimi  

Yönetim Kurulumuzu 
Ziyaret etti 

Odamız Toplantı Salonu 

14 Mayıs 2012 Ziyaret 

Sağlık-Sen Ankara 1 Nolu 
ġube BaĢkan ve Yönetim 

Kurulu üyeleri  

Yönetim Kurulumuzu 
Ziyaret etti 

Odamız Toplantı Salonu 

18 Haziran 2012 Ziyaret 
Tek-Gıda ĠĢ Sendikası 

Yönetim Kurulumuza 

Tekel ĠĢçilerine VermiĢ 
Olduğumuz Destekten 

Dolayı TeĢekkür 
Ziyaretinde Bulundu 

Odamız Toplantı Salonu 

4 Temmuz 2012 Ziyaret 

Pratisyen Hekim Derneği 
ve Geriatri Derneği  

“Ortak Bilimsel Toplantı” 
konulu Oda BaĢkanımız 

Dr. H. Özden ġener‟i 

Ziyaret etti 

Odamız Toplantı Salonu 

27 Ağustos 2012 Ziyaret 

EMO Ankara ġube 

Yönetim Kurulu Yönetim 
Kurulumuzu Ziyaret etti 

Odamız Toplantı Salonu 

1 Ekim 2012 Ziyaret 

Çankaya Kent Konseyi 
Yöneticileri Yönetim 

Odamız Toplantı Salonu 
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Kurulumuzu Ziyaret etti 

 

3 Aralık 2012 Ziyaret 
KÜBA Dostluk Derneği 

“KÜBA Gezisi” konulu 
Yönetim Kurulumuzu 

ziyaret etti 

Odamız Toplantı Salonu 

13 Mart 2013 Ziyaret 
BDP Ankara Ġl EĢ BaĢkanı 

Ahmet Aday “Nevruz 

Kutlamaları” konulu 
Genel Sekreterimiz Dr. 

Selçuk Atalay‟ı ziyaret 
etti 

 

Odamız Toplantı Salonu 

14 Mart 2013 Ziyaret 
CHP Ankara Ġl Kadın 

Kolları Yönetim Kurulu 
Üyeleri “14 Mart Tıp 

Bayramı Kutlaması” 

konulu Oda BaĢkanımız 
Dr. H. Özden ġener‟i 

ziyaret etti 

Odamız Toplantı Salonu 

10 Nisan 2013 Ziyaret 

CHP Ġzmir Milletvekili 

Prof. Dr. Hülya Güven 
“Emekli Aylıkları” konulu 

Oda BaĢkanımız Dr. H. 
Özden ġener‟i ziyaret etti 

Odamız Toplantı Salonu 

 

Yönetim Kurulumuzun Yaptığı Ziyaretler 

6 Haziran 2012 Ziyaret 
Ankara Ġl Sağlık Müdürü 

Dr. Seracettin Çom “Etlik 

Ġhtisas Hastanesi” konulu 
Yönetim Kurulumuzca 

ziyaret edildi 

Ankara Ġl Sağlık 
Müdürlüğü 

15 Haziran 2012 Ziyaret 

Ankara Barosu BaĢkanı 

Av. Metin Feyzioğlu 
“Meslek Birlikleri” konulu 

Makamında Ziyaret edildi 
 

Ankara Barosu 

27 Haziran 2012 Ziyaret 

Oda BaĢkanımız Dr. H. 
Özden ġener Sağlık 

Müdürü Dr. Seracettin 
Çom‟u SB Etlik Ġhtisas 

Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesi‟nin Durumu 
Konulu Makamında 

Ziyaret etti 

Sağlık Müdürlüğü 

28 Haziran 2012 Ziyaret 
Emekli Hekim Komisyonu 

Talepleri ile ilgili  
 Ankara Hekimevi Müdürü 

Hekimevi 



 

 
170 

Makamında Ziyaret edildi 

26 Temmuz 2012 Ziyaret 

Tutuklu Tıp Öğrencileri 
Sincan Cezaevi‟nde 

Yönetim Kurulumuzca 
Ziyaret edildi 

Sincan Cezaevi 

6 Eylül 2012 Ziyaret 

Yönetim Kurulumuz 
Ankara DiĢhekimleri 

Odası Yönetim Kurulu‟nu 

Ziyaret etti 

DiĢhekimleri Odası 

8 Ekim 2012 Ziyaret  

Yönetim Kurulumuz SES 
Ankara ġube 

Yöneticilerini Ziyaret etti 

SES Ankara ġube 

17 Ekim 2012  Ziyaret 
Ankara Ġl Sağlık Müdürü 

Dr. Seracettin Çom 

Makamında “Etlik Ġhtisas 
Hastanesi” konulu Dr. H. 

Özden ġener tarafından 
Ziyaret edildi 

Sağlık Müdürlüğü 

6 Kasım 2012 Ziyaret 

BaĢkent Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Haldun Müderrisoğlu, 
Oda BaĢkanımız Dr. H. 

Özden ġener ve Dr. Sarp 

Saraç tarafından 
Makamında Ziyaret edildi 

BaĢkent Üniversitesi Tıp 

Fakültesi  

7 Kasım 2012 Ziyaret 
Ufuk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Emin Tekeli, Oda 
BaĢkanımız Dr. H. Özden 

ġener ve Dr. Sarp Saraç 
tarafından Makamında 

Ziyaret edildi 

Ufuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 

1 Aralık 2012 Ziyaret 
Sözcü Gazetesi Yazarı 

Saygı Öztürk Oda 

BaĢkanımız Dr. H. Özden 
ġener “Sağlık Ortamı” 

konulu Sözcü 
Gazetesi‟nde Ziyaret 

edildi 

Sözcü Gazetesi 

26 Aralık 2012 Ziyaret 
Kamu Hastaneleri Birliği 

Ankara Ġkinci Bölge 
Sekreteri Dr. ġerif Serdar 

Mercan Yönetim 

Kurulumuzca Ziyaret 
edildi 

KHB Ankara Ġkinci Bölge 
Sekreterliği 

26 Aralık 2012 Ziyaret 
Kamu Hastaneleri Birliği 

Ankara Birinci Bölge 

Sekreteri Dr. Doğan 
Akdoğan Yönetim 

KHB Ankara Birinci Bölge 
Sekreterliği 
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Kurulumuzca Ziyaret 

edildi 

9 Ocak 2013 Ziyaret 
14 Mart Tıp Bayramı 

GörüĢmeleri Kapsamında 
TBMM BaĢkanı ile 

görüĢmeye Fakülte 

Dekanları ile birlikte Dr. 
Özden ġener katıldı 

TBMM BaĢkanlığı 

TBMM 

24 Ocak 2013 Ziyaret 
SABĠM Daire BaĢkanı 

Ümran Benli ve Sağlığın 
GeliĢtirilmesi Genel 

Müdürü Mine Tuncel 
Yönetim Kurulumuzca 

Ziyaret edildi 

SABĠM 

30 Ocak 2013 Ziyaret 
Evrensel Gazetesi Ziyareti 

Yönetim Kurulumuzca 

“Sağlık Ortamı” konulu 
Ziyaret edildi 

 

Evrensel 

30 Ocak 2013 Ziyaret 

Sol Gazetesi Ziyareti 

Yönetim Kurulumuzca 
“Sağlık Ortamı” konulu 

Ziyaret edildi 
 

Sol Gazetesi 

1 ġubat 2013 Ziyaret 

Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürü Lemi Bilgin 

Yönetim Kurulumuzca 

“ĠĢbirliği” konulu Ziyaret 
edildi 

 

Devlet Tiyatroları 

6 ġubat 2013 Ziyaret 

Aydın Gazetesi Ziyareti 

Yönetim Kurulumuzca 
“Sağlık Ortamı” konulu 

Ziyaret edildi 
 

Aydın Gazetesi 

6 ġubat 2013 Ziyaret 

Ulusal Kanal Ziyareti 
Yönetim Kurulumuzca 

“Sağlık Ortamı” konulu 
Ziyaret edildi 

 

 

Ulusal Kanal 

6 ġubat 2013 Ziyaret 

Birgün Gazetesi Ziyareti 

Yönetim Kurulumuzca 
“Sağlık Ortamı” konulu 

Ziyaret edildi 
 

Birgün Gazetesi 

14 ġubat 2013 Ziyaret 

CHP Ziyareti  
Oda BaĢkanımız Dr. H. 

CHP 
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Özden ġener tarafından 

“Sağlık Ortamı” konulu 

Ziyaret edildi 
 

19 ġubat 2013 Ziyaret 
TBMM Anayasa UzlaĢma 

Komisyonu Üyesi Ahmet 

Ġyimaya (AKP) Ziyareti 
Yönetim Kurulumuz, 

DiĢhekimleri Odası ve 
Veteriner Hekimler Odası 

yetkilileri ile birlikte 

Kamu Kurumu 
Niteliğindeki Meslek 

KuruluĢları Raporu 
konulu Ziyaret edildi 

 

TBMM 

19 ġubat 2013 Ziyaret 
TBMM Anayasa UzlaĢma 

Komisyonu Üyesi Rıza 
Mahmut Türmen (CHP) ve 

Atilla Kart (CHP) Ziyareti 

Yönetim Kurulumuz, 
DiĢhekimleri Odası ve 

Veteriner Hekimler Odası 
yetkilileri ile birlikte 

Kamu Kurumu 
Niteliğindeki Meslek 

KuruluĢları Raporu 

konulu Ziyaret edildi 
 

TBMM 

19 ġubat 2013 Ziyaret 

TBMM Anayasa UzlaĢma 
Komisyonu Üyesi Altan 

Tan (BDP) Ziyareti 
Yönetim Kurulumuz, 

DiĢhekimleri Odası ve 

Veteriner Hekimler Odası 
yetkilileri ile birlikte 

Kamu Kurumu 
Niteliğindeki Meslek 

KuruluĢları Raporu 
konulu Ziyaret edildi 

 

TBMM 

27 ġubat 2013 Ziyaret 
BDP Bingöl Milletvekili 

Ġdris Baluken Ziyareti 

Yönetim Kurulumuz, 
DiĢhekimleri Odası ve 

Veteriner Hekimler Odası 
yetkilileri ile birlikte 

Kamu Kurumu 
Niteliğindeki Meslek 

KuruluĢları Raporu 

konulu Ziyaret edildi 
 

TBMM 

27 ġubat 2013 Ziyaret 

TBMM Anayasa UzlaĢma 

TBMM 
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Komisyonu Üyesi Faruk 

Bal (MHP) Oktay Öztürk 

(MHP) Ziyareti 
Yönetim Kurulumuz, 

DiĢhekimleri Odası ve 
Veteriner Hekimler Odası 

yetkilileri ile birlikte 
Kamu Kurumu 

Niteliğindeki Meslek 

KuruluĢları Raporu 
konulu Ziyaret edildi 

27 ġubat 2013 Ziyaret 

Özel Veni Vidi Mamak 
Hastanesi Hekimleri 

MaaĢlarını Alamamaları 
konulu iĢ bırakma 

sebebiyle Genel 
Sekreterimiz Dr. A. Selçuk 

Atalay tarafından ziyaret 

edildi 
 

Özel Veni Vidi Mamak 

Hastanesi 

27 ġubat 2013 Medya Ziyareti 

ĠHLAS Haber Ajansı 
Ziyareti 

Yönetim Kurulumuzca 
“Sağlık Ortamı” konulu 

Ziyaret edildi 
 

ĠHLAS Haber Ajansı 

27 ġubat 2013 Medya Ziyareti 

TGRT Ziyareti 
Yönetim Kurulumuzca 

“Sağlık Ortamı” konulu 

Ziyaret edildi 
 

TGRT 

27 ġubat 2013 Medya Ziyareti 

Cumhuriyet Gazetesi 
Ziyareti 

Yönetim Kurulumuzca 
“Sağlık Ortamı” konulu 

Ziyaret edildi 
 

Cumhuriyet Gazetesi 

6 Mart 2013 Ziyaret 

14 Mart Tıp Bayramı 
kapsamında 

CumhurbaĢkanı Ziyareti 

 

Çankaya KöĢkü 

14 Mart 2013 Ziyaret 

14 Mart Anıtkabir 
Ziyareti‟ne Oda 

BaĢkanımız Dr. H. Özden 

ġener katıldı 
 

Anıtkabir 

14 Mart 2013 14 Mart Resmi Törene 

Yönetim Kurulumuzca 
katılım sağlandı 

BaĢkent Üniversitesi 

Bağlıca Kampüsü  

28 Mart 2013 Ziyaret 
ġükrü Kızılot “Hekimlerin 

Emeklilik ĠĢlemleri” 

Çankaya 
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konulu Dr. H. Özden 

ġener ve Dr. Derman 

Boztok tarafından 
makamında Ziyaret edildi 

2 Nisan 2013 Ziyaret 
Ankara Valisi  Alaaddin 

Yüksel Sami Ulus 

Hastanesi‟nde Hekime 
Uygulanan Bıçaklı 

Saldırı/ġiddet konulu Oda 
BaĢkanımız Dr. H. Özden 

ġener ve Genel 

Sekreterimiz Dr. A. Selçuk 
Atalay tarafından 

makamında ziyaret edildi 

Ankara Valiliği 

13 Nisan 2013 Ziyaret 

Yenimahalle Belediyesi 

BaĢkanı Fethi YaĢar 14 
Mart Tıp Haftası 

Etkinliklerine katkısı 
nedeniyle Yönetim Kurulu 

üyelerimiz Dr. Haluk 

Alagöl ve Dr. Z. Ebru Basa 
tarafından makamında 

ziyaret edildi 

Yenimahalle Belediyesi  

16 Nisan 2013 Ziyaret 

ĠĢçi Sağlığı ve Güvenliği 

Genel Müdür Yardımcısı 
Rana Güven ĠSG Katip 

Programı OSGB Onayları 
konulu Genel 

Sekreterimiz Dr. A. Selçuk 

Atalay ve avukatımızca 
makamında ziyaret edildi 

ĠSGÜM 

 

Kültürel ve Sosyal Etkinlikler 

4 Mayıs 2012 Film Gösterimi 

AMADOR 
 

Odamız Toplantı Salonu 

16 Mayıs 2012 Kokteyl 

Seçili Kurullarla Kokteyl 
 

Odamız Toplantı Salonu 

29 Mayıs 2012  Film Gösterimi ve SöyleĢi 

Kültür – Sanat Komisyonu 
Film:“ÖLÜCANLAR”  

SöyleĢi: Murat Özçelik 

(Yönetmen) 
 

Odamız Toplantı Salonu 

10 Haziran 2012 Asistan Hekim BuluĢması 
“Yaza Merhaba” 

 

Lozan Park 

8 Eylül 2012 Halk ġenliği 
Genel Sekreterimiz Dr. A. 

Selçuk Atalay konuĢmacı 

olarak katıldı 
 

19 Mayıs Mah. Kapalı 
Pazar Yeri 
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26 Aralık 2012 Ġnsan Hakları Vakfı 

Kokteyline katılım 

Ġnsan Hakları Vakfı 

27 Aralık 2012 TTB – ATO Yeni Yıl 
Kokteyli 

 

Odamız Toplantı Salonu 

26 Kasım 2012 TefriĢ Edilen 14 Nolu 
Dairenin AçılıĢı 

Odamız 14 Nolu Daire 

4 Ocak 2013 TÖK  Film Gösterimi 

 

Odamız Toplantı Salonu 

25 Ocak 2013 ĠĢyeri Gezisi 

Man ĠĢyeri Gezi 
 

MAN 

4 Mart 2013 Kokteyl 

 

TTB Merkezi 

7 Mart 2013 Klip Çekimi 
“Sağlıkta DönüĢümle 

Ġlgili Klip Çekimi” 
 

Piraye Cafe Nazım Hikmet 
Sanat Merkezi 

11-12-13-14-15-16 Mart 2013 14 Mart Etkinliği 

Hastalık Kokusu Belgeseli  
 

Çankaya Belediyesi 

ÇağdaĢ Sanatlar Merkezi 
Sergi Salonu 

12 Mart 2013 14 Mart Etkinliği 

14 Mart Hekimlerin 
Sergisi AçılıĢı + Kokteyl 

 

Çankaya Belediyesi 

ÇağdaĢ Sanatlar Merkezi 

12 Mart 2013 14 Mart Etkinliği 

Tiyatro Oyunu “Ay 

Carmela” 
 

Çankaya Belediyesi 

ÇağdaĢ Sanatlar Merkezi 

13 Mart 2013 14 Mart Etkinliği 

“Bir Zamanlar 
Anadolu‟da” Film 

Gösterimi 
Senarist Ercan KeĢal ile 

SöyleĢi 

 

Çankaya Belediyesi 

ÇağdaĢ Sanatlar Merkezi 

14 Mart 2013 14 Mart Etkinliği 

Kabare “Ben Bertolt 
Brecht”  

 

Yenimahalle Belediyesi 

Nazım Hikmet Sanat 
Merkezi Çok Amaçlı Salon 

15 Mart 2013 14 Mart Etkinliği  
Behçet Aysan ġiir AkĢamı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

16 Mart 2013 Kokteyl 
TÖK Kokteyl 

 

Odamız Toplantı Salonu 

16 Mart 2013 14 Mart Etkinliği 
ġiir ve Musiki 

Dünyamızdaki 
Hekimlerimiz 

 

Çankaya Belediyesi 
ÇağdaĢ Sanatlar Merkezi 

16 Mart 2013 14 Mart Etkinliği 
Meslekte 40-50-60 Yılını 

Dolduran Hekimlere 
Plaket Töreni ve Kokteyl 

 

Çankaya Belediyesi 
ÇağdaĢ Sanatlar Merkezi 

24 Mart 2013 14 Mart Etkinliği Ankara Briç Spor Klübü 
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Yirminci Geleneksel Briç 

Turnuvası 

 

Derneği 

29 Mart 2013 14 Mart Etkinliği 

Devlet Halk Dansları 
Topluluğu 

 

Gençlik Parkı Tiyatro 

Salonu 

 

Basın Açıklamaları 

 
18 Nisan 2012 Basın Açıklaması  

Dr. Ersin Arslan 30 
yaĢındaydı. Dün hasta 

bakıyordu. Bugün yok. 
Onu, MEMNUN 

EDEMEDĠĞĠ bir hasta 

yakını öldürdü!  

Sağlık Bakanlığı Önü 

19 Nisan 2012 

 

Basın Açıklaması  

YürüyüĢ ve Basın 

Açıklaması 
Numune Hastanesi 

Bahçesi'nde Toplanma 
Sağlık Bakanlığı'na 

YürüyüĢ ve Basın 

Açıklaması  
Dr. Ersin Arslan 

Sağlık Bakanlığı Önü 

24 Nisan 2012 Basın Açıklaması 
Gereği Ġçin 1 Hafta 

Dr. Ersin Arslan 

Odamız Toplantı Salonu 

27 Nisan 2012 Basın Açıklaması 
Dr. Ersin Arslan Cinayeti 

Çok Acil Uyarı 

Odamız Toplantı Salonu 

30 Nisan 2012 Basın Açıklaması 
ġiddeti MeĢrulaĢtıran 

TRT‟yi Kınıyoruz 

 

8 Mayıs 2012 Basın Açıklaması 
Üç Hafta Geçti ġiddet 

Sürüyor 

Odamız Toplantı Salonu 

15 Mayıs 2012 Basın Açıklaması 
Dr. Ersin Arslan‟ı Anma 4. 

Hafta 
 

SB DıĢkapı Yıldırım 
Beyazıt Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesi 
Bahçesi 

17 Mayıs 2012 Basın Açıklaması 

Okul Sütü Projesi ve 
Kamusal Sorumluluk 

Gereği Bugünün 
Beklentileri 

Odamız Toplantı Salonu  

22 Mayıs 2012  Basın Açıklaması 

Dr. Ersin Arslan‟ı Anma 5. 
Hafta 

 

HÜTF Heykel Önü 

28 Mayıs 2012 Basın Açıklaması 
Kadının Bedeni Üzerinden 

Topluma Nizam Verme 
Hevesinden 

Vazgeçilmelidir 

Odamız Toplantı Salonu 
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29 Mayıs 2012  Basın Açıklaması 

Dr. Ersin Arslan‟ı Anma 6. 

Hafta 
 

SB Ankara Numune 

Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesi Bahçesi 

30 Mayıs 2012 TTB – ATO Ortak Basın 
Açıklaması 

“Kürtaj” 

 

TTB Merkez Konseyi 

8 Haziran 2012 Ortak Basın Açıklaması 

ATO-SES 

Tutuklanan Tıp 
Öğrencileri 

 

Adliye Önü 

16 Haziran 2012 Basın Açıklaması 

Etlik Ġhtisas Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesi‟nin 
Durumu 

 

Odamız Toplantı Salonu 

17 Haziran 2012 Basın Açıklaması 
AltmıĢ Gün Geçti! 

ġiddetle Mücadelede 
Durum 

Odamız Toplantı Salonu 

23 Haziran 2012  Basın Açıklaması 

KHK Konulu  
 

Sağlık Bakanlığı Önü 

27 Haziran 2012 Basın Açıklaması 

“ATO Üyelerimize Maket 
ve Toplu Fotoğraf Çekimi” 

 

SB Etlik Ġhtisas Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesi 
Bahçesi 

2 Temmuz 2012 Basın Açıklaması 

KESK Gözaltıları ve 

Tutuklamaları Konulu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

6 Temmuz 2012 Basın Açıklaması 

Sezeryan Konulu 
 

Odamız Toplantı Salonu 

17 Temmuz 2012 Basın Açıklaması 

Dr. Ersin Arslan‟ın 
ÖldürülüĢünün 3. Ayı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

27 Temmuz 2012 Basın Açıklaması 

Yüz Gün Geçti! Dr. Ersin 

Arslan 

Odamız Toplantı Salonu 

1 Ağustos 2012 Basın Açıklaması 

“Sağlıklı ve Güvenilir 

Ġçme ve Kullanma Suyu 
Herkesin Hakkı”! 

Çevre Müh. Odası 
Gıda Müh. Odası 

Halkevleri Gn. Merkezi 
Kimya Müh. Odası 

Ankaram Platformu  

Tüketici Hakları Derneği 
Su Ka-Der 

Ziraat Müh. Odası ile 
ortak  

 

Odamız Toplantı Salonu 

5 Ağustos 2012 Basın Açıklaması Odamız Toplantı Salonu 
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ATO-NÜSED 

“HiroĢima Nükleer 

Kıyımı‟nın Yıldönümünde 
SavaĢ Tehlikesine KarĢı 

Ġnsanlık Çağrısı” 
 

10 Ağustos 2012 Basın Açıklaması 

DanıĢtayın Yürütmeyi 
Durdurma Kararı ve Etlik 

Ġhtisas Hastanesi 
 

Odamız Toplantı Salonu 

17 Ağustos 2012 Basın Açıklaması 

Yüz Yirmi Gün Geçti! 
ġiddetle Mücadelede 

Durum 

Odamız Toplantı Salonu 

18 Ağustos 2012 Basın Açıklaması 
Size Kim “Dur” Derse 

Durursunuz! 

Odamız Toplantı Salonu 

25 Ağustos 2012 Basın Açıklaması 
“Tutuklu Öğrencilerin 

Yanındayız” 
YeniĢehir PTT‟den 

Tutuklu Öğrencilere Kart 
Postalama 

 

Kızılay-Sakarya Meydanı 

29 Ağustos  2012 Basın Açıklaması 
1 Eylül Dünya BarıĢ Günü 

Emek ve Demokrasi 

Güçleri ile birlikte 
 

Mülkiyeliler Birliği 

4 Eylül 2012 ATO – TTB Ortak Basın 
Açıklaması 

Yeni Bir ÖSYM Skandalı! 

Ġstifa Ġçin Kaç Skandal 
Daha Bekleniyor! 

Odamız Toplantı Salonu 

13 Eylül 2012 ATO-ADO-Ankara 

Veteriner Hekimler Odası 
Ortak Basın Açıklaması 

Ankara Sağlık Meslek 
Örgütleri Ortak Kurulu 

OluĢturuldu! Ġlk Gündem 

ÖSYM 

Odamız Toplantı Salonu 

17 Eylül 2012 Basın Açıklaması 

Dr. Ersin Arslan‟ın 
ÖldürülüĢünün 5. Ayı 

 

Odamız Toplantı Salonu 

23 Eylül 2012 ATO-TTB Ortak Basın 
Açıklaması 

Sağlık ÇalıĢanlarının 

Ölüme Davetiye Çıkaran 
KoĢullarda ÇalıĢmasına 

Son Verin Artık! 

Odamız Toplantı Salonu 

17 Ekim 2012 Basın Açıklaması 

Bugün, Dr. Ersin Arslan 

cinayetinin ilk duruĢması 
yapılıyor... 

 

Yazılı basın açıklaması 

(basın toplantısı 

yapılmadı) 

30 Ekim 2012 Basın Açıklaması Yazılı basın açıklaması 
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Burası Türkiye 

Cumhuriyeti 

(basın toplantısı 

yapılmadı) 

31 Ekim 2012 Basın Toplantısı 
ATO-SES Ank. ġube.-ĠHD-

ÇHD-Tutsak Aileleri 
Derneği-TĠHV Ortak Basın 

Toplantısı 

“Açlık Grevleri” 
 

Odamız Toplantı Salonu 

5 Kasım 2012 Basın Açıklaması 

“Acil Serviste ÇalıĢan 2 
Hekime Suç Duyurusunda 

Bulunan Polis Memurları” 
Konulu 

 

SB Ankara Numune 

Eğitim ve AraĢtırma 
Hastanesi Önü 

10 Kasım 2012 Basın Toplantısı 
Etlik Ġhtisas Hastanesi 

Anket Sonuçları 
 

Odamız Toplantı Salonu 

16 Kasım 2012 Basın Açıklaması 

ġiddet – Dr. Ersin Arslan 
 

Odamız Toplantı Salonu 

17 Kasım 2012 Basın Açıklaması 

SES Ankara ġube – ATO 
Ortak 

“Hacettepe 
Üniversitesi‟nde GeliĢen 

Olaylar” 

 

Odamız Toplantı Salonu 

23 Kasım 2012 Basın Açıklaması 

25 Kasım Kadına Yönelik 
ġiddetle Mücadele Günü 

Yazılı basın açıklaması 

28 Kasım 2012 “Bırakın.Okusunlar.” 

Ġmza Kampanyası”nda 
Toplanan Ġmzaların 

Meclis BaĢkanlığı‟na 

sunulması Basın 
Açıklaması  

 

TBMM 

30 Kasım 2012 Basın Açıklaması 
Bir Adım Öne Çık 

Hacettepe‟ye Sahip Çık! 
 

Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Bahçesi 

4 Aralık 2012 Dr. Melike Erdem‟e Veda  

Numune Hastanesi 
Bahçesi‟nde Toplanma 

“SABĠM”i Baskı Aracı 
Olarak Kullananları 

Protesto Etmek ve Sağlık 

Bakanlığı‟na YürüyüĢ 

Sağlık Bakanlığı 

5 Aralık 2012 Basın Açıklaması 

Tutuklu Tıp Öğrencileri 
DuruĢması 

 

Ankara Adliyesi Önü 

10 Aralık 2012 Basın Toplantısı 
10 Aralık Dünya Ġnsan 

Hakları Günü 64. 

Yıldönümü  

Odamız Toplantı Salonu 
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11 Aralık 2012 Basın Açıklaması 

Kızamık Var Sağlık 
Bakanlığı‟ndan Açıklama 

Yok 

TTB 

17 Aralık 2012 Basın Açıklaması 
“Sağlıkta ġiddet 

Tırmanıyor” 
 

Odamız Toplantı Salonu 

2 Ocak 2013 Basın Açıklaması 

Üniversite Değerlerini 
Hiçe Sayanlar ODTÜ 

Rektörü Ve Hocalarına 
Ders Vermeye Kalkıyor! 

TTB 

17 Ocak 2013 Basın Açıklaması 

Dr. Ersin Arslan 
 

Odamız Toplantı Salonu 

12 ġubat 2013 Basın Açıklaması 

Anayasa da Birlikler ile 
ilgili Düzenleme 

 

Odamız Toplantı Salonu 

13 ġubat 2013 Anayasa Mahkemesi 
Eylemi ve Basın 

Açıklaması 
Anayasa Mahkemesi‟nin 

Duvarına Ankara Tabip 

Odası “Sağlık Haktır” 
Yazdık  

 

Çankaya Belediyesi 
Ahlatlıbel Tesisleri 

14 ġubat 2013 Basın Açıklaması 

KHK  

Anayasa Mahkemesi Önü 

22 ġubat 2013 Basın Açıklaması 
Sağlıkta ġiddet Sürüyor… 

Görev Artık Bakan 

Müezzinoğlu‟nda! 

Yazılı basın açıklaması  

6 Mart 2013 Basın Açıklaması 

Asistan Hekimlerin 

Sorunlarını Yerinde Tespit 
Ediyoruz 

 

Numune Hastanesi 

Bahçesi 

13 Mart 2013 Basın Açıklaması 

Yediyüz Bin Sağlık 

ÇalıĢanının Gözü Kulağı 
Sağlık Bakanı‟nda 

Sağlık Bakanlığı Önü 

14 Mart 2013 Basın Açıklaması 

14 Mart Basın Açıklaması 
 

Sağlık Bakanlığı Önü 

20 Mart 2013 Basın Açıklaması 
Dr. Ersin Arslan 

 

Odamız Toplantı Salonu 

11 Nisan 2013 Basın Açıklaması 
Hükümetin Memuru 

Değil; Özerk Bilimsel, 

Demokratik, Özgür 
Üniversite! 

Yazılı basın açıklaması 
(basın toplantısı 

yapılmadı) 

16 Nisan 2013 Basın Açıklaması 
ġiddet Konulu Beyaz Kod 

Verilerinin açıklanması 

Odamız Toplantı Salonu 
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17 Nisan 2013 Basın Açıklaması 

Bugün 17 Nisan 2013 
Dr. Ersin Arslan‟ın Ölüm 

Yıldönümünde; 
Sağlıkta ġiddete, ġiddeti 

Doğuran ve Besleyen 

Sağlık Sistemine KarĢı 
Mücadele Ġçin 

G(ö)revdeyiz 
 

Sağlık Bakanlığı Önü 

 

Hastaneler Birim Temsilciliği Toplantıları 

9 Ocak 2013 Toplantı 
SB Dr. Zekai Tahir Burak 

Kadın Sağlığı Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesi 
Birim Temsilciliği 

Toplantısı 
 

Hastane Konferans 
Salonu 

10 Ocak 2013 Toplantı 

SB Ankara Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesi 
Birim Temsilciliği 

Toplantısı 

 

Hastane Konferans 

Salonu 

14 Ocak 2013 Toplantı 

SB Ankara Onkoloji 
Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesi Birim 

Temsilciliği Toplantısı 
 

Hastane Konferans 

Salonu 

22 Ocak 2013 Toplantı 

SB Etlik Zübeydehanım 
Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesi Birim 
Temsilciliği Toplantısı 

 

Hastane Konferans 

Salonu 

25 Ocak 2013 Toplantı 
SB Ankara Numune 

Eğitim ve AraĢtırma 
Hastanesi Birim 

Temsilciliği Toplantısı 

 

Hastane Konferans 
Salonu 

28 Ocak 2013 Toplantı 

SB Ulucanlar Göz 

Hastalıkları Eğitim ve 
AraĢtırma Hastanesi 

Birim Temsilciliği 
Toplantısı 

 

Hastane Konferans 

Salonu 

30 Ocak 2013 Toplantı 
SB Yüksek Ġhtisas Eğitim 

ve AraĢtırma Hastanesi 
Birim Temsilciliği 

Toplantısı 

 

Hastane Konferans 
Salonu 
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6 ġubat 2013 Toplantı 

SB DıĢkapı Yıldırım 

Beyazıt Eğitim ve 
AraĢtırma Hastanesi 

Birim Temsilciliği 
Toplantısı 

 

Hastane Konferans 

Salonu 

7 ġubat 2013 Toplantı 
SB Atatürk Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesi 
Birim Temsilciliği 

Toplantısı 

 

Hastane Konferans 
Salonu 

8 ġubat 2013 Toplantı 

SB Ankara Çocuk Sağlığı 
Hematoloji Onkoloji 

Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesi Birim 
Temsilciliği Toplantısı 

 

Hastane Konferans 

Salonu 

19 ġubat 2013 Toplantı 
SB Atatürk Göğüs 

Hastalıkları ve Göğüs 
Cerrahisi Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesi 
Birim Temsilciliği 

Toplantısı 

 

Hastane Konferans 
Salonu 

25 ġubat 2013 Toplantı 

Dr. Sami Ulus Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesi 
Birim Temsilciliği 

Toplantısı 
 

Hastane Konferans 

Salonu 
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AFĠġLERĠMĠZ 

  

  

  



 

 
184 

   

 

  

 

  



 

 
185 

  

 

 



 

 
186 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
187 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
188 

KĠTAPLARIMIZ - BROġÜRLERĠMĠZ 
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HEKĠM POSTASI 

                                                           

     
14 MART‟TA BAKAN‟A SOĞUK DUġ         GÜNAYDIN SAYIN BAKAN 
 
 
 
 

     
  ADRESE TESLĠM ATAMALARA ĠPTAL     YARGI KARARI MI? O DA NE? 
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ġĠDDETE UĞRAMAYAN HEKĠM           YÖK‟TEN “ANAYASA‟YA AYKIRI”YENĠ                                                       

              YOK GĠBĠ!        YASA ÖNERĠSĠ  
   

   

       

    HACETTEPE BĠR ADIM ÇIK!       VĠCDANINIZ SIZLIYOR MU? 

      HACETTEPE‟YE SAHĠP ÇIK 
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    HUZURSUZLUK TIRMANIYOR!     ATO KEYFĠ NÖBET  

  UYGULAMASINI DURDURDU 
   

       

   DÖNER SERMAYEDEN YAPILACAK         BĠR YIL OLDU ÇIT YOK! 
  EK ÖDEMELER YENĠDEN DÜZENLENDĠ 
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MEDYADA ATO 

AĢağıda görsel ve yazılı basın ile internet medyasında Ankara Tabip Odası faaliyetlerine iliĢkin veya ATO 

yetkililerinin açıklamalarına iliĢkin haber listesi yer almaktadır.  

 

 

GÖRSEL BASINDA ATO 

TARĠH KANAL AÇIKLAMA 

18.04.2012  Fox Tv 

GAZĠANTEP AVUKAT CENGĠZ GÖKÇEK DEVLET HASTANESĠ‟NDE GÖREVLĠ KALP 
DAMAR CERRAHĠSĠ UZMANI DR. ERSĠN ASLAN 17 NĠSAN SALI GÜNÜ BĠR HASTA 
YAKINI TARAFINDAN KALBĠNDEN BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTĠ. 

18.04.2012  ATV 

GAZĠANTEP AVUKAT CENGĠZ GÖKÇEK DEVLET HASTANESĠ‟NDE GÖREVLĠ KALP 
DAMAR CERRAHĠSĠ UZMANI DR. ERSĠN ASLAN 17 NĠSAN SALI GÜNÜ BĠR HASTA 
YAKINI TARAFINDAN KALBĠNDEN BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTĠ. 

18.04.2012  Haber Türk 

GAZĠANTEP AVUKAT CENGĠZ GÖKÇEK DEVLET HASTANESĠ‟NDE GÖREVLĠ KALP 
DAMAR CERRAHĠSĠ UZMANI DR. ERSĠN ASLAN 17 NĠSAN SALI GÜNÜ BĠR HASTA 
YAKINI TARAFINDAN KALBĠNDEN BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTĠ. 

18.04.2012  Kanal B 

GAZĠANTEP AVUKAT CENGĠZ GÖKÇEK DEVLET HASTANESĠ‟NDE GÖREVLĠ KALP 
DAMAR CERRAHĠSĠ UZMANI DR. ERSĠN ASLAN 17 NĠSAN SALI GÜNÜ BĠR HASTA 
YAKINI TARAFINDAN KALBĠNDEN BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTĠ. 

18.04.2012  Show Tv 

GAZĠANTEP AVUKAT CENGĠZ GÖKÇEK DEVLET HASTANESĠ‟NDE GÖREVLĠ KALP 
DAMAR CERRAHĠSĠ UZMANI DR. ERSĠN ASLAN 17 NĠSAN SALI GÜNÜ BĠR HASTA 
YAKINI TARAFINDAN KALBĠNDEN BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTĠ. 

18.04.2012  SkyTürk 

GAZĠANTEP AVUKAT CENGĠZ GÖKÇEK DEVLET HASTANESĠ‟NDE GÖREVLĠ KALP 
DAMAR CERRAHĠSĠ UZMANI DR. ERSĠN ASLAN 17 NĠSAN SALI GÜNÜ BĠR HASTA 

YAKINI TARAFINDAN KALBĠNDEN BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTĠ. 

18.04.2012  Ulusal Kanal 

GAZĠANTEP AVUKAT CENGĠZ GÖKÇEK DEVLET HASTANESĠ‟NDE GÖREVLĠ KALP 
DAMAR CERRAHĠSĠ UZMANI DR. ERSĠN ASLAN 17 NĠSAN SALI GÜNÜ BĠR HASTA 
YAKINI TARAFINDAN KALBĠNDEN BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTĠ. 

19.04.2012  Kanal 7 
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ'DA TÜRK TABĠPLER BĠRLĠĞĠ BAġKANI ĠLE SAĞLIKDA 
ġĠDDETĠN ÖNÜNE GEÇMENĠN YOLLARINI KONUġTU. 

19.04.2012  Kanal A 
ANKARA TABĠP ODASI BAġKANI ÖZDEN ġENER TELEFON BAĞLANTISINDA '' 
DOKTORLARA SALDIRILARIN ARTIġINI DEĞERLENDĠRĠYOR. 

19.04.2012  Kanal D 

GAZĠANTEP'TE DOKTOR ERSĠN ARSLAN'IN ÖLDÜRÜLMESĠNDEN ARDINDAN 
TÜRKĠYE GENELĠNDE BĠNLERCE DOKTOR, Ġġ BRAKMA EYLEMĠ YAPIP, YÜRÜYÜġ 
YAPTI.ANKARA'DAKĠ YÜRÜYÜġE MUHALEFET MĠLLETVEKĠLLERĠDE KATILDI. 

19.04.2012  A Haber 
ANKARA'DA DÜZENLENEN YÜRÜYÜġTE SAĞ.SOS.HĠZ.EMEK.SEN.BġK.ÇETĠN 
ERDOĞDU KONUġMA YAPTI. 

19.04.2012  Flash Tv 
TTB ÖNCÜLÜĞÜNDE TÜM SAĞLIK ÇALIġANLARI GAZĠANTEP'TE HASTA YIKINI 
TARAFINDAN BĠR DOKTORUN ÖLDÜRÜLÜġÜNE KARġI EYLEM YAPTI. 

19.04.2012  ATV 

ÇAPA TIP FAKÜLTESĠ HASTANESĠ'NDE PROF.ALPER TOKER, BĠR HASTA YAKINI 
TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADI.AKP, DOKTOR ERSĠN ARSLAN'IN 
ÖLDÜRÜLMESĠYLE ĠLGĠLĠ MECLĠS'E BĠR ALT KOMĠSYON KURULMASINI ÖNERDĠ. 

19.04.2012  Beyaz Tv 
GAZĠANTEP 'DE BĠR DOKTORUN ÖLDÜRÜLMESĠNĠN ARDINDAN SAĞLIKCILAR BĠR 
GÜNLÜK Ġġ BIRAKMA EYLEMĠ YAPTI. 

19.04.2012  CNN Türk 
OKMEYDANI SSK VE ÇAPA TIP FAKÜLTESĠ ÖNÜNDE ĠSTANBUL TABĠP ODASI VE 
DOKTORLAR PROTESTOLARDA BULUNDU. 

19.04.2012  Fox Tv 

SAMSUN'DAKĠ EYLEMDE ĠSE KĠM KONUġACAK TARTIġMASI YAġANDI.SAĞLIK 
BAKANI RECEP AKDAĞ, HASTANELERDE YENĠ GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNĠN SÖZÜNÜ 
VERDĠ. 

19.04.2012  Show Tv 

GAZĠANTEP'TE DOKTOR ERSĠN ARSLAN'IN ÖLDÜRÜLMESĠNDEN ARDINDAN 
TÜRKĠYE GENELĠNDE BĠNLERCE DOKTOR, Ġġ BRAKMA EYLEMĠ YAPIP, YÜRÜYÜġ 
YAPTI. 

19.04.2012  CNN Türk 
ANKARA NUMUNE HASTANESĠ PERSONELĠNĠN GERÇEKLEġTĠRDĠĞĠ PROTESTO 
YÜRÜYÜġÜNE ĠLĠġKĠN SON DURUM AKTARILIYOR.00:00 

19.04.2012  Halk Tv 
TTB ÖNCÜLÜĞÜNDE TÜM SAĞLIK ÇALIġANLARI GAZĠANTEP'TE HASTA YIKINI 
TARAFINDAN BĠR DOKTORUN ÖLDÜRÜLÜġÜNE KARġI EYLEM YAPTI. 

19.04.2012  Kanal A YÜRÜYÜġLERE CHP'LĠ MĠLLETVEKĠLLERĠ DE KATILDI. SAĞLIK BAKANI AKDAĞ ĠSE 
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KONUYA ĠLĠġKĠN ADALET BAKANI ĠLE GÖRÜġECEĞĠNĠ SÖYLEDĠ.  

19.04.2012  Kanal B 

EYLEME TÜRK TABĠPLER BĠRLĠĞĠ VE CHP GENEL BAġKAN YARDIMCISI GÜRSEL 
TEKĠN'DE DESTEK VERDĠ.SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ'DA BU TÜR OLAYLARA 
KARġI ÖNLEM ALACAĞINI AÇIKLADI. 

19.04.2012  Kanal D 

GAZĠANTEP'TE DOKTOR ERSĠN ARSLAN'IN ÖLDÜRÜLMESĠNDEN ARDINDAN 
TÜRKĠYE GENELĠNDE BĠNLERCE DOKTOR, Ġġ BRAKMA EYLEMĠ YAPIP, YÜRÜYÜġ 
YAPTI.ANKARA'DAKĠ YÜRÜYÜġE MUHALEFET MĠLLETVEKĠLLERĠDE KATILDI. 

19.04.2012  NTV 
RECEP AKDAĞ ĠLE TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ BAġKANI ERĠġ BĠLALOĞLU'NUN 
DOKTOR CĠNAYETĠ ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġMESĠ SONA ERDĠ. 

19.04.2012  NTV 
YURDUN ÇEġĠTLĠ YERLERĠNDE G.ANTEP'TE ÖLDÜRÜLEN CERRAH ERSĠN ARSLAN'IN 
ÖLDÜRÜLMESĠ PROTESTO EDĠLĠYOR.  

19.04.2012  SkyTürk 360 

GAZĠANTEP'TE BĠR DOKTORUN ÖLDÜRÜLMESĠ SONRASI ÇAPA TIP FAKÜLTESĠNDE 
EYLEM YAPILIYOR.TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ ÜLKE GENELĠNDE Ġġ BIRAKMA EYLEMĠ 
DÜZENLEDĠ. 

19.04.2012  TRT1 
YÜRÜYÜġLERE CHP'LĠ MĠLLETVEKĠLLERĠ DE KATILDI. SAĞLIK BAKANI AKDAĞ ĠSE 
KONUYA ĠLĠġKĠN ADALET BAKANI ĠLE GÖRÜġECEĞĠNĠ SÖYLEDĠ. 

19.04.2012  Ulusal Kanal 
GAZĠANTEP'TE HASTA YAKINI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DOKTOR ĠÇĠN ANKARA'DA 
TOPLANAN SAĞLIK ÇALIġANLARI SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YÜRÜDÜ. 

19.04.2012  Kanal 24 
ANKARA NUMUNE HASTANESĠ PERSONELĠNĠN GERÇEKLEġTĠRDĠĞĠ PROTESTO 
YÜRÜYÜġÜNDE SAĞLIK BAKANI'NA TEPKĠ VARDI. 

19.04.2012  HaberTürk 
GÖĞSÜNDEN VE KARNINDAN YARALANAN DOKTOR HAYATINI KAYBETTĠ.TTB VE 
ÇOK SAYIDA SAĞLIK ÇALIġANI BUGÜN YAġANAN OLAYI PROTESTO EDECEK. 

21.04.2012  Halk Tv 
ANKARA TABĠP ODASI BAġKANI ÖZDEN ġENER,G.ANTEP'DE ÖLDÜRÜLEN 
DOKTORLA ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRMELERDE BULUNDU. 

21.04.2012  Fox Tv 

SAMSUN'DAKĠ EYLEMDE ĠSE KĠM KONUġACAK TARTIġMASI YAġANDI.SAĞLIK 
BAKANI RECEP AKDAĞ, HASTANELERDE YENĠ GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNĠN SÖZÜNÜ 
VERDĠ. 

08.05.2012  Ulusal Kanal 
SAĞLIK ÇALIġANLARI ÖLDÜRÜLEN DR.ERSĠN ARSLAN ĠÇĠN HER SALI GÜNÜ 
PROTESTOLAR YAPACAKLARINI AÇIKLADI. 

23.05.2012  A Haber 

MEMURLAR ĠLE HÜKÜMET ARASINDA YAPILAN TOPLU SÖZLEġME 

GÖRÜġMELERĠNDEN SONUÇ ÇIKMAYINCA, MEMURLAR GECE YARISI 12 ĠTĠBARĠYLE 
GREVE BAġLADI. 

29.05.2012  Ulusal Kanal 
ANKARA TABĠP ODASI BAġBAKAN'IN ,KÜRTAJ VE SEZARYEN DOĞUM ĠLE ĠLGĠLĠ 
AÇIKLAMALARINI DEĞERLENDĠRDĠ. 

10.08.2012  Kanal D 
ANKARA TABĠP ODASI BAġKANI ÖZDEN ġENER VE CHP MĠLLETVEKĠLĠ MEHMET 
SĠYAM KESĠMOĞLU,BĠBER GAZI KULLANIMIYLA ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALARDA BULUNDU. 

08.08.2012  Kanal B 
ANKARA TABĠP ODASI BAġKANI DR.ÖZDEN ġENER BAġBAKAN ERDOĞAN'A 
SESLENDĠ. 

16.08.2012  Ulusal Kanal 
ANKARA'DA FAALĠYETTE BULUNAN ETLĠK ĠHTĠSAS HASTANESĠ'NĠN KAMU-ÖZEL 
ORTAKLIĞI YOLU ĠLE YIKILACAK OLMASINA HASTANE YÖNETĠMĠ TEPKĠ GÖSTERDĠ. 

23.08.2012  Ulusal Kanal 
ANKARA TABĠP ODASI SAĞLIK ÇALIġANLARINA ANGARYA GETĠREN TASARIYA 
TEPKĠ GÖSTERDĠ. 

04.07.2012  HaberTürk 
YÖNETĠM KURULU ÜYEMĠZ DR. SARP SARAÇ KONU HAKKINDA 
DEĞERLENDĠRMELERDE BULUNDU. 

06.07.2012  Kanal B 
ANKARA TABĠP ODASI KADIN KOMĠSYONU KONU ĠLE ĠLGĠLĠ DÜZENLEDĠĞĠ BASIN 

AÇIKLAMASINDA KONUYA ĠLĠġKĠN TEPKĠLERĠNĠ DĠLE GETĠRDĠ. 

06.07.2012  Kanal D 

ANKARA TABĠP ODASI KADIN KOMĠSYONU, DÜZENLEMEYE YAPTIĞI BĠR BASIN 
TOPLANTISIYLA TEPKĠ GÖSTERDĠ VE SAĞLIK BAKANI'NDAN BU KONUDA AÇIKLAMA 
ĠSTEDĠ. 

06.07.2012  Ulusal Kanal 
ANKARA TABĠP ODASI, KADINLARIN KÜRTAJ YAPTIRMAMASI ĠÇĠN ĠKNA ODALARI 
KURULMASI YÖNÜNDE HAZIRLIKLAR OLDUĞUNU DĠLE GETĠRDĠ. 

17.07.2012  Kanal B 
DR. ERSĠN ARSLAN‟IN GAZĠANTEP‟TE GÖREVĠ BAġINDA UĞRADIĞI BIÇAKLI 
SALDIRI SONUCU ÖLDÜRÜLMESĠNĠN ÜZERĠNDEN TAM DOKSAN GÜN GEÇTĠ. 

19.07.2012  Halk Tv 

ANKARA TABĠP ODASI HALK SAĞLIĞI KOMĠSYONU VE ELEKTĠRK MÜHENDĠSLERĠ 
ODASI ANKARA ġUBESĠ TARAFINDAN 'CEP TELEFONLARI VE BAZ ĠSTASYONLARI 
MERAK EDĠLEN SORULAR VE YANITLARI' ADLI BROġÜR YAYINLANDI. 

20.07.2012  CNN Türk 

ANAYASA MAHKEMESĠ, TAM GÜN YASASINI ĠPTAL ETTĠ. AKP GEN. BAġK. YARD. 
HÜSEYĠN ÇELĠK, "TAM GÜN"ÜN USÜLDEN ĠPTAL EDĠLMESĠ KONUSUNDA 
AÇIKLAMALARDA BULUNDU. 

02.08.2012  Kanal B 

ATO YK ÜYESĠ DR. SARP SARAÇ KONUK OLARAK KATILDIĞI "HABERCĠNĠN SAATĠ" 
ADLI PROGRAMDA, SAĞLIK ALANINDA SON DÖNEMDE TARTIġMA YARATAN 
GÜNDEM MADDELERĠNE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRMELERDE BULUNUYOR. 

02.08.2012  Kanal B ATO YK ÜYESĠ DR. SARP SARAÇ KONUK OLARAK KATILDIĞI "HABERCĠNĠN SAATĠ" 



 

 
197 

ADLI PROGRAMDA, SAĞLIK ALANINDA SON DÖNEMDE TARTIġMA YARATAN 

GÜNDEM MADDELERĠNE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRMELERDE BULUNUYOR. 

10.08.2012  Ulusal Kanal 
DANIġTAY TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ'NĠN YAPTIĞI ĠTĠRAZ SONRASI, SAĞLIK 
KAMPÜSLERĠ ĠHALELERĠNE ĠLĠġKĠN YÜRÜTMEYĠ DURDURMA KARARI VERDĠ.  

15.08.2012  Fox Tv 
ĠÇĠġLERĠ BAKANI ġAHĠN, TOPLUMSAL OLAYLARDA POLĠSLERĠN KULLANDIĞI BĠBER 
GAZININ ĠNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMEDĠĞĠNĠ SAVUNDU. 

15.08.2012  Ulusal Kanal 
ĠÇĠġLERĠ BAKANI ġAHĠN, POLĠSĠN EYLEMLERDE KULLANDIĞI BĠBER GAZININ 
ĠNSAN SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKĠSĠ OLMADIĞINI SÖYLEDĠ.  

16.08.2012  HaberTürk 

ĠÇĠġLERĠ BAKANI ġAHĠN TARAFINDAN POLĠSĠN KULLANDIĞI BĠBER GAZININ 
'TAMAMEN DOĞAL BĠTKĠDĠR, KALICI HĠÇBĠR ETKĠSĠ YOK' ġEKLĠNDEKĠ 
TANIMLAMASINA DOKTORLARDAN TEPKĠ GELDĠ.  

16.08.2012  Kanal B KÜRTAJ YASA TASLAĞI ġEKĠLLENMEYE BAġLIYOR.  

16.08.2012  HaberTürk 

TASLAĞA GÖRE HASTANELERDE ÖZEL ODALAR HAZIRLANARAK KÜRTAJ OLMAK 
ĠSTEYEN KADINLAR ĠKNA EDĠLMEYE ÇALIġILACAK. JĠNEKOLOGLAR, BUNUN 
EVRENSEL ETĠĞE AYKIRI OLDUĞUNU SÖYLERKEN, TASLAĞIN ADALET 
BAKANLIĞI'NA DA GÖNDERĠLMESĠ ĠSTENĠYOR. 

22.08.2012  Ulusal Kanal 4+4+4 EĞĠTĠM YASASI ĠLE ĠLGĠLĠ TARTIġMALAR SÜRÜYOR.  

04.09.2012  Ulusal Kanal 

SEZARYEN YASASI GEREĞĠNCE NORMAL DOĞUMA ZORLANAN VE BUNUN 
SONUNCUNDA ENGELLĠ BĠR BEBEK SAHĠBĠ OLAN YILDIRIM AĠLESĠNĠN DURUMUNA 
TEPKĠLER BÜYÜYOR.  

04.09.2012  Ulusal Kanal 

2010 TUS'TA HATALI BULUNAN BAZI SORULARIN ĠPTAL EDĠLMESĠYLE HAK 
KAYBINA UĞRAYAN HEKĠMLER ÖSYM'DEN ALDIKLARI UYARIYLA ġAġKINA 
DÖNDÜLER. TTB VE ATO SORUMLULARI VE ÖSYM BAġKAN ALĠ DEMĠR'Ġ ĠSTĠFAYA 
DAVET ETTĠ. 

07.09.2012  Ulusal Kanal 

TUTUKLU 13 TIP FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠSĠNĠN SERBEST BIRAKILMASINI ĠSTEYEN 
ANKARA TABĠP ODASI, TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ VE TIP ÖĞRENCĠLERĠ KOLU 
ÜYELERĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ'NDE BĠR EYLEM GERÇEKLEġTĠRDĠ. 

12.09.2012  HaberTürk 
ANKARA TABĠP ODASI, DR. PEHLĠVAN'IN MESLEKTEN ĠHRAÇ EDĠLMEYE 
ÇALIġILDIĞI YÖNÜNDEKĠ AÇIKLAMALARINA TEPKĠ GÖSTERDĠ.  

17.09.2012  Ulusal Kanal 

ANKARA TABĠP ODASI'NIN 784 HEKĠMLE YAPTIĞI ANKETE GÖRE DOKTORLAR 

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ġĠDDETĠ ÖNLEME DÜZENLEMELERĠNĠN ĠġE 
YARAMAYACAĞINI DÜġÜNÜYOR.  

23.09.2012  Kanal B 

TTB VE ATO, KKKA HASTASINA KULLANILAN ĠĞNEYĠ YANLIġLIKLA ELĠNE BATIRAN 
VE HAYATINI KAYBEDEN DR. MUSTAFA BĠLGĠÇ'ĠN ÖLÜMÜNÜ AĞIR Ġġ YÜKÜ VE 
OLUMSUZ ÇALIġMA KOġULLARINA BAĞLADI.  

04.10.2012  Ulusal Kanal 

GÖREVLĠ OLDUKLARI SIRADA YA DA GÖREVLERĠ NEDENĠYLE VEFAT EDEN SAĞLIK 
PERSONELĠ ARTIK ġEHĠT SAYILACAK. ANKARA TABĠP ODASI BAġKANI DR. ÖZDEN 
ġENER ġEHĠTLĠĞĠN ĠNANÇLARLA ĠLGĠLĠ OLDUĞUNU BELĠRTTĠ VE "BAKAN ÖNCE 
KOġULLARI DÜZELTSĠN" DEDĠ. 

08.10.2012  Ulusal Kanal 

BAHÇELĠEVLER KATLĠAMININ 34. YILDÖNÜMÜNDE ATO VE TTB'NĠN DE 
ARALARINDA BULUNDUĞU ÇOK SAYIDA PARTĠ VE KĠTLE ÖRGÜTÜ, CĠNAYETĠN 
ĠġLENDĠĞĠ ADRESTE KATLĠAMI VE SUÇLULARIN AKP ELĠYLE SERBEST 
BIRAKILMASINI PROTESTO ETTĠ. 

19.10.2012  Kanal B 

ANKARA TABĠP ODASI ĠLE TMMOB'A BAĞLI MESLEK ODALARI VE ĠLGĠLĠ SĠVĠL 
TOPLUM ÖRGÜTLERĠ, SU VE YAġAM ĠSĠMLĠ BĠR RAPOR YAYINLADI. RAPORDA, 
ANKARA'DAKĠ ARITMA TESĠSLERĠNĠN YETERSĠZ OLMASINDAN DOLAYI MUSLUKTAN 
AKAN SUYUN BAKTERĠ TAġIDIĞI DA BELĠRTĠLĠYOR. 

31.10.2012  Ulusal Kanal 

29 EKĠM'DE YAġANAN ġĠDDETE TEPKĠLER BÜYÜYOR. ATO BAġKANI DR. ÖZDEN 
ġENER, YAġANAN KARIġIKLIKTA BĠR ÇOK KIRIK VAKASININ MEYDANA GELDĠĞĠNĠ 
BELĠRTTĠ VE EMNĠYET GÜÇLERĠNĠN MÜDAHALESĠNĠ KINADI.  

05.11.2012  Ulusal Kanal 

ANKARA TABĠP ODASI VE SAĞLIK VE SOSYAL HĠZMET EMEKÇĠLERĠ SENDĠKASI, 29 
EKĠM KUTLAMALARININ ARDINDAN NUMUNE HASTANESĠNDE SAĞLIK 
ÇALIġANLARININ MARUZ KALDIĞI ġĠDDETĠ PROTESTO ETTĠ.  

06.11.2012  HaberTürk 

ANKARA TABĠP ODASI VE SES ÜYELERĠ, OLAYLI GEÇEN 29 EKĠM KUTLAMALARININ 
ARDINDAN YARALANAN POLĠSLERĠN ANKARA NUMUNE HASTANESĠ ACĠL SERVĠSĠNE 
GĠDEREK Ġġ GÖREMEZ RAPORU ĠSTEDĠKLERĠNĠ BELĠRTTĠ. 

10.11.2012  Hayat TV 
ANKARA TABĠP ODASI, HASTANELERĠ PERFORMANS VE MALĠ DURUMA GÖRE 
SINIFLANDIRAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE TEPKĠ GÖSTERDĠ.  

16.11.2012  Ulusal Kanal 

ANKARA TABĠP ODASI'NIN 800 HEKĠMLE YAPTIĞI ANKETĠN SONUÇLARINA GÖRE 

HEKĠMLERĠN %63'Ü SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ġĠDDETE KARġI YÜRÜTTÜĞÜ 
POLĠTĠKALARI YETERSĠZ BULUYOR. AYRICA SONUÇLAR, HEKĠME ġĠDDETĠN EĞĠTĠM 
SEVĠYESĠYLE ĠLGĠSĠ OLMADIĞINI DA GÖZLER ÖNÜNE SERĠYOR 

16.11.2012  Kanal B ANKARA TABĠP ODASI YAPTIĞI ANKETE KATILAN HEKĠMLERĠN %91'ĠNĠN ÇALIġMA 
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YAġAMI BOYUNCA EN AZ BĠR KEZ ġĠDDETE MARUZ KALDIĞINI BELĠRLEDĠ. 

16.11.2012  Kanal 24 

ANKARA TABĠP ODASI DOKTOR VE SAĞLIK ÇALIġANLARINA YÖNELĠK BĠR ANKET 
YAPTI, ORTAYA ÇARPICI SONUÇLAR ÇIKTI. ANKETE GÖRE ANKARA'DA HEKĠMLERĠN 
%91 ÇALIġMA YAġAMLARI BOYUNCA EN AZ BĠR KEZ SÖZLÜ, %26'SI EN AZ BĠR KEZ 
FĠZĠKSEL ġĠDDETE UĞRADI. 

17.11.2012  Ulusal Kanal 

ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANI FARUK ÇELĠK'ĠN KIZININ HACETEPE 
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ'NE 'KĠġĠYE ÖZEL' KARARLA YATAY GEÇĠġ 
YAPMASINA TEPKĠLER YÜKSELĠYOR. ANKARA TABĠP ODASI VE SES, "HACETTEPE 
ĠKTĠDARIN ARKA BAHÇESĠ DEĞĠLDĠR" DEDĠ. 

28.11.2012  Hayat TV 

ANKARA TABĠP ODASI TUTUKLU TIP ÖĞRENCĠLERĠNĠN SERBEST BIRAKILMASI ĠÇĠN 
BAġLATTIĞI ĠMZA KAMPANYASINDA TOPLADIKLARI ĠMZALARI MECLĠS'E ĠLETTĠ. 
AÇIKLAMADA, REKTÖRLERĠN DE TUTUKLU ÖĞRENCĠLERE SAHĠP ÇIKMASI 
GEREKTĠĞĠ VURGULANDI. 

02.12.2012  Habertürk 

DR. MELĠKE ERDEM'ĠN ĠNTĠHARI, SAĞLIK SENDĠKALARINI AYAĞA KALDIRDI. ALO 
184 ĠLETĠġĠM MERKEZĠNE BÜYÜK TEPKĠ VAR. TTB VE ATO BĠR BASIN AÇIKLAMASI 

GERÇEKLEġTĠREREK 04 ARALIK SALI GÜNÜ EYLEME HAZIRLANDIKLARINI 
AÇIKLADI. 

04.12.2012  Hayat TV 

DR. MELĠKE ERDEM'ĠN ĠNTĠHARI ÜZERĠNE SAĞLIK EMEKÇĠLERĠ PEK ÇOK ĠLDE 
DÜZENLEDĠKLERĠ EYLEMLERLE SABĠM HATTININ KAPATILMASINI ĠSTEDĠ. 
HÜKÜMETĠN ÖLÜMCÜL SAĞLIK POLĠTĠKALARINA DĠKKAT ÇEKĠLEN EYLEMLERĠN 
ANKARA'DAKĠ ADRESĠ SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNÜ OLDU. 

04.12.2012  Ulusal Kanal 

SAĞLIKTA DÖNÜġÜM CAN ALDI, SAĞLIKÇILAR TÜM YURTTA Ġġ BIRAKTI. SAĞLIK 
EMEKÇĠLERĠ, ALO 184 SABĠM HATTINA GELEN ġĠKAYETLER NEDENĠYLE ĠNTĠHAR 
EDEN DR. MELĠKE ERDEM ĠÇĠN AYAĞA KALKTI. HATTIN KAPATILMASINI ĠSTEYEN 
EMEKÇĠLER, SAĞLIK BAKANI AKDAĞ'I ĠSTĠFAYA ÇAĞIRDI. 

05.12.2012  TV 8 

HEKĠMLER ÖNLÜKLERĠNĠ ÇIKARDI, SOKAĞA DÖKÜLDÜ, ĠNTĠHAR EDEN DOKTOR 
ARKADAġLARI MELĠKE ERDEM ĠÇĠN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YÜRÜDÜLER. SABĠM 
ġĠKAYET HATTININ DERHAL KAPATILMASINI ĠSTEDĠLER. 

05.12.2012  CNNTürk 

MEDYA MAHALLESĠ PROGRAMINDA AYġENUR ARSLAN VE AKĠF BEKĠ, ĠLK 
DURUġMALARI 05 ARALIK'TA GÖRÜLECEK OLAN 13 TIP ÖĞRENCĠSĠNĠN 6 AYDIR 
CEZAEVĠNDE TUTUKLU BULUNMALARINI DEĞERLENDĠRĠYORLAR. 

10.12.2012  Kanal B 
ANKARA TABĠP ODASI BAġKANI DR. ÖZDEN ġENER'E GÖRE TÜRKĠYE'DE EN ÇOK 
ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA ĠNSAN HAKLARI ĠHLAL EDĠLĠYOR. 

10.12.2012  Hayat TV 
ANKARA'DA TABĠP ODASI ÜYELERĠ DE ĠNSAN HAKLARI GÜNÜ NEDENĠYLE BASIN 
TOPLANTISI DÜZENLEDĠ. 

17.12.2012  Hayat TV 

SAĞLIK EMEKÇĠLERĠNE YÖNELĠK ġĠDDET OLAYLARINA ĠLĠġKĠN ANKARA TABĠP 
ODASI'NDAN AÇIKLAMA GELDĠ. DR. ERSĠN ARSLAN'IN ÖLÜMÜNÜN 8. AYINDA 
AÇIKLAMA YAPAN ATO BAġKANI DR. ÖZDEN ġENER, YAġANAN ġĠDDET VE 
ÖLÜMLERE ĠLĠġKĠN BAKANLIĞA BĠR KEZ DAHA TEPKĠ GÖSTERDĠ. 

26.12.2012  Ulusal Kanal 

BAġBAKAN ERDOĞAN'IN ġEHĠR HASTANELERĠ PROJESĠ, ANKARA'NIN EN ÖNEMLĠ 
HASTANELERĠNDNE BĠRĠ OLAN ETLĠK ĠHTĠSAS HASTANESĠ'NĠ ADETA ÇÖPLÜĞE 
ÇEVĠRDĠ. 

28.12.2012  Kanal B 

ANKARA TABĠP ODASI, TUTUKLU TIP VE SAĞLIK ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN MECLĠS 
KAPISINDA BULUġUYOR. ÖĞRENCĠLERĠN TUTUKSUZ YARGILANMALARI VE 

EĞĠTĠMLERĠNDEN DAHA FAZLA GERĠ KALMAMALARI ĠÇĠN BAġLATILAN "BIRAKIN. 
OKUSUNLAR" KAMPANYASINDA TOPLANAN ĠMZALAR TBMM'YE TESLĠM EDĠLĠYOR. 

 02.01.2013  Hayat TV 
 TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ ÜYELERĠ, ODTÜ'DE YAġANAN OLAYLARI KINAYAN 
ÜNĠVERSĠTELERE TEPKĠ GÖSTERDĠ. TTB'... 

 17.01.2013  Ulusal Kanal 
 ANKARA TABĠP ODASI VE TÜRKĠYE PSĠKĠYATRĠ DERNEĞĠ ÜYELERĠ, SAĞLIK 
ÇALIġANLARINA UYGULANAN ġĠDDETĠ DÜZ… 

 17.01.2013  Kanal B 
 ANKARA TABĠP ODASI BAġKANI ÖZDEN ġENER, SAĞLIKTA ġĠDDETE YÖNELĠK 
AÇIKLAMALARDA BULUNDU. 

 17.01.2013  Hayat TV 
 ANKARA TABĠP ODASI VE TÜRKĠYE PSĠKĠYATRĠ DERNEĞĠ ÜYELERĠ, SAĞLIK 
ÇALIġANLARINA UYGULANAN ġĠDDETĠ DÜZ... 

 17.01.2013  Hayat TV 
 ÇORLU'DA KATI ATIK TESĠSĠNĠN KURULMASINI ĠSTEMEYEN VATANDAġLAR ÇEVRE 
VE ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI ÖNÜNDE ... 

 18.01.2013  Ulusal Kanal 
 SGK DÜZENLEMESĠNE GÖRE ÖZEL HASTANELERDE YAPILAN TEDAVĠNĠN 
KARġILANMASI ĠÇĠN, ÜNĠVERSĠTE VE EĞĠTĠM A… 

 04.02.2013  Ulusal Kanal  TÜRKĠYE'DE HER YIL 175 BĠN KĠġĠYE KANSER TEġHĠSĠ KONULUYOR. 

 04.02.2013  Hayat TV 
 ANKARA TABĠP ODASI BAġKANI ÖZDEN ġENER ĠLE KANSER HASTALIĞI VE 4 
ġUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ HAKKINDA KO... 

 11.02.2013  Kanal B 
 SAĞLIK BAKANLIIĞI HASTANELERE SEKRETER ALIMIYLA ĠLGĠLĠ GELEN TEPKĠLER 
ÜZERĠNE TASLAĞI ANAYASA MAHKEM... 
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 12.02.2013  Ulusal Kanal 
 ANKARA TABĠP ODASI:ÇALIġMALAR MESLEK KURULUġLARI ALEYHĠNE ĠġLĠYOR 

DEDĠ. 

 12.02.2013  Hayat TV 
 ANKARA'DAKĠ SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERĠ, YENĠ ANAYASAYA YÖNELĠK 
ÇALIġMALARINI KAMUOYUYLA PAYLAġTI. ÖZDEN... 

 13.02.2013  Hayat TV 
 SAĞLIK ÖRGÜTLERĠ ANAYASA MAHKEMESĠ'NĠN ÖNÜNDE EYLEM DÜZENLĠYOR. TTB 
VE ATO'NUN ÇAĞRISIYLA BĠR ARAYA … 

 14.02.2013  Kanal D 
 DOKTORLAR 663 SAYILI KARARNAMENĠN ĠPTALĠ ĠÇĠN AYM ÖNÜNDE EYLEM YAPTI, 
ÖZDEN ġENER'ĠN AÇIKLAMALARI 

 14.02.2013  Kanal D 
 DOKTORLAR 663 SAYILI KARARNAMENĠN ĠPTALĠ ĠÇĠN AYM ÖNÜNDE EYLEM YAPTI, 
ÖZDEN ġENER'ĠN AÇIKLAMALARI 

 14.02.2013  Kanal B 
 SAĞLIK ÇALIġANLARI ANAYASA MAHKEMESĠ ÖNÜNDE EYLEM YAPTI.ANKARA TABĠP 
ODASI VE TÜRKĠYE HEMġĠRELER DER… 

 14.02.2013  Kanal B 
 SAĞLIK ÇALIġANLARI ANAYASA MAHKEMESĠ ÖNÜNDE EYLEM YAPTI.ANKARA TABĠP 
ODASI VE TÜRKĠYE HEMġĠRELER DER... 

 14.02.2013  Kanal A 
 SAĞLIK ÇALIġANLARI ANAYASA MAHKEMESĠ ÖNÜNDE EYLEM YAPTI.ANKARA TABĠP 
ODASI VE TÜRKĠYE HEMġĠRELER DER… 

 14.02.2013  Kanal A 
 SAĞLIK ÇALIġANLARI ANAYASA MAHKEMESĠ ÖNÜNDE EYLEM YAPTI.ANKARA TABĠP 
ODASI VE TÜRKĠYE HEMġĠRELER DER... 

 14.02.2013  Hayat TV  SAĞLIK ÇALIġANLARI ANAYASA MAHKEMESĠ ÖNÜNDE EYLEM YAPTI. 

 14.02.2013  FOX 
 SAĞLIK ÇALIġANLARI ANAYASA MAHKEMESĠ'NĠN ÖNÜNDE KARARNAMEYĠ 
PROTESTO ETTĠLER. 

 15.02.2013  Kanal B 
 SAĞLIK ÇALIġANLARI ANAYASA MAHKEMESĠ ÖNÜNDE EYLEM YAPTI.ANKARA TABĠP 
ODASI VE TÜRKĠYE HEMġĠRELER DER... 

 15.02.2013  Kanal A 
 SAĞLIK ÇALIġANLARI ANAYASA MAHKEMESĠ ÖNÜNDE EYLEM YAPTI.ANKARA TABĠP 
ODASI VE TÜRKĠYE HEMġĠRELER DER... 

 15.02.2013  Kanal A 
 SAĞLIK ÇALIġANLARI ANAYASA MAHKEMESĠ ÖNÜNDE EYLEM YAPTI.ANKARA TABĠP 
ODASI VE TÜRKĠYE HEMġĠRELER DER... 

 15.02.2013  FOX 
 SAĞLIK KARARNAMESĠNĠN GÖRÜġÜLECEĞĠ ANAYASA MAHKEMESĠ DUVARINA 
LAZERLE SAĞLIK HAKTIR, YAZILDI. SAĞLIK... 

 20.02.2013  Kanal B 
 MEHMET MÜEZZĠNOĞLU TAM GÜN YASASI ĠLE ĠSTĠFA EDEN ÖĞRETĠM ÜYELERĠNĠN 

GERĠ KAZANDIRILMASI ĠÇĠN ÇALIġM... 

 21.02.2013  Kanal B 
 SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU TAM GÜN YASASINA TEPKĠ OLARAK 
GÖREVĠNDEN ĠSTĠFA EDEN ÖĞRETĠM ÜYELER... 

 23.02.2013  Ulusal Kanal 
 ANKARA TABĠP ODASI,SON DÖNEMLERDE DOKTORLARA KARġI ARTAN ġĠDDET 
OLAYLARI SEBEBĠYLE SAĞLIK BAKANLIĞIN... 

 06.03.2013  Hayat TV 
 ANKARA TABĠP ODASI VE SAĞLIK EMEKÇĠLERĠ SENDĠKASI, ANKARA NUMUNE 
HASTANESĠ'NDE DÜZENLEDĠKLERĠ BASIN ... 

 12.03.2013  Hayat TV  ANKARA'DA MEDYA,HEKĠM VE SAĞLIK ADLI BĠR PERSONEL DÜZENLENDĠ. 

 13.03.2013  Star TV 
 ANKARA TABĠP ODASI, 14 MART TIP BAYRAMINI KUTLAMAK VE SAĞLIK SĠSTEMĠNĠ 
ELEġTĠRMEK ĠÇĠN FARKLI BĠR YÖ... 

 13.03.2013  NTV  ANKARA TABĠP ODASI HAZIRLADIĞI KLĠPLE SAĞLIK SĠSTEMĠNĠ ELEġTĠRDĠ. 

 13.03.2013  Hayat TV 
 ANKARA TABĠP ODASI, AKP'NĠN SAĞLIKTA DÖNÜġÜM PROJESĠNĠN SAĞLIKTA 
YARATTIĞI TAHRĠBATI BĠR KLĠPLE ANLA... 

 14.03.2013  Yeni Asır TV 
 SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YÜRÜYEN SAĞLIKÇILAR TALEPLERĠNĠN KABUL EDĠLMESĠNĠ 
ĠSTEDĠ 

 14.03.2013  Ulusal Kanal  SAĞLIK ÇALIġANLARI 14 MART'TA 14 ACĠL TALEP PAROLASIYLA ALANLARDAYDI. 

 14.03.2013  TV 8 
 SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU TAM GÜN YASASI KONUSUNA ĠLĠġKĠN 
HERHANGĠ BĠR ġEKĠLDE GERĠ ADIM ATMA... 

 14.03.2013  Star TV 
 ANKARA TABĠP ODASI, 14 MART TIP BAYRAMINI KUTLAMAK VE SAĞLIK SĠSTEMĠNĠ 
ELEġTĠRMEK ĠÇĠN FARKLI BĠR YÖ... 

 14.03.2013  NTV 
 ANKARA TABĠP ODASI, 14 MART TIP BAYRAMINI KUTLAMAK VE SAĞLIK SĠSTEMĠNĠ 
ELEġTĠRMEK ĠÇĠN FARKLI BĠR YÖ... 

 14.03.2013  Kanaltürk 
 ANKARA TABĠP ODASI, 14 MART TIP BAYRAMINI KUTLAMAK VE SAĞLIK SĠSTEMĠNĠ 
ELEġTĠRMEK ĠÇĠN FARKLI BĠR YÖ... 

 14.03.2013  Kanal D 
 ANKARA TABĠP ODASI, 14 MART TIP BAYRAMINI KUTLAMAK VE SAĞLIK SĠSTEMĠNĠ 
ELEġTĠRMEK ĠÇĠN FARKLI BĠR YÖ... 

 14.03.2013  Kanal D 
 ANKARA TABĠP ODASI TARAFINDAN HAZIRLANAN DOKTORLAR KLĠBĠ EKRANLARA 
GELDĠ. 

 14.03.2013  Kanal B  TTB ÜYESĠ DOKTORLAR TÜM YIRTTAKĠ ETKĠNLĠKLERLE TIP BAYRAMINI KUTLUDI. 

 14.03.2013  Kanal B  TTB ÜYESĠ DOKTORLAR TÜM YIRTTAKĠ ETKĠNLĠKLERLE TIP BAYRAMINI KUTLUDI. 

 14.03.2013  Kanal B  TTB ÜYESĠ DOKTORLAR TÜM YIRTTAKĠ ETKĠNLĠKLERLE TIP BAYRAMINI KUTLUDI. 

 14.03.2013  Kanal A 
 BATMAN'DA HASTANEDE GÖREVLĠ BĠR KADIN KAYINPEDERĠ TARAFINDAN SĠLAHLA 
VURDU.ÖTE YANDAN TTB VE BAġBAKA... 
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 14.03.2013  Kanal A  TTB ÜYESĠ DOKTORLAR TÜM YIRTTAKĠ ETKĠNLĠKLERLE TIP BAYRAMINI KUTLUDI. 

 14.03.2013  Hayat TV  ANKARA'DA SAĞLIK EMEKÇĠLERĠ SAPLIK BAKANLIĞI'NA YÜRÜDÜ. 

 14.03.2013  Habertürk  ANKARA TABĠP ODASI SAĞLIK PROTESTOSU ĠÇĠN KLĠP HAZIRLATTI. 

 14.03.2013  Habertürk  ANKARA TABĠP ODASI SAĞLIK PROTESTOSU ĠÇĠN KLĠP HAZIRLATTI. 

 14.03.2013  Habertürk  ANKARA TABĠP ODASI SAĞLIK PROTESTOSU ĠÇĠN KLĠP HAZIRLATTI. 

 14.03.2013  FOX 
 ANKARA TABĠP ODASI, 14 MART TIP BAYRAMINI KUTLAMAK VE SAĞLIK SĠSTEMĠNĠ 
ELEġTĠRMEK ĠÇĠN FARKLI BĠR YÖ... 

 14.03.2013  FOX 
 ANKARA TABĠP ODASI, 14 MART TIP BAYRAMINI KUTLAMAK VE SAĞLIK SĠSTEMĠNĠ 
ELEġTĠRMEK ĠÇĠN FARKLI BĠR YÖ… 

 14.03.2013  CNBC-e  ANKARA TABĠP ODASI SAĞLIK PERSONELĠNĠN ROL ALDIĞI KLĠP HAZIRLADI 

 15.03.2013  TV 8 
 SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU TAM GÜN YASASI KONUSUNA ĠLĠġKĠN 
HERHANGĠ BĠR ġEKĠLDE GERĠ ADIM ATMA... 

 15.03.2013  Star TV 
 TIP BAYRAMI VESĠLESĠYLE SAĞLIK ÇALIġANLARI TAM GÜN YASASINI PROTESTO 
ETTĠ TÜRK TABĠPLER BĠRLĠĞĠ, ÇÖZ... 

 15.03.2013  NTV 
 TIP BAYRAMI VESĠLESĠYLE SAĞLIK ÇALIġANLARI TAM GÜN YASASINI PROTESTO 

ETTĠ TÜRK TABĠPLER BĠRLĠĞĠ, ÇÖZ... 

 15.03.2013  Kanal B 
 14 MART TIP BAYRAMI ETKĠNLĠKLERLE KUTLANDI, SAĞLIK ÇALIġANLARI ĠSE 
PROTESTOLARDA BULUNDU. SES GENEL ... 

 15.03.2013  Kanal B 
 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 14 MART TIP BAYRAMINI ETKĠNLĠKLERLE 
KUTLADI. ĠLK ADRES ANITKABĠR ... 

 15.03.2013  Kanal B 
 14 MART TIP BAYRAMI ETKĠNLĠKLERLE KUTLANDI, SAĞLIK ÇALIġANLARI ĠSE 
PROTESTOLARDA BULUNDU. SES GENEL … 

 15.03.2013  Kanal B 
 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 14 MART TIP BAYRAMINI ETKĠNLĠKLERLE 
KUTLADI. ĠLK ADRES ANITKABĠR ... 

 15.03.2013  Kanal B 
 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 14 MART TIP BAYRAMINI ETKĠNLĠKLERLE 
KUTLADI. ĠLK ADRES ANITKABĠR ... 

 15.03.2013  CNNTürk 
 ANKARA TABĠP ODASI, 14 MART TIP BAYRAMINI KUTLAMAK VE SAĞLIK SĠSTEMĠNĠ 
ELEġTĠRMEK ĠÇĠN FARKLI BĠR YÖ… 

 19.03.2013  Habertürk 
 ANKARA TABĠP ODASI BAġKANI PROF.DR.ÖZDEN ġENER ĠLE TAM GÜN YASASI 
HAKKINDA SÖYLEġĠ YAPILDI. 

 20.03.2013  Kanal D 
 TAM GÜN YASASI ĠÇĠN BAġBAKAN ERDOĞAN ÇÖZÜM ÖNERĠSĠNĠ SUNDU ANCAK 
TABĠPLER ODASI DURUMDAN MEMNUN OLMA... 

 21.03.2013  Kanal B 
 SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU, TAM GÜN YASASININ AYRINTILARINI 
ANLATTI. ANKARA TABĠP ODASI BAġKAN... 

 21.03.2013  Kanal B 
 SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZĠNOĞLU, TAM GÜN YASASININ AYRINTILARINI 
ANLATTI. ANKARA TABĠP ODASI BAġKAN... 
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ĠNTERNET MEDYASINDA ATO 

 02.01.2013  www.hurriyet.com.tr  AĞACA ÇANAK ANTEN 

 05.01.2013  www.tarim2023.com  YENĠMAHALLE'DE AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠM SEMĠNERĠ 

 05.01.2013  www.tarafsizhaber.com  YENĠMAHALLE DE AĠLE ĠÇĠ EĞĠTĠM 

 05.01.2013  www.medya73.com  YENĠMAHALLE'DE AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠM SEMĠNERĠ 

 05.01.2013  www.marasgundem.com  YENĠMAHALLE'DE AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠM SEMĠNERĠ 

 05.01.2013  www.ilovekonya.com  YENĠMAHALLE'DE AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠM SEMĠNERĠ 

 05.01.2013  www.haberyurdum.com  YENĠMAHALLE'DE AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠM SEMĠNERĠ 

 05.01.2013  www.haberx.com  YENĠMAHALLE'DE AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠM SEMĠNERĠ 

 05.01.2013  www.haberler.com  YENĠMAHALLE'DE AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠM SEMĠNERĠ 

 05.01.2013  www.haberinozu.com  YENĠMAHALLE'DE AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠM SEMĠNERĠ 

 05.01.2013  www.haberciniz.biz  YENĠMAHALLEDE AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠM SEMĠNERĠ 

 05.01.2013  www.haber3.com  YENĠMAHALLE'DE AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠM SEMĠNERĠ 

 05.01.2013  www.haber.pro  YENĠMAHALLE'DE AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠM SEMĠNERĠ 

 05.01.2013  www.gercekgundem.com  YENĠMAHALLE'DE AĠLE ĠÇĠ EĞĠTĠM 

 05.01.2013  www.fezahaber.com  YENĠMAHALLE'DE AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠM SEMĠNERĠ 

 08.01.2013  www.aydinlikgazete.com  ÖZEL HASTANELERĠN FARK VURGUNUNA ZAM! 

 10.01.2013  www.anayurtgazetesi.com  YENĠMAHALLE DE AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠM SEMĠNERĠ 

 11.01.2013  www.haber.sol.org.tr  AKADEMĠSYENLER AKP SALDIRILARINA KARġI YÜRÜYECEK! 

 11.01.2013  www.dunyagazetesi.com.tr  AKADEMĠSYENLER AYAKLANIYOR! 

 11.01.2013  www.abbasguclu.com.tr  AKADEMĠSYENLER YARIN MEYDANLARDA OLACAK 

 16.01.2013  www.haber.sol.org.tr 
 TKP'NĠN PATRĠOTLARA KARġI NÖBETĠ DEVAM EDĠYOR, DESTEK 
BÜYÜYOR! 

 17.01.2013  www.hekimedya.org 
 'SAĞLIK ALANINDA ġĠDDET ARTIYOR, HEKĠMLERĠN RUH SAĞLIĞI 
GĠDEREK BOZULUYOR' 

 18.01.2013  www.abbasguclu.com.tr 
 ANKARA TABĠP ODASI KISA FĠLM YARIġMASI ĠÇĠN BAġVURULAR 
BAġLADI 

 19.01.2013  www.egitimdenhaberler.com 
 ANKARA TABĠP ODASI KISA FĠLM YARIġMASI ĠÇĠN BAġVURULAR 
BAġLADI 

 20.01.2013  www.korhaber.com  CHP LĠ ÖZKOÇ; BUNA REFORM DĠYORLAR, ĠġTE HASTANE GERÇEĞĠ 

 23.01.2013  www.medimagazin.com.tr  YDUS'TA KADRO BĠR VAR BĠR YOK! 

 23.01.2013  www.aksam.com.tr  BĠR VARMIġ BĠR YOKMUġ 

 23.01.2013  www.ab-ilan.com  5000 TL ÖDÜLLÜ KISA FĠLM YARIġMASI 

 01.02.2013  www.habersakarya.com  ÖZKOÇ: ĠTÜ'LÜ ASĠSTANLARIN YANINDAYIZ 

 02.02.2013  www.yerelgundem.com  GALVANĠZ ĠġÇĠNĠN DÜġMANI 

 02.02.2013  www.egeninsesi.com  GALVANĠZ ĠġÇĠNĠN DÜġMANI 

 10.02.2013  www.sagliginsesi.com  KEYFĠ NÖBET ĠPTAL!!!! 

 12.02.2013  www.ulusalkanal.com.tr  HEKĠMLERDEN RAPOR 

 12.02.2013  www.mynet.com  SAĞLIK ÖRGÜTLERĠNDEN 'MESLEK KURULUġLARI RAPORU' 

 12.02.2013  www.konyahaber.com  SAĞLIK ÖRGÜTLERĠNDEN 'MESLEK KURULUġLARI RAPORU' 

 12.02.2013  www.haberler.com  SAĞLIK ÖRGÜTLERĠNDEN 'MESLEK KURULUġLARI RAPORU' 

 12.02.2013  www.haberciniz.biz  SAĞLIK ÖRGÜTLERĠNDEN MESLEK KURULUġLARI RAPORU 

 12.02.2013  www.gazete5.com 
 SAĞLIK ÖRGÜTLERĠNDEN 'MESLEK KURULUġLARI RAPORU' -ANKARA 
DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANI CEBECĠ: 'ANAYASA... 

 12.02.2013  www.evrensel.net  SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERĠNDEN ANAYASA RAPORU 

 13.02.2013  www.medimagazin.com.tr  SAĞLIK ÖRGÜTLERĠNDEN 'MESLEK KURULUġLARI RAPORU' 

 14.02.2013  www.tarafsizhaber.com  DOKTORLARDAN FENERLĠ EYLEM: SAĞLIK HAKTIR 

 14.02.2013  www.sporla.com 
 SAĞLIK ÇALIġANLARI ANAYASA MAHKEMESĠ DUVARINA LAZERLE 
'SAĞLIK HAKTIR' YAZDI 

 14.02.2013  www.ozgurkocaeli.com.tr 
 ANAYASA MAHKEMESĠ DUVARINA LAZERLE 'SAĞLIK HAKTIR' 
YAZDILAR 

 14.02.2013  www.marasgundem.com  DOKTORLARDAN 'FENERLĠ' EYLEM 

 14.02.2013  www.haberimport.com 
 SAĞLIK ÇALIġANLARI ANAYASA MAHKEMESĠ DUVARINA LAZERLE 
'SAĞLIK HAKTIR' YAZDI 

 14.02.2013  www.haber3.com  MUMLU FENERLĠ EYLEM ! 

 14.02.2013  www.egeolay.com  SAĞLIK ÇALIġANLARI ANAYASA MAHKEMESĠ DUVARINA LAZERLE 
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SAĞLIK HAKTIR YAZDI 

 14.02.2013  www.e-karaman.com  DOKTORLARDAN FENERLĠ EYLEM 

 22.02.2013  www.sagliginsesi.com  HEKĠMĠ TEHDĠT EDEN HASTA YAKININA HAPĠS CEZASI 

 22.02.2013  www.etha.com.tr  HEKĠME YÖNELĠK TEHDĠDE 5 AY HAPĠS 

 23.02.2013  www.ulusalkanal.com.tr 
 TABĠP ODASI: ġĠDDETĠN ÖNLENMESĠ ĠÇĠN BĠR AN ÖNCE TEDBĠR 
ALINSIN 

 25.02.2013  www.haber.sol.org.tr  HEKĠMLER SABĠM YÖNETĠCĠLERĠ ĠLE GÖRÜġTÜ 

 25.02.2013  www.evrensel.net  SABĠM, ARTIK HEKĠMDEN YAZILI BĠLGĠ ĠSTEMEYECEK 

 25.02.2013  www.etha.com.tr  ANKARA TABĠP ODASI SABĠM YETKĠLĠLERĠ ĠLE GÖRÜġTÜ 

 28.02.2013  www.hurriyet.com.tr 
 TIP EĞĠTĠMĠNDE DARBOĞAZ (3) TIP EĞĠTĠMĠNĠN KALĠTESĠ 
GERĠLĠYOR 

 28.02.2013  www.hurriyet.com.tr  SĠSTEM HOCALARI ÖZEL HASTANELERE ĠTĠYOR 

 04.03.2013  www.evrensel.net  ÖLÜMLERĠ SINIF MÜCADELESĠ DURDURUR 

 06.03.2013  www2.dha.com.tr  TÜRKĠYE NĠN SAĞLIĞI HASTADIR! 

 06.03.2013  www.tumhaberler.com  96 SAAT HASTANEDE KALAN BĠRĠNDEN NE BEKLERSĠNĠZ? 

 06.03.2013  www.sagliginsesi.com  HALK SAĞLIĞI EĞĠTĠMLERĠ DEVAM EDĠYOR 

 06.03.2013  www.evrensel.net  96 SAAT HASTANEDE KALAN BĠRĠNDEN NE BEKLERSĠNĠZ? 

 07.03.2013  www.haber.sol.org.tr  YOĞUN BAKIM HEMġĠRELERĠNDEN HASTANE ÖNÜNDE EYLEM 

 08.03.2013  www.gorelesol.com  YOUN BAKM HEMĠRELERĠNDEN EYLEM 

 09.03.2013  www.tarim2023.com  SAĞLIK KONUSUNDA BĠLĠNÇLĠ YENĠMAHALLELĠLER 

 09.03.2013  www.mynet.com  SAĞLIK KONUSUNDA BĠLĠNÇLĠ YENĠMAHALLELĠLER 

 09.03.2013  www.medya73.com  SAĞLIK KONUSUNDA BĠLĠNÇLĠ YENĠMAHALLELĠLER 

 09.03.2013  www.marasgundem.com  SAĞLIK KONUSUNDA BĠLĠNÇLĠ YENĠMAHALLELĠLER 

 09.03.2013  www.ilovekonya.com  SAĞLIK KONUSUNDA BĠLĠNÇLĠ YENĠMAHALLELĠLER 

 09.03.2013  www.haberyurdum.com  SAĞLIK KONUSUNDA BĠLĠNÇLĠ YENĠMAHALLELĠLER 

 09.03.2013  www.haberx.com  SAĞLIK KONUSUNDA BĠLĠNÇLĠ YENĠMAHALLELĠLER 

 09.03.2013  www.haberinozu.com  SAĞLIK KONUSUNDA BĠLĠNÇLĠ YENĠMAHALLELĠLER 

 09.03.2013  www.haber3.com  SAĞLIK KONUSUNDA BĠLĠNÇLĠ YENĠMAHALLELĠLER 

 09.03.2013  www.haber.pro  SAĞLIK KONUSUNDA BĠLĠNÇLĠ YENĠMAHALLELĠLER 

 09.03.2013  www.fezahaber.com  SAĞLIK KONUSUNDA BĠLĠNÇLĠ YENĠMAHALLELĠLER 

 09.03.2013  www.bafravip.com  SAĞLIK KONUSUNDA BĠLĠNÇLĠ YENĠMAHALLELĠLER 

 09.03.2013  www.ankaraport.net  SAĞLIK KONUSUNDA BĠLĠNÇLĠ YENĠMAHALLELĠLER 

 09.03.2013  www.ankarahaber.com  YENĠMAHALLE DE SAĞLIK SEMĠNERĠ 

 10.03.2013  www.spothaber.com  SAĞLIK KONUSUNDA BĠLĠNÇLĠ YENĠMAHALLELĠLER 

 10.03.2013  www.hurriyet.com.tr  CEP TELEFONUMU KLONLAMIġLAR 

 11.03.2013  www.cayyolu.com.tr  YENĠMAHALLE DE SAĞLIK SEMĠNERĠ 

 11.03.2013  www.bianet.org  11 MART 2013, PAZARTESĠ 

 12.03.2013  www.haber.sol.org.tr  ANKARA TABĠP ODASI'NDAN 'PARAN KADAR SAĞLIK' ġARKISI 

 12.03.2013  www.evrensel.net  ASĠSTAN KIġLAYA, HASTA TABURA 

 13.03.2013  www.tarim2023.com 
 VALĠ YÜKSEL: ANKARA'DA FEDAKÂRCA VE EMSALSĠZ HĠZMETLER 
YAPAN DOKTORLARIMIZA MĠNNETTARIZ 

 13.03.2013  www.sagliginsesi.com  'PARAN KADAR SAĞLIK' KLĠBĠ ÇEKĠLDĠ 

 13.03.2013  www.odatv.com  SAĞLIKTA DÖNÜġÜM KLĠP OLDU 

 13.03.2013  www.odatv.com  RECEP AKDAĞ 'HALA PEġĠMĠ BIRAKMADILAR' DĠYECEK 

 13.03.2013  www.hurriyet.com.tr  GERÇEK BĠR FĠRST LADY 

 13.03.2013  www.hurriyet.com.tr  ANKARA TABĠP ODASI NDAN KLĠPLĠ MUHALEFET 

 13.03.2013  www.golhaberbaskent.com  'DOKTORLARIMIZA MĠNNETTARIZ' 

 13.03.2013  www.evrensel.net  ATO´DAN 'PARAN KADAR SAĞLIK' KLĠBĠ 

 13.03.2013  www.bianet.org  "PARAN KADAR SAĞLIK" 

 14.03.2013  www.yerelgundem.com  'PARAN KADAR SAĞLIK' 

 14.03.2013  www.sagliktagundem.com  'PARAN KADAR SAĞLIK' 

 14.03.2013  www.mynet.com  DOKTORLARDAN ANLAMLI KLĠP 

 14.03.2013  www.medimagazin.com.tr  SAZLI SÖZLÜ SAĞLIK! (VĠDEO) 

 14.03.2013  www.kamudanhaber.com  BUDA DOKTORLARIN KLĠBĠ 

 14.03.2013  www.istanbulgercegi.com  GERÇEK BĠR FĠRST LADY 

 14.03.2013  www.haberfree.com  'TIP BAYRAMI' SORUNLARIN GÖLGESĠNDE KUTLANIYOR! 
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 14.03.2013  www.gercekgundem.com  DOKTORLARDAN ANLAMLI KLĠP V 

 14.03.2013  www.gazeteport.com.tr  PARAN KADAR SAĞLIK 

 14.03.2013  www.eczacininsesi.com  GÜNDEMĠN VĠDEOSU 

 14.03.2013  www.bianet.org  'TÜRKĠYE´NĠN SAĞLIĞI HASTADIR!' 

 15.03.2013  www.tarim2023.com  ÖDÜL AVCISI KABARE YENĠMAHALLE'DE SERGĠLENDĠ 

 15.03.2013  www.tarim2023.com  `ÖDÜL AVCISI´ YENĠMAHALLE´DE SAHNELENDĠ 

 15.03.2013  www.tarafsizhaber.com  ÖDÜL AVCISI YENĠMAHALLE DE SAHNELENDĠ 

 15.03.2013  www.spothaber.com  ÖDÜL AVCISI KABARE YENĠMAHALLE´DE SERGĠLENDĠ 

 15.03.2013  www.sigmahaber.com  `ÖDÜL AVCISI´ YENĠMAHALLE´DE SAHNELENDĠ 

 15.03.2013  www.mynet.com  ÖDÜL AVCISI KABARE YENĠMAHALLE'DE SERGĠLENDĠ 

 15.03.2013  www.moralhaber.net  `ÖDÜL AVCISI´ YENĠMAHALLE´DE SAHNELENDĠ 

 15.03.2013  www.memurlar.biz  `ÖDÜL AVCISI' YENĠMAHALLE'DE SAHNELENDĠ 

 15.03.2013  www.medya73.com  ÖDÜL AVCISI KABARE YENĠMAHALLE'DE SERGĠLENDĠ 

 15.03.2013  www.internetankara.com  ÖDÜL AVCISI ANKARA'DA SAHNELENDĠ 

 15.03.2013  www.ilovekonya.com  ÖDÜL AVCISI KABARE YENĠMAHALLE'DE SERGĠLENDĠ 

 15.03.2013  www.haberyurdum.com  ÖDÜL AVCISI KABARE YENĠMAHALLE'DE SERGĠLENDĠ 

 15.03.2013  www.haberx.com  ÖDÜL AVCISI KABARE YENĠMAHALLE'DE SERGĠLENDĠ 

 15.03.2013  www.haberler.gen.al  `ÖDÜL AVCISI´ YENĠMAHALLE´DE SAHNELENDĠ 

 15.03.2013  www.haberler.com  ÖDÜL AVCISI KABARE YENĠMAHALLE'DE SERGĠLENDĠ 

 15.03.2013  www.haberinozu.com  ÖDÜL AVCISI KABARE YENĠMAHALLE'DE SERGĠLENDĠ 

 15.03.2013  www.haberimport.com  `ÖDÜL AVCISI´ YENĠMAHALLE´DE SAHNELENDĠ 

 15.03.2013  www.haberexen.com  `ÖDÜL AVCISI´ YENĠMAHALLE´DE SAHNELENDĠ 

 15.03.2013  www.habercb.com  `ÖDÜL AVCISI´ YENĠMAHALLE´DE SAHNELENDĠ 

 15.03.2013  www.haberaktuel.com  'ÖDÜL AVCISI' YENĠMAHALLE'DE SAHNELENDĠ 

 15.03.2013  www.haber35.com.tr  `ÖDÜL AVCISI´ YENĠMAHALLE´DE SAHNELENDĠ 

 15.03.2013  www.haber3.com  `ÖDÜL AVCISI´ YENĠMAHALLE´DE SAHNELENDĠ 

 15.03.2013  www.haber3.com  ÖDÜL AVCISI KABARE YENĠMAHALLE'DE SERGĠLENDĠ 

 15.03.2013  www.haber24.com  ÖDÜL AVCISI ANKARA&APOS; DA SAHNELENDĠ 

 15.03.2013  www.gercekgundem.com  GENCO ERKAL ĠLE TIP BAYRAMI 

 15.03.2013  www.gazetebursa.com.tr  `ÖDÜL AVCISI´ YENĠMAHALLE´DE SAHNELENDĠ 

 15.03.2013  www.f5haber.com  `ÖDÜL AVCISI´ YENĠMAHALLE´DE SAHNELENDĠ 

 15.03.2013  www.etkihaber.com  `ÖDÜL AVCISI´ YENĠMAHALLE´DE SAHNELENDĠ 

 15.03.2013  www.ekonorm.com  ?ÖDÜL AVCISI? YENĠMAHALLE‟DE SAHNELENDĠ 

 15.03.2013  www.e-haberajansi.com  `ÖDÜL AVCISI´ YENĠMAHALLE´DE SAHNELENDĠ 

 15.03.2013  www.aydinses.com  `ÖDÜL AVCISI´ YENĠMAHALLE´DE SAHNELENDĠ 

 15.03.2013  www.ankayasam.com  TABĠPLER ÇAĞDAġ SANATLAR MERKEZĠ´NDE 

 15.03.2013  www.ankaraport.net  ÖDÜL AVCISI KABARE YENĠMAHALLE'DE SERGĠLENDĠ 

 15.03.2013  www.anayurtgazetesi.com  DOKTORLARIMIZA MĠNNETTARIZ 

 15.03.2013  www.amasyagazetesi.com  `ÖDÜL AVCISI´ YENĠMAHALLE´DE SAHNELENDĠ 

 16.03.2013  www.sondakika.com  'ÖDÜL AVCISI' YENĠMAHALLE'DE SAHNELENDĠ 

 16.03.2013  www.cayyolu.com.tr  ÖDÜL AVCISI KABARE YENĠMAHALLE DE SERGĠLENDĠ 

 18.03.2013  www.tarafsizhaber.com  ÖDÜL AVCISI YENĠMAHALLE DE SAHNELENDĠ 

 20.03.2013  www.ulusalkanal.com.tr  SAĞLIKTA ġĠDDET ARTIYOR 

 20.03.2013  www.tarim2023.com  DEÜ TIP FAKÜLTESĠ'NDE ĠKĠ ACI KAYIP 

 20.03.2013  www.renklihaber.net  DEÜ TIP FAKÜLTESĠ'NDE ĠKĠ ACI KAYIP 

 20.03.2013  www.memurlar.net  DEÜ TIP FAKÜLTESĠ'NDE ĠKĠ ACI KAYIP 

 20.03.2013  www.medya73.com  DEÜ TIP FAKÜLTESĠ'NDE ĠKĠ ACI KAYIP 

 20.03.2013  www.haberyurdum.com  DEÜ TIP FAKÜLTESĠ'NDE ĠKĠ ACI KAYIP 

 20.03.2013  www.haberx.com  DEÜ TIP FAKÜLTESĠ'NDE ĠKĠ ACI KAYIP 

 20.03.2013  www.haberler.com  DEÜ TIP FAKÜLTESĠ'NDE ĠKĠ ACI KAYIP 

 20.03.2013  www.haber3.com  DEÜ TIP FAKÜLTESĠ'NDE ĠKĠ ACI KAYIP 

 20.03.2013  www.haber.pro  DEÜ TIP FAKÜLTESĠ'NDE ĠKĠ ACI KAYIP 

 20.03.2013  www.gazeteyenigun.com.tr  DEÜ TIP FAKÜLTESĠ´NDE ĠKĠ ACI KAYIP 

 20.03.2013  www.fezahaber.com  DEÜ TIP FAKÜLTESĠ'NDE ĠKĠ ACI KAYIP 

 20.03.2013  www.evrensel.net  ÖNLEM YETERSĠZ, ġĠDDET SÜRÜYOR 
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 20.03.2013  www.etha.com.tr  'SAĞLIKÇILARDAN DEĞĠL, YÖNETĠCĠLERDEN HESAP SORUN' 

 21.03.2013  www.sagliginsesi.com  GÖZYAġLARIYLA UĞURLANDI 

 21.03.2013  www.marasgundem.com  DEÜ TIP FAKÜLTESĠ'NDE ĠKĠ ACI KAYIP 

 21.03.2013  www.gazeteyenigun.com.tr  DEÜ TIP FAKÜLTESĠ´NDE ĠKĠ ACI KAYIP 

 21.03.2013  www.birgun.net  HEKĠMLER ÖLÜYOR, ġĠDDET SÜRÜYOR! 

 22.03.2013  www.anayurtgazetesi.com  SAĞLIKTA BĠLĠNÇ KAZANDIRIYOR 

 23.03.2013  www.eczacininsesi.com  PARAN KADAR SAĞLIK! 

 26.03.2013  www.mimdap.org 
 ROMA ANKTĠK TĠYATROSU NDA VE BAġKENT DAYNIġMASI (27 MART 
2013 ) 

 27.03.2013  www.ortadogugazetesi.net  MHP'LĠ KAYA'DAN MÜEZZĠNOĞLU'NA VARDĠYA SORUSU 

 28.03.2013  www.zaman.com.tr  DOKTORA ġĠDDET UYGULAYANA HAPĠS CEZASI 

 28.03.2013  www.yuksekovahaber.com  HEKĠME BIÇAKLI SALDIRIYA HAPĠS CEZASI 

 28.03.2013  www.tarim2023.com 
 DOKTORA ġĠDDET UYGULAYANA HAPĠS CEZASI -YENĠMAHALLE 
DEVLET HASTANESĠNDE... 

 28.03.2013  www.sondakikahaberleri.info.tr  DOKTORA ġĠDDET UYGULAYANA HAPĠS CEZASI 

 28.03.2013  www.on5yirmi5.com  DOKTORA ġĠDDET UYGULAYANA HAPĠS CEZASI 

 28.03.2013  www.netgazete.com  DOKTORA ġĠDDET UYGULAYANA HAPĠS CEZASI 

 28.03.2013  www.medimagazin.com.tr  HEKĠME ġĠDDETE HAPĠS CEZASI BU KEZ ERTELENMEDĠ 

 28.03.2013  www.internethaber.com  DOKTORA ġĠDDET CEZA GETĠRDĠ 

 28.03.2013  www.habervitrini.com  DOKTORA SALDIRAN HASTA YAKININA HAPĠS!.. 

 28.03.2013  www.haberler.com  DOKTORA ġĠDDET UYGULAYANA HAPĠS CEZASI 

 28.03.2013  www.haber7.com  DOKTORA ġĠDDET UYGULAYANA HAPĠS CEZASI 

 28.03.2013  www.haber3.com 
 DOKTORA ġĠDDET UYGULAYANA HAPĠS CEZASI -YENĠMAHALLE 
DEVLET HASTANESĠNDE HEKĠME BIÇAKLA SALDIRAN HAST... 

 28.03.2013  www.gercekgundem.com  DOKTORA ġĠDDETE HAPĠS CEZASI 

 29.03.2013  www.zaman.com.tr  DOKTORA SALDIRAN HASTA YAKININA 2 YIL 6 AY HAPĠS 

 29.03.2013  www.flasgazetesi.com.tr  DOKTORA SALDIRIYA 2 YIL 6 AY HAPĠS 

 29.03.2013  www.dunyabulteni.net  DOKTORA ġĠDDET UYGULAYANA HAPĠS CEZASI 

 01.04.2013  www.sagliginsesi.com  ATO´NUN ARAġTIRMASI SORU ÖNERGESĠNE KONU OLDU 

 02.04.2013  www.haber27.com  DOKTORA SALDIRAN HASTA YAKININA HAPĠS!.. 

 03.04.2013  www.yuksekovahaber.com  HEKĠMLERDEN ġĠDDETE KARġI EYLEM 

 03.04.2013  www.evrensel.net  HACETTEPE'DE ASĠSTAN HEKĠM ĠSYANI 

 03.04.2013  www.etha.com.tr  ASĠSTAN HEKĠMLER: ARTIK YETER 
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YAZILI BASINDA ATO 

19.04.2012 Özgür Gündem HEKĠME ġĠDDET VARSA SAĞLIK YOK 

19.04.2012 Hürriyet KIRGINIZ YASTAYIZ  

19.04.2012 Evrensel SAĞLIKÇILAR AYAKTA  

19.04.2012 BaĢkent DÖVE DÖVE HASTA BAKTIRIYORLAR 

19.04.2012 Birgün DOKTORLAR HEDEF HALĠNE GETĠRĠLDĠ  

19.04.2012 Cumhuriyet TIP DÜNYASI AYAKTA - CUMHURĠYET 

19.04.2012 BaĢkent HEKĠMLER ĠSYANDA - BAġKENT  

20.04.2012 Ġl Gazetesi DOKTORLAR ÖLDÜRÜLEN MESLEKTAġLARI ĠÇĠN BAKANLIĞA YÜRÜDÜ 

20.04.2012 Evrensel ĠLLERDE 1 MAYIS'A ÇAĞRI 

20.04.2012 Evrensel SAĞLIKÇI KATĠLĠN PEġĠNDE 

20.04.2012 Özgür Gündem SIRTIMIZDAN VURULDUK, EYLEMDEYĠZ 

20.04.2012 Milliyet HEPĠMĠZ ÖLDÜK - MĠLLĠYET  

25.04.2012 Cumhuriyet CEZASIZ KALMASIN - CUMHURĠYET  

25.04.2012 Evrensel ġĠDDET LĠNCE DÖNÜġÜYOR SAĞLIK BAKANI NE YAPIYOR?  

25.04.2012 GüneĢ 
DOKTORLARI MEMNUNĠYETTEN MĠ DÖVÜYORUZ? (METĠN ÖZKAN KÖġE 
YAZISI)  

28.04.2012 BaĢkent ATO'DAN 'ÇOK ACĠL' UYARI  

28.04.2012 Evrensel ANKARA 1 MAYIS'A HAZIRLANIYOR  

29.04.2012 Evrensel ATO'DAN 'ACĠL UYARI!'  

30.04.2012 Hürriyet  DOKTORA ġĠDDETTE MEDYANIN ROLÜ (OKUR TEMSĠLCĠSĠ KÖġESĠ)  

30.04.2012 Kırmızı Beyaz ANKARA TABĠP ODASI'NDAN 'ACĠL ÖNLEM' ÇAĞRISI 

09.05.2012 BaĢkent ATO ġĠDDETE KARġI ACĠL ÖNLEM ĠSTĠYOR 

09.05.2012 Birgün HER SALI 12:45'TE EYLEMDELER! 

11.05.2012 Anayurt SAĞLIKÇILARA ġĠDDETE PROTESTO  

17.05.2012 Ġlke Gazetesi ATO'DAN SAĞLIK ÇALIġANLARINA YÖNELĠK ġĠDDET OLAYLARINA TEPKĠ  

18.05.2012 Doğan Haber Ajansı 
OKUL SÜTÜ PROJESĠ VE KAMUSAL SORUMLULUK GEREĞĠ BUGÜNÜN 
BEKLENTĠLERĠ  

18.05.2012 Hürriyet Ankara SAYDAMLIK (YALÇIN BAYER KÖġE YAZISI) 

19.05.2012 Yeni Olay Gazetesi YÖNTEM YANLIġ  

20.05.2012 Hedef Halk OKUL SÜTÜNDE PROJE DOĞRU YÖNTEM YANLIġ  

23.05.2012 Zaman TAZMĠNAT CEZALARI DOKTOR ADAYLARINA TERCĠH DEĞĠġTĠRTTĠ 

24.05.2012 Haber Ekspres TAZMĠNAT DAVALARI DOKTOR ADAYLARINA TERCĠH DEĞĠġTĠRTTĠ  

29.05.2012 Hürriyet Ankara DOKTORA ġĠDDETĠ KINAMAK ĠÇĠN  

29.05.2012 Hürriyet KÜRTAJ ASLA CĠNAYET DEĞĠLDĠR  

31.05.2012 Evrensel KÜRTAJ HAKKI DEĞĠL YASAĞI CĠNAYETTĠR 

31.05.2012 Sabah Ankara KÜRTAJI CĠNAYETLE EġLEġTĠRMEK SINIR ÖTESĠ MÜDAHALEDĠR  

01.06.2012 Yeni Mesaj SEZARYENE CĠNAYET DEMEK SINIR ÖTESĠ MÜDAHALEDĠR'  

09.06.2012 Vatan BĠBER GAZI SĠLAH OLARAK TANIMLANSIN'  

10.06.2012 BaĢkent KESĠMOĞLU, BĠBER GAZININ SĠLAH OLDUĞUNU SAVUNDU  

10.06.2012 Hürses 
BĠBER GAZI KULLANIMI SĠLAH KULLANIMI ĠLE EġDEĞER OLARAK 
TANIMLANMALI' 

10.06.2012 Evrensel 13 TIP ÖĞRENCĠSĠ TUTUKLANDI  

10.06.2012 Önce Vatan "BĠBER GAZI KULLANIMI SĠLAH KULLANIMI ĠLE Eġ OLARAK TANIMLANMALI 

13.06.2012 Yurt Gazetesi "AKIL ALIR Ġġ DEĞĠL" 

13.06.2012 BaĢkent DEVLET DĠNLEMEYE MERAKLI 

09.06.2012 Diyarbakır Söz BĠBER GAZLI MÜDAHALEYE SINIRLAMA 

17.06.2012 Birgün KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI ĠLE ZENGĠN DAHA ZENGĠN EDĠLECEK! 

25.06.2012 Ġl Gazetesi ANKARA TABĠP ODASI ÜYELERĠ BAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM YAPTI  

27.06.2012 Hürriyet Ankara BĠLĠYOR MUSUNUZ? (YALÇIN BAYER KÖġE YAZISI) 

28.06.2012 Milliyet ETLĠK ĠHTĠSAS KAPATILMASIN - MĠLLĠYET ANKARA 

29.06.2012 Ġlke ETLĠK ĠHTĠSAS HASTANESĠ'NĠN YIKILMASI KARARINA PROTESTO  

29.06.2012 Evrensel ATO: PARAN VARSA SAĞLIK DÖNEMĠ BAġLADI - EVRENSEL  
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30.06.2012 AkĢam NOTER TASDĠKLĠ TORPĠLE YARGIDAN ONAY ÇIKMADI 

02.07.2012 Evrensel YANLIġA YANLIġ DEME YÜREKLĠLĠĞĠNĠ GÖSTERDĠLER 

04.07.2012 Evrensel HEKĠME ġĠDDETE CEZA 

04.07.2012 Birgün HEKĠME TEHDĠDE 5 AY HAPĠS CEZASI 

07.07.2012 AkĢam Ege GÜVEN: "ASGARĠ ÜCRETĠN ALTINDAKĠ MAAġ YETERLĠ DEĞĠL" 

07.07.2012  BaĢkent  KĠRLĠ SU ALARMI  

07.07.2012  Yurt SEZARYEN YASASINA KARġI TEPKĠLER SÜRÜYOR 

07.07.2012  Özgür Gündem ÖNCE SEZARYEN ARTIġININ NEDENĠNĠ SÖYLEYĠN' 

08.07.2012  Radikal Ġki TTB'NĠN YENĠ BAġKANI AKTAN 

08.07.2012  Sol ATO: SEZARYEN SAĞLIĞI TĠCARĠLEġTĠRDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN ARTTI  

09.07.2012  Sözcü 
ġENER: SEZARYEN, KADININ KENDĠSĠNĠN KARAR VERECEĞĠ BĠR 
UYGULAMADIR 

09.07.2012  Özgür Gündem TURHAN ABĠ GÜLE GÜLE... (ATA SOYER KÖġE YAZISI)  

13.07.2012  Sabah Ankara SUDAKĠ KĠRLĠLĠĞĠ ĠNKAR EDECEĞĠNE ÖNLEM AL' 

13.07.2012  Radikal SU TARTIġMASINDA KMO'DAN YENĠ ĠDDĠA  

13.07.2012  Anayurt SEBEP ESKĠ TESĠSATLAR DEĞĠL'  

14.07.2012  Evrensel ANKARA'NIN SUYUNU ĠÇMEYĠN  

14.07.2012  Aydınlık SU TARTIġMASINDA KMO'DAN YENĠ ĠDDĠA 

15.07.2012  BaĢkent  BĠR ĠHBARLA ÖZLE HAYATA MÜDAHALE EDĠLEMEZ'  

16.07.2012  Cumhuriyet YILDA 700 BĠN HASTAYA BAKAN HASTANE KAPATILDI  

17.07.2012  Evrensel SAĞLIK ĠÇĠN SIK SIK ELLERĠNĠZĠ YIKAYIN  

17.07.2012  Hürriyet TABĠP ODASI'NDAN ĠSHAL UYARISI  

17.07.2012  Sol BAZ ĠSTASYONLARINA KARġI ÖNLEM ġART  

18.07.2012  Evrensel ġĠDDETĠN BOYUTU ANLAġILMAMIġ  

18.07.2012  BaĢkent  ANKARA SUYU GERÇEĞĠNĠ AÇIKLAYIN'  

18.07.2012  Birgün ÇĠĞ GIDA TÜKETMEYĠN, TEMĠZ SU ĠÇĠN 

18.07.2012  BaĢkent  SAĞLIKÇILAR ÇÖZÜM BEKLĠYOR  

18.07.2012  Ġlke HEKĠMLER TALEPLERĠNĠN KARġILANMASINI BEKLĠYOR  

18.07.2012  habertürk HEKĠMLER KATLEDĠLMESĠN, SAĞLIK BAKANI GÖREV BAġINA 

18.07.2012 Güçlü Anadolu TABĠPLER ġĠDDETTEN TEDĠRGĠN  

19.07.2012  24 Saat CEP TELEFONU UNUTTURUYOR 

19.07.2012  Ekonomi Gazetesi EMO VE ATO'DAN CEP TELEFONU VE BAS ĠSTASYONU RAPORU 

19.07.2012  Sol CEP TELEFONU VE BAZLARLA ĠLGĠLĠ ÜRKÜTEN RAPOR 

19.07.2012 Yeni ġafak VATANDAġ KĠMĠ BAZ ALACAĞINI ġAġIRDI 

19.07.2012 Kırmızı Beyaz CEP TELEFONU HASTA EDEBĠLĠR 

19.07.2012 Ayrıntılı Haber BAZ ĠSTASYONLARI ÇOK DA MASUM DEĞĠL!  

19.07.2012 Hürriyet Ankara RADYASYONDAN KORUNMA ÖNERĠLERĠ  

20.07.2012 Bizim Anadolu RAHATSIZLIĞIN NEDENĠ CEP TELEFONU OLABĠLĠR  

20.07.2012 Ticaret Gazetesi EMO-ATO'DAN CEP TELEFONU VE BAZ ĠSTASYONU RAPORU  

21.07.2012 Hürses ĠNSAN SAĞLIĞINA BAZ ETKĠSĠ HALA BELĠRSĠZ  

21.07.2012 Posta Ankara RADYASYONDAN KORUNMA ÖNERĠLERĠ  

21.07.2012 Ticari Hayat  RAHATSIZLIĞIN KAYNAĞI CEP TELEFONU OLABĠLĠR  

21.07.2012 Önce Vatan CEP TELEFONLARI VE BAZ ĠSTASYONLARIYLA ĠLGĠLĠ RAPOR HAZIRLANDI  

22.07.2012 Posta CEBĠNĠZĠ UZAK TUTUN  

22.07.2012 Yenigün RAHATSIZLIĞIN NEDENĠ CEP TELEFONU OLABĠLĠR  

23.07.2012  Milliyet Ankara KORKUTAN RAPOR - MĠLLĠYET ANKARA  

23.07.2012 Olay Ankara CEP TELEFONLARI VE BAZ ĠSTASYONLARIYLA ĠLGĠLĠ MERAK EDĠLENLER  

24.07.2012 Cumhuriyet CEP TELEFONU KULLANIRKEN BUNLARA DĠKKAT!  

26.07.2012  Birgün HEKĠMLER ARTIK HASTA SEÇEBĠLECEK  

27.07.2012  Cumhuriyet ĠLGĠNÇ SORULAR  

27.07.2012 Birgün ERSĠN'Ġ ÖLDÜRDÜLER, YÜZ GÜN GEÇTĠ  

28.07.2012 Ġlke "SAĞLIKTA ġĠDDET SÜRÜYOR!" 

28.07.2012 Aydınlık 100 GÜNDE ÖLDÜRÜCÜ SĠLAHLA 11 SALDIRI  

29.07.2012 Evrensel ATO'DAN TUTUKLU ÖĞRENCĠLERE ZĠYARET  

29.07.2012 Evrensel CEP TELEFONU VE BAZ ĠSTASYONLARINA DĠKKAT  

02.08.2012  Ankara Ġlke Gazetesi ĠÇME SUYU KĠRLĠ, KULLANILAN SU ALÜMĠNYUMLU!  
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02.08.2012  Türkiye Gazetesi ÖZÜRLERĠ KABAHATLERĠNDEN BÜYÜK -  

02.08.2012  Aydınlık Gazetesi HALK MUSLUK SUYUNA DA GÜVENMĠYOR  

02.08.2012  Sol Gazetesi SULARDA HASTALIK RĠSKĠNE DĠKKAT!  

03.08.2012  Olay Ankara NĠHĠLĠSTĠK SU SAVAġLARI (CEM ġAHAN KÖġE YAZISI) 

03.08.2012  Ankara Yarın ALÜMĠNYUM' KĠRLĠLĠĞĠNDE ĠKĠ OLASILIK  

03.08.2012 
 Anayurt 

ÇOCUĞUNU 5 BUÇUK YAġINDA OKULA GÖNDERMEK ĠSTEMĠYORSAN RAPOR 
AL!  

03.08.2012 
 Aydınlık Gazetesi 

APAK: SAĞLIKLI VE GÜVENĠLĠR ĠÇME VE KULLANMA SUYU HERKESĠN 
HAKKI  

06.08.2012  Yeni Adana DÜNYADA 24 BĠN NÜKLEER SĠLAH VAR  

06.08.2012  Sol Gazetesi HĠROġĠMA KATLĠAMININ YILDÖNÜMÜNDE BARIġ ÇAĞRISI  

06.08.2012  Birgün NÜKLEER SĠLAHLAR YASAKLANSIN 

07.08.2012  Sol Gazetesi SUDA 'ORGAN YETMEZLĠĞĠ' RĠSKĠ  

08.08.2012  Sol Gazetesi ANNE SÜTÜ ĠDEAL GIDA  

11.08.2012  Özgür Gündem YOKSUL ĠÇĠN DEVLET HASTANESĠ KALMAYACAK' 

11.08.2012  Evrensel ETLĠK ĠHTĠSAS YAĞMALANIYOR, 42 EMEKÇĠ ĠġSĠZ  

11.08.2012  Ankara BaĢkent ETLĠK HASTANESĠNDE YIKIM MUAMMASI  

11.08.2012  Birgün KARARA RAĞMEN TASFĠYE - BAġKENT  

11.08.2012  Aydınlık Gazetesi ETLĠK ĠHTĠSAS HASTANESĠ'NDEKĠ TASFĠYEYE TEPKĠ  

11.08.2012  Milliyet Ankara DÖRT DEVLET HASTANESĠ PROJEDE ĠSTENMEMĠġ  

13.08.2012  AkĢam ANKARA'DA 'SAVAġA HAYIR' PANELĠ  

14.08.2012  Sol Gazetesi SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ATO'YA YANIT  

14.08.2012  Birgün HEKĠMLERĠMĠZ ĠġSĠZ KALMADI'  

14.08.2012  Ankara BaĢkent ETLĠK ĠHTĠSAS HASTANESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ĠDDĠALAR  

14.08.2012 
 Sabah Ankara 

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN 'ETLĠK ĠHTĠSAS HASTANESĠ VE PERSONELĠNĠN 
DURUMUNA' ĠLĠġKĠN ĠDDĠALARA CEVAP  

16.08.2012 
 Habertürk 

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ETLĠK ĠHTĠSAS HASTANESĠ VE PERSONELĠNĠN 

DURUMUNA ĠLĠġKĠN ĠDDĠALARA CEVAP  

16.08.2012 
 Radikal 

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN 'ETLĠK ĠHTĠSAS HASTANESĠ VE PERSONELĠNĠN 
DURUMUNA' ĠLĠġKĠN ĠDDĠALARA CEVAP  

16.08.2012  Evrensel ALÜMĠNYUM PEġĠMĠZDE!  

17.08.2012  Sol Gazetesi ATO'DAN ÜNĠVERSĠTEYE UYARI  

17.08.2012  Ankara BaĢkent SAĞLIKTA ġĠDDETE KARġI GELĠġME YOK  

18.08.2012  Ankara Yarın SAĞLIK BAKANI VERDĠĞĠ SÖZLERĠ UNUTTU AMA ġĠDDET DEVAM EDĠYOR 

19.08.2012 
 Ankara Kırmızı Beyaz 
Gazetesi HASTALARA SELAM, YIKIMA DEVAM  

20.08.2012  Ankara Ġl Gazetesi ETLĠK YOK EDĠLMEMELĠ  

20.08.2012  Ankara 24 Saat ZARAR, SORUMLULULARINA RÜCU EDĠLEREK TAHSĠL EDĠLSĠN'  

20.08.2012 
 Adana Egemen 
Gazetesi ġĠġMAN OLMAK DA SAĞLIKSIZ ZAYIF OLMAK DA 

21.08.2012  Olay Ankara BIRAKIN OKUSUNLAR'  

21.08.2012  Ankara Belde TIP ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN ATO'DAN ÇAĞRI 

21.08.2012  Sol Gazetesi TIP ÖĞRENCĠLERĠNE MEKTUP VAR  

22.08.2012  Özgür Gündem TÜRKĠYE'DE VE DÜNYADA SAVAġA HAYIR DEMEK ĠÇĠN  

22.08.2012  Evrensel UTANÇ MÜZESĠ ÜÇÜNCÜ KEZ KAPILARINI AÇIYOR  

25.08.2012  Cumhuriyet KARDEġLĠĞĠ HAYKIRMANIN ZAMANI  

31.08.2012  Birgün ÇOCUKLARA 'BAZLI' PARK 

 01.09.2012  Ankara BaĢkent AKġAM KALIN GĠYĠNĠN'  

 02.09.2012  Milliyet ANKARA'DA ASKER YAKINI VE GERĠLLA ANNESĠ KUCAKLAġTI  

 02.09.2012  Milliyet ĠÇERĠDE DIġARIDA SAVAġA HAYIR  

 02.09.2012  Hürriyet Ege ANKARA'DA SAVAġA HAYIR!  

 02.09.2012  Evrensel TEPKĠ ÇEKEN MĠTĠNG  

 02.09.2012  Anayurt SAVAġA HAYIR, BARIġ ġĠMDĠ'  

 03.09.2012  Ankara Belde BARIġ GÜNÜ'NDE 'ĠÇERĠDE DIġARIDA SAVAġA HAYIR' DEDĠLER 

 03.09.2012  Birgün Pazar BAġKENT'TE DÜNYA BARIġ GÜNÜ'NDE 'SAVAġA HAYIR' MĠTĠNGĠ  

 03.09.2012  Hürriyet Ankara BARIġ ĠÇĠN MĠTĠNG YAPTILAR  

 05.09.2012  Zaman ETLĠK'TEKĠ YIKIM SAĞLIK HĠZMETĠNĠ AKSATTI  

 05.09.2012  Yeni Akit TUS SKANDALLARI HEKĠMLERĠ MAĞDUR ETTĠ  



 

 
208 

 05.09.2012  Cumhuriyet Ankara ÖSYM BAġKANI ALĠ DEMĠR'E ĠSTĠFA ÇAĞRISI  

 05.09.2012 
 Olay Bursa 

TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ: ÖSYM BAġKANI ĠSTĠFA ETSĠN... (LALE AKASOY 
KÖġE YAZISI)  

 05.09.2012  Sabah Ankara ALĠ DEMĠR'E 'ĠSTĠFA ET' ÇAĞRISI  

 06.09.2012 Milliyet ÖSYM BAġKANI'NA ĠSTĠFA ÇAĞRISI  

 06.09.2012 Sol GENÇLER KIRGIN, UMUTLARI SOLDURMAYIN. 

 08.09.2012 Milliyet Ankara TUTUKLU TIP ÖĞRENCĠLERĠNĠ SERBEST BIRAKIN'  

 10.09.2012 Aydınlık DANIġTAY'A RAĞMEN O HOCALAR OKULDA 

 11.09.2012 BaĢkent ANKARA TABĠP ODASI TUTUKLU TIP ÖĞRENCĠLERĠNĠ ZĠYARET ETTĠ 

 11.09.2012 Aydınlık BAZ ĠSTASYONUNUN DĠBĠNE PARK YAPILDI  

 11.09.2012 Ġlke HASTANELERDE NEFES ALACAK YER KALMADI'  

 12.09.2012 Hürriyet Ankara ANKARA TABĠP ODASI'NDAN ZAMAN'A YALANLAMA  

 12.09.2012 Cumhuriyet HEKĠMLER: TALEP HALĠNDE ALĠ DEMĠR'Ġ KOLTUĞUNA DĠKERĠZ  

 13.09.2012 Sabah Ankara ECEVĠT'TEN SONRA HALKTA KORTĠZON KORKUSU OLUġTU'  

 13.09.2012 Evrensel ÖSYM BAġKANI'NA ĠSTĠFA ÇAĞRISI  

 13.09.2012 Habertürk 12 EYLÜL CEZAEVLERĠNDE SÜRÜYOR HALA  

 13.09.2012 Sol HEKĠME ġĠDDET SÜRÜYOR, SAĞLIK BAKANLIĞI DURUYOR  

 14.09.2012 BaĢkent HEKĠMLER ġĠDDETE KARġI 'BĠRLEġELĠM' DEDĠ 

 15.09.2012 Özgür Gündem "SAĞLIKTA ġĠDDET SON BULSUN" 

 15.09.2012 Ġlke  GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ ĠSTEMĠYOR'  

 16.09.2012 Sol "SĠSTEMATĠK DUYARSIZLAġTIRMA"YA HĠZMET ETMEYELĠM 

 16.09.2012 Sözcü ANKARA'DA ĠSHAL VE KUSMALAR ARTTI 

 16.09.2012 Bizim Gazete ACĠLLERDE ĠSHAL VE KUSMA VAKASI ARTTI 

 17.09.2012 Evrensel ANKARA'DA ĠSHAL SALGINI 

 18.09.2012 Habertürk ANKARA'DA SALGIN ALARMI!  

 19.09.2012 Sol TTB: ÖSYM BAġKANI DEMĠR ĠSTĠFA ETMELĠDĠR 

 19.09.2012 BaĢkent RAHATSIZLIĞIN NEDENĠ CEP TELEFONU OLABĠLĠR 

 20.09.2012 Evrensel 
HUKUK TANIMAYAN' REKTÖRE SUÇ DUYURUSU (YALÇIN BAYER KÖġE 
YAZISI) 

 21.09.2012 Özgür Gündem 12 EYLÜL DÖNEMĠNDE HALKTAN GĠZLENEN RADYASYON'  

 21.09.2012 Ġlke  DOKTOR MUSTAFA BĠLGĠÇ'Ġ SAĞLIKTA DÖNÜġÜM ÖLDÜRDÜ 

 24.09.2012 Sol TTB: KADER DEĞĠL ÇALIġMA KOġULLARI  

 25.09.2012 Sözcü ETLĠK'TE SONA DOĞRU 

 26.09.2012 Bizim Gazete 
ASĠSTAN HEKĠMLERĠN ÇALIġMA ġARTLARINI DÜZELTECEK MĠSĠNĠZ? (CEM 
ġAHAN KÖġE YAZISI) 

 26.09.2012  Hürriyet Ankara DIġKAPI NEFES ALAMIYOR 

 26.09.2012  Aydınlık Gazetesi 12 BĠN GĠRĠġ-ÇIKIġ (YALÇIN BAYER KÖġE YAZISI)  

 27.09.2012  Yeni Adana BIRAKIN TEDAVĠYĠ NEFES ALACAK YER YOK!  

 27.09.2012  Sol Gazetesi HASTANEDE ĠSHAL KUYRUĞU  

 27.09.2012  Birgün HUKUKU DOLANIP DERSBAġI YAPTILAR  

 01.10.2012  Sol Gazetesi DĠRENCĠ HĠSSETMEK ZOR DEĞĠL' 

 05.10.2012  Özgür Gündem YARGI KARARI MI O DA NE? 

 06.10.2012  Ankara BaĢkent BAZ ĠSTASYONLARININ ZARARSIZ OLDUĞU YALAN 

 07.10.2012  Birgün TIP ÖĞRENCĠLERĠ ARKADAġLARINA ÖZGÜRLÜK ĠSTEDĠ  

 09.10.2012  Milliyet Ankara 7 TĠP'LĠ GENÇ ANILDI  

 09.10.2012  AkĢam ARKADAġLARI YEDĠ TĠP'LĠYĠ UNUTMADI  

 09.10.2012  Haber Karadeniz 7 TĠP'LĠ GENÇ ANILDI  

 09.10.2012  Sol Gazetesi BAHÇELĠEVLER KATLĠAMINDA KATLEDĠLENLER ANILDI  

 10.10.2012 
 Radikal 

BAHÇELĠEVLER KATLĠAMINDA YAġAMINI YĠTĠREN 7 GENÇ KATLEDĠLDĠĞĠ 
YERDE ANILDI 

 13.10.2012  Evrensel BĠNLERCE KĠġĠ ONLAR OKUSUN DĠYE ĠMZALADI  

 13.10.2012  Sol Gazetesi GAZĠ'DEKĠ DAYAKÇI MÜDÜR 8 AY SONRA GÖREVDEN ALINDI  

 13.10.2012  Evrensel HEKĠME SALDIRI CEZASIZ KALMADI  

 15.10.2012  Cumhuriyet YEREL ĠLGĠSĠZLĠK  

 15.10.2012  Birgün HASTANELERE 'CEO MODELĠ'  

 16.10.2012  Aydınlık Gazetesi ĠLK DURUġMA YARIN  

 18.10.2012  Ankara BaĢkent AYRILAN KAYNAK NEREYE GĠDĠYOR? 
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 19.10.2012 
 Ankara Kırmızı Beyaz 
Gazetesi BĠR AYDA 3 ÖLÜMCÜL SALDIRI  

 19.10.2012  Özgür Gündem ġĠDDETĠN NEDENĠ SAĞLIK POLĠTĠKALARI  

 20.10.2012  Hedef halk KENTSEL DÖNÜġÜM VE SAĞLIK (CEM ġAHAN KÖġE YAZISI) 

 20.10.2012  Birgün SU HAKKI ĠÇĠN BĠR ARAYA GELDĠLER 

 21.10.2012  Özgür Gündem SAĞLIKTA ġĠDDETĠ ĠKTĠDAR ARTIRDI! 

 21.10.2012  Evrensel ANKARA'NIN SUYUNA BAK 

 25.10.2012  Sol KĠRLĠ SULAR MĠLYONLARCA ĠNSANI HASTA EDĠYOR 

 22.10.2012  Karahöyük 
SUDA TEHLĠKE ÇANLARI; DÜNYA NÜFUSU 3 KAT ARTARKEN SU TÜKETĠMĠ 
6 KAT ARTIYOR 

 31.10.2012  Aydınlık 29 EKĠM'DEKĠ MÜDAHALEYE TEPKĠ - AYDINLIK - 31.10.2012 

 31.10.2012  Sol BAYRAMIN ARDINDAN SALGIN TEHLĠKESĠ  

 01.11.2012  Sol AÇLIK GREVLERĠ ĠÇĠN ÇÖZÜM ÇAĞRISI  

 01.11.2012  Özgür Gündem KRĠTĠK GÜNLER YAġIYORUZ 

 01.11.2012  Evrensel ANNELERDEN BAġBAKAN'A: BU NASIL BĠR VĠCDAN?  

 01.11.2012  Vatan HER AN TABUTLAR ÇIKABĠLĠR'  

 01.11.2012  Cumhuriyet OĞLUM ÖLÜRSE KENDĠMĠ YAKARIM 

 01.11.2012  Yeni Mesaj HÜKÜMETĠN ELEġTĠRĠYE TAHAMMÜLÜ YOK  

 03.11.2012  Birgün 5 KASIM'DA DESTEK ZĠYARETĠ  

 03.11.2012  Özgür Gündem POLĠS HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ  

 03.11.2012  AkĢam ANKARA SUYUNDA KOLĠ BASĠLĠ TEHLĠKESĠ  

 05.11.2012  Hürriyet Ankara DOKTOR, POLĠSE TEPKĠLĠ  

 05.11.2012  habertürk ACĠL SERVĠSTE BAKMADILAR' TARTIġMASI  

 05.11.2012  Doğan Haber Ajansı MESLEKTAġLARINDAN DESTEK  

 06.11.2012  Aydınlık 29 EKĠM TERTĠBĠNĠ DOKTORLAR ÖNLEDĠ 

 06.11.2012  Sol ÇEK ELĠNĠ KALEMĠMDEN'  

 06.11.2012  Cumhuriyet DOKTORLAR TEHDĠT EDĠLDĠ'  

 06.11.2012  Birgün TEHDĠTÇĠ POLĠSLER PROTESTO EDĠLDĠ  

 06.11.2012  Hürriyet Ankara SAĞLIK EMEKÇĠLERĠ SALDIRILARI KINADI (YALÇIN BAYER KÖġE YAZISI) 

 06.11.2012  BaĢkent  ATO'DAN SORUġTURMAYA TEPKĠ  

 06.11.2012  Bolu Gündem HAYVAN HAKLARI ĠÇĠN ANKARA'DA EYLEM YAPILDI  

 07.11.2012  Sol O BAġHEKĠM 'JET PROFESÖR' ÇIKTI  

 07.11.2012  Milliyet Ankara ANKARA TABĠP ODASI'NDAN SORUġTURMAYA PROTESTO  

 07.11.2012  BaĢkent  SAĞLIKTA YENĠ KARMAġA 

 08.11.2012  Habertürk Ankara FÜSUN SAYEK ÖLÜMSÜZLEġĠYOR 

 08.11.2012  Ġlke SAYEK ĠSMĠ ÇANKAYA'DA ÖLÜMSÜZLEġĠYOR 

 09.11.2012  Cumhuriyet AKP KAMPI ĠÇĠN ÖZEL DOKTOR - CUMHURĠYET 

 01.10.2012  Artı Eğitim NELER OLUYOR BĠZE? - ARTI EĞĠTĠM 

 10.11.2012  Birgün 

HEKĠMLERĠN AKP TOPLANTISI ĠÇĠN GÖREVLENDĠRĠLMESĠNE TEPKĠ 

YAĞIYOR 

 11.11.2012  Milliyet Ankara DOKTORLAR DA ĠNSAN! (ABBAS GÜÇLÜ KÖġE YAZISI)  

 12.11.2012  Sol ACĠL ASĠSTANI HAYATINI KAYBETMĠġTĠ  

 12.11.2012  Olay Ankara FÜSUN SAYEK'ĠN ADI ÇANKAYA'DA YAġAYACAK 

 12.11.2012  Evrensel ARTIK DAHA ÇOK HASTA OLACAĞIZ  

 12.11.2012 Birgün CEO'LARIN KARNELERĠ HALKIN SAĞLIĞINI BOZAR  

 13.11.2012 BaĢkent DOKTORA SALDIRIYA PARA CEZASI  

 13.11.2012  Habertürk Ankara DOKTORA SALDIRANA 6 BĠN LĠRA CEZA 

 14.11.2012  Evrensel SAĞLIKTA ġĠDDETE BĠR CEZA DAHA 

 14.11.2012  Sol AĠLE HEKĠMLĠĞĠNĠN ĠKĠNCĠ YIL KARNESĠ  

 15.11.2012  Ankara Ticari Hayat HEKĠM DÖVEN HASTA YAKININA CEZA 

 16.11.2012  Habertürk HASTANEDE 'SES KAYDI' TARTIġMASI 

 17.11.2012  BaĢkent  ġĠDDET GÖRMEYEN HEKĠM YOK' 

 17.11.2012  Cumhuriyet Ankara CANIMIZ TEHLĠKEDE' (1) 

 17.11.2012  Cumhuriyet Ankara DOKTORA 'ÜNĠVERSĠTELĠ' ġĠDDET (2) 

 17.11.2012  Özgür Gündem SĠYASETÇĠLER HEDEF GÖSTERĠYOR 

 17.11.2012 Milliyet SALDIRIYA UĞRAMAYAN HEKĠM YOK! 

 17.11.2012 Sol ATO ġĠDDET ANKETĠNĠ AÇIKLADI 
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 17.11.2012 Hürriyet Ankara DOKTORLARA TAHSĠLLĠ ġĠDDET 

 17.11.2012 Milliyet Ankara SALDIRIYA UĞRAMAYAN DOKTOR YOK (1) 

 17.11.2012 Milliyet Ankara DOKTORLARA ġĠDDET ARTIYOR' (2) 

 18.11.2012 Aydınlık BAKAN KIZINA TORPĠL ĠDDĠALARINA SORUġTURMA 

 18.11.2012 Yurt HACETTEPE MĠT'E MĠ BAĞLI 

 19.11.2012 BaĢkent TORPĠL ĠDDĠASI YANIT BEKLĠYOR (1) 

 19.11.2012 BaĢkent TUNCER'E SORUġTURMA AÇILMALI' (2) 

 19.11.2012 Aydınlık HEKĠM KADROLARI TAKSĠ PLAKASI GĠBĠ 

 19.11.2012 Ġlke SALDIRIYA UĞRAMAYAN HEKĠM YOK  

 21.11.2012 Hürriyet Ankara NUMUNE YÖNETĠCĠSĠ GÖZÜYLE 29 EKĠM (YALÇIN BAYER KÖġE YAZISI) 

 21.11.2012 Cumhuriyet YERLERĠ OKUL, BIRAKIN OKUSUNLAR' 

 21.11.2012 Sabah Ankara ANKARALI DOKTOR ġĠDDET GÖRÜYOR 

 23.11.2012 Evrensel BIRAKIN, OKUSUNLAR 

 24.11.2012 Habertürk HASTA BAKMAMIZIN ÖNÜNDE ENGELLER VAR" 

 24.11.2012 Sol MEDĠKOLAR KAPATILIYOR MU? 

 29.11.2012 BaĢkent BIRAKIN OKUSUNLAR' ĠMZALARI TBMM'DE 

 29.11.2012 Evrensel REKTÖRLER ÖĞRENCĠLERĠNE SAHĠP ÇIKMALI 

 29.11.2012 Özgür Gündem BIRAKIN OKUSUNLAR  

 29.11.2012 Ġlke  TUTUKLU ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN BĠN 488 ĠMZA 

 29.11.2012 Sol BIRAKIN ÖĞRENCĠLERĠMĠZ OKUSUN' 

 29.11.2012 Sözcü TUTUKLU ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN MECLĠS'E GĠTTĠLER 

 30.11.2012 Bizim Gazete ANKARA TABĠP ODASI: 'BIRAKIN OKUSUNLAR' 

 30.11.2012 Medimagazin ASĠSTANA TRĠYAJ NÖBETĠNE ATO'DAN DAVA 

 30.11.2012 Medimagazin SÖZLÜ ġĠDDETE UĞRAMAYAN HEKĠM YOK 

 30.11.2012 Medimagazin SAĞLIKTA ġĠDDETE BĠR CEZA DAHA 

 01.12.2012  BaĢkent  HÜ KORKU ĠMPARATORLUĞU 

 01.12.2012  Yurt HACETTEPE'DE TEPKĠ SOKAĞA TAġTI 

 01.12.2012  Özgür Gündem HEKĠME ġĠDDETĠ HÜKÜMET ÖZENDĠRĠYOR  

 02.12.2012  Aydınlık HEKĠMLERDEN 'KADROLAġMAYA HAYIR' EYLEMĠ 

 02.12.2012  Sol ATO: HACETTEPE'YE SAHĠP ÇIKACAĞIZ 

 02.12.2012  Radikal Ġki GELECEĞĠN 13 DOKTORUNUN DAVASI 

 02.12.2012  Sol BAKANLIK HEKĠMLĠK MESLEĞĠNĠ ÖLDÜRÜYOR  

 02.12.2012  Sözcü ALO 184 YETTĠ ARTIK ÇIK DEVREDEN' (SAYGI ÖZTÜRK KÖġE YAZISI) 

 03.12.2012  Özgür Gündem SABĠM HATTI KAPATILMALI' 

 03.12.2012  Sabah Ankara DRAMATĠK VAKALAR BELĠRLENECEK 

 04.12.2012  Radikal BEYOĞLU'NDA 'SĠMURG' GÜNÜ 

 05.12.2012  Anayurt ĠNSAN GĠBĠ YAġAMAK ĠSTĠYORUZ' 

 05.12.2012  Evrensel TABĠPLERDEN SĠMURG'A ÖZEL KATILIM 

 05.12.2012  Aydınlık SAĞLIK ÇALIġANLARININ SABĠM ĠSYANI 

 05.12.2012  BaĢkent  ALO 184 ĠSYAN ETTĠRDĠ 

 05.12.2012  Cumhuriyet HATTI KAPATIN' 

 05.12.2012  Evrensel BU DÖNÜġÜM DAHA KAÇ CAN ALACAK 

 05.12.2012  Hürriyet MELĠKE NEDEN ĠNTĠHAR ETTĠ (YALÇIN BAYER KÖġE YAZISI)  

 05.12.2012  Sol ANKARA'DA SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YÜRÜDÜLER  

 06.12.2012  Evrensel TIP ÖĞRENCĠLERĠ ARTIK ÖZGÜR - EVRENSEL - 06.12.2012 

 11.12.2012  BaĢkent  ĠNSANLIKTA SINIFTA KALDIK - BAġKENT - 11.12.2012 

 11.12.2012  Birgün ĠHD: BĠR ARPA BOYU YOL ALINAMADI - BĠRGÜN - 11.12.2012 

 12.12.2012  BaĢkent  TTB'DEN KIZAMIK SALGINI UYARISI  

 12.12.2012 
 Ġlke 

ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠNĠN BOYUTLARI TÜRKĠYE'DE DAHA DA BÜYÜDÜ 
VE DEĞĠġTĠ' 

 12.12.2012  Cumhuriyet KIZAMIK ĠTHAL ETTĠK  

 12.12.2012  habertürk SIĞINMACILAR KIZAMIK MI GETĠRDĠ  

 13.12.2012  24 Saat KIZAMIK VAKALARI GĠDEREK ARTIYOR 

 13.12.2012  Ekonomi Gazetesi KIZAMIK VAKALARI ARTTI 

 14.12.2012  Sol TTB'DEN KIZAMIK SALGINI UYARISI  

 18.12.2012  BaĢkent  SABĠM ĠġE YARAMIYOR  
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 18.12.2012  Birgün SAĞLIK EMEKÇĠLERĠNE MESLEKTEN MEN TEHDĠDĠ  

 18.12.2012  Evrensel SABĠM'DE ISRARIN GEREKÇESĠ YOK!  

 18.12.2012  Özgür Gündem SABĠM ġĠDDETĠ ARTIRIYOR  

 18.12.2012  Yurt DOKTORLARDAN ÇAĞRI 'SABĠM KAPATILSIN'  

 18.12.2012  Sol ATO: SABĠM DERHAL KAPATILMALI 

 19.12.2012  Kırmızı Beyaz SABĠM BAġARISIZ BĠR ġĠKAYET MEKANĠZMASI 

 19.12.2012  Ġlke ġENER: SABĠM BAġARISIZ BĠR ġĠKAYET MEKANĠZMASI  

 18.12.2012  Doğan Haber Ajansı BAKANLIK'TAN ġĠDDETE ÖDÜL HEKĠME CEZA! 

 19.12.2012  www.sendika.org.tr ġĠDDETE ÖDÜL, HEKĠME CEZA 

 19.12.2012  Doğan Haber Ajansı HEKĠME HAKARET EDEN HASTANE MÜDÜRÜNE PARA CEZASI  

 20.12.2012  Sol SAĞLIK BAKANLIĞI: MÜġTERĠ HER ZAMAN HAKLIDIR  

 20.12.2012 
 Bizim Gazete 

SAĞLIK HĠZMETĠ DÜZENLĠ VE SÜREKLĠ ĠZLENMELĠDĠR (MUSTAFA SÜTLAġ 
KÖġE YAZISI)  

 23.12.2012  Birgün TECAVÜZE MARUZ KALAN KADINLAR CEZALANDIRILIYOR'  

 23.12.2012  Özgür Gündem TTB'DEN KÜRTAJ ÇALIġTAYI  

 23.12.2012  Sol TECAVÜZ BEBEĞĠNE ANNELĠK ETTĠRMEK RUH SAĞLIĞINI BOZAR  

 23.12.2012  Evrensel TECAVÜZCÜLER DEĞĠL KADINLAR YARGILANIYOR  

 23.12.2012  Cumhuriyet 40 HAFTALIK ĠġKENCE  

 23.12.2012  Taraf TECAVÜZ TRAVMASINA KARġI RUHSAL DESTEK 

 24.12.2012  Bizim Anadolu CĠNSEL SALDIRI SONUCU OLUġAN GEBELĠKLER VE KÜRTAJ' ÇALIġTAYI  

 24.12.2012  Akdeniz KADINLAR 'TECAVÜZ BEBEĞĠNE KÜRTAJ ĠZNĠ'NĠ KONUġTU 

 24.12.2012 
 Mersin Kadın 
Gazetesi TECAVÜZDE SUÇLULAR DEĞĠL KADINLAR YARGILANIYOR'  

 27.12.2012  Birgün DEVRĠM STADYUMU'NDA 'ODTÜ AYAKTA'  

 27.12.2012  sendika.org.tr ODTÜ AKP'YE KARġI YÜRÜYOR  

 27.12.2012 
 
www.skyturk360.com ODTÜ AYAKTA 

 28.12.2012  Birgün ODTÜ AYAKTA VE DĠRENĠYOR  

 28.12.2012  Evrensel ÜNĠVERSĠTE AYAKTA  

 28.12.2012  BaĢkent  ODTÜ'YE DESTEK YAĞDI 

 01.12.2012  Medikal Trend  'AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠM VE STRESLE BAġETME YÖNTEMLERĠ' 

 03.01.2013  Evrensel  ĠġTE O REKTÖRLERĠN 'BĠLĠMSEL SĠCĠLLERĠ' 

 03.01.2013  Cumhuriyet  TTB: KINAYANLAR LĠYAKATĠ HĠÇE SAYDI 

 05.01.2013  Sol Gazetesi  'SAĞLIKTA DÖNÜġÜM PROGRAMI'NIN YENĠ BĠR AġAMASI' 

 05.01.2013  Sol Gazetesi  ETLĠK ARAġTIRMA VE ĠHTĠSAS HASTANESĠ NEDEN 

 05.01.2013  Evrensel  CEO'LARA KARġI EMEKÇĠ MECLĠSĠ 

 06.01.2013  Milliyet Ankara  AÇIK OLUN, EMPATĠ KURUN 

 06.01.2013  Hürriyet Ankara  AÇIK OLUN EMPATĠ KURUN 

 07.01.2013 
 Ankara Kırmızı Beyaz 
Gazetesi  YENĠMAHALLE'DE AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠM SEMĠNERĠ 

 07.01.2013  Ankara Ġlke Gazetesi  YENĠMAHALLE'DE AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠM SEMĠNERĠ 

 08.01.2013  Türkiye Gazetesi  A STRESLE BAġA ÇIKMAK ĠÇĠN SĠGARAYI BIRAKIN 

 08.01.2013  Aydınlık Gazetesi  ÖZEL HASTANELERĠN FARK VURGUNUNA ZAM! 

 10.01.2013  Sol Gazetesi  UKD BĠLĠMĠ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR 

 10.01.2013  Olay Ankara  YENĠMAHALLE'DE AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠM SEMĠNERĠ VERĠLDĠ 

 10.01.2013  Ankara Yarın  YENĠMAHALE'DE AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠM SEMĠNERĠ 

 10.01.2013  Anayurt  YENĠMAHALLE'DE AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠM SEMĠNERĠ 

 11.01.2013  Aydınlık Gazetesi  ÖĞRETĠM ÜYELERĠ YÜRÜYECEK 

 12.01.2013  Yeni Adana 
 'YÖK YASA TASLAĞI'NA, PĠYASACILIĞA, BASKIYA, GEZĠCĠLĠĞE HAYIR' 
YÜRÜYÜġÜ 

 13.01.2013  Sol Gazetesi  HOCALAR YURUDU 

 13.01.2013  Birgün  ġĠMDĠ TÜM ÜNĠVERSĠTELER AYAKTA 

 14.01.2013  Sol Gazetesi  'ADRESE TESLĠM KADROLARA DAVA AÇILIYOR 

 17.01.2013  Sol Gazetesi  HASTANE CEO'LARI YATAKLARI DOLDURMA DERDĠNDE 

 18.01.2013  Özgür Gündem  HEKĠMĠN ASABI BOZUK 

 18.01.2013  Evrensel  HEKĠMLERĠN, RUH SAĞLIĞI BOZULUYOR 

 18.01.2013  Ankara BaĢkent  HEKĠMLER DEPRESYONDA 



 

 
212 

 19.01.2013  Birgün  TABĠPLER: ġĠDDET BĠZĠM DE SAĞLIĞIMIZI BOZUYOR 

 19.01.2013  Aydınlık Gazetesi  SAĞLIK ÇALIġANLARI RUHSAL BOZUKLUK TEHDĠDĠ ALTINDA 

 22.01.2013  Milliyet Ankara  ATO'DAN 'KISA FĠLM' YARIġMASI 

 23.01.2013  AkĢam  BĠR VARMIġ BĠR YOKMUġ 

 24.01.2013  Haber Karadeniz  YDUS'TA KADRO BîR VAR BĠR YOK! 

 26.01.2013  Sol Gazetesi  HEKĠMĠ TEHDĠDE HAPĠS CEZASI 

 26.01.2013  Birgün  HEKĠME YÖNELĠK TEHDĠDE HAPĠS CEZASI VERĠLDĠ 

 26.01.2013  Ankara BaĢkent  ANKARA TABĠP ODASI'NDAN KISA FĠLM YARIġMASI 

 28.01.2013  Sabah Ankara  YENĠMAHALLE'DE AĠLELERE SEMĠNER 

 29.01.2013  Habertürk  DOKTORU TEHDĠDE HAPĠS CEZASI 

 02.02.2013  Radikal  GALVANĠZ ĠġÇĠNĠN DÜġMANI 

 08.02.2013  Evrensel  SAĞLIK YERLERDE 

 13.02.2013  Sol Gazetesi  'MESLEK ÖRGÜTLERĠ ETKĠSĠZLEġTĠRĠLĠYOR' 

 13.02.2013  Evrensel  SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERĠ ANAYASA RAPORU HAZIRLADI 

 13.02.2013  Cumhuriyet  ZORUNLULUK KALKARSA MESLEK ÖRGÜTLERĠ ÇÖKER' 

 13.02.2013  Birgün  ANAYASA'YA SAĞLIKÇILARIN SÖYLEYECEK SÖZÜ VAR! 

 13.02.2013  Aydınlık Gazetesi  'MESLEK ÖRGÜTLERĠ ETKĠSĠZLEġTĠR ĠLMEYE ÇALIġILIYOR' 

 13.02.2013  Ankara BaĢkent  135. MADDE ĠÇĠN RAPOR 

 14.02.2013 
 Ankara Kırmızı Beyaz 
Gazetesi  SAĞLIK ÖRGÜTLERĠNDEN 'MESLEK KURULUġLASRI RAPORU' 

 15.02.2013  Özgür Gündem  BĠR KHK BĠN DERT GETĠRDĠ 

 15.02.2013  Evrensel  ANKARA'DA SAĞLIK NÖBETĠ 

 15.02.2013  Cumhuriyet Ankara  PROJEKTÖR YAKTILAR 

 18.02.2013  Medi Magazin  ACĠL NÖBETĠ HUKUKA AYKIRI BULUNDU 

 19.02.2013  Sözcü  SAĞLIKTA SANCILI DÖNEM 

 22.02.2013  Evrensel  HÜKÜMET TOPLUMU HASTA EDECEK 

 23.02.2013  Nabız (Rize) 
 SAĞLIK ÖRGÜTLERĠ MECLĠS ÖNÜNDEN SESLENDĠ HÜKÜMET TOPLUMU 
HASTA EDECEK 

 24.02.2013  Sol Gazetesi  HEKĠMĠ TEHDĠDE BEġ AY HAPĠS 

 24.02.2013  Evrensel  SAĞLIKTA ġĠDDET TAM GAZ SÜRÜYOR 

 24.02.2013  Birgün  HEKĠMĠ TEHDĠDE 5 AY HAPĠS CEZASI 

 26.02.2013  Evrensel  SABĠM, ARTIK HEKĠMDEN YAZILI BĠLGĠ ĠSTEMEYECEK 

 27.02.2013  Hizmet (ġanlıurfa)  AYHAN TALEP ETTĠ, KIZAMIK SALGINI ĠDDĠASI MECLĠSE TAġINDI 

 28.02.2013  Hürriyet  TIP EĞĠTĠMĠNDE KALĠTESĠ GERĠLĠYOR 

 01.03.2013  Hürriyet  SĠSTEM HOCALARI ÖZEL SEDAT HASTANELERE ĠTĠYOR 

 04.03.2013  Evrensel  MÜCADELE DURDURUR 

 05.03.2013  Hürriyet  EĞĠTĠMDE NĠCELĠK KALĠTENĠN ÖNÜNDE 

 06.03.2013  Cumhuriyet  YASA HARĠÇ HER ADIM ATILIYOR 

 07.03.2013  Sol Gazetesi  ASĠSTAN HEKĠMLERDEN HASTANE ONUNDE EYLEM 

 07.03.2013  Evrensel  '96 SAAT HASTANEDE KALAN BĠRĠNDEN NE BEKLERSĠNĠZ?' 

 07.03.2013  Bizim Gazete  SAĞLIK ÇALIġANLARININ ACĠL TALEPLERĠ 

 07.03.2013  Birgün  ASĠSTAN HEKĠMLERĠN KÖLELĠĞĠ YERĠNDE TESPĠT 

 07.03.2013  Ankara BaĢkent  'KÖLE MUAMELESĠ'NE TEPKĠ 

 08.03.2013  Sol Gazetesi  YOĞUN BAKIM HEMġĠRELERĠ EYLEMDE 

 08.03.2013  Özgür Gündem  SAĞLIKÇILARA ġĠDDET ÜÇ ĠLDE KINANDI 

 08.03.2013  Ġstanbul Gazetesi  TÜRKĠYE'NĠN SAĞLIĞI HASTADIR! 

 08.03.2013  Evrensel  PERFORMANSTA ERĠYEN DOKTORLAR 

 11.03.2013  Milliyet Ankara  'SAĞLIKLIYKEN DE KONTROLE GĠDĠN' 

 11.03.2013  Hürriyet Ankara  CEP TELEFONUMU KLONLAMIġLAR!.. 

 11.03.2013  Ankara BaĢkent  YENĠMAHALLE'DE SAĞLIK SEMĠNERĠ 

 12.03.2013  Habertürk Ankara  HALK SAĞLIĞI EĞĠTĠMLERĠ 

 12.03.2013  Habertürk Ankara  TIP BAYRAMI ÇAĞDAġ SANATLAR'DA 

 12.03.2013  Cumhuriyet Ankara  DOKTORLAR ÇSM'DE BULUġUYOR 

 12.03.2013  Cumhuriyet Ankara  HALK SAĞLIĞI EĞĠTĠMLERĠ BAġLIYOR 

 12.03.2013  Ankara Ġl Gazetesi  SAĞLIK KONUSUNDA BĠLĠNÇLĠ YENĠMAHALLELĠLER 

 12.03.2013  Ankara Ġl Gazetesi  TIP BAYRAMI ÇAĞDAġ SANATLAR'DA KUTLANIYOR 
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 12.03.2013  Ankara BaĢkent  TIP BAYRAMI ÇSM'DE KUTLANIYOR 

 13.03.2013  Türkiye Gazetesi  YENĠMAHALLELĠLER SAĞLIKTA BĠLĠNÇLĠ 

 13.03.2013  Habertürk Ankara  YENĠMAHALLE VE ATO'DAN HALK SAĞLIĞI EĞĠTĠMLERĠ 

 13.03.2013  Evrensel  MEDYA PATRONLARI SAĞLIK ĠÇĠN TEHDĠT 

 13.03.2013  Evrensel  UZUN MESAFE 

 13.03.2013  Ankara Ġl Gazetesi  ÇANKAYA'DA HALK SAĞLIĞI EĞĠTĠMLERĠ SÜRÜYOR 

 13.03.2013  Ankara 24 Saat  ÇANKAYA'DA HALK SAĞLIĞI EĞĠTĠMLERĠ SÜRÜYOR 

 13.03.2013  Ankara 24 Saat  ÇANKAYA'DA HALK SAĞLIĞI EĞĠTĠMLERĠ SÜRÜYOR 

 14.03.2013  Sol Gazetesi  BĠZDEN ÖNERMESĠ... 

 14.03.2013  Sabah Ankara  'DOKTORLARIMIZA MĠNNETTARIZ' 

 14.03.2013  Hürriyet  GERÇEK BĠR FĠRST LADY 

 14.03.2013  Evrensel  ATO'DAN 'UZUN HAVALI' SAĞLIK KLĠBĠ 

 14.03.2013  Bizim Gazete  'TÜRKĠYE'NĠN SAĞLIĞI HASTADIR!' 

 14.03.2013  Birgün  SAĞLIKTA AKP VĠRÜSÜ 

 14.03.2013 
 Ankara Kırmızı Beyaz 
Gazetesi  SAĞLIK KONUSUNDA BĠLĠNÇLĠ YENĠMAHALLELĠLER 

 14.03.2013  Ankara BaĢkent  'DOKTORLARA MĠNNETTARIZ' 

 14.03.2013  Ankara 24 Saat 
 YÜKSEL: FEDAKARCA VE EMSALSĠZ HĠZMETLER YAPAN DOKTORLARIMIZA 
MĠNNETTARIZ 

 15.03.2013  Yurt Gazetesi  TIP BAYRAMI' NDA 14 TALEP 

 15.03.2013  Sözcü  DOKTORLAR SAĞLIKTA KLIBINI ÇEKTĠ 

 15.03.2013  Özgür Gündem  ÖFKE ĠÇĠNDE BĠR 'KUTLAMA' 

 15.03.2013  Evrensel  HASTANELER MEYHANEYE ÇEVRĠLĠYOR 

 15.03.2013 
 Ankara Kırmızı Beyaz 
Gazetesi  TABĠPLER, ÇAĞDAġ SANATLAR MERKEZĠ'NDE 

 15.03.2013  Ankara BaĢkent  SANATÇI HEKĠMLER SERGĠSĠ ÇSM'DE 

 15.03.2013  Anayurt  DOKTORLARIMIZA MĠNNETTARIZ 

 16.03.2013  Sabah Ankara  ÖDÜL AVCISI KABARE BUYUK ILGI GORDU 

 16.03.2013  Olay Bursa  'TAM GÜITDEN DÖNENĠN KAġIĞI KIRILSIN... LALE AKASOY 

 16.03.2013  Milat  'ÖDÜL AVCISI' KABARESĠ YENĠMAHALLE'DE SAHNELENDĠ 

 16.03.2013  Hürriyet Ankara  ÖDÜL AVCISI KABERESĠ 

 16.03.2013  Hürriyet Ankara  TABĠPLER ÇSM'DE 

 16.03.2013  Ankara Ġlke Gazetesi  'ÖDÜL AVCISI' YENĠMAHALLE'DE SAHNELENDĠ 

 16.03.2013  Ankara Ġl Gazetesi  ÖDÜL AVCISI KABARE YENĠMAHALLE'DE 

 16.03.2013  Ankara Gündem  ÖDÜL AVCISI KABARE YENĠMAHALLE'DE SERGĠLENDĠ 

 16.03.2013  Ankara Gündem  TABĠPLER ÇAĞDAġ SANATLAR MERKEZĠ'NDE 

 16.03.2013  Ankara BaĢkent  GENCO ERKAL'LA BAYRAM... 

 17.03.2013  Gazete Süper  KORUYUCU SAĞLIK HĠZMETĠ ÖNCELENMELĠ 

 17.03.2013  Adana Ġlk Haber  EDĠNBURA BĠLDĠRGESĠ HĠÇE SAYILIYOR 

 17.03.2013 
 Adana Günlük 
Gazetesi  ÖKTEN: KORUYUCU SAĞLIK HĠZMETĠ ÖNCELENMELĠ 

 17.03.2013  Adana Ekspres  'KORUYUCU SAĞLIK HĠZMETĠ ÖNCELENMEĠR 

 17.03.2013 
 Adana Egemen 
Gazetesi  'GÜNÜMÜZDE TIP VE ASĠSTAN EĞĠTĠMĠ NASIL OTAIAHDIR' PANELĠ 

 17.03.2013 
 Adana Çukurova 
Press  GÜNÜMÜZDE TIP VE ASĠSTAN EĞĠTĠMĠ NASIL OLMALI? 

 17.03.2013  Adana BeĢ Ocak  KORUYUCU SAĞLIK HĠZMETĠ ÖNCELENMELĠ 

 18.03.2013  Olay Ankara  YENĠMAHALLE'DE MÜZĠKLĠ KABARE 

 18.03.2013  Olay Ankara  SANATÇI HEKĠMLERĠN ÇALIġMALARI ÇSM'DE SERGĠLENDĠ 

 18.03.2013  Milliyet Ankara  'SĠGARAYA GÜNDE 275 KURBAN VERĠYORUZ' 

 18.03.2013  Cumhuriyet Ankara  'SĠGARA ÖLDÜRÜYOR' 

 18.03.2013  Ankara BaĢkent  DENGELĠ BESLENME HER DERDE DEVA 

 19.03.2013  Ankara Yarın  'ÖDÜL AVCISI' YENĠMAHALLE'DE SAHNELENDĠ 

 19.03.2013 
 Ankara Kırmızı Beyaz 
Gazetesi  ÇANKAYA, SAĞLIKTA DA BĠLĠNÇ KAZANDIRIYOR 

 19.03.2013  Ankara Ġl Gazetesi  ÇANKAYA, SAĞLIKTA DA BĠLĠNÇ KAZANDIRIYOR 

 19.03.2013  Ankara 24 Saat  ÇANKAYA, SAĞLIKTA DA ÖNEMLĠ ADIMLAR ATIYOR 

 19.03.2013  Adana Egemen  DÜZGÜNCE 
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Gazetesi 

 20.03.2013  Olay Ankara  ÇANKAYA'DAKĠ SAĞLIK SEMĠNERLERĠ SÜRÜYOR 

 20.03.2013  Ankara Belde  YENĠMAHALLE'DE MÜZĠKLĠ KABARE. 

 21.03.2013  Sol Gazetesi  SAĞLIKTA PĠYASACILIK ġĠDDETĠ AZDIRIYOR 

 21.03.2013  Özgür Gündem  HEKĠME ġĠDDET SÜRÜYOR 

 21.03.2013  Evrensel  ÖNLEM YETERSĠZ, ġĠDDET SÜRÜYOR 

 21.03.2013  Cumhuriyet  75 GÜNDE 28 KABA ġĠDDET 

 21.03.2013  Birgün  SAĞLIKÇILARA YÖNELĠK ġĠDDET ARTTI 

 21.03.2013  Ankara BaĢkent  SAĞLIKTA DÜġÜNDÜREN TABLO 

 22.03.2013  Sabah Egeli  DOKUZ EYLÜL TIP'TA ĠKĠ ACI KAYIP BĠRDEN 

 22.03.2013  Milliyet  TTB ESKĠ BAġKANI ATA SOYER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

 22.03.2013  Milliyet  BEYAZ EYLEMLERĠN MĠMARINA VEDA 

 22.03.2013  Hürriyet Ege  DEU TIP'TA 2 ACI KAYIP 

 22.03.2013  Evrensel  BARIġ DENDĠĞĠNDE HEP EN ÖNDEYDĠ... 

 22.03.2013  Anayurt  SAĞLIKTA BĠLĠNÇ KAZANDIRIYOR 

 23.03.2013  Ankara Belde  ÇANKAYA'DAKĠ SAĞLIK SEMĠNERLERĠ SÜRÜYOR 

 24.03.2013  Birgün Pazar  TTB'DE BĠR ÖMÜR 

 25.03.2013  Hürriyet Ankara  KIZAMIK MUAMMASI 

 27.03.2013  Birgün  DĠSK'ĠN ABĠSĠYĠM 

 28.03.2013  Ortadoğu  MHP'LĠ KAYA'DAN MÜEZZĠNOĞLU'NA VARDĠYA SORUSU 

 29.03.2013  Zaman  DOKTORA SALDIRAN HASTA YAKININA 2 YIL 6 AY HAPĠS 

 29.03.2013  Yeni Akit  DOKTORA BIÇAKLI SALDIRIYA 2.5 YIL HAPĠS CEZASI 

 29.03.2013  Cumhuriyet Ankara  DOKTORA SALDIRANA CEZA 

 29.03.2013  Ankara BaĢkent  YENĠMAHALLE'DE HEKĠME SALDIRAN HASTA YAKININA HAPĠS CEZASI 

 30.03.2013  Sabah Ankara  DOKTORA ġĠDDETE HAPĠS CEZASI 

 30.03.2013  Hürriyet Ankara  BIÇAKLI SALDIRGANA 2 YIL 6 AY HAPĠS 

 30.03.2013  Dokuz Sütun  DOKTORA ġĠDDETĠN BEDELĠ 2.5 YIL HAPĠS 

 30.03.2013  Cumhuriyet Ankara  DOST MU DÜġMAN MI 

 04.04.2013  Özgür Gündem  HEKĠMLERE ġĠDDET PROTESTO EDĠLDĠ 

 04.04.2013  Evrensel  ASĠSTAN HEKĠM ĠSYANI 

 04.04.2013  Ankara BaĢkent  TEHDĠTTEN BIKTIK 
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Üyelerimize Ġndirim Sağlayan KuruluĢlar 

ATO bu dönemde de çeĢitli kuruluĢların üyelerimize mal ve hizmet alımlarında indirim veya özel fırsat uygulamasını 

temin etmiĢtir.  

Bu kuruluĢlar: 

- European English School    - Özel Pi Okulları 

- Büyülü Fener Sinemaları    - Tangoloji Dans Stüdyosu 

- Base Life Club      - Saat Evreni 

- Türk Ekonomi Bankası     - Göksu Lokantası 

- Neziroğlu Hyundai     - Lagos Restaurant 

- MithatpaĢa Optik     - Uludağ Kebap 

- Hikmet Restaurant     - Zargana Balıkçısı 

- Mülkiyeliler Birliği Lokali    - Ankara ġehir Kulübü 

- Yosun Restaurant     - Zeki Kırtasiye 

- Uğur Mumcu AraĢtırmacı Gazetecilik Vakfı - Papıllon Hotels 

- Petrol Ofisi Positive Card   - Yöntem Dershanesi 

- Doktorlar Ġlköğretim Okulu 

 

 


