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Doç. Dr. Alpaslan Türkkan – Başkan 

1965 yılında Erzurum’da doğdu. 1988 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 

mezun oldu. 2001-2005 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 

doktora yaptı. Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak 

görev yapmaktadır. 

 

Dr. Ömer Levent Soydinç – Genel Sekreter 

1962 yılında Balıkesir’de doğdu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 yılında Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu. Özel 

hekimlik yapmaktadır. 

 

Dr. Yücel Bender – Sayman 

1962 yılında Trabzon Vakfıkebir’de doğdu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 

Fakültesi’nden mezun oldu. İşyeri hekimi olarak görev yapmaktadır. 

 

Dr. Günhur Başıbüyük – Üye 

1965 yılında Ankara’da doğdu. 1988 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 

mezun oldu. 1998 yılında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Uzmanı oldu. Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’nden emekli oldu. 

 

Dr. Ayşenur Aydoğan Yentürk – Üye 

1979 yılında Kepsut’ta doğdu. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 

oldu. Aile Hekimi olarak görev yapmaktadır. 

 

Dr. Yalçın Balkancı – Üye 

1988’de Osmangazi’de doğdu. 2012’de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 

oldu. Özel bir hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapmaktadır. 

12 Ağustos 2021 tarihinde Serap Şentürk yerine yönetim kuruluna dahil oldu. 

 

Dr. F. Abdullah Karadağ – Üye 

1963 yılında Gaziantep’te doğdu. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 

mezun oldu. Aile Hekimi olarak görev yapmaktadır. 
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ONUR KURULU 

• Dr. Ertuğrul Aydın – Başkan 

• Prof. Dr. Murat Civaner 

• Dr. Ercan Ertürk 

• Prof. Dr. Emre Sarandöl 

• Dr. Gönül Malat 

 

DENETLEME KURULU 

• Doç. Dr. Emel İrgil 

• Dr. Ali Erdal Baçcıoğlu 

• Dr. Doğan Alpay 

 

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ 

• Dr. Yaşar Çelik 

• Dr. Kenan Ergus 

• Dr. Güzide Elitez 

• Dr. Halil Alper Akın 

• Dr. İsmail Çetin Tor 

• Dr. Levent Tufan Kumaş 

• Dr. Bülent Aslanhan 

• Dr. Yıldız Konca 

• Dr. Alper Tunga Türkbayrak 
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DR. NURİ UZUNALİOĞLU – (1929-2021) 

1929 yılında Fındıklı’da doğdu. 1954 yılında Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1965 

yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı oldu. 23 

Mayıs 2021 tarihinde COVID-19 nedeniyle aramızdan 

ayrıldı. 

 

 

 

DR. CUMHUR TOKER – (1938-2020) 

1938 yılında Tokat’ta doğdu. 1968 yılında İstanbul 

Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 

İşyeri hekimi olarak görev yapmaktaydı. 15 Aralık 

2020 tarihinde COVID-19 nedeniyle aramızdan 

ayrıldı. 

 

 

DR. TUĞRUL ERDENER – (1947-2020) 

1947 yılında Ankara’da doğdu. 1971 yılında Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1976 

yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kadın 

Hastalıkları ve Doğum uzmanı oldu. Özel bir 

hastanede görev yapmaktaydı. 15 Aralık 2020 

tarihinde COVID-19 nedeniyle aramızdan ayrıldı. 
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DR. ÖMER AKALIN – (1955-2020) 

1955 yılında Güdül’de doğdu. 1978 yılında Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1983 

yılında Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde 

Genel Cerrahi uzmanı oldu. Bursa Devlet 

Hastanesinden emekli oldu. 30 Kasım 2020 tarihinde 

COVID-19 nedeniyle aramızdan ayrıldı. 

 

 

DR. ALİ MURAT DİLEK – (1967-2020) 

1967 yılında Bursa’da doğdu. 1994 yılında 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun 

oldu. 18 Kasım 2020 tarihinde COVID-19 

nedeniyle aramızdan ayrıldı. 

 

 

 

 

DR. EROL BAHÇE – (1950-2020) 

1950 yılında Ankara’da doğdu. 1977 yılında Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Bursa 

Devlet Hastanesinden emekli oldu. 31 Ekim 2020 

tarihinde COVID-19 nedeniyle aramızdan ayrıldı. 
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DR. ZEHRA ÖZTÜRK– (1972-2022) 

13 Nisan 1972 tarihinde Manisa Akhisar'da dünyaya 

gelen Dr. Zehra Öztürk, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp 

Fakültesi'nden 1999 yılında mezun olmuştu. Pratisyen 

hekim olarak meslek yaşamını sürdüren Dr. Öztürk, 26 

Ocak 2022 tarihinde 50 yaşında COVID-19 nedeniyle  

aramızdan ayrıldı. 

 

 

 

 

 

DR. KUTSAL ALTINTAŞ – (1964-2021) 

1967 yılında Bursa’da doğdu. 1994 yılında 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun 

oldu. 18 Kasım 2020 tarihinde COVID-19 

nedeniyle aramızdan ayrıldı. 
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Bursa Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği öncülüğünde başlatılan ‘Emek Bizim, Söz Bizim!’ 

başlıklı eylemlere güçlü destek verdi. Bursa’da hekimlerin sesi olan Bursa Tabip Odası, 

2021 yılı kasım ayında başlayan eylemlerle taleplerini kamuoyuna ve yöneticilere 

duyurdu. 

BEYAZ YÜRÜYÜŞ İSTANBUL’DAN BAŞLADI 

Eylemlerin ilk bölümünde 23 Kasım’da 

İstanbul’dan başlayıp 27 Kasım’da Ankara’da 

sona erecek olan Beyaz Yürüyüş gerçekleştirildi. 

23 Kasım’da İstanbul Kadıköy’deki buluşmaya 

TTB Merkez Konseyi üyeleri ile tabip odalarının, 

sağlık emek-meslek örgütlerinin, demokratik 

kitle örgütlerinin, siyasi partilerin temsilcileri ve 

üyeleri katıldı. Karanlığa karşı önlüğümüzün 

beyazına, özlük haklarımıza, halkın sağlık 

hakkına sahip çıkıyoruz” ve “Emek Bizim, Söz 

Bizim – Beyaz Yürüyüş” yazılı pankartlar taşınırken; “Emek bizim söz bizim, bekle bizi 

Ankara”, “Çok ses tek yürek, bu bilek bükülmeyecek”, “Herkese eşit, ücretsiz sağlık”, 

“Sağlık haktır satılamaz”, “Sağlıkta ticaret ölüm demektir”, “Sağlıkta şiddet sona ersin”, 

“Karanlığa karşı omuz omuza” ve “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları 

atıldı. Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Karadağ da etkinlikte yer 

aldı. 
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‘BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ!’ 

Bursa programı öncesinde bir basın 

açıklamasıyla amaçlarını ve taleplerini 

medya ile paylaşan Bursa Tabip Odası 

Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, 

verdikleri mücadelenin tüm hekim 

meslektaşları için olduğu kadar halk 

sağlığı için de önemli olduğunu 

vurguladı. Açıklamanın devamında 

taleplerini dile getiren Türkkan bunları 

elde etmek için mücadeleye devam 

edeceklerini söyledi ve ekledi: “Gün 

dayanışmanın, birbirimize güvenmenin, 

mesleğimizin taşıdığı güce güvenmenin, 

yaşam ve sağlık haklarımızı savunmanın 

ve geliştirmenin günüdür.  Emeğimiz 

üzerinden kendini var eden sermayeye, 

idarecilere dur demenin “Biz birlikte 

güçlüyüz”ü göstermenin günüdür.” 

25 KASIM’DA BURSA’DA YÜRÜDÜK 

İstanbul’un ardından Kocaeli’ye geçen hekimler, 25 Kasım’da Bursa’da buluştu. Bursa’da 

yoğun bir etkinlik programı oluşturan Bursa Tabip Odası, Bursa Akademik Odalar Birliği 

binasına asılan dev bir pankartla taleplerini tekrar etti. Eylemler, 12.30’da Bursa İl Sağlık 

Müdürlüğü önünde basın 

açıklamasıyla başladı. 

Türkkan burada yaptığı 

açıklamada, “COVID-

19’un meslek hastalığı 

kabul edilmesini, 5 

dakikada hasta muayene 

edilemeyeceğinden, halkın 

sağlığına zarar verecek bu 

dayatmadan vaz 

geçilmesini, verilmeyen, 

verildiğinde adaletsiz 

verilen ek ödeme yerine 

insanca yaşayacağımız 

emekliliğe yansıyan 

hakkımız olan ücretlerimizi istiyoruz” dedi. 
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SÖYLEŞİ CANLI YAYINLANDI 

Bursa Tabip Odası, basın açıklaması, 

yürüyüş ve hastane ziyaretlerinin yanında 

bir de söyleşi düzenledi. LineTV’den canlı 

olarak yayınlanan söyleşide BTO Başkanı 

Alpaslan Türkkan ve TTB Merkez Konseyi 

Başkanı Şebnem Korur Fincancı merak 

edilen soruları yanıtladı ve taleplerini dile 

getirdi. Ayrıca diğer oda başkanları ve 

sendika temsilcileri de yine söz alarak 

seslerini duyurdu. Kübra Ulutaş’ın 

sunduğu programda, Bursa Dişhekimleri 

Odası, Bursa Veteriner Hekimler Odası 

ve Bursa Eczacı Odası temsilcileri de canlı 

yayında destek mesajlarını ilettiler. Söz 

konusu etkinliklerin ardından ise kadın 

hekimlerin Fevzi Çakmak Caddesi’nde 

düzenlenen ‘Kadına Şiddete Hayır!’ 

yürüyüşüne katıldılar. 

 

BEYAZ FORUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

‘Emek Bizim, Söz Bizim!’ sloganıyla başlatılan 

Beyaz Yürüyüş eylemi 27 Kasım’da Ankara’da 

düzenlenen Beyaz Forum ile sona erdi. Bursa 

Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, 

Genel Sekreter Dr. Ömer Levent Soydinç, 

Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Yücel Bender, Dr. 

Abdullah Karadağ, önceki dönem başkanları Dr. 

Güzide Elitez ve Dr. Bülent Aslanhan ile üyeler 

Dr. Alper Akın, Dr. Ersan Taşçı, Dr. Alper Tunga 

Türkbayrak, Dr. Cafer Siyahhan, Dr. Seçkin Kara ve Dr. Ercan Ertürk’ten oluşan heyet 

Ankara’da gerçekleştirilen Beyaz Yürüyüş ve Beyaz Forum’a katılım gösterdi. Beyaz 

Forum’da hekimler taleplerini tekrar etti. 

 

HASTANELER ZİYARET EDİLDİ 

İl Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen ve geniş bir katılıma sahip olan 

basın açıklamasının ve yürüyüşün ardından hastaneler ziyaret eden heyet 

hekimlerle bir araya geldi. Hekim meslektaşlarının taleplerini alan heyet, 

Beyaz Yürüyüşü ve karar alıcılardan istediklerini anlattı. 
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Eylemlerin ikinci ayağı 15 Aralık’ta 

gerçekleştirilen grevle devam etti. 

“Uyarıyoruz! Oyalama Değil, Hakkımız 

Olanı İstiyoruz!’ sloganıyla 

gerçekleştirilen etkinliğe Bursa’dan 

katılım da yüksek düzeydeydi.  

Bursa’da, Bursa Tabip Odası, Sağlık 

Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi, Genel 

Sağlık-İş, Dev-Sağlık-İş ve Birinci 

Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve 

Dayanışma Sendikası’nın katılımıyla 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi önünde bir basın açıklaması 

gerçekleştirildi. BTO Başkanı Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan’ın okuduğu açıklamada 

bir kez daha talepler dile getirilirken, 

“Taleplerimiz kabul edilmediği, sağlık 

çalışanlarının çalışma ve yaşam 

koşullarını düzeltecek bir düzenleme 

hızla Meclis’e getirilmediği takdirde 

eylemlerimiz devam edecektir. İktidar 

bilmelidir ki söyleyecek sözümüz, 

değiştirecek gücümüz var” ifadelerine yer 

verildi. 
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HASTANELER BOŞ KALDI 

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ve Bursa Şehir 

Hastanesi’nde büyük katılıma sahne olan iş bırakma 

eyleminde hastane koridorları boş kaldı. Halkın büyük 

bölümünün desteklediği bu eylemle hekimlerin talepleri 

bir kez daha gündeme geldi. Söz konusu eylemin 

ardından hükümetten maaşlara zam yapıldığı 

açıklamaları gelse de söz konusu zammın aslında 

gerçek olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Öte yandan 

yapıldığı iddia edilen düzenlemenin hekim dışındaki 

sağlık çalışanlarını kapsamaması da yine tepki topladı. 

Düzenleme daha sonra sessiz sedasız bir şekilde rafa 

kaldırılırken aylardır bu konuda herhangi bir adım 

atılmadı. 

 

25 Kasım ve 15 Aralık’ta Bursa’da 

gerçekleştirilen eylemlerin ardından 

hükümet bu konuda bir adım atmayınca 

tekrar harekete geçildi. 8 Şubat’ta 

hekimler iş bıraktı. 

Türk Tabipleri Birliği’nin öncülüğünde 

yeni bir eylem süreci başlatan hekimler, 

26 Ocak’ta Beyaz Nöbet tutmaya 

başladılar. 4 Şubat’a kadar süren 

nöbette taleplerinin Meclis’e getirilmesini 

bekleyen hekimler bu gerçekleşmeyince 

ikinci kez greve gittiler. Beyaz Nöbet’e 

Bursa Tabip Odası da katılım gösterdi. 

Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. 

Levent Soydinç, önceki dönem başkanı 

Dr. Güzide Elitez ile Dr. Candan Coşkun 

ve Dr. Ercan Ertürk, Beyaz Nöbeti 

devralan ekipte yer aldı. Siyasi parti 

temsilcilerinin de ziyaret ettiği Beyaz 

Nöbet, “Mücadele Geleneği Sürüyor: TTB 

Tarihinde Beyaz Eylemler” başlıklı söyleşi 

ile devam etti. Söyleşiye TTB’nin önceki 

dönem Merkez Konseyi başkanları Dr. 

Selim Ölçer, Dr. Özen Aşut ve Dr. Eriş 

Bilaloğlu ile önceki dönem II. Başkanı ve 

Genel Sekreteri Dr. Metin Bakkalcı 

katıldı. 
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GREV ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI 

8 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan iş bırakma 

eylemi öncesinde basına açıklamalarda bulunan 

Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ömer 

Levent Soydinç, on zamanlarda pahalılaşan 

hayat şartları ve verilen sözlerin tutulmaması 

nedeniyle hekimlerin zor günler yaşadığını, 

sağlıkta şiddet olayları nedeniyle motivasyon 

kaybettiğini ve pandemi nedeniyle yorgun 

olduğunu belirterek, sağlıklı bir toplum için 

öncelikle sağlık çalışanlarının hak ettiği değeri 

görmesi gerektiğinin altını çizdi. Soydinç, 8 

Şubat’ta tüm meslektaşlarıyla beraber halkın da 

desteğiyle hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 

hak ettiği değeri görmesi için sokaklarda 

olacaklarını ifade etti. 

 

7 KAMU HASTANESİ EYLEMDE! 

Ayrıca, Bursa Tabip Odası, Bursa Veteriner Hekimler Odası, Bursa Eczacı Odası ve Bursa 

Dişhekimleri Odası, 8 Şubat’ta Türkiye çapında gerçekleştirilecek olan grev öncesi Bursa 

Akademik Odalar Birliği’nde bir basın açıklamasıyla gerekçelerini ve taleplerini 

kamuoyuna iletti. Bursa’da, Çekirge Devlet Hastanesi, Ali Osman Sönmez Onkoloji 

Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Yüksek 

İhtisas Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesi’nde 

gerçekleştirilecek olan eylemle hekimler haklarını istiyor.  
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HEKİMLER BİR KEZ DAHA GREVDE! 

Kasım ayından bu yana taleplerini açıklayan 

ve bunlar için mücadele eden hekimler son 

olarak 8 Şubat’ta iş bırakma eylemi 

gerçekleştirdi. Bursa’da 7 kamu 

hastanesinden hekimlerin katılım gösterdiği 

eylem için Çekirge Devlet Hastanesi önünde 

bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Yoğun 

yağmur altında gerçekleştirilen açıklamaya 

Bursa Tabip Odası’nın yanısıra, Bursa 

Dişhekimleri Odası, Bursa Eczacı Odası, Bursa 

Veteriner Hekimler Odası, Sağlık ve Sosyal 

Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi, 

Dev Sağlık İş Bursa Şubesi, Genel Sağlık İş 

Sendikası, DİSK, Birinci Basamak Sağlık 

Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, 

Bursa Aile Hekimliği Derneği ve Tarım 

ORKAM-Sen katılım gösterdi. 

SAĞLIKLI YAŞAM HAKKIMIZDAN 

VAZGEÇMEYELİM! 

Açıklamasında, pandemiden, sağlıkta 

dönüşüm programına, zamlardan, 5 

dakikadan bir randevu veren sisteme ve 

düşük maaşlara kadar her konuyla 

ilgili açıklamalarda bulunan BTO 

Başkanı Doç. Dr. Türkkan, “Bu 

G(ö)REV yalnızca hekimler/sağlık 

çalışanları için değil, hepimiz içindir. 

Taleplerimiz; halkımızın sağlık hakkı, 

topluma nitelikli sağlık hizmeti 

sunulması ve insanca yaşamın 

sağlanmasıdır. Biz hekimler ve 

sağlık çalışanları dün olduğu gibi 
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bugün de nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve iyi hekimlik yapmak istiyoruz. Sizin de her gün 

yakından şahit olduğunuz sağlıkta yaşanan bu çöküşün sorumlusu hekimler ve sağlık 

çalışanları değildir. Aylarca sanal kuyruklarda beklemenize, 5 dakikada muayene 

olmanıza, sorunlarınızı acillerde çözmeye çalışmanıza, nitelikli sağlık hizmeti alamadığınız 

sağlık sistemine karşıyız. Hem hekimlerin hem de toplumun sağlık hakkı için bu 

uygulamalara itirazı birlikte yükseltelim. Hekimler ve sağlık çalışanları köle, hastalar 

müşteri değildir. Sağlıklı yaşam hakkımızdan vazgeçmeyelim!” ifadeleriyle halka ve karar 

alıcılara seslendi. Basın açıklamasının ardından hastanelere ziyaretler gerçekleştirilerek 

meslektaşlarının yanında duran hekimler, dayanışmanın önemine değindiler. 

AİLE HEKİMLERİ DE İŞ BIRAKTI! 

Türkiye’de 

hekimlerin yaşadığı 

sorunlar 

kamuoyunun 

gündemine sık sık 

geliyor. Sağlık 

çalışanları özellikle 

sağlıkta şiddetten 

şikâyet ediyor. Bursa 

Aile Hekimliği 

Derneği, iş bırakma 

eyleminin 

nedenlerini ve 

taleplerini paylaşmak için Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde bir basın açıklaması 

gerçekleştirdi. 

Bursa Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selime Şahlan konuşmasından şunları 

söyledi: “Bugün buraya sayın yöneticilerimiz, sağlık başkanlığımıza ve tüm 

bürokratlarımıza çığlığımızı duyurmak için sesleniyoruz.  Aile hekimleri, aile sağlığı 

çalışanları ve tüm sağlık paydaşları ile son bir yıl içerisinde tüm yurtta dört defa iş bırakıp 

miting düzenledik. Sayın yöneticilerimiz sesimizi duymamaktadır. Acilen etkin, caydırıcı 

uygulanabilir bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz. 

İş yükü altında ezilen sağlık çalışanları var. Yasa 

koyuculara defalarca dile getirilmesine rağmen 

bu duruma bile isteye sessiz kalmaktadır. 

Baskılara botun eğmeyeceğiz. Hekimler olarak 

kendi ömrümüzü kısalttık. Adil bir çalışma ortamı 

ve huzurlu bir emeklilik istiyoruz.” 

SESİMİZİ DUYSUNLAR 

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 

Abdullah Karadağ ise yaptığı konuşmada, “Biz 

son dönemde COVID-19’a verdiğimiz destek 

gibi sağlık hizmetini ayakta tutmaya çalışıyoruz. 

Baskılar o kadar çok geldi ki sesimizi çıkarıyoruz. Bize verdikleri yükün altında eziliyoruz. 

Bu kadar görev eylemleri yapıldı beyaz eylemler yapıldı hala sesimizi duyan olmadı. Biz 

istiyoruz ki sesimizi duysunlar. Tüm sağlıkçılar için haklı olan taleplerde bulunuyoruz ama 

bunun karlılığını alamıyoruz. Sağlık çalışanlarını ezerek hiçbir yere varamayız. Randevu 

alamayan hastalar var. Aylarca yıllarca evde bekleyen basına bile açıklama yapamayan 

vatandaş var.  Sindirilmiş bir halk var. Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini 

kullandı. 
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İŞ BIRAKMA EYLEMİMİZ MEDYANIN DA GÜNDEMİNDEYDİ! 

8 Şubat’ta Bursa’da 7 kamu hastanesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen BEYAZ 

G(ö)REV başlıklı iş bırakma eylemlerimiz medyanın da gündemine girdi. Bursa’nın yerel 

gazeteleri ve haber portalları eylem haberimizi birinci sayfadan görürken, hekimlerin hak 

arayışını detaylı bir şekilde okuyucuların aktardı. 
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14 Mart 2022 Tıp Bayramı’nda G(ö)REVDEYDİK! 

Türk Tabipleri Birliği’nin 11 Ekim 2021 
tarihinde ‘Emek Bizim, Söz Bizim’ 
sloganıyla başlattığı eylemler 14-15 Mart 
tarihlerindeki G(ö)REV ile devam etti. 14-
15 Mart Pazartesi ve Salı günleri 
hekimler bütün Türkiye’de, bütün sağlık 
kurumlarında Büyük G(ö)REVdeydi.. 

11 Ekim’de bir basın açıklamasıyla 
eylemlilik sürecine başladıklarını duyuran 
hekimler ardı ardına gerçekleştirdikleri 
basın açıklamaları ve eylemlerle seslerini 
kamuoyuna duyurdular. 23 Kasım’da 
İstanbul’dan başlayan Beyaz Yürüyüş ile 
dikkatleri çeken hekimler, 27 Kasım’da 
Ankara’da gerçekleştirilen Beyaz Forum 
ile taleplerini karar alıcılara ilettiler. 
2022 yılında da eylemler gerçekleştiren 
hekimler, yaşam koşullarının zorlaştığını, 
sağlıkta şiddet olaylarının gitgide 
tırmandığını ve özlük haklarını isteklerini 
yine kamuoyuyla paylaştılar. 8 Şubat 
2022’de iş bırakarak eylemlerini 
sürdüren hekimler, Bursa’da 7 kamu 
hastanesi dahil olmak üzere geniş 
katılımlı bir etkinliğe imza attılar. 
Taleplerinin halen yerine getirilmediğini, 
sağlıkta şiddetin devam ettiğini, özlük 
haklarının iyileştirilmediğini gören Türk 
Tabipleri Birliği ve Odalar 14-15 Mart’ta 
bir kez daha iş bırakma eylemi 
gerçekleştirdi. 

BURSA’DA DA EYLEME  
KATILIM YÜKSEKTİ 

Bursa Tabip Odası da Bursa’daki 
eylemlerin düzenleyicisi oldu. İş bırakma 
öncesinde bir açıklama yayınlayan Bursa 
Tabip Odası hekimler olarak taleplerini 
bir kez daha sıraladı. 

Açıklamada, pandemi süreciyle beraber 
söz konusu sağlık sistemiyle bir yere 
varılamacağının çok açık şekilde ortaya 
çıktığı vurgulanırken, sağlıkçıların yaşam 
koşullarının da katlanılamaz hale geldiği 
belirtildi. 

BTO Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, 
14 Mart töreninde yaptığı açıklamada, 
“Bugün 14 Mart Tıp Bayramı.  

Bugün ülkemizde 1827’de çağdaş tıp 
eğitimine geçişin yanı sıra, 1919’da 
İstanbul’un İngiliz birlikleri tarafından 
işgaline karşı Tıbbiyenin direnişinin 
yıldönümüdür!  

Bugünü bayram tadında geçirmemiz 
gerekirken, son yıllarda hekimlik 
uygulamalarının önündeki engeller 
nedeniyle ne yazık ki 14 Mart’ın bir 
bayram olarak kutlanması söz konusu 
olamamıştır; bu yıl 14 Mart’ta tüm yurtta 
G(ö)REV’deyiz!” ifadelerini kullandı. 
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Eylemimiz Manşetlerde! 

Bursa Tabip Odası’nın öncülüğünde, 

14 Mart’ta Bursa’da düzenlenen 

yürüyüş ve basın açıklamamız yerel 

ve ulusal medyanın manşetine 

taşındı. 

Bursa Tabip Odası, Aile Sağlığı 

Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri 

Federasyonu, Bursa Aile Hekimleri 

Derneği, Birlik ve Dayanışma 

Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası 

ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 

Sendikası Bursa Şubesi’nin katılımıyla 

Bursa’da basın açıklaması, yürüyüş ve 

çelenk bırakma töreni gerçekleştirdi. 

Bursa basını tarafından yakından 

takip edilen eylemimiz, gazetelerin 

birinci sayfalarında haber olurken, 

internet portallarında da en çok 

tıklanan haberler arasında yer aldı.
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Bursa Tabip Odası, eski başkanlarından Prof. Dr. 

Hamdi Aytekin’i düzenleyeceği sempozyumla 

andı. 1996-1998 yıllarında Oda başkanlığı 

görevini yürüten Prof. Dr. Aytekin, 12 Eylül 2021 

tarihinde aramızdan ayrılmıştı. 

4 Aralık Cumartesi günü tüm gün süren 

sempozyumda hem Prof. Dr. Aytekin anıldı hem 

de halk sağlığı alanındaki gelişmeler ile pandemi 

süreci değerlendirildi. 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk 

Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan 

Pala, Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan 

Türkkan, Prof. Dr. Necati Dedeoğlu, Prof. Dr. 

Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, 

Prof. Dr. Çağatay Güler ve Dr. Eriş Bilaloğlu’nun 

sunum yaptığı sempozyum Bursa Akademik 

Odalar Birliği Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Bursa 

Tabip Odası’nın ev 

sahipliğini yaptığı 

etkinlikte, Prof. Dr. 

Hamdi Aytekin’in 

eşi, çocukları ve 

arkadaşları da yer 

aldı. Prof. Dr. 

Aytekin hakkında, 

onun anısına yapılan 

kısa konuşmalarla 

başlayan etkinlik, 

BTO’nun sosyal 

medya 
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hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. 

 

 

 

 

Gökhan Aytekin Prof. Dr. Ferruh Ayoğlu 

Prof. Dr. Necla Aytekin Prof. Dr. Necati Dedeoğlu 

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık Prof. Dr. Kayıhan Pala Sadi Şıvka Dr. Eriş Bilaloğlu 
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Prof. Dr. Hamdi Aytekin  

ve Halk Sağlığı  

Sempozyumu’muz basında! 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 

Anabilim Dalı ve Bursa Tabip Odası’nın ortaklaşa 

düzenlediği, Prof. Dr. Hamdi Aytekin ve Halk Sağlığı 

Sempozyumu 4 Aralık’ta Bursa Akademik Odalar  N  

Birliği’nde gerçekleştirildi. 

10 Eylül 2021 tarihinde hayatını kaybeden Prof. Dr. 

Hamdi Aytekin anısına gerçekleştirilen sempozyumda 

halk sağlığına dair önemli bilgiler de paylaşıldı. Konuk 

olarak Prof. Dr. Necati Dedeoğlu, Prof. Dr. Feride Aksu 

Tanık, Prof. Dr. Çağatay Güler, Prof. Dr. Onur 

Hamzaoğlu ve Dr. Eriş Bilaloğlu’nun katıldığı etkinlikte 

ev sahipliğini ise Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Bursa Tabip 

Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan üstlendi. 

Sempozyumda gerçekleştirdikleri sunumlarla önemli 

konulara dikkat çeken Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ve 

Prof. Dr. Kayıhan Pala, açıklamalarıyla basının da 

dikkatini çektiler. Doç. Dr. Türkkan sunumunda 

Türkiye’deki sağlık sisteminin yetersizliklerine dikkat 

çekerken, Prof. Dr. Pala, özellikle COVID-19 ile 

mücadelede yaşanan sorunlara ve Sağlık Bakanlığı’nın 

süreci yönetmedeki başarısızlığına vurgu yaptı. Her iki 

sunumda yerel basında kendine geniş yer buldu. 
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21 AĞUSTOS 2020 

“Hekimler için alkışların yerini hüzün almıştır” 

 

Bursa Tabip Odası (BTO) koronavirüs 

salgını nedeniyle çok yoğun şekilde 

çalışan hekimler ve sağlık çalışanlarının 

yanlarında olduklarını açıkladı. BTO 

Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, 

pandemi ile mücadelede hekimler ve 

sağlık çalışanlarının enerjisinin ve 

sabrının tükendiğini belirterek, “Hekimler 

için alkışların yerini hüzün almıştır” dedi. 

 

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ve 

yönetim kurulu üyeleri Bursa İl Sağlık 

Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması 

gerçekleştirdi. Çok sayıda basın 

mensubunun takip ettiği açıklamada 

Türkkan, sağlık çalışanlarının 

sorunlarının pandemi ile başlamadığını 

belirterek, “Pandemi öncesi yaşadığı 

sorunlarının üzerine COVID-19 vakaları, 

pandeminin ‘virüs yükü’ ve yönetsel 

hatalar bindi” ifadelerini kullandı. 

COVID-19 pandemisi gibi kriz 

dönemlerinde sağlık çalışanlarının 

gösterdiği emeğin maddi karşılığının 

bulunmadığını belirten BTO Başkanı 

Alpaslan Türkkan, “Evde eşini, çocuğunu 

bırakarak, hastalığı anne babasına 

bulaştırma endişesiyle ailesinden ayrı 

yaşayarak, kan ter içinde bırakan giysi ve 

maskeler içinde günlerce COVID-19 

polikliniklerinde hasta bakmanın bedeli 

yoktur” dedi. 

 

56 sağlık çalışanı hayatını kaybetti 

 

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatın 

doğal akışına sekte vuran COVID-19 

pandemisi ile mücadelenin, her şeyin 

normal, doğal kabul edildiği ve Sağlık 

Bakanlığı başta olmak üzere ülkeyi 

yönetenlerin hekimleri ve sağlık 

çalışanlarını görmezden geldiği bir 

anlayışla sürdürülemez olduğunu 

vurgulayan Türkkan, “Hekimler için 

alkışların yerini hüzün almıştır” diye 

konuştu. Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, 

sağlık çalışanları hayatlarını 

kaybederken, televizyon kanallarından ve 

sosyal medyadan başarı hikayeleri 
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anlatıldığını belirttiği açıklamasında, 

bugüne kadar Türkiye çapında, 28’i 

hekim olmak üzere 56 sağlık çalışanının 

yaşamını yitirdiğinin altını çizdi. 

 

Yetkilileri uyarıyoruz 

 

Toplumun büyük kısmının şüpheyle 

yaklaştığı vaka sayılarının, ‘başarı 

öyküsü’ yaratma çabaları nedeniyle sanal 

rakamlar olduğunu vurgulayan BTO 

Başkanı Türkkan, yöneticilerin 

pandemide kontrolü kaybettiğini ve 

toplumda bir bilinç oluşturamadığına 

dikkat çekti. “Hastanelerin salgınla 

kuşatıldığı bu günlerde, hekimlerin ve 

sağlık çalışanlarının sesine, haykırışına 

kulak vermelerini istiyoruz” ifadelerini 

kullanan Doç. Dr. Türkkan, yetkilileri, 

hekimler ve sağlık çalışanlarının manevi 

olarak çöküş yaşadıklarını, temel 

maaşlardaki düşüklüğü, performans 

ödemelerinin komik rakamlarda 

olduğunu, adaletsiz ücretlendirme ile iç 

içe geçerek pandemi sürecinde yarattığı 

moralsizlik ve zaafları konusunda 

uyardıklarını dile getirdi. 

 

Umudunu yitiren hekimler istifa 

ediyor 

 

Türkkan, “Pandemiye uygun olarak, 

çalışma koşullarının iyileştirilmediği, 

eşitlik, adalet anlayışından uzak 

görevlendirmelerle mağduriyetlerin 

yaratıldığı, hekimlerin gelecek 

kaygılarının arttığı bu dönemde, sesini 

duyuramayan, umudunu yitiren 

hekimlerin emekli oldukları ya da istifa 

ettikleri görmezden gelinemez” dedi. 

“Aylardır özveriyle çalışan hekimleri 

emeklilik ya da istifa noktasına getiren, 

yöneticilerin beceriksiz ve empatiden 

yoksun, çözüm üretmeyen dayatmaları ve 

vurdumduymazlıklarıdır” ifadelerini 

kullanan Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. 

Dr. Alpaslan Türkkan, bu durumun 

sorumluluğunun İl Sağlık Müdürleri ve 

Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu vurguladı. 

 

Üç gün alkışlamayı yeterli buldular 

 

Pandemi mücadelesini sürdürürken, 

iktidar tarafından hekimleri hapis ve ağır 

para cezası ile yargılamanın yolunu 

açacak yasa teklifinin sunulmasının, 

hekimleri derinden yaraladığını belirten 

Alpaslan Türkkan, “Pandemide ek ödeme 

yapmayı bırakan, ilk aylarda da yaptığı 

ödemede hakkaniyete aykırı davranan, 

adalet duygusunu örseleyen yönetim, 

sağlık çalışanlarının üç gün 

alkışlanmasını yeterli görmüştür” dedi ve 

ekledi: “Üstüne üstlük bugünlerde 

COVID-19 nedeniyle hastalanan aile 

hekimlerinin rapor süreleri kadar 

maaşlarının kesildiği haberleri 

sorunlarımızın tuzu biberi olmuştur.” 

 

“Çalışanlara hoyrat davranmayın” 

 

Bursa İl Pandemi Kurulu’nda yer alma 

çağrılarının cevapsız kaldığını sözlerine 

ekleyen Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, 

“Bursa’da hasta sayısını, mahallelere 

göre dağılımını, kimlerin hasta olduğunu, 

kimlerin yaşamını yitirdiğini ve hatta 

hastalanan sağlık çalışanı sayısını biz 

bilmiyoruz. İl Sağlık Müdür biliyor ve bu 

veriyi gizliyor” dedi. Söz konusu verileri 

bilmediklerini lakin, yöneticilerin 

bugünleri öngöremediklerini ve hazır 

olmadıkları için hekim sıkıntısı çektiklerini 

bildiklerini belirten Başkan Türkkan, 

Bursa İl Sağlık Müdürü’nü kendi meslek 

örgütünün önerilerini değerlendirmeye, 

sağlık çalışanlarına hoyrat 

davranmamaya çağırdıklarını sözlerine 

ekledi. 

 

Tabip Odası taleplerini sıraladı 

 

Türkkan taleplerini şöyle sıraladı: 

“Pandemiye karşı en ön saflarda 

mücadeleyi yöneten hekim ve sağlık 

çalışanlarına, güven veren, geleceğe dair 

kaygıları azaltan, her hekimi ve sağlık 

çalışanının değerli gören, çalışma 

ortamının, çalışma koşullarının 

iyileştirilmesini, kişisel koruyucu 

donanımların eksiksiz ve zamanında 

temin edilmesini, maddi ve manevi 

desteği sözlerde değil, fiilen, hemen ve 

sürekliliği sağlayarak gösteren sağlık 



 

 

28 

yönetimi istiyoruz. Bütün çalışanların 

ekonomik kriz ve pandemi dikkate 

alınarak maaşlarında artış yapılması 

talebiyle beraber, öncelikle hekimlerin ve 

sağlık çalışanlarının performans dahil 

hiçbir ön koşul ve sınırlamaya tabi 

kılınmadan, emekliliğe yansıyan, 

örgütümüzün talepleri doğrultusunda 

temel maaş alabilmelerinin 

sağlanmasını; bu gerçekleşinceye kadar 

mevcut döner sermaye ödemelerinin 

salgın bitinceye kadar tavandan 

ödenmesini ve Aile Sağlığı Merkezi ve 

İlçe Sağlık Müdürlükleri’nde çalışan 

hekimlere de yansıtılmasını istiyoruz.” 

 

Sağlık çalışanlarını koruyamayan 

toplumu da koruyamaz 

 

BTO Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, 

hekimler ve sağlık çalışanları olarak 

bugüne kadar olduğu gibi bugünden 

sonra da işimizi severek ve onurla 

yapmaya devam edeceklerini belirterek, 

söz konusu talep ve önerilerinin dikkate 

alınmasını umduklarını ve sağlık 

çalışanlarını koruyamayanların, toplumu 

hiç koruyamayacaklarını dile getirdi. 

 

18 EYLÜL 2020  

 

 

Salgınla mücadelenin yolu Tabip Odalarına  

saldırmak değildir 
 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan, ““Salgınla 

mücadelenin yolu Tabip Odalarına 

saldırmak değildir” dedi. 

Bursa Tabip Odası, Türk Tabipleri 

Birliği’nin 

#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz haftası 

olarak ilan ettiği 14-18 Eylül günleri 

arasında   bir basın toplantısıyla 

kamuoyuna açıklamalarda bulundu. 

Açıklama öncesinde COVID-19 nedeniyle 

hayatını kaybeden vatandaşların, sağlık 

çalışanlarının ve hekimlerin anısına 1 
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dakikalık saygı 

duruşunda bulunuldu. 

Bursa Akademik 

Odalar Birliği’nde 

gerçekleştirilen basın 

açıklaması yoğun 

katılıma sahne olurken, 

Oda Başkanı Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan, 

“Salgınla mücadelenin 

yolu Tabip Odalarına 

saldırmak değildir” 

ifadelerini kullandı. 

Türk Tabipleri 

Birliği’nin 14-18 Eylül 

hastasını 

#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz haftası 

ilan ettiğini hatırlatan Türkkan, 

Türkiye’de her gün COVID-19 nedeniyle 

60-70 yurttaşın hayatını kaybettiğini 

belirtti ve sürecin şeffaf şekilde 

yönetilmediğini, konu ile ilgili tüm 

kesimlerin sürece katılmasına izin 

verilmediğini vurguladı. Bilimsel 

yöntemlerin tam olarak uygulanmadığını 

sözlerine ekleyen Başkan Türkkan, 

COVID-19 salgını ile mücadeleyi yetersiz 

ve kaygı verici bulduklarını dile getirdi. 

 

Siyasi partilere işbirliği çağrısı 

 

Türkkan, şunları söyledi: “Biz hekimler ve 

sağlık çalışanlarının en büyük risk 

grubunu oluşturduğu Covid-19 

pandemisiyle TBMM’nin açılmasını 

beklemeden bütün siyasi partilerin 

işbirliği ile mücadele edilmelidir. TTB’nin, 

uzmanlık dernekleri ile birlikte COVID 

izleme heyetinin birikim ve önerilerini 

paylaşabileceği bir zemin 

oluşturulmalıdır.”  Bursa İl Pandemi 

Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’nda yer 

almak istediklerini defalarca 

tekrarladıklarını ancak bu çağrılarına 

aylardır yanıt verilmediğini söyleyen BTO 

Başkanı Türkkan,  “Sağlık Bakanlığı’nın, 

başta TTB olmak üzere bütün sağlık 

meslek odaları, sağlık sendika ve 

dernekleri ile birlikte ‘COVID-19 işbirliği 

ve ortak çalışma meclisi’ oluşturmasını 

talep ediyoruz” diye konuştu. 

 

Salgın bireysel çabayla önlenemez 

 

“Salgın bireysel çabayla önlenemez” 

ifadelerini kullanan Türkkan, “Sağlık 

Bakanlığı İl Hıfzıssıhha kurullarını işlevli 

kılmalı, başta Belediyeler ve kent 

konseyleri olmak üzere işçi-memur 

sendikaları, hemşeri – köy 

derneklerinden, kültür sanat dernek ve 

vakıflarına kadar bütün demokratik kitle 

örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını 

sürece katmalıdır.” COVID-192un sağlık 

çalışanları için meslek hastalığı ilan 

edilmesini talep ettiklerini belirten Bursa 

Tabip Odası Başkanı, bu isteklerinin bir 

ayrıcalık değil hak talebi olduğunu 

vurguladı. 

 

ASM’lere ek sağlık personeli 

atanmalı 

 

Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Şehir 

Hastaneleri’nin insanı değil sermayeyi ve 

kârı öncelediğini belirterek, “Salgın ile 

mücadele bilim yolu ile olur ve salgın 

biliminin öngördüğü üzere kamusal bir 

sağlık programı hayata geçirilmelidir.  

Süreçte koruyucu hekimliğin önemi daha 

iyi anlaşılmıştır.  İlk adım olarak birinci 

basamak sağlık hizmetlerinin kamusal bir 

perspektifle yeniden düzenlenmesi 

gereklidir. Büyük sıkıntılar içinde yalnız 

bırakılan Aile Sağlığı Merkezleri kamu 

sağlık merkezi olarak tanımlanmayı hak 

edecek şekilde yeniden yapılandırılmalı 

ve acilen tüm ASM binalarının kamu eli 
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ile temini, onarımı ile ek sağlık personel 

ataması yapılması sağlanmalıdır.” 

Görevimizi özenle yerine getireceğiz 

 

Görevlerinin; yükü hekimlere ve sağlık 

çalışanlarına, suçu vatandaşa yıkanların 

tarihsel sorumluluğunu her gün ama her 

gün hatırlatmak olduğunu söyleyen 

Türkkan, “Görevimizi özenle yerine 

getireceğimizi bildiriyoruz. Sürece ilişkin 

kaygılarımızı paylaştığımızda, 

abarttığımız, panik yarattığımız, siyaset 

yaptığımız söyleniyor ama neyi ne kadar 

abarttığımız hiç konuşulmuyor. Bizler iyi 

hekimlik için çaba tüketen meslek 

kuruluşu olarak iyi hekimlik koşullarını, 

halkın daha sağlıklı ve refah içinde 

olmasını sağlamak için çalışan her kişi 

kurum ya da yaklaşım ile birlikte 

çalışırken, bunların dışındaki her 

yaklaşımda ise onlardan uzağa 

düşüyoruz. Uzağa düştüğümüzde de 

siyasi partilerin saldırı odağı haline 

geliyoruz. Oysa ülkemizin en önemli 

gündemi olan COVID-19 pandemisi 

olduğu halde meslek örgütümüzün 

gündeme taşınması hastalıkla 

mücadeleyi aksatmaktadır” dedi. Bursa 

Baro Başkanı Gürkan Altun, Bursa Ziraat 

Odası Başkanı Erkan Yaslıoğlu, Bursa 

Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, 

Bursa SES Başkanı İrfan Açık, TÜMTİS-

SEN Bursa Şube Başkanı Özdemir Aslan, 

Tarım OR-KAM Sen Bursa Şube Başkanı 

Fikret Gizir, TMMOB İl Koordinasyon 

Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik ile diğer 

meslek odalarından temsilcilerin de 

katıldığı basın açıklamasını Alpaslan 

Türkkan son olarak şunları söyledi: 

“Tıbbın kurucuları İstanköylü 

Hipokrates’ten, Bergama’lı Galenos’tan 

bu yana burada, bu topraklardayız. Bu 

topraklarda binlerce yıldır İYİ HEKİMLİK 

yaptık, yapıyoruz, yapacağız! Buradayız, 

görevimizin başındayız ve hiçbir yere 

gitmeye niyetimiz yok. Bilimin ışığında 

doğru bildiklerimizi paylaşmaya devam 

edeceğiz. 

 

16 EKİM 2020 

 

 
 

Sadece hakkımızı istiyoruz 
 

Bursa Tabip Odası, geçtiğimiz günlerde 

hayatını kaybeden Aydın Tabip Odası 

Başkanı Dr. Esat Ülkü ve diğer tüm sağlık 

çalışanlarını anmak üzere bir basın 

açıklaması gerçekleştirdi. 

Bursa Tabip Odası (BTO), Bursa 

Akademik Odalar Birliği’nde (BAOB) 

pandemi sürecinde COVID-19 nedeniyle 

hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını 

andı. Açıklamasına pandemi sürecinde 

yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısını 
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bildirerek başlayan BTO Başkanı Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan şunları söyledi: 

“COVID-19 salgınının başlangıcından 

bugüne, bize bildirilen 50’si hekim olmak 

üzere 110 sağlık emekçisini 

kaybettiğimizi üzüntüyle açıklıyoruz. Son 

bir haftada kaybettiğimiz 

meslektaşlarımızın sayısı 7. Bir haftada 7 

hekim… Son olarak iki gün önce çok 

değerli bir hekimimizi, bir tabip odası 

başkanımızı, Aydın Tabip Odası Başkanı 

meslektaşımız sevgili Op. Dr. Esat Ülkü 

gibi yeri kolay kolay doldurulamayacak 

çok kıymetli bir değerimizi daha 

kaybettik. Acımız sonsuzdur.” 

 

10 kat fazla hastalanma  

riski var 

 

COVID-19 salgınını ilk karşılayanların 

sağlık çalışanları olduğunu vurgulayan 

Türkkan, birçok ülkede sağlık 

çalışanlarının toplumun diğer kesimlerine 

göre 4-5 kat daha fazla COVID-19 ile 

hastalandığını, Türkiye’de olduğu gibi 

bazı ülkelerde de 10 kattan fazla 

hastalanma riski taşıdıklarını söyledi. Bu 

nedenle COVID-19’un sağlık çalışanları 

için milenyumun ilk meslek hastalığı 

tanımlamaları yapıldığını belirten Başkan 

Türkkan, “Uluslararası Çalışma Örgütü 

(ILO) ve birçok Uluslararası örgüt, 

COVID-19 hastalığının meslek hastalığı 

olarak kabul edilmesi yönünde açıklama 

yapmıştır. İtalya, Almanya, Belçika, 

Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, 

Güney Afrika ve Malezya dâhil 130’a 

yakın ülke tarafından COVID-19 sağlık 

çalışanları için meslek hastalığı olarak 

kabul edilmiştir” diye konuştu. 

 

Dünyada pek çok ülkenin COVID-19’u 

meslek hastalığı ilan ettiğini sözlerine 

ekleyen BTO Başkanı Alpaslan Türkkan, 

Türkiye’de ise halen bu uygulamanın 

hayata geçirilmediğini söyledi. “6331 

sayılı kanunumuzda da tanımlandığı 

üzere sağlık çalışanlarının COVID-19 

hastalığı “mesleki risklere maruziyet 

sonucu ortaya çıkan hastalıktır” 

ifadelerini kullanan Başkan Doç. Dr. 

Türkkan taleplerini şöyle açıkladı: 

“Yasalarımızda meslek hastalıklarının 

bildirim ve kaydının birincil yükümlülüğü 

Sağlık Bakanlığı’ndadır.  Bu nedenle 

Sağlık Bakanlığı tarafından kayıtlarında 

olan COVID-19 hastası sağlık 

çalışanlarının sayıları günbegün 

açıklanmalı ve bunlar doğrudan meslek 

hastalığı kabul edilmelidir. COVID-19 

pandemisi ile mücadele sırasında vefat 

eden veya hastalanan sağlık 

çalışanlarının mağduriyetleri giderilmeli 

ve zararları karşılanmalıdır.” 

 

“Hastalanıyor, ölüyoruz” 

 

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı’nın 

COVID-19 hastalığına yakalan sağlık 

çalışanı sayısının 40 bini geçtiğini 

açıkladığını hatırlatan Türkkan, bu 

sayının da sadece semptom gösterenler 

mi, yoksa PCR ve BT ile tanın konan tüm 

sağlıkçılar mı olduğunu da bilmediklerini 
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söyledi ve ekledi: “Ancak bildiğimiz bir 

şey var: hala enfekte oluyor, 

hastalanıyor, malul kalıyor ve 

ölüyoruz…” 

 

Türkkan taleplerini sıraladı 

 

“Bizler emeklerimizin karşılığını istiyoruz” 

diyen Başkan Alpaslan Türkkan şunları 

söyledi: “Bizler özlük hakkımızın gereği 

olarak “karşılaştığımız COVID-19 

ateşinin bizi yakması halinde bunun 

belgelenmesini” istiyoruz. COVID-19 

pandemisi bizi çalışamayacak derecede 

yaktığında, bizlerde hasar bıraktığında, 

sağlığımızın olmazsa olmaz sosyal 

belirleyicisi olan “yaşamımızı idame 

ettirme sosyal güvencesi” istiyoruz. 

COVID-19 pandemisi bizi öldürdüğünde, 

yaşamımıza mal olduğunda geride 

bıraktıklarımızın meslektaşlarımızın, 

sosyal sürdürülebilirliklerinin devam 

edebilmesini istiyoruz, dünyanın her 

tarafında verilen bu özlük hakkının 

ülkemizde de yasalaşmasının güvencesini 

istiyoruz. 

 

Meslektaşlarımızın yanındayız 

 

Bursa Tabip Odası Doç. Dr. Alpaslan 

Türkkan sözlerine şöyle son verdi: “Bursa 

Tabip Odası olarak pandemi süresince 

kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımız ve 

onların yakınları ile COVID-19 

hastalığına yakalanarak mağduriyeti 

olan meslektaşlarımızın yanındayız. 

COVID-19’un ülkemizde de biz sağlık 

emekçileri için meslek hastalığı olarak 

tanınmasının ve bu konuda ivedilikle 

gerekli kararların alınmasının artık 

aciliyet arz eden bir zorunluluk olduğunu 

kamuoyuna saygıyla bildiririz.” 

 

3 KASIM 2020 

 

 
 

Tabipler ve veteriner hekimlerden ‘Tek Sağlık’ çağrısı 
 

Bursa Tabip Odası ve Bursa Veteriner 

Hekimler Odası ortak bir basın 

açıklamasıyla Dünya Tek Sağlık Günü’ne 

dikkat çektiler. Bursa Akademik Odalar 

Birliği Yerleşkesi’nde bulunan Türkan 

Saylan Toplantı Salonu’nda 

gerçekleştirilen basın açıklamasında 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan ve Bursa Veteriner 

Hekimler Odası Genel Sekreteri Melike 

Baysal hazır bulundu. 

 

Açıklamada, “Geçmişi 1880’li yıllara 

dayanan, günümüzde önemi COVID-19 

pandemisi ile yeniden anlaşılan ‘’Tek 

Tıp/Tek Sağlık-One Medicine’’ olarak 

isimlendirilen kavram Bursa Tabip Odası 

ve Bursa Veteriner Hekimler Odası 

olarak bizlerin de gündemindedir” 

denildi. Tek Sağlık’ kavramının tanımının 

yapıldığı açıklama şöyle devam etti: “Tek 

Sağlık, insan, hayvan ve çevre sağlığını 

bir bütün olarak değerlendiren, gerekli 

sağlık hizmetlerini disiplinler arası 
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işbirliği ile genişletmeyi öngören, küresel 

sağlık stratejisidir. İnsan ve hayvan 

sağlığına hizmet eden beşeri hekimleri, 

veteriner hekimleri ve diğer sağlık 

profesyonellerini kapsayan bir terim 

olmakla birlikte; Corona virüs örneği gibi 

hayvanlardan insanlara geçebilen ve 

halk sağlığı açısından tehdit oluşturan 

zoonotik hastalıkların anlaşılması, 

önlenmesi ve kontrol altına alınmasında 

önemli rol oynar.” 

 

15 Dakikada 1 Kişi Kuduzdan Ölüyor 

 

2003 ve 2019 yıllarında dünyayı sarsan 

ve SARS adıyla bilinen, hayvanlardan 

insanlara geçen zoonotik karakterli 

hastalıkların beşeri-veteriner ortak 

çalışmasının gerekliliğini yeniden ortaya 

koyduğu belirtilen açıklamada, “’Tek 

Sağlık’ konusunu da yeniden gündeme 

getirmiştir. Türk Tabipleri Birliği ve Türk 

Veteriner Hekimler Birliği’nin 25 Nisan 

2009’da yayınladıkları, Tek Tıp/Tek 

Sağlık Ortak Deklarasyonu’nda 

vurguladıkları gibi ‘Dünyada her 10-15 

dakikada bir kişinin kuduzdan yaşamını 

kaybetmesi, yılda 1.5 milyon kişinin 

tüberkülozdan ölmesi ve gelişmekte olan 

ülkelerde insan bruselloz vakalarının 

yüksek oranda seyretmesi zoonotik 

hastalıkların önemini ve kontrolünde 

beşeri ve veteriner hekimlerin birlikte 

çalışmalarının gerekliliğini açıkça ortaya 

koymuştur” denildi. 

 

Açıklamada, önemli bakteriyel etkenlerin 

tüm dünyada yaygın olarak kullanılan 

antibiyotiklere karşı geliştirdikleri ‘çoklu 

direnç sorunu’ dikkatle takip edilmesi 

gerektiği vurgulandı. “İnfeksiyon 

hastalıklarının değişen epidemiyolojisi 

buna neden olan küresel etmenler 

dikkate alındığında, halk sağlığı 

hizmetlerinin multidisipliner bir alan 

olarak değerlendirilmesi zorunludur” 

ifadeleri kullanılan açıklamada, hayvan 

sağlığının güvence altına alınmadığı bir 

dünyada insan sağlığının, gıda 

güvenliğinin güvencesinin de 

sağlanamayacağı belirtildi. 

 

“Birlikte Hareket Edeceğiz” 

 

Açıklamanın son kısmında, “Biz Bursa 

Veteriner Hekimleri Odası ve Bursa Tabip 

Odası olarak halkımızın sağlığını 

geliştirmek ve iyileştirmek için Tek Sağlık 

kavramı çerçevesinde üstümüze düşeni 

yapacağımızı bildirmek istiyoruz. Bununla 

ilgili olarak her iki hekimlik grubunun 

zoonoz hastalıklar konusunda uzman 

hekimlerini bir araya getiriyor, mevcut 

koşullarda online eğitimlerle 

meslektaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. 

Bundan sonraki süreçte halka açık online 

programlarla COVID-19 başta olmak 

üzere, zoonoz kaynaklı hastalıklar 

konusunda toplumsal farkındalık 

oluşturmaya yönelik çalışmalarda işbirliği 

içinde olacağız” denildi.

 

31 ARALIK 2020 

 

Artık Sabrımız Kalmadı…  

Çünkü Tükendik! Çünkü, Ölüyoruz! 
 

Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarihten 

çok önce, sağlık emek ve meslek 

örgütleri olarak halkımızın sağlığı için, 

sağlık çalışanlarının sağlığı için salgını 

yöneten otoritelere uyarılarda bulunduk. 

Bu uyarılar, bilimin, aklın yolunu 

gösteren, alınması gereken acil önlemleri 

içeriyordu. Ama bu önerilerimiz 

dinlemedi; sonuç olarak geldiğimiz 

noktada hem halkımızın hem de sağlık 

çalışanlarının hayatı tehlikeye atıldı. 

Siyasi ve ekonomik kaygılarla alındığını 

düşündüğümüz yanlış kararlar ve göze 

alınamayan doğru kararlar yüzünden 

binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık 
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çalışanımızı kaybettik. Kaybetmeye de 

devam ediyoruz. 

 

Sağlık Bakanı’nın ekranlarda her gün 

açıkladığı sayıların her biri bir candı; 

anneydi, babaydı, çocuktu, eşti, dosttu. 

Bu canlarımızı maalesef yanlış pandemi 

yönetimi nedeniyle kaybettik. Oysa bu 

ölümlerin önemli bir bölümü önlenebilir 

ölümlerdi. Yurttaşların en temel anayasal 

hakkı olan ve devletlerin korumakla 

yükümlü olduğu “yaşam hakkı” göz göre 

göre ihlal edildi. 

 

Meslek örgütleri olarak salgının en 

başından beri sürekli şeffaflık istedik ama 

hiçbir bilgi bizlerle ve yurttaşlarla 

paylaşılmadı. Halkın sağlığından ziyade 

ekonomik çıkarların ön planda 

tutulduğuna şahit olduk. Bilim 

insanlarının önerilerine ve kararlarına 

kulak tıkayarak salgından da politik 

başarı hikâyesi çıkarmaya çalışıldığını 

gözlemledik. Salgın konusunda doğruları 

söyleyen kim varsa terörist ilan edilerek, 

itibarsızlaştırma operasyonuna maruz 

bırakıldığını gözlemledik. Geldiğimiz 

noktada maalesef haklı çıkmanın 

üzüntüsünü yaşıyoruz. 

 

Kişisel Koruyucu Malzemelerin herkes 

için ücretsiz ve adil olarak karşılanması 

ve devlet kurumları tarafından 

dağıtılması gerektiğini söylediğimiz halde 

ne yurttaşlarımız ne de sağlık çalışanları 

maskeye ulaşabildi. Sonuçta 

yurttaşlarımız ve sağlık çalışanları kişisel 

koruyucu malzemeleri çok daha yüksek 

fiyatlarla piyasadan temin etmek zorunda 

kaldılar. Yaşanan kaos bizi maalesef 

haklı çıkardı. Aylar öncesinden grip aşısı 

konusunda uyarılarda bulunup, gerekli 

çalışmaların ivedilikle yapılmasını 

önerdik. Grip salgınıyla birlikte 

yaşanacak COVID-19 salgının yıkıcı bir 

etki yapacağı biliniyordu. Tüm topluma 

grip aşısı uygulanması gerekliyken, temin 

edilen aşı sayısı risk gruplarının hiçbirine 

yetmedi. Sağlık çalışanlarının bir kısmı 

bile grip aşısına ulaşamadı. 

Yurttaşlarımız, yaşanan bu kaosun içinde 

aşı bulabilmek için Aile Sağlığı 

Merkezleri, eczaneler, hastaneler 

arasında dolaştı durdu. Yaratılan bu 

belirsizlik ve çaresizlik ortamı 

yurttaşlarımıza sağlık sorunu, sağlık 

çalışanlarına da şiddet olarak geri 

döndü. 

COVID-19 hastalığının sağlık çalışanları 

için bir meslek hastalığı sayılması için 

defalarca istekte bulunarak konuyu 

TBMM’ne taşıdık. Maalesef bu kadar 

önemli bir konuda bile yeterli çabanın 

gösterilmediğine, tüm sağlık 

çalışanlarının direnme gücüne darbe 

vuracak bir şekilde yasa teklifinin 
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komisyonda bekletildiğine şahit olduk. 

Bir an önce çıkarılması gereken bu yasayı 

görmezden gelerek, aklımızla alay 

edercesine, bir sayfalık yazıyla 

kamuoyunun ve bizlerin yanıltılmaya 

çalışıldığını izledik. 

2020 yılını geride bıraktığımız bu 

günlerde merkezi otoriteye ve tüm 

kamuoyuna bir kez daha sesleniyoruz. 

Pandemi gibi insanlığı tehdit eden 

korkunç felaketlerle, ekonomik çıkarları 

ve siyasi kaygıları önceleyerek 

değil, yurttaşların ve en başta 

sağlık çalışanlarının hayatta 

kalmasını sağlayarak 

mücadele edilebilir. Sağlık 

çalışanları ölümlerinde dünya 

birincisi olmaktan utanç 

duyulması gereken bir 

noktadayız. Salgın 

yönetiminde aklın, bilimin ve 

sağlık meslek örgütlerinin 

önerilerine kulak verilmesini 

istiyoruz. Bundan sonraki 

süreçte önlenebilir her ölümün 

sorumlusunun kim olduğunu çok daha 

fazla seslendireceğiz. Yaşam hakkımızın 

ihlaline karşı sessiz kalmamakta kararlı 

olduğumuzun herkesçe bilinmesini 

istiyoruz.                                       

 

Pandeminin başından bu yana 

yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın 

yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

Yitirdiğimiz tüm sağlık çalışanlarını bir 

kez daha saygıyla anıyoruz. Onlar 

hastalarının sağlığı için kendi canlarını 

hiçe sayarken, önlenebilir sebepler 

yüzünden hayatlarını kaybettiler. Sağlık 

çalışanlarını ve vatandaşlarımızı 

kaybettiğimiz, yanlış sağlık politikaları 

sonucu ölümlerle ve tükenmişlikle 

geçen bir yılı geride bırakıyoruz. 

Tükenmememiz için, ölmememiz için 

yeni yılda otoritenin pandemi 

politikasında zihniyet değişikliğinin 

kaçınılmaz olduğunu ısrarla 

vurguluyoruz.  

Sağlık emek, meslek örgütleri ve tüm 

sağlık çalışanları adına, “Artık Yeter 

Daha Fazla Eksilmek İstemiyoruz” 

diyoruz. Bizler yaşamak, yaşatmak 

istiyoruz! 

 

Bursa Tabip Odası 

Bursa Eczacı Odası 

Bursa Veteriner Hekimler Odası 

Bursa Diş Hekimleri Odası 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 

Sendikası 

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası 

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve 

Teknikerleri Derneği 

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 
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8 OCAK 2021 

 

 
 

Hayali ifadelerle tutuklu bulunan  

Dr. Gökalp serbest bırakılmalıdır! 
 

Bursa Tabip Odası, son 20 yıldaki BTO 

Başkanlarının katıldığı bir basın 

açıklamasıyla, gözaltına alınarak 

tutuklanan Dr. Şeyhmus Gökalp’in 

serbest bırakılmasını talep etti. 

 

2014-2018 yılları arasında Türk Tabipleri 

Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeliğinde 

bulunmuş, 2020 Eylül ayından beri de 

TTB Yüksek Onur Kurulu üyeliği 

yapmakta olan Dr. Şeyhmus Gökalp, 20 

Kasım2020 tarihinde sabaha karşı evine 

yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. 

Gökalp’in gözaltı gerekçesi olarak daha 

önce hiç karşılaşmadığı bir itirafçının 

hayali ifadeleri gösterilirken, Bursa Tabip 

Odası (BTO) yaptığı bir basın 

açıklamasıyla bu duruma tepki gösterdi. 

Toplantıya, Bursa Tabip Odası’nın son 20 

yılda başkanlığını yapan Candan 

Coşkun, Güzide Elitez, Kayıhan Pala, 

Ertuğrul Aydın, Müfit Parlak ve Ahmet 

Doğan katılırken, Bülent Aslanhan da 

video bağlantısıyla konuşmasını 

gerçekleştirdi. 

 

Hukuksuzluk Devam Ettiriliyor 

 

BTO Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, 

“Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

tarafından bu tür beyanların kanıt değeri 

taşımadığına ilişkin kararlar bulunmasına 

rağmen, meslektaşımızın serbest 

bırakılma talebi reddedilmiştir. Dünya 

Tabipler Birliği (WMA ) ve Avrupa 

Hekimler Daimi Komitesi (CPME), 

meslektaşımızın serbest bırakılmasını 

talep eden mektuplar göndermiş ama bu 

haklı çağrıları görmezden gelinerek 

hukuksuzluk devam ettirilmiştir” 

sözleriyle konuşmasına başladı. 

 

Baskı Unsuru Olarak Kullanılıyor 
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Meslektaşlarının iyi hekimlik değerlerine 

her şart ve koşulda sahip çıkan, hasta ve 

hekim haklarını, mesleki deontolojiyi ve 

etik değerleri korumayı önceleyen, sağlık 

hakkı ve insan hakları noktasında taviz 

vermeden ve yılmadan çalışan bir hekim 

olduğunu belirten Türkkan, Şeyhmus 

Gökalp’in Eylül 2020’de yapılan 72. 

Büyük Kongre’de meslektaşlarının büyük 

çoğunluğunun oylarıyla TTB Yüksek Onur 

Kurulu üyeliğine seçildiğini hatırlattı ve 

bu tutuklamanın, demokratik bir Türkiye 

için mücadele eden meslek örgütleri 

üzerinde baskı unsuru olarak kullanılmak 

istendiği belirtti. 

 

TTB Kamuoyu Tarafından Takdirle 

Karşılanıyor 

 

“COVID-19 pandemisi boyunca yaptığı 

doğru ve yerinde açıklamalarla halkın 

sağlığını koruma adına üzerine düşen 

ödevi hakkıyla yerine getiren ve bu 

konudaki başarısı kamuoyu tarafından 

da takdirle karşılanan Türk Tabipleri 

Birliği’ni yıpratmaya yönelik  olduğunu 

düşündüğümüz bu tutuklamayı kabul 

etmiyoruz” diye konuşan Doç. Dr. 

Türkkan, Sağlık Bakanlığı’nın pandemi 

sürecinde yaptığı vahim hataları ve 

sakladığı gerçek rakamları bütün 

yalınlığıyla ortaya koyan TTB yönetiminin 

cezalandırılmaya çalışıldığını 

gözlemliyoruz. Bu haksız tutuklama da 

bunun en somut kanıtıdır” ifadelerini 

kullandı. 

 

 Tutuklama Cezaya Dönüştürüldü 

 

BTO Başkanı Türkkan, şöyle devam etti: 

“Anayasamız ve taraf olduğumuz 

uluslararası sözleşmelerde somut delil 

içermeyen iddiaların suç unsuru olarak 

kabul edilemeyeceği hükme 

bağlanmıştır. Ülkemizde uzun bir süredir 

tutuklu yargılama yöntemi bir tür cezai 

yaptırıma dönüşmüştür. Dr. Şeyhmus 

Gökalp için de aynı durumun yaşandığını 

üzülerek gözlemliyoruz. Türk Ceza 

Hukuku’nda da tutuksuz yargılamanın 

esas olduğunu anımsatıyor; iyi hekimlik 

ve insanlık değerlerine sımsıkı bağlı 

olduğuna inandığımız Dr. Şeyhmus 

Gökalp’ın 50 gündür süren haksız 

tutukluluğunun sonlandırılmasını, 

yargılamasının tutuksuz devam etmesi 

gerektiğini kamuoyuna duyuruyoruz. Adil 

yargılanma herkes için anayasal bir 

haktır! Meslektaşımız Dr. Şeyhmus 

Gökalp serbest bırakılmalıdır!” 

Türkkan’ın açıklamalarının ardından söz 

alan önceki başkanlar da Dr. Şeyhmus 

Gökalp’in, insanlığına ve hekimliğine 

kefil olduklarını belirterek, serbest 

bırakılması gerektiğini dile getirdiler. 
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5 ŞUBAT 2021 

 

 
 

Boğaziçi Üniversitesi yalnız değildir! 
 

Bursa Akademik Odalar Birliği’ne (BAOB) 

bağlı akademik meslek odaları, BAOB 

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda 

‘Boğaziçi Üniversitesi Yalnız Değildir’ 

konulu basın açıklaması düzenledi. 

 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan’ın da hazır bulunduğu 

basın açıklamasında konuşan TMMOB 

Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 

Başkanı ve aynı zamanda BAOB Dönem 

Sözcüsü Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu, şunları 

söyledi: “Bilindiği gibi ülkemizde 

üniversitelerin özerkliğine müdahale 

edilerek, liyakat önemsenmeden ve 

kurumların özgünlükleri dikkate 

alınmadan antidemokratik biçimde 

Cumhurbaşkanlığı tarafından rektör 

atamaları yapılmaktadır. Boğaziçi 

Üniversitesi’nde atama yolu ile üniversite 

dışından rektör atanması, başta 

üniversitenin öğrencileri ve öğretim 

üyeleri olmak üzere Boğaziçi 

Üniversitesi’ne aidiyet hisseden tüm 

kamuoyu tarafından haklı bir tepkiye 

neden olmuştur. Akademisyenlerden 

öğrencilere, çalışanlardan mezunlara 

kadar Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin 

tümünün parçası olduğu haklı 

protestolara haksız, hukuksuz ve 

anayasaya aykırı bir biçimde şiddet 

uygulanarak müdahale edilmiş ve 

öğrenciler gözaltına alınmıştır. 

 

Haksız Hukuksuz Yere Gözaltı 

 

“İfade özgürlüğü ve toplantı ve gösteri 

yürüyüşleri ile ilgili olarak AİHS’nin 10. 

ve 11. maddelerinin uygulanmasına 

ilişkin AİHM’nin birçok içtihadında; her 

kanun dışı durumun toplantı ve gösteri 

özgürlüğüne müdahale gerekçesi 

olamayacağı ve bu müdahaleyi haklı 

göstermeyeceği, toplantı düzenleme 

özgürlüğünün demokratik toplumlarda 

korunması gereken temel haklardan 

olduğu; bir toplumu toplum yapan 

değerlerden olduğu ve bu nedenle de bu 

hakkı sınırlamaya yönelik müdahalelerin 

çok dar yorumlanması gerektiği; bu tür 

toplantılarda gerekli hoşgörünün 

gösterilmesi, toplanma özgürlüğü ve bu 
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özgürlük çerçevesinde düşüncelerini 

ifade etme hakkının,  demokratik 

toplumun temel özelliklerini teşkil ettiği; 

şiddete teşvik ya da demokratik ilkelerin 

reddi dışında -bazı görüşler ya da 

kullanılan ifadeler resmi mercilerin 

gözünde ne kadar sarsıcı ve kabul 

edilemez görünebilse de- koruyucu 

tedbir niteliğinde olan radikal önlemlerin 

toplanma ve ifade özgürlüğünü ortadan 

kaldırmaya yönelik olarak 

kullanılmasının demokrasiye zarar 

vermekte olduğu; hukukun üstünlüğüne 

dayanan demokratik toplumlarda barışçıl 

yöntemlerle toplanma özgürlüğünün 

uygulanmasının önemi vurgulanmıştır. 

04.02.2021 günü Bursa’da anayasa ve 

yukarıda sözü edilen AİHS’ne dayanan 

izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma 

hakkını kullanan 17 yurttaşımız haksız ve 

hukuksuz yere gözaltına alınmışlardır. 

Bizler aşağıda imzası bulunan Akademik 

Meslek Odaları Boğaziçi Üniversitesi’nde 

verilen haklı mücadelenin yanında 

olduğumuzu belirtirken üniversitelerin 

çok hızlı bir biçimde kendi yöneticilerini 

seçebilecekleri demokratik ve özerk bir 

yapıya kavuşturulmaları, gerek idari 

gerekse de akademik yönden şeffaf ve 

hesap verebilir olmaları talebimizi bir kez 

daha yineliyoruz.” 

  

1 NİSAN 2021 

 

 
 

COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz  

Hekim ve Sağlık Çalışanlarını Anıyoruz 
 

Bursa Tabip Odası ve Nilüfer Belediyesi 

ortaklaşa, ‘1 Nisan COVID-19 Nedeniyle 

Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık 

Çalışanlarını Anma Günü’nde, Nilüfer 

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı 

önünde bir basın açıklaması 

gerçekleştirdi. Bursa Tabip Odası 

Yönetim Kurulu, hekimler ve sağlık 

çalışanları ile beraber Nilüfer Belediyesi 

Başkan Yardımcıları Sibel Özer, Remzi 

Çınar, Engin Yener ve Zafer Yıldız ile 

belediye çalışanlarının da katıldığı 

etkinlikte açıklamayı BTO Başkanı Doç. 

Dr. Alpaslan Türkkan gerçekleştirdi. Doç. 

Dr. Türkkan açıklamasında, “Güzel 

günleri görebilme umuduyla var 

gücümüzle çalıştığımız pandemi sürecinin 

bir yılını geride bıraktık. Mesleğimizin 
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getirdiği sorumluluk ve yaşanabilir bir 

dünya umuduyla canla başla çalışırken 

değerli meslektaşlarımızı kaybettik ve 

sonsuzluğa uğurladık” ifadelerini 

kullanırken,yönetilemeyen bir 

pandeminin gölgesinde söylenmeyenleri 

söyleyerek, saklananları açığa çıkararak, 

toplumun ihtiyaçlarını talep ederek 

yurttaşların sözü olmaya çalıştıklarını dile 

getirdi. 

 

395 Sağlık Çalışanı Yaşamını Yitirdi 

 

“Tüm bunları yaparken nitelikli koruyucu 

ekipman sağlanmayan, uzun mesai 

saatlerinde, kötü çalışma ortamlarında, 

hukuksuzca izin ve istifa hakları 

yasaklanan meslektaşlarımızın sesi olmak 

için çaba gösterdik” ifadelerini kullanan 

BTO Başkanı Türkkan, şöyle devam etti: 

“Ne yazık ki kulaklarını tıkayıp, sesimizi 

duymak istemediler. Yönetemedikleri 

pandeminin suçunu vatandaşa, yükünü 

bizlere yüklediler. Ve 140 binin üzerinde 

sağlık çalışanı hasta olurken 395 sağlık 

çalışanını kaybettik. Ancak ses olmaya 

devam ediyoruz. Daha fazla 

hastalanmamak, ölmemek için sesimizi 

daha da yükseltmeye, yitirdiğimiz 

meslektaşlarımız için COVID-19’un 

meslek hastalığı sayılması adına 

mücadelemize devam edeceğiz.” 

 

Asla Unutmayacağız! 

 

Alpaslan Türkkan açıklamasının 

devamında şunları söyledi: “Meslek 

hayatları boyunca gösterdikleri özverinin 

kat be katını pandemi döneminde 

gösteren, pandemiyle mücadele eden 

tüm hekim ve sağlık çalışanları için bir 

simge haline gelen,  COVID-19 

salgınında aktif hekimlik yaparken 

hastalığa yakalanan ve tedavi sonrası 

yaşamını yitiren değerli hocamız Prof. Dr. 

Cemil Taşçıoğlu’nu kaybettiğimiz 1 Nisan 

gününü TTB 72. Kongresi’nde aldığımız 

karar ile “COVID-19 nedeniyle 

kaybettiğimiz hekim ve sağlık 

çalışanlarını anma günü” olarak 

belirlemiştik. Kaybettiğimiz sağlık 

çalışanlarını asla unutmayacağız, onları 

toprağa değil sonsuzluğa uğurladığımızı 

her 1 Nisan’da belirtmeyi sürdüreceğiz.”
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15 NİSAN 2021 

 

 
 

En Az Dört Haftalık Tam Kapanma Şart! 
 

BTO Başkanı Doç. Dr. Türkkan, salgının 

yayılmasında sorumluluğun vatandaşta 

değil, iktidarda, sağlık yöneticilerinde ve 

COVID-19 özelinde ise Sağlık Bakanı ve 

Bilim Kurulu’nda olduğunu belirtti.   

 

Bursa Tabip Odası’yla beraber 31 meslek 

örgütü ve derneğin de altına imza 

koyduğu bir basın açıklaması 

gerçekleştirdi. COVID-19 salgınıyla 

mücadelede bilimsellik göz ardı edilerek 

uygulamaya konulan kararların 

eleştirildiği açıklamayı BTO Başkanı Doç. 

Dr. Alpaslan Türkkan okudu. Türkiye’de 

Dünya Sağlık Örgütü’nün ölçütlerine 

göre pandeminin 4’üncü aşamasına 

geldiklerini belirten Türkkan, söz konusu 

aşamanın en yaygın ve en kontrolsüz 

süreç olduğunu söyledi. 

Başkan Türkkan, Türk Tabipleri Birliği ve 

Tabip Odaları olarak bilimsel yöntemler 

ışığında dile getirdikleri önerilerin göz 

ardı edildiğini, karar vericilerin bugün 

karşı karşıya olunan karamsar tablonun 

sorumluları olduklarını vurguladı. Yeni 

önlemleri değerlendiren Doç. Dr. 

Türkkan, söz konusu kararların da 

öncekiler gibi eksik ve yetersiz olarak 

tanımladı. “Kısmi kapanma olarak 

adlandırılan önlemlerle ancak ‘kısmi’ 

sonuçlar alınabileceğinin farkındayız” 

ifadelerini kullanan Alpaslan Türkkan, 

ekonomik ve sosyal koşulları 

oluşturulmuş 28 günlük tam kapanmaya 

gereksinim olduğunu belirterek, 

pandeminin 4’üncü aşamasından başka 

türlü çıkmanın mümkün olmadığını 

söyledi. 

 

Bursa’da Günlük Vaka 

Sayısı 1.853 
 

Pandemiyi Bursa özelinde değerlendiren 

Bursa Tabip Odası Başkanı, kentten 

COVID-19 vaka sayılarındaki artışın 

hızlanarak sürdüğüne dikkat çekti: “8-14 

Şubat haftasında yüz binde 34,87 olan 

haftalık Covid-19 yeni vaka sayısı 

yaklaşık 12 kat artarak 3-9 Nisan 

haftasında 418,4’e ulaştı. Şubat ayı 

başında günde ortalama 155 olan 
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doğrulanmış vaka sayısı, Nisan ayı 

başında 1853’e ulaştı.” 

 

Günde bin 853 doğrulanmış COVID-19 

hastasına yanıt verecek sağlık altyapısı ve 

emek gücünün Bursa’da bulunmadığına 

dikkat çeken BTO Başkanı Doç. Dr. 

Türkkan, “. Bursa’da özellikle devlet 

hastanelerinin yataklarının ve yoğun 

bakımların dolu olması, COVID-19 tanısı 

konulan hastaların hizmete erişiminde 

zorluk yaşamalarına yol açmaktadır. 

Hastanelerde sağlık çalışanlarının 

gözetiminde tedavi görmesi gereken bazı 

hastalar maalesef ilaç verilerek evde 

tedavi altına alınmak zorunda 

kalınmaktadır. Devlet hastanelerinin acil 

servislerinde hastalar yatak sırası bekler 

durumdadır. Daha önce de defalarca 

söylediğimiz gibi; Bursa’da büyük 

kentlerle kıyaslandığında nüfusuna göre 

çok daha az hasta yatağı ve yoğun bakım 

yatağı olması sıkıntıyı artırmaktadır” 

ifadelerini kullandı. 

 

Bu Aşılama Hızıyla Bir Yıl Sürer 
 

Bursa’da aşılama hızının beklenen 

düzeyde olmadığını belirten Türkkan, 

günde 7 bin aşının yapıldığı kentte 

aşılama çalışmalarının bu hızda 

seyretmesi durumunda tamamlanmasının 

yaklaşık bir yılı bulacağını söyledi. 

 

Sağlık yöneticilerinin pandeminin 

faturasını yurttaşlara kesmeye çalıştığını 

sözlerine ekleyen Doç. Dr. Türkkan, 

“Salgının yayılmasının sorumlusu ne 

yurttaşlar ne de sağlık çalışanlarıdır. 

Sorumlular bilimin ışığında layıkıyla 

görevlerini yapmayan ve yetkilerini 

kullanmayan-kullanamayan sağlık 

yöneticileridir!” dedi. 

 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. 

Türkkan, açıklamasına şöyle devam etti: 

“Pandemi ile mücadele, küresel ölçekte 

topyekûn mücadele gerektirir. Ulusal 

ölçekte sorumluluk vatandaşta değil 

iktidarda, sağlık yöneticilerinde ve Covid-

19 özelinde Sağlık Bakanı ve Bilim 

Kurulundadır. Pandemi tünelinin ucunda 

görünen ışığa ulaşmanın yolu, aşılamayı 

hızlandırmakla birlikte en az dört haftalık 

tam kapanmadan geçmektedir. 

Bursa ve ülke genelinde aşılama çok 

yavaş ilerlemektedir. Pandemiye yanıt 

vermek için en güçlü aracımız olan 

aşılamayı sekteye uğratacak her girişimi 

sevdiklerimizin ölümüne davetiye 

çıkarmak olarak değerlendiriyoruz. 

Sağlık çalışanları olarak 11 Mart 

2020’den beri pandemide sağlık hizmeti 

sunabilmek için özveriyle çalışırken, kötü 

uygulamaları görmekten ve şiddetle 

karşılaşmaktan bıktık, usandık ve öfke 
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doluyuz. Yönetim hataları yüzünden 

çabalarımızın boşa gitmesinden, en 

sevdiğimiz insanların avuçlarımızın 

arasından kayıp, pisipisine kaybolduğunu 

izlemekten kahroluyoruz. Tükendik. 

Bugünden itibaren gelinen noktadan 

sorumlu olanları halkımıza anlatmaya, 

çözüm önerilerimizi yapıcı bir dille 

sunmaya devam edeceğimizi duyurmak 

istiyoruz. Yöneticileri haklı taleplerimizi 

duyup, çözüm önerilerimizde 

ortaklaşmaya çağırıyoruz.” 

 

“Savcıyı Kınıyoruz” 
 

Türkkan son olarak, Osmaniye’de bir 

savcının görevini yapan bir hekime ters 

kelepçe talebiyle gözaltı işlemi 

uygulamasını kınadıklarını belirterek, 

“Kendisi hakkında gerekli hukuki 

işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz. 

Halkımızdan da bu savcı ve benzer 

kişilere karşı sağlık çalışanlarının yanında 

yer almalarını beklediğimizi 

duyuruyoruz” dedi. 

 

1. Basamağın Değeri Anlaşılıyor 
 

BTO Başkanı Türkkan basın açıklaması 

sonrası şu değerlendirmelerde bulundu: 

“İnsanlık bugüne kadar çok sayıdaki 

pandemi nedeniyle büyük acılar yaşadı. 

Bu nedenle yüz yıllardır pandemi ile 

sahada, 1. Basamakta savaşılması 

gerektiğini biliyoruz. Ancak ne yazık ki 

COVID-19 pandemisi ile hastanelerde 

savaşılıyor. Oysa hastanede tedavi 

ettiğimiz ve sevinçle evine uğurladığımız 

her hastamıza karşılık aynı anda 8-10 

vatandaşımız hastalanıyor.  1. 

Basamağın değerini bir kez daha 

yaşayarak görüyoruz. Pandemide tedavi 

edici sağlık hizmetlerini önceleyen sağlık 

politikaları yine çöktü. Covid-19 

pandemisinde 1. Basamağın Türkiye’deki  

temel yapısı olan Aile Sağlığı Merkezleri 

(ASM) yeterince desteklenmedi. Yeterince 

aşı ulaştırılmayan ve öğlen saatlerine 

kadar kendisine kaç aşı geleceğini 

bilmeyen aile hekimleri sahada 

mücadele etmeye çalışıyor. Günde 2 

milyon aşı yapabilecek donanım ve 

beceriye sahip ülkemizde günde 200 bin 

dolayında aşı yapılıyor olması kabul 

edilemez.” 

 

Açıklamada imzası bulunan meslek 

örgütleri ve dernekler: 
BURSA TABİP ODASI 

BURSA DİŞHEKİMLERİ ODASI 

BURSA VETERİNER HEKİMLER ODASI 

BURSA ECZACI ODASI 

BURSA BAROSU 

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 

BURSA ŞUBESİ 

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 

BURSA ŞUBESİ 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 

BURSA ŞUBESİ 

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

BURSA ŞUBESİ 

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI BURSA 

ŞUBESİ 

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

BURSA ŞUBESİ 

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 

BURSA ŞUBESİ 

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI 

BURSA ŞUBESİ 

TMMOB İÇMİMARLAR ODASI BURSA 

ŞUBESİ 

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 

BURSA ŞUBESİ 

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI BURSA 

ŞUBESİ 

TMMOB MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ 

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ 

MÜŞAVİRLER ODASI 

BURSA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ 

SENDİKASI BURSA ŞUBESİ 

YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ 

BURSA ŞUBESİ 

NİLÜFER KENT KONSEYİ 

DİSK EMEKLİ-SEN BURSA 

ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ BURSA 

ŞUBESİ 

DOĞA-DER BURSA ŞUBESİ 

VELİ-DER BURSA ŞUBESİ 

ÇAĞDAŞ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ 

PLATFORMU 

BURSA DERSİMLİLER DERNEĞİ 

DİSK GIDA-İŞ SENDİKASI BURSA 

TEMSİLCİLİĞİ 

ADALETİ SAVUNANLAR DERNEĞİ BURSA 

ŞUBESİ 
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7 HAZİRAN 2021 

 

 
 

Bu Şekilde Üretmeye ve  

Tüketmeye Devam Edemezsiniz! 
 

Bursa Tabip Odası, Bursa Eczacı Odası, 

Bursa Veteriner Hekimler Odası ve Bursa 

Diş Hekimleri Odası, BAOB’da bulunan 

Türkan Saylan Toplantı Salonu’nda 5 

Haziran Çevre Günü nedeniyle bir basın 

açıklaması gerçekleştirdi. 

 

Açıklamayı BTO Başkanı Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan’ın okuduğu toplantıda, 

Bursa Veteriner Hekimler Odası Genel 

Sekreteri Vet. Hek. Melike Baysal, Bursa 

Eczacı Odası Başkanı Ecz. Okan Şahin ve 

Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Adnan Erakın, 

Bursa Diş Hekimleri Odası Genel 

Sekreteri Dt. Alper Altay ve BTO Genel 

Sekreteri Dr. Ömer Levent Soydinç hazır 

bulundu. 

 

Açıklama şöyle: 

Bursa Akademik Odalar Birliği 

yerleşkesini paylaşan Sağlık Örgütleri 

arasında kurulan “TEK SAĞLIK” 

platformunun Dünya Çevre Günü 

nedeniyle düzenlediği basın 

açıklamasına hoş geldiniz. 

Birleşmiş Milletler Örgütü, çevre 

konusunda ilk önemli konferansını 1972 

yılında Stockholm’de topladı. “Milletler 

İnsan ve Çevre Konferans” adı verilen bu 

konferansa aralarında Türkiye’nin de 

bulunduğu 113 ülke katıldı. Uluslararası 

çevre hukukunun gelişmesine katkı 

sunan konferans sonunda “İnsan ve 

Çevresi” adlı bildiri yayınlandı. Bildiride 

ilk kez insanın “onurlu ve sağlıklı  bir 

çevrede yaşama hakkı ” olduğu,  bütün 

insanlar ve hükümetlerin çevrenin 

korunması ve geliştirilmesi için ortak 

hareket etmesi gerektiği belirtiliyordu. 

 

Konferansın başlama tarihi olan 5 

Haziran günü, her yıl “Dünya Çevre 

Günü” olarak kabul edilmiştir. Geçen yıl 

olduğu gibi bu yıl da 5 Haziran Dünya 

Çevre Günü’nde yine tüm dünyayı etkisi 

altına alan COVID-19 virüsü nedeniyle, 

herkesi evlerine hapseden pandeminin 

tam ortasındayız. 

 

Kuşkusuz ki; küresel çapta insanlığı etkisi 

altına alan Corona virüsünün hepimize 
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yaşattıklarından alınacak çok ders var. 

Bugüne dek kendisini dünyanın tek 

hâkimi olarak gören, doğayı, hayvanları 

ve çevreyi kendi istekleri doğrultusunda 

katleden Homo Sapiens; artık 

yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmek 

zorunda kaldı. Birçok ülkede sokağa 

çıkma yasağı ile insan hareketliliğinin 

azalması sonrasında trafiğin azalması, 

fabrikaların kapasitelerini azaltmaları ya 

da kapanmaları, insanlığın doğa 

üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne 

serdi… 

 

Son elli yılda inanılmaz bir hızla artan 

küresel ısınma iklim krizine dönüştü; 

hayvanlar katledildi, ağaçlar kesildi, 

ormanlar ve türler yok edildi; fosil yakıt 

kullanımı artırıldı, hava kirletildi, plansız 

kent ve sanayi atıkları ile şimdi 

müsilajıyla adeta insanlığa tüküren 

denizler, yer altı suları kirletildi, sulak 

alanlar korunmadı, tarımsal SİT alanları 

imara açıldı. 

 

Neo-liberal vahşi kapitalizm karını 

maksimize etmek için doğa ile savaşıyor. 

Egosu ve kibri ile kendi yarattığı paranın 

kulu haline dönen insanlar bir yandan 

salgın ile mücadele ederken bir yandan 

doğayı talan etmekten vazgeçmiyor.  Aklı 

ile övünen insanlık onu kullanmadı, ayak 

uydurmak yerine doğayı düşman gören, 

cebindeki paradan başka bir şeyi 

önemsemeyen kişilere engel olmadı. 

 

Biliyoruz ki; yeni salgın hastalıkların 

neredeyse yüzde 75’i zoonotiktir. Yani 

hayvandan insana bulaşır. Bu 

hastalıkların artışında temelde iklim 

değişikliği ve onun beraberinde getirdiği 

göçler, gıda ve su güvenliği, yaban 

hayatı ticareti ve kaçakçılık, kaçak avcılık, 

habitat parçalanması gibi nedenler rol 

oynamaktadır. 

Son yıllarda gündeme gelen, Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Hayvan 

Sağlığı Örgütü (OİE), Gıda ve Tarım 

Örgütü (FAO) ve birçok küresel 

düzeydeki örgütün de artık sıklıkla 

vurguladığı Tek Sağlık yaklaşımı ile 

görülüyor ki çevre sorunu aynı zamanda 

bir ‘’sağlık sorunu’’dur. Doğadaki 

hayvanlar çok sayıda patojen barındırır, 

bunların bir kısmıyla insanoğlu henüz 

temas etmemiştir. Dengedeki 

ekosistemde bu patojenler hastalık 

nedeni olmaz. Ancak, ormansızlaştırma 

gibi doğayı tahrip eden nedenlerle 

birbiriyle karşılaşması oldukça güç olan 

bazı türler bir araya gelebilir; hastalık 

yapıcı etkenler uygun konakçılar ile 

karşılaşabilir. Bu da insan ile yabani 

hayvan etkileşimini arttırabilir. COVİD-19 

salgınında yaşadığımız gibi, hiç alışık 

olmadığımız bir virüsün mutasyonu 

sonrasında insandan insana bulaşabilen 

yeni salgınlarla karşılaşabiliriz. Hayvan 

ve insanın yaşam hakkına saygılı, çevre 

sağlığının bu iki canlı türü üzerindeki 

etkisini gözeten, hayvan-insan-çevre 

sağlığını bütün olarak değerlendiren 

politikalar uygulanmadığı sürece, sağlıklı 

bir gelecek, sağlıklı bir gezegenden 

bahsedilemeyeceği açıktır. 

 

Çevreyi koruyan tüm STK ve meslek 

örgütlerinin yetkileri tamamen 

kısıtlanmak istenmektedir. Kaz 

Dağları’nda nöbet tutan çevrecilere 

“çevre düzenini bozdukları” gerekçesiyle 

57 bin TL para cezası verilirken, altın 

aramak için ormanları yok eden, gelecek 

kuşakların yaşamını tehlikeye atanlara 

hiçbir ceza verilmiyor. 

“Çılgın projeler”den -Örneğin Kanal 

İstanbul- hiç vazgeçilmiyor. Bu projenin 

İstanbul ve çevresine, özellikle Kuzey 

ormanları bölgesine vereceği zararı göz 

ardı ederek alınan ÇED! raporlarıyla geri 

döndürülemeyecek bir çevre felaketinin 

alt yapısı hazırlanmaktadır. 

 

Rize İkizdere ve Bursa Kirazlıyayla’da 

halkın tüm direnişine rağmen para ile 

gözü dönmüş şirketlerin, kolluk gücünü 

arkalarına alarak ısrarla sürdürdükleri 

maden arama faaliyetleri tüm dünyanın 

gözü önünde çevre katliamına 

dönüşmüştür. 

 

Yeryüzünde, ilk defa bu kadar çok tür 

yok olma tehlikesi yaşıyor. Dünyanın 

altıncı kitlesel yok oluş evresinde olduğu 
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ve bu yok oluşun insan marifetiyle 

olduğu konuşuluyor. 

Doğanın bize mesajı çok net: 

BU ŞEKİLDE ÜRETMEYE VE 

TÜKETMEYE DEVAM EDEMEZSİNİZ. 

 

Pandeminin kısa sürede gösterdikleri bile 

çevreye verdiğimiz zararı dikkate değer 

biçimde ortaya koymaktadır: Venedik 

kanallarında uzun süreden sonra ilk kez 

balıklar görüldü. Hava kirliliğinin çok 

yoğun olarak yaşandığı Çin’de ve 

İtalya’da hava kalitesi arttı. Sürecin ilk 

aylarında İstanbul’da hava kirliliğinin 

yüzde 30 azaldığı belirtildi. Yıllarca 

temizlenmesi için uğraşılan Haliç’in 

sularında bile yunusların oynaştığına 

tanık olduk. İngiltere’de bilim insanları 

tarafından yayımlanan “Doğa ve İklim 

Değişikliği” adlı bilim dergisinde 

yayımlanan bir araştırma, Covid-19 

Sınırlamaları esnasında Küresel 

Emisyonların Yüzde 17 azaldığını ortaya 

koydu. 2020 Nisan ayındaki günlük 

emisyonların, 2006’da gözlemlenen 

seviyeye düştüğünü gösterdi. 

 

Araç trafiğinin azalmasına bağlı emisyon 

hacmindeki azalma küresel ölçekte 

yaşanan düşüşün yaklaşık yarısını 

oluştururken, sanayi ve enerji üretimi 

kaynaklı emisyonlar ise küresel ölçekteki 

düşüşün yüzde 43’ünü oluşturdu. Ancak 

araştırmacılar bu durumun uzun vadeli 

olmayacağını öngörüyor. 

 

Şurası kesin: 

“Küreselleşme” adı altında tüm insanlığa 

dayatılan, dünyadaki çevre sorunlarını 

hızla artıran ve çeşitlendiren vahşi 

kapitalist sistem artık değişmek zorunda. 

Aksi takdirde el birliğiyle dünyanın 

sonunu getirmemiz kaçınılmaz olacak. 

Bizler yıllardır Bursa’nın çevresine ve 

halkının sağlığına zarar verecek olan ya 

da veren tüm etmenlerle mücadele 

ediyoruz. Bu konuda çok sayıda başarıya 

imza atarak, Bursa’mızın havasını, 

suyunu, tüm canlılarının sağlığını 

korumayı başardık. Kar 

maksimizasyonuna ve tüketime dayalı 

vahşi sitemin yanında yer almadığımızı, 

işlenen suça ortak olmayacağımızı 

açıklıyoruz. 

 

Dünyayı yeniden nefes alınacak bir 

gezegen haline dönüştürmek için tüm 

siyasi erk sahipleri ile sivil toplum 

örgütlerini dayanışmaya ve çözüm 

yollarında ortaklaşmaya davet ediyoruz. 

 

BURSA DİŞ HEKİMLERİ ODASI 

BURSA ECZACI ODASI 

BURSA TABİP ODASI 

BURSA VETERİNER HEKİMLER ODASI 
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14 TEMMUZ 2021 

 

 

Aile Hekimlerini Susturmaya Çalışıyorlar 

Bursa Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal 

Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ortak 

bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan, SES Bursa Şube 

Başkanı İrfan Açık, BTO Genel Sekreteri 

Dr. Ömer Levent Soydinç, BTO Yönetim 

Kurulu üyesi Dr. Ayşenur Aydoğan 

Yentürk’ün katıldığı toplantıda açıklamayı 

BTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Abdullah 

Karadağ okudu. 

BTO ve SES Bursa Şubesi’nin açıklaması 

şu şekilde: 

AİLE HEKİMLERİNİ BASKIYLA 

SUSTURMAYA DÖNÜK, NEREDEYSE 

KEYFİ İŞTEN ATMA VE ÜCRET KAYBINA 

YOL AÇARAK MEVCUT HAKLARINI 

KISITLAYACAK YÖNETMELİĞİ KABUL 

ETMİYORUZ 

Anayasa ve ülkemizin kabul ettiği 

evrensel yasalar hiçe sayılarak sağlık 

çalışanlarının ifade özgürlüğü ve görüş 

açıklama hakları, 30.06.2021 tarih ve 

31527 sayılı Resmi Gazete ’de 

yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve 

Ödeme Yönetmeliği ile ortadan 

kaldırılmak isteniyor. 

DÜŞÜNCESİNİ AÇIKLAYAN, GÖRÜŞ 

BİLDİREN, ÖNERİDE BULUNANLAR 

İŞTEN ATILACAK 

Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Aile 

Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak 

İhtar Puanı Cetveli’nde yapılan 

değişiklikle cezai uygulamaya tabii fiil 

sayısı 35’ten 40’a çıkarılarak adeta ‘Aile 

Hekimliği Yasak ve Ceza Yönetmeliği’ 

oluşturulmuştur. 

Yönetmeliğin ihtar puan cetveline 

eklenen 39. ek maddeye göre: 

‘Kamu görevleri hakkında izinsiz olarak 

basına, haber ajanslarına, radyo ve 

televizyon kuramlarına veya sosyal 

medya araçlarıyla bilgi veya demeç 

vermenin karşılığı 50 ceza puanı’dır. 

Pandemi sürecinde, toplum sağlığını ve 

sağlık çalışanlarının haklarını savunan, 

kamuoyunu bilgilendiren, görüş, öneri ve 

taleplerini basın ve sosyal medya 

aracılığıyla iki kez dile getiren Aile 

Sağlığı Merkezi (ASM) sağlık 
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çalışanlarının sözleşmeleri bundan böyle 

feshedilecek. İlk demeç ile 50 ceza 

puanı, ikinci demeçte ise 100 ceza puanı 

verilecektir. 

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nda 

disiplin süreçlerine ilişkin hiçbir hükme 

veya atıfta bulunulmazken ,“ihtar puanı” 

adı verilen bu sistem, kanuni dayanağı 

olmaksızın yönetmeliklerle keyfi bir 

şekilde düzenlenmiştir. 

YASAL DAYANAĞI OLMAYAN, 

ÖLÇÜSÜZ, KEYFİ İŞTEN ATMALAR 

KOLAYLAŞACAK 

Aynı sözleşmenin 7. Maddesi başta 

olmak üzere ASM sağlık çalışanlarının 

mevcut iş güvencesi artık pamuk ipliğine 

bile bağlı kalmayacaktır. 

MADDE 7- (1) Sözleşme süresi sonunda, 

aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı olarak 

görevine devam etmek isteyenlerin 

sözleşmesi yenilenir. Ancak bir sözleşme 

döneminde bu Yönetmeliğin eki (EK-3 

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA 

UYGULANACAK İHTAR PUANI 

CETVELİ)’nde yer alan fiillerden 5 ve 

daha fazla kez ihtar puanı verilmesi veya 

toplamda 150 ve üzerinde ihtar puanına 

ulaşılması halinde müdürlükçe komisyon 

oluşturularak değerlendirme yapılır. 

Değerlendirme neticesinde komisyon 

tarafından; yeniden sözleşme 

imzalanmasına veya sözleşmenin 

yenilenmemesine karar verilir. Aile 

sağlığı çalışanları için verilecek 

kararlarda aile hekiminin görüşü de 

alınır. Komisyonun teşekkülü ile çalışma 

usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir. 

Bakanlık müfettişlerince yapılacak 

inceleme ve soruşturma neticesine göre 

sözleşmenin yenilenmemesi kararı 

verilebilir. 

Birinci ve ikinci fıkralara göre sözleşmesi 

yenilenmeyenler, bir yıl süreyle aile 

hekimi veya aile sağlığı çalışanı olmak 

üzere başvuruda bulunamaz. …” 

Kanuni dayanağı bulunmayan, 

kurulacağı belirtilen komisyonun 

verebileceği keyfi kararlarla işten atmalar 

kolaylaşacak, iş güvencesi tamamen 

ortadan kaldırılacak. 

MAZERETİNE BAKILMAKSIZIN 

NÖBETE 5 KEZ GİTMEYENLER İŞTEN 

ATILACAK 

‘Görevi başında bulunduğu halde 

entegre sağlık hizmetlerinde mazeretli 

olup olmadığına bakılmaksızın beş nöbet 

görevini yerine 

getirmediğinin/getiremediğinin tespit 

edilmesi durumunda sözleşme feshi 

uygulanacak’ 

İhtar Puanı Cetveliyle çelişen, disiplin 

hukukuna uymayan ölçüsüzlükte, hiçbir 

hukuk kuralında olmayan ’mazeretin 

kabul görmediği’ bir ceza yöntemi kabul 

edilemez. 

Bağlantı İHTAR PUANLARI İKİ KATINA 

ÇIKARILARAK SÖZLEŞME FESİHLERİ 

KOLAYLAŞTIRILIYOR 

‘Bir sözleşme dönemi içerisinde herhangi 

bir fiilin ikinci ve devam eden 

ihlallerinde, ihtar puanı iki kat olarak 

uygulanır.’ 

ASM sağlık çalışanlarının iş güvencesini 

ortadan kaldıran sözleşme ceza puanları 

daha da ağırlaştırılarak sözleşme fesihleri 

kolaylaştırılmaktadır. 

YENİ İŞ VE EK GÖREVLER 

GETİRİLİYOR 

‘Kayıtlı kişiler ile ilgili olarak, 

hipertansiyon, diyabet, kanser ve obezite 

gibi hastalıkların taranması, takibi ve 

takip sonucunda meydana gelen değişim 

oranları ile vaka yönetimine göre (0,90) 

ila (1,50) arasında belirlenecek olan 

tarama ve takip katsayısı ile ara puan 

çarpılmak suretiyle maaşa esas puan 

hesaplanır. Bakanlıkça sevk sistemi 

uygulamasına geçilmesine karar verilen il 

ve/veya ilçelerde tarama ve takip 

katsayısı (0,90) ila (2) arasında 

uygulanır.’ 

Performansa bağlı güvencesiz çalışan 

ASM sağlık çalışanlarına aşı, bebek ve 

gebe izlemlerinde olduğu gibi negatif 

performanslarına kronik hasta yönetimi 
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ek görev ve sorumluluğunu da 

yükleyerek baskı altında emek gaspı 

katmerleştirilmektedir. 

ÇALIŞANLAR ZAPTURAPT ALTINA 

ALINIYOR 

40.ek Ceza Maddesi: 

‘Görev yerinde kişilere basit tıbbi 

müdahale ile giderilebilir fiili eylemde 

bulunmak veya tehdit etmek 50 ceza 

puanı’ 

İhtar Ceza cetveline yeni 40. maddesine 

göre, ASM lere başvuranların gerçek dışı 

beyanlarıyla “tehdit” gibi muğlak 

suçlamalarda bulunması, bu durumun üç 

kez tekrarı halinde sözleşme fesihlerinin 

gerçekleşmesi, mesleki bağımsızlığı 

ortadan kaldırarak kişisel hakları ihlaline 

yol açacak ve tehdit altında çalışmayı 

beraberinde getirecektir. 

ÜCRETLERDE İYİLEŞME İÇİN KATSAYI 

DEĞİŞİKLİĞİ BEKLERKEN CEZA VE 

YASAKLAR GETİRİLDİ. HEM DE PANDEMİ 

SÜRECİNDE! 

BTO sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin 

başta aile hekimlerine kayıtlı nüfusun 

düşmesiyle 

birlikte azalan, 

yetersiz hale 

gelen ücretlerin, 

emeklerinin 

karşılığı olan 

düzeye 

kavuşturulması 

amacıyla katsayı 

değişikliği 

yapılmasını 

talep ederek 

birçok kez 

açıklama 

yayınlamıştır. 

Sağlık Bakanlığı 

ise bırakın 

ücretlerde 

iyileştirmeyi; toplumun sağlık hakkı, can 

güvencesi, sağlık çalışanlarının temel 

hakları için söz söyleyen sağlık 

çalışanlarını susturmayı, kolayca işten 

atmayı içeren bu yönetmeliği 

yayınlamaktan kaçınmamıştır. 

Ceza verme sistemini ağırlaştıran, 

sözleşme feshini kolaylaştıran, sözleşmeyi 

yenilememe adı altında dayanaksız ve 

keyfi yaptırımlar getiren, görevden 

uzaklaştırma süresini uzatan, ek görevler 

dayatan, iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerini de gider başlıklarına 

ekleyen; buna karşılık aylıklara yansıyan 

bir iyileşme sağlamayan, aile 

hekimlerinin taleplerini karşılamayan bu 

sözleşmeyi KABUL ETMİYORUZ. 

Sağlık bakanlığının pandemi döneminde 

bu baskıcı, kadir bilmez tutumuna karşı 

mücadele edeceğimizi, yönetmeliğin 

iptali için hukuki yolları ve her türlü fiili 

mücadele yollarını sonuna dek 

kullanacağımızı bildiriyoruz. Pandemi ile 

mücadelede hayatlarını kaybeden sağlık 

emekçilerimizi minnetle anıyor, değer 

bilir halkımızın ve siz basın emekçilerinin 

bu süreçte yanımızda yer alacağını 

biliyoruz. 
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10 AĞUSTOS 2021 

 

Yunuseli Havaalanı yangınla mücadele üssü olsun! 

Bursa Barosu, Bursa Tabip Odası, 

TMMOB Bursa İKK, KESK, Nilüfer Kent 

Konseyi, Doğader ve Bursa Çevre 

Platformu, Yunuseli Havaalanı’nın 

yangınla mücadele üssü olarak 

kullanılmasını talep ettiler. 

2 haftadır Türkiye’nin gündeminde olan 

yangınlar, akıllara Bursa’nın durumunu 

da getirdi. Ortak basın açıklamasını 

okuyan Bursa Barosu Başkanı Gürkan 

Altun, Bursa’nın orman yangınlarına 

etkili bir biçimde havadan müdahale 

edebilecek gücünün yalnızca üç ay süre 

için kiralanan tek helikopter ile sınırlı 

olduğunu söyledi. 

YANGINLAR ZAAFLARI ORTAYA 

ÇIKARDI 

Altun açıklamada şunları söyledi: “Bu yıl 

orman yangınları, geçmiş yıllara göre çok 

daha fazla can kaybına ve ekolojik 

yıkıma yol açıyor. İklim krizinin yol açtığı 

kuraklıkla birlikte, Ağustos ve Eylül’de 

orman yangınlarının daha etkili olması 

bekleniyor. Bir zamanlar “Yeşil” olarak 

adlandırılan güzel kentimiz Bursa, uzun 

yıllardır süregelen rant amaçlı kentleşme 

politikalarına rağmen büyük bir orman 

alanına sahiptir. Orman Genel 

Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre 2020 

yılında Bursa’nın yüzde 44,8’i (483.542 

hektar) orman alanıdır. 

BURSA İÇİN TEK HELİKOPTER VAR! 

Orman yangınları başlamadan gerekli 

önlemlerin alınmasını ve bu önlemlerin 

alındığından emin olalım istiyoruz! 

Geçtiğimiz yıllarda Bursa ve çevresinde 

ortaya çıkan orman yangınlarının 

yalnızca ormanları ve ekosistemi değil, 

bununla birlikte yerleşim alanlarını da 

tehdit ettiğine birlikte tanık olduk. Bir kez 

daha bu tehditler karşımıza çıkmasın 

istiyoruz! 

Küresel ısınma ve iklim krizi kentimizi ve 

çevre kentleri, geçmişte olduğundan 

daha fazla orman yangınları riskiyle karşı 

karşıya bırakmaktadır. Hal böyleyken, 

Bursa’nın orman yangınlarına etkili bir 

biçimde havadan müdahale edebilecek 

gücü yalnızca üç ay süre için kiralanan 

tek helikopter ile sınırlıdır.  

Oysa ülkemizi acıya boğan son 

yangınlarda bir kez daha gözlendiği gibi, 

orman yangınlarına etkili müdahale için 

kara ekiplerinin yanı sıra yangın 

söndürme uçakları ve helikopterlerinden 

oluşan bir hava gücü de büyük önem 

taşımaktadır. 
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YUNUSELİ HAVAALANI 

ÇOK UYGUN 

Bölgemizde olası orman yangınlarına 

karşı, Manavgat’ta, Bodrum’da ve 

Marmaris’te yaşandığı gibi bir çaresizliğe 

düşmemek için Bursa’da orman 

yangınlarına müdahale edebilecek bir 

hava gücü ivedi olarak hayata 

geçirilmelidir. Bu amaçla ilk atılması 

gereken adımlardan birisi, yangın 

söndürme filosunun genişletilmesi ve 

uçuşlara kapatılıp imara açılmak istenilen 

Yunuseli Havaalanı’nın yangın söndürme 

hava üssü olarak kullanılmasıdır.Yunuseli 

Havaalanı hem yangın hava gücünün 

kurulması, eğitimi ve tatbikatları için çok 

uygundur hem de yangın uçakları ve 

helikopterlerinin ormanlık alanların 

yakınlarında su alabileceği yerlere uçuş 

mesafesi bakımından çok yakındır. 

Uzmanlar yangın söndürme uçakları ve 

helikopterler için Yunuseli Havaalanının 

çok uygun olduğunu belirtmektedir. 

Yunuseli Havaalanı’na kuş uçumu mesafeler 

(Google Earth görüntüsü üzerinden hesaplanmıştır): 

Y.H. – Marmara Denizi :    13.8 km 

Y.H. – Uluabat Gölü :    25.2 km 

Y.H. – İznik Gölü :     35.5 km 

Y.H. – Kayapa Göleti :    14.4 km 

Y.H. – Hasanağa Göleti :    19.9 km 

Y.H. – Çalı Göleti :     12.6 km 

Y.H. – Dağyenice Göleti :    12.4 km 

Y.H. – Doğancı Barajı :    13.6 km 

Y.H. – Çınarcık Barajı :    29.3 km 

Y.H. – Gölbaşı Gölü :    27.3 km 

Y.H. – Gözede Göleti, Kestel :   22.8 km 

ÇEVRE İLLER İÇİN DE ÖNEMLİ 

Bursa’da orman yangınlarına karşı bir 

hava gücünün oluşturulması yalnızca 

Bursa’daki orman alanlarına değil, 

Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve 

Bilecik illerindeki yangınlara müdahale 

için de etkili bir girişim olacaktır. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni Yunuseli 

Havaalanı arazisini imara açma 

yaklaşımından uzak durmaya ve mevcut 

haliyle korumaya, Orman Genel 

Müdürlüğü’nü ve diğer yetkilileri de 

Bursa’da yangına karşı bir hava gücü 

oluşturmaya davet ediyoruz. 

Bursa’da yaşayanlar böyle bir gücün 

oluşturulması aşamasında her türlü 

katkıyı sunmaya hazırdır. 

Ormanlarımız yanmadan, yarın çok geç 

olmadan karar vericileri çözüm üretmeye 

çağırıyoruz!”
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11 EKİM 2021 

Yapılması 

gerekenlere 

odaklanmalıyız! 
Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. 

Dr. Alpaslan Türkkan, Bursa İl 

Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin 

kentteki vaka artışının nedeni 

olarak tatile giden aileler, kapalı 

mekanlarda oturmanın artması ne 

aşılamaya yeterli ilgi olmadığını 

göstermesi üzerine, söz konusu 

nedenleri daha önce anlattıklarını, 

artışın nedenine değil, pandeminin 

kontrol altına alınması için yapılması 

gerekenlere odaklanılması gerektiğini 

söyledi. 
 

Bursa’da yeni olgu sayısı hızla artıyor. 

11-17 Eylül haftası yüz binde 135,86 

olan yeni COVİD-19 olgu sayısı 25 Eylül- 

1 Ekim haftasında yüz binde 363,75 

oldu. 

Doç. Dr. Türkkan, basına verdiği demeçte 

şunları söyledi: “Bursa’da tatilden 

dönenlerin ve 15 yaş üstündeki 

öğrencilere aşı yapılmadan okulların 

açılmasının vaka sayısını artıracağını 

tarih vererek söylemiştik. Üstelik yeni ve 

daha bulaşıcı varyantların bu duruma 

eklenmesi ile dördüncü pikin üçüncü piki 

aratacağını vurgulamıştık. Bursa’da 

yaşanan olgu sayısındaki artış bizim için 

şaşırtıcı değil; bunun olacağını önceden 

söylemiştik. Üstelik bunu paylaşılan kısıtlı 

veriyi değerlendirerek görmüştük. Bir 

öngörünüz var ise sorunu engelleme 

şansınız da vardır. 

 

Bu şekilde devam edilirse, gelecek 

günlerde önümüzdeki ayın artışının 

nedenlerini konuşuyor oluruz. Öğrenciler 

yeterince aşılanmadı, öğretmenler ve 

diğer kamu kurum çalışanları için PCR 

yapılması zorunluluğu kaldırılıyor. 

Aşılama beklenenin çok altındaki bir 

hızda sürdürülüyor ve bilgi kirliliği 

nedeniyle olan aşı tereddüdüne yönelik 

çalışmalar çok yetersiz.  
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Kış koşulları nedeniyle kapalı alanlarda, 

yetersiz havalandırma koşullarında 

yaşamaya başlıyoruz. Tüm bunların 

üstüne yeni varyantların çıkma olasılığını 

eklediğimizde gelecek ay da hasta 

sayısında artış yaşanacağını 

söyleyebiliriz. Yapılması gereken;  

sürecin bilimsel yöntemler 

kullanılarak yürütülmesi, şimdi artmış 

olgu sayıları üzerinden geriye  

bakarakartışın neden olduğunu  

söylemekyerine artışı durdurmak 

ve iyileştirmek için ne yapmak 

gerektiğini konuşmak 

ve yapılması gerekenlere 

odaklanarak uygulamaktır.” 

 

 

25 EKİM 2021 

 

Yorgun hekim, uykusuz hekim, 

tükenmiş hekim sağlığa zararlıdır! 
 

Bursa Tabip Odası’nın desteğiyle bir 

araya gelen asistan hekimler, 

kaybettikleri meslektaşları Dr. Rumeysa 

Berin Şen’i anarken, “Yorgun hekim, 

uykusuz hekim, tükenmiş hekim sağlığa 

zararlıdır” diyerek taleplerini dile 

getirdiler. 

23 Ekim’de, 36 saatlik nöbetinin 

ardından aracıyla evine gitmek için yola 

çıkan Dr. Rumeysa Berin Şen, yol 

kenarında duran kamyona arkadan 

çarparak hayatını kaybetti. 25 yaşındaki 

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum 

Kliniği Asistanı Dr. Şen’in vefatı, tüm 

sevenlerini ve meslektaşlarını yasa 

boğdu. Genç meslektaşları Dr. Rumeysa 

Berin Şen’i anmak için Bursa Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

önünde toplandı. Bursa Tabip Odası 

Başkanı Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan’ın da katılım gösterdiği 

etkinlikte, uzun saatler nöbetlerin, ücret 

kesintilerinin ve baskıların asistan 

hekimleri ölüme süreklediği belirtildi. 

 

Büyük bir katılımla gerçekleşen basın 

açıklamasında şunlar ifade edildi: 

“Bugün maalesef çok acı bir olayın 

ardından burada toplanmış 
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bulunmaktayız. Ankara Şehir 

Hastanesinde Kadın Doğum Kliniğinde 

asistan hekim olarak çalışmakta olan Dr. 

Rumeysa Şen nöbet ertesi evine gittiği 

sırada bir trafik kazası sonrası hayatını 

kaybetti. Rumeysa Şen’in gün aşırı 

tuttuğu yorucu nöbetlerin ardından 

geçirdiği kaza görüntüleri bize bunun bir 

kaza değil göz göre göre çalışma 

şartlarının sebep olduğu bir cinayet 

olduğunu gösterdi. Yıllardır “Çalışma 

şartlarımız bizi öldürüyor” dedik ancak 

hiçbir düzenleme yapılmadı. Melike 

Erdem, Ece Ceyda Güdemek, Emre 

Bakırlı, Mustafa Yalçın ve maalesef 

Rumeysa Berin Şen ve adını bile 

duyamadıklarımız hayatlarının 

baharında, mesleklerine hevesle 

başladıkları zamanlarda birer birer 

yaşamlarını yitirdiler. Ölüme 

sürüklendiler. 

Soruyoruz… 

Asistan hekimlerin çalışma şartlarının 

düzeltilmesi için kaç meslektaşımızın 

daha ölmesi gerekiyor? Bir devlet 

memuru ayda ortalama 168 saat mesai 

yaparken bir asistan hekimin mesai 

süresi 360 saati bulmaktadır. Asistan 

hekimler çoğu branşlarda 36 saate varan 

sürelerde çalışıyor. Hekimler uykusuz, 

yorgun geçen gecenin ardından 

polikliniklerde 100’e yakın hasta 

muayene ediyor, gözleri uykudan 

kapanmak üzereyken ameliyata giriyor. 

Hastalarımıza soruyoruz… 30 saattir 

çalışan asistan hekimin 80. hastası ya da 

ameliyat ettiği kişi olmak ister misiniz? 

Biz asistan hekimler nöbet ertesi 

dinlenmeden mesaiye devam ettiğimiz 

gibi bir de gün aşırı nöbetler tutuyor, 

neredeyse ayın yarısında evimize 

gidemiyoruz. Maksimum ne kadar 

çalışacağımız hiç konuşulmazken 

maksimum ne kadar ücret ödeneceği ise 

her yerde karşımıza çıkıyor. Bu çok net ki, 

ucuz iş gücü olarak görülüyoruz. 

Performans sistemi nedeniyle ücret 

kesintisi yapılacağı zaman akla ilk 

gelenler hastanenin iş yükünü sırtlayan 

asistan hekimler oluyor. 

İnsanca nöbet sayısı ve nöbet ertesi izin 

hakkını dillendirdiğimizde hocalarımız ve 

kıdemli asistan hekimler tarafından “Biz 

çalıştık, siz de çalışacaksınız.” yanıtını 

alıyoruz.  

HAYIR! Biz bu düzeni kabul etmiyoruz. 

Kışkırtılmış sağlık talebinin, 

basamaklandırılmayan sağlık sisteminin, 

belirsiz yönetmeliklerin, adaletsiz görev 

dağılımının yükünü 

SIRTLANMAYACAĞIZ! 

Bizi bu şartlarda çalışmaya zorlayanlara 

soruyoruz… Yanlışa yanlış demeden, 

yanlışın düzeltilmesi için çaba 

göstermeden iyi hekimlik yapılabilir mi? 

Ne zaman bu düzene dur demek için 

sorumluluk almaya başlayacaksınız? 

Biz asistan hekimler artık yeter diyoruz. 

Hekimlik yaparken dayatılan insanlık dışı 

çalışma şartları nedeniyle bir 

arkadaşımızı daha kaybetmeye 

tahammülümüz yok! 

    BTO Başkanı. Doç. Dr. Türkkan da bu 

ölümlerin 

gerçekleşmemesi için 

asistan hekimlerin 

çalışma şartlarının 

iyileştirilmesi gerektiğini, 

her koşulda genç 

meslektaşlarının yanların 

olduklarını söyledi. 

Türkkan, sorunların 

çözümü için bir araya 

gelme çağrısında 

bulundu. 
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3 KASIM 2021 

 

Hekim Maaşlarında 7200 Ek Gösterge ve 

Yükseltilmiş Özel Hizmet Tazminatı Oranı 

İstiyoruz 
 

Bursa Tabip Odası, ‘Emek bizim, söz 

bizim!’ sloganıyla başlatılan eylem 

sürecinde bir basın açıklaması 

gerçekleştirdi. Bursa Akademik Odalar 

Birliği’nde bulunan Türkan Saylan 

Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen 

açıklamada Bursa Tabip Odası Başkanı 

Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Genel 

Sekreter Dr. Ömer Levent Soydinç, 

Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Ayşenur 

Aydoğan Yentürk ve Dr. Yücel Bender 

hazır bulundu. 

 

BTO Başkanı Doç. Dr. Türkkan, 

hekimlerin hakettiklerini alamadığını 

anlatırklen, Sağlık Bakanı Fahrettin 

Koca’nın açıklamalarından da alıntılar 

yaparak, olguların hekimler açısından 

nasıl yaşandığını anlattı. 

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

“Toplum sağlığına yönelik politikaların 

başarısı sağlık emekçilerinin sağlığının, 

özlük ve ekonomik haklarının 

geliştirilmesiyle gerçekleşebilir. Hekimlik 

yapabilmek; çalışma koşullarının 

yeterliğine, hukuki-insancıl çalışma 

sürelerine, mesleki bağımsızlığa, bilimsel 

desteğe, şiddetten uzak bir ortama 

bağlıdır. Ancak çalışma koşulları ve 

sağlık sistemi bozukluklarının yanı sıra 

hekimler için giderek büyüyen bir sorun 

daha var: “Geçinememek.” 

Sağlıkta dönüşüm nedeniyle iş yükü 

artan hekim ve tüm sağlık çalışanları, 

Mart 2020’den itibaren COVID-19 

salgınında daha da artmış bir iş yükü ile 

karşı karşıya kalmıştır. Daha fazla 

hastalanmış, daha fazla ölmüş, özveriyle, 

tüm deneyim ve bilimselliklerini ortaya 

koyarak; aile sağlığı merkezleri, aciller, 

pandemi poliklinik/klinik/yoğun 

bakımlarında, filyasyonda ve aşılamada 

var gücüyle çalışmaya devam etmiştir. 

“Hakkınız ödenmez” denmiş ve 

gerçekten ödenmemiş, emeklerinin 

karşılığında alkıştan öteye gidilmemiştir. 

Adaletsiz ve çoğunlukla ödenmeyen ek 

ödeme yalanları ile süreç geçiştirilmiştir. 
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Ek ödeme adaletsizliği çalışma barışını 

bozmaktan başka bir işe yaramadığı gibi, 

ödemeler ne düzgün dağıtılabilmiş ne de 

adil olmuştur. Ek ödeme adı altında 

verilen, geleceğimize hiçbir yansıması 

olmayan ücretlendirme modeli emek 

sömürüsünden başka bir şey değildir. 

 

Son dönemde bu ülkede çarşıda, 

pazarda, mutfakta artan bir enflasyon 

varken, her gün yeni zam haberleri ile 

hayat pahalılığı halkın gündemini işgal 

etmişken her yerden “GEÇİNEMİYORUZ” 

sesleri yükselmektedir. Elbette hekimler 

ve sağlık emekçileri de bu 

yoksullaşmadan etkilenmekte, insanca 

yaşayacak ücreti alamamaktadır. 

Temmuz 2021 TÜRK-İŞ araştırmasının 

sonucuna göre; aylık gelirde yoksulluk 

sınırı 9 bin 500 TL’dir. 2021 Temmuz ayı 

enflasyonu yüzde 18,95 olmasına 

rağmen bu yıl kamu görevlileri ile memur 

emeklilerinin aylık ücretlerinde verilen 

zam oranı yüzde 8,45 düzeyinde 

kalmıştır. 

 

Bağımsız araştırmacılar ve tüketici 

derneklerinin alternatif enflasyon 

hesaplarına göre, halkın hissettiği 

“gerçek enflasyon” yüzde yüzde 45’tir. 

Sabit ek ödeme hariç; mesleğe yeni 

başlayan pratisyen hekim maaşı yaklaşık 

4 bin 900 TL; 30 yıllık uzman hekim 

maaşı 5 bin 800 TL’dir. Hekim emekli 

maaşında 2018’de yapılan değişiklikle 

kısmi bir iyileştirme yapılmış olsa da, 

emekli olup çalışılırsa bu ödeme 

kesilmektedir. Üstelik bu düzenlemeye 

BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimler dâhil 

edilmemiş, yeni bir eşitsizlik ve hak kaybı 

yaratılmıştır. Emekli hekimlerin yüzde 

30’unu oluşturan BAĞ-KUR ve SSK 

emeklisi hekimlerin aylığı 2 bin 300- 4 

bin TL arasında olup, ücretler maalesef 

açlık sınırının da altında kalmıştır. 

Hekimler salgının iyice ağırlaştırdığı 

çalışma koşulları, aşındırılan özlük 

hakları, emek karşılıksız çalışma ve hâlâ 

devam eden sağlıkta şiddet nedeniyle 

istifa ve göç etmekte, emekli olmayı 

seçmektedir. Son 20 ayda Sağlık 

Bakanlığı bünyesinde çalışmaktayken 

istifa eden hekim sayısı 9 bin kişiyi 

bulmaktadır, buna henüz asistan olduğu 

halde istifa edenler de dâhildir. Önceki 

dönemle karşılaştırınca yüzde 20’lik bir 

artış söz konusudur. Yine son 20 ayda 3 

bin hekim emekli olmuştur. Önceki 

döneme göre artış yüzde 40’ı 

bulmaktadır. Bu meslektaşlarımızın özel 
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sağlık kuruluşlarında çalışmaya devam 

etmek durumunda olduğu aşikardır.  

 

Bu nedenle; Türk Tabipleri Birliği olarak 

derhal; Hekimlerin maaş ve emekli 

aylığına etki edecek 7200 Ek 

Göstergenin uygulanması ve Özel Hizmet 

Tazminat oranlarının yükseltilmesiyle 

maaşlarda en az yüzde 150 oranında 

artış talep ediyoruz. Tüm sağlık 

çalışanları maaşında da 3600 ek 

gösterge uygulanması talebimizi 

tekrarlıyoruz. 

 

Öneri 1: Devlet memuru hekimler için 

ek göstergeler; 10 yıl ve üstü, 1. derece 

doçent eğitim görevlisi için 7200; uzman 

için 6400; 8. derece pratisyen için 1600 

olarak değiştirilmelidir. Yüksek Öğretim 

Personeli 4 yıl ve üstü profesör doktor 

için 7200, doçent için 6800 olmalıdır. 

 

Öneri 2: Devlet memuru hekimler için 

özel hizmet tazminat oranları; doçent 

eğitim görevlisi için yüzde 700; uzman 

için yüzde 550; 8. derece pratisyen için 

yüzde 360 olarak değiştirilmelidir. 

Yüksek Öğretim Personeli profesör 

doktor için yüzde 700, doçent için yüzde 

625 olmalıdır. 

Önerilen değişikliklerle hekimlerin 

çalışırken maaşı 18 bin TL’den, 

emeklilikte 10 bin TL’den daha az 

olmamalıdır. 

 

İçinde bulunduğumuz Kasım Ayı boyunca 

“Emek Bizim Söz Bizim” diyerek 

başlattığımız eylem sürecinde hekim 

maaşlarının yeterli düzeye yükseltilmesi 

amacıyla taleplerimizi bir kez daha 

duyurmak için buradayız. Ve elbette 

sonuç almak için mücadelemiz tüm tabip 

odası yöneticileriyle, meslektaşlarımızla, 

sağlık emek meslek örgütleriyle birlikte 

artarak devam edecektir. 

 

Haklarımızı alana kadar mücadeleye 

devam diyor, 23 Kasım Salı günü 

İstanbul’dan “BEYAZ YÜRÜYÜŞ’Ü 

başlatıyoruz. 27 Kasım Cumartesi günü 

Ankara’da yapacağımız “BEYAZ 

FORUM”da da mücadele hattımızı birlikte 

tartışacağımızı bir kere daha 

duyuruyoruz.“
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14 Mart’ta buruk kutlama… 

Bursa Tabip Odası, 2021 yılında 14 Mart 

Tıp Bayramı’nda Heykel Atatürk Anıtı’nda 

düzenlediği çelenk töreninde, COVID-19 

nedeniyle hayatını kaybeden 

meslektaşlarının anısına gökyüzüne siyah 

balonlar bıraktı. Pandemiyle mücadelede 

en ön cephede yer alan sağlık çalışanları 

ve hekimler 14 Mart Tıp Bayramı’nı 

buruk kutladı. Pandemide istifa, emeklilik 

ve izin hakları elinden alınan sağlık 

emekçileri, 387 meslektaşlarını COVID-

19 nedeniyle kaybetti. Hekimler buna 

rağmen COVID-19’un meslek hastalığı 

sayılmamasına tepki göstermeye devam 

ediyor. Bursa Tabip Odası‘nın çağrısıyla 

Heykel’de bir araya gelen sağlıkçılar 

Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda 

bulundu. İstiklal Marşı’nın ardından 

COVID-19 sürecinde hayatını kaybeden 

sağlıkçıların anısına gökyüzüne siyah 
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balonlar bırakıldı. Bursa Tabip Odası 

Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, 

buruk bir 14 Mart’ı geride bıraktıklarını 

söyleyerek, “Bugün üzgünüz.Her 

zamankinden daha derin hissediyoruz 

acımızı çünkü geçtiğimiz 1 yıl boyunca 

150 bin civarında sağlık çalışanının 

hastalandığını ve 400’e yakınının da 

hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bu bayram 

buruk bir bayram oldu bizim için ve 

bugün siyah balonlarımızı onları anmak 

için gökyüzüne bıraktıklarını” söyledi. 

 

 

Çin’den fazla Wuhan’ımız oldu! 

BURSA - Bursa Tabip Odası’nın, 1. 

Yılında COVID-19 Pandemisi başlıklı, 

etkinliğinde konuşan Doç. Dr. Osman 

Elbek, Sağlık Bakanı Koca’nın 24 Nisan 

2020’de yaptığı, “İstanbul Türkiye’nin 

Wuhan’ı oldu” açıklamasına atıfta 

bulunarak, “İstanbul iki, Ankara ise bir 

kez Türkiye’nin Wuhan’ı oldular. 

Çin’den fazla Wuhan’a sahip olduk” 

dedi.  

Bursa Tabip Odası’nın 14 Mart tıp 

Haftası etkinlikleri kapsamında 

düzenlediği online etkinlikte 1. yılında  

COVID-19 pandemisi değerlendirildi. 

Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, Doç. Dr. 

Osman Elbek ve Prof. Dr. Özlem Kurt 

Azap pandemi ile ilgili önemli 

değerlendirmelerde bulunurken, 

etkinliğin moderatörlüğünü ise Dr. Eriş 

Bilaloğlu yaptı.  Etkinlikte söz alan Doç. 

Dr. Osman Elbek, COVID-19 ile geçen 

bir yılda neler yaşandığını anlattı. 11 

Mart öncesinde televizyonlarda görülen 

‘bilimsel’ tartışmaları hatırlatan Elbek, 

“Çin’deki gibi salgın olmaz”, “COVID-

19’a karşı kelle-paça” gibi tavsiyelerin 

ve bilimsellikten yoksun açıklamaların 

televizyonlarda kendilerine yer 

bulduğuna dikkat çekti. 10 Mart’tan 

önce Türkiye’nin bütün komşularında 

hastalığın görüldüğünü belirten Doç. 

Elbek, “Vakaları aramıyorduk çünkü. 

10 Mart’ta test sayısı 940 idi. Dünya 

Sağlık Örgütü’nün COVID-19’u 

pandemi ilan ettiği günde, saptadığımız 

vakaya rağmen, buna salgın demedik” 

ifadelerini kullandı. 

İstanbul Birden Fazla  

Kez Wuhan Oldu 

Doç. Dr. Osman Elbek, 24 Nisan 

2020’de Fahrettin Koca’nın yaptığı, 

“İstanbul Türkiye’nin Wuhan’ı oldu” 

açıklamasını hatırlatarak, “Bu bir yıllık 

süreç içerisinde İstanbul iki kere Wuhan 

oldu. Ankara bir kere Wuhan oldu. 

Çin’den fazla Wuhan’a sahip oldu” 

dedi. Aynı tarihte yaşlılara yönelik 
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ayrımcılığın da başladığını sözlerine 

ekleyen Elbek, “Evde çalışma şansına 

sahip olamayan işçilerin hiçbir zaman 

evde kalabilmesini sağlayamadılar” 

diye konuştu. 7 Nisan – 7 Mayıs 2020 

arasında yaşanan maske krizine de 

değinen Doç. Dr. Elbek, “Maskelerin 

nasıl ulaştırılacağına dair bir türlü 

verilemeyen o karar, devletin 

organizasyonun ne kadar kötü 

olduğunu bize göstermişti” dedi. 

Ramazanda Çifte 

Bayram Yaşanacaktı! 

Elbek şöyle devam etti: “Ramazanda 

çifte bayram yaşayacaktık… Buna 

benzer müjdeler verildi hep. Cennet bir 

adım ötede dendi ama bu bir yıl 

içerisinde hiç yaşanmadı. 4 Mayıs 

2020’de ilk açılma sürecine girmiştik. 

Yeni normal dendi. 11 Mayıs’ta 

AVM’leri açtık. Salgın kontrol altında 

değildi ama alışveriş merkezleri açıktı. 

Buna karşılık parklar, plajlar, Milli Park 

ve Bahçeler ise kapalıydı.” 

Bugünkü Durum  

Çok Daha Korkutucu 

28 Mayıs’ta yayınlanan koronavirüs 

tablosunu paylaşan Doç. Dr. Osman 

Elbek, bu tarihte 1 Haziran’ın için 

normale dönüşün başlayacağı gün 

olarak ilan edildiğini hatırlattı ve şöyle 

devam etti: “O gün vefat eden sayısı 

30, yeni vaka sayısı 1.182, test sayısı 

33 bin 559… Bu sayıları göz önüne 

alırsak bu yıl 1 Mart’taki açılmaya göre 

daha iyi durumdaydık. Bugün durum 

çok daha korkutucu.” 

Kredili Normalleşme Açılımı 

Elbek, geçen yılki açılmada en büyük 

desteğin 4 kamu bankasından 

alındığını hatırlattı. “Sıfır faizli konut 

kredileri, tatil destek kredi paketi… 

İnsanların deniz-kum-güneş açılımına 

finansal destek sağlandı ve kıyılara 

COVID-19 harekatı başlatıldı. Sahillere 

gidenler de siyasi iktidarın çıkardığı 

kredilerle buraya gitti” ifadelerini 

kullanan Osman Elbek, Sağlık Bakanı 

Fahrettin Koca’nın 3 Haziran’da “İkinci 

dalga beklemiyoruz” açıklamasını 

hatırlattı. 

Türkiye Salgın Tarihine  

Geçen Açıklama 

Türkiye’nin salgın tarihine geçen 

uygulamasını da değinen Doç. Dr. 

Elbek, Bakan Koca’nın “Her vaka hasta 

değildir” sözlerini hatırlattı.  

“Bunun bedelini çok ağır ödedik. Ölüm 

sayılarının aylara göre dağılımına 

bakarsanız, ikinci pikten sonra 

ölümlerin arttığını görürsünüz. Ölüm 

vakalarının yüzde 50’si aralık-ocak-

şubat aylarında olduğunu görüyoruz” 

değerlendirmesinde bulunan Elbek, 

ikinci pik olmasaydı bu kadar ölüm 

olmayacağını da belirtti. Eylül ayında 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021 Ocak 

ayında yerli aşının çıkacağını müjdesini 

verdiğini anımsatan Osman Elbek, 

“Mart 2021’deyiz… Yerli aşının en iyi 

ihtimalle Eylül 2021’de kullanıma 

gireceğini biliyoruz” dedi. 

Online etkinlikte, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın, AKP il 

kongrelerinde dolu salonlara 

konuştuğu görüntüleri paylaşan Elbek, 

“Sanki salgını daha fazla yaymak için 

bir politika yürütülüyor. Türkiye’de 3. 

piki yaşamak üzereyiz. Aşılamanın 

azaldığı, varyantların yayılmaya 

başladığı bir dönemdeyiz. Bir yıldan 

bize ne kaldı diye soracak olursak. 

Sosyal refah desteği sunamayan, hesap 

vermeyen, sınıfsal tercihlerini 

AVM’lerden yana yapan bir devlete 

sahibiz. Bu devletin kararları, 3 milyon 

kişi hastalığa yakalanmasına ve 100 

bin kişinin ölümüne sebep oldu. Bu 

yapıyı değiştirmek zorundayız. Tekrar 

salgınlarla ölmemek için bölge tabanlı 

koruyucu bir sağlık hizmetine 

ihtiyacımız var” ifadeleriyle sözlerine 

son verdi.
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100 Vakadan 89’u Açıklanmıyor! 

BURSA - Prof. Dr. Ahmet Saltık, Bursa 

Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp Haftası 

Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 

online panelde Sağlık Bakanlığı’nın 

açıkladığı sayıların gerçeği 

yansıtmadığını belirterek, “Ortaya çıkan 

100 vakadan sadece 11’i açıklanıyor, 

89’u açıklanmıyor” dedi. 

Bursa Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası 

Etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinliğe 

imza atıyor. 5 Mart Cuma günü Zoom 

üzerinden gerçekleştirilen ve Oda’nın 

sosyal medya hesaplarından canlı olarak 

yayınlanan etkinlikte Halk Sağlığı Uzmanı 

Prof. Dr. Ahmet Saltık, pandemi ve 

pandemi yönetimini değerlendirdi. 

Panelin moderatörlüğünü BTO Başkanı 

Doç. Dr. Alpaslan Türkkan üstlenirken, 

‘1. Yılında Salgını Yönetebildik mi? 

İmdat, Epidemiyoloji ve Sosyal Devlet!’ 

başlıklı bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. 

Saltık, Türkiye’nin ve dünyanın son bir 

yıldır ciddi bir salgınla yüzyüze olduğunu 

belirtti. 

Deve Kuşu Gibi Davranıldı 

Saltık, “11 Mart 2020’de Sağlık Bakanı 

‘Bizde de koronavirüs vakası var’ demişti. 

İlginçtir ki aynı gün Dünya Sağlık Örgütü 

de COVID-19 pandemi olarak ilan 

etmişti. Bugün hastalık hakkında 

edindiğimiz bilgiler ve veriler ışığında 

söyleyebilirim ki, Sayın Bakan’ın 11 

Mart’taki ilanından önce de Türkiye’de 

yeni koronavirüs vakaları vardı” 

ifadelerini kullandı. Türkiye’nin iki ay 

boyunca kafasını kuma gömdüğünü 

belirten Saltık, “Deve kuşu gibi 

davranıldı. Bu süreç çok kritikti. Erken 

kabule yönelip, salgın planları hızla 

yürürlüğe konulabilseydi, çok daha 

hazırlıklı bir biçimde bu hastalığı 

göğüsleyebilirdik” diye konuştu. 

Hala Gerçek Sayılar Açıklanmıyor! 

Türkiye’nin DSÖ’yü de dinlemeyerek 

gerçek vaka sayısını aylarca 

açıklamadığını belirten Saltık, “Salgın 

denetimini son derece olumsuz 

etkilediler. Bugün hala gerçek sayılar 

açıklanmıyor” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın 

iller bazında 100 bin nüfusta çıkan vaka 

oranını açıklamaya başladığını hatırlatan 

Prof. Dr. Saltık çarpıcı açıklamalarda 

bulundu: “Türkiye’nin tümü için bir 

değerlendirme yapacak olursak, bu sayı 

tüm Türkiye için 100 binde 50-60’lar 

dolayındadır. Biz bunları hesapladık. 

Şehirlerin nüfusunu biliyoruz, Türkiye’nin 

nüfusunu biliyoruz. 81 il için bunu yaptık. 

Bu hesaplamalara göre Türkiye’de her 
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100 bin nüfusta 75 yeni COVID-19 tanısı 

konuyor. 15-21 Şubat haftasında Türkiye 

için ilan edilen günlük vaka sayısına 

baktık. 53 bin dolayında bir sayı 

ediyordu. Günlük 7 bin 500 kadar yeni 

vaka ediyor. Buradan hareketle 

yaptığımız hesaplara göre açıklanan 

rakamlarda 100 bin 9 oranına 

ulaşıyoruz. Yani Türkiye’de ortaya çıkan 

her 100 olgudan sadece 11’i halka 

duyuruluyor. 89’u ilan edilmiyor!” 

Sosyal Devlet Görevini Yapmadı 

COVID-19 kaynaklı ölüm sayısısın 84-85 

bin civarında olduğunu söyleyen Prof. D. 

Ahmet Saltık, “Türkiye’de geçen yıl 

yaklaşık 436 bin ölüm kaydedildi. Her yıl 

yüzde 2 gibi bir artış vardır. 2021’de bu 

sayının 440 bin olması bekleniyor. TÜİK 

mayıs ayında ölüm sayılarını açıklayınca, 

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 

rakamların ne kadar gerçek olduğu 

ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı. 

Saltık son olarak, Türkiye’nin bir an önce 

120 milyon aşı temin ederek, ülkenin 4 

hafta kapatılması gerektiğini söyledi. Aksi 

takdirde salgının kontrol altına 

alınamayacağını sözlerine ekleyen Saltık, 

sosyal devlet desteklerinin aksatılmaması 

gerektiğini de hatırlattı. 

 

 

 

“Merkez Bankası özelleştirildi” 

Bursa Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası 

Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 

moderatörlüğünü Prof. Dr. Kayıhan 

Pala’nın yaptığı etkinlikte Mustafa 

Sönmez, pandemide bozulan sağlık 

ekonomisini anlattı. 

Prof. Dr. Pala’nın moderatörlüğünde 

gerçekleşen etkinlikte Türkiye’nin 

ekonomik durumunu yorumlayan 

Mustafa Sönmez, Türkiye’yi 

değerlendirebilmek için dünyanın da ne 

durumda olduğunu görmek gerektiğini, 

pandemi öncesinde de dünya 

ekonomisinin yavaşlama gösterdiğini 

söyledi. Dünyanın son 15-20 yıldır zor 

zamanlar geçirdiğini belirten Sönmez, 

mevcut üretim-insan ilişkileri içerisinde 

insanlığın yaşamının sürdürebilmesini 

riskli bulduğunu ifade etti.  

Prof. Dr. Pala, Merkez Bankası’nın rezervi 

konusunda tartışmalara değinerek, 

Sönmez’den bu konuyu yorumlamasını 

istedi. “Kasada 1 dolar bile yok” diyen 

Sönmez şöyle devam etti: “Gerçekten 
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Merkez Bankası’nın bütün rezervleri 

satılmış durumda. Rezerv olarak vitrinde 

duran, aslında bankalardan ödünç 

alınmış paralar. Hem yükümlülük 

dediğimiz, zorunlu karşılıklar, yani 

emanet paralar, hem de swap dediğimiz 

kaynaklar düşüldüğünde Merkez 

Bankası’nın parası yok.” 128 milyar 

dolarlık bir kamu varlığının, Merkez 

Bankası’nın döviz alım-satım 

yöntemlerine hiç uymayan bir şekilde, 

Hazine ve kamu bankaları üzerinden 

satıldığını belirten Mustafa Sönmez, 

“Merkez Bankası’nın işleri arasında döviz 

almak-satmak vardır ama bu yıllık 3-4 

milyar doları geçmez ve hepsi açık 

ihalelerde satılırdı” ifadelerini kullandı. 

Rezervde bulunan doların piyasadaki 

fiyatın altında satıldığını vurgulayan 

Sönmez, “Merkez Bankası’nın rezervlerini 

boşaltma pahasına yapıldı bu. Ortada 

çok net bir gelir transferi var. Bir 

özelleştirme aslında… Merkez Bankası 

rezervi demek bir kamu varlığı demektir. 

Kamu varlığını değerinin altında satmış 

oldular. 128 milyar doların aktarımında 

sadece bir liralık bir avantaj bile sağlansa 

128 milyar lira ediyor. Yani 19 milyar 

dolarlık rant aktarmış oluyorsunuz. 

Merkez Bankası’nın rezervsiz bırakıp 

borçlanmaya gidilmek zorunda da 

kalınıyor. Dışarıya karşı Türkiye’yi, rezervi 

tükenmiş, aşırı kırılgan bir pozisyona 

sokmuş oluyor” dedi. 

 

 

Pandemi Öyküleri Yarışması 

Bursa Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp 

Haftası Etkinlikleri kapsamında 

düzenlediği Pandemi Öyküleri Yarışması 

sonuçlandı. Yarışma 28 Şubat’ta 

başvurulara açılmıştı. 28 katılımcının, Dr. 

Ömer Levent Soydinç, Dr. Engin Demiriz, 

Dr. Gönül Malat, Dr. Şule Akköse Aydın 

ve Dr. Dilek Yeğin’den oluşan jüri 

tarafından değerlendirildiği yarışmada, 

Boğaziçinde Bir Akşamüstü isimli 

öyküsüyle Muhammet Ali Öztürk 

birinci seçildi. Küller ve Melekler başlıklı 

öykünün sahibi İbrahim Şaşma ikinci 

olurken, Çocuk Aklı isimli öyküsüyle 

Ünzile Uygun ve Canlı Ders başlıklı 

öyküsüyle Muradiye Taplı üçüncülüğü 

paylaştılar.  

Yarışmamıza katılım gösteren herkese 

teşekkür ediyor, kazananları tebrik 

ediyoruz. 
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14 Mart Tıp Bayramı Müzik Dinletisi 

Bursa Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası 

Etkinlikleri kapsamında üyelerin 

kulaklarının pasını siliyor! Yücel Bender, 

Teoman Koçak, Tekin Kumaş ve Haydar 

Demir, Kenan Ergus'un sunduğu 

etkinlikte, dinleyicilere eşsiz bir müzik 

ziyafeti sunuyor. Bu harika konser Bursa 

Tabip Odası Youtube sayfasının en çok 

izlenen etkinliklerinden biri oldu.

 

 

 

 

Şiir Dinletisiyle sanat kulağınıza geliyor 

Bursa Tabip Odası, 14 Mart Tıp Haftası 

Etkinlikleri kapsamında Sağlık Gündemi 

podcastini şiire ayırıyor. Dr. Kenan Ergus, 

Dr. Hüsamettin Olgun, Dr. Betül Yazıcı ve 

Dr. Metin Tekcan şiir severler için 

benzersiz bir kayıt gerçekleştirdi. Sağlık 

Gündemi podcasti her cuma günü yeni 

bölümüyle yayında. 
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Kuva-yi Milliye Destanı Tiyatro Gösterimi 

Bursa Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası 

Etkinlikleri kapsamında 8 Mart Pazartesi 

saat 20:00’de, BTO Parantez Sahnesi’nin 

sahnelediği Kuva-yi Milliye Destanı 

tiyatro oyunu Youtube kanalımızda 

gösterime girdi. 

Nazım Hikmet’in yazdığı ve 

yönetmenliğini Yaşar Can Bağatırlar’ın 

yaptığı oyunun müziklerini Ozan Sari, 

kostümlerini Aslıhan Pekün, dekorunu ise 

Hasan H. Çiçek ve Fatih Tokdemir 

hazırladı.

 

 

Tavla Turnuvası kıran kırana geçti 

Bursa Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp 

Haftası Etkinlikleri kapsamında 

düzenlediği Tavla Turnuvası sonuçlandı. 

Büyük mücadelelere sahne olan 

turnuvada Dr. Yücel Bender birinci, Dr. 

Sertaç Adleyba ikinci ve Dr. Serhat 

Tatlıkazan üçüncü oldu. Dereceye giren 

meslektaşlarımızı kutluyoruz. 
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Sanatçı Hekimler Sergisi 
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Bursa Tabip 

Odası Çevre 

Ödülü 

Kirazlıyayla 

köylülerine 

verildi 

 

 

 

Bursa Tabip Odası, 2021 yılında 

14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla Çevre 

Ödülü’nü, çinko-kurşun-bakır 

zenginleştirme tesisi ve atık barajı 

yapmak isteyen Meyra Madencilik’e karşı 

mücadele veren Kirazlıyayla köylülerine 

verdi. 

Bursa Tabip Odası, 14 Mart Tıp Haftası 

etkinlikleri kapsamında her yıl verdiği 

Çevre Ödülü’nü bu yıl, Kirazlıyayla 

Yenişehir’e bağlı Kirazlıyayla Köyü’nde 

yapılmak istenen çinko-kurşun-bakır 

zenginleştirme tesisi ve atık barajına 

karşı mücadele veren köylülere verdi. 

Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan 

Türkkan, “Çevrelerine sahip çıktıkları ve 

madene karşı direnmeleri nedeniyle haklı 

mücadelelerinde yanlarında 

olduğumuzun mesajını vermek için bu 

seneki Bursa Tabip Odası Çevre 

Ödülü’nü takdim etmek için buradayız. 

Ödülü özellikle Kirazlıyayla kadınlarına 

vermek istiyorum” dedi. 

“Yalnız Bırakmadığınız İçin 

Teşekkürler” 

Türkkan’a ödül için teşekkür eden 

Kirazlıyayla kadınları, “Bizi yalnız 

bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Biz 

bu madenin köyümüzde olmasını 

istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız dedi ya 
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‘Biz bize yeteriz.’ Biz de köylü olarak bize 

yeteriz. Biz zehir solumak istemiyoruz” 

dedi. 

Köylüler, “Bizim yaşam alanımızı aldılar 

elimizden. Geldiler, kalbimizin, 

akciğerlerimizin üstüne fabrika kurdular. 

Orası bizim piknik alanımızdı, kamışlı 

gölümüzdü, yaşam alanımızdı. Bizim 

doğamızı, yaşam alanımızı geri versinler. 

Başka bir şey istemiyoruz. Bir duymayan 

Cumhurbaşkanımız kaldı. Gidip kendi 

derdimizi, kendi elimizle, ayağımızla 

anlatmak istiyoruz. Martın sonu, nisanın 

başı gibi Ankara’ya gideceğiz” şeklinde 

konuştu. 

Bu mücadelede sonuna kadar köylülerin 

yanında olacaklarını ifade eden Prof. Dr. 

Kayıhan Pala ise, “‘Biz Türkiye’nin birçok 

yerinde mücadeleye katıldık. Bu 

mücadele asıl belirleyici olan kadınlar. 

Kadınlar direnirse mutlaka mücadeleyi 

kazanır. Kimse sizin yaşam alanınıza 

üstüne konamaz. Hayat paradan 

değerlidir” dedi. 

Bursa Barosu Çevre Komisyonu 

üyelerinden Avukat Eralp Atabek, hukuki 

sürecin devam ettiğini belirterek şöyle 

konuştu: “Bir yandan eylem yapıyoruz bir 

yandan da hukuki süreci devam 

ettirmeye çalışıyoruz. Meslektaşım Avukat 

Osman Atalay’la çeşitli davalar açtık. 

Tabip Odası, Bursa Barosu, TMMOB 

Genel Merkezi 

yani Ankara’dan gelen destekle de bu 

yargısal başvurularımızı sürdürüyoruz. 

Biliyorsunuz, ÇED davası bilirkişi raporu 

lehimize olduğu halde reddedildi. Bunun 

üst mahkemesine başvurduk, Danıştay’a 

gitti, inceleniyor. Kesimi engellemek için 

iki orman davası açmıştık. Mahkeme, 

bilirkişi incelemesi bile yapılmadan ‘ÇED 

davasında bu iş görülmesi gerekir, bizim 

işimiz değil’ dercesine davaları 

reddetmişti. Bir üst mahkemeye 

başvurusunu yaptık. İstanbul İdare 

Mahkemesi’nde incelenecek.” 

İznik Gölü’nden alınacak su ile ilgili bir 

davanın daha devam ettiğini sözlerine 

ekleyen Atabek, “Devlet Su İşleri, 

savunmasını verdi. Başka bir istekte 

bulunduğunuzda ‘Bir gram su yok’ diyen 

DSİ, gölden çekilecek 6 milimin önemli 

olmadığını söyledi. İznik Gölü’nden 

hatalı kullanım, kuraklık sebebiyle 6 

milim değil, 6 metre geri çekilmiş 

durumda” ifadelerini kullandı. 

BTO Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, 

etkinliğin sonunda yaptığı 

değerlendirmede, Kirazlıyayla 

köylülerinin haklı mücadelelerinin 

arkasında durmaya devam edeceklerini 

belirterek, “Maden sahasındaki 

çalışmalar durdurulana kadar hukuki 

süreçleri takip edeceğiz” diye konuştu. 

Heyet daha sonra inşaatın devam ettiği 

maden sahasında gözlemlerde bulundu. 
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Bursa Tabip Odası mesleğe yıllarını vermiş olan doktorlara, “Toplumun 

daha sağlıklı yaşaması ve hastalarımızın acılarının dindirilmesinde 

yıllar boyunca süren çalışmaları nedeniyle meslektaşlarımıza insanlık 

adına şükranlarımızı sunarız” yazılı bir plaket takdim etti. 

 

 

Dr. Erdoğan İlter - Meslekte 60. Yıl Dr. Ahmet Üke – Meslekte 70. Yıl 

Dr. Fevzi Yılmaztepe - Meslekte 60. Yıl 

Dr. Ersen Baykara – Meslekte 60. Yıl 
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14 Mart Tıp Bayramı’nda da boş durmadık 

Bursa Tabip Odası, 14 Mart Tıp 
Bayramı’nda gerçekleştirdiği etkinliklerle 
hekimleri bir araya getirdi. 5 Mart’ta 
Online Tavla Turnuvası ile başlayan olan 
etkinlikler, 16 Mart’taki Bursa Tabip 
Odası Parantez Sahnesi’nin sergisiyle 
sona erdi. 7 Mart’ta Sürekli Tıp Eğitimi 
kitaplarının tanıtılacağı bir etkinlik 
gerçekleştirilecek. Bursa Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan 
törenle kitaplara katkı sunan 
akademisyen ve hekimlere teşekkür 
plaketi takdim edildi. 

8 Mart’ta saat 19.30’da BAOB Türkan 
Saylan Toplantı Salonu’nda, kolaylaştırıcı 
olarak Dr. Ömer Levent Soydinç’in yer 
aldığı etkinlikte, Doç. Dr. Mustafa Berkay 
Aydın, ‘Değişen Ülke ve Dünya 
Koşullarında Hekim ve Toplum İlişkisi’ 
konulu konferansta değerlendirmelerde 
bulundu. 

9 Mart’ta ise BAOB Fuaye alanında 
sanatçı hekimler biraraya geldi. Sanatçı 
Hekimler Sergisi’nde, üyelerimizde gelen 
fotoğraf, resim, heykel gibi eserler 

sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Saat 
17’de başlayan etkinlikte ayrıca kokteyl 
de gerçekleştirildi. 

10 Mart Perşembe Almanya, Avusturya 
ve Fransa’dan hekimlerin katılımıyla 
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gerçekleştirilecek olan çevrimiçi etkinlikte 
Yurtdışında Hekimlik konusu masaya 
yatırıldı. BTO Genel Sekreteri Dr. Ömer 
Levent Soydinç’in kolaylaştırıcı görevini 
üstlendiği panel 20.00’de başladı. 
Etkinlikte, Dr. Serdar Dalkılıç, Dr. Serkan 
Çelik, Doç. Dr. Burak Erdoğmuş ve Dt. 
Serdar Beklen konuşmacı olarak yer aldı. 

11 Mart Cuma günü saat 19.30’da ise 
çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 
etkinlikte, ‘2. Yılında COVID-19 
Pandemisi’ konulu bir 
panelgerçekleştirildi. Kolaylaştırıcı 
görevini önceki dönem BTO 
başkanlarından Prof. Dr. Kayıhan 
Pala’nın üstlendiği panele konuşmacı 
olarak ise Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, 
Doç. Dr. Cavit ışık Yavuz ve Doç. Dr. 
Osman Elbek katıldı. 

13 Mart saat 20.30’da ise tıp öğrencileri 
sahneye çıktı. Bursa Akademik Odalar 
Birliği Yerleşkesi Oditoryumu’nda sahne 
alan geleceğin hekimleri, müzikseverlere 
keyifli bir gece yaşattı.  

14 Mart Tıp Bayramı’nda saat 13’te 
Heykel-Atatürk Anıtı’nda Çelenk Töreni 
ile başlayan etkinlikler, Kutlama 
Toplantısı ile BAOB Oditoryumu’nda 
devam etti. 

Son olarak 16 Mart’ta ise Bursa Tabip 
Odası bünyesinde faaliyet gösteren 
Parantez Sahnesi Sergisi gerçekleştirildi. 
Parantez Sahnesi’nin bugüne kadar 
oynadığı oyunlarda kullanılan 
kostümlerin ve çeşitli eşyaların 
sergileneceği etkinlikte, sahne 
emekçilerine teşekkür plaketi takdim 
edildi. 

 

Haklarımız için eylemdeydik! 

Bursa Tabip Odası, Aile Sağlığı 

Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri 

Federasyonu, Bursa Aile Hekimleri 

Derneği, Birlik ve Dayanışma Sendikası, 

Genel Sağlık İş Sendikası ve Sağlık ve 

Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa 

Şubesi’nin katılımıyla Bursa’da basın 

açıklaması, yürüyüş ve çelenk bırakma 

töreni gerçekleştirdi. 

Saat 12.30’da Setbaşı’nda toplanan 

hekimler adına açıklamayı Bursa Tabip 

Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan 

gerçekleştirdi. Açıklamanın ardından 

Heykel Atatürk Anıtı’na yürüyüş 

gerçekleştiren hekimlere destek büyüktü. 

Yüksek katılımlı bir eyleme imza atan 

hekimler, Saygı Duruşu ve İstiklal 

Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk 

Anıtı’na çelenk bıraktılar. Mudanya 

Belediyesi Bandosu’nun da bulunduğu 
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etkinlik, kırmızı-beyaz balonların 

gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi. 

Etkinlikler sırasında polisin müdahaleleri 

de gözden kaçmadı. 

Doç. Dr. Türkkan’ın okuduğu 

açıklamanın tam metni ise şöyle: 

“Değerli Meslektaşlarım, 

Değerli Sağlık Platformu Paydaşları ve 

Değerli Basın Emekçileri 

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Bugün 

ülkemizde 1827’de çağdaş tıp eğitimine 

geçişin yanı sıra, 1919’da İstanbul’un 

İngiliz birlikleri tarafından işgaline karşı 

Tıbbiyenin direnişinin yıldönümüdür! 

Bugünü bayram tadında geçirmemiz 

gerekirken, son yıllarda hekimlik 

uygulamalarının önündeki engeller 

nedeniyle ne yazık ki 14 Mart’ın bir 

bayram olarak kutlanması söz konusu 

olamamıştır; bu yıl 14 Mart’ta tüm yurtta 

G(ö)REV’deyiz! 

Can güvencemiz, iş güvencemiz, gelir 

güvencemiz ve mesleki bağımsızlığımız 

için G(ö)REVDEYİZ! 

Emeğimiz, Haklarımız, Sağlığımız ve 

Geleceğimiz İçin 14-15-16 Mart’ta 

G(ö)REV’deyiz. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı toplum 

sağlığını koruyamadığı gibi bizim 

emeğimizi de yok saymaktadır! Mevcut 

sağlık sistemi kamu sağlık kurumlarını 

umursamazken, özel sağlık sektörünü 

desteklemek için kaynaklarını seferber 

etmektedir. Salgın döneminde bile bu 

anlayışın izlerine tanık olduk. İki yüz 

binin üzerinde yurttaşımız ve e n az 553 

sağlık çalışanı yaşamını yitirirken sağlık 

yöneticileri özel sağlık sektörüne ve şehir 

hastanelerine kaynak aktarmanın peşine 

düştüler. Bu yıl yalnızca 13 şehir 

hastanesi için Sağlık Bakanlığı bütçesinin 

beşte birinden fazlasını ayırdılar. Ancak 

yaklaşık 900 devlet hastanesi, 750 bin 

sağlık çalışanı, bine yakın toplum sağlığı 

merkezi, 8 binin üzerinde aile sağlığı 

merkezi ve 3 binin üzerinde 112 acil 

yardım istasyonuna yeterli kaynak 

ayırmayı umursamadılar! Sağlık 

çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme 

olmadığı gibi, 112 ambulanslarının 

kasko sigortaları için bile kaynak 

bırakmadılar! 

Pandemide özveriyle çalışan sağlık 

emekçilerini değersizleştirmeye çalıştılar. 

Büyük bir emek ve fedakarlıkla çalışan 

hekimlere gidiyorlarsa gitsinler dediler… 

Öncelikle ve bir kez daha vurgulamak 

isteriz: Salgının en zor günlerinde, 

bilimsel olmayan salgın yönetiminize 
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rağmen biz tüm 

fedakarlığımızla buradaydık; 

önceden olduğu gibi yarın 

da burada olacağız. Hiçbir 

yere gitmiyoruz! 

Emperyalizme karşı direnen 

hekimler kötü yönetimlere 

karşı da direnmeyi 

sürdürecektir, hiç kimsenin 

kuşkusu olmasın. 1980’lerin 

sonundan itibaren Beyaz 

yürüyüş, Beyaz Forum, 

Beyaz Nöbetlerle 

taleplerimizin 

karşılanmasını, sesimize 

kulak verilmesini defalarca 

istedik. Bilmenizi isteriz ki siz 

emeğimizi-bizleri 

görmezden gelmeye devam 

ettikçe; bizler de tüm 

haklılığımızla sizin 

karşınızda durmaya, 

emeğimize geleceğimize 

sahip çıkmaya devam 

edeceğiz. 

“Emek Bizim, Söz Bizim”. 

Bizi duymazdan, görmezden 

gelip yok sayanlara; 

sesimize kulaklarını 

tıkayanlara, “Varsın gidiyorlarsa gitsinler, 

bizler de üniversiteleri yeni bitiren 

doktorlarımızı istihdam ederiz. Gerekirse 

yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri 

davet eder, istihdam ederiz” diyerek bizi 

değersizleştirmeye çalışanlara karşı 

emeğimize, mesleğimize, geleceğimize 
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hep birlikte bir kez daha sahip çıkmak 

için artık G(ö)REV zamanıdır. 

“Gitmedik, Gitmiyoruz, Gitmeyeceğiz”, 

“Gidecek Olan Biz Değiliz” başlıkları ile 

yürüttüğümüz kampanyaya on binlerce 

hekim ve sağlık emekçisinden destek 

gelmiştir. 

Biliyoruz: Sorunlarımızın çözümü ancak 

kendi mücadelemizle olacaktır. İşte bu 

nedenle emeğimiz için, haklarımız için, 

sağlığımız için, acil taleplerimizin 

karşılanması için 14-15-16 Mart 2022 

Pazartesi ve Salı, Çarşamba günleri 

bütün Türkiye’de, bütün sağlık 

kurumlarında G(ö)REV’deyiz! 

Aile hekimliği ‘ceza yönetmeliğinin’ geri 

çekilmesi için, Tüm Aile Sağlığı Merkez 

Binalarının kamu tarafından inşa 

edilmesi, aynı standartlarda donanımının 

kamu tarafından sağlanması için 

G(ö)REV’deyiz! 

Meslektaşlarımız saldırıya veya hakarete 

uğramadan, 5 dakikada hastasını nasıl 

muayene edebileceğini düşünmeden, her 

hangi bir yönetsel baskı altında 

kalmadan, atama, yer değiştirme ve 

görevde yükselmelerde haksızlığa 

uğramadan ve ayın sonunu nasıl 

getireceğini düşünmeden, gelecek 

kaygısı yaşamadan mesleğini 

uygulayabilsin istiyoruz; bunun için 

G(ö)REVDEYİZ! 

Bizleri mutsuz, hastaları mağdur eden; 

sağlığı ticarete, hastaları müşteriye, 

hastaneleri ticarethanelere dönüştüren 

sağlık anlayışı, Sağlıkta Dönüşüm 

Programı iflas etmiştir. Bizleri artık sağlık 

hizmeti veremez hale getiren bu çalışma 

koşullarının sürdürülemez olduğunu bir 

kez daha ifade ediyoruz. Emeğimizin 

karşılığını alamadan her geçen gün 

umutsuzluğa sürüklenirken, tüm bu 

yaşadıklarımızın sorumlusunun yıllardır 

uygulanan yanlış sağlık politikaları 

olduğunu biliyoruz. Emeğimizin 

karşılığını alamadığımız bu çalışma 

koşullarına, sağlık alanında yaşanan 

şiddete artık tek bir gün bile 

tahammülümüz kalmadı. Oyalama 

istemiyoruz, daha fazlasını değil, yalnızca 

hakkımız olanı istiyoruz. 

Şiddetin olmadığı, malpraktis baskısı 

altında ezilmediğimiz, insanca çalışma 

koşulları, emekliliğimize yansıyacak 

insanca ücret istiyoruz. 

Halkın sağlığı için en az 20 dakika 

muayene süresi ayırabildiğimiz, 

hastaların aylarca randevu sırası 

beklemediği nitelikli sağlık hizmeti 

sunmak istiyoruz. 
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İnsanların uzun ve sağlıklı bir ömür 

yaşaması için uğraşmaya adanmış bir 

mesleğin onurlu üyeleri olarak 

hakkımızın gasp edilmesine, kötü çalışma 

koşullarına, sefalet ücretlerine karşı 

“Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde, Emek 

Bizim Söz Bizim” diyerek mücadele 

etmeye devam edeceğiz. 

Bu haklı ve onurlu mücadelemizde; 

bütün yurttaşlarımızın desteğini bekliyor; 

sağlığımıza birlikte sahip çıkmaya davet 

ediyoruz. 

Emperyalizme karşı direnişin simgesi 

olan 14 Martların bayram olarak 

kutlanabileceği günlerin özlemiyle, 

mücadelemize destek veren herkese 

teşekkür ediyoruz. 

İyi hekimlik ve sağlık hakkı mücadelemizi 

ısrarla sürdüreceğiz. 

Saygılarımızla.” 

Bursa Sağlık Platformu: 

Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve 

Hemşire Dernekleri Federasyonu 

Bursa Tabip Odası 

Bursa Aile Hekimleri Derneği 

Birlik ve Dayanışma Sendikası 

Genel Sağlık İş Sendikası 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 

Sendikası Bursa Şubesi 

 

Meslekte 30, 40, 50, 60 ve 70’inci yıllarını 
dolduran hekimlere plaket 

 

Bursa Tabip Odası, 14 Mart Tıp 
Bayramı’nda geleneksel olarak 
gerçekleştirdiği Kutlama Toplantısı bu 
yılda geniş bir katılımda Bursa Akademik 
Odalar Birliği Oditoryumu’nda yapıldı. 
Toplantıya, BTO Yönetim Kurulu’nun yanı 
sıra CHP Bursa Milletvekili Yüksel 
Özkan, Nilüfer Belediye Başkanı  
Turgay Erdem, CHP Bursa İl Başkan 
Yardımcısı Cevdet Asa, İYİ Parti Bursa İl 
Başkanı Selçuk  

 

Türkoğlu ile Oda ve sendika temsilcileri 
katıldı. Etkinlikte konuşmaların ardından 
tıp öğrencilerinin klasik müzik dinletisi 
gerçekleştirildi. Öykü Yarışması’nın 
kazananlarının da ödüllerine kavuştuğu 
etkinlik meslekte 30’uncu, 40’ıncı, 
50’inci, 60’ıncı ve 70’inci yıllarını 
dolduran hekimlere plaket takdim edildi. 
Toplu fotoğraf çekimiyle sona eren 
etkinlik Odanın sosyal medya 
hesaplarında da canlı olarak yayınlandı. 
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Sürekli Tıp Eğitimi Yayınlarımıza Destek 

Verenlere Teşekkür Plaketi 
 

Bursa Tabip Odası, Sürekli tıp Eğitimi 

kitaplarına sağladıkları katkılar nedeniyle 

akademisyenlere teşekkür plaketi takdim 

etti. 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlük 

Jandarma Uzm. Onb. Sinan Yaylı 

Salonu’nda gerçekleştirilen törene, 

akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler de 

katıldı. Bursa Tabip Odası Başkanı Halk 

Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan’ın ev 

sahibi olduğu etkinlik, 

BTO Sürekli Tıp Eğitimi 

Komisyonu Başkanı Dr. 

Cem Heper’in 

konuşmasıyla başladı. 

Komisyon olarak yaptıkları 

işin önemini bildiklerini 

dile getiren Heper, tıp 

alanında elde edilen 

bilgilerin gelecek nesillere 

taşınması için çalıştıklarını 

söyledi. Bu süreçte Bursa 

Tabip ODası’na da destekleri nedeniyle 

teşekkürlerini sunan Dr. Cem Heper, 

önümüzdeki Sürekli Tıp Eğitimi internet 

sitesiyle yayınlanan kitaplara daha kolay 

ulaşım sağlanacağını belirtti. Dr. 

Heper’in ardında sözü Bursa Tabip Odası 

Başkanı Doç. Dr. Türkkan aldı. Bir sunum 

gerçekleştiren Alpaslan Türkkan, Bursa 

Tabip Odası olarak faaliyetlerinden 

bahsederken, Sürekli Tıp Eğitimi 

Komisyonu’nu da çalışmalarından dolayı 

tebrik etti. Son çıkan ‘Advers İlaç 

Reaksiyonları: Önemi, Risk Faktörleri ve 

Önleme Stratejileri’ kitabı ile Sürekli Tıp 

Eğitimi Kitabı sayısını 7’ye çıkardıklarını 

sözlerine ekleyen Türkkan, katkı sağlayan 

akademisyenlere teşekkür plaketlerini 

takdim etti.
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Tıp Öğrencileri Sahnede Hünerlerini Sergiledi 

Bursa Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı 

Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 

konserde sahneye çıkan tıp öğrencileri 

katılanlara eşsiz bir gece yaşattı. Tıbbiyeli 

Müzisyenler Topluluğu üyelerinin 

oluşturduğu gruplar sahnede 

enstrumanları konuştururken keyifli anlar 

yaşattı. Tıbbiyeli Müzisyenler Topluluğu 

Başkanı Berkan Kara, henüz kısa bir süre 

önce kurulmasına rağmen çok hızlı 

şekilde ilerlediklerini söylediği 

konuşmasında, topluluk olarak 

büyüyerek yollarına devam edeceklerini 

belirtti. 

Berkan Kara, Eralp Hacızade, Naki 

Kondakçı, İsmet Oğuz Akdoğan, Elif Sena 

Güvenç, Hasan Sorbil, Melih Ak, Yüksel 

Ayberk Minaz, Berkay Baygül, Samet 

Vinç, Yiğit Berk Sezdi, Zülal Bayraktar, 

Zeliha Halıcı oluşan topluluğun 

konserinin ardından Bursa Tabip Odası 

Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, 

öğrencilere teşekkür belgelerini takdim 

etti. 
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Doç. Dr. Aydın, hekim ve toplum ilişkisini değerlendirdi 
Bursa Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı 

etkinlikleri kapsamında ‘Değişen Ülke ve 

Dünya Koşullarında Hekim ve Toplum 

İlişkisi’ başlıklı bir konferans düzenledi. 

BTO Genel Sekreteri Dr. Ömer Levent 

Soydinç’in kolaylaştırıcı görevini 

üstlendiği etkinlikte Doç. Dr. Mustafa 

Berkay Aydın konuya ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu. Bursa 

Akademik Odalar Birliği’nde bulunan 

Türkan Saylan Toplantı Salonu’nda 

gerçekleştirilen konferans Tabip 

Odası’nın sosyal medya hesaplarından 

da canlı olarak yayınlandı. 

 

Sağlık Sunumunda Yaşanan Sorunlar ve Hak Mücadelesi 

Bursa Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı 

Etkinlikleri devam ediyor. 9 Mart saat 

19’da başlayan forumda ‘Sağlık 

Sunumunda Yaşanan Sorunlar ve Hak 

Mücadelesi’ konuşuldu. 

BTO Başkanı Doç. Dr. Alpaslan 

Türkkan’ın yönettiği foruma, Türk 

Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri 

Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Onur 

Naci Karahancı katıldı. 14-15 Mart’ta 

gerçekleştirilecek ‘Büyük Beyaz G(ö)rev’ 

öncesinde hekimlerden gelen soruları 

yanıtlayan Eroğlulları ve Karahancı, 

TTB’nin eylem politikasını anlattı. 

Hekimlerin birlik olması gerektiğini 

belirten Doç. Dr. Alpaslan Türkkan da 

hakları için mücadele etmekten geri 

durmayacaklarını söyledi. 
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Sanatçı Hekimler Sergisi BAOB’da ziyarete açıldı 

Bursa Tabip Odası’nın 14 Mart tıp 

Bayramı etkinlikleri kapsamında 

düzenlediği, Sanatçı Hekimler Sergisi 

Bursa Akademik Odalar Birliği’nde 

gerçekleştirilen açılış kokteyli ile ziyarete 

açıldı. 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan, sergide eseri 

sergilenen hekimlere teşekkür belgesi ile 

teşekkür ederken, eserler ziyaretçilerden 

büyük ilgi gördü. 
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COVID-19 Pandemisinde Son Durum Değerlendirildi 

Geçtiğimiz yıl ‘1. Yılında COVID-19 

Pandemisi’ başlığıyla gerçekleştirilen 

ve önemli değerlendirmelerin 

yapıldığı panelin ikincisi 11 Mart 

2022 Cuma günü saat 19.30’da 

çevrimiçi olarak yapıldı. Çevrimiçi 

olarak gerçekleştirilen etkinlik Bursa 

Tabip Odası sosyal medya 

hesaplarından canlı olarak takip 

edildi. Moderatörlüğünü BTO önceki 

dönem başkanlarından Prof. Dr. 

Kayıhan Pala’nın yaptığı panele, Prof. 

Dr. Özlem Kurt Azap, Doç. Dr. Cavit 

Işık Yavuz ve Doç. Dr. Osman Elbek 

konuşmacı olarak katılım gösterdi.

 

Tavla Turnuvası’nın kazananları ödüllerini aldı 

Bursa Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp 

Bayramı Etkinlikleri kapsamında 

düzenlediği Tavla Turnuvası 

Sonuçlandı. 1 hafta süren ve 51 

kişinin mücadele ettiği karşılaşmalar 

sonucunda Dr. Erdinç Sürücü birinci 
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oldu. Geçtiğimiz yılın birincisi Dr. 

Yücel Bender ikinci, Dr. Abdurrahman 

Gölbaşı ise üçüncü oldu. Dr. Sürücü 

ve Dr. Gölbaşı plaketlerini ve 

ödüllerini Bursa Tabip Odası Başkanı 

Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’ın elinden 

aldı. 

 

Yurtdışında Hekimlik konusu bu panelde konuşuldu 

Bursa Tabip Odası’nın, 14 Mart Tıp 

Bayramı Etkinlikleri kapsamında 

düzenlediği çevrimiçin panelde 

yurtdışında hekimlik konusu masaya 

yatırıldı. BTO Genel Sekreteri Dr. 

Ömer Levent Soydinç’in yönettiği 

panelde Dr. Serdar Dalkılıç, Dr. 

Serkan Çelik, Doç. Dr. Burak  

Erdoğmuş ve Diş Hekimi Serdar 

Beklen konuşmacı olarak yer aldı. 

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın yurtdışına giden hekimler 

hakkında ettiği sözler de yine panelde 

konu edildi. Bursa Tabip Odası’nın 

sosyal medya hesaplarından canlı 

olarak yayınlanan panel yoğun bir 

ilgiye sahne oldu.
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Öykü Yarışması’nda Kazananlar Belli Oldu! 

Bursa Tabip Odası’nın her 14 Mart Tıp Bayramı’nda geleneksel olarak düzenlediği 

Öykü Yarışması bu yıl da sonuçlandı. 18 öykünün jüri karşısına çıktığı yarışmada 

kazananlar belli oldu. 7 jüri üyesinin oylarıyla belirlenen yarışmanın 

kazananlarına ödülleri 14 Mart’ta gerçekleştirilecek Kutlama Toplantısı’nda 

takdim edilecek. 

İŞTE KAZANANLAR 

1. Seval Özdemir (Gregor Samsa’nın Mezarı) 

2. Onur Akbaba (Taş Avlu) 

3. Hakan Cucunel (Filiz Çayocağı – Naneci Dayı) 

Dr. Seval Özdemir Hakan Cucunel 
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Parantez Sahnesi’nin 10. Yılı, Sergiyle Kutlandı 

Bursa Tabip Odası’nın bünyesinde 

faaliyet gösteren Parantez Sahnesi, 

10 yılını düzenlenen sergiyle kutladı. 

Yaşar Berat Can Bağatırlar, Yelda 

Ertürk, Hakan Orhan, Hale Bayraktar, 

Ersan Taşcı, Canan Kahraman, Enis 

Egel, Ferdad Bahrami, Elif Kuruefe, 

Elif Öye, Ebru Yaşar, M. Davut 

Okumuş, Mehmet Karabulut, Sevtap 

Şimşek, Ümmiye Leloğlu, Nesrin 

Tümer, Yıldız Özdemir, Zülfiye 

Günöven, Şule Yüksel Aydın, Kenan 

Ergus, Berrin Böke, İkbal Topaloğlu, 

Özlem Taşkapılıoğlu, Güzide Elitez, 

Gökan Aktaş, Kemal Kayserili, İlker 

Kat, Selçuk Çoltu, Bahar Çelen, Fatih 

Saraçoğlu ve İlknur Gürel’in 

oluşturduğu Parantez Sahnesi 

emekçilerine teşekkür ödülü ve 

belgesi BTO Başkanı Doç. Dr. 

Alapslan Türkkan ve Parantez Sahnesi 

yönetmeni Yaşar Can Bağatırlar 

tarafından sunuldu. 

Oyunlarda kullanılan kıyafetlerini 

giyerek sergiye katılan oyuncular, 

toplu fotoğraf çektirirken keyifli anlar 

geçirdiler. Sergide, oyunlardan 

fotoğraflar, aksesuarlar, afişler ve 

kıyafetler de sergilendi. 
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Bursa Tabip 

Odası, 

Türkiye’de 

Tabip Odaları 

arasında bir ilki 

gerçekleştirdi 

ve “Podcast 

Kanalı” 

oluşturarak 

yayınlara 

başladı. 

“Bilimin, halk 

sağlığının ve 

hekimlerin özgür sesi” olmayı 

hedefleyen BTO Podcast Kanalı, 

hekimlerin ve tüm sağlık 

çalışanlarının sorunlarıyla toplum 

sağlığını belirleyen sosyal etmenleri 

gündeme getirmeyi ve daha geniş 

kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. 

Bursa Tabip Odası, son dönemin 

yükselen mecralarından birisi olan 

podcast yayınlarına başlayarak dijital 

iletişim alanında yenilikçi bir adım 

daha attı. Türkiye’de Tabip Odaları 

arasında bir ilki gerçekleştiren BTO, 

podcast kanalı oluşturarak, “Sağlık 

Gündemi” isimli ilk podcastiyle 

dinleyicilerine “merhaba” dedi. 

Spotify, Google Podcasts, Deezer gibi 

popüler podcast platformlarında 

dinlecileriyle buluşan “Sağlık 

Gündemi” podcastinin tanıtım 

bölümünde Bursa Tabip Odası 

Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ve 

Genel Sekreter Ömer Levent Soydinç, 

podcast yayınlarına başlama sürecini 

ve hedeflerini anlattı. 

Büyük Değişimler Yaşanıyor 

Onur Fidansoy’un sunduğu 

programda podcast yayınlarına 

başlama gerekçelerini açıklayan 

Alpaslan Türkkan, “İletişim alanında 

büyük değişimler yaşanıyor. 

Geleneksel iletişim kanallarının yerini 
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hızla yeni nesil dijital mecralar alıyor. 

Bunlardan birisi de podcast yayınları. 

Biz de Oda olarak podcast kanalımızı 

oluşturarak hem üyelerimize, hem de 

sağlıkla ilgili toplumun en geniş 

kesimlerine sesimizi ulaştırmak 

istiyoruz” dedi. 

Tabip Odaları arasında bir ilki 

gerçekleştirmenin heyecanını da 

yaşadıklarını dile getiren Türkkan, 

“Yayınlarımızı kaliteli içerikler 

oluşturarak, istikrarlı biçimde 

sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu 

çabamızın diğer kentlerdeki 

meslektaşlarımıza ve odalara da 

örnek olmasını, cesaretlendirmesini 

umut ediyoruz” diye konuştu. 

“Bilimin, halk sağlığının ve hekimlerin 

özgür sesi” olmayı hedeflediklerini 

söyleyen Alpaslan Türkkan, “Podcast 

kanalımız ile hekimlerimizin ve tüm 

sağlık çalışanlarımızın sorunlarını, 

beklentilerini gündeme getirmeyi ve 

daha geniş kitlelere ulaştırmayı 

amaçlıyoruz” ifadelerini kullanarak, 

“Aynı zamanda sağlık ve sağlığı 

belirleyen sosyal etmenlerin 

konuşulduğu, günceli yakalayan 

hayatın içinden doğru ve güvenilir 

bilgi kaynağı olmayı amaçlayan 

podcast yayınlarımızın toplumumuzun 

güçlü sesi olmasını da arzu ediyoruz” 

dedi. 

Doğru Bilgiyi Ulaştırmak İçin 

BTO Genel Sekreteri Ömer Levent 

Soydinç de Sağlık Gündemi podcast 

yayınlarında yalnızca BTO üyelerini 

değil, aynı zamanda pek çok alandan 

kişileri ağırlanacaklarını belirterek, 

Bursa Tabip Odası’nın yeni nesil 

dijital iletişim araçlarını kullanarak 

halkın doğru bilgiye ulaşması için 

çalışmaya devam edeceklerini 

söyledi. 

 

Sağlık Gündemi 1 

Prof. Dr. Kayıhan Pala, Pandemiyi Değerlendirdi 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) COVID-19 

İzleme Kurulu Üyesi Halk Sağlığı 

Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, Onur 

Fidansoy'un sunduğu Bursa Tabip 

Odası Sağlık Gündemi Podcasti’nde 

COVID-19 pandemisi sürecini 

değerlendirdi. 
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Sağlık Gündemi 2 

Pandemi Günlerinde Tıp Eğitimi 

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp 

Fakültesi dönem 4 öğrencisi ve 

Türk Tıp Öğrencileri Birliği 

Yerel Birlik Başkanı Batuhan 

Can Kalın ile UÜ Tıp Fakültesi 

dönem 3 öğrencisi ve 

Türk Tıp Öğrencileri Birliği 

Yerel Birlik Başkan Yardımcısı 

Elif Kiy, pandemi günlerinde tıp 

eğitimini ve yaşadıklarını 

anlattı. 

 

 

Sağlık Gündemi 3 

BUÜ Tıp Fakültesi Simülasyon Merkezi Türkiye’ye Model 

Oluyor 

Uludağ 

Üniversitesi (UÜ) 

Tıp Fakültesi 

bünyesinde 

kurulan ve 

Türkiye’de devlet 

üniversiteleri 

arasında ilk olan 

“İyi Hekimlik 

Uygulamaları ve 

Simülasyon 

Merkezi”, tıp 

eğitimi alanında 

model oldu. Birçok tıp fakültesi 

yüksek teknoloji ve altyapıyla kurulan 

UÜ Simülasyon Merkezi’ni örnek 

alarak kendi Simülasyon Merkezi’ni 

kuruyor. 

Uludağ Üniversitesi Tıp Eğitimi 

Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Züleyha 

Alper ve Öğretim Görevlisi Dr. Okan 

Aydın, Sağlık Gündemi Podcasti’nin 

bu bölümünde tıp eğitimi ve eğitim 

teknolojilerini konuştu. Aynı zamanda 

UÜ “İyi Hekimlik Uygulamaları ve 

Simülasyon Merkezi”nin 

koordinasyonunu yürüten Prof. Dr. 

Züleyha Alper ve Dr. Okan Aydın, 

merkezin kuruluş sürecini, geldiği 

aşamayı ve gelecek hedeflerini de 

ayrıntılı biçimde anlattı. 
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Sağlık Gündemi 4  

Hekimlerin Tiyatro Yolculuğu: Parantez Sahnesi 

Bursa Tabip Odası üyesi hekimler 

tarafından 2012 yılında kurulan 

“Parantez Sahnesi”nin muhteşem 

hikayesini ve tiyatro yolculuğunu 

Sağlık Gündemi podcast serimizin bu 

bölümünde sizlerle buluşturmaktan 

mutluluk duyuyoruz… Dr. Yaşar Can 

Bağatırlar öncülüğünde kurulan 

Parantez Sahnesi’nin değerli 

oyuncuları arasında yer alan Aile 

Hekimi Dr. Ersan Taşçı, Aile Hekimi 

Enis Egel, Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Uzmanı Dr. Mehmet 

Karabulut ve Göz Hastalıkları Uzmanı 

Dr. Yelda Ertürk, Parantez 

Sahnesi’nin doğuş hikayesini, 

sahnelenen oyunları ve 

performansları, ilginç hikayelerini, 

şimdi kahkahalarla andıkları 

sürprizleri keyifli ve neşe dolu bir 

sohbetle anlatıyor. Parantez Sahnesi, 

pandemi molası vermiş olsa da 10 

yıla yaklaşan başarı yolculuğunun 

devamında izleyicilerine ve tiyatro 

severlere yeni sürprizler hazırlıyor. 

Ve elbette, Parantez Sahnesi 

kurucuları meslektaşlarına çağrıda 

bulunarak, yoğun iş temposunun 

ardından biraz soluk almak isteyen, 

tiyatroya ilgi duyan herkese 

perdelerinin açık olduğunu 

duyuruyor. 

Sağlık Gündemi 5 

Pandemi Sürecinde Yaşanan Eşitsizlikler 

Bursa Tabip Odası (BTO) Eski 

Başkanı Dr. Güzide Elitez ve 

BTO Genel Sekreteri Dr. 

Ömer Levent Soydinç, Sağlık 

Gündemi Podcasti’nin yeni 

bölümünde pandemi 

sürecinde yaşanan 

eşitsizlikleri konuşuyor. 
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Sağlık Gündemi 6 

Sağlık Emekçilerinin Sorunları ve Talepleri 

Bursa Tabip Odası Sağlık Gündemi 

Podcasti’nin bu bölümünün konuğu 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 

Sendikası (SES) Bursa Şubesi Başkanı 

İrfan Açık, Onur Fidansoy’un 

sorularını yanıtladı ve COVID-19 

pandemisi sürecinde sağlık 

çalışanlarının yaşadıkları sorunları, 

talep ve beklentilerini 

anlattı. 

•İki ayrı zamanda Covid-

19 tedavisi gören İrfan 

Açık, bu süreçte neler 

yaşadı? 

•Pandemi yönetiminde 

yaşanan yanlışlar neler? 

•Sağlık emekçileri hangi 

koşullarda hizmet vermeye 

çalışıyorlar? 

•Sağlık emekçilerinin acil 

talepleri neler? 

•COVID-19 meslek hastalığı neden 

kabul edilmiyor? 

•Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet 

eylemleri neden engellenemiyor? 

•Sağlık emekçilerinin sendikalaşma 

sürecinde hangi baskı ve sorunlar 

yaşanıyor?

 

Sağlık Gündemi 7 

Sağlık Çalışanlarının Sorun ve Beklentileri  

Bursa Tabip Odası (BTO) Sağlık 

Gündemi Podcasti’nin bu bölümünün 

konuğu BTO Genel Sekreteri Dr. 

Ömer Levent Soydinç ile BTO Yönetim 

Kurulu Üyesi ve Aile Hekimi Dr. 

Ayşenur Aydoğan Yentürk oldu. 
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Soydinç ve Yentürk, Bursa Tabip 

Odası’nın yapısı, BTO’nun üyelere ve 

halka verdiği hizmetlerle ilgili bilgiler 

paylaştılar. 

•Aile hekimlerinin çalışma koşulları 

nasıl? 

•Pandemi koşullarında Aile Sağlığı 

Merkezleri nelerle karşılaştı? 

•Pandemide hekim-hasta ilişkileri 

nasıl gelişti? Hangi sorunlar yaşandı? 

•Toplum Sağlığı Merkezleri’nin 

misyonu ne, hangi görevleri yerine 

getiriyor? 

•Aile hekimleri ile BTO bağı nasıl 

artırılabilir? 

•Yasal düzenlemeler Tabip 

Odaları’yla üye ilişkilerini nasıl 

etkiliyor? 

•İktidar, Tabip Odası üyelikleriyle 

ilgili nasıl bir planlama yapıyor? 

 

Sağlık Gündemi 8 

Gebelikte Covid-19 Tedavisi ve Teratojenite 

Bursa Tabip Odası (BTO) Sağlık 

Gündemi Podcasti’nin bu bölümünün 

konukları BTO Başkanı Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan ve Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 

Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sertaç Yılmaz. 

Lisans ve lisansüstü düzeylerinde 

kardiyovasküler sistem farmakolojisi 

ve gebelikte ilaç kullanımı 

konularında dersler veren Yılmaz  

ile BTO Başkanı Türkkan, “Gebelikte 

Covid-19 Tedavisi ve Teratojenite” ile 

ilgili sohbet gerçekleştirdi. 

•Teratojenite nedir? 

•Covid-19’da hangi ilaçlar 

kullanılıyor ve gebelikte bu ilaçlardan 

birisi mi kullanılıyor? 

•Türkiye’da Covid-19 tedavisinde 

sıklıkla kullanılan Favipiravir’in 

gebelerde kullanımında sorun var mı? 

•Gebelik döneminde ilaç kullanırken 

nelere dikkat edilmeli? 

•Aile hekimleri ilaç tedavisine 

başlamadan önce nelere dikkat 

etmeli? 
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Sağlık Gündemi 9 

Dr. Kaya ‘Hekimler Söylüyor’ Projesi’ni Anlatıyor 

Bursa Tabip Odası (BTO) Sağlık 

Gündemi Podcasti’nin bu bölümünün 

konukları Uzm. Dr. Özlem Kaya ve 

BTO eski Başkanı Dr. Güzide Elitez 

oldu. Özlem Kaya ve Güzide Elitez, 

yurdun dört bir yanından müziğe 

gönül vermiş hekimlerin bir araya 

gelerek oluşturduğu, Türkiye ve 

Dünya’da bir benzeri olmayan 

“Hekimler Söylüyor” projesi ve 

albümü üzerine keyifli bir sohbet 

gerçekleştiriyor. 

 

Sağlık Gündemi 10 

‘Kraliçe Shakespeare’ Sahne Alıyor 

Bursa Tabip Odası (BTO) Sağlık 

Gündemi Podcasti’nin bu 

bölümünün konukları Dr. Yaşar 

Can Bağatırlar ve Özlem 

Özkoşar oldu. Dr. Yaşar Can 

Bağatırlar ve Özlem Özkoşar, 

yönetmenliğini birlikte 

üstlendikleri ve 11 Mart 2021 

tarihinde sahne alacak olan 

“Kraliçe Shakespeare” oyunu 

hakkında Onur Fidansoy’un 

sorularını yanıtladılar. 

Özkoşar’ın tek kişilik oyununda 

“erkek egemen bir kültürde 

kadının yaşadığı sıkışmışlığı” 

anlatılıyor. 
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Sağlık Gündemi 11 

Şair Hekimler Geleneksel Şiir Dinletisinde Buluştu 

Bursa Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp 

Bayramı kapsamında organize ettiği 

Geleneksel Şiir Dinletisi bu yıl podcast 

yayınımızla sizlerle buluşuyor. Dr. 

Kenan Ergus, Bursa’daki şair 

hekimleri bu yılki etkinlik kapsamında 

ağırladı. Dr. Hüsamettin Olgun, Dr. 

Betül Yazıcı ve Dr. Metin Tekcan’ın 

şiirlerini okudukları etkinlikte şiir, 

müzik, sanat, Tıp Bayramı ve hekimlik 

üzerine keyifli bir sohbet gerçekleşti. 

 

Sağlık Gündemi 12 

Afetlerde Tıbbi Saha Organizasyonu 

BTO Sağlık Gündemi Podcasti’nin bu 

bölümünün konukları BTO Başkanı 

Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ve Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 

Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim 

Üyesi ve aynı zamanda Arama 

Kurtarma Derneği (AKUT) Türkiye Tıp 

Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa 

Sertaç Yılmaz. Türkkan ve Yılmaz, 

afetlerde tıbbı saha organizasyonu 

üzerine sohbet gerçekleştirdi. 

•AKUT Türkiye Tıp Birimi nasıl 

çalışıyor? 

•AKUT içerisinde ne tür eğitimler 

yapılıyor?  

•Nasıl AKUT gönüllüsü olunur? 
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Sağlık Gündemi 13 

Çocuklarda COVID-19 Hastalığı ve Tedavisi 

Bursa Tabip Odası (BTO) Sağlık 

Gündemi Podcasti’nin bu 

bölümünün konukları Uludağ 

Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi 

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 

Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu ve 

UÜ Tıp Fakültesi Çocuk 

Enfeksiyon Hastalıkları Bilim 

Dalı’ndan Uzm. Dr. Cansu 

Turan.  

•Aileler Covid-19’u diğer 

solunum yolu 

enfeksiyonlarından nasıl ayırt 

edebilirler? 

•Covid-19 tedavisi gören çocuklarda 

kullanılan özel bir ilaç var mı? 

•Çocuklarda görülen MIS-C görülme 

sıklığı nedir, riskleri nelerdir, nelere 

dikkat etmeli? 

•Covid-19 mutasyonları çocukların 

hastalık sıklığını değiştirdi mi? 

•Çocuklar, gebeler ve emziren annelere 

aşı uygulamasında nelere dikkat etmeli? 

•Gebelere yapılan aşı, çocuğu etkiler mi? 

•Covid-19 geçiren ve tedavi gören 

anneler çocuklarını emzirmeye devam 

etmeli mi? 

•Covid-19 sürecinde çocukların 

eğitiminde nasıl bir yol izlenmeli? 

 

Sağlık Gündemi 14 

Türk Müziğinin ‘Hafızası Dr. Derin’in Müzik Yolculuğu 

Bursa Tabip Odası 

(BTO) Sağlık 

Gündemi 

Podcasti’nin bu 

bölümünün 

konukları Dr. 

Murat Derin ve 

BTO eski Başkanı 

Dr. Güzide Elitez 

oldu. 

Bursa İl Sağlık 

Müdürlüğü’nde 

Şube Müdürü olan 

Dr. Murat Derin, aynı zamanda yıllardır 

Bursa Tabip Odası Türk Sanat Müziği 

Korosu'nun şefliğini sürdürüyor. Türk 

müziği alanında plak, ses, video kaydı, 

kitap, fotoğraf ve belge arşivine sahip 

olan Dr. Murat Derin, yaklaşık 15 yıldır 

sözlü tarih 

çalışmaları ve arşiv 

araştırmaları 

yapıyor... Dönem 

dönem araştırma 

ve inceleme 

yazılarını çeşitli 

dergi ve 

gazetelerde de 

yayınlıyor.  

Dr. Güzide Elitez, 

"Müziğin Güzel 

Günlerine 

Yolculuk; İnci Çayırlı'nın Anıları" ve 

“Unutulmaz Şarkıların Bestecisi Erol 

Sayan” isimli iki ayrı anı kitabının da 

yazarı olan Dr. Murat Derin ile Türk ve 

Bursa müziğinin tarihine ilişkin keyifli bir 

söyleşi gerçekleştirdi. 
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Sağlık Gündemi 15 

Pandemi Döneminde Medya Yönetiminin Etkileri 

Bursa Tabip Odası Sağlık 

Gündemi Podcasti’nin bu 

bölümünün konukları BTO 

Başkanı Doç.Dr. Alpaslan 

Türkkan ile Bursa 

Hakimiyet Köşe Yazarı 

Namık Göz oldu. Türkkan 

ve Göz, pandemi 

günlerinde medya ve 

iletişim yönetimi üzerine 

“doğrular ve yanlışları” 

konuştu. 

•Pandemi sürecinde 

medya ve iletişim süreci 

nasıl gerçekleşti? 

•Kamuoyunu bilgilendirmede doğrular 

ve yanlışlar neler oldu? 

•Gazeteciler, hangi kanallardan bilgiye 

ulaşabildi? 

•Toplum, pandemi sürecinin yönetimine 

güven duyuyor mu? 

•TTB ve BTO gibi STK’lar nasıl bir görev 

üstlendi? 

•Aşı süreci nasıl yönetiliyor? 

•Aşı tereddütü neden yaşanıyor? 

•Aşıda hangi ülkeler başarı gösterdi? 

•Bursa’da aşılama oranı ne? 

 

Sağlık Gündemi 16 

BTO, ‘Sürekli Tıp Eğitimi’yle Hekimlerin Yanında 

Bursa Tabip 

Odası (BTO) 

Sağlık Gündemi 

Podcasti’nin bu 

bölümünün 

konuğu BTO 

Sürekli Tıp 

Eğitimi 

Komisyonu 

Başkanı Uzm. 

Dr. Cem Heper 

oldu. 

Onur Fidansoy’un BTO’nun sürekli tıp 

eğitimiyle ilgili sürdürdüğü çalışmaları 

hakkında bilgiler verdi. 

•Sürekli Tıp Eğitimi (STE) Komisyonu nasıl 

çalışıyor; ne tür etkinlikler yapıyor? 

•Pandemi 

döneminde 

eğitim 

çalışmaları nasıl 

gerçekleşiyor? 

•Bugüne kadar 

STE kapsamında 

kaç kitap 

yayınlandı? 

•Multidisipliner 

COVID-19 STE 

kitabı nasıl 

yayınlandı? 

•Komisyon, branş alanlarıyla ilgili hangi 

kitapları hazırlıyor? 

•STE kapsamında gelecek için neler 

planlanıyor? 

•Hangi yeni nesil öğrenme teknikleri 

kullanılmaya başlanacak? 
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Sağlık Gündemi 17 

Veteriner Hekimlik Mesleğinde Bilinmesi Gerekenler 

Bursa Tabip Odası Sağlık Gündemi 

podcastinin bu bölümünün konukları 

Bursa Veteriner Hekimler Odası Genel 

Sekreteri Veteriner Hekim Melike 

Baysal ile Bursa Uludağ Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana 

Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru 

Yalçın, veterinerlik eğitimi, veterinerlik 

mesleği ile ilgili tüm ayrıntıları 

konuşuyor. Özellikle meslek seçimi ve 

tercihte bulunacak öğrencilere 

önerilerde bulunan Melike Baysal ve 

Ebru Yalçın, bilgi ve deneyimleriyle gençlere ışık tutuyor. 

 

Sağlık Gündemi 18 

Eczacılık Mesleğini Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? 

BTO Sağlık Gündemi Podcasti’nin 

bu bölümünün konuğu Bursa Eczacı 

Odası Başkanı Okan Şahin oldu. 

Onur Fidansoy’un sorularını 

yanıtlayan Okan Şahin, eczacılık 

mesleği ile Bursa Eczacı Odası’nın 

faaliyetleri ve meslektaşlarının 

sorunları hakkında bilgiler verdi. 

Şahin, özellikle meslek seçimi 

yapmaya çalışan ve üniversiteli 

olmaya hazırlanan gençlere, 

eczacılık mesleğinin avantajlı ve zorlu yönleri hakkında önemli bilgiler aktardı. 

 

Sağlık Gündemi 19 

Diş Hekimliği Mesleğini Seçerken Bilinmesi Gerekenler 

BTO Sağlık Gündemi Podcast’inin bu 

bölümünün konuğu Bursa Diş Hekimleri 

Odası Başkanı Emel Eroğlu, oldu. Onur 

Fidansoy’un sorularını yanıtlayan Emel 

Eroğlu, diş hekimliği mesleği ile Diş 

Hekimleri Odası’nın faaliyetleri ve 

meslektaşlarının sorunları hakkında 

bilgiler verdi. Diş hekimliği mesleğinin 

dünü ve bugünü hakkında güncel 

bilgiler veren Emel Eroğlu, özellikle meslek seçimi yapmaya çalışan ve üniversiteli olmaya 

hazırlanan gençlere, diş hekimliği mesleğinin avantajlı ve zorlu yönleri hakkında bilgiler 

de aktardı. 
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Sağlık Gündemi 20 

Doç. Dr. Sağlık, Pandemi ve Aşı Sürecini Değerlendirdi 

Bursa Tabip Odası (BTO) Sağlık 

Gündemi Podcasti’nin bu bölümünün 

konuğu Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp 

Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı’ndan Doç. Dr. İmran Sağlık oldu. 

Doç. Dr.İmran Sağlık, BTO Yönetim 

Kurulu Üyesi Dr. Ayşenur Aydoğan 

Yentürk’ün Covid-19 pandemisi ve aşı 

süreciyle ilgili güncel gelişmeler 

hakkında sorularını yanıtladı. 

 

Sağlık Gündemi 21 

Pandemi Döneminde Hastane Yönetimi 

Bursa Tabip Odası (BTO) 

Sağlık Gündemi Podcasti’nin 

bu bölümünün konuğu 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Uzmanı Prof. 

Dr. Aysun Yılmazlar oldu. 

Aynı zamanda sağlıkta kalite 

yönetimi konusunda “iç 

tetkik”, “baş tetkik” ve “ISO 

Kalite” yönetimi uzmanlığı 

olan Prof. Dr. Aysun 

Yılmazlar, COVID-19 pandemisi 

sürecinde hastane yönetiminde yaşanan 

zorluklar ve deneyimlerle ilgili Onur 

Fidansoy’un sorularını yanıtladı. 

Prof. Dr. Aysun Yılmazlar, ayrıca “dijital 

sağlık”, “sağlık hizmetlerinin geleceği” ve 

“hekimlik mesleğinin geleceğine” ilişkin 

görüş ve önerilerini de paylaştı. 

 

Sağlık Gündemi 22 

Prof. Dr. Halis Akalın Tek Çare Aşılamanın Hızlanması 

Bursa Tabip Odası (BTO) Sağlık 

Gündemi Podcasti’inin bu 

bölümünün konuğu Uludağ 

Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi 

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Başkanı Prof. Dr. Emin Halis 

Akalın oldu. Prof. Dr. Emin Halis 

Akalın, Onur Fidansoy’un 

COVID-19 pandemisi, aşılama 

süreci ve aşılarla ilgili yaşanan tereddütlere ilişkin gündeme gelen konuları değerlendirdi. 
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Sağlık Gündemi 23 

Pandemi Döneminde Beslenmede Nelere Dikkat Etmeli? 

Bursa Tabip Odası 

(BTO) Sağlık 

Gündemi 

Podcasti’nin bu 

bölümünün 

konuğu Diyetisyen 

Gözdem Başarır 

İphar oldu.Sinem 

Kadırı’nın 

sorularını 

yanıtlayan 

Gözdem Başarır İphar,  

COVID-19 pandemisi döneminde 

değişen beslenme alışkanlıkları, hızla kilo 

alımı sonrası 

yapılan yanlışlar, 

doğru ve dengeli 

diyet programları 

hakkında bilgiler 

paylaştı.  

Ayrıca Gözdem 

Başarır İphar, aşı 

uygulamalarının 

yoğunlaştığı 

dönemde 

aşı sonrası beslenmede dikkat edilmesi 

gereken ayrıntılara da dikkat çekti. 

 

Sağlık Gündemi 24 

Obezite ve Diyabetle İlgili Merak Edilenler 

Bursa Tabip Odası (BTO) 

Sağlık Gündemi Podcasti’nin 

bu bölümünün konukları 

Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı Endokrinoloji 

ve Metabolizma Hastalıkları 

Bilim Dalı Öğretim Üyeleri 

Prof. Dr. Canan Özyardımcı 

Ersoy, Doç. Dr. Özen Öz Gül 

ve Doç. Dr. Soner Cander 

oldu. Prof. Dr. Canan Özyardımcı Ersoy, Doç. Dr. Özen Öz Gül ve Doç. Dr. Soner Cander, 

sık karşılaşılan ve ilgi çeken obezite ve diyabet hakkında önemli bilgiler paylaştılar. 

 

Sağlık Gündemi 25 

Pandemi Sürecinde Medya Nasıl Bir Sınav Verdi? 

Bursa Tabip Odası (BTO) Sağlık 

Gündemi Podcasti’nin bu 

bölümünün konuğu Bursa 

basınının duayen 

gazetecilerinden Gül Kolaylı 

oldu. Gül Kolaylı, Onur 

Fidansoy’un Covid-19 pandemisi 

döneminde medya ve iletişim 

süreçlerine ilişkin sorularını 

yanıtladı. 
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Sağlık Gündemi 26 

Tıp Öğrencilerinin Pandemide Eğitim ve Beklentileri  

Bursa Tabip Odası (BTO) Sağlık 

Gündemi Podcasti’nin bu 

bölümünün konuğu Bursa 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

6. Sınıf öğrencileri İnt. Dr. Serdar 

Can Yıldırım, İnt. Dr. İlayda 

Özden, İnt. Dr. Ufuk Caniklioğlu 

ve İnt. Dr. İrem Sarmalı oldu. 

Genç doktor adayları Covid-19 

pandemisi döneminde tıp 

eğitimini, yaşadıklarını, gelecek beklentilerini ve mesleklerinin geleceğine ilişkin duygu ve 

düşüncelerini paylaştı. 

 

Sağlık Gündemi 27 

Osteoporoz’un Önemi, Riskleri ve Tedavi Yöntemleri  

Bursa Tabip Odası (BTO) Sağlık 

Gündemi podcast’inin bu bölümünün 

konukları Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

Endokrinoloji ve Metabolizma 

Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim 

Üyeleri Doç. Dr. Özen Öz Gül ve Doç. 

Dr. Soner Cander oldu.Doç. Dr. Özen 

Öz Gül ve Doç. Dr. Soner Cander, 20 

Ekim Dünya Osteoporoz Günü’nde, 

“Osteoporoz (kemik erimesi) nedir? 

Neden önemlidir? Riskleri nedir? Nasıl tedavi edilir ve yapılması gerekenleri” konuştular. 

 

Sağlık Gündemi 28 

Eylem çağrısı: Emek Bizim Söz Bizim! 

Bursa Tabip Odası (BTO) Sağlık 

Gündemi Podcasti’nin bu 

bölümünün konukları Türk 

Tabipleri Birliği (TTB) Merkez 

Konseyi Üyeleri Dr. Kazım 

Doğan Eroğulları ve Dr. Onur 

Naci Karahancı oldu. TTB’nin 

başlattığı “Emek Bizim Söz Bizim” 

eylemlilik süreci, hekimlerin 

yaşadıkları sorunlar ve talepleri 

hakkında bilgiler veren Eroğulları ve Karahancı, tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve 

yurttaşları 23 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’dan başlayıp 27 Kasım’da Ankara’da sona 

erecek “Beyaz Yürüyüş”e katılmaya ve destek vermeye çağırdılar. 
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Sağlık Gündemi 29 

Aile Hekimlerinin Sorunları ve Beklentileri Neler? 

Bursa Tabip Odası (BTO) Sağlık 

Gündemi Podcasti’  nin bu 

bölümünün konukları Uludağ 

Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

Başkanı Prof. Dr. Yeşim Uncu ile 

UÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 

Anabilim Dalı Arş. Gör. Uzm. Dr. 

Dilara Övün Balıkoğlu oldu. Prof. 

Dr. Yeşim Uncu ve Uzm. Dr. 

Dilara Övün Balıkoğlu, bu bölümümüzde aile hekimliğiyle ilgili her şeyi konuşuyor.  

 

Sağlık Gündemi 30 

Asistan hekimler sorun ve beklentilerini anlatıyor 

Bursa Tabip Odası (BTO) Sağlık Gündemi 

Podcasti’nin bu bölümünün konukları 

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi 

Acil Tıp Anabilim Dalı’ndan Asistan 

Hekim Dr. Doğu Turna ile Dokuz Eylül 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı’ndan Asistan 

Hekim Dr. Ali Rıza Karabulut oldu.Dr. 

Doğu Turna ve Dr. Ali Rıza Karabulut, 

özellikle Ankara Şehir Hastanesi’nde 

görevli Asistan Hekim Dr. Rümeysa Berin 

Şen’in uzun nöbet görevinden sonra özel 

aracıyla evine dönerken geçirdiği trafik 

kazasında yaşamını yitirmesinden sonra 

yeniden gündeme gelen asistan 

hekimlerin çalışma koşularını, sorunlarını 

ve çözüm önerilerini konuştular. 

 

Sağlık Gündemi 31 

Dünyayı Alarma Geçiren Varyant: Omicron 

Bursa Tabip Odası (BTO) Sağlık 

Gündemi Podcasti’nin bu bölümünün 

konuğu Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp 

Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Yılmaz 

oldu. Prof. Dr. Emel Yılmaz, Covid-19 

pandemisi ve son olarak Dünya’yı 

yeniden alarma geçiren “Omicron 

Varyantı” hakkında Onur Fidansoy’un 

sorularını yanıtladı. 
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Sağlık Gündemi 32 

BTO’dan Sürekli Tıp Eğitimi İçin Yeni Kitaplar 

Bursa Tabip Odası (BTO) Sağlık 

Gündemi Podcasti’nin bu 

bölümünün konuğu Bursa Tabip 

Odası Sürekli Tıp Eğitimi 

Komisyonu Başkanı Kardiyoloji 

Uzmanı Dr. Cem Heper oldu. 

Onur Fidansoy’un sorularını 

yanıtlayan Dr. Cem Heper, BTO 

Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu’nun 

öncülüğünde yayınlanan kitap 

serisi hakkında bilgiler verdi. 

•Yayını tamamlanan Hematoloji, 

Endokrinoloji ve Kardiyoloji kitapları ile 

yakında yayını gerçekleşecek Farmakoloji 

kitabının kapsamında neler var? 

•Kitapların Türkiye’deki tıp eğitimi için 

anlamı ve önemi ne? 

•Sırada hangi kitaplar var? 

•Hazırlıkları süren ve akademik, bilimsel 

çalışmaların yayınlanacağı yeni web sitesi 

nasıl bir misyon üstlenecek? 

•BTO Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu 

başka hangi çalışmaları yürütüyor? 

 

Sağlık Gündemi 33 

Acil Tıp Eğitimi ve Türkiye’nin Acil Servis Gerçeği 

Bursa Tabip Odası Sağlık Gündemi 

Podcasti’nin bu bölümünün 

konuğu BUÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Şule Akköse Aydın oldu. Onur 

Fidansoy’un sorularını yanıtlayan 

Prof. Dr. Şule Akköse Aydın, acil tıp 

eğitimi, acil servislerde yaşanan 

sorunlar ve hekimlerin yaşadıkları 

genel sorunlar hakkında bilgiler 

verdi. 

 

Sağlık Gündemi 34 

Çocuk ve Genç Psikiyatrisi 

Bursa Tabip Odası (BTO) Sağlık Gündemi 

Podcasti’nin bu bölümünün konuğu Çocuk 

ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Cengiz 

Albayrak oldu. Dr. Cengiz Albayrak, Onur 

Fidansoy’un sorularını yanıtladı.  
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Sağlık Gündemi 35 

Hekimler Hakları İçin Beyaz G(ö)reve Hazırlanıyor 

Bursa Tabip Odası (BTO) 

Sağlık Gündemi 

Podcasti’nin bu 

bölümünün konuğu BTO 

Eski Başkanlarından 

Uzm. Dr. Candan 

Coşkun oldu. Onur 

Fidansoy’un sorularını 

yanıtlayan Dr. Candan 

Coşkun, hekimlerin 

yaşadıkları sorunları dile 

getirerek, 26 Ocak 

2022’de başlayan “Beyaz 

Nöbet” eylemlilik süreci hakkında önemli 

mesajlar verdi.  

Dr. Candan Coşkun, hekimlerin 4 Şubat 

2022’de yasal düzenleme için TBMM’de 

olacağını, seslerinin duyulmamasıve 

taleplerinin kabul edilmemesi 

durumunda 8 Şubat 2022’de “Haklarımız 

İçin G(ö)revdeyiz” sloganıyla bir günlük 

hizmet sunmayacaklarını söyledi. 

 

Sağlık Gündemi 36 

Hekimler Neden İş Bıraktı? 

Bursa Tabip 

Odası (BTO) 

Sağlık Gündemi 

Podcasti’nin bu 

bölümünün 

konukları BTO 

Genel Sekreteri 

Ömer Levent 

Soydinç ve BTO 

Yönetim Kurulu 

Üyesi Ayşenur 

Aydoğan Yentürk 

oldu. 

Soydinç ve 

Yentürk, Türk 

Tabipleri Birliği’nin (TTB) hekimlerin 

hakları için başlattığı eylemlilik sürecini 

ve gündeme gelen talepleri 

değerlendirdiler. 

Aile Hekimleri Dernekleri 

Federasyonu’nun öncülüğünde 16-18 

Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşen “iş 

bırakma” eylemini ve gerekçelerini de 

anlatan Ömer Levent Soydinç ve Ayşenur 

Aydoğan Yentürk, sağlıkta büyük bir 

soruna dönüşen şiddet konusunu da tüm 

boyutlarıyla konuştu. 

Ayrıca Soydinç ve Yentürk, Sağlık 

Bakanlığı’nın yayınladığı “Uzaktan Sağlık 

Hizmeti Yönetmeliği”ne ilişkin 

değerlendirmede bulundular. 
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Sağlık Gündemi 37 

Tıp Öğrencilerinin Müzik Yolculuğu 

Bursa Tabip Odası (BTO) Sağlık Gündemi 

Podcasti’nin bu bölümünün konukları 

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi 4. 

Sınıf öğrencileri Berkan Kara ve Eralp 

Hacızade oldu. 

Baterist Berkan Kara ve Gitarist Eralp 

Hacızade, tıp eğitimiyle kesişen müzik 

yolculuklarının hikayesini anlatıyor. Tıp 

gibi ağır bir eğitimle müziği nasıl bir 

arada götürdüklerini, fakültede kurulup 

hızla büyüyen müzik topluluklarını ve 

gelecek hedeflerini anlatan Berkan Kara 

ve Eralp Hacızade, 14 Mart Tıp Bayramı 

kapsamında 13 ve 14 Mart tarihlerinde 

BAOB ve UÜ Mete Cengiz Konferans 

Salonu’nda verecekleri konserlere katılım 

için çağrıda bulundular. 

Sağlık Gündemi 38 

Tabip Odalarının Dünü, Bugünü ve Yarını 

BTO Sağlık Gündemi 

Podcasti’nin bu bölümünün 

konukları Bursa Tabip Odası 

eski dönem Başkanları Dr. 

Güzide Elitez ve Dr. Bülent 

Aslanhan oldu. Elitez ve 

Aslanhan, Tabip Odalarının 

dünü, bugünü ve yarınını 

konuştular. Sağlıkta son 20 

yılda yaşanan dönüşüm 

politikalarını, Tabip 

Odalarıyla hekimler 

arasındaki iletişimi ve Tabip 

Odalarının geleceğe dönük misyonunu 

değerlendirdiler. 
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Sağlık Gündemi 39 

Sağlık, Türkiye’de Hekimler ve Bursa Tabip Odası

Bursa Tabip Odası Sağlık Gündemi 

podcast’inin bu bölümünün konukları 

Bursa Tabip Odası eski dönem Başkanları 

Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Dr. Ertuğrul 

Aydın oldu. Hekimlik, sağlık, Bursa Tabip 

Odası, Türkiye’de hekimler ve Türk 

Tabipleri Birliği’yle ilgili sohbet eden 

Kayıhan Pala ve Ertuğrul Aydın, ayrıca 

sağlık sistemindeki dönüşümü, 

hekimlerin bu süreçten nasıl 

etkilendiğini, hekimlerin bir arada olması 

ve örgütlenmesinin önemini, özellikle 

genç hekimler arasında yurtdışına gitme 

eğiliminin yaygınlaşmasını ve yaklaşan 

Bursa Tabip Odası seçimini 

değerlendirdiler. “Sağlık Gündemi” 

podcast’ini Spotify, Google Podcasts, 

Apple Podcasts, Deezer gibi podcast 

platformlarının yanı sıra 

www.bto.org.tr/podcast adresinden de 

takip edebilir ve dinleyebilirsiniz. 
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COVID-19’un meslek hastalığı 

sayılması için başlatılan 

kampanya kapsamında, hem 

Bursa Akademik Odalar Birliği 

binasına hem de Nilüfer ve 

Mudanya Belediyelerinin dijital 

ve geleneksel billboardlarına 

ilanlar astık. 
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Bursa Tabip Odası’nın Türk Tabipleri 

Birliği’nin başlattığı BÜYÜK G(ö)REV 

eylemlerinin Bursa’daki düzenleyicisi  

 

oldu. Bu kapsamda Nilüfer’de bulunan 

ekranlarda ‘BÜYÜK G(ö)REV’ görselleri 

bir hafta boyunca sergilendi. 
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İlk COVID-19 Multidisipliner Sürekli Tıp Eğitimi Kitabı 

Bursa Tabip Odası, 52 bilim insanı 

tarafından hazırlanan Sürekli Tıp 

Eğitimi Pandemi kitabını yayımladı. 

Bursa Tabip Odası’nın  

çalışmasıyla bir araya gelen bilim 

insanları, bugüne kadar alanında 

yayınlanmış ilk multidisipliner  

sürekli tıp eğitimi kitabına imza attı.  

2018-2020 döneminde 

hazırlanarak yayımlanan kitap, 

2020-2021 döneminde geniş 

kitlelere ulaştırılarak, dağıtımı 

yapıldı. 

COVID-19 Multidisipliner Sürekli 

Tıp Eğitimi kitabı, aynı zamanda 

COVID-19’a dair bugüne kadar 

yazılmış en kapsamlı kitaplardan biri 

olma özelliğini taşıyor. 

Temmuz ayının ikinci yarısı itibarıyla 

dünya çapında 15 milyondan fazla 

kişinin hastalanmasına ve 600 

binden fazla kişinin yaşamını 

yitirmesine yol açan COVID-19 

hastalığı ile ilgili tıbbi bilgilerini 

hekimlerle buluşturma amacını 

taşıyan kitabın editörlüğünü Bursa 

Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi 

Komisyonu Başkanı Dr. Cem Heper 

yaptı. 
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Klinik Pratikte 

Nefrolojik Hastalıklara 

Yaklaşım 

Bursa Tabip Odası, Sürekli Tıp 

Eğitimi yayınlarını sürdürüyor. 

Klinik Pratikte Nefrolojik 

Hastalıklara Yaklaşım – Sürekli Tıp 

Eğitimi Kitabı, Odamızın web 

sitesinde yayınladı. Editörlüğünü 

Prof. Dr. Alparslan Ersoy’un yaptığı 

kitaba 26 akademisyen katkı 

sağladı. 

 

 

 

 

 

 

Klinik Pratikte 

Endokrinolojik 

ve Metabolik 

Hastalıklara Yaklaşım 

Bursa Tabip Odası Sürekli tıp 

Eğitimi Komisyonu, Klinik Pratikte 

Endokrinolojik ve Metabolik 

Hastalıklara Yaklaşım isimli yeni 

kitabı yayınlandı. Kitabın 

editörlüğünü Prof. Dr. Canan 

Özyardımcı Ersoy yaptı. 
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Klinik Pratikte 

Hematolojik 

Hastalıklara 

Yaklaşım 

Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp 

Eğitimi Komisyonu’nun 

öncülüğünde çıkarılan Sürekli Tıp 

Eğitimi Kitapları’na bir yenisi daha 

eklendi. Klinik Pratikte 

Hematolojik Hastalıklara Yaklaşım 

kitabı Aralık 2021 tarihinde 

yayınlandı. Kitabın editörlüğünü  

  

 

 

 

 

 

Kardiyoloji 1 - 2 

2 ciltten oluşan Kardiyoloji kitabı, 

Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp 

Eğitimi Komisyonu’nun 

öncülüğünde biraraya gelen 

hekim ve akademisyenlerin 

çabasıyla yayınlandı. Kitabın 

editörlüklerini Cem Heper ve 

Selma Kenar Tiryakioğlu üstlendi.  
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Advers (Ters) İlaç 

Reaksiyonları: Önemi, 

Risk Faktörleri Ve 

Önleme Stratejileri 

Prof. Dr. R. Levent Büyükuysal’ın 

hazırladığı ve editörlüğünü Prof. Dr. 

İsmail Hakkı Ulus ile Prof. Dr. Kevser 

Erol’un yaptığı Advers (Ters) İlaç 

Reaksiyonları: Önemi, Risk Faktörleri Ve 

Önleme Stratejileri kitabı bto.org.tr’de 

yayına girdi.  

 

 

 

 

 

 

Mevsimlik Tarım İşçileri 

Yaşam Koşulları 

Değerlendirme Raporu 

Bursa Karacabey’de ziyaret ettiğimiz, 

mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı, 

kamplardan edindiğimiz izlenimleri, 

şahit olduğumuz sorunları ve çözüm 

önerilerimizi bu kitapçıkta bir araya 

getirdik. 16 Haziran’da gerçekleştirilen 

ziyaretin sonrasında hazırlanan 

raporda, kamp alanlarında yaşam 

koşullarının zorluğu birinci elden 

görüldü. 
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Prof. Dr. Hamdi Aytekin ve Halk Sağlığı Sempozyumu 

Bursa Tabip Odası ve Bursa 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın 4 

Aralık 2021 tarihinde ortaklaşa 

gerçekleştirdiği Prof. Dr. Hamdi 

Aytekin ve Halk Sağlığı 

Sempozyumu kitaplaştırıldı. 

Kitap, Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, 

Prof. Dr. Kayıhan Pala,  Prof. Dr. 

Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr. Feride 

Aksu Tanık, Prof. Dr. Necati 

Dedeoğlu, Prof. Dr. Çağatay 

Güler ve Dr. Eriş Bilaloğlu’nun 

sempozyumda  

gerçekleştirdikleri sunumlardan 

meydana geliyor.
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Hekimce Bakış’ın 100, 101, 102 ve 

103’üncü sayıları yayınlandı 
Bursa Tabip Odası, ilk sayısı 1987 yılında 

çıkan ve o günden bugüne yayım 

hayatını sürdüren Hekimce Bakış’ın, 

2020-2022 tarihleri arasında 100, 101, 

102 ve 103’üncü sayılarını çıkardı. 

COVID-19, 14 Mart Tıp Bayramı ve çevre 

temalarının işlendiği dergimiz, yine 

zengin bir içerikle çıkarken, yıllardır 

devam etmekte olan geleneği 

sürdürmekten onur duyuyoruz.
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Bursa Tabip Odası, Intern Hekim Eğitimleri’ne 2020-2022 yıllarında da devam etti. BTO 

Genel Sekreteri Dr. Ömer Levent Soydinç, Dr. Güzide Elitez ve Av. Nilgün Berk, intern 

hekimlerin merak ettiği konuları anlattı.  

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde bulunan Türkan Saylan Toplantı Salonu’nda 

gerçekleştirilen eğitimlerde, Türk Tabipleri Birliği ve Bursa Tabip Odası’nın işleyişi ve 

işlevi, hekimlerim karşılaşabileceği sorunlara karşı yapılabilecekler ve sahada hekimlik 

hakkında önemli bilgiler aktarıldı.  
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Bursa Tabip Odası ve Bursa Felsefe 

Kulubü’nün ortaklaşana organize ettiği 

Felsefe Konferansları çevrimiçi olarak 

gerçekleştirildi.  

Kolaylaştırıcı görevlerini Prof. 

Dr. İbrahim Hızalan ve Dr. 

Yelda Ertürk’ün gerçekleştirdiği 

etkinliklerde Prof. Dr. Nami 

Başer, Prof. Dr. Şafak Ural, 

Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan 

ve Prof. Dr. Zehregül Aşkın gibi 

isimler konuk olurken, felsefe 

ve hayat üzerine önemli konuşmalar 

gerçekleştiriliyor. 2021 yılında başlayan 

Felsefe Konferansları bu dönemde altı 

kez gerçekleştirildi, konferanslar 2022 

yılında da devam ediyor.
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Bursa Tabip Odası, özellikle pandeminin 

etkili olduğu dönemde pek çok çevrimiçi 

etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinliklerde, 

mesleki gelişim, eğitim, sahada hekimlik, 

tıp eğitimi gibi bir çok konu ele alınırken, 

sanat ve kültür gibi konular da işlendi.  
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18 AĞUSTOS 2020 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dekanlığı’nın kutlama ziyareti 

Bursa Uludağ Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Ekrem Kaya, Dekan 

Yardımcıları Prof. Dr. 

Barbaros Oral ve Doç. Dr. 

Melda Payaslıoğlu 18 

Ağustos 2020 Salı günü 

Bursa Tabip Odası Başkanı 

Doç. Dr. Alpaslan 

Türkkan’a kutlama 

ziyaretinde bulundu. 

 

20 AĞUSTOS 2020 

Bursa Eczacı 

Odası kutlama 

ziyareti 

Bursa Eczacı Odası 

Yönetim Kurulu 20 

Ağustos 2020 

tarihinde, göreve 

başlayan Bursa Tabip 

Odası Yönetim 

Kurulunu ziyaret 

ederek başarılar 

diledi. 

 

20 AĞUSTOS 2020 

KESK kutlama ziyareti 

KESK Bursa Şubeler Platformu 20 

Ağustos 2020 tarihinde Bursa Tabip 

Odası Yönetim Kurulunu ziyaret 

ederek başarı dileklerini iletti. 
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1 EKİM 2020 

Nilüfer Kent Konseyi’nden 

Türkkan’a ziyaret 

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan 

Binbaş ve Genel Sekreter Emre Karagöz, 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan’ı ziyaret etti. Bu nazik 

ziyaretlerinden dolayı kendilerine 

teşekkür ediyoruz. 

 

 

6 EKİM 2020 

Veteriner Hekimler ve 

Tabip Odası ortak 

hareket edecek 

Bursa Veteriner Hekimler Odası 

Genel Sekreteri Melike Baysal, 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. 

Dr. Alpaslan Türkkan’ı ziyaretti etti. 

Ziyarette iki odanın ortak hareket 

etmesinin önemi görüşüldü. Melike 

Baysal COVİD-19 gibi zoonotik 

hastalıklarla birlikte mücadele 

edilmesi gerektiğini vurguladı. 

Gelecek dönemde ‘Tek Sağlık’ kavramı üzerinde yoğunlaşma konusunda uzlaşıldı. 

 

21 EKİM 2020 

Nilüfer Belediyesi’ne  

teşekkür ziyareti 

Bursa Tabip Odası Başkanı 

Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, 

Nilüfer Belediye Başkanı 

Turgay Erdem’i ziyaret etti. 

Türkkan, pandemi sürecinde 

Nilüfer Belediyesi’nin sağlık 

çalışanlarına sağladığı 

yardımlar için teşekkür etti. 
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18 ARALIK 2020 

Bursa Tabip Odası 

taleplerini  

İl Sağlık Müdürü’ne 

iletti 

Bursa Tabip Odası göreve 

atanan Bursa İl Sağlık Müdür 

Fevzi Yavuzyılmaz'ı ziyaret 

ederek, taleplerini iletti. 

 

 

 

18 OCAK 2021 

CHP Bursa Milletvekili 

Aydın’dan BTO’ya 

ziyaret 

CHP Bursa Milletvekili Erkan 

Aydın, Odamızı ziyaret ederek 

BTO Başkanı Doç. Dr. Alpaslan 

Türkkan ile COVID-19 

pandemisinin güncel seyri ve 

aşılama çalışmaları ile ilgili görüş 

alışverişinde bulundu. 

 

 

 

15 MART 2021 

Vergi Denetim 

Kurulu’ndan ziyaret 

Vergi Denetim Kurulu Bursa 

Grup Başkanı Cafer Durmuş ve 

heyeti, 14 Mart Tıp Bayramı’nı 

tebrik etmek amacıyla Bursa 

Tabip Odası’na bir ziyarette 

bulundu. BTO Başkanı Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan’ın ağırladığı 

heyetin ziyaretinde, hekimlerin 

vergi konusunda maruz kaldığı 

zorluklar konuşuldu.  
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16 MART 2021 

HASUDER Odamızı ziyaret etti 

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği 

(HASUDER) Öğrenci Çalışma Grubu 

üyeleri Bursa Tabip Odası’na bir ziyaret 

gerçekleştirdi. Öğrenci Çalışma Grubu 

üyeleri Bahadır Haytabey ve Mahmut 

Eren Gültekin’i BTO Başkanı Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan ve TTB Kongre 

Delegeleri Çetin Tor ve Güzide Elitez 

ağırladı. 

 

19 MART 2021 

TTB Merkez Konseyi Odamızı ziyaret etti 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı 

ve Konsey Üyeleri odamızı ziyaret etti. 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan ve yönetim kurulu 

üyelerinin bulunduğu ziyarette, TTB 

Merkez Konseyi’ne bir sunum 

gerçekleştiren BTO Genel Sekreteri Ömer 

Levent Soydinç, Bursa’da gerçekleştirilen 

faaliyetler hakkında bilgi verdi. 
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14 NİSAN 2021 

Bursa Aile Hekimliği Derneği’nin yeni yönetimini ziyaret ettik 

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, 

Genel Sekreter Dr. Ömer Levent  

Soydinç, Sayman Dr. Yücel Bender ve 

Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Abdullah 

Karadağ, Bursa Aile Hekimliği 

Derneği’ne bir ziyaret  

gerçekleştirdi.

 

6 AĞUSTOS 2021 

KESK heyeti Odamızı ziyaret etti 

Kamu Emekçileri Sendikası 

Konfederasyonu (KESK) heyeti, 6 

Ağustos’ta, Bursa Tabip Odası’na konuk 

oldu. Heyeti, BTO Genel Sekreteri Dr. 

Ömer Levent Soydinç, Yönetim Kurulu 

Üyeleri Dr. Abdullah Karadağ ve Dr. 

Yücel Bender ile beraber Büyük Kongre 

Delegesi Dr. Alper Akın ağırladı. KESK 

Genel Sekreteri Şenol Köksal, Eğitim-SEN 

MYK üyesi Arzunur Şimşek, TÜM-BEL-

SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Tarım 

ORKAM-SEN MYK üyesi Erdoğan Ber ve 

KESK Şubeler Platformu, Şube Başkanları 

ve Yürütme Kurulu üyelerinin bulunduğu 

ziyarette, toplumsal ve mesleki sorunların 

çözülmesi konusunda ortak hareket 

edilmesi gerektiği vurgulandı. 
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7 EKİM 2021 

Bursa Eczacı Odası’na kutlama ziyareti 

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu 7 

Ekim 2021 tarihinde, göreve başlayan 

Bursa Eczacı Odası Yönetim Kurulunu 

ziyaret ederek başarılar diledi. 

 

 

7 EKİM 2021 

Özel VM Medicalpark Bursa Hastanesi’ndeki 

meslektaşlarımızı ziyaret ettik 

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Genel 

Sekreteri Dr. Ömer Levent Soydinç ve 

Yönetim Kurulu üyesi Dr. Abdullah 

Karadağ 7 Ekim 2021 tarihinde Özel VM 

Medicalpark Bursa Hastanesinde görev 

yapan meslektaşlarımızı ziyaret etti.  
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12 KASIM 2021 

Tabip Odası’ndan ÇEK’e tebrik ziyareti 

Bursa Tabip Odası, Çağdaş Eğitim 

Kooperatifi’nde başkanlık görevine 

seçilen Dr. Müfit Parlak’a tebrik ziyareti 

gerçekleştirdi. BTO Başkanı Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan’la beraber, Dr. Günhur 

Başıbüyük, Dr. Ertuğrul Aydın, Dr. Alper 

Tunga Türkbayrak, Dr. Yücel Bender ve 

Dr. Çetin Tor da ziyarette hazır bulundu. 

BTO heyeti, ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı 

Dr. Müfit Parlak’a tebriklerini iletirken, 

eğitim ve sağlık alanlarındaki konularda 

görüş alışverişinde bulundular. Dr. Parlak 

ise ÇEK’in büyük emeklerle kurulduğunu 

ve bugünlere geldiğini belirterek, Bursa 

Tabip Odası heyetine ziyaretleri için 

teşekkürlerini iletti.  

5 OCAK 2022 

BTO’dan Bursa Barosu Başkanı Altun’a Teşekkür Plaketi 

BTO Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, 

Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yücel Bender 

ve Av. Nilgün Berk, Bursa Barosu’nun 

Bursa Adliyesi’nde bulunan bürosunda 

Başkan Gürkan Altun’u ziyaret etti. 

Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye 

Barolar Birliği Başkanlığı seçimlerinde ipi 

göğüsleyen Erinç Sağkan’ın listesinde 

bulunan Gürkan Altun, önümüzdeki 

günlerde Bursa Barosu’ndaki görevinden 

istifa edecek.  

Öncesinde kendisini ziyaret eden BTO 

heyeti, Başkan Altun’a odamıza sağladığı 

destek ve katkılar nedeniyle bir plaket 

takdim ederken yeni görevinde de 

başarılar diledi.
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23 ŞUBAT 2022 

BTO, Eczacılar Kooperatifi ile Tıp Öğrencilerini Biraraya Getirdi 

Bursa Tabip Odası, Bursa Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile 

Bursa Eczacılar Kooperatifi’ni (BEK) 

biraraya getirdi. Bursa Akademik Odalar 

Birliği Yerleşkesi’nde bulunan Bursa 

Tabip Odası’nda, Tıp Fakültesi 3’üncü ve 

6’ncı sınıf öğrencileri, 

BEK Pazarlama Direktörü Metin Çıral, İş 

ve Hizmet Geliştirme Müdürü Murat Biliz, 

Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi 

Müdürü Fatma Korkmaz Filiz ve Müşteri 

Deneyimi Uzmanı Esra Atmaca Aslan’la 

bir araya geldi. 

20 OCAK 2022 

Odalardan ve Sendikalardan Hekimlere Destek Ziyareti

Bursa’nın meslek örgütleri ve sendikaları, 

son günlerde yaşanan şiddet olayları, 

hak mağrumiyetleri ve verilen sözleri 

yerine getirilmeyen hekimlerin yanında 

olduklarını göstermek için Bursa Tabip 

Odası’nı ziyaret etti. Bursa Tabip Odası 

Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ve 

Genel Sekreter Dr. Ömer Levent 

Soydinç’in ağırladığı ziyarette, Bursa 

Barosu Başkanı Metin Öztosun, Bursa 

Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin, Tarım 

Orkam-Sen Bursa Şube Başkanı Fikret 

Gizir ve şube yönetim kurulu üyesi Kasım 

Hanik, Yapıyol-SEN Bursa Şube Başkanı 

ve KESK dönem sözcüsü Okan Okumuş, 

Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri 

(ESM) Bursa Şube Başkanı Uğur Üçöz, 

Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 

Genel Sekreteri ve TMMOBB İKK 

Sekreteri Ferudun Tetik, Büro Emekçileri 

Sendikası (BES) Bursa Şube Başkanı 

Nuriye Aydemir, Eğitim-SEN Bursa Şube 

Başkanı Yüksel Bayraktar, Peyzaj 

Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı 

Necla Yörüklü ve Tümtis Bursa şube 

başkanı Özdemir Aslan bulundu. 
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10 ŞUBAT 2022 

TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ziyaret edildi  

Başkan Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’ın da 

eşlik ettiği Bursa Tabip Odası heyeti 

TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa 

Şubesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Ziyarette odalar arası dayanışmaya 

dikkat çekilirken, Doç. Dr. Türkkan, Bursa 

Şube Başkanı Murat İlkme’ye başarılar 

diledi.

 

18 ŞUBAT 2022 

Deva Partisi Bursa İl Başkanlığı’ndan Odamıza Ziyaret 

Deva Partisi Başkan Yardımcısı Medeni 

Yılmaz, Kurucular Kurulu üyesi Cennet 

Uslu ve İl Başkanı Serkan Özgöz, 

Odamızı ziyaret etti. Bursa Tabip Odası 

Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’ın ev 

sahipliği yaptığı ziyarette, görüş 

alışverişinde bulunuldu. 
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13 MART 2022 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi yeni yönetim 

kurulu ziyaret edildi. 

Bursa Tabip Odası heyeti, Ziraat 

Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin 

yeni yönetimi ziyaret etti. BTO 

Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan 

yeni yönetimi tebrik ederek başarılar 

diledi. 

 

14 MART 2022 

Nilüfer Belediyesi 

Odamızı Ziyaret Etti 

Nilüfer Belediye Başkanı 

Turgay Erdem 14 Mart Tıp 

Bayramı’nda sağlık 

çalışanlarını kutlamak üzere 

Bursa Tabip Odası’nı ziyaret 

etti. Bursa Tabip Odası 

Başkanı Doç. Dr. Alpaslan 

Türkkan ve oda yönetimi ile 

bir araya gelen Başkan 

Erdem, Bursa Tabip Odası 

nezdinde tüm sağlık 

çalışanlarının 14 Mart Tıp 

Bayramı’nı kutladı.
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 Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu  

2020-2022 Çalışma Raporu 

Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu 25-26 Temmuz 2020 tarihinde yapılan 

Seçimli Olağan Genel Kurulu’nun ardından 04 Ağustos 2020 tarihinde ilk toplantısını 

yaptı. Toplantıda Dr. Cem Heper başkan, Dr. Canan Kahraman Sekreter, Prof.Dr. Safiye 

Helvacı, Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Dr. Bülent Kavuşturan ve Dr. Cem Yalçın üye olarak 

görev dağılımı yapıldı.  

Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu 2020-2022 döneminde (04 Ağustos 2020, 16 Eylül 2020, 

14 Ekim 2020, 12 Kasım 2020, 09 Aralık 2020 13 Ocak 2021, 10 Şubat 2021, 25 Mart 

2021, 23 Nisan 2021, 25 Mayıs 2021, 08 Haziran 2021, 28 Temmuz 2021, 18 Ağustos 

2021, 22 Eylül 2021, 20 Ekim 2021, 09 Aralık 2021, 18 Ocak 2022, 22 Şubat 2022 ve 

03 Mart 2022)  19 kez komisyon toplantısı gerçekleştirdi.   

Komisyon toplantılarında 2020-2022 dönemi Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerinde ele 

alınacak konuların belirlenmesi amacıyla üyelerden sms ve elektronik posta yoluyla görüş 

istendi. Üyelerden gelen öneriler doğrultusunda 2020-2022 eğitim dönemi etkinlik 

programı belirlendi. Bütün hekimlere yönelik dijital STE programlarının hazırlanması 

amacıyla STE Uzmanlık Kurulları kuruldu. Alanında uzman 

hekimlerin editörlüğünde Sürekli Tıp Eğitimi e-kitaplarının 

bir kısmı tamamlanarak yayınlandı. Bir kısmının çalışmaları 

başlatılmış olup, dönemimizde tamamlanamamış ve 

yayınlanmaları gelecek döneme bırakılmıştır.  

Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Başkanı Dr. Cem Heper 

Bursa Tabip Odası Sağlık Gündemi podcast yayınına 

katılarak BTO Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu’nun 

öncülüğünde yayınlanan kitap serisi hakkında bilgiler 

verdi. Sürekli Tıp Eğitimi e-kitaplarında destek veren editör 

ve yazarlara 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 

etkinlikte teşekkür belgeleri takdim edildi.  

Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklere katılan konuşmacıların 

sunumlarından oluşan “2020-2022 Meslek Sevgisi Dönem 

Kitabı” çıkartılmasına karar verildi. Sürekli Tıp Eğitimi web 

sayfası “ste.org.tr” alan adı alınmasına karar verildi.  
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Sürekli Tıp Eğitimi E-Kitapları 

➢ 2020 Ağustos ayı içerisinde Dr. Cem Heper’in 

editörlüğünde “Multidisipliner COVID-19” isimli kitap 

çıkartıldı. 

➢ 2021 Nisan ayı içerisinde Prof. Dr. Alparslan Ersoy’un 

editörlüğünde “Klinik Pratikte Nefrolojik Hastalıklara 

Yaklaşım” isimli kitap web sayfasında yayınlandı. 

➢ 2021 Temmuz ayı içerisinde Prof. Dr. Canan 

Özyardıncı Ersoy’un editörlüğünde “Klinik Pratikte 

Endokrinolojik ve Metabolik Hastalıklara Yaklaşım” isimli 

kitap web sayfasında yayınlandı. 

➢ 2021 Aralık ayı içerisinde Doç. Dr. Vildan Özkocaman 

ve Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş’ın editörlüğünde “Klinik 

Pratik’te Hematolojik Hastalıklara Yaklaşım” isimli kitap 

web sayfasında yayınlandı. 

➢ 2022 Ocak ayı içerisinde Doç. Dr. Selma Kenar 

Tiryakioğlu ve Dr. Cem Heper’in editörlüğünde 

“Kardiyoloji” isimli kitap web sayfasında yayınlandı. 

➢ 2022 Ocak ayı içerisinde Prof. Dr. Kevser Erol ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus’un 

editörlüğünde “Advers (Ters) İlaç Reaksiyonları: Önemi, Risk Faktörleri Ve Önleme 

Stratejileri” isimli kitap web sayfasında yayınlandı. 

Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 

➢ Prof. Dr. Barbaros Oral’ın konuşmacı olarak katıldığı “SARS-CoV-2 Aşıları” konulu 

STE etkinliği 28 Ocak 2021 Perşembe günü online olarak gerçekleştirildi. 

 

➢ Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Karadağ’ın yaptığı, Doç. Dr. Aslı Görek 

Dilektaşlı ve Dr. Tülay Bulut’un konuşmacı olarak katıldığı “Türkiye'de ve Bursa'da 

Tüberküloz” konulu STE etkinliği 24 Mart 2021 Çarşamba günü online olarak 

gerçekleştirildi. 

 

➢ Doç. Dr. Dane 

Ediger’in konuşmacı 

olarak katıldığı “Dünya 

Astım Günü'nde Güncel 

Astım Tedavisi” konulu 

STE etkinliği 01 Mayıs 

2021 günü online olarak 

gerçekleştirildi. 

 

➢ Prof. Dr. Necdet 

Karlı’nın konuşmacı 

olarak katıldığı “ALS’li 

Hastaların Yönetimi” konulu STE etkinliği 04 Haziran 2021 Cuma online olarak 

gerçekleştirildi. 
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➢ Dr. Özyıl Öztürk 

Sarıkaya’nın 

konuşmacı olarak 

katıldığı 

“Bağımlılıkta Kişilik 

Özellikleri ve Aile 

Dinamiklerinin 

Rolü” konulu STE 

etkinliği 26 

Haziran 2021 

Cumartesi günü 

online olarak 

gerçekleştirildi. 

 

➢ Prof. Dr. M. Şehsuvar Gökgöz’ün konuşmacı olarak katıldığı “Meme Kanseri” 

konulu STE etkinliği 13 Ekim 2021 Çarşamba günü online olarak gerçekleştirildi. 

 

➢ Moderatörlüğünü Dr. Cem Yalçın’ın yaptığı Prof. Dr. Aslı Sarandöl’ün konuşmacı 

olarak katıldığı “İntiharın Önlenmesi” konulu STE etkinliği 03 Kasım 2021 

Çarşamba günü online olarak gerçekleştirildi. 

 

➢ Doç. Dr. Vildan 

Özkocaman’ın 

konuşmacı olarak 

katıldığı “Lenfomalarda 

Güncel Gelişmeler” 

konulu STE etkinliği 23 

Aralık 2021 Perşembe 

günü online olarak 

gerçekleştirildi. 

 

➢ Dr. Cem Heper’in 

konuşmacı olarak 

katıldığı ve Prof Dr 

Alpaslan Ersoy ve Prof Dr 

Canan Ersoy’un katkıları ile hazırlanan “Hipertansiyon” konulu STE etkinliği 28 

Ocak 2022 Cuma günü 

online olarak 

gerçekleştirildi. 

 

➢ Prof. Dr. Adalet Meral 

Güneş’in konuşmacı 

olarak katıldığı 

“Çocukluk Lösemilerinde 

Gelinen Son Durum” 

konulu STE etkinliği 05 

Nisan 2022 Salı günü 

online olarak 

gerçekleştirildi. 



 

 

128 

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 

Komisyonu 

2020-2022 Çalışma Raporu 
Komisyon Toplantıları 

Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 25-26 Temmuz 2020 

tarihinde yapılan Seçimli Olağan Genel Kurulu’nun ardından 28 Ağustos 2020 tarihinde 

ilk toplantısını yaptı. Toplantıda yapılan oylama sonucunda Dr. Ebru Sargın Koca, Dr. 

Tansu İlham Üstay, Dr. Mustafa Dönmez, Dr. İlker Boğaç Ulutaş ve Dr. Nermin Mücahit 

Ayan asil üyeliğe, Dr. Umut Sert, Dr. Serap Şentürk ve Dr. Murat Göncü yedek üyeliğe 

seçildi. Komisyon başkanlığına Dr. Tansu İlham Üstay, sekreterliğe Dr. Ebru Sargı Koca 

seçilmiştir.  

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 2020-2022 döneminde (27 Ağustos 2020, 09 

Eylül 2020, 23 Eylül 2020, 07 Ekim 2020, 21 Ekim 2020, 04 Kasım 2020, 17 Kasım 

2020, 02 Aralık 2020, 03 Aralık 2020, 29 Aralık 2020, 19 Ocak 2021, 03 Mart 2021, 18 

Mart 2021, 21 Nisan 2021, 26 Temmuz 2021, 05 Ekim 2021, 26 Kasım 2021, 03 Aralık 

2022, 10 Şubat 2022 ve 22 Mart 2022)  20 kez komisyon toplantısı gerçekleştirdi. 

Komisyon toplantılarında işyeri hekimlerine yönelik işyeri hekimlerinin talepleri 

doğrultusunda (sektörel gelişmeler, mevzuat değişiklikleri vb.) 2020-2022 dönemi eğitim 

programı belirlendi. Eğitim çalışmalarının yazılı/basılı hale getirilerek yayınlanması 

kararlaştırıldı.  

19 Kasım 2022 tarihinde yapılan  Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol 

toplantısına BTO İşçi sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak katılım sağlandı. 

03 Aralık 2020 tarihinde yapılan Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu 

Yürütme Kurulu üyeliği seçiminde BTO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon üyesi Dr. 

Mustafa Dönmez Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi. 

19 Ocak 2021 Salı günü TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolunun “işyeri hekimlerinin 

durumu ve ve Tabip Odalarına üyeliklerinin sağlanması” konusu ile yapılan toplantıya Dr. 

Tansu İlham Üstay,Dr. Mustafa Dönmez, Dr. İlker Boğaç Ulutaş, Dr. Nermin Mücahit Ayan 

ve Dr. Ebru Sargın Koca katılım sağladı. 

Türk Tabipleri Birliği işyeri Hekimliği Özlük hakları Çalışma Grubuna Dr. Umut Sert’in 

katılmasına karar verildi. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemlerini pandemi döneminde aktif kullanılacak 

HES kodunun entegrasyonunun sağlanabilirliği hakkında bilgi almak için bilişim sistemleri 

ile iletişime geçilip, uygulanabilirliğinin sağlanması belirlenmiştir. 

Bursa ili sınırları içerisinde aktif ya da bireysel olarak OSGB’ler bünyesinde görev yapan 

işyeri hekimlerine ait iletişim bilgilerinin güncellenmesine, Tabip Odasına üye olmayan 

hekimler ile iletişime geçilmesine, üyeliğe teşvik edilmesine karar verildi. Tabip Odası 

üyesi olmayan işyeri hekimlerine yazı gönderildi. 
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Bursa Şehir Hastanesi İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniği ile iletişime geçilerek, BTO İşçi 

Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonuna katkı sağlanması konusunda destek talep edildi. 

22 Mart 2022 Salı günü Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencilerinin, İşçi 

Sağlığı ve İşyeri Hekimliği seçmeli derslerinde yardımcı olmak üzere Komisyonumuzdan 

talep ettikleri bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Komisyon üyeleri tıp 

fakültesi öğrencileri ile tanışmış, işyeri hekimliğine başlangıç süreçleri anlatılmış, çalışma 

hayatında işyeri hekimliğinin yeri-önemi, çalışma koşulları, genel sorunları, beklentileri, 

özlük hakları gibi konularda gerek soru-cevap, gerekse sohbet tarzında bilgilendirmeler 

yapılmıştır. Yeni nesil hekim arkadaşlarımızın Odalarımıza sahip çıkılmasının önemi de 

ayrıca belirtilmiştir. 

31 Mart 2022 Perşembe günü Türkiye Orta Ölçekli Sanayicer ve Yöneticiler Vakfı Bursa 

Destekleme Derneği tarafından düzenlenen İşçi Sağlığı ve Güvenliği Seminerine 

Komisyon Başkanı Dr. İlham Üstay konuşmacı olarak katılmıştır.  

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 

Komisyonu Etkinlikleri 

➢ Moderatörlüğünü 

Dr. Mustafa 

Dönmez’in yaptığı, 

Türk Tabipleri Birliği 

Hukuk Danışmanı Av. 

Mustafa Güler ve 

Yazılım ve Proje 

Danışmanlık Uzmanı 

Derya Kiremitçi  

konuşmacı olarak 

katıldığı “İşyerlerinde 

HES Uygulamaları ve 

KVKK Açısından 

Hukuki Boyutu” 

konulu etkinlik 02 Ekim 2020 Cuma günü online olarak gerçekleştirildi. 

 

➢ Moderatörlüğünü Dr. Nermin Mücahit Ayan’ın yaptığı, Doç. Dr. Esra Kazak ve Dr. 

Elyasa Karaca’nın  konuşmacı olarak katıldığı “Pandemi Döneminde Influenza ve 

Covid-19 Ayırıcı 

Tanısı, Korunma 

Yöntemleri” 

konulu etkinlik 28 

Ekim 2020 

Çarşamba günü 

online olarak 

gerçekleştirildi. 

 

➢ Moderatörlüğünü 

Dr. İlker Boğaç 

Ulutaş’ın yaptığı, 

İş ve Meslek 

Hastalıkları 

Uzmanı Dr. Gökçen Arkan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Meslek Hastalıkları 
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Süreçleri” konulu 

etkinlik 24 Şubat 

2021 Çarşamba 

günü online olarak 

gerçekleştirildi. 

➢ Moderatörlüğünü 

Dr. İlham Üstay’ın 

yaptığı, İş Hukuku 

ve Bilişim Hukuku 

Bilirkişisi Av. Onur 

Özdiker ve Yazılım 

Koordinatörü Emin 

Pehlivan’ın 

konuşmacı olarak katıldığı “- İBYS Sağlık Gözetimi Veri Setleri ve Hukuksal Boyutu” 

konulu etkinlik 18 Mayıs 2021 Salı günü online olarak gerçekleştirildi. 

 

➢ Moderatörlüğünü Dr. Umut Sert’in yaptığı, Diyetisyen Gözdem B. İphar’ın 

konuşmacı olarak katıldığı “Çalışma Koşullarına Uygun Beslenme” konulu etkinlik 

05 Kasım 2021 Cuma günü online olarak gerçekleştirildi. 

 

➢ Moderatörlüğünü Dr. 

İsmail Hüseyin’in 

yaptığı, İş ve Meslek 

Hastalıkları Uzmanı 

Dr. Gökçen Arkan 

Demiral’ın konuşmacı 

olarak katıldığı “Özel 

Politika Gerektiren 

Gruplar ve Çalışma 

Şartlarındaki 

Düzenlemeler” konulu 

etkinlik 26 Kasım 

2021 Cuma günü online olarak gerçekleştirildi. 
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Burs Komisyonu 

2020-2022 Çalışma Raporu 
Bursa Tabip Odası Burs Komisyonu 25-26 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Seçimli 

Olağan Genel Kurulu’nun ardından 03 Eylül 2020 tarihinde ilk toplantısını yaptı. 

Toplantıda Doç. Dr. Emel İrgil başkan, Prof. Dr. Ergün Çil, Dr. Nazlı İlay Yılmazlar, Dr. 

Yıldız Konca ve Dr. Ömer Levent Soydinç üye olarak görev dağılımı yapıldı.  

Burs Komisyonu 2020-2022 döneminde (03 Eylül 2020, 20 Ekim 2020 ve 12 Ekim 2021)  

3 kez komisyon toplantısı gerçekleştirdi.   

2020-2021 eğitim öğretim döneminde Tıp öğrencileri burs fonuna katkıda bulunan 

bağışçılara teşekkür yazısı gönderildi.    

2020-2021 eğitim öğretim döneminde öğrencilere verilen burs miktarı 150,00 TL – 

300,00 TL olarak güncellendi. 

2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğrencilere verilen burs miktarı 350,00 TL olarak 

güncellendi. 

2020-2021 eğitim öğretim döneminde 43 öğrenci, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 

16 öğrenci Bursa Tabip Odası bursundan yararlanmak için burs başvurusunda bulundu.  

2020-2021 eğitim öğretim döneminde 8 öğrenciye 150,00 TL, 47 öğrenciye 300,00 

TL burs yardımı sağlandı. Toplam ödenen burs 137.700,00 TL’dir. Ödenen burs 

miktarının 25.000,00 TL’si Yönetim Kurulu kararı ile Bursa Tabip Odası bütçesinden 

karşılanmıştır.  

2021-2022 eğitim öğretim döneminde 51 öğrenciye 350,00 TL burs yardımı sağlandı. 

Haziran sonuna kadar toplam ödenecek burs 160.650,00 TL’dir. Mart sonu itibariyle 

toplanan burs yardımı 74.191,50 TL’dir.  
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BURSA TABİP ODASI 2020 – 2022  DOSYA  RAPORU 

İCRA DOSYALARI  

2021’de yapılan icra takibi 6 derdest dosya  

2020’de yapılan icra takibi 11 derdest dosya  

2019 ‘da yapılan icra takibi 8 derdest dosya  

2018’de yapılan icra takibi 2 derdest dosya  

DAVA DOSYALARI: 

İDARİ DAVALAR 

1) Ankara 2. İdare Mahkemesi 2014/….. E.   

Belli tarih aralıklarında yurt dışında olduğu halde Özel X Hastanesi’nde hasta muayene 

ettiği ve müdahale ettiğine dair hazırlanan belgeleri kendi imzasıyla Sosyal Güvenlik 

Kurumu’na gönderdiğinden bahisle Bursa Tabip Odası tarafından Dr. …hakkında 

soruşturma başlatılmış ve yürütülen soruşturma sonucunda hekimin Onur Kurulu’na sevk 

edilmesine karar verilmiştir.Bursa Tabip Odası Onur Kurulu tarafından 1 ay süreyle geçici 

olarak meslekten men cezası verilmesine ilişkin 18.11.2013 tarih ve 52 sayılı kararı Türk 

Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu ‘nun 2014/02-33 sayılı kararı ile onanmıştır. İlgili 

hekim tarafından, adli makamlarca söz konusu suçlamalardan kovuşturmaya yer 

olmadığına karar verildiği suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği kanunun açıkça suç 

sayılmadığı bir fiil için kimseye ceza verilemeyeceği, idarenin düzenleyici işlemleriyle suç 

ve ceza konulamayacağı iddialarıyla ilgili kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemi 

ile Ankara 2. İdare Mahkemesinin 2014/…. E.sayılı dosyası ile açılan dava sonucunda 

2016/… K. Sayılı karar ile  Soruşturma raporunda yer alan ifadelerin 

değerlendirilmesinde davacının … tarihlerinde yurt dışında olduğu anılan tarihlerde 

çalışma izni olmayan göz doktoru …yaptığı muayene ve ameliyatlara dair hazırlanan 

belgelerde davacı tarafından imzalanarak SGK ya fatura edildiği anlaşıldığından davanın 

reddine karar verilmiş olup, kararın davacı tarafça Temyiz edimesi üzerine dosya Danıştay 

8.Dairesi 2017/2465 E. – 2021/4754 K. sayılı dosya ile karara çıkmış ve görev yönünden 

dosyanın Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir. Ankara 

Bölge idare Mahkemesi 12.İdari dava Dairesi’nin  2021/….. E. 2022/…K. sayılı kararı ile 

Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 2014/1543 E. – 2016/513 K. sayılı kararı usul ve hukuka 

uygun bulunmakla Onanmıştır.  

2) Ankara 16. İdare Mahkemesi  2018/…. E.  

Şikayetçiler….Dr… ve Dr. …mesleki bilgilerinin gereğini yerine getirmeyerek her iki 

bebeğin kör olmasına sebebiyet verdiklerinden bahisle mevzuata aykırı eylemleri 
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nedeniyle disiplin soruşturması başlatılması istenmiştir. Yönetim Kurulu tarafından 

doktorlar …. Hakkında “meslekte bilgi ve beceri yetersizliği, özen eksikliği, dikkatsizlik ve 

benzeri kusurlardan dolayı eksik ya da yanlış tanı ve tedavide bulunarak hastaya kalıcı 

zarar vermek” iddialarıyla soruşturma başlatılmış, belirli üniversitelerden alınan raporlar 

ve soruşturmacının raporu doğrultusunda hekimlerin mesleki ihmal veya suçu olmadığı 

kanaati ile  Onur Kurulu’na sevklerine gerek görülmemiştir.Şikayetçiler tarafından Onur 

Kurulu’na itiraz edilmiştir. Onur Kurulu tarafından 30.06.2016 tarih,06 karar nolu kararı 

ile dosyadaki belgelerin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen belgeler ve Bursa 

3.Tüketici Mahkemesinin 2015/…E. sayılı dosyasından alınan bilirkişi incelemesi 

soncunda Dr….ve Dr. … hakkında mesleki kusurlarının bulunmadığı kanaatine varılarak 

cezai işlem uygulanmasına gerek olmadığı kararı verilmiştir. Karar TTB Yüksek Onur 

Kurulu tarafından onanmıştır. Onama kararı üzerine şikayetçiler tarafından TTB Yüksek 

Onur Kurulu kararının iptaline ilişkin  Ankara 16.İdare Mahkemesi’nin 2018/…. E.sayılı 

dosyası ile açılan davada, 2020/…. Kararı ile Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulunun 

Dr….. ve Dr…… hakkındaki cezai işlem yapılmasına yer olmadığına dair 30.06.2016 tarih 

ve 17.02.2018 sayılı dava konulu işlemin Dr. …. yönünden hukuka uygun olduğu, Dr… 

yönünden ise hukuka aykırı olduğu ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. 

Kararın istinaf incelemesine götürülmesi üzerine,Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12.İdari 

Dava Dairesi’nin  2020/…. E. – 2021/… K. sayılı kararı ile istinaf başvurusunun reddi ile 

karar kesinleşmiştir.  

3) Bursa 1. İdare Mahkemesi 2019/… E.  

Davacı TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi tarafından, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 19.09.2018 gün ve E.159581 sayılı 

kararıyla onaylanan Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi 3947 ada, 3 sayılı parsele 

ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

değişikliğinin  yürütmesinin durdurulması ve takiben iptaline karar verilmesi istemi 

TMMOB Şehir Plancıları odası Bursa Şubesi tarafından açılan davaya imar plan 

değişikliğinin İdari ve Sağlık Tesisleri Alanında kalan ilgili parselin (Çekirge Çocuk 

hastanesi) Konut ve Park Alanına alınıp mülkiyetinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na 

devredilmesi nedeniyle davacı oda yanında Bursa Tabip Odası olarak katılma isteminde 

bulunulmuş, ancak 2019/….K. sayılı karar ile, Bursa Tabip Odası Başkanlığı’nın davanın 

sonucunda verilecek karardan etkilenmeyeceği gerekçesiyle katılma isteğimiz 

reddedilmişse de dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.  

4) Ankara 4. İdare Mahkemesi 2019/… E.  

Dr… hastalara endikasyonu olmayan tedavi ve müdahale uygulayarak sosyal güvenlik 

kurumunu maddi ve manevi zarara uğrattığına dair rapor ve şikâyet  Sosyal Güvenlik 

Kurumu tarafından iletilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından başlatılan soruşturma 

sonucunda, Dr. …  Onur Kurulu’na sevkine karar verilmiştir. BTO Onur Kuurlu tarafından 

25.11.2013 tarih, 54 karar nolu karar ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 12/a maddesi, TTB 

Disiplin Yönetmeliği’nin 5/j-p maddeleri gereği üç ay meslekten men cezası ile 

cezalandırılmasına karar verilmiştir. Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu kararı uygun 

bularak onamıştır. Dr… tarafından disiplin işleminin iptali istemiyle  Ankara 5. İdare 

Mahkemesi 2014/… E. sayılı dosyası ile açılan davada 2015/…. K. sayılı karar ile  

soruşturmanın eksik yapıldığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermiştir. İtiraz sonucu 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi’nin 2016/…. E. – 2016/171 K. 

sayılı kararı İtiraz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar vermiştir. Disiplin 

işleminin iptali üzerine Bursa Tabip Odası yönetim kurulu  dosya hakkında Uludağ 

üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Travmoloji Anabilim dalından görüş istenmiş olup Onur 

Kurulu tarafından yeniden değerlendirme sonucu  hastalara endikasyonu olmayan tedavi 
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ve müdahaleleri uyguladığı ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 12/a maddesine aykırı 

davrandığı kanaatine varılarak, hekimin TTB Disiplin Yönetmeliğinin 5/l ve 5/p maddeleri 

gereğince üç ay süre ile meslekten men cezası ile cezalandırılmasına" bir kez daha karar 

verilmiştir. Hekimin itirazını değerlendiren Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu, 1-2-

3- Mart 2019 tarih ve 2019/02-27 sayılı kararı ile Bursa Tabip Odası Onur Kurulu 

kararını hukuka uygun bularak onamıştır.İlgili hekim tarafından Ankara 4. İdare 

Mahkemesi 2019/… E. sayılı TTB Yüksek Onur Kurulu kararının  hukuka aykırı olduğu ileri 

sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli  için dava açılmıştır. Ankara 4. İdare 

Mahkemesi 2019/… E. 2020/…K. Sayılı karar ile davanın reddine karar verilmiştir. 

Davacı tarafın istinaf başvurusu ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12.İdari Dava Dairesi 

2021/…E. – 2021/…K.sayılı kararı ile davacının istinaf istemin kabulüyle Ankara 4. İdare 

Mahkemesi’nin 2019/…E. 2020/…K. Sayılı kararın kaldırılmasına ve dava konusu işlemin 

iptaline karar verilmiştir. Ankara Bölge İdare Mahkemesinin12. Dava Dairesi 2021/535E.- 

2021/860 K. Sayılı kararının bozulması için Danıştay temyiz yoluna başvurulmuştur. 

5) Ankara 6.idare Mahkemesi 2020/… E. 

… Hastanesinin Bursa’nın çeşitli yerlerine astığı “YOK Artık….Operasyonu” şeklindeki 

ilanlar 1219 sayılı Yasasının 24. Maddesi, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 8.ve 9.maddeleri, 

Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının 11. maddesine aykırı şekilde tanıtım kurallarına uygun 

olmayan, reklam amacına yönelik ibarelere yer verildiği, ayrıca sağlık kuruluşuna ticari 

görünüm kazandırdığı gerekçesiyle hastane mesul müdür  Dr. ….hakkında soruşturma 

açılmıştır. … Onur Kuruluna sevk edilmesine karar verilmiş ve  Onur Kurulu’nun 

22.0.12019 tarih, 20 karar nolu kararı  gereğince Dr…… para cezası ile 

cezalandırılmasına ceza tutarının  sayılı TTB kanunun “b” bendi gereğince 2018 yılı üye 

aidatının 5 katı olarak ödemesine karar verilmiştir. Hekimin karara itirazı neticesinde TTB 

Yüksek Onur Kurulu tarafından 10-13 Mayıs 2019 tarih, 2019/03-08 karar sayılı karar ile 

BTO Onur Kurulu kararının onanmasına karar verilmiştir. Hekim tarafından kararın 

iptaline yönelik olarak Ankara 6.İdare Mahkemesi’nin 2020/… E. sayılı dosya ile açılan 

dava, 2021/… K. sayılı kararı  ile “ilanda kullanılan ibarelerin hastaları bilgilendirme 

amacından ziyade reklam içerdiği, hastaları yönlendirmeye ve talep yaratamaya yönelik 

olduğu ve bu haliyle tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı sonuna varıldımıştır” denilerek 

davanın reddine karar verilmiştir. Davacı hekim tarafaından karar istibaf edilmiş ve 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi’nin 2021/… E. 2021/… K. sayılı 

kararı ile  ve istinaf başvurusu reddedilerek karar kesinleşmiştir.  

6) Bursa 3. İdare Mahkemesi 2020/….E. 

Bursa Tabip Odası, TMMOB Bursa Şshir Plancıları Odası, Bursa Barosu vd. ile birlikte, 

Yenişehir İlçesi, Kirazlıyayla Mahallesi sınırları içerisinde Kurşun Bakır Çinko Madeni  

Flotasyon Tesisi ve Atık Barajı yapılmak için sahada ağaç damgalama ve ağaç kesim işine 

başlanması üzerine ilgili planların iptali için Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2020/ 647 E. 

sayılı dosyası ile dava açılmış ve işlemin yürütmesinin durdurulması istenmiştir. 2020/950 

K. sayılı karar ile davanın reddine karar verilmiş olup, ilgili karar istinaf edilmiş ve Bursa 

2.İdari dava Dairesine gönderilmiştir. 

7) Bursa 3. İdare Mahkemesi 2020/… E.  

Bursa Tabip Odası, TMMOB Bursa Şshir Plancıları Odası, Bursa Barosu vd. ile birlikte, 

Yenişehir İlçesi, Kirazlıyayla Mahallesi sınırları içerisinde Kurşun Bakır Çinko Madeni  

Flotasyon Tesisi ve Atık Barajı yapılmak için ağaç kesim, orman kullanım izinlerinin, teslim 

tutanaklarının, kesilecek ağaçların damgalanması işlemlerinin iptali için Bursa 3. İdare 

Mahkemesi’nin 2020/… E. sayılı dosyası ile dava açılmış,”Kesin İzin Taahhüt Senedi”nde, 

alanın müdahil şirketçe kullanılabilmesi için düzenlenen yer teslim tutanağında ve alanda 
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bulunan ağaçların damgalanması işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle 

davanın reddine karar verilmiş, istinaf istemimiz üzerine dosya Bursa 2.İdari Dava 

Dairesine gönderilmiştir. 

8) Bursa 4. İdare Mahkemesi 2020/… E.  

Bursa Tabip Odası, TMMOB Bursa Şshir Plancıları Odası, Bursa Barosu vd. ile birlikte, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün su kullanım izinlerinin, sakıncasızlık yazı 

kararlarının 11.03.2020 tarihli İznik Gölünden Endüstri Suyu Verilmesi Hakkında 

Protokolün ve konuyla ilgili tüm dayanak işlemlerin iptali istemiyle Bursa 4.İdare 

Mahkemesi’nin 2020/…. E. sayılı dosyası ile dava açılmış olup, dava devam etmektedir. 

9) Ankara 6. İdare Mahkemesi 2020/…. E. (ADALET BAKANLIĞI)  

Bursa Tabip Odası Yönetim kurulu tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında, 

Bilgi Edinme Ve Değerlendirme Kurulunun 19.02.20 tarih 2020/241 Karar sayılı kararı ile 

“Mahkeme Kararına Uyulmadığından” bahisle Bilgi Edinme Ve Değerlendirme Kuruluna 

başvurunun reddine ilişkin karara yapılan itirazın reddi kararının iptali hakkında dava 

açılmıştır . Davalı idare ilk savunma dilekçesini vermiş olup yargılama devam etmektedir.  

10) Danıştay 6. Daire Başkanlığı  2020/…. E. 

26/12/2019 Tarihli  ve  30990 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair 22.inci 

maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açılmış olup Danıştay 6. 

Daire 2020/… E. – 2021/… K sayılı kararı ile  ilgili maddenin yürürlükten kaldırılması 

nedeniyle davanın konusu kalmadığından esas hakkında karar verilmesine yer 

olmadığına karar verilmiştir.   

11) Ankara 13. İdare Mahkemesi 2021/…. E.  

Meme kanseri olan … kemoterapiyi reddederek alternatif tıp yöntemi ile tedavi gördüğü 

ve yaşamını yitirdiği yönündeki basında yer alan haberler üzerine Yönetim Kurulu 

tarafından Dr….  hakkında TTB Disiplin Yönetmeliğinin 5/l ,hastalıkların tanı ve 

tedavisinde bilimselliği henüz kanıtlanmamış yada bilim dışı yöntemleri uygulamak veya 

önermek ve 5/m, usulüne uygun olarak ruhsatlandırılmamış maddeleri ilaç olarak 

önermek ilgili  olarak önermek maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma 

başlatılmış ve Onur Kurulu’nun 28.08.2020 tarih, 03 nolu kararı ile ilgili maddeler gereği 

hekimin  6 ay süre ile meslekten men edilmesi disiplin cezasın tesis edilmesine karar 

verilmiştir. TTB Yüksek Onur Kurulu’nun 19-20-21 Mart 2021 tarih, 2021/79 K. sayılı 

kararı ile Onur Kurulu kararı onanmıştır.  Ayrıca Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu 

tarafından ilgili hekim hakkında “Yanlış tanı ve tedavide bulunarak hastanın ölümüne 

sebebiyet verme suçundan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda 

bulunulmuştur.Hekim tarafından,sadece geleneksel ve tamamlayıcı tıp çerçevesinde 

ruhsatlı danışmanlık hizmeti sunduğu  hastaya onkoloji alanını ilgilendiren konuda tedavi 

uygulamadığı bağışıklık sitemini güçlendirmek için danışan sıfatıyla başvurduğu 

iddialarıyla Ankara  13. İdare Mahkemesi’nin 2021/…. E. sayılı dosyası ile yürütmenin 

durdurulması ve işlemin iptali için dava açılmıştır. Yürütmenin durdurulması isteminin  

reddine karar verilmiş olup yargılama devam etmektedir.  

11) Ankara 16. İdare Mahkemesi 2021/… E.  

…adlı hastanın   hatalı ameliyat gerekli kontrollerin yapılmadığı iddialarına dayalı şikayeti 

üzerine Dr…  hakkında  bilgisizlik deneyimsizlik yada ilgisizlik nedeniyle hastanın zarar 

görmesine dayalı soruşturma başlatılmış, hekimin Onur Kuruluna sevki neticesinde Onur 

Kurulu’nun 13.10.2016 tarihli kararı ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi (sonuçta 



 

 

136 

hastanın ölümüne, sakatlığına sebep olmayıp ta sağlığının kısa süreli geçici bozulmasına 

yol açan tıbbi hata ve ihmalde bulunmak)   gereğince, 6023 sayılı TTB Kanunu’nun 39/b 

bendi gereği 2016 yılı üye aidatının 5 katı tutarında para cezası ile cezalandırılmasına 

karar verilmiştir. Hekim tarafından kararın iptaline yönelik olarak Ankara 5.İdare 

Mahkemesi’nin 2018/… E. sayılı dosyası ile açılan dava, 2019/483 K. sayılı karar ile söz 

konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Karar gerekçesi yerine getirilerek ilgili hekim 

hakkında yeniden soruşturma başlatılmış ve yeniden para cezası verilmesi üzerine Ankara 

16.İdare Mahkemesi’nin 2021/2252 E. sayılı dosyası ile açınla dava devam etmektedir. 

 

CEZA DAVALARI 

1) Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2013/…E.  

04.03.2012 tarihinde bıçakla yaralanma nedeniyle 112 Ambulans ile Bursa Devlet 

Hastanesi’ne getirilen yaralının yakın arkadaşlarının ameliyathaneye girerek, ameliyatta 

bulunmak istemeleri, alkollü olan kişilerin Dr…. e küfür ve hakaret içeren sözler 

söylemeleri üzerine “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kurul Halinde Çalışan Kamu 

Görevlilerine Görevlerinden Dolayı Hakaret” suçlamalarıyla açınla kamu davasında, Bursa 

2.Asliye Cea Mahkemesi’nin 2013/… E. – 2015/… K. sayılı kararı ile sanıklardan ….  

Kamu Görevlilerine Görevlerinden Dolayı Hakaret suçundan 1 YIL 15 GÜN HAPİS 

CEZASIYLA CEZALANDIRILMALASINA, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan 6 AY 

YEDİ GÜN HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir. Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hangi gerekçeyle hangi delillere üstünlük tanındığının 

açık olarak gerekçeye yansıtılmadığı, hükmün gerekçesiz bırakılmansın yasaya aykırı 

bulunduğundan karar bozulmuş  olup yeniden yargılama yapılacaktır. 

2) Bursa 17. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/… E.  

Doktor. gecikmiş oda aidatlarının ödenmesinin istenmesi üzerine, eleştiri sınırını aşan 

hakaret içeren, dilekçe vermesi  üzerine Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu, doktor …… 

hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve ilgili hekim hakkında suç duyusunda 

bulunulmuştur.Bursa 2.Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2011 /… E.- 2012/.. K. Sayılı karar  ile 

doktor hakkında “Hakaret” suçundan Adli Para Cezası ve Hükmün Açıklanmasının Geriye 

Bırakılması kararı verilmiştir. Karar  kesinleşmiş olup sanığın denetim süresi içinde 

yeniden suç işlediğinden bahisle 2017/…E.-2018/…K. sayılı dosyası Bursa 2.Sulh Ceza 

Mahkemesi dosyası Bursa  17. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/…E.- 2021/… K. sayılı 

kararı ile  sanık hakkında adli para cezası verilmiştir.Sanık infazın durdurulması talep 

ederek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozma yoluna başvurulmuştur. 

Kanun yararına yönüyle ilam infazının durdurulmasına karar verilerek Yargıtay ‘a 

gönderilmiştir.  

3) Bursa 22. Asliye Ceza Mahkemesi   2018/… E.  

Hekimlik  diploması olmadığı halde “Estetik Merkezi” adı altında uzmanlık gerektiren "saç 

ekimi, yüz gerdirme, yüz dolgusu" gibi faaliyetler sürdüren ilgili hakkında Tababet ve 

Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 25. Maddesine  muhalefet suçunu 

işlediğinden bahisle suç duyurusunda bulunulmuş olup, Bursa 22. Asliye Ceza  

Mahkemesi’nin 2018/… E.s ayılı dosyası ile  1219 sayılı Kanuna Aykırılık suçundan dava 

açılmıştır. Bursa Tabip Odası’nın  “suçtan zarar gören” olarak davaya katılma talebi 

reddedilmişse de dava devam etmektedir. 
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4) Bursa 11. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/… E.  

… Grup Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görevli Dr.… tarafından düzenlenen raporda 

….  İşçi için yapılan göz muayenesinde “gözde görmeler tam , renk algılamaları normal 

olduğunu belirtmiş … Devlet Hastanesinde yapılan muayene sonucunda daimi gözlüğe 

ihtiyaç bulunduğunun belirtildiği bildirilmiştir. Dr.… Raporun kendisi tarafından 

verilmediği, hastanın tarafından muayene edilmediğini, rapordaki imzanın kendisine ait 

olmadığını bildirmiştir. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına şüpheli veya şüpheliler hakkında 

“resmi belgede sahtecilik” suçundan suç duyurusunda bulunulmuştur. Suç duyurusu 

üzerine Özel Belgede Sahtecilik suçundan  Bursa 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2018… 

E. sayılı dosyası ile kamu davası açılmış olup, Bursa Tabip Odasının suçtan zarar gören 

olarak davaya katılma talebimiz kabul edilmiştir. Yargılama sonucunda 2021/… K sayılı 

karar ile sanıklar hakkında beraat kararı verilmiştir. Sanıklar hakkındaki beraat kararı 

tekrar incelenmesi yönünden istinaf başvurusunda bulunulmuştur. 

5) Bursa 26. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/…. E. 

Sanık …. tarafından doktor …..  yönelik fiziksel saldırı sonucunda Bursa 26. Asliye Ceza 

Mahkemesi’nin 2018/… E. sayılı dosyası ile açılan davada doktor…. ile birlikte davaya 

girilmiş ayrıca bu saldırıların hekimin şahsında tüm hekimlere yönelik yapıldığından 

bahisle Bursa Tabip Odası olarak suçtan zarar gören sıfatıyla  katılma talebimiz kabul 

edilmiştir. 2020/… K . sayılı karar ile sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri 

Bırakılmasına karar verilmiş olup ,HAGB kararına Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi 

2020/…D. İş  kararı ile itirazımız reddedilerek karar  kesinleşmiştir. 

6) Bursa 17. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/… E.  

Hekimlik diploması olmadığı halde “Güzellik Merkezi” adı altında uzmanlık gerektiren 

"botoks, ameliyatsız yüz germe, cilt gerdirme" gibi faaliyetler sürdüren ilgili hakkında 

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 25. Maddesine muhalefet 

suçunu işlediğinden bahisle suç duyurusunda bulunulmuş olup, Bursa 17. Asliye Ceza 

Mahkemesi’nin 2018/… E. sayılı dosyası ile açılan davada, Bursa Tabip Odası’nın suçtan 

zarar gören olarak  davaya katılmasına karar verilmiştir. Ankara Nöbetçi Asliye Ceza 

Mahkemesinden  bilirkişi heyetinden rapor alınmıştır. İddia  makamının mütalaasında 

sanık hakkında cezalandırılmasını istemiş olup dosya karar aşamasındadır.   

7) Bursa 26. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/… E.  

… OSGB Ltd. Şti yetkilisi ve diğer çalışanlar hakkında hekim olmadan göz muayenesi 

yapmaları ve belge düzenlemeleri ve başka bir hekimin imza ve kaşesinin sahte olarak 

kullanmalarından dolayı cezalandırılmaları için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç 

duyusunda bulunulmuştur. İlgililer hakkında 1219 sayılı Yasa’nın 25/1 maddei ve 

TCK’nun 207/1 (2 kez) maddelerinden kamu dava açılmıştır. Mağdur.... ifadesi alınmış 

olup ….isme düzenlenmiş evrakın sahte olup olmadığı konusunda Bursa Kriminal Polis 

Laboratuvarına gönderilerek bilirkişi raporu alınmıştır.Sanıklar hakkında 1219 sayılı 

yasaya muhalefet etme eylemlerinden bulundukları bahisle 1219 sayılı kanunun 25/1 

maddesi gereğinde ayrı ayrı cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de 

sanıklarayüklenen suçun yasal unsurları oluşmadığından ayrı ayrı olarak beraatlerine 

karar verilmiştir. Sanıklar hakkındaki beraat kararı tekrar incelenmesi yönünden istinaf 

başvurusunda bulunulmuştur. 

8) Bursa 18. Asliye Ceza Mahkemesi 2020/… E.  

Hasta yakını … tarafından Dr…. Yönelik Hakaret, Tehdit, Basit Yaralama ve aynı şekilde 

Dr… tarafından hasta yakını … yönelik aynı suçlamalarla düzenlenen iddianame 
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sonucunda Bursa 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2015/… E. sayılı dosyası ile açılan 

davada 2016/285 K. sayılı karar ile her iki katılan sanılar bakımından hakaret suçundan 

ceza verilmesine yer olmadığına, katılan sanık Dr… hakkında basit yaralama suçundan 

adli para cezası ile cezalandırılmasına, katılan sanık…. Dr. … basit yaralama ve basit 

tehdit suçlarından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir.  

9) Bursa 6. Asliye Ceza Mahkemesi 2021/…E.  

Hekimlik diploması olmadığı halde “Saç Ekim Merkezi, Tıbbi Merkez” adı altında uzmanlık 

gerektiren "saç ekimi, lazer epilasyon ve cilt bakımı" gibi faaliyetler sürdüren ilgili 

hakkında Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 25. Maddesine 

muhalefet suçunu işlediğinden bahisle suç duyurusunda bulunulmuş olup, Bursa 6. Asliye 

Ceza Mahkemesi’nin 2019/… E. sayılı dosyası ile kamu davası açılmış ve Bursa Tabip 

Odasının suçtan zarar gören olarak katılan sıfatıyla davaya katılmasına karar 

verilmiştir.2020/293 K. sayılı karar ile sanık hakkında 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, sanık hakkında verilen cezanın ERTELENMESİNE karar verilmiştir. 

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nin 2020/… E. 2021/… K. sayılı kararaı ile Bursa Tabip 

Odası’nın katılan sıfatı kaldırılmış, ancak sanık hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza yanında 

para cezasına da hükmolunması gerektiğinden eksik ceza tayin olunduğu gerekçesiyle 

karar kaldırılmıştır.Bursa 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2021/… E. sayılı dosyası ile 

yargılama devam etmektedir. 

10) Gemlik 1. Asliye Ceza Mahkemesi 2021/…E. 

Hekimlik diploması olmadığı halde ‘Fizyoterapist … ‘ adı altında uzmanlık gerektiren 

‘akupunktur  tedavisi  uygulama gerçekleştiren kişi hakkında Tababet ve Şuabatı 

Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 1219 sayılı Kanuna aykırı hareket etmekten Bursa Tabip 

Odası Yönetim Kurulu adına Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurunsa bulunulmuştur. 

Gemlik 1.Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2021/… E. sayılı dosyası ile dava açılmış olup, 

Bursa Tabip Odası’nın suçtan zarar gören olarak davaya katılma talebinde 

bulunulmuştur. Yargılama devam etmektedir.  

 

SUÇ DUYURULARI 

1) Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 2019/…. Hazırlık No  

Dr … , Alternatif Tıp Merkezi adı altında , … adresinde  ikinci evre kanser hastası olan … , 

‘ye yalnızca alternatif tıp adı altında tedaviye başlandığı ve hastalığın seyri 4. Evreye 

yükselerek hasta hayatını kaybettiği bunun üzere hastaya yanlış tanı ve tedavide 

bulunmak ve özel bilgi ve beceri gerektiren girişimlerde bulunarak hastanın ölümüne 

sebebiyet vermekten Dr… cezalandırılması adına gerekli tahkikat için suç duyurusunda 

bulunulmuş olup   henüz iddianame düzenlenmemiştir. 

2) Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı (2020/….Hazırlık No )   

Bursa 6. Sulh Ceza Mahkemesi 2021/… D.iş 

...isimili hasta Bursa Tabip Odasına yaptığı şikayette ….Ecnanesinden aldığı …isimli botox 

ilacı ile uygulama yaptığı uygulama yaptıktan sonra alın ve göz çevresinden 

komplikasyonlar geliştiğini bildirmiştir. Bunun üzerine şikayete konu olan ...marka ilacın 

TC. Sağlık  Bakanlığından ruhsatlandırılmış ilaç olup olmadığının resmi kurumlardan 

araştırılması üzerine …ismiyle ruhsatlandırılmış bir ilaç olmadığı bilgisi üzerine ruhsatsız 

olarak ilaç imal edenlerle bunların satışını sağlayanların 1262 sayılı kanuna muhalefet ve 

kasten yaralama suçlarından cezalandırılması için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
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duyurusunda bulunulmuştur. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020/ … Soruştrma no – 

2021/… Karar Nolu kararaı ile Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair karar verilmiştir. 

Karara karşı itirazımız üzerine Bursa 6. Sulh Ceza Mahkemesi 2021/… D.İş kararı ile  

itirazımız kesin olarak  reddedilmiştir.  

3) Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 2020/… Hazırlık No  

….. firmanın yasa dışı sağlık hizmetlerininin yürütüldüğü Türkiye vatandaşı olmayan 

,usulüne uygun diploması  olmayan kişiler tarafından muayenehane açılmak ve hekimlik 

ve diş hekimliği faaliyeti gösterilmek suretiyle yabancı uyruklu kişilerin tedavi edildiğinin 

bildirilmesi üzerine,  1219 sayılı Kanuna aykırılık ile Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu 

adına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş ve  Bursa İl sağlık 

Müdürlüğüne bildirimde bulunulmuştur. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/… 

Soruşturma – 2021/… K. sayılı kararı ile kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen karar 

üzerine Bursa Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz yapılmış olup karar beklenmektedir. 

4) Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 2020/…. Hazırlık No  

Bursa 3. Sulh Ceza Mahkemesi 2021/…D.İş 

Hekimlik diploması olmadığı halde “Güzellik Merkezi” adı altında uzmanlık gerektiren 

“dolgu ve kirpik yapımı gibi ” faaliyetler sürdüren ilgili hakkında Tababet ve Şuabatı 

Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 25. Maddesine muhalefet suçunu işlediğinden 

bahisle suç duyurusunda bulunulmuş olup kolluk araştırması sonucunda bahsi geçen 

adreste böyle bir iş  yerinin olmadığı siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından 

da instagram kulanıcısının belirlenemediği kamu davası açmak için yeterli delil tespit 

olmadığından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020/… Soruşturma nolu kararı ile 

kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olup Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine  

yapmış olduğumuz itiraz neticesinde Bursa 3. Sulh Ceza Mahkemesi 2021/…D.İş sayılı 

kararına göre itirazımız reddedilmiştir. Ancak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020/… 

Soruşturma nolu kararı ile şüphelinin zamanaşımı süresince aranmasına karar vermiştir.  

5) Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı  2020/… Hazırlık No  

….. İsimli internet yetkilileri ....isimli ilacın tanıtımı ve kampanyalar düzenlenerek ilacın 

satışını yapmakta olup bu tanıtımları yaparken uzman ve profesör ünvanı takınan … isimli 

kişilerin beyan ve röportajna yer verilmiştir. Bunun üzerine Hekimlik Diploması Olmadığı 

Halde Hasta Tedavi Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik yönünden 1219 sayılı Kanuna 

aykırı haraket etmekten  Bursa Cumhuriyet Başsacılığı’na suç duyurusunda 

bulunulmuştur. henüz  İddianame düzenlenmemiştir . 

6) Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 2020/… Hazırlık  No  

Bursa 4. Sulh Ceza Mahkemesi 2021/… D.İş 

Konu olan iş  yerinde uygun olmayan koşullarda insan ve toplum sağlığını hiçe sayan 

yöntemlerle  Covid -19 muayenesi yapıldığına dair Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli 

başvuru ve şikayet yapılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğünün cevabi yazısına göre …. 

Laboratuvarının COVİD 19 açısından yetkilendirilmiş olduğunun denetim yapıldığının 

Kriterlere uygun olarak laboratuvar çalışmalarına devam edildiğinin ve bu laboratuvarda 

numune alma işleminin yapılmadığını belirtmiştir. Bursa  Cumhuriyet Başsavcılığına 

yaptığımız şikayet üzerine  2020/… K. sayılı  kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 

üzerine  karara karşı itirazımız yapılmıştır .Bursa 4. Sulh Ceza Mahkemesi 2021/… D.İş  

sayılı karar ile  itirazımız kesin olarak reddedilmiştir. 
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7) Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/… Hazırlık No   

Hekimlik diploması olmadığı halde fizyoterapist adı altında uzmanlık gerektiren kulak 

çınlaması ,bel fıtığı , boyun fıtığı kanal daralması ,migren, omuz ağrısı vb gibi konusunda 

uzmanlık hekimler tarafından yapılabilecek işlemleri yaparak hasta tedavi edildiği 

görülmüştür.Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 25. Maddesine 

muhalefet suçunu işlediğinden bahisle.BursaTabip Odası Yönetim Kurulu adına 

Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunma kararı vermiş olup, İddianame 

düzenlenmemiştir.  

 8) Bursa 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2021/… E.  

Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda oda aidat yükümlülüğü yerine getirmeyen Dr. 

…icra takibi başlatılması sonucu  Bursa Tabip Odası aranarak, Yönetim Kurulu üyeleri ve 

Oda Avukatına yönelik tehdit ve hakaret içreren, ithamlarda bulunan hekim hakkında suç 

duyurusunda bulunulmuş olup, Bursa 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2021/… E. sayılı 

dosyası ile Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan ilgili hekim hakkında 

dava açılmıştır.  
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Bursa Tabip Odası Onur Kurulu 27 Ağustos 2020 tarihinde asil üyelerin katılımıyla 

toplanmış Onur Kurulu Başkanlığına Dr. Ertuğrul Aydın, Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. 

Emre Sarandöl,  Kurul Sözcülüğüne Dr. Gönül Malat oy birliği ile seçmiştir. Bursa Tabip 

Odası Onur Kurulu 2020-2022 döneminde 13 toplantı yapmış, 90 hekim hakkındaki 

toplam 85 dosyayı görüşerek karara bağlamıştır.  

Onur Kurulumuz bu dönemde  

- 25 hekimi hakkında “mesleki kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle 

herhangi bir cezai işlem uygulamasına gerek olmadığına”,   

- 16 hekim hakkında “uyarı cezası ile cezalandırılmasına” 

- 41 hekim hakkında “para cezası ile cezalandırılmasına”,  

- 2 hekim hakkında “geçici süreyle meslekten men cezası ile 

cezalandırılmasına”,  

- 2 hekim hakkındaki Yüksek Onur Kurulu tarafından bozulan “meslekten 

men cezası ile cezalandırılması kararında ısrar edilmesine”,  

- 4 hekim hakkında “soruşturma dosyasının tamamlanmak üzere Yönetim 

Kuruluna iade edilmesine” karar vermiştir.  

Soruşturma yürütülen konular tanıtım kurallarına aykırı davranmak (28 hekim), tabip 

odası üyesi olmadan işyeri hekimi olarak görev yapmak (29 hekim), malpractice (13 

hekim), istismar (1 hekim), gerçeğe aykırı sahte rapor (3 hekim), yönetim kurulu 

tarafından soruşturma açılmasına dair gerek olmadığı yönündeki karara itiraz (5 hekim)  

tıbbi etik değerlerine aykırı davranış (1 hekim), oda organlarının görev yapmasını 

engellemek (1 hekim),  Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer almayan uzmanlık dalı kullanmak  

(2 hekim) gerçeğe uymayan belge (1 hekim) belgede usulsüz uygulama (1 hekim) 

oluşmaktadır.  

60 hekim hakkındaki soruşturma Yönetim Kurulu tarafından başlatılmış, 18 hekim 

hakkındaki soruşturma hasta şikayeti üzerine, 5 hekim hakkındaki soruşturma hekim 

şikayeti üzerine, diğerleri ise kurum ve kuruluşları tarafından yapılan şikayetler üzerine 

başlatılmıştır. 
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25-26 Eylül 2020 tarihlerinde Ankara’da yapılan Türk Tabipleri Birliği 72. Büyük (seçimli) 

Kongresinde görüşülmek üzere Yönetim Kurulu ve Büyük Kongre delegeleri ile birlikte 

oluşturulan aşağıdaki gündem önerileri Merkez Konseyine iletilmiştir.    

Karar önerisi 1 

Önergenin özeti/ana fikri: COVID-19 hastalığına yakalanan sağlık çalışanlarının 

hastalığı Meslek Hastalığı olarak kabul edilmeli, geriye dönük olarak düzenleme 

yapılmalıdır.  

Önerinin gerekçesi: Dünya Sağlık Örgütü, henüz corona virüs salgınının başında, sağlık 

çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için bir rehber hazırlamış, sağlık 

kuruluşunda gerçekleşen maruziyete bağlı olarak COVİD-19 enfeksiyonu geçiren bir 

sağlık çalışanının zararının tazmini, rehabilitasyonu ve tedavisinin sağlanmasının sağlık 

çalışanının haklarından olduğunu, böyle bir durumun mesleki maruz kalma sayılacağını 

ve sonucundaki hastalığın da meslek hastalığı olarak değerlendirileceğini açıklamıştır. 

Öneri: Bu doğrultuda TTB tarafından hazırlanacak kanun teklifi hekim milletvekilleri 

aracılığı ile derhal meclise sunulmalıdır.  

 

Karar önerisi 2 

Önergenin özeti/ana fikri: Aile Sağlığı Merkezlerinin önünde bekleme alanı 

oluşturulması  

Önerinin gerekçesi: Yaz mevsimi nedeniyle hastalar Aile Sağlığı Merkezleri önünde 

bekleyebiliyorlar. Ancak Ekim ayından itibaren havanın soğuması ve yağışların başlaması 

nedeniyle aile sağlığı merkezlerinin önünde hastaların fizik mesafeyi, havalandırma 

koşullarını da gözeten, bekleyeceği bir alan bulunmamaktadır. 
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Öneri: Sağlık Bakanlığı tarafından planlanacak ve finanse edilecek standart bir proje ile 

bu alandaki eksiklik süratle giderilmelidir. TTB olarak bu projenin hazırlanmasında katkı 

sunulmalıdır.  

Karar önerisi 3 

Önergenin özeti/ana fikri: İşyeri hekimlerinin COVİD tanısında 15 günlük rapor verme 

yetkisinin olmaması  

Önerinin gerekçesi: İşyeri hekimlerinin sahada karşılaştığı en büyük sorunlardan biri de 

işçilerin karantina altına alınmasında yetkisiz kalmalarıdır. Karantina süresi kadar rapor 

verme yetkisi olmayan işyeri hekimi nedeniyle hasta, birden fazla hekime giderek 

işyükünü artırmaktadır. Bu yetki elde edilirse fabrikalardaki bulaş riski minimuma 

indirilebilecektir. 

Öneri: TTB tarafından bu konuda hazırlanacak yönergenin Çalışma Bakanlığı ve SGK 

Genel Müdürlüğü ile paylaşılması gereklidir.   

Karar önerisi 4 

Önergenin özeti/ana fikri: Pandemi sürecinde kronik hastalığı olan sağlık 

çalışanlarının çalışma koşullarının düzenlenmesi 

Önerinin gerekçesi: COVID-19 bulaş riski sağlık çalışanları arasında, toplum 

ortalamasından yaklaşık on kat fazladır. Hastalığın kronik hastalığı olan bireylerde çok 

kötü seyrettiği bilinmektedir. Kronik hastalığını belgeleyen sağlık çalışanlarının çalışma 

koşullarının düzenlenmesi gereklidir. 

Öneri: Tüm kronik hastalık sahibi sağlık çalışanlarının saptanması, özlük hakları 

korunarak ivedilikle çalışma hayatından uzak tutulmaları gerekmektedir.  

Karar önerisi 5 

Önergenin özeti/ana fikri:  Bursa Tabip Odası olarak Türk Tabipleri Birliği Merkez 

Konseyinin COVİD-19 Pandemi sürecindeki tutumunu destekliyoruz.  

Önerinin gerekçesi: Toplumun ve sağlık çalışanlarının sağlığını koruma alanında 

şimdiye kadar yaptıklarıyla yıldız gibi parlayan TTB Merkez Konseyi’nin her koşulda 

desteklenmesi gerekmektedir.  

Öneri: Sağlık Bakanlığı’nın bundan sonraki zor süreçte TTB’nin yardım ve işbirliği 

çağrılarına kulak vermesi için sosyal medya ve ulusal basın kuruluşlarının baskı altına 

alınması gerekmektedir. 

Karar önerisi 6 
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Önergenin özeti/ana fikri:  Şehir Hastaneleri nedeniyle kapanan hastaneler ivedi 

şekilde açılmalıdır.  

Önerinin gerekçesi: Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan ve Hayat Eve Sığar 

uygulamasının verisine dayanarak salgının hızla yayıldığı görülmekte ve yatak ihtiyacı 

artmaktadır.  

Öneri: Büyük yatak kapasiteleri olan tüm hastanelerimizin bir an önce donatılarak 

yeniden hizmete açılması için tüm toplum katmanlarını harekete geçirecek girişimlerin 

başlatılması, basın kuruluşları ve medya organlarının bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

Karar önerisi 7 

Önergenin özeti/ana fikri: Sahadaki filyasyon çalışmalarında görevlendirilen hekim ve 

diğer sağlık personelinin eğitimi ve verilecek hizmetin standardizasyonu için ivedilikle 

çalışma grupları oluşturulmalıdır. 

Önerinin gerekçesi: Filyasyonda görevlendirilen sağlık personelinin çalışma standartları, 

eğitimi, kendilerini korumaları için almaları gereken önlemlerin sağlanması konusunda 

ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Sahadan gelen haberlere göre, temizlik görevlisi, güvenlik 

personeli gibi sağlık çalışanı olmayan insanların çalıştırılmaktadır. Saha ekiplerinin 

dağıttıkları ilaç ile vatandaşın kullanageldiği ilaçlar arasındaki ilaç etkileşimleri hakkında 

bilgisi yoktur. 

Öneri: İnsan sağlığını hiçe sayan bu tür uygulamaların önüne geçerek standardizasyon 

ve eğitimlerin bir an önce yapılması için Sağlık Bakanlığı’nı zorlamak gerekmektedir. 

Kişisel koruyucu malzemelerin standardizasyonu da bu başlık altında ele alınarak, bu 

konuda ortak bir çalışma yapılmalıdır. 

TTB 72. Olağan Kongresi 26-27 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenmiş, kongreye Başkan 

Doç.Dr. Alpaslan Türkkan, delegeler Dr. Çetin Tor, Dr. Kenan Ergus, Dr. Alper Tunga 

Türkbayrak, Dr. Halil Alper Akın, Dr. Güzide Elitez, Dr. Bülent Aslanhan, Dr. Yaşar Çelik, 

Dr. Levent Tufan Kumaş, Dr. Yıldız Konca ve TTB Covid-19 İzleme Komitesi üyesi Prof. Dr. 

Kayıhan Pala katılmıştır.   

TTB 73.Büyük Kongresi ise 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü Ankara’da geçekleştirilmiş, 

kongreye Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Dr. Abdullah Karadağ, delegeler, Dr. Çetin Tor, Dr. 

Güzide Elitez, Dr. Bülent Aslanhan, Dr. Kenan Ergus, Dr. Levent Tufan Kumaş, Dr. Yaşar 

Çelik, Dr. Alper Tunga Türkbayrak ve Dr. Halil Alper Akın katılmıştır.  
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25 Ağustos 2020 

Bir günde iki hekim COVID-19 nedeniyle hayatını 

kaybetti 

Sinop Yakamoz Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Engin Ünaldı (66) tedavi gördüğü 

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde bir diğer acı 

haber ise Ağrı’dan geldi. Özel bir tıp merkezinde çalışan Op. Uzm. Dr. Ahmet Aydın 

Şener, koronavirüsle olan savaşını kaybetti. Böylece pandemi döneminde hayatını 

kaybeden hekim sayısı 30’a yükselirken, yaşamını yitiren toplam sağlık çalışanı sayısı 58 

oldu. 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, 21 Ağustos cuma günü Bursa İl 

Sağlık Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında, sağlık çalışanlarını 

koruyamayanların, toplumu hiç koruyamayacaklarını belirtmişti. Dr. Engin Ünaldı’nın 

vefatının kendilerini derin üzüntüye boğduğunu söyleyen Türkkan, hayatlarını riske atan 

hekimlere ve sağlık çalışanlarına yöneticilerin gereken önemi vermesini ve hem maddi 

hem manevi desteklerin sağlanması gerektiğinin altını çizdi. 

Ünaldı’nın ölümü büyük üzüntüye neden oldu. Dr. Engin Ünaldı, Mayıs ayında ağabeyi 

Sinoplu iş adamı Metin Ünaldı’yı kaybetmişti. Dr. Engin Ünaldı 13.08.1954 yılında 

Sinop’ta doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Sinop ilinde tamamladıktan sonra 1974 yılında 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Mezuniyet sonrası vatani görevini  1981 ile 1982 

yılları arasında Ankara’da Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaptı. 1982 yılında Sağlık 

Bakanlığı kadrosuna geçerek ilk görev yeri olan, Sinop merkez 1 nolu sağlık ocağında 

mesleki hayatına başladı. Sırasıyla Sinop SSK hastanesi, Sinop Türkeli merkez sağlık 

ocağı, Sinop Erfelek toplum sağlığı merkezinde görevlerini ifa etti. 

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı kadrosuna geçerek Samsun Sosyal Sigortalar 

Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğünde ve Ayancık Dispanserinde görevini 

sürdürdü. 2010 yılında Sağlık Bakanlığının yeni uygulamaya geçildiği Aile Hekimliği 

programı sonrasında Sinop ili Saraydüzü ilçesini seçerek aile hekimi olarak göreve 

başladı. Saraydüzü ilçesinde başarılı bir hizmet verdikten sonra Boyabat ilçesinde münhal 

bulunan 3 nolu aile hekimliğinde, ardından Sinop Yakamoz Aile Sağlığı Merkezinde görev 

yaptı. Dr. Engin Ünaldı evli ve 2 çocuk babasıydı. 

 

25 AĞUSTOS 2020 

Pandemi tüm hızıyla devam ediyor 

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık COVID-19 raporuna göre, entübe edilen hasta sayısı bir 

haftada yüzde 31,2 oranında artış gösterdi. 

Haftalık COVID-19 raporunu yorumlayan BTO Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, “Sağlık 

Bakanlığı’nın açıkladığı vaka verileri yetersiz” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı’nın 

haftalık olarak yayınladığı COVID-19 raporunun, 17-23 Ağustos haftasının verilerini 

kapsayan bülteni bakanlığın sitesinden halka açıldı. Söz konusu rapora göre, 17-23 
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Ağustos haftasında gerçekleştirilen test sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 30,5 oranında 

artış gösterdi. Yeni vaka sayısındaki artış haftalık bazda yüzde 5,1, ölüm sayısı ise yüzde 

13,1 oranında yükseldi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı verilerine göre hastaneye yatırılan 

yeni hasta sayısı yüzde 0,3 oranında düşüş gösterirken, entübe edilen hasta sayısındaki 

artış oranı yüzde 31,2 ile dikkat çeken oranda artış gösterdi. Verilere göre entübe edilen 

hasta sayısı bir haftada 123 kişi birden arttı ve toplam sayı 10 bin 691’e çıktı. Taburcu 

edilen hasta sayısı ise yüzde 4,1 oranında geriledi. 17-23 Ağustos haftasında 3 bin 102 

hasta taburcu edilirken, bu sayı bir önceki haftaya göre 131 kişi daha düşük seyretti. 

Güneydoğu’da vaka sayıları artıyor 

Bakanlığın bölgelere göre vaka sayılarını paylaştığı tabloda ise son 7 günde vaka sayısı 

bin 620 artan Günaydoğu Anadolu bölgesi dikkat çekiyor. Bu bölgeyi bin 615 vaka ile 

Batı Anadolu, bin 63 vaka ile Orta Anadolu ve 903 vaka ile İstanbul takip ediyor. 

Bursa’nın da dahil olduğu Doğu Marmara bölgesinde son 7 günde 543 vakanın tespit 

edildiği görülüyor. Oransal artışlarda ise yüzde 52,3 artışın yaşandığı Orta Anadolu 

bölgesi başı çekiyor. 

Vakaların yarısı 25-49 yaş aralığında 

Bakanlığın verilerine göre vakaların yüzde 51’ini erkekler oluşturuyor. Tüm vakaların 

yüzde 7’si 15 yaş ve altı çocuklardan meydana gelirken, yüzde 13,9’u 15-24 yaş arası, 

yüzde 49,4’ü 25-49 yaş arası, yüzde 18,6’sı 5-64 yaş arası ve yüzde 8,6’sı ise 65-79 yaş 

arasından oluşuyor. Ölüm hızlarının yaş gruplarına göre sınıflandırıldığı grafiğe göre, 

COVID-19 nedeniyle en çok ölümün yaşandığı yaş grubu olarak 80 ve üzeri öne çıkıyor. 

Bu gruptaki vakaların yüzde 25,8’i koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, bu oran 

65-79 yaş grubunda yüzde 11,8’e, 50-64 yaş grubunda ise yüzde 2,85’e geriliyor. 

En çok kayıp İstanbul’da 

COVID-19 Haftalık Durum Raporu’na göre hayatını kaybeden vatandaşların 2 bin 649’u 

65-79 yaş grubundayken, bin 692’si 80 ve üzeri, bin 376’sı ise 50-64 yaş aralığında 

bulunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden 382 kişi 25-49 yaş 

aralığında, 10 kişi ise 15-24 yaş aralığında bulunuyordu. Bölgelere göre bakıldığında ise 

COVID-19 nedeniyle en çok can kaybının olduğu il, 2 bin 843 vefat ile İstanbul oldu. Bu 

ili 668 kişiyle Güneydoğu Anadolu bölgesi takip etti. Bursa’nın da dahil olduğu Doğa 

Marmara bölgesinde 613, Ege’de 576, Batı Anadolu’da 531, Batı Karadeniz’de ise 197 

kişi koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 

Bakanlığın verileri yetersiz 

Verileri değerlendiren Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, pandeminin 

hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “Entübe edilen hasta sayısındaki büyük artış 

dikkat çekici. Ayrıca taburcu edilen hasta sayısı da düşüş gösteriyor. Daha önce de 

söyledik. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veri yetersiz.” ifadelerini kullandı. 

Hayatını kaybeden 57 sağlık çalışanının 29’u hekim 

Bugün Sinop’ta hayatını kaybeden Dr. Engin Ünaldı’ya da değinen Türkkan, “Hekim 

arkadaşımızın kaybından dolayı büyük üzüntü duyduk. Hekimler, sağlık çalışanları 

COVID-19 ile mücadelede büyük fedakarlıklar gösteriyorlar. Buna karşılık olarak 

yöneticilerden maalesef aynı fedakarlığı göremiyoruz. Kıymetli hekimimiz Dr. Engin 

Ünaldı ile birlikte Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hekim sayısı 29’a 

çıktı. Toplam 57 sağlık çalışanı bu süreçte yaşamını yitirdi. Talebimiz hekimlerin ve sağlık 

çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kişisel koruyucu donanımların eksiksiz ve 

zamanında sağlanması ve maddi ve manevi bütün ihtiyaçların karşılanmasıdır” dedi. 
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27 AĞUSTOS 2020  

Hekim ölümleri normalleşmemeli! 

Koronavirüs enfeksiyonu sebebiyle günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve 

Ankara Etlik ve Dışkapı EA Hastanelerinde Klinik Şefliği yapmış, son olarak Azerbaycan’da 

görev yapan, Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı Prof. Dr. Refik Çaylan hayatını kaybetti. 

Vefat haberini Twitter hesabından veren yakın arkadaşı Genel cerrahi uzmanı Prof Dr. 

Oktay Banlı, “Koronavirüs enfeksiyonu sebebiyle günlerdir yoğun bakımda yaşam 

mücadelesi veren sınıf arkadaşım KBB uzmanı Prof. Dr Refik Çaylan vefat etti. Çok çok 

üzgünüm. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah” açıklaması yaptı. 

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Abdurrahman Demir ve dün gece saatlerinde acı 

haberi gelen Uzm. Dr. Turgut Erkutlu ile birlikte son bir haftada hayatını kaybeden hekim 

sayısı beş oldu. 

Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan Türkkan, son bir haftada 5 hekim arkadaşlarını 

salgın hastalık nedeniyle kaybettiklerini belirterek, her ölümden büyük acı duyduğunu 

söyledi. Doç. Dr. Türkkan, “Bakanlık acil olarak önlem almalı ve hem maddi hem manevi 

olarak hekimler ve sağlık çalışanlarının arkasında durmalıdır. Bu kayıpları normal olarak 

göremeyiz. Hekimlerini ve sağlık çalışanlarını koruyamayan bir ülke, vatandaşını hiç 

koruyamaz” ifadelerini kullandı. Son gelen acı haberlerle birlikte, COVID-19 nedeniyle 

hayatını kaybeden hekim sayısı 32’yi buldu. 

 

31 AĞUSTOS 2020 

Sağlık çalışanlarının çalışma şartları iyileştirilmeli 

COVID-19 salgını, sağlık çalışanlarını tehlikeye atmaya devam ediyor. Uygun olmayan 

koşullarda çalışmaya mecbur bırakılan meslektaşlarımızın arkasındayız. 

Bursa Tabip Odası olarak, hakkını alamayan, adaletsiz ücret sistemiyle karşı karşıya olan, 

gerekli donanımı elde edemeyen ve zor şartlarda emek vermeye devam eden sağlık 

çalışanlarının takatlerinin tükenmesinden kaygılıyız. Öncelikle, COVID-19 hastalarıyla 

ilgili birimlerde görevli çalışanların çalışma saatleri ve iş yükleri, fiziksel ve ruhsal 

sağlıklarını koruyacak şekilde düzenlenmeli, COVID-19 sağlık çalışanları için meslek 

hastalığı olarak görülmelidir. Günlerini hastanelerde geçiren ve çocuklarını uzun bir süre 

göremeyen sağlık çalışanları düşünülmeli, ücretsiz kreş, bakımevi hizmeti verilmelidir. 

Koronavirüs ile mücadele sadece hekimler, sağlık çalışanları ve virüs arasında değil, 

toplumun tüm kesimleri ile COVID-19 arasındadır. Buna mukabil, salgınla başarılı bir 

mücadele için toplumun tüm kesimlerinin desteği şarttır. Bu kapsamda halkın kendisini 

yönetenlere güven duyması açısından, şeffaf ve tutarlı bir salgın yönetimi gerekmektedir. 

Tüm veri, ayrıntılarıyla ve tam bir açıklıkla kamuoyuna açıklanmalıdır. 

Kişisel koruyucu donanım eksiksiz olmalı 

Açıklanan test sayılarının ne kadarının rutin olup olmadığı açıklanmalı ve sayıların daha 

da artırılması önem arz etmektedir. Test kriterlerinin de hakkaniyetli ve tutarlı olması da 

salgınla mücadelede kritik öneme sahiptir.  Salgınla mücadelede en önde emek veren 

sağlık çalışanlarının korunması için testlerinin düzenli olarak yapılması çok önemlidir. 

Sağlık çalışanları grip aşısına da zamanında ve ücretsiz olarak ulaşabilmelidir. Halkın 

virüsten korunabilmesi için öncelikle sağlık çalışanlarının korunması gerekmektedir.  
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Bunun için emek veren çalışanların kişisel koruyucu donanımı eksiksiz bir şekilde temin 

edilmelidir. Üstün bir gayretle çalışmalarını sürdüren sağlık emekçileri, özlük haklarında 

iyileştirmeler yapılmasını hak etmektedir. Çalışma ortamlarının uygun hale getirilmesi, 

maaş ödemelerinin hakkaniyet odaklı olarak gerçekleştirilmesi elzemdir. 

 

1 EYLÜL 2020 

Bursa’da 3 ayda 29 hekim istifa etti 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, COVID-19 ile mücadele sürecini 

değerlendirdi. Hekimler ve sağlık çalışanlarının, kötü çalışma şartları nedeniyle tükenme 

noktasına geldiğini belirten Türkkan, “Sadece Bursa’da son 3 ay içinde 29 hekim 

kamudan istifa etti. Bizim kayıtlarımıza göre, bu arkadaşlarımızdan 21’i özel sektöre 

geçerken,4‘ü muayenehane açtı, 4 meslektaşımız ise emekliliği seçti” dedi. 

Bazı hastanelerde yatacak yer kalmadı 

“Biz pandeminin başından bu yana kamuoyuna herhangi bir sayı, veri açıklamadık” 

ifadelerini kullanan Doç. Dr. Türkkan, bunun nedenini ise şöyle açıkladı: “Biz bu sayıları 

açıklamadık, çünkü elimizde somut bir kanıt yok. Meslektaşlarımızdan duyduklarımız var 

ki onlar da vaka sayılarının söylenenden çok daha fazla olduğu yönünde. Bazı 

hastanelerde yatacak yer kalmadı, pozitif çıkan hasta sayısının ise çok daha yüksek 

olduğunu biliyoruz. İl Pandemi Kurulu’nda yer almak istediğimizi, Bursa İl Sağlık 

Müdürlüğü’ne ilettik, cevap bile vermediler.” Başkan Türkkan şöyle devam etti: “Bursa her 

ne kadar Türkiye’nin 4’üncü büyük kenti, en çok ihracat gerçekleştiren, ekonomik olarak 

güçlü illerinden birisi olmasına rağmen, sağlık alanında buna paralel bir durum yok.” 

Süreci yönetmesi gereken kamudur 

Hekimler ve sağlık çalışanları olarak kırgın olduklarını sözlerine ekleyen Alpaslan 

Türkkan, salgınla mücadelede yükün halka ve sağlık çalışanlarına yüklendiğini belirterek, 

“Süreci yönetmesi gereken kamudur. Kuralları ve önlemleri uygulaması gerekenler, 

bunları yapmayıp her şeyi halktan ve sağlık çalışanlarından bekleyemezler. Defalarca 

söyledik, daha sağlık çalışanlarını koruyamayanlar, halkı hiç koruyamazlar. Öncelikle 

sağlık çalışanlarının, hekimlerin çalışma koşulları iyileştirilmelidir. Yeni normal diye lanse 

edilen dönemin, eski normalden çok da bir farkı yok. Bu yüzden de vaka sayıları artıyor, 

artmaya da devam edecektir” diye konuştu. 

 

9 EYLÜL 2020 

Tıp fakülteleri korunmalı 

Koronavirüs oranları ülke genelinde her gün daha yüksek rakamlarla ifade edilirken, 

sonbaharın gelmesiyle tablonun daha da ağırlaşması bekleniyor. Genelde Sağlık Bakanı 

Fahrettin Koca, yerelde ise Vali Yakup Canbolat ‘Bursa için tehlike çanları çalıyor’ diye 

uyarsa da rakamlarda artış sürüyor. 

Şehirdeki ürkütücü tabloyu değerlendiren Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan 

Türkkan, İl Sağlık Müdürlüğü’nden bilgi alamadıkları için Hayata Eve Sığar uygulaması ve 

aldıkları duyum çerçevesinde Bursa’daki rakamların hiç iç açıcı olmadığını söyledi. 

Türkkan, tüm hastanelerdeki yatakların dolu olduğunu ifade ederek, “Aciller, yoğun 

bakım üniteleri, yataklar dolmuş durumda. Bir devlet hastanesinin koronavirüs şüphesiyle 
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başvuran vatandaşları ‘bölgemizde değilsiniz’ diyerek farklı hastanelere yolladıklarını dahi 

duyuyoruz. O kadar doldu ki hastaneler, koronalı hastalar acil servislerde yatak sırası 

bekliyor” dedi. 

Bir Hastanede Günlük 400 Vaka… 

İl genelindeki oranların arttığını söyleyen Türkkan, “Hayat Eve Sığar Uygulaması’na ay ay 

baktığımızda Bursa’daki kırmızı oranının yükseldiğini görüyoruz. Duyumlarımıza göre bir 

devlet hastanesinde günde ortalama 400 civarında PCR testi pozitif çıkıyor. Tüm bunları 

göz önüne aldığımızda tablonun ürkütücülüğü ortada. Özellikle sosyoekonomik düzeyin 

daha düşük olduğu Yıldırım ve Gürsu’da vaka sayısı ciddi anlamda yüksek” diye konuştu. 

32 Hekim İstifa Etti 

Süreç boyunca sağlık çalışanlarının ve hekimlerin ciddi anlamda yıprandığını dile getiren 

Türkkan, “Adaletsiz görev ve ücret dağılımları, çalışma sistemi, sağlık çalışanlarını 

bezdirmiş durumda. İl genelinde 32 hekim istifa etti, 200’ün üzerinde sağlık çalışanı 

koronavirüse yakalandı. Ayrıca saha çalışmaları çok kötü yönetiliyor. Sahadaki personele 

herhangi bir eğitim verilmiş durumda değil. Verilen ilaçların hastalara dağıtılması 

isteniyor ancak bu ilaçlar kullanılmadan önce EKG çekilmesi şart. Çünkü çok ciddi yan 

etkileri var. Saha çalışanları herhangi bir eğitime tabi tutulmadığı için bu konuda ciddi 

sıkıntılar yaşanıyor. Biz de Tabip Odası olarak İl Sağlık Müdürlüğü’nün yapması gereken 

bu eğitimleri düzenleyeceğiz. Çok kötü şartlar altında çalışmak zorunda bırakılan sağlık 

çalışanları olarak çok üzgün ve kırgınız. Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü’nden herhangi 

bir bilgi alamıyoruz. Bu süreci şeffaf yönetmiyorlar. Ve bir kez daha söylüyoruz; ‘Bursa 

Tabip Odası olarak İl Pandemi Kurulu’nda yer almak istiyoruz’ ifadelerini kullandı. 

Tıp Fakülteleri Korunmalı 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine de ayrı bir parantez açan Türkkan, 

koronavirüslü hasta sevkinin çok az olduğunu belirterek, “Koronavirüslü hastaların buraya 

gönderilmemesi çok yerinde bir karar. Çünkü burada yetiştirilen öğrenciler sadece 

koronavirüs ile ilgili tedavilere yönlendiriliyordu. Hal böyle olunca diğer alanlarda pratik 

yapamıyorlardı. Tıp fakültelerini ve bu çocukları korumak zorundayız” dedi. 

2 Bin Testin 600’ü Pozitif 

Uzun yıllar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekimlik görevini yürüten 

CHP Milletvekili Yüksel Özkan koronavirüs rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. 

Özkan, “Türkiye genelinde koronavirüsten ölen sayısı 26’yken sadece Keles’te 3 kişinin 

salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bu rakama bakarsak doğru veriler 

paylaşılmıyor. Bursa’da günlük 2 bin testin yapıldığını bunlardan 600’ünün pozitif 

olduğunu duyduk. Kullanılan kitlerin yüzde 60 kadar güvenirliği var. Bu testlerin yanılma 

paylarını da alırsak kaba hesapla günde bin kişi pozitif çıkıyor. Bursa’daki tüm hastaneler 

dolmuş durumda. Bir an önce önlem alınmalı. Vaka sayısı en yüksek 7 il arasında olan 

Bursa’nın Ankara’dan hiçbir farkı yok” ifadelerini kullandı. 

 

14 EYLÜL 2020 

Bursa Tabip Odası’ndan ‘siyah kurdele’ çağrısı 

Bursa Tabip Odası, Türk Tabipler birliği önderliğinde başlatılan 

#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz başlıklı bir dizi etkinliğe hazırlanıyor. 
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Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, pandemi sürecinde hayatını 

kaybedenlere, sadece hekim ve sağlık çalışanı olarak değil birilerinin babası, annesi, 

kardeşi olarak bakılması gerektiğini belirterek, “40-50 yurttaşımız, açıklanan resmi 

rakamlara göre, her gün COVID-19 nedeniyle ölüyor” dedi. Türk Tabipler Birliği’nin 14-

18 Eylül arasını #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz haftası ilan ettiğini belirten Başkan 

Türkkan, Bursa Tabip Odası olarak kendilerinin de bu etkinliklerde yer alacağını dile 

getirdi. 

“Önümüzdeki hafta TTB ve BTO olarak bütün sağlık çalışanlarını, pandemi sürecinde 

kaybettiğimiz hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarını anmak, onları asla unutmayacağımızı 

göstermek amacıyla yakamızda siyah kurdele ile çalışmaya, günün her saatinde bu 

kurdeleyi göğsümüzde taşımaya çağırıyoruz” ifadelerini kullanan Doç. Dr. Türkkan, “Suçu 

vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanların tarihsel sorumluluğunu her 

gün ama her gün hatırlatmaya devam edeceğiz!” diye konuştu. BTO Başkanı Türkkan, 

önümüzdeki perşembe günü saat 12:30’da gerçekleştirecekleri bir basın toplantısı ile 

kamuoyuna açıklama yapacaklarını sözlerine ekledi. 

 

18 EYLÜL 2020 

Salgınla mücadelenin yolu Tabip Odalarına saldırmak 

değildir 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, ““Salgınla mücadelenin yolu Tabip 

Odalarına saldırmak değildir” dedi. 

Bursa Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği’nin #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz haftası 

olarak ilan ettiği 14-18 Eylül günleri arasında   bir basın toplantısıyla kamuoyuna 

açıklamalarda bulundu. Açıklama öncesinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden 

vatandaşların, sağlık çalışanlarının ve hekimlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda 

bulunuldu. Bursa Akademik Odalar Birliği’nde gerçekleştirilen basın açıklaması yoğun 

katılıma sahne olurken, Oda Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan,  “Salgınla mücadelenin 

yolu Tabip Odalarına saldırmak değildir” ifadelerini kullandı. Türk Tabipleri Birliği’nin 14-

18 Eylül hastasını #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz haftası ilan ettiğini hatırlatan Türkkan, 

Türkiye’de her gün COVID-19 nedeniyle 60-70 yurttaşın hayatını kaybettiğini belirtti ve 

sürecin şeffaf şekilde yönetilmediğini, konu ile ilgili tüm kesimlerin sürece katılmasına izin 

verilmediğini vurguladı. Bilimsel yöntemlerin tam olarak uygulanmadığını sözlerine 

ekleyen Başkan Türkkan, COVID-19 salgını ile mücadeleyi yetersiz ve kaygı verici 

bulduklarını dile getirdi. 

Siyasi partilere işbirliği çağrısı 

Türkkan, şunları söyledi: “Biz hekimler ve sağlık çalışanlarının en büyük risk grubunu 

oluşturduğu Covid-19 pandemisiyle TBMM’nin açılmasını beklemeden bütün siyasi 

partilerin işbirliği ile mücadele edilmelidir. TTB’nin, uzmanlık dernekleri ile birlikte COVID 

izleme heyetinin birikim ve önerilerini paylaşabileceği bir zemin oluşturulmalıdır.”  Bursa İl 

Pandemi Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’nda yer almak istediklerini defalarca 

tekrarladıklarını ancak bu çağrılarına aylardır yanıt verilmediğini söyleyen BTO Başkanı 

Türkkan,  “Sağlık Bakanlığı’nın, başta TTB olmak üzere bütün sağlık meslek odaları, sağlık 

sendika ve dernekleri ile birlikte ‘COVID-19 işbirliği ve ortak çalışma meclisi’ 

oluşturmasını talep ediyoruz” diye konuştu. 
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Salgın bireysel çabayla önlenemez 

“Salgın bireysel çabayla önlenemez” ifadelerini kullanan Türkkan, “Sağlık Bakanlığı İl 

Hıfzıssıhha kurullarını işlevli kılmalı, başta Belediyeler ve kent konseyleri olmak üzere işçi-

memur sendikaları, hemşeri – köy derneklerinden, kültür sanat dernek ve vakıflarına 

kadar bütün demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını sürece katmalıdır.” 

COVID-192un sağlık çalışanları için meslek hastalığı ilan edilmesini talep ettiklerini 

belirten Bursa Tabip Odası Başkanı, bu isteklerinin bir ayrıcalık değil hak talebi olduğunu 

vurguladı. 

ASM’lere ek sağlık personeli atanmalı 

Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Şehir Hastaneleri’nin insanı değil sermayeyi ve kârı 

öncelediğini belirterek, “Salgın ile mücadele bilim yolu ile olur ve salgın biliminin 

öngördüğü üzere kamusal bir sağlık programı hayata geçirilmelidir.  Süreçte koruyucu 

hekimliğin önemi daha iyi anlaşılmıştır.  İlk adım olarak birinci basamak sağlık 

hizmetlerinin kamusal bir perspektifle yeniden düzenlenmesi gereklidir. Büyük sıkıntılar 

içinde yalnız bırakılan Aile Sağlığı Merkezleri kamu sağlık merkezi olarak tanımlanmayı 

hak edecek şekilde yeniden yapılandırılmalı ve acilen tüm ASM binalarının kamu eli ile 

temini, onarımı ile ek sağlık personel ataması yapılması sağlanmalıdır.” 

Görevimizi özenle yerine getireceğiz 

Görevlerinin; yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına, suçu vatandaşa yıkanların tarihsel 

sorumluluğunu her gün ama her gün hatırlatmak olduğunu söyleyen Türkkan, 

“Görevimizi özenle yerine getireceğimizi bildiriyoruz. Sürece ilişkin kaygılarımızı 

paylaştığımızda, abarttığımız, panik yarattığımız, siyaset yaptığımız söyleniyor ama neyi 

ne kadar abarttığımız hiç konuşulmuyor. Bizler iyi hekimlik için çaba tüketen meslek 

kuruluşu olarak iyi hekimlik koşullarını, halkın daha sağlıklı ve refah içinde olmasını 

sağlamak için çalışan her kişi kurum ya da yaklaşım ile birlikte çalışırken, bunların 

dışındaki her yaklaşımda ise onlardan uzağa düşüyoruz. Uzağa düştüğümüzde de siyasi 

partilerin saldırı odağı haline geliyoruz. Oysa ülkemizin en önemli gündemi olan COVID-

19 pandemisi olduğu halde meslek örgütümüzün gündeme taşınması hastalıkla 

mücadeleyi aksatmaktadır” dedi. 

BTO açıklamasına odalardan destek 

Bursa Baro Başkanı Gürkan Altun, Bursa Ziraat Odası Başkanı Erkan Yaslıoğlu, Bursa 

Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, Bursa SES Başkanı İrfan Açık, TÜMTİS-SEN Bursa 

Şube Başkanı Özdemir Aslan, Tarım OR-KAM Sen Bursa Şube Başkanı Fikret Gizir, 

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik ile diğer meslek odalarından 

temsilcilerin de katıldığı basın açıklamasını Alpaslan Türkkan son olarak şunları söyledi: 

“Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrates’ten, Bergama’lı Galenos’tan bu yana burada, bu 

topraklardayız. Bu topraklarda binlerce yıldır İYİ HEKİMLİK yaptık, yapıyoruz, yapacağız! 

Buradayız, görevimizin başındayız ve hiçbir yere gitmeye niyetimiz yok. Bilimin ışığında 

doğru bildiklerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. 

 

1 EKİM 2020 

Sağlık Müdürlüğü suskun ama hekimlere tehditler 

sürüyor 

Sağlıkta şiddetin son günlerde artması, sağlık çalışanlarını tedirgin etmeye devam ediyor. 

Son olarak Bursa’da bir kişi, “Doktorları boşuna öldürmüyorlar” diyerek tehditler savurdu. 
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Geçtiğimiz günlerde, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Zümrütevler Aile Sağlığı Merkezi’ne 

gelen Ö.K. kendisine doktorunun saha çalışmasında olduğunu bildiren hekimi, SABİM’e 

şikayet etti.  “Doktorları boşuna öldürmüyorlar” diyerek şiddeti meşrulaştıran şahıs için 

kılını kıpırdatmayan yöneticiler hekimin kendi can güvenliğini sağlaması için uyarıda 

bulunmakla yetindi.  Bakanlık veya Müdürlük olarak şahıs hakkında suç duyurusunda 

bulunmayacaklarını ve koruma sağlayamayacaklarını ama hekimlerin ‘Beyaz Kod’ 

verebileceklerini söylediler. 

Tehditlere göz yumulmamalı 

SABİM, sağlık çalışanların aşağılandığı, tehdit edildiği, hakaret edildiği, şiddeti hak 

ettiklerinin rahatça söylenebildiği fakat bu tehdit ve aşağılanmaları yapanlara herhangi 

bir kovuşturmanın uygulanmadığı bir mekanizmaya dönüşmüştür. SABİM,  birilerinin 

rahatça sağlık çalışanlarını çekinmeden öldürmekle tehdit ettiği, suça teşvik eden bir 

serbest alan olmuştur. 

Sağlık yöneticileri, çalışanlarının can güvenliğini korumak için gerekli hukuki girişimlerde 

bulunmaktan kaçınmamalıdır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artarak sürdüğü bu 

günlerde böyle tehditlere göz yumulmaması ve gereğinin süratle yerine getirilmesi 

gerekmektedir. 

İşveren olan Sağlık Bakanlığı’nın  yerel temsilcileri olan İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri 

çalışan sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı kapsamında gereken tedbirleri almak zorundadır, 

suç tespiti halinde en kısa sürede gereken yasal soruşturmaların, beyaz kod bildirimlerinin 

başlatılması  gerekmekte olup  kamu hizmeti sunan biz sağlık çalışanlarının iş güvenliğini 

tesis etmekle sorumludur. 

 

5 EKİM 2020 

Süreç hala şeffaf yönetilmiyor 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklanan sayılarda, bütün vakalara yer verilmediğini 

söylemesi tepki çekmeye devam ediyor. Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan 

Türkkan, sürecin başından beri salgının şeffaf yönetilmediğini söylediklerini, bakanın son 

açıklamalarının da bu tespitlerini doğruladığını belirtti. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Eylül’de, COVID-19 tespit edilen her vakanın 

açıklanmadığını, semptom göstermeyenlerin sayılara dahil edilmediğini söyledi. Bakanın 

sözlerini yorumlayan BTO Başkanı Türkkan, “Bursa Tabip Odası olarak, pandeminin 

başından beri açıklanan vaka sayılarının, sahadan edindiğimiz izlenimlere uymadığını 

söylüyoruz. Bakanlığın süreci şeffaf yönetmediği tespitimiz, Sayın Bakanın açıklamasıyla 

doğrulanmış oldu. Vakaları semptomlu-semptomsuz diye ayırmak, vaka sayısında 

karmaşaya neden olurken, halkta da panik yaratıyor” ifadelerini kullandı. 28 Temmuz ve 

29 Temmuz tarihlerinde vaka’ların Hasta’ya dönüştüğünü gördüklerini belirten Başkan 

Türkkan, tanımdaki değişikliğe rağmen sayılarda buna bağlı bir farklılık görmediklerini de 

sözlerine ekledi. 

İtibarımız zedeleniyor 

BTO Başkanı Doç. Dr. Türkkan, Bursa Tabip Odası olarak önceliklerinin hekimler ve 

onların sorunları ile halk sağlığı olduğunu belirttiği açıklamasında, “Sağlık Bakanı’nın da 

önceliği halk sağlığı olmalıdır. Ulusal çıkarları koruma adı altında, insanların hayatını 

kurtarabilecek bilgilerin halktan gizlenmesi, ülkemizin uluslararası alandaki itibarını da 

zedelemiştir” ifadelerini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 verilerini konuyla 
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ilgili rehberliği doğrultusunda raporlanmasını talep ettiğini belirten Türkkan, Sağlık 

Bakanlığı’nın halk sağlığı dışında bir önceliği olmaması gerektiğini vurguladı. 

 

7 EKİM 2020 

Bursa’da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hala yok! 

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Burulaş, meclis kararı olmadığı gerekçesiyle, 

Resmi Gazete’de yayımlanan, sağlık çalışanlarının toplu taşımadan yıl sonuna kadar 

ücretsiz yararlanabileceği kararını uygulamadığını açıkladı. 

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde uygulanan ve salgın hastalık ile büyük 

özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olması amacıyla yürürlüğe konan 

toplu taşımadan ücretsiz yararlanma imkanı Bursa’da eylül ayı itibarıyla sona erdi. 28 

Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 

karara göre, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler 

kapsamında sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve 

kuruluşlarında çalışan personelin ücretsiz ulaşım ve kamuya ait sosyal tesislerden 

yararlanma hakkı uzatılmıştı. Sağlık çalışanlarına tanınan bu hak Bursa’da ise, meclis 

kararı olmadığı gerekçesiyle Burulaş tarafından uygulanmıyor. 

Meclis kararı yok! 

14 Eylül’de Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’ın yazılı olarak istediği 

bilgi, iki hafta sonra 2 Ekim tarihinde Burulaş tarafından verildi. Genel Müdür Mehmet 

Kürşat Çapar imzalı yazıda, “Sağlık çalışanlarımız ile ilgili ücretsiz seyahat hakkı 

verilmesine dair tarafımıza ulaşan bir meclis kararı mevcut değildir. Konu üst 

yönetimimizin gündeminde olup herhangi bir değişiklik yapılması durumunda tüm yayın 

organlarımızdan duyurusunun yapılacağını bilgilerinize rica ederiz” denildi. İstanbul, 

Ankara ve İzmir’de sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak 

yararlanırken, Bursa’daki sağlık emekçilerine bu hakkın tanınmamasına tepki gösteren 

BTO Başkanı Türkkan, hastalıklarla mücadelede özveriyle çalışan hekimler ve sağlık 

çalışanlarına toplu taşımanın hemen ücretsiz olarak sağlanması gerektiğini belirtti. 

 

10 EKİM 2020 

Sağlık çalışanlarının ve hekimlerin karşısında değil 

yanında durun! 

Hastalıklarla mücadelede büyük özveriyle çalışan, pandemi döneminde, büyük risk 

içerisinde, günlerce ailesini görmeden virüsle savaşan, buna karşın yakalandığı 

koronavirüsün meslek hastalığı sayılmadığı, her gün hasta ve hasta yakınlarından şiddet 

gören, söz verilen ek ödemelerini adaletli bir şekilde alamayan sağlık çalışanları, 

hekimleriz biz… 

Bahçeşehir Koleji’nin, 6. sınıf öğrencilerine sorduğu ve sistemin neden olduğu hataların, 

meslektaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına yüklendiği soru nedeniyle rahatsız olduk. Soruda 

şiddetin özendirilmemesi bir parça rahatlattı bizi. 

Bursa Tabip Odası olarak hem hekimlerimizin haklarını, hem de halk sağlığını korumaya 

çalışıyoruz. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere herkesi bu süreçte fedakarlıkla çalışan 

meslektaşlarımızın yanında olmaya davet ediyoruz. 
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Sağlık çalışanlarını koruyamayan bir sistem, halkını da korumaktan acizdir.Bu yüzden 

çocuklara, “Doktor kapılarında uzun süre beklemenin asıl suçlusu kimdir?”, “Doktorlar ne 

yılmış durumdalar?” “Neden COVID-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı 

sayılmıyor?”, “Ek ödemeler neden adaletsiz?”, “Sağlık çalışanlarına şiddeti nasıl 

engelleriz?” gibi sorular sorulmalı. 

Bugünkü yöneticilerimizin cevap bulamadığı bu soruların, geleceğimiz olan çocuklarımız 

tarafından cevaplandırılacağı, çözüm bulunacağı inancımızı koruyoruz. 

Dip not: C şıkkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın başında T.C. varken, Sağlık 

Bakanlığı’nın başında neden olmadığını tek merak edenin biz olmadığımızı umuyoruz… 

Sağlık çalışanlarının ve hekimlerin karşısında değil yanında durun… 

 

16 EKİM 2020 

Sadece hakkımızı istiyoruz 

Bursa Tabip Odası, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. 

Esat Ülkü ve diğer tüm sağlık çalışanlarını anmak üzere bir basın açıklaması 

gerçekleştirdi. 

Bursa Tabip Odası (BTO), Bursa Akademik Odalar Birliği’nde (BAOB) pandemi sürecinde 

COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını andı. Açıklamasına pandemi 

sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısını bildirerek başlayan BTO Başkanı Doç. 

Dr. Alpaslan Türkkan şunları söyledi: “COVID-19 salgınının başlangıcından bugüne, bize 

bildirilen 50’si hekim olmak üzere 110 sağlık emekçisini kaybettiğimizi üzüntüyle 

açıklıyoruz. Son bir haftada kaybettiğimiz meslektaşlarımızın sayısı 7. Bir haftada 7 

hekim… Son olarak iki gün önce çok değerli bir hekimimizi, bir tabip odası başkanımızı, 

Aydın Tabip Odası Başkanı meslektaşımız sevgili Op. Dr. Esat Ülkü gibi yeri kolay kolay 

doldurulamayacak çok kıymetli bir değerimizi daha kaybettik. Acımız sonsuzdur.” 

10 kat fazla hastalanma riski var 

COVID-19 salgınını ilk karşılayanların sağlık çalışanları olduğunu vurgulayan Türkkan, 

birçok ülkede sağlık çalışanlarının toplumun diğer kesimlerine göre 4-5 kat daha fazla 

COVID-19 ile hastalandığını, Türkiye’de olduğu gibi bazı ülkelerde de 10 kattan fazla 

hastalanma riski taşıdıklarını söyledi. Bu nedenle COVID-19’un sağlık çalışanları için 

milenyumun ilk meslek hastalığı tanımlamaları yapıldığını belirten Başkan Türkkan, 

“Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve birçok Uluslararası örgüt, COVID-19 hastalığının 

meslek hastalığı olarak kabul edilmesi yönünde açıklama yapmıştır. İtalya, Almanya, 

Belçika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika ve Malezya dâhil 130’a yakın 

ülke tarafından COVID-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmiştir” 

diye konuştu. 

COVID-19 meslek hastalığı olarak tanımlanmalıdır 

Dünyada pek çok ülkenin COVID-19’u meslek hastalığı ilan ettiğini sözlerine ekleyen BTO 

Başkanı Alpaslan Türkkan, Türkiye’de ise halen bu uygulamanın hayata geçirilmediğini 

söyledi. “6331 sayılı kanunumuzda da tanımlandığı üzere sağlık çalışanlarının COVID-19 

hastalığı “mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıktır” ifadelerini kullanan 

Başkan Doç. Dr. Türkkan taleplerini şöyle açıkladı: “Yasalarımızda meslek hastalıklarının 

bildirim ve kaydının birincil yükümlülüğü Sağlık Bakanlığı’ndadır.  Bu nedenle Sağlık 

Bakanlığı tarafından kayıtlarında olan COVID-19 hastası sağlık çalışanlarının sayıları 

günbegün açıklanmalı ve bunlar doğrudan meslek hastalığı kabul edilmelidir. COVID-19 
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pandemisi ile mücadele sırasında vefat eden veya hastalanan sağlık çalışanlarının 

mağduriyetleri giderilmeli ve zararları karşılanmalıdır.” 

“Bizler emeklerimizin karşılığını istiyoruz” diyen Başkan Alpaslan Türkkan şunları söyledi: 

“Bizler özlük hakkımızın gereği olarak  “karşılaştığımız COVID-19 ateşinin bizi yakması 

halinde bunun belgelenmesini” istiyoruz. COVID-19 pandemisi bizi çalışamayacak 

derecede yaktığında, bizlerde hasar bıraktığında, sağlığımızın olmazsa olmaz sosyal 

belirleyicisi olan “yaşamımızı idame ettirme sosyal güvencesi” istiyoruz. COVID-19 

pandemisi bizi öldürdüğünde, yaşamımıza mal olduğunda geride bıraktıklarımızın 

meslektaşlarımızın, sosyal sürdürülebilirliklerinin devam edebilmesini istiyoruz, dünyanın 

her tarafında verilen bu özlük hakkının ülkemizde de yasalaşmasının güvencesini 

istiyoruz. 

“Hastalanıyor, ölüyoruz” 

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı’nın COVID-19 hastalığına yakalan sağlık çalışanı 

sayısının 40 bini geçtiğini açıkladığını hatırlatan Türkkan, bu sayının da sadece semptom 

gösterenler mi, yoksa PCR ve BT ile tanın konan tüm sağlıkçılar mı olduğunu da 

bilmediklerini söyledi ve ekledi: “Ancak bildiğimiz bir şey var: hala enfekte oluyor, 

hastalanıyor, malul kalıyor ve ölüyoruz…” 

Türkkan taleplerini sıraladı 

“Bizler emeklerimizin karşılığını istiyoruz” diyen Başkan Alpaslan Türkkan şunları söyledi: 

“Bizler özlük hakkımızın gereği olarak  “karşılaştığımız COVID-19 ateşinin bizi yakması 

halinde bunun belgelenmesini” istiyoruz. COVID-19 pandemisi bizi çalışamayacak 

derecede yaktığında, bizlerde hasar bıraktığında, sağlığımızın olmazsa olmaz sosyal 

belirleyicisi olan “yaşamımızı idame ettirme sosyal güvencesi” istiyoruz. COVID-19 

pandemisi bizi öldürdüğünde, yaşamımıza mal olduğunda geride bıraktıklarımızın 

meslektaşlarımızın, sosyal sürdürülebilirliklerinin devam edebilmesini istiyoruz, dünyanın 

her tarafında verilen bu özlük hakkının ülkemizde de yasalaşmasının güvencesini 

istiyoruz. 

Meslektaşlarımızın yanındayız 

Bursa Tabip Odası Doç. Dr. Alpaslan Türkkan sözlerine şöyle son verdi: “Bursa Tabip 

Odası olarak pandemi süresince kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımız ve onların yakınları ile 

birlikte COVID-19 hastalığına yakalanarak mağduriyeti olan meslektaşlarımızın 

yanındayız. COVID-19’un ülkemizde de biz sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak 

tanınmasının ve bu konuda ivedilikle gerekli kararların alınmasının artık aciliyet arz eden 

bir zorunluluk olduğunu kamuoyuna saygıyla bildiririz.” 

 

19 EKİM 2020 

Önceliğimiz COVID-19, hekimler ve halk sağlığı 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, gündeme ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu. BTO’nun bugüne kadar olduğu gibi kuruluş amacına 

odaklandığını belirtern Türkkan, “Kuruluş amacımız da 6023 sayılı yasamızda açıkça 

tanımlanmıştır. Gündemimizi de bu oluşturuyor. Bursa Tabip Odası’nın gündemi; COVID-

19 pandemisi, pandemi sürecinde hekim ve sağlık çalışanlarının durumu, hastalanan, 

ölen hekimler ile halk sağlığıdır” dedi. 
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Sosyal adalet gerekli 

“Bu süreçte meslektaşlarımızın ve halkın sağlıklı olmasının koşulu 1986 yılında Ottawa’da 

toplanan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanımlanmıştır” ifadelerini kullanan 

Başkan Türkkan, “DSÖ toplantı sonrasında Sağlığı Geliştirme Bildirgesi yayınladı. 

Bildirgede sağlık için barış, barınma, eğitim, beslenme, gelir, stabil ekosistem, 

sürdürülebilir kaynaklar, sosyal adalet ve eşitlik ön koşul kabul edildi. Tıp, sağlığın sosyal 

belirleyicilerinin sağlık üzerindeki etkisini çok iyi bilmektedir. Bilim kısa süre içinde 

hekimler ve toplumun sosyoekonomik durumunun COVID-19 hastalığı, ölümleri ile olan 

ilişkisini daha açık biçimde gösterecektir. Toplumdan 5-10 kat daha fazla hastalanan 

hekimler ve sağlık çalışanları için COVID-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul 

edilmesi sosyal adalet için gereklidir” diye konuştu. 

Yapay gündeme ayıracak zamanımız yok 

Hasta/vaka, semptomlu/semptomsuz ayrımlarının tıpta karşılığı olmadığını vurgulayan 

Alpaslan Türkkan, gerçek sayılara ulaşamadıklarını, şeffaf yönetilmeyen süreçte ne İl 

Pandemi ne de İl Hıfzısıhha Kurulu’na alınan Bursa Tabip Odası’nın, mağdur edilen 

hekimler için hak arayışında olduğunu belirtti. Türkkan, Bursa Tabip Odası’nın bunların 

dışında kalan yapay gündemlere ayıracak ne zamanının olmadığını da vurguladı. 

 

21 EKİM 2020 

'Birinci basamak' güçlendirilmeli 

BTO Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, COVID-19 ile mücadelenin daha etkili olması 

birinci basamak sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr.Alpaslan Türkkan, pandemi sürecini değerlendirdiği 

bir açıklamada bulundu. “Korunmak tedavi etmekten daha insancıldır. COVID-19 ile 

hastanelerde hasta tedavi ederek mücadele edilemez” ifadelerini kullanan Türkkan, 

pandemi mücadelesinin sahada verileceğini vurguladı. COVID-19’un yaşayacağımız son 

salgın olmayacağını sözlerine ekleyen Başkan Türkkan, “Bu süreçten dersler çıkararak 

kendimizi ve kurumlarımızı yenileyerek yaşamımızı sürdürmek zorundayız. Bildiğimiz ama 

yönetimlerin göz ardı ettiği gerçek bir kez daha kendisini hatırlattı” diye konuştu. 

Özlük hakları düzenlenmeli 

Sağlık hizmeti sunumunda birinci basamak sağlık hizmetlerinin çok önemli ve 

vazgeçilemez olduğunu altını çizen Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan Türkkan şunları 

söyledi: “Toplum sağlığında başarının yolu da buradan geçer. Türkiye’de birinci 

basamağın adresi aile sağlığı merkezleri ve aile hekimleridir. Geleceğe hazır olmak için 

birinci basamağın güçlendirilmesi zorunludur. Aile sağlığı merkezlerinin nitelik ve nicelik 

yönünden desteklenmesi, aile hekimlerinin özlük haklarının düzenlenmesi acil 

beklentilerimizdir.” 

 

21 EKİM 2020 

Türkkan'dan yeni İl Sağlık Müdürü değerlendirmesi 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Bursa İl Sağlık Müdürü’nün 

değişmesini yorumladı. 
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BTO Başkanı Alpaslan Türkkan, bir önceki il sağlık müdürünün Yalova’dan yeni sağlık 

müdürünün ise Balıkesir’den atandığını, söz konusu görevi yerine getirmek üzere 

Bursa’da çok yetkin hekimler olduğunu belirterek, Bursa Tabip Odası olarak bu duruma 

anlam veremediklerini söyledi.   

Türkkan, “Bursa İl Sağlık Müdürlerinin Bursa dışından getirilmesinin Bursa hekimlerine ve 

halkına bir mesaj vermek için mi yapıldığını anlamadık. Bursa’da bu işi yapabilecek çok 

değerli hekimler olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullanırken, bir önceki Bursa İl Sağlık 

Müdürü ile sadece kendilerinin değil, basının da iletişim kuramadığını, bilgi alamadığını 

sözlerine ekledi. 

Başkan Türkkan, yeni müdürden iletişim kanallarını açık tutmasını ve Bursa halkının 

sağlığını iyileştirmek ve geliştirmek için birlikte çalışmayı beklediklerini de ifade etti. 

 

22 EKİM 2020  

Hekimlere reçete baskısına Tabip Odası’ndan tepki 

Bursa Tabip Odası, otorite tarafından hekimlere yapılan baskıları dile getirdiği bir basın 

açıklaması düzenledi. Başkan Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’ın yaptığı açıklamada, pandemi 

sürecinde salgınla en önde savaşan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının zor şartlar altında 

çalıştığına vurgu yapıldı. Basın açıklamasında, “Bir yandan hastalarımızı tedavi etmek için 

çabalarken öte yandan da havalanması olmayan özel giysiler içinde çalışıyoruz. Hepinizin 

bildiği gibi bu esnada N95 maskesi ile cerrahi maskeyi üst üste takarak, nefes almanın 

bile güç olduğu koşullarda hizmet veriyoruz. Zamana karşı yarıştığımız bu süreçte uzun 

süre ailelerimiz ve sevdiklerimizden ayrı kaldığımız için sosyal desteğe olan ihtiyacımız da 

giderek artıyor” denilirken, beklenilen desteğin ise alınamadığına dikkat çekildi. 

Hidroksiklorokin baskısı 

Alpaslan Türkkan, Bursa’da hekimlere baskı yapıldığı, tedavilerine ve reçetelerine 

karışıldığı yönünde yakınmaları bir süredir kendilerine ulaştığını belirttiği açıklamasında 

şunları söyledi: “Artık kamu sağlığı otoritesi tarafından doğrudan hekimlere yönelen baskı 

dayanılmaz noktaya ulaştı. Bugün de çok üzücü bir olayı sizlerle paylaşmak için 

buradayız. Bilim Kurulu tarafından hazırlanan algoritma ile uyuşmayan; henüz klinik tanı 

almamış, COVID-19 tanı testleri yapılmamış, COVID-19 polikliniğine sadece kendinden 

şüphe ederek ya da bulaş korkusuyla gelen her hasta için hekimin sorgulamaksızın 

hemen hidroksiklorokin tedavisine başlaması dayatılmaktadır.” 

Meslektaşımız tehdit edildi! 

Hidroksiklorokin’in yüksek dozda kullanıldığında kalbe zarar verdiğini gösteren makaleler 

olduğunu belirten Başkan Türkkan, ilacın, tabiri caizse yoldan, geçen herkese yazılmasını 

hem bir hekimlik ayıbı, hem de bilimsel bir yanlış olarak gördüklerini söyledi. Bursa Tabip 

Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, geçtiğimiz pazar günü, gereksiz ilaç yazmayı 

reddeden bir meslektaşlarının, poliklinik yaptığı odaya baskın yapar gibi yanına aldığı bir 

kişiyle giren başhekim yardımcısı tarafından tehdit edildiğini söyledi. 

Soruşturma başlattık 

Olayın ayrıntılarını kamuoyun ile paylaşan Türkkan şöyle konuştu: “Bu ilacı kapıdan giren 

herkese yazmak zorunda olduğunu söylemesi üzerine, “hekimin reçetesi namusudur” 

diyerek uygunsuz talebi reddeden meslektaşımıza “Ben senin amirinim. Yazmak 

zorundasın. Yazmazsan hakkında işlem yaparım. Bunu Sağlık Müdürü böyle istiyor” 

demiştir. Konu üzerine Yönetim Kurulu’muzun yaptığı olağanüstü toplantıda başhekim 
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yardımcısı hakkında soruşturma açma kararı alınmıştır. Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi 

için kişi ve yer bilgisi vermeyeceğiz. Konuyu ayrıntılı biçimde değerlendirecek ve 

kamuoyunu aydınlatacağız. Aynı ilacın sahada hekim olmayan, ilaç verme yetkisi olmayan 

kişiler tarafından elden dağıtıldığı konusundaki duyumlarımızı da araştırdığımızı belirtmek 

istiyoruz.” 

Başkan Türkkan, Bursa Tabip Odası’nın her zaman olduğu gibi iyi hekimlik değerlerine 

bağlı hekimlerin yanında olduğunu belirtti ve ekledi: “Bu; bugüne kadar böyleydi, bundan 

sonra da böyle olacak.” 

Reçetesi hekimin namusudur! 

Doç. Dr. Türkkan açıklamasının devamında şunları söyledi: “Ulusal ve uluslararası 

belgelerde hekimlerin yapması ve yapmaması gereken etik kurallar açıkça 

belirtilmektedir. Her meslektaşımız bu kurallara bağlı çalışacaktır. Reçetesi hekimin 

namusudur. 

Hekimler, sorumlu olduğu hastasının bakımıyla ilgili karar verirken klinik yönden bağımsız 

hareket etme yükümlülüğündedir. Hekim, bilimsel bilgiye uyumsuz, hasta yararına 

olmayan istemleri mesleki bağımsızlık çerçevesinde geri çevirme hakkına sahiptir.  

Hekimler, temel görevinin hastasının sıkıntısını azaltmak olduğunu, kişisel, toplumsal ya 

da politik hiçbir baskının, bu yüce amacından daha üstün sayılamayacağını bilirler. 

Hekimlerin çalışması yöneticilerin keyfi uygulamaları ile engellenemez.” 

Hekimlere baskı yapılamaz 

“Biz mesleğimizin toplumsal sorumluluğu kapsamında; mesleki yetkinliği sağlık hizmeti 

sunmak olan hekimlere ve onların yetkinlik alanlarına baskı yapılamayacağını, 

kamuoyunu aydınlatmak, yöneticileri uyarmak ve koşulların iyileştirilmesi için çaba 

tüketmelerini istemek için bu açıklamayı yapıyoruz. Bursa Tabip Odası iyi hekimlik 

değerlerini savunacak ve bu değerleri uygulamayı engelleyenlerin karşısındaki tutumunu 

kararlılıkla sürdürecektir. Halk sağlığını tehdit eden hekimlerimize yönelik bu tür baskının 

değerlendirilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.” 

Bakana grip aşısı çağrısı! 

BTO Başkanı Türkkan, son günlerde gündeme gelen grip aşısı tartışmasına da değindi. 

Önümüzdeki dönemde grip aşısına daha çok ihtiyaç olacağını belirterek, bunun 

dağıtılması ile ilgili sorunların oldukça fazla olduğunu vurguladı. Bu aşıya 90 yaşında 

üzerinde olup bir çok kronik hastalığı olan meslektaşlarının ulaşamadığını belirten 

Türkkan, “Risk grubunda tanımlanmadıkları için meslektaşlarımız bu aşıya ulaşamıyor” 

dedi. Doç. Dr. Türkkan, Sağlık Bakanı’nı meslektaşlarına bu konuda yardım etmesi için 

harekete geçmeye davet etti. 

 

26 EKİM 2020 

Sözü verilen ödemeleri istiyoruz 

COVID-19 ile ön cephede, büyük risk altında, zor şartlarda çalışan aile hekimleri ve tüm 

sağlık çalışanlarının kendilerine sözü verilen ek ödemeleri yapılmamıştır. 

Bursa Tabip Odası olarak daha önce yaptığımız açıklamalarda ek ödemelerin adaletli 

ödenmesi gerektiğini söylemiştik. COVID-19 sürecinde aile hekimlerimiz bir yandan 

pandemi ile savaşırken bir yandan da gebe, bebek, çocuk, yetişkin tüm izlem ve 

takiplerini eksiksiz yapmıştır. COVID-19 sürecinde ekip anlayışıyla tüm çalışanları ile 
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seferber olmuş, yeni eklenen tüm görevlerini de başarıyla yerine getirmişlerdir. Aldığımız 

bilgiye göre aile hekimi üyelerimize ek ödemeleri yapılmamaktadır. Sağlık Bakanlığı’ndan 

bir kez daha ek ödemelerin, ayrım yapılmadan, pandemi sürecinde görevlerini yerine 

getirmek için canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarına ve hekimlere ödenmesini 

istiyoruz. Biz hakkımız olan ve sözü verilen ödemelerin vakit geçirilmeden, en kısa 

zamanda ödenmesini bekliyoruz. 

 

29 EKİM 2020 

Kamuoyuna Duyurulur! 

COVID-19 pandemisiyle şu günlerde Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı son tebliğle bir kere 

daha sarsıldık. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık emekçileri salgının başladığı ilk 

günden beri kelimenin tam anlamıyla “canlarını dişlerine takarak” mücadelenin en ön 

saflarında yer almaktadır. Daha önceki basın açıklamaları ve bildirilerimizde 

vurguladığımız gibi fizik ve ruh sağlığımız giderek yıpranıp tükenme noktasına 

sürüklenmektedir. Yerelde Sağlık müdürlüğü, İl Pandemi kurulu ve İl Hıfzısıhha Kurulu’na 

yaptığımız paydaşlık başvurularına tıkanan resmi kulaklara, TTB’nin aynı yöndeki 

çağrılarını duymazdan gelen Sağlık Bakanlığı da eşlik etmektedir.  

Yurttaşlarımıza ve siz değerli basın mensuplarına sesleniyoruz: 

- Sağlık çalışanlarına verileceği söylenen ek ödemeler zaman geçirmeksizin ve ayrım 

yapılmaksızın tüm sağlık çalışanlarına dağıtılmalıdır. 

- Aile hekimlerinin hastalanmaları halinde kesilmiş olan maaş ödemeleri geriye dönük 

olarak hesaplanıp derhal iade edilmelidir.  

- Sağlık çalışanları, bu ülkenin tüm yurttaşları gibi onurlu insanlardır. Zor zamanda maaş 

ödemesi, nöbet ücreti gibi konuları asla düşünmeden görevlerinin başına geçmekte bir an 

bile tereddüt etmeyen sağlık çalışanları, emeklerinin karşılığını istemeyi de bir yurttaşlık 

görevi ve sorumluluğu olarak kabul eder ve haklarını almak için sonuna kadar direnmeyi 

de bilirler. 

- Bilinmesini isteriz ki; bıçak kemiğe dayanmış, yolun sonuna gelinmiştir. Bursa’daki 

covid-19 vakaları, Sağlık Bakanı’nın da açıklamak zorunda kaldığı gibi patlama yapmıştır. 

Zaten zor şartlarda götürülmeye çalışılan sistem pek yakında çökme noktasına 

ulaşacaktır. Bu noktada, Bursa Tabip Odası’nın sürece resmi makamlarca dahil 

edilmemesini halk sağlığını tehdit eden bir durum olarak değerlendirdiğimizi yeniden 

vurgulamak istiyoruz.  

- Pandeminin hala meslek hastalığı olarak değerlendirilmemesini anlamlandırmakta 

güçlük çekiyoruz. Hayatını hastalarına şifa vermek uğruna kaybeden sağlık çalışanlarına 

özlük haklarının “meslek hastalığı” tanısı koyarak teslim edilmesi hepimizin ortak 

talebidir. Sağlık Bakanı’nı bu konuda gerekli yasanın çıkarılması için göreve davet 

ediyoruz. 

- Sağlıkta şiddeti bitirmeye yönelik olarak çıkarılan son yasanın “pansuman” kabilinden 

önlemler içerdiğinin anlaşılmasından sonra, şiddet hız kesmeden artmaya devam etmiştir. 

Bu konuda da yeni ve radikal değişiklikler içeren bir “Sağlıkta Şiddetin Engellenmesi” 

yasasının vakit geçirilmeden çıkarılmasını yeniden talep ediyoruz.   

- Son tebligat ile getirilen izin, istifa ve emeklilik yasaklaması anayasa ve yasalarımıza 

aykırı, mobbing olarak değerlendirilebilecek ve çalışanın özlük haklarını ihlal anlamına 

gelebilecek bir açıklamadır. Eğer, alınan bu karar büyük bir salgın patlamasının itirafı ve 
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çaresizliği anlamına geliyorsa, Sağlık Bakanı bunu da kamuoyu önünde dürüstçe ilan 

etmelidir. Tamamen ve keyfi ve süre belirtmeksizin yapılan bu kısıtlamayı kabul 

etmeyeceğimizi belirtmek istiyoruz. 

Bursa Tabip Odası, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da başta hekimler olmak üzere 

tüm sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edecektir. 

 KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR 

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU ADINA  DOÇ. DR. ALPASLAN TÜRKKAN 

 

3 KASIM 2020 

Tabipler ve veteriner hekimlerden ‘Tek Sağlık’ çağrısı 

Bursa Tabip Odası ve Bursa Veteriner Hekimler Odası ortak bir basın açıklamasıyla Dünya 

Tek Sağlık Günü’ne dikkat çektiler. Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde bulunan 

Türkan Saylan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında Bursa Tabip 

Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ve Bursa Veteriner Hekimler Odası Genel 

Sekreteri Melike Baysal hazır bulundu. 

Açıklamada, “Geçmişi 1880’li yıllara dayanan, günümüzde önemi COVID-19 pandemisi 

ile yeniden anlaşılan ‘’Tek Tıp/Tek Sağlık-One Medicine’’ olarak isimlendirilen kavram 

Bursa Tabip Odası ve Bursa Veteriner Hekimler Odası olarak bizlerin de gündemindedir” 

denildi. Tek Sağlık’ kavramının tanımının yapıldığı açıklama şöyle devam etti: “Tek Sağlık, 

insan, hayvan ve çevre sağlığını bir bütün olarak değerlendiren, gerekli sağlık hizmetlerini 

disiplinler arası işbirliği ile genişletmeyi öngören, küresel sağlık stratejisidir. İnsan ve 

hayvan sağlığına hizmet eden beşeri hekimleri, veteriner hekimleri ve diğer sağlık 

profesyonellerini kapsayan bir terim olmakla birlikte; Corona virüs örneği gibi 

hayvanlardan insanlara geçebilen ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturan zoonotik 

hastalıkların anlaşılması, önlenmesi ve kontrol altına alınmasında önemli rol oynar.” 

15 DAKİKADA 1 KİŞİ KUDUZDAN ÖLÜYOR 

2003 ve 2019 yıllarında dünyayı sarsan ve SARS adıyla bilinen, hayvanlardan insanlara 

geçen zoonotik karakterli hastalıkların beşeri-veteriner ortak çalışmasının gerekliliğini 

yeniden ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, “’Tek Sağlık’ konusunu da yeniden 

gündeme getirmiştir. Türk Tabipleri Birliği ve Türk Veteriner Hekimler Birliği’nin 25 Nisan 

2009’da yayınladıkları, Tek Tıp/Tek Sağlık Ortak Deklarasyonu’nda vurguladıkları gibi 

‘Dünyada her 10-15 dakikada bir kişinin kuduzdan yaşamını kaybetmesi, yılda 1.5 milyon 

kişinin tüberkülozdan ölmesi ve gelişmekte olan ülkelerde insan bruselloz vakalarının 

yüksek oranda seyretmesi zoonotik hastalıkların önemini ve kontrolünde beşeri ve 

veteriner hekimlerin birlikte çalışmalarının gerekliliğini açıkça ortaya koymuştur” denildi. 

Antibiyotiklere Dirençli Bakteriler 

Açıklamada, önemli bakteriyel etkenlerin tüm dünyada yaygın olarak kullanılan 

antibiyotiklere karşı geliştirdikleri ‘çoklu direnç sorunu’ dikkatle takip edilmesi gerektiği 

vurgulandı. “İnfeksiyon hastalıklarının değişen epidemiyolojisi buna neden olan küresel 

etmenler dikkate alındığında, halk sağlığı hizmetlerinin multidisipliner bir alan olarak 

değerlendirilmesi zorunludur” ifadeleri kullanılan açıklamada, hayvan sağlığının güvence 

altına alınmadığı bir dünyada insan sağlığının, gıda güvenliğinin güvencesinin de 

sağlanamayacağı belirtildi. 
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“Birlikte Hareket Edeceğiz” 

Açıklamanın son kısmında, “Biz Bursa Veteriner Hekimleri Odası ve Bursa Tabip Odası 

olarak halkımızın sağlığını geliştirmek ve iyileştirmek için Tek Sağlık kavramı çerçevesinde 

üstümüze düşeni yapacağımızı bildirmek istiyoruz. Bununla ilgili olarak her iki hekimlik 

grubunun zoonoz hastalıklar konusunda uzman hekimlerini bir araya getiriyor, mevcut 

koşullarda online eğitimlerle meslektaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte 

halka açık online programlarla COVID-19 başta olmak üzere, zoonoz kaynaklı hastalıklar 

konusunda toplumsal farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalarda işbirliği içinde 

olacağız” denildi. 

 

9 KASIM 2020 

COVID-19 vefat sayılarında kendini gösteriyor 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Vefat Bilgisi Sorgulama verilerine göre COVID-19 sürecinde 

hayatını kaybeden kişilerin sayısında ekim ayında belirgin bir artış görülüyor. 

Bursa'da 2016-2017-2018-2019 ve 2020 yıllarının ölüm oranları, Büyükşehir 

Belediyesi'nin Vefat Bilgisi Sorgulama sisteminden karşılaştırıldığında ortaya çarpıcı 

rakamlar çıkıyor. Söz konusu veriye göre, 2016 Ekim ayında Bursa'da vefat eden kişilerin 

sayısı bin 362, 2017 ekim ayında bu rakam bin 278, 2018 Ekim ayında ise bin 268 olarak 

kayıtlara geçmiş. 2019'da yine önceki yıllara paralel olarak ölüm sayısı bin 244 olurken, 

COVID-19 pandemisinin en yoğun şekilde görüldüğü 2020 Ekim ayında ölüm sayısı 

2019'un aynı dönemine göre 474 kişi artarak bin 718 olmuş durumda. Söz konusu 

ölümlerin ne kadarının COVID-19 nedeniyle olduğu net olarak bilinemese de 

ortalamaların çok üzerinde olan vefat sayısı, pandeminin etkilerini gözler önüne seriyor. 

Oransal olarak incelendiğinde 2019 Ekim ile 2020 Ekim aylarındaki ölüm artışı yüzde 

38,1 oldu. Bu artış oranı da COVID-19 salgının etkisinin yaşandığını gösteriyor. Bursa 

Tabip Odası, Bursa Valiliği'nden pandeminin başlangıcından bu yana COVID-19 

nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve virüse yakalananların sayısının açıklanmasını talep 

ederken, salgına karşı etkin önlemler alınmasını istedi. 

Yıllar           2016            2017            2018             2019               2020 

Ölüm           1.362            1.278          1.268            1.244              1.718 

 

17 KASIM 2020 

Aile Sağlığı Merkezi’nin tüm sağlık  

çalışanları COVID-19 hastası! 

COVID-19 salgınının yayılmasına karşı en etkili mücadele birinci basamak sağlık 

kuruluşları tarafından veriliyor. Pandeminin başından beri COVID-19 hastalığının 

enfeksiyon zincirinin kırılabilmesi için, birinci basamağın desteklenmesini ve 

güçlendirilmesini istedik. Ancak maalesef sesimizi duymadılar, birinci basamak sağlık 

kuruluşları salgına karşı yeterince desteklenmedi. Bugün hepimizin canını sıkan bazı 

olumsuz sonuçlarla karşı karşıyayız. 

Bursa kent merkezindeki Adnan Menderes Aile Sağlığı Merkezi'ndeki tüm çalışanlar 

enfekte oldu ve bugün itibarıyla 7 gün süreyle karantinaya alındı. Bursa Adnan Menderes 

ASM de görev yapan 3 doktor ve 1 hizmetli geçen hafta COVID-19 hastalığına 
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yakalanmıştı. Bundan bir hafta sonra Sağlık Bakanlığı, diğer personeli 16/11/2020 günü 

saat 21:00’de yüksek riskli olarak değerlendirip 23/11/2020 tarihine kadar izole olmaları 

gerektiğini bildirmiştir. Böylelikle ASM’de hizmet sunacak personel kalmamıştır. Bu 

durum, sağlık yönetiminin önemli ilkelerinden biri olan hizmetin sürekliliğini 

engellemektedir. İlimizin sağlık yöneticileri aile sağlığı merkezlerinin desteklenmesine 

ilişkin bizim uyarılarımıza karşın bugünleri öngörememiş olsalar bile acilen sorunu 

çözmek, bölge halkının sağlık hizmetine erişim hakkını sağlamak zorundadır. 

COVID-19 Sağlık Çalışanları için Meslek Hastalığıdır! 

COVID-19'un sağlık çalışanları üzerinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak orantısız bir 

etkiye sahip olduğuna ve yüksek oranda hastalık, ölüm ve stres, depresyon ve anksiyete 

gibi bir dizi psikolojik soruna neden olduğuna dair kanıtlar vardır. Sağlık çalışanları 

enfekte olduğundan şüphelenilen veya doğrulanan hastalarla doğrudan temas halindedir 

ve bu nedenle SARS-CoV-2 virüsüne maruz kalma konusunda önemli bir risk taşır. Meslek 

hastalığı, mesleki risklere maruz kalınması sonucu olur. Pandeminin başından beri 

söylediğimiz bir şey var: COVID-19 sağlık çalışanlarının meslek hastalığıdır. Adnan 

Menderes Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşanan bu durum da COVID-19’un meslek hastalığı 

olduğunun bir kanıtıdır. 

Meclise yasa teklifi verildi 

COVID-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesiyle ilgili Nisan 

ayından bu yana birkaç kez TBMM’ye yasa teklifi verilmiş, ancak teklif maalesef iktidar 

bloğu tarafından kabul edilmemiştir. Bugünlerde yeni bir yasa teklifi daha verilmektedir. 

Diliyoruz, apaçık görünen gerçek doğru değerlendirilerek sağlık çalışanlarının hakkı 

verilir. Doktorlar ve sağlık çalışanları tükendi… Yoğun çalışma ortamı ve koşullarına ek 

olarak sözü verilen ek ödemelerin yapılmaması, yapıldığı ilk dönemde de iş barışını 

bozacak kadar adaletsiz yapılması sağlık çalışanlarını olumsuz etkiledi. Bu yoğun süreçte 

bile şiddete uğrayan sağlık çalışanları tükendi. Sesimizi duyun. Bu tükenmişlik duygusuyla 

etkisi giderek artan salgına karşı, önümüzdeki aylarda hizmet sunmanın güçlüklerini bir 

kez daha sizlerle paylaşıyoruz. 

Pandemi şeffaf yönetilmiyor 

Sahada çalışanlar için hiç inandırıcı olmayan pandemiye ilişkin veriler artık halk için de 

inandırıcılığını yitirdi. Sürecin açık biçimde yönetilmesi halkın güvenini sağlayacaktır. 

Zaman yitirmeden gerçek veriler toplum ile paylaşılmalıdır. Bursa Tabip Odası olarak 

aylardır yaptığımız çağrıyı yineliyoruz: Bursa’da pandemiyi şeffaf ve doğru yönetmek için İl 

Hıfzıssıhha Kurulu’nu ve İl Pandemi Kurulu’nu etkin çalıştırmalısınız. Bursa Tabip Odası İl 

Hıfzıssıhha Kurulu’na ve İl Pandemi Kurulu’na katılmalıdır. Bursa Tabip Odası olarak 

üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazırız. 

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU 

 

19 KASIM 2020 

Yanlış uygulamalar sağlık çalışanlarını yıldırıyor! 

Geçtiğimiz hafta 5 hekimin çalıştığı Bursa Adnan Menderes ASM de 3 doktor ve temizlik 

görevlisinde COVID-19 tespit edildi ve evlerinde karantinaya alındılar. ASM’de her gün 

dokuz saat birlikte çalıştıkları diğer sağlık çalışanları ile temasları ve yüksek bulaş riski göz 

ardı edilemezdi. Bakanlık da bu ihtimali gözetmiş olsa gerek, aynı ASM deki sağlık 

çalışanlarına, gece saat 21’de SMS ile karantinaya alındıkları mesajını çekti. Bu mesaj, bir 



 

 

169 

hafta sonra gönderilmiş, geç kalınmış olmakla birlikte hiç olmamasından iyi olarak 

değerlendirilmiştir. 

Tüm personeli COVID-19 hastası ya da temaslısı olan ve hepsi izole edilmiş Aile Sağlığı 

Merkezi’ni 17 Kasım günü açacak personeli de kalmamıştı. Sonuçta o sabah ASM 

açılamadı. Olayın basına yansımasından sonra, öğle saatlerinde doktorlar telefon ile 

aranarak ASM’nin açılması sağlandı. 

Pandemi sürecinde yanlış uygulamalar sağlık çalışanlarını yıldırmaktadır. Vatandaşın 14 

gün izole edildiği koşullarda sağlık çalışanı 7 gün izole edilmektedir. Bir yandan pandemi, 

bir yandan sağlıkta şiddet ile mücadele eden sağlık çalışanları yönetsel hatalar ile 

bıktırılmıştır. Soruyoruz; Bursa Adnan Menderes ASM’nin akşam SMS ile izole edilen 

sağlık personeli için ne değişmiş, öğlen çalışmaya zorlanmışlardır? 

 

27 KASIM 2020 

Her 8 dakikada 1 vatandaşımız COVID-19 nedeniyle 

ölüyor 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan "25 Kasım günü 168, 26 Kasım 

günü ise 174 vatandaşımızı kaybettiğimiz açıklandı" ifadelerini kullanırken, her 8 

dakikada bir vatandaşın COVID-19 nedeniyle öldüğünü vurguladı. 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Türkiye'de 8 dakikada 1 kişinin 

COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 

BTO Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, yaptığı açıklamada, son iki gündür açıklanan 28-

29 bin civarında vaka sayılarıyla beraber, pandeminin başından beri dile getirdiklerinin 

doğrulandığını belirtti. Bir gecede vaka sayısı açısından DSÖ Avrupa Bölgesi ülkeleri 

arasında birinci sıraya yükseldiklerini ifade eden Türkkan, 27 Kasım itibarıyla da dünyada 

günlük en çok vaka açıklayan dördüncü ülke konumunda olduklarını söyledi. COVID-19 

pandemisinin en kötü günlerini yaşadıklarını belirten Başkan Türkkan, "Sağlık Bakanı 

Fahrettin Koca, eylül ayında yaptığı açıklamada 29 Temmuz’dan itibaren vaka sayısının 

değil, hasta sayısının açıklandığını bildirmişti. Biz de bilimsel karşılığı olmayan bu ayrımı, 

vaka-hasta ayrımını anlamadığımızı bildirmiştik. Tıp öğretiminde vaka (olgu) hasta 

anlamında kullanılır. Kimi olgular hastalığı bulgu göstermeden (asemptomatik) geçirirken 

kimi olgular ise hastalığa özgü bulgular ile seyreder" ifadelerini kullandı. 

İlk Günden Beri Söylediklerimiz Doğrulandı 

"Sayın Koca, 25 Kasım akşamı vaka sayısının 28 bin 351 olduğunu açıkladı. Bu sayı 26 

Kasım gününde 29 bin 132’ye ulaştı. Böylelikle Bursa Tabip Odası’nın pandeminin ilk 

gününden beri söylediği doğrulanmış oldu" diye devam eden Alpaslan Türkkan, bir 

gecede hasta sayısı açısından Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi ülkeleri içinde birinci 

sıraya yükseldiklerini vurguladı. Dünyada ise ABD, Brezilya ve Hindistan’ın ardından en 

fazla doğrulanmış olgusu olan 4. ülke konumuna eriştiklerini belirten Türkkan, "Zor 

kazanılan ama kolay kaybedilen güven duygusu, bizi açıklanan bu yeni sayının ne kadar 

doğru olduğuna yönelik değerlendirme yapmaya yöneltiyor" dedi ve Bursa'daki 

hastanelerin durumu hakkında konuştu. "Bursa’da meslektaşlarımızdan hastanelerin ve 

yoğun bakımların dolu olduğuna yönelik bilgi geliyor. Hastaneye yatmak ya da yoğun 

bakıma alınmak için aracı olmamızı talep eden kişiler bizi aramaya başladı" ifadelerini 

kullanan Doç. Dr. Türkkan, "Bir yandan yoğun bakımların dolu olmadığı açıklanırken bir 

yandan yeni üniteler yapılmaya çalışılıyor. Çocuk hastanesi yoğun bakımı yetişkin yoğun 
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bakım hizmeti sunmak üzere düzenlendi, personeli eğitildi. Filyasyon ekibi sayısı arttırıldı. 

Ekip sayısının 200’ün üzerine çıktığını, günde 20-30 yere gittiklerini duyuyoruz. Buna 

karşın sağlık personeli, yetişemediklerinden yakınıyor. Tüm bunlara karşın Sayın Bakan’ın 

hemen her konuşmasında Bursa’da hasta sayısının dikkat çekecek kadar arttığını 

söylemesi bizi üzüyor. Üzülüyoruz çünkü bu sözlerin korunulabilir bir hastalıktan Bursa’nın 

korunmadığı anlamına geldiğini biliyoruz" dedi. 

Bilmediğimiz Başka Bir Salgın Mı Var? 

Türkkan, "25 Kasım günü 168, 26 Kasım günü ise 174 vatandaşımızı kaybettiğimiz 

açıklandı" ifadelerini kullanırken, her 8 dakikada bir vatandaşın COVID-19 nedeniyle 

öldüğünü vurguladı. "Buna karşın defin işlemlerini yürüten belediyelerden farklı sayılar 

açıklanıyor" diyen Bursa Tabip Odası Başkanı, "Önceki döneme göre daha fazla olan ölüm 

sayısına “fazladan ölüm” diyoruz. İstanbul daha önceki yıllarda gerçekleşen ölümlerden 

çok daha fazla ölüm olduğunu, günlük 200 kişinin yaşamını yitirmeye başladığını açıkladı. 

Yakın zaman önce Bursa’da benzer bir bulguyu biz de açıklamıştık" diye konuştu. 

Kayıtlarda fazladan ölümlerin hepsinin COVID-19 nedeniyle olmadığını, bulaşıcı 

hastalıktan kaynaklandığını gördüklerini belirten Başkan Türkkan şöyle devam etti: "Bu da 

bizi korkutuyor ve ölümlere neden olan başka bir salgın yaşıyoruz da bizim haberimiz mi 

yok? sorusunu sormamıza neden oluyor. Hasta sayısının yaş, cinsiyet, coğrafi dağılımını 

bilmek istediğimiz ve sora geldiğimiz gibi sözü edilen bulaşıcı hastalığın ne olduğunu da 

bilmek istiyoruz." Pandemi savaşının olmazsa olmazının doğru veriye ulaşmak olduğunu 

söyleyen Türkkan, "Doğru veriyi epidemiyolojik ve istatistik yöntemleri kullanarak analiz 

eder ve ne durumda olduğumuzu, neyi nasıl yapmamız gerektiğini saptarız. Hatalı, eksik, 

gereksiz ve üzerinde bilimsel uzlaşı sağlanmamış veri, mücadeleyi kör döğüşüne çevirir" 

ifadelerini kullandı. 

Sağlık Çalışanları Haklarını İstiyor 

Sağlık çalışanlarının salgından en fazla etkilendiğini ve mesleki maruziyeti nedeniyle 

toplumun diğer kesimlerini göre daha fazla hastalandığına dikkat çeken BTO Başkanı 

Alpaslan Türkkan, COVID-19 nedeniyle bugüne kadar 180'den fazla sağlık çalışanının 

hayatını kaybettiği bilgisini verdi. Bu nedenle COVID-19'un sağlık çalışanları için meslek 

hastalığı olduğunu sözlerine ekleyen Türkkan, "Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 

yasa teklifi verildi. Yasa şu an Sağlık Komisyonu'nda ve biz de süreci dikkatle izliyor ve 

sağlık çalışanlarına haklarının verilmesini bekliyor, talep ediyoruz. Özveri ile çalışan sağlık 

çalışanları sadece hastalıktan etkilenmekle kalmadı, şiddete maruz kalmaya da devam 

etti. İlk günden beri dile getirdiğimiz birinci basamağın, aile hekimlerinin desteklenmesi 

talebimize karşılık söz verilen pandemi ek ödenekleri de verilmedi. Yakın temaslı 

vatandaş 14 gün evde izole edilirken sağlık çalışanları düşük/orta riskli olduklarında 

çalışmaya devam etmekte, yüksek riskli olduklarında 7 gün evde kalabilmektedir. Bu 

farklılık da sağlık çalışanlarının özverisine dayanmaktadır" dedi. 

"Çağrımızı Yineliyoruz" 

"Mücadelenin alanı birinci basamak ve sahadır. Hasta tedavi ederek salgın durulamaz" 

ifadelerini kullanan Başkan Türkkan, "Yorgun ve tükenmiş hekimler ve sağlık çalışanları 

ile mücadele edilerek salgından kurtulamayız. Bu acı pandemi deneyimi bir kez daha 

koruyucu hekimliğin, birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemini göstermiştir. Sağlık 

sistemi, koruyucu hekimliğe odaklanarak yeniden değerlendirilmelidir" dei ve ekledi: 

"Yasasında da belirtildiği gibi Bursa Tabip Odası’nın görevi; hekim haklarını korumak, 

hekimler arası dayanışmayı artırmak, halk sağlığını iyileştirmeye ve sorunlarını gidermeye 

yönelik bilimsel çözümler üretmektir. Bursa Tabip Odası da Bursa halkının sağlığı için 

göreve hazırdır. Bu görev için pandeminin başından beri yaptığımız çağrımızı yineliyoruz: 
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Bursa Tabip Odası İl Hıfzıssıhha kurulu ve İl Pandemi Kurulu’nda yer almalı, bilimsel 

birikim ve deneyimini Bursa halkının sağlığı için aktarmalıdır." 

 

10 ARALIK 2020 

Yaşanan her türlü insan hakkı ihlalinin karşısındayız 

BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul ve ilanının 72. yıldönümü olan 10 

Aralık 2020 günü temel insan haklarını bir kez daha hatırlatıyoruz.  

 İkinci Dünya Savaşı’nın neden olduğu ağır yıkım ve tahribatın ardından, benzeri acıların 

bir daha asla yaşanmadığı ve barışın egemen olduğu bir uluslararası düzen kurmak 

amacıyla 10 Aralık 1948 tarihinde ‘Evrensel Temel İnsan Hakları Beyannamesi' 

yayınlanmıştır. Bu tarihten sonra her yıl 10 Aralık dünya genelinde insan hakları 

savunucuları tarafından kutlanıyor ve bir kez daha beyannamede yer alan temel haklara 

vurgu yapılıyor. 

 Her yıl 10 Aralık'ta devletler başta olmak üzere her türlü otoriter güç bu hakların 

kullanımı ve korunması gereği konusunda da uyarılıyor. Yine ihlallere dikkat çekerek 

sorumluların cezalandırılması talep ediliyor. 

Aradan geçen uzun yıllara rağmen Evrensel Beyanname'de yer alan hak ve özgürlüklere 

dayalı uluslararası bir düzen ne yazık ki hâlâ kurulamamıştır. İnsanların ırkından, 

renginden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, dilinden, din ve mezhebinden, inancından, 

etnik kimliğinden, siyasi-vicdani ve felsefi kanaatinden bağımsız olarak, insan olmaktan 

gelen hakları ve dokunulmazlıkları olduğu temel fikri dünya çapında yeterli kabul 

görmemiştir.  

Ne yazık ki; günümüzde Birleşmiş Milletler Örgütü de var oluş gerekçesiyle çelişir biçimde, 

hak ihlallerinin başlıca sebebi olan savaşları ve iç savaşları önlemede/sonlandırmada, 

mülteci krizlerine müdahalede, küresel çapta doğal ve kültürel mirasın korunmasında, 

yoksullukla ve adaletsizlikle mücadelede, başta kadınlara yönelik olmak üzere her türlü 

ayrımcılığı sonlandırmada yeterince etkin olamamaktadır. 

Aradan geçen 72 yılda insan haklarında aşınmanın gerçekleştiği ve insan haklarının 

araçsallaştığı, COVID-19 pandemisinin de derinleştirdiği devam eden ekonomik krizler, 

silahlı çatışma ve savaş ortamlarının insan haklarını tehdit ettiği bir dönemi yaşıyoruz. 

Önlenebilir viral bir hastalık olan COVID-19, resmi verilerin gizlenmeye çalışılması ve 

halka yanlış veya eksik bilgilerin verilmesi sonucunda ülkemizi günlük vaka tespitinde 

Avrupa Birliği ve dünya sıralamasında liderliğe taşımıştır. 

Sağlığı alınıp satılabilen bir meta olarak kabul eden ve onu serbest piyasa kurallarına terk 

eden kapitalist sağlık anlayışıyla pandemiye karşı mücadele etmek, yaşanılan bir yıllık 

süreçte deneyimlendiği gibi neredeyse imkansızdır. 

Bırakalım temel insan haklarını, insanların yaşam hakkını doğrudan tehdit eden bir durum 

tüm dünyada yaşanmaktadır. 

Hükümet pandemi ile ilgili yurtaşların en temel insan hakkı olan bilgilenme hakkını da 

ihlal etmiştir. Pandemiyle ilgili veriler uzun süre saklanmıştır. 

Salgın döneminde, sağlık çalışanları da en fazla etkilenen kesim olmuştur. Sağlık 

çalışanlarını pandemiye karşı korumaya çalışan, toplumu bilgilendirmeye çalışan TTB bu 

dönemde iktidar tarafından kriminalize edilmiştir. 
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Dünya genelinde cezaevleri pandemi koşulların da boşaltılırken Türkiye’de tutuklu sayısı 

bu dönemde, pandemi dönemindeki antidemokratik uygulamalar sonucunda daha çok 

artmıştır. 

Dünyada ve orta doğu coğrafyasında savaşlar, ölümler yaşanmakta; insan hakları ihlalleri 

en ağır hali ile devam etmektedir. 

Türkiye'de de durum farklı değildir. İnsan hakları ve özgürlükler, gittikçe artan bir şekilde 

ihlal edilmektedir. Temel sorunları çözmekten uzaklaşılmakta, ülkemizin insan hakları ve 

demokrasi sorunu giderek büyümektedir. 

Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları, hekimler olarak, yaşanan her türlü insan hakkı 

ihlallerin karşısında olduğumuzu bildiriyor, insan eliyle gerçekleşen insan hakları 

ihlallerinin son bulduğu, insan haklarına dayalı ortak yaşam koşullarının oluşmasına dair 

çabamızı ve ısrarımızı yineliyoruz. 

 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU 

 

11 ARALIK 2020 

Türkkan'dan bilgi kirliliği uyarısı 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, COVID ilaçları ve aşıları ile ilgili 

spekülasyonlara açıklık getirdi. Türkkan, sosyal medyada paylaşılan ve insanlara aşıya 

karşı sözde uyarıda bulunan video ve mesajlara inanılmamasını istedi. 

“COVID-19 pandemi sürecinde, aşının konuşulduğu günlerdeyiz. Klinik çalışmaları 

yürütülen 50’den fazla aşı var ve aşıyı üreten ülke, üretim teknolojisi boyutları da dahil 

olmak üzere halk tarafından tartışılıyor. Tartışma toplumun her kesiminde gündemde 

önemli yer tutuyor” ifadelerini kullanan Başkan Alpaslan Türkkan, “Sosyal medya ya da 

WhatsApp mesajlarında “bir doktor arkadaşımın paylaşımı” başlığında bilimsel olmayan 

bilgilerin paylaşılması yaygın biçimde görülüyor. Bilgi kirliliği inanılmaz düzeye erişti. Öyle 

ki aşı reddi hatta Covid-19 hastalığının aslında olmadığı iddia edilebiliyor. Oysaki konu, 

özellikle aşı, üst düzey tıbbi-teknik bilgi gerektiriyor. Ancak bu konularda yetkin olmayan 

kişilerin yorum yaptığı, üstelik gerçek ve bilimle örtüşmeyen çok iddialı söylemler hararetli 

biçimde savunulabiliyor. Ne yazık ki, her meslekte örnekleri olduğu gibi, kimi tıp 

fakültesini bitirmiş ancak hekim olamamış kişilerin de bu süreçte kulaktan dolma bilgi ile 

halkın sağlığını olumsuz etkileyen söylemlerde bulunduğunu üzülerek görüyoruz. Bu 

konudaki bireysel yetersizlikleri konunun daha da içinden çıkılmaz hale dönüşmesine 

neden oluyor. Oysa tarih, bilgi ve bilimden uzaklaştıkça toplumların yaşadıkları sorunların 

derinleşerek arttığının, çeşitlendiğinin ve büyük acılar yaşandığının örnekleri ile doludur” 

dedi. 

Çiçek Hastalığını Aşı Sayesinde Yendik 

Aşının, ilk uygulandığı MÖ 500’lü yıllardan beri insanlar tarafından yaygın biçimde 

kullanıldığını belirten Türkkan, böylece milyonlarca ölümün ve sakatlığın önlendiğini 

vurguladı. 20. yüzyılda 500 milyon kişinin ölümüne neden olduğu tahmin edilen Çiçek 

hastalığının günümüzde görülmemesinin tek nedeninin aşı olduğunu altını çizen Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan, “İnsanlık, hastalığa yakalanan yetişkinlerin yüzde 20-60’ını, çocukların 

ise yüzde 80’ini öldüren bu hastalıktan aşı sayesinde kurtulduğunu unutmamalıdır” diye 

konuştu. 
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İngiliz, Fransız ve Amerikalılara Aşı Vermiştik 

“Anadolu’da ilk aşı üretimi Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlamış ve sürekli 

geliştirilmiştir” diyen Başkan Türkkan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde çok sayıda 

yurtsever hekim ve veteriner hekimin özveriyle görev yaptığını ve aşı üretimine katıldığını 

belirterek şunları söyledi: “İstanbul işgal altındayken bile Telkihhane’de üretilen çiçek 

aşısından Fransız, İngiliz ve Amerikalılara 220 bin doz aşı verilmiştir. Kurtuluş savaşı 

boyunca zor koşullar altında hayvan ve insan aşıları üretilmeye devam edilmiştir. Üstelik 

bunu sağlamak için aşı merkezi iller arasında taşınmak zorunda kalmıştır. İstanbul’un 

işgali sonrasında aşı merkezi önce Eskişehir, daha sonra da Kırşehir’e taşınmıştır. 

Afyon’da, Kastamonu’da da aşı üretimi yapılmıştır.” 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Açık Olsaydı… 

27 Mayıs 1928 tarihinde o zamanki adıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesi’nın kurulduğuna değinen Bursa Tabip Odası Başkanı 

Türkkan, aşı üretiminin 1998’de durdurulduğunu 2011 yılında ise bu kuruluşun 

kapatıldığını hatırlattı. Türkkan şöyle devam ett: “Kapatılmamış olsaydı belki de dünya, 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün ürettiği aşıyı konuşuyor ve satın alabilmek için 

sıraya giriyor olacaktı. Ne yazık ki sağlık yöneticileri Enstitünün değerini anlayamadılar. 

Yöneticilerin bu süreci doğru değerlendirmesini ve stratejik tıbbi bir ürün olan aşının 

üretimine yeniden başlanması için çaba tüketilmesini diliyorum.” 

Bilgi Kirliliği Sağlığımızı Da Etkiliyor 

Alpaslan Türkkan, bugün yoğun biçimde maruz kalınan bilgi kirliliğinin insanların 

sağlıklarını yitirmesine yol açabildiğini belirterek, “Sıkklıkla aşı olup olmayacağım, 

olursam hangi aşıyı tercih ettiğim/edeceğim soruluyor. Normal koşullarda bu soruları 

yadırgardım, ancak ben bu sorularda kirletilmiş bilgi içindeki insanların çaresizliğini, 

çözüm arayışını görüyorum. Bu nedenle COVID-19 aşıları ile ilgili olarak toplumu 

aydınlatma görevimizi görmezden gelemeyiz” dedi. 

Aşıların Faz-3 Çalışmaları Sürüyor 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Türkkan, aşı konusunda madde madde yaptığı 

açıklamada şunları söyledi: 

“Durumu maddeler halinde sıralayayım: 

Öncelikle aşının yüzyıllar boyu insanlığa hizmet ettiğini, sağlıklı ve refah içinde 

yaşamasını sağladığını biliyoruz. 

Aşı üretimi gelişmiş teknoloji ve güncel bilimsel bilgi ile gerçekleştirilir. 

 Dünyada çok sayıda COVID-19 aşısının klinik çalışması sürdürülmektedir. 

Türkiye’ye büyük olasılıkla ve en fazla miktarda Faz 3 çalışması süren inaktif SinoVac aşısı 

gelecektir. 

Aşının ilk iki faz çalışması sonuçları olumludur, Faz 3 çalışması sonucu yayınlanmamıştır. 

Ben ne yapacağım? 

Faz 3 çalışması sonucu bilimsel olarak yayınlandıktan, güvenilir ve koruyucu olduğu 

belgelendikten, 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) 

laboratuvarları aşıyı güvenilir ve Türkiye standartlarına uygun bulup kullanım izni 

verildikten sonra yeniden halkı bilgilendiren bir açıklama yapacağım.” 
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18 ARALIK 2020 

Bursa Tabip Odası taleplerini İl Sağlık Müdürü’ne iletti 

Bursa Tabip Odası göreve yaklaşık 2 ay önce atanan Bursa İl Sağlık Müdür Fevzi 

Yavuzyılmaz'ı ziyaret ederek, taleplerini iletti. 

Bursa Tabip Odası, Başkan Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Genel Sekreter Ömer Levent 

Soydinç ve Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Karadağ’dan oluşan bir heyet ile Bursa İl 

Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Doç. Dr. Türkkan, bir 

önceki İl Sağlık Müdürü ile hiç iletişim kuramadıklarını hatırlatarak, İl Sağlık Müdürlüğü 

ile beraber çalışmaya, katkı sunmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi. Başkan Türkkan, 

ziyaretlerinin ana gündeminin COVİD-19 aşıları olduğunu, işyeri hekimlerinin, sadece 

muayenehanede çalışan hekimlerin ve emekli olup hiçbir yerde çalışmayan 

meslektaşlarının aşıya ulaşamayacaklarını, onların da aşılanması gerektiğini ve bunun için 

İl Sağlık Müdürlüğü’nün öncelik listesine bu grupları da katması gerektiğini söyledi. Buna 

karşılık İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz, Bursa Tabip Odası’nın bu talebinin çok yerinde 

olduğunu ve bunun için elinden geleni yapacağına söz verdi. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. 

Fevzi Yavuzyılmaz, COVID-19 aşısının çok kısa süre içerisinde mümkün olduğu kadar çok 

kişiye yapılacağını belirttiği konuşmasında şunları söyledi: “COVID-19 aşısını 3 gün 

içerisinde yapıp bitirmeyi planlıyoruz. Sağlık çalışanlarına birimlerinde uygulayacağız. 

Vatandaşlara ise aile hekimleri aracılığıyla bunun yapılması planlanıyor. Ama 

uygulamanın ayrıntıları henüz netleşmedi.” 

COVID-19 aşısı için ayrıntılı planlama gerekiyor 

Türkkan, aşılama ünitelerinden birisinin de Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde 

kurulabileceğini, burada, tüm akademik oda üyelerine COVID-19 aşısının yapılabileceğini 

ve Bursa Tabip Odası’nın bu süreçte yer alabileceğini vurguladı. Türkkan, COVID-19 

aşının dağıtımının ve uygulanmasının şimdiden ayrıntılı olarak planlanması gerektiğini 

vurguladı. BTO Başkanı Türkkan, ziyaretteki diğer gündem maddesinin, Beyaz Kod veren 

doktorların adres bilgilerinin, şikayet edilene ulaşmasının önüne geçilmesi olduğunu dile 

getirdi. Bir meslektaşlarının sırf bu yüzden şikayetinden vazgeçmek zorunda kaldığını 

belirten Dr. Türkkan Odanın konuya ilişkin yazışmaları yaptığını, İl Sağlık Müdürlüğünün 

de bu konunun çözümünde rol almasını talep ettiklerini sözlerine ekledi. Dr.Yavuzyılmaz, 

çözüm için sorunu not ettiğini ve ilgileneceğini belirtti. 

Olumsuz kanaatleri kabul etmiyoruz 

Ziyarette söz alan Genel Sekreter Dr. Ömer Levent Soydinç, toplumda Tabip Odaları ile 

ilgili yaratılmaya çalışılan olumsuz kanaati kabul etmediklerini, hekim hakları ve halk 

sağlığı için çabaladıklarını ve bunun için Müdürlük ile işbirliğine hazır olunduğunu belirtti. 

İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, Bursa Tabip Odası’na kapısının her zaman açık olduğunu, 

kendisinin de bir hekim olarak Oda üyesi olduğunu belirterek, diyaloğun önemini 

vurguladı. Güncel Covid-19 pandemisi konuşulurken Dr. Yavuzyılmaz, son zamanlarda 

vaka sayılarında azalma olduğunu söyledi. Dr. Yavuzyılmaz, insanların verilen ilaçları 

kullanmamasından yakındı ve “Vatandaşlar kulaktan dolma bilgilerle verilen ilaçları 

kullanmıyor. Bu yüzden ağır hasta sayısında artış olduğunu görüyoruz.” dedi. Başkan 

Türkkan, aşı ve ilaç reddinin sorun olduğunu, hastaların ilaçları karıştırmaları nedeniyle 

verilen ilaçları almadığını ve Bursa Tabip Odası’nın bu konuda halkı bilgilendirmek için 

açıklamalar yaptığını hatırlattı. Yönetim Kurulu üyesi Dr. Abdullah Karadağ ise aile 

hekimlerinin sorunlarını ve taleplerini iletti. COVID-19 aşısı için yeterli sayıda dolapları 

olmadığını, personel sıkıntısı çektiklerini ve kişisel koruyucu ekipman istediklerini sözlerine 

ekledi. Grip aşısının dağıtımının iyi yönetilemediğini belirten Karadağ, COVID-19 
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aşılamasında benzer sorun yaşanmaması için önlem alınmasını ve Bakanlığın aile 

hekimlerine destek olması gerektiğini belirtti. 

 

28 ARALIK 2020 

Bursa Tabip Odası Podcast Kanalı Yayına Başladı 

Bursa Tabip Odası, son dönemin yükselen mecralarından birisi olan podcast yayınlarına 

başlayarak dijital iletişim alanında yenilikçi bir adım daha attı. 

Türkiye’de Tabip Odaları arasında bir ilki gerçekleştiren BTO, podcast kanalı oluşturarak, 

“Sağlık Gündemi” isimli ilk podcastiyle dinleyicilerine “merhaba” dedi. 

Spotify, Google Podcasts, Deezer gibi popüler podcast platformlarında dinlecileriyle 

buluşan “Sağlık Gündemi” podcastinin tanıtım bölümünde Bursa Tabip Odası Başkanı 

Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ve Genel Sekreter Ömer Levent Soydinç, podcast yayınlarına 

başlama sürecini ve hedeflerini anlattı. 

Onur Fidansoy’un sunduğu programda podcast yayınlarına başlama gerekçelerini 

açıklayan Alpaslan Türkkan, “İletişim alanında büyük değişimler yaşanıyor. Geleneksel 

iletişim kanallarının yerini hızla yeni nesil dijital mecralar alıyor. Bunlardan birisi de 

podcast yayınları. Biz de Oda olarak podcast kanalımızı oluşturarak hem üyelerimize, hem 

de sağlıkla ilgili toplumun en geniş kesimlerine sesimizi ulaştırmak istiyoruz” dedi. 

Tabip Odaları arasında bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını da yaşadıklarını dile getiren 

Türkkan, “Yayınlarımızı kaliteli içerikler oluşturarak, istikrarlı biçimde sürdürmeyi 

hedefliyoruz. Bu çabamızın diğer kentlerdeki meslektaşlarımıza ve odalara da örnek 

olmasını, cesaretlendirmesini umut ediyoruz” diye konuştu. 

“Bilimin, halk sağlığının ve hekimlerin özgür sesi” olmayı hedeflediklerini söyleyen 

Alpaslan Türkkan, “Podcast kanalımız ile hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 

sorunlarını, beklentilerini gündeme getirmeyi ve daha geniş kitlelere ulaştırmayı 

amaçlıyoruz” ifadelerini kullanarak, “Aynı zamanda sağlık ve sağlığı belirleyen sosyal 

etmenlerin konuşulduğu, günceli yakalayan hayatın içinden doğru ve güvenilir bilgi 

kaynağı olmayı amaçlayan podcast yayınlarımızın toplumumuzun güçlü sesi olmasını da 

arzu ediyoruz” dedi. 

BTO Genel Sekreteri Ömer Levent Soydinç de, Sağlık Gündemi podcast yayınlarında 

yalnızca BTO üyelerini değil, aynı zamanda pek çok alandan kişileri ağırlanacaklarını 

belirterek, Bursa Tabip Odası’nın yeni nesil dijital iletişim araçlarını kullanarak halkın 

doğru bilgiye ulaşması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. 

Podcast Yayınları Nasıl Dinlenebilir? 

Bursa Tabip Odası podcastlerini, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, 

Spreaker gibi uygulamalar ile www.bto.org.tr web adresindeki Podcast sayfası üzerinden 

takip edelebilir, dinlenebilir. 

Cep telefonuna App Store ya da Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilecek Spotify, 

Apple Podcasts ya da Google Podcasts gibi uygulamalardan birisi kullanılarak yayınlara 

ulaşabilir. 

Uygulama içinde “Bursa Tabip Odası” ya da “Sağlık Gündemi” araması yapılarak podcast 

kanalı ve yayınlar bulunabilir. 

 



 

 

176 

31 ARALIK 2020 

Artık Sabrımız Kalmadı… Çünkü Tükendik! Çünkü, 

Ölüyoruz! 

Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarihten çok önce, sağlık emek ve meslek örgütleri 

olarak halkımızın sağlığı için, sağlık çalışanlarının sağlığı için salgını yöneten otoritelere 

uyarılarda bulunduk. Bu uyarılar, bilimin, aklın yolunu gösteren, alınması gereken acil 

önlemleri içeriyordu. Ama bu önerilerimiz dinlemedi; sonuç olarak geldiğimiz noktada 

hem halkımızın hem de sağlık çalışanlarının hayatı tehlikeye atıldı. Siyasi ve ekonomik 

kaygılarla alındığını düşündüğümüz yanlış kararlar ve göze alınamayan doğru kararlar 

yüzünden binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık çalışanımızı kaybettik. Kaybetmeye de 

devam ediyoruz. 

Sağlık Bakanı’nın ekranlarda her gün açıkladığı sayıların her biri bir candı; anneydi, 

babaydı, çocuktu, eşti, dosttu. Bu canlarımızı maalesef yanlış pandemi yönetimi nedeniyle 

kaybettik. Oysa bu ölümlerin önemli bir bölümü önlenebilir ölümlerdi. Yurttaşların en 

temel anayasal hakkı olan ve devletlerin korumakla yükümlü olduğu “yaşam hakkı” göz 

göre göre ihlal edildi. 

Meslek örgütleri olarak salgının en başından beri sürekli şeffaflık istedik ama hiçbir bilgi 

bizlerle ve yurttaşlarla paylaşılmadı. Halkın sağlığından ziyade ekonomik çıkarların ön 

planda tutulduğuna şahit olduk. Bilim insanlarının önerilerine ve kararlarına kulak 

tıkayarak salgından da politik başarı hikâyesi çıkarmaya çalışıldığını gözlemledik. Salgın 

konusunda doğruları söyleyen kim varsa terörist ilan edilerek, itibarsızlaştırma 

operasyonuna maruz bırakıldığını gözlemledik. Geldiğimiz noktada maalesef haklı 

çıkmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. 

Kişisel Koruyucu Malzemelerin herkes için ücretsiz ve adil olarak karşılanması ve devlet 

kurumları tarafından dağıtılması gerektiğini söylediğimiz halde ne yurttaşlarımız ne de 

sağlık çalışanları maskeye ulaşabildi. Sonuçta yurttaşlarımız ve sağlık çalışanları kişisel 

koruyucu malzemeleri çok daha yüksek fiyatlarla piyasadan temin etmek zorunda 

kaldılar. Yaşanan kaos bizi maalesef haklı çıkardı. 

Aylar öncesinden grip aşısı konusunda uyarılarda bulunup, gerekli çalışmaların ivedilikle 

yapılmasını önerdik. Grip salgınıyla birlikte yaşanacak COVID-19 salgının yıkıcı bir etki 

yapacağı biliniyordu. Tüm topluma grip aşısı uygulanması gerekliyken, temin edilen aşı 

sayısı risk gruplarının hiçbirine yetmedi. Sağlık çalışanlarının bir kısmı bile grip aşısına 

ulaşamadı. Yurttaşlarımız, yaşanan bu kaosun içinde aşı bulabilmek için Aile Sağlığı 

Merkezleri, eczaneler, hastaneler arasında dolaştı durdu. Yaratılan bu belirsizlik ve 

çaresizlik ortamı yurttaşlarımıza sağlık sorunu, sağlık çalışanlarına da şiddet olarak geri 

döndü. 

COVID-19 hastalığının sağlık çalışanları için bir meslek hastalığı sayılması için defalarca 

istekte bulunarak konuyu TBMM’ne taşıdık. Maalesef bu kadar önemli bir konuda bile 

yeterli çabanın gösterilmediğine, tüm sağlık çalışanlarının direnme gücüne darbe vuracak 

bir şekilde yasa teklifinin komisyonda bekletildiğine şahit olduk. Bir an önce çıkarılması 

gereken bu yasayı görmezden gelerek, aklımızla alay edercesine, bir sayfalık yazıyla 

kamuoyunun ve bizlerin yanıltılmaya çalışıldığını izledik. 

2020 yılını geride bıraktığımız bu günlerde merkezi otoriteye ve tüm kamuoyuna bir kez 

daha sesleniyoruz. Pandemi gibi insanlığı tehdit eden korkunç felaketlerle, ekonomik 

çıkarları ve siyasi kaygıları önceleyerek değil, yurttaşların ve en başta sağlık çalışanlarının 

hayatta kalmasını sağlayarak mücadele edilebilir. Sağlık çalışanları ölümlerinde dünya 
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birincisi olmaktan utanç duyulması gereken bir noktadayız. Salgın yönetiminde aklın, 

bilimin ve sağlık meslek örgütlerinin önerilerine kulak verilmesini istiyoruz. Bundan 

sonraki süreçte önlenebilir her ölümün sorumlusunun kim olduğunu çok daha fazla 

seslendireceğiz. Yaşam hakkımızın ihlaline karşı sessiz kalmamakta kararlı olduğumuzun 

herkesçe bilinmesini istiyoruz.                                       

Pandeminin başından bu yana yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı 

diliyoruz. Yitirdiğimiz tüm sağlık çalışanlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz. Onlar 

hastalarının sağlığı için kendi canlarını hiçe sayarken, önlenebilir sebepler yüzünden 

hayatlarını kaybettiler. Sağlık çalışanlarını ve vatandaşlarımızı kaybettiğimiz, yanlış sağlık 

politikaları sonucu ölümlerle ve tükenmişlikle geçen bir yılı geride bırakıyoruz. 

Tükenmememiz için, ölmememiz için yeni yılda otoritenin pandemi politikasında zihniyet 

değişikliğinin kaçınılmaz olduğunu ısrarla vurguluyoruz.  

Sağlık emek, meslek örgütleri ve tüm sağlık çalışanları adına, “Artık Yeter Daha Fazla 

Eksilmek İstemiyoruz” diyoruz. Bizler yaşamak, yaşatmak istiyoruz! 

Bursa Tabip Odası 

Bursa Eczacı Odası 

Bursa Veteriner Hekimler Odası 

Bursa Diş Hekimleri Odası 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası 

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği 

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 

 

11 OCAK 2021 

Bursa’yı zor günler bekliyor! 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, kurak geçen kış mevsimi ile 

beraber yeniden gündeme gelen su sorunuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Başkan 

Türkkan’ın yaptığı açıklama şu şekilde: 

“Dünyada ve Türkiye’de küresel iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini görüyoruz. İklim 

değişikliğinin bir etkisi olarak özellikle son yıllarda yaşadığımız kuraklık Bursa için zor 

günlerin habercisi durumunda. İklim krizine, kötü su yönetimi eklenince susuzluk önemli 

bir tehlike olarak karşımızda durmaktadır. İklim krizi ile ulaşımdan sanayiye, tarım ve 

enerjiden konuta kadar farklı alanlarda bütüncül mücadele edilmesi zorunludur. 

Bursa’daki barajların doluluk oranlarının ortalama yüzde 16 seviyesine düşmesi ile 

beraber kentte kuyu suyu kullanılmaya başlandı. Gündeme oturan pandemi, küresel iklim 

krizini ve zaman yitirmeden önlem alınmazsa susuz geleceğimizi unutturmamalı. 

783 milyondan fazla insanın temiz suya erişiminin olmadığı bir dünyada, su fakiri olan 

Bursa da dikkatli olmak zorunda. Su kaynaklarını tehdit eden unsurlar ile mücadele etmek 

zorundayız. Beton ile kaplanmış kent yüzeyi yeraltı su kaynaklarının beslenmesini 

engellemekte ve kentlerde su baskınlarının temel nedeni olmaktadır. Buna bir de 

ormansızlaşma eklendiğinde sorun katlanarak artacaktır. 



 

 

178 

Toplum katılımının sağlanması, iklim krizi ile mücadelenin temel dayanağıdır. İklim krizi 

ile savaşmanın doğru ve etkili yolu yerel yönetimlerden geçer. 

Bursa’da su kaynaklarının korunması, düzensiz yapılaşmanın önlenmesi, gittikçe artan 

hatalı maden projelerinin durdurulması gereklidir. Bursa’nın kayın, karaçam, kızılçam ve 

meşe ormanlarının, başta Uludağ Milli Parkı, Atatürk Kent Ormanı, Karacabey Longoz 

Ormanları olmak üzere ormanlık alanlarının özenle korunması zorunludur.  

Bursa Tabip Odası olarak, günümüz ve gelecek kuşaklar için büyük bir halk sağlığı sorunu 

haline gelmeden, iklim krizine ve susuzluğa karşı ciddi önlemler alınması için yetkililere 

çağrıda bulunuyoruz.” 

Bursa Tabip Odası Doç. Dr. Alpaslan Türkkan 

 

5 ŞUBAT 2021 

Boğaziçi Üniversitesi yalnız değildir! 

Bursa Akademik Odalar Birliği’ne (BAOB) bağlı akademik meslek odaları, BAOB Özgürlük 

ve Demokrasi Meydanı’nda ‘Boğaziçi Üniversitesi Yalnız Değildir’ konulu basın açıklaması 

düzenledi. 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’ın da hazır bulunduğu basın 

açıklamasında konuşan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı ve aynı 

zamanda BAOB Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu, şunları söyledi: “Bilindiği gibi 

ülkemizde üniversitelerin özerkliğine müdahale edilerek, liyakat önemsenmeden ve 

kurumların özgünlükleri dikkate alınmadan antidemokratik biçimde Cumhurbaşkanlığı 

tarafından rektör atamaları yapılmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nde atama yolu ile 

üniversite dışından rektör atanması, başta üniversitenin öğrencileri ve öğretim üyeleri 

olmak üzere Boğaziçi Üniversitesi’ne aidiyet hisseden tüm kamuoyu tarafından haklı bir 

tepkiye neden olmuştur. Akademisyenlerden öğrencilere, çalışanlardan mezunlara kadar 

Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin tümünün parçası olduğu haklı protestolara haksız, 

hukuksuz ve anayasaya aykırı bir biçimde şiddet uygulanarak müdahale edilmiş ve 

öğrenciler gözaltına alınmıştır. Tek istekleri demokratik ve özerk bir üniversite olan ve 

rektörlerin seçimle belirlenmesini talep eden öğrencilere terörist yaftası vurulmuş, 

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadıkları ileri sürülmüştür. İddianın aksine Rektörlük 

önündeki gösteri ve protesto nedeniyle gözaltına alınan 51 kişinin de Boğaziçi Üniversitesi 

öğrencisi olduğu anlaşılmıştır. “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 34. maddesinde 

“Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü 

düzenleme hakkına sahiptir.” Şeklinde vücut bulan anayasal hakkın hukuki dayanak 

olmadan kısıtlanmasının ve akabinde kolluk tarafından yine herhangi yasal bir dayanak 

olmaksızın keyfi şekilde talimatlar verilip ardından gözaltına alma işlemlerinin 

yapılmasının, demokratik hukuk devleti olgusunun işlediği ve yerleştiği ülkelerde asla yeri 

yoktur.” 

Haksız Hukuksuz Yere Gözaltı 

“İfade özgürlüğü ve toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili olarak AİHS’nin 10. ve 11. 

maddelerinin uygulanmasına ilişkin AİHM’nin birçok içtihadında; her kanun dışı durumun 

toplantı ve gösteri özgürlüğüne müdahale gerekçesi olamayacağı ve bu müdahaleyi haklı 

göstermeyeceği, toplantı düzenleme özgürlüğünün demokratik toplumlarda korunması 

gereken temel haklardan olduğu; bir toplumu toplum yapan değerlerden olduğu ve bu 

nedenle de bu hakkı sınırlamaya yönelik müdahalelerin çok dar yorumlanması gerektiği; 

bu tür toplantılarda gerekli hoşgörünün gösterilmesi, toplanma özgürlüğü ve bu özgürlük 
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çerçevesinde düşüncelerini ifade etme hakkının,  demokratik toplumun temel özelliklerini 

teşkil ettiği; şiddete teşvik ya da demokratik ilkelerin reddi dışında -bazı görüşler ya da 

kullanılan ifadeler resmi mercilerin gözünde ne kadar sarsıcı ve kabul edilemez 

görünebilse de- koruyucu tedbir niteliğinde olan radikal önlemlerin toplanma ve ifade 

özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik olarak kullanılmasının demokrasiye zarar 

vermekte olduğu; hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik toplumlarda barışçıl 

yöntemlerle toplanma özgürlüğünün uygulanmasının önemi vurgulanmıştır. “04.02.2021 

günü Bursa’da anayasa ve yukarıda sözü edilen AİHS’ne dayanan izinsiz toplantı ve 

gösteri yürüyüşü yapma hakkını kullanan 17 yurttaşımız haksız ve hukuksuz yere gözaltına 

alınmışlardır. Bizler aşağıda imzası bulunan Akademik Meslek Odaları Boğaziçi 

Üniversitesi’nde verilen haklı mücadelenin yanında olduğumuzu belirtirken üniversitelerin 

çok hızlı bir biçimde kendi yöneticilerini seçebilecekleri demokratik ve özerk bir yapıya 

kavuşturulmaları, gerek idari gerekse de akademik yönden şeffaf ve hesap verebilir 

olmaları talebimizi bir kez daha yineliyoruz.” 

 

8 ŞUBAT 2021 

Yunuseli Bursalılarındır, Ankara’dan planlanamaz! 

Bursa’da Büyükşehir Belediyesi tarafından 750 dönümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 

devredilen Yunuseli Havaalanı arazisinin akıbeti ile ilgili tartışmalar sürüyor. Bursa 

Akademik Odalar Birliği (BAOB), Yunuseli Havaalanı dönüşümü ile ilgili “Yunuseli 

Bursalılarındır, Ankara’dan planlanamaz!” başlığı ile basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Açıklamayı, Bursa Akademik Odalar Birliği adına, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 

Bursa Şube Başkanı BAOB Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu yaptı. 

Yaslıoğlu tarafından yapılan açıklama şöyle: “Öncelikle belirtmek isteriz ki, BAOB, 

yaşadığımız kentle ve doğa ile ilgili sorunları tespit eden, hazırladığı raporlarla çözüm 

önerileri sunan, “kentin sakini değil, sahibi olma” anlayışıyla hareket eden kamu kurumu 

niteliğindeki akademik meslek odaları birliğidir. 

Yine bildiğiniz gibi, kentler ve yerel yönetimler, ülke politikalarının doğrudan uygulama 

alanıdır. Bu nedenle kentler ve yerel yönetimler siyasetin ve sermayenin de ilgi 

odağındadır. Siyaset ve sermaye kesimlerinin kentlere yaklaşımı maalesef olumlu yönde 

değildir. 

Demokrasiyi sadece sayısal çoğunluk olarak anlayan, seçildikten sonra yönetim erkini 

eline alan kent yöneticileri, bilim çevrelerini, meslek odalarını, sivil toplum örgütlerini ve 

kent halkını dışlayarak kararlar almaktadırlar. 

Bu kararlarla ortaya konan uygulamalar, kamu kaynaklarının, YANİ KENT RANTININ, 

kent ve kentlilerin ihtiyaçlarına yönelik olmadığını ortaya koymaktadır. 

Ekonominin çarklarının arazi rantı üzerinden döndüğü ve kentsel politikaların da 

neoliberal ekonomik politikalarca şekillendirildiği sistemde, insan odaklı kent yönetiminin 

yerini rant odaklı kentsel girişimcilik almıştır. Kentlerin fiziki ve toplumsal formları giderek 

artan bir şekilde küresel sermaye tarafından tayin edilmekte ve arazi kullanımında insani 

değerler ile sosyal ve çevresel koşullar göz ardı edilmektedir. 

Geldiğimiz noktada, inşaat şirketleri, yatırımcılar, devlet kurumları, bürokratlar ve 

politikacılar ile merkezi ve yerel yöneticilerden oluşan güçlü bir ilişkiler ağı yeni düzenin 

yeni aktörleridir. 
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Kentsel rantın sermayeye pazarlanmasının yasal altyapısı ve düzeni artık devlet üzerinden 

sağlanmaya başlanmıştır. Nitekim bir devlet kurumu olan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 

ülkemizde birçok alanda görüleceği üzere, böyle bir işlevi gerçekleştirmektedir. 

Kentlerimizde var olan sorunların aşılması, sağlıklı kentsel çevrelerin oluşturulması ve 

kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için, bu antidemokratik, toplumun büyük 

bölümünü dışlayan, halkın katılım ve denetimine kapalı yerel yönetim biçiminin aşılması, 

kent halkının ve meslek örgütlerinin demokratik katılımını ve denetimini sağlayacak bir 

anlayışın geliştirilmesi, öncelikli ve temel gereklilik olmalıdır. 

Bu tespitten hareketle, Bursa kentinin stratejik öneme sahip bir bölgesinde bulunan 

Yunuseli Havaalanı’nın kente kazandırılması, yeşil karakterinin ve işlevinin korunması ile 

ilgili görüş ve endişeler TMMOB Bursa İKK tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan basın 

açıklaması ile kamuoyuyla paylaşılmıştı. 

Yunuseli Havaalanı’nın geleceği konusunda Bursa’da son günlerde yaşanan gelişmeler ve 

bu gelişmelerin ardından oluşan belirsizliklerin giderilmesi için Bursa kent yöneticilerine, 

karar mercilerine sorulması gereken sorularımızı bugün burada sizler aracılığı ile 

kamuoyu ile paylaşacağız. 

Bursa’da yeni bir kent suçu işlenmesin… 

Gelinen noktada toplam 1 milyon 400 bin metrekare olan Yunuseli Havaalanı’nın 750 

bin metrekaresinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredildiği kamuoyuna yansımıştır. 

Şimdi Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne soruyoruz; 

• 750.000 m2 alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredildi mi? 

• Devredildi ise bu alan üzerinde, alanın kullanımı ile ilgili kararlarda Bursalıların 

(belediyenin, kent dinamiklerinin, meslek odalarının, STK’ların vs.) söz hakkı olacak mıdır? 

• Yoksa alanın kullanım kararları Ankara’dan “ben yaptım oldu!” şeklinde mi verilmiştir? 

• Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kamuoyuna yansıdığı şekilde “merak etmeyin”, 

“çok şaşıracaksınız” şeklinde söylemlerinin arkasındaki amaç nedir? Bu alan hakkındaki 

niyetlerinizi kamuoyu ile paylaşacak mısınız? 

• “Yunuseli Havaalanı’nı Bursalılara emanet edeceğim” sözü uygulamaya nasıl 

yansıyacak, yol haritası belirlendi mi? 

• Kentin tüm dinamikleriyle, yaşayan her canlının toplumsal empatisi ve ihtiyaçlarını göz 

önüne alarak bilimin gerçekleri ışığında atılması gereken somut adımlarınız nedir? 

Son Sözümüz; 

İnsan haklarına dayalı demokratik bir kentin inşası ancak sakinlerinin karar 

mekanizmalarında katılımcı oldukları bir anlayış ile başarılır, bu sadece var olan kentsel 

mekânı kapsamaz, üretilecek mekânı da içerir. 

Kentsel mekânın üretimi ve yeniden düzenlenmesiyle ilgili söz sahipliği, küresel sermaye, 

devlet plancıları ve ranta odaklı düşünenlere ait değil, kentin kullanıcıları olarak 

kentlilerin kendine aittir. 

Ve bugünkü mücadele de yapılaşma hakkının ötesinde böyle bir kent hakkı mücadelesi, 

kısaca bir demokrasi mücadelesidir. 

Bursa şehrinin merkezinde yer alan Yunuseli Havaalanı’nın 1400 dönümlük bölümünün 

ağaçsız, yeşil alansız yoğun bir kentsel dokuya dönüştürüleceği endişesini taşıyoruz. Bu 
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alanla ilgili planlamanın sürdürülebilirliğe odaklı, afet yönetimi, enerji verimliliği, iklim 

eylemi, akıllı büyüme, yenilenebilir enerji, su verimliliği, atık ve ulaşım yönetimi, eğitim, 

eğlence, araştırma ve geliştirme olanaklı, ekolojik, turizm gibi çok katmanlı ve çok 

disiplinli yapılması gerektiğini ve küresel çevre koruma türünün sergilenebileceği bir 

yerleşim bölgesi haline getirilmesini önemsiyoruz. 

Gelin birlikte tartışalım, geleceği birlikte planlayalım ve Bursamız’ı layık olduğu yere 

taşıyalım. 

TMMOB ‘ye bağlı meslek odaları ile akademik meslek odalarının, STK’ların, halkın görüş 

ve talepleri göz ardı edilmemeli, yaşanan ve yaşanabilecek sıkıntılar ve endişelerin daha 

derinleşip içerisinden çıkılmaz bir hal almasına izin verilmemelidir.” 

Saygılarımızla. 

Bursa Barosu 

Bursa Tabip Odası 

Bursa Diş Hekimleri Odası 

Bursa Veteriner Hekimler Odası 

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 

TMMOB İç Mimarlar Odası Bursa İl Temsilciliği 

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği 

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi 

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 

 

13 ŞUBAT 2021 

AŞILA sistemi çöktü, aşılama durdu! 

Bursa Tabip Odası, bir ay önce başlanan COVID-19 aşılama programında yaşanan 

sıkıntılarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, ‘Aşıla’ isimli bilgisayar 

programının çökmesi nedeniyle, iki gündür aşılama yapılamadığı belirtildi. 
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Yeterli fiziki şartların sağlanamadığı, randevu alınmasında sıkıntılar yaşandığı, 

standartlara uymayan kişisel koruyucu malzemeler ile aşıların lojistiğinde yaşanan 

sıkıntıların dile getirildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Son iki gündür ‘aşıla’ isimli 

programın çökmesi nedeniyle aşılama yapılamıyor. 182’ye ulaşmak mümkün olmadı ve 

MHRS adlı randevu alma sistemi çöktü. Aile Sağlığı Merkezleri’nden (ASM) randevu 

almayı başarıp da aşı olmaya gelen insanlar ise programın çalışmamasından dolayı 

izdiham yaşadılar. Uzun bekleyişlere rağmen ‘AŞILA’ programının yanıt vermemesi 

nedeniyle hastalar evlerine yollandılar. Yoğun izdiham yetmezmiş gibi MHRS adlı randevu 

alma sistemi de çöktü.Randevu için aranan ALO 182’ler cevap veremez oldu. Vatandaş ile 

sağlık çalışanı bu durumdan dolayı karşı karşıya getirildiler. Maalesef aşı için gelen 

vatandaşlar evlerine yollandılar. Sağlık çalışanları da bu durum nedeniyle büyük sıkıntılar 

yaşadılar.” 

Günlük Rakama Bir Ayda Ulaşıldı 

Sağlık Bakanlığı’nın günlük aşılama kapasitesini 1,5-2 milyon olarak duyurduğu 

hatırlatılan açıklamada söz konusu rakama 1 ayda ancak ulaşılabildiği de vurgulandı. 

Açıklamada, “Aşıların daha gelmeden önceki dönemde ihtiyaca cevap verecek uygun 

programların hazırlanması gerekiyordu. İzdiham olmaması için ALO 182 randevu 

sisteminin isteklere yanıt verebilecek şekilde düzenlenmesi gerekiyordu. Her dört ASM’den 

birinde aile sağlığı çalışanı yoktu, her sekiz ASM’den birinde doktor yoktu. Bunların 

tamamlanması gerekiyordu. 70 yaş ve 80 yaş üzeri grupların MHRS üzerinden ve ALO 

182 üzerinden randevu alırken bilişsel olarak çok zorlanacakları biliniyordu. Ama yeterli 

önlem alınmadığı görüldü, bu vatandaşlarımız randevu oluşturmakta çok sıkıntı yaşadılar” 

ifadeleri kullanıldı. 

 

16 MART 2021 

Bu hızla gidersek aşılama 1 buçuk yıl daha sürer! 

Aşılama çalışmalarını değerlendiren Doç. Dr. Türkkan, “Bu hızla gidilmesi halinde 60 

milyon kişiye toplam 120 milyon doz aşı yapılabilmesi için 18 ay daha geçmesi 

gerekecektir” ifadelerini kullandı. 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, gittikçe yavaşlayan COVID-19 

aşılamasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. 16 Mart itibarıyla aşılamada 60 

günün geride kaldığını belirten Başkan Türkkan, 60 milyonluk hedef nüfusun yüzde 

13,3’ü birinci doz (7 milyon 959 bin 556 kişi) yüzde 6,5’i ise ikinci doz (3 milyon 885 bin 

575 kişi) ile aşılanabildiğini söyledi. “Ülkemizdeki deneyimli ve özverili sağlık emek gücü 

ve yurttaşlarımızın aşıya olan ilgisi nedeniyle günde bir milyona yakın aşı yapmak 

olanaklıyken, yeterince aşı olmaması yüzünden günlük ortalama aşı yapılan kişi sayısı 200 

binin altında kalmıştır” ifadelerini kullanan Alpaslan Türkkan, bu hızla gidilmesi halinde 

60 milyon kişiye toplam 120 milyon doz aşı yapılabilmesi için 18 ay daha geçmesi 

gerekeceğini vurguladı. 

Aşılama Son Günlerde Çok Azaldı 

Söz konusu sürenin, COVID-19 pandemisine güçlü bir yanıt verilebilmesi için çok uzun 

olduğunun üzerinde duran Doç. Dr. Türkkan, “Aşılamayı süratle başlatıp iyi uygulayan 

ülkelerde, başta İsrail olmak üzere, hastalığın görülme hızında ve hastaneye yatışlardaki 

dramatik azalma, pandemiden çıkış yolunda en güçlü araçlardan birinin aşı olduğunu 

kanıtlamıştır” dedi. Türkkan, Türkiye’nin tek aşı ile bağlantı kurduğunu, aşılamaya geç 

başlanmış olmasına karşın başlangıçta günlük aşı yapabilme potansiyeli ile göz 
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doldurduğunu ancak elde yeterince aşı olmaması nedeniyle aşılamanın son günlerde çok 

azaldığını belirtti. 

İkinci Dozdaki Düşük Oran Dikkat Çekiyor 

Bursa’da 2020 yılında 65 yaş üzerindeki nüfusun 298 bin 828 olduğunu hatırlatan BTO 

Başkanı, 23 bin 287 sağlık çalışanı ile beraber hedef nüfusun 322 bin 115 olduğu 

bilgisini verdi. “16 Mart 2021 saat 14.08 verilerine göre Bursa’da 1. doz uygulanan kişi 

sayısı 297 bin 492 ve 2. doz uygulanan kişi sayısı 140 bin 186’dır” diye konuşan Türkkan, 

şöyle devam etti: “Hedef nüfusun yüzde 92,4’ünün ilk dozu ve yüzde 43,5’inin ikinci dozu 

aldığı anlaşılmaktadır. İlk dozda yüksek bir oran yakalanmış olmasına karşın, ikinci 

dozdaki düşüklük dikkat çekicidir.” 

AŞILAMA 3 AY İÇERİSİNDE TAMAMLANMALI! 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan son olarak, Sağlık Bakanlığı’nın 

Sinovac şirketinin aşısının yanı sıra, etkililiği yüksek aşılardan yeter dozda sağlaması ve 

önümüzdeki üç ay içerisinde hedef nüfusun tamamının aşılanması gerektiğini belirtti ve 

ekledi: “Aksi halde 2021 yılı pandemi açısından hepimiz için zor geçmeye aday 

görünmektedir.” 

 

17 MART 2021 

Çin’den fazla Wuhan’ımız oldu! 

BURSA - Bursa Tabip Odası’nın, 1. Yılında COVID-19 Pandemisi başlıklı, etkinliğinde 

konuşan Doç. Dr. Osman Elbek, Sağlık Bakanı Koca’nın 24 Nisan 2020’de yaptığı, 

“İstanbul Türkiye’nin Wuhan’ı oldu” açıklamasına atıfta bulunarak, “İstanbul iki, Ankara 

ise bir kez Türkiye’nin Wuhan’ı oldular. Çin’den fazla Wuhan’a sahip olduk” dedi. 

Bursa Tabip Odası’nın 14 Mart tıp Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği online 

etkinlikte 1. yılında  COVID-19 pandemisi değerlendirildi. Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, Doç. 

Dr. Osman Elbek ve Prof. Dr. Özlem Kurt Azap pandemi ile ilgili önemli 

değerlendirmelerde bulunurken, etkinliğin moderatörlüğünü ise Dr. Eriş Bilaloğlu yaptı.  

Etkinlikte söz alan Doç. Dr. Osman Elbek, COVID-19 ile geçen bir yılda neler yaşandığını 

anlattı. 

11 Mart öncesinde televizyonlarda görülen ‘bilimsel’ tartışmaları hatırlatan Elbek, 

“Çin’deki gibi salgın olmaz”, “COVID-19’a karşı kelle-paça” gibi tavsiyelerin ve 

bilimsellikten yoksun açıklamaların televizyonlarda kendilerine yer bulduğuna dikkat çekti. 

10 Mart’tan önce Türkiye’nin bütün komşularında hastalığın görüldüğünü belirten Doç. 

Elbek, “Vakaları aramıyorduk çünkü. 10 Mart’ta test sayısı 940 idi. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün COVID-19’u pandemi ilan ettiği günde, saptadığımız vakaya rağmen, buna 

salgın demedik” ifadelerini kullandı. 

İstanbul Birden Fazla Kez Wuhan Oldu 

Doç. Dr. Osman Elbek, 24 Nisan 2020’de Fahrettin Koca’nın yaptığı, “İstanbul Türkiye’nin 

Wuhan’ı oldu” açıklamasını hatırlatarak, “Bu bir yıllık süreç içerisinde İstanbul iki kere 

Wuhan oldu. Ankara bir kere Wuhan oldu. Çin’den fazla Wuhan’a sahip oldu” dedi. Aynı 

tarihte yaşlılara yönelik ayrımcılığın da başladığını sözlerine ekleyen Elbek, “Evde çalışma 

şansına sahip olamayan işçilerin hiçbir zaman evde kalabilmesini sağlayamadılar” diye 

konuştu. 7 Nisan – 7 Mayıs 2020 arasında yaşanan maske krizine de değinen Doç. Dr. 

Elbek, “Maskelerin nasıl ulaştırılacağına dair bir türlü verilemeyen o karar, devletin 

organizasyonun ne kadar kötü olduğunu bize göstermişti” dedi. 
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Ramazanda Çifte Bayram Yaşanacaktı! 

Elbek şöyle devam etti: “Ramazanda çifte bayram yaşayacaktık… Buna benzer müjdeler 

verildi hep. Cennet bir adım ötede dendi ama bu bir yıl içerisinde hiç yaşanmadı. 4 Mayıs 

2020’de ilk açılma sürecine girmiştik. Yeni normal dendi. 11 Mayıs’ta AVM’leri açtık. 

Salgın kontrol altında değildi ama alışveriş merkezleri açıktı. Buna karşılık parklar, plajlar, 

Milli Park ve Bahçeler ise kapalıydı.” 

Bugünkü Durum Çok Daha Korkutucu 

28 Mayıs’ta yayınlanan koronavirüs tablosunu paylaşan Doç. Dr. Osman Elbek, bu tarihte 

1 Haziran’ın için normale dönüşün başlayacağı gün olarak ilan edildiğini hatırlattı ve 

şöyle devam etti: “O gün vefat eden sayısı 30, yeni vaka sayısı 1.182, test sayısı 33 bin 

559… Bu sayıları göz önüne alırsak bu yıl 1 Mart’taki açılmaya göre daha iyi 

durumdaydık. Bugün durum çok daha korkutucu.” 

Kredili Normalleşme Açılımı 

Elbek, geçen yılki açılmada en büyük desteğin 4 kamu bankasından alındığını hatırlattı. 

“Sıfır faizli konut kredileri, tatil destek kredi paketi… İnsanların deniz-kum-güneş 

açılımına finansal destek sağlandı ve kıyılara COVID-19 harekatı başlatıldı. Sahillere 

gidenler de siyasi iktidarın çıkardığı kredilerle buraya gitti” ifadelerini kullanan Osman 

Elbek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 3 Haziran’da “İkinci dalga beklemiyoruz” 

açıklamasını hatırlattı. 

Türkiye Salgın Tarihine Geçen Açıklama 

Türkiye’nin salgın tarihine geçen uygulamasını da değinen Doç. Dr. Elbek, Bakan 

Koca’nın “Her vaka hasta değildir” sözlerini hatırlattı. “Bunun bedelini çok ağır ödedik. 

Ölüm sayılarının aylara göre dağılımına bakarsanız, ikinci pikten sonra ölümlerin arttığını 

görürsünüz. Ölüm vakalarının yüzde 50’si aralık-ocak-şubat aylarında olduğunu 

görüyoruz” değerlendirmesinde bulunan Elbek, ikinci pik olmasaydı bu kadar ölüm 

olmayacağını da belirtti. Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021 Ocak ayında yerli 

aşının çıkacağını müjdesini verdiğini anımsatan Osman Elbek, “Mart 2021’deyiz… Yerli 

aşının en iyi ihtimalle Eylül 2021’de kullanıma gireceğini biliyoruz” dedi. 

Yavaş Dediğimiz Ülkelerden Daha Yavaşız! 

Aralık ayında 20 milyon aşının geleceği, 11 Aralık’ta ise aşılamaya başlanacağı 

açıklamalarını da değerlendiren Elbek, “Bugün itibarıyla Türkiye’nin aşılama hızı çok 

düştü. Başlarda çok yavaş dediğimiz Almanya, Fransa gibi ülkelerden çok daha yavaş 

ilerliyoruz” diye konuştu. 

Online etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AKP il kongrelerinde dolu 

salonlara konuştuğu görüntüleri paylaşan Elbek, “Sanki salgını daha fazla yaymak için bir 

politika yürütülüyor. Türkiye’de 3. piki yaşamak üzereyiz. Aşılamanın azaldığı, varyantların 

yayılmaya başladığı bir dönemdeyiz. Bir yıldan bize ne kaldı diye soracak olursak. Sosyal 

refah desteği sunamayan, hesap vermeyen, sınıfsal tercihlerini AVM’lerden yana yapan 

bir devlete sahibiz. Bu devletin kararları, 3 milyon kişi hastalığa yakalanmasına ve 100 

bin kişinin ölümüne sebep oldu. Bu yapıyı değiştirmek zorundayız. Tekrar salgınlarla 

ölmemek için bölge tabanlı koruyucu bir sağlık hizmetine ihtiyacımız var” ifadeleriyle 

sözlerine son verdi. 
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20 MART 2021 

Afetlere hazırlıklı olmak için gönüllülük artmalı 

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Türkiye Tıp Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Sertaç 

Yılmaz, doğal afetlerde tıbbi organizasyonun kritik bir önemi olduğunu, afetlere hazırlıklı 

olmak için de gönüllük kültürünün Türkiye’de yaygınlaşması gerektiğini söyledi. 

Bursa Tabip Odası (BTO) Sağlık Gündemi podcastine konuk olan Bursa Uludağ 

Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve AKUT Türkiye Tıp Birimi 

Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Sertaç Yılmaz, afetlerde tıbbi saha organizasyonunu ve 

önemini anlattı.  

BTO Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’ın konuğu olan Yılmaz, 10 yıldır AKUT’ta yer 

aldığını belirterek, “AKUT aslında 1996 beri kamu yararına çalışan bir dernek. Her ne 

kadar 1999 depremi ile tanınsa da aslında daha öncesindeki depremlerde de kurtarma 

çalışmalarında yer almıştı” dedi.   

ABD’de İtfaiye Ekiplerinin Yüzde 90’ı Gönüllü 

AKUT’ta gönüllü olmaya, 2005 yılında doktora sonrası eğitimi için gittiği ABD’de karar 

verdiğini belirten Yılmaz, “911 çağrılarında dikkat ettim önce itfaiyeciler geliyor. Bunun 

neden böyle olduğunu öğrenmek için araştırma yaptığımda şunu öğrendim; Amerika 

Birleşik Devletleri’ndeki itfaiye ekiplerinin yüzde 90’ı gönüllü… Orada çok yaygın bir 

gönüllü kültürü var. Türkiye’ye dönmeden önce kendi ülkemizde nasıl gönüllü olarak 

çalışabilirim diye düşündüm. Daha sonra da AKUT’a başvurarak gönüllü olarak çalışmaya 

başladım. Türkiye’de de gönüllü kültürünün yaygınlaşması afetlere müdahalede büyük 

önem taşıyor” ifadelerini kullandı. 

Bizim de Hazırlıklı Olmamız Gerekiyor 

Afetlere hazırlıklı yakalanmanın önemine dikkat çeken Yılmaz, “Bununla ilgili devletin 

yapacaklarının yanında tabii ki toplum olarak bizlerin de yapması gerekenler var. 

Bunlardan bir tanesi gönüllü olmak. Sadece AKUT değil AFAD’da da gönüllü olabilirler. 

Bir farkındalık olması bence her şeyden önemli. O anda panik olup, camdan, pencereden 

atlayanlar olduğunu görüyoruz. Eğer gelecek tehlikenin ne olduğunu öğrenirlerse daha 

fazla hazır olmak da mümkün olabilir” dedi. 

Afetlere karşı hazırlıklı olmak için eğitimlerin sürekli olarak sürdüğünü, tatbikatların 

yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, “Ben enkazda kurtarma çalışmalarıyla ilgili eğitimler 

aldım. Kış koşullarında arama kurtarma eğitimi aldım. Bunların hepsini almak zorundayız. 

Enkaz üzerinde nasıl davranılması gerektiği çok önemli çünkü” diye konuştu. 

Afetlere Karşı Uluslararası Birlik 

Doç. Dr. Türkkan’ın afetlerde tıbbi organizasyonun nasıl yapıldığı sorusunu yanıtlayan 

Prof. Dr. Mustafa Sertaç Yılmaz şunları söyledi:  

“AKUT, kısa adı INSARAG olarak bilinen International Search and Rescue Advisory Group 

(Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu) üyesi bir oluşum. INSARAG, 1991 yılında 

Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyet gösteren afet yöneticileri, devlet memurları, sivil 

toplum kuruluşlarından oluşan bir hükümetler arası insani ağ…  

1999 yılından beri, Türkçeye Arama Kurtarma Danışma Birimi olarak çevirebileceğimiz bu 

kurulun üyesiyiz biz de.  Tıbbi birimin belli standartlarda olması gerekiyor, biz de bu 

standartları sağlamak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz.  
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Ekibin mental ve fiziksel sağlığı ile afetzedeye müdahale tıbbi organizasyonun temel 

amaçları arasında. Ayrıca medikal çadır, tıbbi cihaz ve ekipmanlar, afet tıbbı eğitimi de 

tıbbi organizasyonun kapsadığı diğer alanlar…” 

Herkese İhtiyacımız Var 

2 binden fazla gönüllüleri olduğunu sözlerine ekleyen Yılmaz, herkesin AKUT’a 

katılabileceğini, çünkü herkese ihtiyaçları olduğunu söyledi.  

Çocuklara ve gençlere yönelik çalışmaları da aktaran Mustafa Sertaç Yılmaz, 

“Üniversitelerde öğrenci topluluklarımız var. Onlarla birlikte etkinlikler gerçekleştiriyoruz. 

Köy okullarına gidip depreme hazırlık seminerleri veriyoruz. Okullarını boyuyoruz, 

hediyeler götürüyoruz. Bir diğer çalışmamız da afet sonrası çocuklara yönelik psikolojik 

destek” dedi.  

Gönüllü olmak isteyenlerin kendi il ya da ilçelerinde AKUT grubu varsa oralara 

başvurarak eğitimlere katılım gösterebileceklerine işaret eden Prof. Dr. Yılmaz, 

www.akut.org.tr adresinden de ayrıntılı bilgiye ulaşılabileceğini anımsattı. 

 

21 MART 2021 

İstanbul Sözleşmesi'ne Dokunmayın!  

Bursa Tabip Odası'nın İstanbul Sözleşmesi'in feshedilmesine yönelik açıklaması 

aşağıdadır.  

11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan ve ilk imzayı Türkiye’nin attığı 

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki 

Avrupa Konseyi Sözleşmesi (kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi), 1 Ağustos 2014 tarihinde 

yürürlüğe girdi. 

Sözleşme, “kadınlara yönelik şiddet bir insan hakları ihlali ve bir ayrımcılık türü olarak 

kabul edilmektedir. Bu da, bu tür şiddete yeterince tepki göstermedikleri takdirde, 

devletlerin sorumlu konumda olduğu anlamına gelmektedir” diyerek imzalayan ülkelere: 

- Kadınları her türlü şiddete karşı korumak , kadına karşı ve aile içi şiddeti önlemek, 

kovuşturmak ve ortadan kaldırmak 

- Kadına karşı ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarını korumak, yardım etmek ve bu 

çerçevede politika ve tedbirleri geliştirmek 

 - Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın 

benimsenmesi için kuruluşların ve kolluk kuvvetlerinin birbiriyle etkili işbirliği içinde 

çalışması  

- Eğitimin her kademesinde, eşitliği ele alan konuların ders müfredatına dahil edilmesi  

- Gelenek, töre, din, yada “namus” gerekçelerinin, herhangi bir şiddet eyleminin 

bahanesi olarak kabul edilmemesinin sağlanması gibi sorumluluklar tanımlıyor. 

İstanbul Sözleşmesi’ni takiben çıkarılan ve Sözleşme ile uyum yasaları kapsamında 

çıkarılarak “kadına yönelik şiddet”i tanımlayan ve alınacak önlemleri tespit eden  6284 

sayılı yasa ise ;  şiddete uğrayan kadın ve aile bireylerini “korunan kişi” olarak tanımlıyor. 

Buna göre mülki amir korunan kişi için koruma kararı alınmasını, barınma yeri desteği ve 

maddi destek verilmesi kararını alabilir. Koruma kararı ve barınma yeri sağlanmasına acil 
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durumlarda kolluk amiri de karar verebilir. Koruyucu ve önleyici tedbir kararları alınabilir 

ve bunlar da hakim ya da acil durumlarda kolluk amiri tarafından alınabilir. 

İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddetin tanınması ve buna karşı verilen hukuk 

mücadelesinin dayanağı olması açısından oldukça önemlidir. Toplumsal eşitsizlikler 

giderilmesine , kadına ve  aile içi şiddetin sona ermesi için yeterli olmasa da sözleşme 

imzalayan ülkeleri ; bireyleri cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan şiddetten korumakla ve 

şiddet durumunda hukuksal süreçleri hızlı ve mağduru koruyan tarzda işletmekle yükümlü 

tutuyor. 

Şiddet gören kadın şiddet gördüğü eve geri gönderilirken , şiddet uygulayanlara 

mahkemelerde iyi hal indirimi uygulanırken, pek çok kadın ‘devlet koruması’ altındayken 

öldürülürken İstanbul Sözleşmesinin uygulandığından bahsetmek mümkün değildir. 

Ancak, ‘zaten sözleşme maddeleri uygulanmıyordu! ’ demek doğru bir yaklaşım değildir. 

Bu sözleşme kadın ve aile içi şiddeti önleme  ve kadının toplumsal rolleri üzerine bir 

kazanımdır. Sözleşme maddelerinin uygulanması bir mücadele alanıdır. Kadına şiddet ve 

aile içi şiddet durumlarında hukukçular bu sözleşme ve 6284 sayılı yasa maddelerine 

atıfta bulunarak şiddet mağdurlarını savunarak, şiddet uygulayanın uygun cezayı almasını 

talep ediyorlardı.  

Ancak 20.03.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 

Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. 

Devlet tüm yurttaşlarının olduğu gibi kadınların yaşam hakkını koruma sorumluluğundan 

da çekilemez.  

Kadını eğitimden ve toplumsal yaşamdan kopartarak ona eş ve anne rolü biçen, 

üstlenmek zorunda bırakıldığı toplumsal ve aile içi rolleri erdem ve fedakarlık gibi 

söylemlerle kutsayan,  kendisine biçilen gömleğe sığmayınca da şiddete maruz kalarak 

yaşam hakkına göz koyulan kadının erkek egemen düzende yeri yoktur.  

Ancak kadın, insanlığın her ilerici kavşağında sorumluluk almıştır, alacaktır. Eşit ve özgür 

bir dünya mücadelesindeki yeri erkeklerle omuz omuza ve en ön safta olacaktır.  

İstanbul Sözleşmesine Dokunmayın… 

 

24 MART 2021 

1 Yıllık Kira İle 16 Bin ASM İnşa Edilebilir! 

BURSA - Türk Tabipleri Birliği, Aile Sağlığı Merkezleri için harekete geçti. TTB Aile 

Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu (AHEK), ‘Aile Sağlığı Merkezi Mekanları İçin Harekete 

Geçiyoruz Projesi’ni online bir toplantıyla tanıttı. Toplantıda, Şehir Hastaneleri'ne ödenen 

1 yıllık kira ile 16 bin ASM inşa edilebileceği belirtildi. 

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Abdullah Karadağ ve Dr. Ayşenur Aydoğan 

Yentürk’ün de katılım gösterdiği toplantıda, TTB AHEK Yürütme Kurulu Sekreteri Sibel 

Uyan, projenin tanıtımı için bir sunum gerçekleştirirken, taleplerini de sıraladı. AHEK 

Yürütme Kurulu, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ve mobil çalışma birimlerinde yetersiz 

ve uygunsuz binalara dikkat çekmek ve bu binaların Sağlık Bakanlığı’nın görev ve 

sorumluluğunda yeniden inşa edilmesi talebiyle kamuoyu oluşturmak için harekete geçti. 
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 Depreme Dayanıksız Asm’ler Var 

Gerçekleştirilen toplantıda, ASM’lerin, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan, kamu 

binalarında ve hizmet için uygun binalarda hizmet vermesi gerektiğini belirtilirken, 

depreme karşı dayanıksız binalarda hizmet veren ASM’ler bulunduğuna da dikkat çekildi. 

Söz konusu binaların Bakanlık tarafından güçlendirilmesi ya da yeniden inşa edilmesi 

talep edildi. 

Mobil aile sağlık hizmeti verilen kırsal bölgelere de değinilen toplantıda, Sağlık 

Bakanlığı’nın uygun binalar inşa ederek, gerekli donanımı sağlama gerektiği vurgulandı. 

 1 Yıllık Kira İle 16 Bin Asm Yapılabilir 

Söz konusu taleplerinin maliyetinin var olan kaynakların doğru kullanılmasıyla 

karşılanabileceği ifade edilen toplantıda, şehir hastanelerinin 1 yıllık kirası ile 16 bin ASM 

yapılabildiğinin altı çizildi. Aile Hekimleri, yaşamak ve yaşatmak için uygun mekanlarda 

çalışmak istediklerini, hayattayken kıymetlerinin bilinmesini istediklerini söylediler. 

 

25 MART 2021  

Pandemi, Tüberküloz’a Bağlı Ölümleri Artırabilir! 

Uzm. Dr. Tülay Bulut, COVID-19 korkusuyla hastaneye başvurmayan kişiler nedeniyle 

Tüberküloz teşhislerinde yaşanan yüzde 25’lik düşüşün, bu hastalığa bağlı ölümleri yüzde 

13 artırabileceği uyarısında bulundu. 

Bursa Tabip Odası, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. 

Prof. Dr. Mehmet Karadağ’ın moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte, Doç. Dr. Aslı Görek 

Dilektaşlı ve Uzm. Dr. Tülay Bulut, ‘Türkiye’de ve Bursa’da Tüberküloz’ konusunu masaya 

yatırdılar. Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı, Tüberküloz’un özellikleri, tarihsel süreci ve 

görülme oranlarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Tüberküloz’un bildirimi zorunlu bir 

hastalık olduğunu belirten Dilektaşlı, kesin tanı konulan hastaların 24 saat içerisinde 

Sağlık Müdürlüklerine bildirildiğini söyledi. Dilektaşlı, Türkiye’de 173 tane Verem Savaş 

Dispanseri bulunduğu bilgisini vererek, düzenli tedavi ile yüzde 95-99 iyileşme 

sağlandığını, tedavi başladıktan 15-20 gün sonra da hastalığın bulaşıcı etkisinin ortadan 

kalktığını sözlerine ekledi. 

Dakikada 3 Kişi Yaşamını Yitiriyor 

Uzm. Dr. Tülay Bulut ise Tüberküloz ile ilgili önemli bilgileri izleyiciler ile paylaştı. 

Dünyada Tüberküloz nedeniyle dakikada 3 kişinin yaşamının yitirdiğini dile getiren Dr. 

Bulut, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2019’da 10 milyon vakaya rastlandığını ve 1.4 

milyon kişinin bu hastalık nedeniyle öldüğünü söyledi. Dr. Bulut, insanların COVID-19 ile 

beraber solunum yolu hastalıklarına karşı daha duyarlı olmaya başladıklarını, 

Tüberküloz’un ise dünyada en çok ölüme sebep olan solunum yolu hastalığı olduğunu 

sözlerine ekledi. 

Ölümlerde Yüzde 13 Artış Yaşanabilir 

Pandeminin, Tüberküloz üzerindeki etkilerinden de söz eden Dr. Tülay Bulut, COVID-19 

yakalanma korkusuyla hastaneye gitmekten kaçınanlar nedeniyle Tüberküloz teşhisinde 

yaşanan yüzde 25 düşüşün bu hastalıktan kaynaklanan ölümlerde yüzde 13’lük artışa 

neden olabileceğini söyledi. Tüberküloz vaka sayılarının son 5 yıldır düşüş gösterdiğini 

sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Bulut, Bursa’da da vaka hızının 2015’te 100 binde 23,5’ten, 
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2019’da 18,2’ye gerilediği bilgisini paylaştı. Bulut, Türkiye genelinde ise söz konusu sayısı 

13,7 olduğunu belirtti. 

COVID-19 nedeniyle Tüberküloz’un geri planda kaldığını vurgulayan Dr. Bulut, söz 

konusu hastalığın tehlikeli olduğunu ve taramaların aksatılmaması gerektiğini söyledi. 

 

1 NİSAN 2021 

COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık 

Çalışanlarını Anıyoruz 

Bursa Tabip Odası, '1 Nisan COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık 

Çalışanlarını Anma Günü'nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Bursa Tabip Odası 

Yönetim Kurulu, hekimler ve sağlık çalışanları ile beraber Nilüfer Belediyesi Başkan 

Yardımcıları Sibel Özer, Remzi Çınar, Engin Yener ve Zafer Yıldız ile belediye 

çalışanlarının da katıldığı etkinlikte açıklamayı BTO Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan 

gerçekleştirdi. Doç. Dr. Türkkan açıklamasında, "Güzel günleri görebilme umuduyla var 

gücümüzle çalıştığımız pandemi sürecinin bir yılını geride bıraktık. Mesleğimizin getirdiği 

sorumluluk ve yaşanabilir bir dünya umuduyla canla başla çalışırken değerli 

meslektaşlarımızı kaybettik ve sonsuzluğa uğurladık" ifadelerini kullanırken,yönetilemeyen 

bir pandeminin gölgesinde söylenmeyenleri söyleyerek, saklananları açığa çıkararak, 

toplumun ihtiyaçlarını talep ederek yurttaşların sözü olmaya çalıştıklarını dile getirdi. 

"Tüm bunları yaparken nitelikli koruyucu ekipman sağlanmayan, uzun mesai saatlerinde, 

kötü çalışma ortamlarında, hukuksuzca izin ve istifa hakları yasaklanan meslektaşlarımızın 

sesi olmak için çaba gösterdik" ifadelerini kullanan BTO Başkanı Türkkan, şöyle devam 

etti: "Ne yazık ki kulaklarını tıkayıp, sesimizi duymak istemediler. Yönetemedikleri 

pandeminin suçunu vatandaşa, yükünü bizlere yüklediler. Ve 140 binin üzerinde sağlık 

çalışanı hasta olurken 395 sağlık çalışanını kaybettik. Ancak ses olmaya devam ediyoruz. 

Daha fazla hastalanmamak, ölmemek için sesimizi daha da yükseltmeye, yitirdiğimiz 

meslektaşlarımız için COVID-19’un meslek hastalığı sayılması adına mücadelemize 

devam edeceğiz." Alpaslan Türkkan açıklamasının devamında şunları söyledi: "Meslek 

hayatları boyunca gösterdikleri özverinin kat be katını pandemi döneminde gösteren, 

pandemiyle mücadele eden tüm hekim ve sağlık çalışanları için bir simge haline gelen,  

COVID-19 salgınında aktif hekimlik yaparken hastalığa yakalanan ve tedavi sonrası 

yaşamını yitiren değerli hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu kaybettiğimiz 1 Nisan 

gününü TTB 72. Kongresi’nde aldığımız karar ile “COVID-19 nedeniyle kaybettiğimiz 

hekim ve sağlık çalışanlarını anma günü” olarak belirlemiştik. Kaybettiğimiz sağlık 

çalışanlarını asla unutmayacağız, onları toprağa değil sonsuzluğa uğurladığımızı her 1 

Nisan’da belirtmeyi sürdüreceğiz." 

 

2 NİSAN 2021 

Bursa’da COVID-19 vakalarının önlen(e)meyen 

yükselişi! 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan türkkan'ın Bursa'daki COVID-19 vakalarına 

ilişkin değerlendirmesi aşağıdadır. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veri salgının 

Bursa’daki ürkütücü tablosunu ortaya çıkardı. 
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Bursa’da (8-14 Şubat) haftasında yüz binde 34,87 olan haftalık COVID-19 yeni vaka 

sayısı yüzde 358 artışla (20-26 Mart) haftasında yüz binde 159,68’e yükseldi. 

(8-14 Şubat) haftasında günde ortalama 155 doğrulanmış vakanın kayıtlara geçtiği 

Bursa’da, (20-26 Mart) haftasında kayıtlara geçen günlük COVID-19 vaka sayısı 700’ü 

aştı. 

Laboratuvarda doğrulanmış vaka sayılarına olası/kuşkulu vaka sayıları da eklenecek 

olursa, Bursa’da vakaların önlen(e)meyen yükselişi açık olarak ortadadır. 

Bursa’da salgının yayılımının önlenmemesi, tedavi edici sağlık hizmetlerine gereksinim 

duyan gerek COVID-19 gerekse de diğer hastaları zor durumda bırakabilir. Çünkü Bursa 

nüfusu en yüksek 10 büyük kent içerisinde nüfus başına yoğun bakım yatağı sayısı 

bakımından en düşük sayıya sahiptir. 

Bursa’da salgının yayılımının önlenmesi için pandeminin başlangıcından bu yana karar 

vericilere yönelik dile getirdiğimiz çağrımızı yineliyoruz: Bilimin sesine kulak verin, 

epidemiyolojik değerlendirmeler ışığında ivedi olarak önlem alın! 

Bu bağlamda; Bursa’da haftalık yüz bin kişi başına düşen yeni olgu sayılarının yanı sıra: 

• İlçelere göre ölüm sayıları, 

• Bin kişi başına test sayısı, 

• Test pozitiflik oranı, 

• Endişe verici variantların görülme sıklığı, 

• Toplam olgu sayısı, 

• Hastalığı geçirerek antikor gelişenlerin sayısı, 

• Aşı yapılan kişi sayısı, 

• Filyasyon verilerine göre bulaşı odakları ve olgu kümelenmeleri verileri birlikte 

değerlendirilerek İVEDİ olarak önlem alınmalıdır. 

Bursa Tabip Odası bir yıldır dile getirdiğimiz üzere, bu sürece katkı sunmaya hazırdır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

3 NİSAN 2021 

COVID-19 Geçiren Çocuklar Kontrole Götürülmeli 

BUÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Mustafa Hacımustafaoğlu, COVID-19 geçiren çocukların sonrasında mutlaka kontrole 

götürülmesi gerektiğini söyledi. 

BTO Sağlık Gündemi Podcasti’nde konuşan Prof. Dr. Hacımustafaoğlu, çocuklarında 

aşılanması gerektiğini fakat bugünkü durumda aşı üretiminin yeterli düzeyde olmadığını 

belirtti. 

Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu, eğitimin taviz verilemeyecek kadar önemli olduğunu 

belirterek, en üst düzey önlemler eşliğinde eğitim devam etmesi gerektiğini söyledi. 
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BURSA – Bursa  Tabip Odası Sağlık Gündemi Podcasti 13. Bölümünün konukları Bursa 

Uludağ Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Mustafa Hacımustafaoğlu ve Uzm. Dr. Cansu Turan oldu. 

Uzm. Dr. Cansu Turan, Prof. Dr. Hacımustafaoğlu’na COVID-19’un çocuklardaki 

etkilerine dair merak edilenleri sordu. Mustafa Hacımustafaoğlu, COVID-19 geçiren 

çocuklarda ortaya çıkan MIS-C hastalığı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Söz 

konusu hastalığın çocuklarda erişkinlerden daha fazla görüldüğünü belirten Prof. Dr. 

Hacımustafaoğlu, MIS-C’nin COVID geçiren çocuklarda 3-4 hafta, bazen daha kısa 

sürede de ortaya çıkan bir hastalık olduğunu vurguladı. 

Erken Teşhisle Tedavisi Mümkün 

MIS-C’nin ağır seyredebileceğini sözlerine ekleyen Hacımustafaoğlu şöyle devam etti: “Bu 

ciddi bir hastalık. Vücutta değişik yerlerdeki iltihabın güçlü bir şekilde tetiklendiği hiper 

enflamatuar sendrom olarak tanımlıyoruz. Yoğun bakım şartları gerektirebilen bir 

hastalıktır. Kalp, böbrek, akciğer yetmezliklerine sebep olabiliyor. Kawasaki hastalığına 

benzer bulgularla ortaya çıkabiliyor. Erken teşhisle tedavisi ise mümkün. Tedaviye erken 

evrede başlanmadığı takdirde ölümcül seyredebilir.” 

Kovid Geçiren Çocuklar Kontrolden Geçirilmeli 

Aileleri MIS-C konusunda uyaran Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu şu tavsiyelerde 

bulundu: “COVID-19 geçirdikten ve bulguları düzeldikten sonra veya uzun sürdüğü bir 

dönemde yeniden başlayan ateş, çarpıntı, öksürük, döküntü, ishal ve diğer hastalık 

bulguları varsa hemen doktora getirilmesini tavsiye ediyoruz. Böyle bir durumda erken 

tedavi ileriye dönük ağır hasarların ve ölümün engellenmesi için büyük önem taşıyor. 

COVID-19 geçiren çocukların 3-4 hafta kadar sonra doktor kontrolünden geçirilmeleri 

önem arz ediyor.” 

Çocuklar da Aşılanmalı Ama Üretim Yeterli Değil 

Toplumsal korunma sağlanması için kaç kişinin aşılanması gerektiği konusuna açıklık 

getiren Hacımustafaoğlu, bunun hastalığın yayılma hızıyla birebir ilişkili olduğunu dile 

getirdi. “Kızamık çok bulaşıcıdır. Bulaştırma hızı 16-18 gibi yüksek değerlerdedir. Bu 

yüzden Kızamığın yayılmasını durdurmak için toplumun yüzde 90-95’inin aşılamak 

gerekir. COVID-19’un bulaştırma hızı ise daha düşüktür. 1,5-5 arasında bir değere sahip. 

COVID-19’un toplumda yayılmasının engellenmesi için o toplumun yüzde 70-80’inin 

aşılanması gerekiyor. Hem çocuk hem erişkinlerin aşılanması gerekiyor” ifadelerini 

kullanan Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu, bugünkü durumda ise Dünya’daki aşı 

üretiminin bütün insanların yüzde 70’ini aşılamaya yetecek düzeyde olmadığını hatırlattı. 

Hacımustafaoğlu şöyle devam etti: “Bu yüzden riskli grupları öncelikle aşılamak gerekiyor. 

Bu grupları aşıladıktan sonra çocuklara sıra gelecektir. Çocuklar da dahil olmak üzere 

toplumun yüzde 70-80’ini aşılanmadığı sürece bu hastalığın önüne geçemeyiz. Aşı var ise 

evet çocukları aşılayalım. Ama çocuklara gelecek kadar aşı şu anda yok. Çocuklardan 

önce daha çok risk taşıyan grupları aşılamak daha öncelikli olmalı.” 

Önlemler En Üst Düzeyde Alınmalı 

Eğitim vazgeçilemeyecek kadar önemlidir diyen Hacımustafaoğlu, dünyanın tüm gelişmiş 

ülkelerinin COVID-19’un en yüksek salgın döneminde bile ‘çocukları ne yapalım da okula 

gönderelim’ düşüncesinde olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu, “COVID-

19 erişkinlerde daha fazla görülür demiştik. Bebekler ve küçük çocuklar hastalıktan daha 

az etkilenir. Ama tersine eğitimden alınacak yarar çocuk ne kadar küçükse o kadar 
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fazladır” ifadelerini kullanırken, bütün gelişmiş ülkelerin yüz yüze eğitim şartlarını 

oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.  

Eğitim Taviz Verilemeyecek Kadar Önemli 

Hacımustafaoğlu, okulların en azından okul öncesi ve ilkokul düzeyinde açık kalması 

gerektiğini savunarak şöyle devam etti: “Kişisel kanaatimce eğitim taviz verilemeyecek 

kadar önemli bir durumdur. Bu nedenle hem Sağlık Bakanlığı, hem Milli Eğitim Bakanlığı, 

hem illerde valilikler, Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlükleri tüm okullarda yüz yüze eğitimi 

idame ettirecek önlemleri en üst düzeyde alması ve yüz yüze eğitimin teşvik edilmesi 

gerekmektedir.” 

 

9 NİSAN 2021 

Bursa Tabip Odası, Medyaya 

Basın Meslek İlkeleri’ni hatırlattı! 

Bursa Tabip Odası'nın (BTO), Mustafa Yalçın'ın intihar haberinin ele alınışı hakkında 

yaptığı başvuru Basın Yüksek Kurulu tarafından haklı bulundu. 

BTO Yönetim Kurulu'nun konu hakkındaki açıklaması aşağıdadır. "16 Şubat 2021 

tarihinde hepimizi derin bir üzüntüye boğan olayda Mustafa Yalçın’ın intihar ettiğini 

öğrendik. Sonraki günlerde bazı basın-yayın organlarında haberin ele alınış tarzı ise 

üzüntümüzü artırdı. Bursa Tabip Odası olarak ilimizde gerçekleşen bu elim olayın 

ardından haberi, intiharı özendirici ve Türkiye Basın Konseyi Meslek İlkeleri’ne aykırı 

şekilde ele alan basın kuruluşları hakkında Basın Yüksek Kurulu’na başvuruda bulunduk. 

Başvurumuzda, haberlerde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği vurgulanarak, “Merhum 

meslektaşımızın nasıl intihar ettiğinin detayları anlatılmış ve fotoğraf kullanılmıştır. Geride 

bıraktığı mektup, haber sınırlarını aşan, okuyucuyu etki altında bırakacak genişlikte 

verilmiştir. Etik ilkelerin göz ardı edildiği haberde ayrıca ailesi ve yakınları ile 

meslektaşlarını rencide edici bir üslup kullanılmıştır. Bu konuda Bursa Tabip Odası, yazılı 

ve görsel basına bir çağrıda bulunmuştur. Haberi bahsedilen şekilde veren basın 

kuruluşları hakkında Basın Meslek İlkeleri’ni ihlalden işlem yapılmasını talep ediyoruz” 

ifadelerinin yer aldığı şikayetimiz Basın Yüksek Kurulu’na iletilmiştir. 

Basın Konseyi’nin talebimizi haklı bulması sonucunda Hürriyet, Posta ve Şok gazetelerinde 

ve bu kurumlara ait internet sitelerinde ilgili haberler kaldırılmıştır. Bu vesileyle yazılı ve 

görsel basına çağrımızı tekrarlıyoruz. Medyada hakim olan popülizm ve ticari kaygılar, 

gazetecilik etik ilkelerinin geri plana atılmasına sebep olmakta, bu da sorumsuz yayın 

anlayışının görsel ve yazılı medyada sıklıkla görülmesine neden olmaktadır. 

Ticarileşmenin yanında, ilk önce yayınlamak adına haberlerin yeterince süzgeçten, 

denetimden geçirilmemesi de bu yayınların halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkisinin 

artmasına sebep olmaktadır. 

Bursa Tabip Odası olarak halk sağlığının korunması için görsel ve yazılı medyadan, intihar 

haberlerini halka ulaştırırken daha özenli davranılmasını istiyoruz. İntihar eylemini 

yücelten ifadelerden, olayın dramatik bir kurgu içinde sunulmasından kararlılıkla 

kaçınılmalıdır. Yerel ve ulusal medyayı sorumlu yayıncılık ilkelerine uymaya davet 

ediyoruz." 

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu 
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15 NİSAN 2021 

Sorumluluk Vatandaşta Değil İktidardadır! 

Bursa Tabip Odası (BTO) Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Bursa’daki günlük vaka 

sayısının bin 853’e yükseldiğini, kentin sağlık altyapısının ise buna cevap verecek güçte 

olmadığını açıkladı. BTO Başkanı Doç. Dr. Türkkan, salgının yayılmasında sorumluluğun 

vatandaşta değil, iktidarda, sağlık yöneticilerinde ve COVID-19 özelinde ise Sağlık Bakanı 

ve Bilim Kurulu’nda olduğunu belirtti.   

Bursa Tabip Odası’yla beraber 30 meslek örgütü ve derneğin de altına imza koyduğu bir 

basın açıklaması gerçekleştirdi. COVID-19 salgınıyla mücadelede bilimsellik göz ardı 

edilerek uygulamaya konulan kararların eleştirildiği açıklamayı BTO Başkanı Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan okudu. Türkiye’de Dünya Sağlık Örgütü’nün ölçütlerine göre 

pandeminin 4’üncü aşamasına geldiklerini belirten Türkkan, söz konusu aşamanın en 

yaygın ve en kontrolsüz süreç olduğunu söyledi. 

Başkan Türkkan, Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları olarak bilimsel yöntemler ışığında 

dile getirdikleri önerilerin göz ardı edildiğini, karar vericilerin bugün karşı karşıya olunan 

karamsar tablonun sorumluları olduklarını vurguladı. Yeni önlemleri değerlendiren Doç. 

Dr. Türkkan, söz konusu kararların da öncekiler gibi eksik ve yetersiz olarak tanımladı. 

“Kısmi kapanma olarak adlandırılan önlemlerle ancak ‘kısmi’ sonuçlar alınabileceğinin 

farkındayız” ifadelerini kullanan Alpaslan Türkkan, ekonomik ve sosyal koşulları 

oluşturulmuş 28 günlük tam kapanmaya gereksinim olduğunu belirterek, pandeminin 

4’üncü aşamasından başka türlü çıkmanın mümkün olmadığını söyledi. 

Bursa’da Günlük Vaka Sayısı 1.853 

Pandemiyi Bursa özelinde değerlendiren Bursa Tabip Odası Başkanı, kentten COVID-19 

vaka sayılarındaki artışın hızlanarak sürdüğüne dikkat çekti: “8-14 Şubat haftasında yüz 

binde 34,87 olan haftalık Covid-19 yeni vaka sayısı yaklaşık 12 kat artarak 3-9 Nisan 

haftasında 418,4’e ulaştı. Şubat ayı başında günde ortalama 155 olan doğrulanmış vaka 

sayısı, Nisan ayı başında 1853'e ulaştı.” 

Günde bin 853 doğrulanmış COVID-19 hastasına yanıt verecek sağlık altyapısı ve emek 

gücünün Bursa’da bulunmadığına dikkat çeken BTO Başkanı Doç. Dr. Türkkan, “Bursa’da 

özellikle devlet hastanelerinin yataklarının ve yoğun bakımların dolu olması, COVID-19 

tanısı konulan hastaların hizmete erişiminde zorluk yaşamalarına yol açmaktadır. 

Hastanelerde sağlık çalışanlarının gözetiminde tedavi görmesi gereken bazı hastalar 

maalesef ilaç verilerek evde tedavi altına alınmak zorunda kalınmaktadır. Devlet 

hastanelerinin acil servislerinde hastalar yatak sırası bekler durumdadır. Daha önce de 

defalarca söylediğimiz gibi; Bursa’da büyük kentlerle kıyaslandığında nüfusuna göre çok 

daha az hasta yatağı ve yoğun bakım yatağı olması sıkıntıyı artırmaktadır” ifadelerini 

kullandı. 

Alınan kararların salgının yayılmasında etkisiz olduğu, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 

verilerden bile ortadayken; Bursa’daki COVID-19 olgularındaki bu hızlı artış, kentimizdeki 

salgın yönetimiyle ilgili kararların sorgulanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bu Aşılama Hızıyla Bir Yıl Sürer 

Bursa’da aşılama hızının beklenen düzeyde olmadığını belirten Türkkan, günde 7 bin 

aşının yapıldığı kentte aşılama çalışmalarının bu hızda seyretmesi durumunda 

tamamlanmasının yaklaşık bir yılı bulacağını söyledi. 
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Sağlık yöneticilerinin pandeminin faturasını yurttaşlara kesmeye çalıştığını sözlerine 

ekleyen Doç. Dr. Türkkan, “Salgının yayılmasının sorumlusu ne yurttaşlar ne de sağlık 

çalışanlarıdır. Sorumlular bilimin ışığında layıkıyla görevlerini yapmayan ve yetkilerini 

kullan(a)mayan sağlık yöneticileridir!” dedi. 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Türkkan, açıklamasına şöyle devam etti: 

Pandemi ile mücadele, küresel ölçekte topyekun mücadele gerektirir. Ulusal ölçekte 

sorumluluk vatandaşta değil iktidarda, sağlık yöneticilerinde ve COVID-19 özelinde Sağlık 

Bakanı ve Bilim Kurulundadır. Pandemi tünelinin ucunda görünen ışığa ulaşmanın yolu, 

aşılamayı hızlandırmakla birlikte en az dört haftalık tam kapanmadan geçmektedir. Bursa 

ve ülke genelinde aşılama çok yavaş ilerlemektedir. Pandemiye yanıt vermek için en güçlü 

aracımız olan aşılamayı sekteye uğratacak her girişimi sevdiklerimizin ölümüne davetiye 

çıkarmak olarak değerlendiriyoruz. 

Sağlık çalışanları olarak 11 Mart 2020’den beri pandemide sağlık hizmeti sunabilmek için 

özveriyle çalışırken, kötü uygulamaları görmekten ve şiddetle karşılaşmaktan bıktık, 

usandık ve öfke doluyuz. Yönetim hataları yüzünden çabalarımızın boşa gitmesinden, en 

sevdiğimiz insanların avuçlarımızın arasından kayıp, pisipisine kaybolduğunu izlemekten 

kahroluyoruz. Tükendik. 

Bugünden itibaren gelinen noktadan sorumlu olanları halkımıza anlatmaya, çözüm 

önerilerimizi yapıcı bir dille sunmaya devam edeceğimizi duyurmak istiyoruz. Yöneticileri 

haklı taleplerimizi duyup, çözüm önerilerimizde ortaklaşmaya çağırıyoruz. 

1. Basamağın Değeri Anlaşılıyor 

BTO Başkanı Türkkan basın açıklaması sonrası şu değerlendirmelerde bulundu: “İnsanlık 

bugüne kadar çok sayıdaki pandemi nedeniyle büyük acılar yaşadı. Bu nedenle yüz 

yıllardır pandemi ile sahada, 1. Basamakta savaşılması gerektiğini biliyoruz. Ancak ne 

yazık ki COVID-19 pandemisi ile hastanelerde savaşılıyor. Oysa hastanede tedavi 

ettiğimiz ve sevinçle evine uğurladığımız her hastamıza karşılık aynı anda 8-10 

vatandaşımız hastalanıyor.  1. Basamağın değerini bir kez daha yaşayarak görüyoruz. 

Pandemide tedavi edici sağlık hizmetlerini önceleyen sağlık politikaları yine çöktü. 

COVID-19 pandemisinde 1. Basamağın Türkiye’deki  temel yapısı olan Aile Sağlığı 

Merkezleri (ASM) yeterince desteklenmedi. Yeterince aşı ulaştırılmayan ve öğlen saatlerine 

kadar kendisine kaç aşı geleceğini bilmeyen aile hekimleri sahada mücadele etmeye 

çalışıyor. Günde 2 milyon aşı yapabilecek donanım ve beceriye sahip ülkemizde günde 

200 bin dolayında aşı yapılıyor olması kabul edilemez.” 

"Savcıyı Kınıyoruz” 

Türkkan son olarak, Osmaniye’de bir savcının görevini yapan bir hekime ters kelepçe 

talebiyle gözaltı işlemi uygulamasını kınadıklarını belirterek, “Kendisi hakkında gerekli 

hukuki işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz. Halkımızdan da bu savcı ve benzer kişilere 

karşı sağlık çalışanlarının yanında yer almalarını beklediğimizi duyuruyoruz” dedi. 

Açıklamada imzası bulunan meslek örgütleri ve dernekler: 

BURSA TABİP ODASI 

BURSA DİŞHEKİMLERİ ODASI 

BURSA VETERİNER HEKİMLER ODASI 

BURSA ECZACI ODASI 

BURSA BAROSU 
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TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI BURSA ŞUBESİ 

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 

TMMOB İÇMİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ 

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI BURSA ŞUBESİ 

TMMOB MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ 

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 

BURSA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI BURSA ŞUBESİ 

YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ 

NİLÜFER KENT KONSEYİ 

DİSK EMEKLİ-SEN BURSA 

ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ 

DOĞA-DER BURSA ŞUBESİ 

VELİ-DER BURSA ŞUBESİ 

ÇAĞDAŞ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ PLATFORMU 

BURSA DERSİMLİLER DERNEĞİ 

DİSK GIDA-İŞ SENDİKASI BURSA TEMSİLCİLİĞİ 

ADALETİ SAVUNANLAR DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ 

 

16 NİSAN 2021 

Sağlıkta artan baskı ve şiddete karşı mücadelemiz 

devam ediyor 

Bundan tam dokuz yıl önce, 17 Nisan 2012 yılında sevgili Dr. Ersin Arslan’ı bir hasta 

yakınının saldırısında kaybetmiştik. Meslektaşımızı kaybettiğimiz 17 Nisan günü TTB 

tarafından “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” ilan edilmiştir. Dr. Ersin Arslan’ı ve 

sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettiğimiz tüm canlarımızı saygıyla anıyoruz. 
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Dr. Ersin Arslan’ın ameliyattan çıkıp servisine gittiği sırada öldürülmesinin ardından dokuz 

yıl geçti. O günden beri Türk Tabipleri Birliği olarak yaptığımız tüm uyarılara ve önerilere 

maalesef mevcut iktidar kulak tıkadı ve bizler görevimiz başında dövülmeye, sövülmeye, 

ölmeye devam ettik. Her gün işimize giderken çocuklarımızla, ailemizle, sevdiklerimizle 

sessizce vedalaştık çünkü sağlıkta şiddet nedeniyle sevdiklerimizi son kez görüyor 

olabilirdik. Mevcut iktidar sağlıkta şiddeti önlemek, tedbir almak yerine sağlıkta şiddeti 

körükleyen, kışkırtan politikalarını devam ettirecek yaklaşım sergiledi. Şiddetin münferit 

olmadığını bilakis açık bir biçimde politik ve toplumsal bir olgu olduğunu ülkeyi 

yönetenler de gayet iyi biliyor. Bu nedenle bugün, sağlık ortamı da tıpkı toplumun tüm 

parçaları gibi bir şiddet sarmalındadır. 

Covid-19 sürecinin yönetilememesi, salgın yerine algı yönetilmesi ise sağlık alanının 

durumunu şiddet de dahil olmak üzere daha da kötüleştirdi. Geldiğimiz noktada 

meslektaşlarımızı hem pandemi koşulları hem de giderek artan şiddet ortamında 

kaybediyoruz ve artık hiçbir arkadaşımızı kaybetmeye tahammülümüz kalmadığını açıkça 

söylüyoruz. Sadece fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddet, sözel şiddet artarak devam 

etmektedir. Daha birkaç gün önce Osmaniye'de bir kamu görevlisinin, bir cumhuriyet 

savcısının, kurallara uymadan keyfi taleplerini yerine getirmediği için bir meslektaşımızın 

ters kelepçeyle göz altına alınmak istenmesi, karakola ifadeye götürülmesi, her gün 

yaşadığımız şiddetin sadece bir örneğidir. Kamu gücünü kişisel hırsları için hoyratça 

kullanan ve suç işleyen Cumhuriyet savcısını kınıyor ve şiddete uğrayan meslektaşımızın 

yanında olduğumuzu belirtiyoruz. 

Şiddet ortamınına daha fazla canımızı feda etmemek için daha etkin bir sağlıkta şiddet 

yasasına ihtiyacımız olduğu, çıkarılan ciddiyetten uzak, dostlar alışverişte görsün tarzı 

kanunun bu şiddeti önlemediği, tam tersi şiddet uygulayanları cesaretlendirdiği 

aşikardır.Meclisten geçen sağlıkta şiddet yasası etkisizdir ve taleplerimizi 

karşılamamaktadır. Her türlü şiddete maruz kalan meslektaşlarımız ve tüm sağlık 

çalışanlarının can güvenliğini korumak amacıyla oluşturulacak yasanın tarafı olduğumuzu 

ve yasa yapım sürecinde taleplerimizin alınması gerektiğini açıkça belirtmekteyiz. Buna 

rağmen ülkeyi yönetme iddiasında bulunanlar, talep ve önerilerimizi dinlemekten 

kaçınmaktadır. 

Bu bağlamda Covid-19 sürecinde sağlık emekçilerine dönük daha da yoğunlaşan, 

kanıksanan ve meşrulaştırılan fiziksel, sözel ve psikolojik şiddete hep birlikte ve en gür 

sesimizle karşı çıktığımızı belirtiyoruz. Dr. Ersin Arslan şahsında kaybettiğimiz 

arkadaşlarımızı saygı ve minnetle andığımız bu günde iktidarı, sağlıkta şiddeti kışkırtacak, 

koruyacak söylem ve politikalardan vazgeçmeye ve etkin bir sağlıkta şiddet yasası 

çıkarmak için TTB’nin talep ve önerilerini dinlemeye davet ediyoruz. 

 

20 NİSAN 2021 

Aşılama ciddiyetle sürdürülmeli 

Aşılamaya 14 Ocak 2021 tarihinde sağlık çalışanlarından başlandı. Sağlık Bakanı 

Fahrettin Koca, günlük aşı yapma kapasitemizin 1,5 – 2 milyon olduğu, bu konuda 

tecrübeli olduğumuzu belirtmişti. Bugün 20 Nisan 2021, 96 günün ardından bugün 

Türkiye’de uygulanan 1. doz aşı sayısı 12,4 milyona ulaştı. Bir diğer deyişle yapılan 

günlük ortalama aşı sayısı 129 bin. Sayın Bakanın söylediğinin yüzde 10’una yakın bir 

aşılama sayısına sahibiz. 

Bağışıklamayı sağlayan 2. doz aşısı ise sadece 7.8 milyon kişiye uygulanabildi. Henüz 

toplumsal bağışıklığın çok uzağız. 
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Aile hekimleri ellerinde olmadığı için aşı yapamıyor. Aile hekimlerinin aşı randevuları boş 

olmasına karşın hastalara sistem üzerinden randevu verilmiyor. Meslektaşlarımız, 

vatandaşların aşı sırası geldiği halde aşı randevusu alamadıkları için ve aşı olmadığı için 

bekliyorlar. 

Sayın Koca’nın söylediği gibi günde 1,5-2 milyon aşı yapabilseydik büyük bir başarıya 

imza atmış ve toplumsal bağışıklık konusunda yol almış olacaktık. Salgının önüne geçmek 

için elimizdeki tek silahın aşı olduğunu bilerek acilen aşı sağlanmalı ve aşılama hizmeti 

hızlandırılmalıdır. 

Bursa Tabip Odası olarak Sağlık Bakanlığı’na soruyoruz: 

İlan edilen aşılama sayısına neden ulaşamıyoruz? 

Aile hekimlerimiz aşı yapmak konusunda istekli ve gayretliyken ve kendi randevuları 

boşken neden aşı olmak için başvuran hasta yok? 

Neden MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturmada sıkıntılar yaşanıyor? 

Yaşanan bu sorunun sebebi nedir? 

 

28 NİSAN 2021 

Bugün 28 Nisan Dünya İş Sağlığı Günü… 

Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde başlı başına bir sorun olan iş sağlığı 

konusu her zaman gündemi işgal eden bir meseledir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) bu yıl için, “Krizleri öngörün, hazırlanın ve müdahale 

edin – Dayanıklı İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerine Yatırım Yapın” temasını belirledi. 

Krizlerin üzerine kurulan bu tema Türkiye için oldukça anlamlıdır. 

Türkiye’yi yönetenlere, uzman meslek örgütleri her konuda uyarılarda ve önlem 

çağrılarında bulunmasına rağmen söz konusu alanlarda bir çalışma yapılmaması, sorun 

ortaya çıktığında göstermelik ‘önlemlerle’ müdahalenin geçiştirilmesi söz konusu 

sloganların ne kadar isabetli olduğunu da gözler önüne seriyor. 

Çalışma Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 14 milyon 371 bin 96 işçi çalışıyor ve 

bunların sadece 2 milyon 69 bini sendikalı. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin derlediği verilere göre ise 2020 yılında en az 2 bin 

427 işçi, iş kazası sebebiyle yaşamını yitirdi. 

Türkiye ve dünya 1 buçuk yıla yakın bir süredir pandemiyle mücadele ediyor ve bu 

mücadelede en ön cephede yer alan sağlık çalışanları ve hekimlerdir. Pandeminin 

ülkemizdeki başlangıcından bu yana 164’ü doktor olmak üzere toplam 411 sağlık çalışanı 

COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Buna rağmen COVID-19’un hala meslek 

hastalığı olarak kabul edilmemesi iş sağlığı ve güvenliğinin Türkiye’de ne kadar ciddiye 

alındığını göstermesi açısından trajiktir. 

Öte yandan pandeminin hakim olduğu 2020 yılında işçi ölümlerinin rekor seviyeye 

ulaşması da ILO’nun sloganlarını haklı çıkaran bir diğer veridir. 

Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde bulunan Türkiye, bir an önce işçinin güvenliğini ve 

sağlığını ön plana alan bir anlayışla çalışma hayatını yeniden düzenlemelidir. 
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Bursa Tabip Odası olarak, halk sağlığını ilgilendiren bu konuda acilen harekete geçilmesi 

için ilgili mercilere çağrıda bulunuyoruz. 

İşçi sağlığı ve güvenliği, sağlıklı bir toplumun en önemli ayaklarından biridir, görmezden 

gelinemez! 

 

30 NİSAN 2021 

Tam Kapanma mı? 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye ‘de  ilk covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 

2020 tarihinin üzerinden neredeyse 16 ay geçti. Resmî açıklamalara göre salgının 

başından beri toplam 4 milyon 788 bin 700 kişi covid-19  enfeksiyonuna yakalandı, 

hastaların 4 milyon 255 bin 714 ‘ü iyileşirken 39 bin 737 kişi maalesef yaşamını yitirdi. 

Bilim insanlarına göre ise gerçek hasta ve ölüm sayıları açıklananın çok üzerinde. 

Salgının başından beri veri paylaşımı konusunda şeffaf olmayan yetkililer, şimdi de sağlık 

meslek örgütleri ve bilim insanlarının salgın yönetimi önerilerine kulak tıkayarak, günlük 

vaka sayısını ‘beş binlere‘ indirme hedefiyle 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00‘dan, 17 

Mayıs Pazartesi günü saat 05:00‘e kadar ‘Tam Kapanma’ kararı alındığını açıkladı. 

Hepimiz biliyoruz ki COVID-19 salgınında en çok bulaş kapalı ortamlarda ve toplu 

yaşanılan-çalışılan  yerlerde olmaktadır. Ancak yetkililerin açıklamalarından anlaşılmıştır 

ki üretim alanlarının pek çoğu kısıtlama kapsamının dışında kalmaktadır. 

Henüz ‘aşı sırası’ gelmediği için aşılanamamış emekçiler fabrikalarında-işyerlerinde omuz 

omuza çalışmaya devam edecek, COVID-19 bulaşı emekçiler ve evdeki yakınları için risk 

olmayı sürdürecektir. Emekçilerin  yaklaşık yüzde 60‘ının çalışmaya devam edeceği bir 

‘kapanmadan’ salgını kontrol altına alacak bir sonuç çıkmayacağı açıktır. 

Salgınla mücadelede elimizdeki en önemli araç toplum bağışıklaması yani aşılamadır. 

Covid-19  aşılamasına 14 Ocak ‘ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlanmış, 

aşılamada üç buçuk ayı geride bırakmamıza rağmen henüz iki doz aşısı tamamlanan kişi 

sayısı 8 milyon 936 bin 853‘e, bir doz aşı yapılan kişi sayısı ise 13 milyon 662 bin 372‘e 

ulaşmıştır. 

Bilim insanları salgını kontrol altına alabilmemiz ve toplumsal bağışıklığı sağlayabilmemiz 

için en az 60 milyon kişinin çift doz aşıyla aşılanması gerektiğini söylüyor. İki doz aşıdan 

sonra bağışıklığın ne kadar süreceği ve rapel dozların gerekip gerekmeyeceği  

belirsizliğini korurken, Türkiye’de aşılamayla sağlanacak toplumsal bağışıklığın ne kadar 

uzağında olduğumuz ortaya çıkıyor. 

Aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde çalışan sağlıkçılar halkı aşılamak için büyük çaba 

sarf ederken, randevu sistemindeki aksaklıklar veya aşı temininde yaşanan sorunlar 

nedeniyle  yurttaşların aşıya ulaşamaması bu çabaları boşa çıkarmaktadır. En kısa sürede 

ücretsiz, kesintisiz ve yaygın bir aşılama kampanyası  ile kaybedilen zamanı geri 

kazanmalıyız. 

İnsanlık salgınlardan kurtulmak için aşıya ihtiyaç duyarken, pek çok ülke gibi ülkemizin de  

dışarıdan gönderilecek aşıya bağımlı olması kabul edilemez. Cumhuriyetin ilk yıllarında 

kurulan, aşı çalışmaları ve aşı üretimi konusunda pek çok başarısı bulunan ancak 

zamanla âtıl duruma getirilerek  2011 yılında kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıhha 

Enstitüsü aşı üretebilir durumda yeniden açılmalıdır.  
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Salgının yükü birinci, ikinci ve üçüncü basamaklar dahil kamu sağlık kurumlarının 

üzerindedir. Bazı hastalar hastanede yer olmadığı söylenerek sağlık gözetimi altında  

kullanmaları gereken ilaçlarla evlerine gönderilmektedir. Örneğin her gün kan sulandırıcı 

iğne olması gereken hasta aile hekiminin telefonla yönlendirmesiyle iğneyi kendi kendine 

yapmak zorunda kalmaktadır. Kamu sağlık kurumları salgınla mücadelede hasta 

yoğunluğunu kaldıramıyorsa özel sağlık kurumları kamulaştırılmalı, hastaların tedavileri 

evde değil sağlık kurumlarında ve ücretsiz olarak sağlanmalıdır. 

Pandemi nedeniyle işsiz kalanların, kayıt dışı çalışanların veya gündelik işlerde 

çalışanların sadece kapanma uygulaması boyunca değil, sürekli bir iş buluncaya kadar 

sosyal ve ekonomik açıdan devlet tarafından desteklenmesi (beslenme ve barınma 

giderleriyle faturalarının devlet tarafından karşılanması) salgında hayata tutunmaları için 

en az aşılanmaları kadar gereklidir. 

Yalnız yaşayan engelliler, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar kısıtlama döneminde sosyal 

ve ekonomik destekten uzak kalmamalı, kısıtlama boyunca veya ihtiyaç olduğu sürece 

kişilerin bakımı devlet tarafından güvence altına alınmalıdır. 

Kısıtlamadan muaf olan çalışanların çocuklarına (anne ve babası sağlıkçı olan çocuklar 

gibi) kreşlerin kapalı olduğu süre boyunca veya ihtiyaç olduğu sürece kamu kreşlerinde 

bakım hizmeti sunulmalıdır. 

Sınırları iyi belirlenmemiş, altyapısı hazırlanmamış, bilimin önerdiği şekilde uygulanmayan 

ve yaygın aşılamayla desteklenmeyen ‘tam kapanma’ sokağa çıkma yasağından öteye 

gidemez. 

 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU 

 

24 MAYIS 2021 

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Koşulları Bir An Önce 

İyileştirilmelidir! 

Bursa-Karacabey’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel baskını, mevsimlik tarım 

işçilerinin yaşadığı kampların yerlerinin uygun olmadığını, barınma koşullarının kötü 

olduğunu bir kez daha gösterdi. 

Meydana gelen maddi hasarın dışında, kimsenin zarar görmemesi tesellimiz olsa da 

Bursa Tabip Odası olarak yıllardır kent yöneticilerine ilettiğimiz uyarılarımızı yeniden 

hatırlatmak istiyoruz. 

Bursa Tabip Odası on yıldır düzenli olarak ilimizdeki mevsimlik gezici tarım işçilerini 

ziyaret etmekte, onların sorunlarını ve sorunların çözümüne yönelik önerilerini içeren 

raporu kent yöneticileri ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. 

Oda yöneticileri, ilgili komisyon üyelerimizin katılımıyla 2017 yılında, içinde Karacabey’in 

de olduğu üç ilçede ve 5 kampı ziyaret etmiş, mevsimlik gezici tarım işçilerinin yaşadığı 

koşulları yerinde tespit etmiş ve yayınlamıştır. Ziyaret sonrası hazırladığımız raporda; 

kurulan çadırlarda 6 ila 10 kişi bir arada yaşandığını, banyo-tuvalet ihtiyaçlarını derme 

çatma kulübelerde gidermeye çalıştıklarını ve yıllar içinde barınma koşullarında düzelme 

olmadığını belirtmiştik. 

Raporda, kampları 19 Nisan 2017’de yayınlanan Genelgeye uygunluk açısından 

değerlendirmiş ve aranan 13 kriterden sadece 3 tanesinin sağlandığını açıklamıştık. Her 
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yıl hazırladığımız raporların ortak noktası, mevsimlik gezici tarım işçilerimizin kaldığı 

kamplarda, eğitim, sosyal faaliyet, temel ihtiyaç için bina bulunmadığıdır. 

2018 tarihli raporumuzda kampların sel ve su baskını gibi çevresel olaylara karşı 

savunmasız olduğunu belirtmiştik. 

Raporumuzu yayınlamamızın üzerinden geçen 3 yıl boyunca bu sorunun giderilmediğini 

Karacabey’de yaşanan olayla görmüş olduk. Keyfi olarak ve hiçbir kritere bağlı olmadan 

seçilen kamp alanları ve kamplara ulaştırılmayan hizmetler mevsimlik gezici tarım 

işçilerinin sağlığı için risk oluşturmaktadır. 

Söz konusu sel felaketini ucuz atlatmış olsak da vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve 

insani yaşam koşullarının sağlanması için yetkililere yine, yeniden uyarıyoruz! 

Kampa ve kampta yaşayan mevsimlik gezici tarım işçilerine 19 Nisan 2017’de çıkartılan 

genelgede belirtilen yapı, işlem ve hizmetler henüz sunulmamıştır. Hem kamp koşullarının 

iyileştirilmesi, hem çalışan işçilerin sosyal güvencelerinin sağlanması, hem çocuk işçiliğinin 

önüne geçilmesi, hem de toplum sağlığının korunması amacıyla devletin yetkili birimleri 

derhal harekete geçmelidir. Genelgede tanımlanan hizmetler zaman yitirmeden halka 

ulaştırılmalıdır. 

Meydana gelen sel felaketinden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu 

olaydan gereken dersin çıkarılmasını ve vatandaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarının 

iyileştirilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmesini umut ediyoruz. 

 

29 MAYIS 2021 

Dr. Kamil Furtun’u saygıyla anıyoruz 

Samsun'da çalıştığı hastanede uğradığı silahlı saldırı neticesinde, 56 yaşında hayatını 

kaybeden Op.Dr. Kamil Furtun bir çocuk babası olup göğüs cerrahisi alanında pek çok 

insanın hayatını kurtarmıştı.  

Samsun Tabip Odası tarafından ‘Yılın Doktoru’ unvanına da layık görülen merhum 

meslektaşımızı saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. O günden bugüne, sağlıkta şiddet 

azalmadan devam etti. Sağlık çalışanları hayat kurtarmaya çalışırken kendi hayatları için 

endişe eder hale getirildiler. 

Dr. Kamil Furtun cinayetinin göz göre göre gerçekleşmesi, bu ihtimalin bilinmesine 

rağmen önlem alınmaması yüzünden bu cinayetle karşı karşıya kalınmıştır. Pandemi ile 

mücadelede en ön cephede savaşan hekimlerin bu süreçte yalnız, şiddete karşı korumasız 

bırakılmaları bizlere verilen değer ile bizden beklenenlerin arasındaki uçurumun arttığını 

gösteriyor. 

Tüm sağlık çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi arzumuzun yanında daha da önemlisi 

tüm meslektaşlarımızın, ‘cinnet getiren(!)’, ‘akli sorunları’ bulunan kişilerden korunması 

ve hekimleri bu tür sapkın zihniyetli insanların önüne atan açıklamalardan kaçınılması 

şarttır. 

Sağlıklı bir toplumdan ne kadar uzak olduğumuzun göstergesi olan bu tür elim olayların 

yinelenmemesi için yönetenlere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. 

Sağlık çalışanları ve hekimlerin can güvenliklerini sağlamak için bir an önce gerekli 

adımları atın! Dr. Kamil Furtun’u katledilişinin 6. Yılında saygıyla anıyoruz. 

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU   
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30 MAYIS 2021 

Sağlıkta şiddet durmuyor, durdurulmuyor!  

Sağlıkta şiddet durmuyor, durdurulmuyor. Acısını derinden hissettiğimiz Dr. Kamil 

Furtun’un katledilişinin 6. yılında yeni bir şiddet haberi ile sarsıldık. 

27 Mayıs'ta Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda Bayram 

N.'nin ortopedi asistanı Dr. Ertan İskender'e saldırısı neticesinde meslektaşımızın, parmağı 

kopmuştur. Kendisine saldıran kişiyi daha önce intihardan döndüren meslektaşımız, bir 

daha doktorluk yapamama tehlikesiyle karşı karşıyadır. Hekimliğin karşılığı bu değildir. 

Tüm dünyada saygınlığı tartışmasız kabul edilen bir meslek olan hekimlik 

değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. 

Sağlık sisteminin olumsuzluklarının sorumlusu hekimler ve sağlık çalışanları değildir.  Çok 

sayıda yaşadığımız örnekte, hekimlerin çalışırken can güvenliği olmadığını gördük. Korku 

ve kaygı yaşarken iyi bir sağlık hizmeti verilemez. Hatırlayın, ‘amniyotik bandı’ tıbbi hata 

zanneden cehalet, hekime saldırdı. Buna benzer ve akılla açıklayamadığımız şiddet 

olayları mesleğimizi yapmamızda bizi zorluyor. Günümüzde; Covid-19 pandemisinin 

eklenen yükü nedeniyle yoğun, yorucu günler geçiren sağlık çalışanları tükenmiş 

durumdadır. Bu süreçte hakları da teslim edilmeyen, emekleri görmezden gelinen 

hekimler bir de şiddete uğramanın zorluklarıyla mücadele etmek zorunda ve yalnız 

bırakılmıştır.  

Yıllardır dile getirdiğimiz, bizi yaralayan, sakat bırakan ve öldüren sağlıktaki şiddetin 

durdurulamamasını anlamıyorum. Konuya ilişkin çok sayıda önerimiz, yasa taslağı 

hazırlığımız oldu ve bunları kamuoyu ile paylaştık. Görmezden geldiler. Bizi görmezden 

geldikleri gibi, TBMM Komisyonunda 2013 yılında Sağlık Komisyonu tarafından 

hazırlanan rapor da görmezden gelindi. Sağlıkta şiddetin istisnai olaylar olduğu bu 

nedenle çözülemeyeceği algısı doğru değil. Sağlıkta şiddeti sonlandırmak istediğini 

söyleyen siyasi irade ile hep birlikte bu sorunu çözebiliriz.  

Şiddetin her türüne karşı olan, hiçbir ayrım gözetmeden sağlık için çalışacağına yemin 

eden hekimler halkımızdan destek beklemektedir. Yakın zamanda çıkarılan göstermelik 

yasanın  sorunumuzu çözmeyeceğini söylemiştik. Gördüğümüz gibi çözemedi, 

çözemeyecek. Yöneticileri, sağlıktaki şiddetin önüne geçilmesi için irade göstermeye, iş 

birliğine ve acilen gerekli bütün önlemleri almaya davet ediyorum. Hekimler ve sağlık 

çalışanları şiddeti hak etmiyor ve sağlıktaki şiddet toplumun tamamını olumsuz etkiliyor.  

Meslektaşımız Dr. Ertan İskender'e acil şifalar diliyorum. Daha önce defalarca söylediğimiz 

gibi bir kez daha sağlıkta şiddetin yaşanmaması umudumuzu dile getirmek istiyorum. 

Doç. Dr. Alpaslan Türkkan - Bursa Tabip Odası Başkanı 

7 HAZİRAN 2021 

Dört Odadan Önemli Çevre Açıklaması 

Bursa Tabip Odası, Bursa Eczacı Odası, Bursa Veteriner Hekimler Odası ve Bursa Diş 

Hekimleri Odası, BAOB'da bulunan Türkan Saylan Toplantı Salonu'nda 5 Haziran Çevre 

Günü nedeniyle bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Açıklamayı BTO Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan'ın okuduğu toplantıda, Bursa 

Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Vet. Hek. Melike Baysal, Bursa Eczacı Odası 

Başkanı Ecz. Okan Şahin ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Adnan Erakın, Bursa Diş Hekimleri 

Odası Genel Sekreteri Dt. Alper Altay ve BTO Genel Sekreteri Dr. Ömer Levent Soydinç 

hazır bulundu. 
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Açıklama şöyle: 

Bursa Akademik Odalar Birliği yerleşkesini paylaşan Sağlık Örgütleri arasında kurulan 

“TEK SAĞLIK” platformunun Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlediği basın açıklamasına 

hoş geldiniz. 

Birleşmiş Milletler Örgütü, çevre konusunda ilk önemli konferansını 1972 yılında 

Stockholm’de topladı. “Milletler İnsan ve Çevre Konferans” adı verilen bu konferansa 

aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 113 ülke katıldı. Uluslararası çevre hukukunun 

gelişmesine katkı sunan konferans sonunda “İnsan ve Çevresi” adlı bildiri yayınlandı. 

Bildiride ilk kez insanın "onurlu ve sağlıklı  bir çevrede yaşama hakkı " olduğu,  bütün 

insanlar ve hükümetlerin çevrenin korunması ve geliştirilmesi için ortak hareket etmesi 

gerektiği belirtiliyordu. 

Konferansın başlama tarihi olan 5 Haziran günü, her yıl “Dünya Çevre Günü” olarak 

kabul edilmiştir. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yine 

tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü nedeniyle, herkesi evlerine hapseden 

pandeminin tam ortasındayız. 

Kuşkusuz ki; küresel çapta insanlığı etkisi altına alan Corona virüsünün hepimize 

yaşattıklarından alınacak çok ders var. Bugüne dek kendisini dünyanın tek hâkimi olarak 

gören, doğayı, hayvanları ve çevreyi kendi istekleri doğrultusunda katleden Homo 

Sapiens; artık yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Birçok ülkede sokağa 

çıkma yasağı ile insan hareketliliğinin azalması sonrasında trafiğin azalması, fabrikaların 

kapasitelerini azaltmaları ya da kapanmaları, insanlığın doğa üzerindeki yıkıcı etkisini 

gözler önüne serdi... 

Son elli yılda inanılmaz bir hızla artan küresel ısınma iklim krizine dönüştü; hayvanlar 

katledildi, ağaçlar kesildi, ormanlar ve türler yok edildi;  fosil yakıt kullanımı artırıldı, hava 

kirletildi, plansız kent ve sanayi atıkları ile şimdi müsilajıyla adeta insanlığa tüküren 

denizler, yer altı suları kirletildi, sulak alanlar korunmadı, tarımsal SİT alanları imara 

açıldı. 

Neo-liberal vahşi kapitalizm karını maksimize etmek için doğa ile savaşıyor. Egosu ve 

kibri ile kendi yarattığı paranın kulu haline dönen insanlar bir yandan salgın ile mücadele 

ederken bir yandan doğayı talan etmekten vazgeçmiyor.  Aklı ile övünen insanlık onu 

kullanmadı, ayak uydurmak yerine doğayı düşman gören, cebindeki paradan başka bir 

şeyi önemsemeyen kişilere engel olmadı. 

Biliyoruz ki; yeni salgın hastalıkların neredeyse yüzde 75’i zoonotiktir. Yani hayvandan 

insana bulaşır. Bu hastalıkların artışında temelde iklim değişikliği ve onun beraberinde 

getirdiği göçler, gıda ve su güvenliği, yaban hayatı ticareti ve kaçakçılık, kaçak avcılık, 

habitat parçalanması gibi nedenler rol oynamaktadır. 

Son yıllarda gündeme gelen, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü 

(OİE), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve birçok küresel düzeydeki örgütün de artık sıklıkla 

vurguladığı Tek Sağlık yaklaşımı ile görülüyor ki çevre sorunu aynı zamanda bir ‘’sağlık 

sorunu’’dur. Doğadaki hayvanlar çok sayıda patojen barındırır, bunların bir kısmıyla 

insanoğlu henüz temas etmemiştir. Dengedeki ekosistemde bu patojenler hastalık nedeni 

olmaz. Ancak, ormansızlaştırma gibi doğayı tahrip eden nedenlerle birbiriyle karşılaşması 

oldukça güç olan bazı türler bir araya gelebilir; hastalık yapıcı etkenler uygun konakçılar 

ile karşılaşabilir. Bu da insan ile yabani hayvan etkileşimini arttırabilir. COVİD-19 

salgınında yaşadığımız gibi, hiç alışık olmadığımız bir virüsün mutasyonu sonrasında 

insandan insana bulaşabilen yeni salgınlarla karşılaşabiliriz. Hayvan ve insanın yaşam 

hakkına saygılı, çevre sağlığının bu iki canlı türü üzerindeki etkisini gözeten, hayvan-
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insan-çevre sağlığını bütün olarak değerlendiren politikalar uygulanmadığı sürece, sağlıklı 

bir gelecek, sağlıklı bir gezegenden bahsedilemeyeceği açıktır. 

Küresel çevresel felaketler yaşamış ve büyük acılar çekmiş insanlık tüm bu felaketlerden 

ders almış gibi görünmemektedir. Küresel sorunlara ek olarak yerelde yaşanan sorunlar 

da dikkat çeken düzeye erişmiş durumdadır. Kendi atıklarımızla baş edemezken 

Avrupa’dan atık kâğıt, plastik ve çöp ithal ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda Adana ve 

civarında tespit edilen ve İngiltere’den getirilerek çevreye atıldığı anlaşılan plastik atık 

yığınları bunun somut kanıtı olarak önümüzde durmaktadır. 

Çevreyi koruyan tüm STK ve meslek örgütlerinin yetkileri tamamen kısıtlanmak 

istenmektedir. Kaz Dağları’nda nöbet tutan çevrecilere “çevre düzenini bozdukları” 

gerekçesiyle 57 bin TL para cezası verilirken, altın aramak için ormanları yok eden, 

gelecek kuşakların yaşamını tehlikeye atanlara hiçbir ceza verilmiyor. 

“Çılgın projeler”den -Örneğin Kanal İstanbul- hiç vazgeçilmiyor. Bu projenin İstanbul ve 

çevresine, özellikle Kuzey ormanları bölgesine vereceği zararı göz ardı ederek alınan 

ÇED! raporlarıyla geri döndürülemeyecek bir çevre felaketinin alt yapısı hazırlanmaktadır. 

Rize İkizdere ve Bursa Kirazlıyayla’da halkın tüm direnişine rağmen para ile gözü dönmüş 

şirketlerin, kolluk gücünü arkalarına alarak ısrarla sürdürdükleri maden arama faaliyetleri 

tüm dünyanın gözü önünde çevre katliamına dönüşmüştür. 

Yeryüzünde, ilk defa bu kadar çok tür yok olma tehlikesi yaşıyor. Dünyanın altıncı kitlesel 

yok oluş evresinde olduğu ve bu yok oluşun insan marifetiyle olduğu konuşuluyor. 

Doğanın bize mesajı çok net: 

BU ŞEKİLDE ÜRETMEYE VE TÜKETMEYE DEVAM EDEMEZSİNİZ. 

Pandeminin kısa sürede gösterdikleri bile çevreye verdiğimiz zararı dikkate değer biçimde 

ortaya koymaktadır: 

Venedik kanallarında uzun süreden sonra ilk kez balıklar görüldü. Hava kirliliğinin çok 

yoğun olarak yaşandığı Çin’de ve İtalya'da hava kalitesi arttı. Sürecin ilk aylarında 

İstanbul'da hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı belirtildi. Yıllarca temizlenmesi için 

uğraşılan Haliç’in sularında bile yunusların oynaştığına tanık olduk. İngiltere’de bilim 

insanları tarafından yayımlanan “Doğa ve İklim Değişikliği” adlı bilim dergisinde 

yayımlanan bir araştırma, Covid-19 Sınırlamaları esnasında Küresel Emisyonların Yüzde 

17 azaldığını ortaya koydu. 2020 Nisan ayındaki günlük emisyonların, 2006’da 

gözlemlenen seviyeye düştüğünü gösterdi. 

Araç trafiğinin azalmasına bağlı emisyon hacmindeki azalma küresel ölçekte yaşanan 

düşüşün yaklaşık yarısını oluştururken, sanayi ve enerji üretimi kaynaklı emisyonlar ise 

küresel ölçekteki düşüşün yüzde 43’ünü oluşturdu. Ancak araştırmacılar bu durumun 

uzun vadeli olmayacağını öngörüyor. 

Bugüne dek tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de rant uğruna doğal alanlar yok edildi. 

Ormanlar ve meralar kaynak yaratmak amacıyla ortadan kaldırıldı. Kıyılarımız turizm 

uğruna yağmalandı. Kirlilik üretecek teknolojilerle yeni termik ve nükleer santraller inşa 

edildi ya da edilmesi için imzalar atıldı. İnsanlık ders aldı mı? Pandemi sonrası eskisi gibi 

doğayı katletmeye ve dolayısıyla da kendisiyle birlikte tüm canlıların sonunu getirecek kar 

odaklı eylemlerine devam edecek mi? 

 

Şurası kesin: 
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“Küreselleşme” adı altında tüm insanlığa dayatılan, dünyadaki çevre sorunlarını hızla 

artıran ve çeşitlendiren vahşi kapitalist sistem artık değişmek zorunda. Aksi takdirde el 

birliğiyle dünyanın sonunu getirmemiz kaçınılmaz olacak. Bizler yıllardır Bursa’nın 

çevresine ve halkının sağlığına zarar verecek olan ya da veren tüm etmenlerle mücadele 

ediyoruz. Bu konuda çok sayıda başarıya imza atarak, Bursa’mızın havasını, suyunu, tüm 

canlılarının sağlığını korumayı başardık. Kar maksimizasyonuna ve tüketime dayalı vahşi 

sitemin yanında yer almadığımızı, işlenen suça ortak olmayacağımızı açıklıyoruz. 

Dünyayı yeniden nefes alınacak bir gezegen haline dönüştürmek için tüm siyasi erk 

sahipleri ile sivil toplum örgütlerini dayanışmaya ve çözüm yollarında ortaklaşmaya davet 

ediyoruz. 

BURSA DİŞ HEKİMLERİ ODASI 

BURSA ECZACI ODASI 

BURSA TABİP ODASI 

BURSA VETERİNER HEKİMLER ODASI 

 

19 HAZİRAN 2021 

ASM’ler plansızlığın kurbanı oluyor 

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aile Hekimi Abdullah Karadağ, COVID-19 

aşılanma hızının artmasıyla beraber ASM’lerde yaşanan sorunları dile getirdi. 

Plansızlık ve öngörüsüzlüğün sağlık çalışanlarını zora soktuğunu belirten Dr. Karadağ, 

Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimlerine danışmaksınız, hali hazırda olan işlere ek olarak 

24’er adet aşı tanımlanması nedeniyle işleyişin zora girdiğini belirtti. 

Dr. Karadağ, aşılama hızının artmasının memnuniyet verici olduğunu belirttiği 

açıklamasında buna rağmen Sağlık Bakanlığı’nın yine plansız ve ‘ben yaptım oldu’ 

mantığıyla hareket ettiğini söyledi. “Son olarak, yardımcı personeli olup olmadığına 

bakılmaksızın tüm Aile Sağlığı Merkezleri’ndeki aile hekimliği birimlerine 24’er aşı 

tanımlanması ve bu randevuların aynı saatlerde toplanması (11:00 ya da 13:00 gibi) ASM 

kapılarında yığılmalara, bunun sonrasında da e-Nabız sisteminin çökerek ‘Aşıla’ 

uygulamasının çalışmamasına neden oldu” ifadelerini kullanan Abdullah Karadağ, söz 

konusu durumun, vatandaşlar ile sağlık çalışanlarını karşı karşıya gelmesine neden 

olduğunu vurguladı. 

Yoğunluk nedeniyle ASM’lerin önünde uzun kuyrukların oluştuğunu sözlerine ekleyen 

Karadağ, izinde olan hekimlere bile aşı randevusu tanımlandığını söyledi. 

Karadağ, “Saat 11:00’de ASM kapısına gelen vatandaşlar ya saatlerce beklemek ya da 

dönüp gitmek zorunda kaldılar. Normalde randevuları sisteme kendimiz giriyoruz. Bu ise 

Sağlık Bakanlığı’nın bizlerden habersiz olarak yaptığı bir şey. Bizim ASM’lerdeki muayene, 

tedavi gibi diğer işlerimizi hesaba katmadan yapılan bir işlem ve halk ile bizleri karşı 

karşıya getiriyor” derken, bu tip uygulamalar yapılmadan önce kendilerine danışılması 

gerektiğinin altını çizdi. 
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1 TEMMUZ 2021 

Hastaneler Halkındır! 

Kamu-Özel İşbirliği modeliyle inşa edilen 5 şehir hastanesini işleten  Rönesans Holding’e 

bağlı Rönesans İşletme Danışmanlığı A.Ş. satıldı. Rekabet Kurumu, Danimarkalı ISS Tesis 

Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ne hisselerin devrini onayladı. 

İşlettiği Bursa, Adana, Yozgat, Elazığ ve İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir 

Hastaneleri’nin toplamda 9500 yatak kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük hastane 

işletmecisi olan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı‘nın Danimarkalı ISS‘ye ne 

kadara satıldığı bilinmiyor. 

Öncesinde de şehir hastanelerinin maliyeti, kira ve hizmet bedeli gibi konular ticari sır 

bahanesiyle açıklanmıyordu. Buna karşılık yayınlanan bütçeye göre, Sağlık Bakanlığı’nın 

2020 yılında 10 şehir hastanesine 10.4 milyar lira kira ve hizmet bedeli ödediğini ve bu 

parayla devletin 10 kamu hastanesi yapabileceğini biliyoruz. 

Her fırsatta yerli-milli vurgusu yapanların söz konusu 5 hastanenin Danimarkalı bir şirket 

tarafından işletilecek olmasına sesini çıkarmamasını ise manidar buluyoruz. 

Kamu kaynaklarının 25 yıl boyunca, döviz üzerinden belirlenmiş kira ödemeleri, 

laboratuvar, radyoloji, bilgi işlem, temizlik, yemekhane hizmet bedelleri ve yüzde 70 

hasta doluluk oranı garantili sözleşmelerle özel şirketlere aktarılmasının amacının halkın 

sağlık hakkını korumak olmadığı ortadadır. Üstüne üstlük şehir hastanelerinin çoğunun, 

adına tezat bir şekilde, şehir dışına yapılması ve şehir merkezlerindeki kamu 

hastanelerinin kapatılması da halkın sağlık hakkına ulaşmasında yeni bir engel 

oluşturmuştur. 

16 Temmuz 2019’da açılan Bursa Şehir Hastanesi, 400 milyon dolara mal olmuştu. 

Tahminlerimize göre burası için ödenen kira bedeli de yıllık 350 milyon lira. 

Şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ‘Şehir Hastanesi’ne ulaşımın sağlanması 

için hafif raylı sistem inşasına harcanacak olan tutar, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 

mayıs ayında gerçekleştirdiği ihaleye göre 1 MİLYAR 950 MİLYON LİRA’DIR. 

Bu tutar, hastaneye 25 yıl boyunca ödenecek olan kiranın yanında ek bir yük olarak 

vatandaşın sırtına yüklenmiştir. 

Pek çok ülkenin 200 yatak kapasitesinden küçük 600 yatak kapasitesinden büyük 

hastanelerin yapımına verimli olmadığı gerekçesiyle son verdiği bir dönemde Türkiye’de 

binli sayılarda yatak kapasitesine sahip hastanelerin yapılması akıl dışıdır. 

Sosyal devletin gereklerinin yerine getirilmesi için bizi yönetenlere çağrıda bulunuyoruz. 

Bursa, Adana, Yozgat, Elazığ ile İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastaneleri’nin 

yabancı bir şirkete devredilmesi, herkesin eşit ve ücretsiz olarak  ulaşması gereken sağlık 

hizmetlerinin piyasa koşullarına terk edildiğini bir kez daha göstermiştir. 

Devletin kendi eliyle yapması halinde daha ucuza mal edebileceği bu yatırımlar derhal  

kamulaştırılmalıdır. 

Sağlık hizmetlerinin herkes için eşit, ücretsiz ve ulaşılabilir olması için şehir dışına dev 

büyüklükte hastaneler yapmak yerine, şehir merkezlerindeki kamu hastaneleri tekrar 

açılmalı, nüfus yoğunluğunun arttığı yeni yerleşim yerlerine, nüfusla orantılı olarak, yeni 

kamu hastanesi planlaması yapılmalıdır. 

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu 
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6 TEMMUZ 2021 

Hastalıkların yüzde 61’i Zoonoz! 

Bursa Diş Hekimleri Odası, Bursa Eczacı Odası, Bursa Tabip Odası ve Bursa Veteriner 

Hekimler Odası tarafından oluşturulan Tek Sağlık Platformu, 6 Temmuz Dünya Zoonozlar 

Günü nedeniyle bir basın açıklaması yayınladı. 

Açıklamada, zoonotik hastalıkların hayvan insan geçişli hastalıklar olduğunu belirtilirken, 

“Genellikle hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olarak bilinse de tam tersinin yani 

insanlardan hayvanlara geçen hastalıkların olduğu durumlar da vardır” ifadeleri 

kullanıldı. Bilinen en eski zoonozotik hastalığın Kuduz olduğunun altı çizilen açıklamada, 

Louis Pasteur’un bu hastalığın aşısını ilk kullandığı tarih olan 6 Temmuz 1885’in Dünya 

Zoonozlar Günü olarak kabul edildiği dile getirildi. 

YİNE TEK UMUDUMUZ AŞI 

“Yani 134 yıl önce, ilk kez bir insana kuduz hastalığına karşı aşı  uygulanmış ve Joseph 

Meister aşı sayesinde kuduzdan kurtulan ilk insan olarak tarihe geçmiştir” ifadeleri 

kullanılan açıklamada aşı karşıtlarına seslenildi: “Bugün, yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı 

etkileyen ve ‘zoonoz’ olduğu düşünülen bir pandeminin ortasındayız, tüm dünyadaki vaka 

sayısı bu yazı hazırlanırken 183 milyon civarındaydı  ve sağlığımız için yine tek umudumuz 

aşı…” 

HASTALIKLARIN YÜZDE 61’İ ZOONOZ! 

Açıklamada, “Kuduz ve COVID-19 örneklerinden de anlayabileceğimiz gibi, ‘’zoonotik 

hastalıklar’’ insan enfeksiyon hastalıklarının yani bir etkene bağlı oluşan hastalıkların çok 

önemli kısmını oluşturmaktadır” denilirken istatistiklere de yer verildi. Dünya Sağlık 

Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü verilerine göre insanlarda görülen enfeksiyöz 

hastalıkların yüzde 61’inin zoonoz olduğu ve bu hastalıkların zaman zaman salgın olarak 

ortaya çıktığı vurgulanan Tek Sağlık Plaformu açıklamasında, yine yeni ortaya çıkan 

patojenlerin ise yüzde 75’inin  zoonoz karakterli olduğu dile getirildi. 

GIDA KAYNAKLI HASTALIKLARDA ÜRKÜTÜCÜ ORAN! 

Açıklamada, 1975 sonrasında görülen EBOLA, Batı Nil Virüsü, Kuş Gribi ve son olarak 

COVID-19’un zoonotik karakterli olduğunun altı çizildi. Gıda kaynaklı hastalıklarda daha 

ürkütücü bir oranın ortaya çıktığı belirtilen açıklama şöyle devam etti: “İnsanlardaki gıda 

kaynaklı hastalıkların yüzde 90’ı zoonotik karakterlidir. Son günlerde, gıda işletmelerinde 

çekilip sosyal medyada yayınlanan, süt banyosu, döner dansı, buzdolabında serinleme 

konulu videolar olayın sadece hijyen değil, sağlık boyutunu da bu şekilde ortaya 

koymaktadır…” 

BİYOTERÖR ETKENLERİN ARASINDA 

Zoonotik hastalıklar grubunda yer alan etkenlerin yüzde 80’inin biyoterör etkenleri 

arasında bulunduğu belirtilen yazılı açıklamada, “Biyoterör biyolojik ajanların insan-

hayvan-bitkilerin yani canlıların hastalanması ya da ölümü için kullanılmasıdır ki genel 

olarak insan hedeflenir ve ülkeler arası bir savaşta rahatlıkla kullanılabilir. Buna örnek 

olarak şarbon hastalığını verebiliriz” denilerek insan etkisine de dikkat çekildi. 

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE DİKKAT! 

“Sağlık Bakanlığı’nın ihbarını mecbur kıldığı 50 hastalıktan 26 tanesi zoonozdur ve bunlar 

arasında en bilinenleri arasında Brusella, Şarbon, Tüberküloz (hayvansal gıda aracılığı ile 

bulaşan zoonotik tüberküloz – etkeni Mycobacterium Tuberculosis değil Mycobacterium 
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bovis’tir), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Toksoplazma ve Kuduz sayılabilir” ifadelerinin 

kullanıldığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde M.Bovis etkenli Tüberküloz hastalığına 

da dikkat edilmesi gerektiği belirtildi; “Ülkemizde son yılarda kurban bayramlarında 

hayvanlarda tüberküloza fazlaca rastlanmaktadır, bu nedenle hayvanların mutlaka 

kontrol altında olması gerekmektedir.”      

GELİŞMEMİŞ ÜLKELERDE ÖLÜMLER DAHA YÜKSEK 

Her yıl 2,5 milyar insanın zoonotik hastalığa yakalandığı ve bunların 2.7 milyonunun 

yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, gelişmemiş ülkelerde enfeksiyon 

hastalıklarından ölüm oranı yüzde 43.6 gibi oldukça yüksek bir oranda seyrettiği ifade 

edildi.   

Canlı sağlığının yanında ekonomik sonuçlara da dikkat çekilen açıklamada, hastalıkların 

maliyetlerinin de olduğunu, her yıl 8 milyar dolar hayvansal üretim kaybı ve COVID-19 

hariç 43 milyar euro’luk insan sağlığı tedavi giderleri olduğu belirtildi. 

Tek Sağlık Platformu açıklamasında, seyahat olanaklarının ve nüfusun artmasıyla, gıda 

ihtiyacının daha da yükseldiği, yaban hayata daha yakın yerleşim yerlerinin kurulması, 

ekosistemin tahribatı, avlanma, antibiyotik direnci gibi bir çok faktörün zoonotik 

hastalıkların ortaya çıkışının ve yayılımının kolaylaştırdığı belirtildi. 

KORUYUCU HEKİMLİK ÇOK ÖNEMLİ! 

Koruyucu hekimlik uygulamalarının söz konusu kayıpları önlemede önemli bir rolü 

olduğunun altı çizilen açıklama şöyle devam etti: “İnsan sağlığı ve hayvan sağlığı 

örgütlerinin, bilim insanlarının ‘’pandemiler çağındayız’’ açıklamaları göz ardı edilmemeli, 

tedavi edici sağlık uygulamalarının öncelenmesinden vazgeçilip ‘’koruyucu hekimlik 

uygulamaları’’ öncelenmelidir. Çünkü korumak tedavi etmekten daha kolay, daha 

ekonomik ve daha insancıldır. Sağlıklı ve güvenli bir yaşamı, insanlar kadar, her anlamda 

hayatımızın içinde olan, evimizi ve hayatımızı da paylaştığımız hayvanlar da hak 

etmektedir.” 

KÜRESEL DÜZEYDE ELE ALINMALI! 

Açıklamanın son bölümünde ise, Tek Sağlık yaklaşımının küresel düzeyde ele alınması 

gerektiği belirtildi ve eklendi: “Hekimlik grupları arasındaki işbirliği ile hastalıkların 

hayvan ve insanlarda ortaya çıkmadan önce önlenmesi ile birlikte, aynı zamanda doğal 

yaşamın ve yaban hayatının korunması, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olarak kabul 

edilmesi ve çözüm aranması, çevrenin korunması, temiz ve güvenilir su ve gıdaya kolay ve 

yeterli ulaşımın sağlanması gibi ulusal ve küresel düzeyde politikaların oluşturulabilmesi 

belki gelecek yıllarda hem insanların hem hayvanların daha güvenli, daha sağlıklı ve 

daha temiz bir dünyada yaşamasını sağlayabilir.” 

 

14 TEMMUZ 2021 

Aile Hekimlerini Susturmaya Çalışıyorlar 

Bursa Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ortak bir basın 

açıklaması gerçekleştirdi. 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, SES Bursa Şube Başkanı İrfan Açık, 

BTO Genel Sekreteri Dr. Ömer Levent Soydinç, BTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşenur 

Aydoğan Yentürk’ün katıldığı toplantıda açıklamayı BTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. 

Abdullah Karadağ okudu. 
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BTO ve SES Bursa Şubesi’nin açıklaması şu şekilde: 

Aile Hekimlerini Baskıyla Susturmaya Dönük, Neredeyse Keyfi İşten Atma ve Ücret 

Kaybına Yol Açarak Mevcut Haklarını Kısıtlayacak Yönetmeliği Kabul Etmiyoruz! 

Anayasa ve ülkemizin kabul ettiği evrensel yasalar hiçe sayılarak sağlık çalışanlarının 

ifade özgürlüğü ve görüş açıklama hakları, 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmî 

Gazete ’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ortadan 

kaldırılmak isteniyor. 

DÜŞÜNCESİNİ AÇIKLAYAN, GÖRÜŞ BİLDİREN, ÖNERİDE BULUNANLAR İŞTEN 

ATILACAK 

Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar 

Puanı Cetveli’nde yapılan değişiklikle cezai uygulamaya tabii fiil sayısı 35’ten 40’a 

çıkarılarak adeta ‘Aile Hekimliği Yasak ve Ceza Yönetmeliği’ oluşturulmuştur. 

Yönetmeliğin ihtar puan cetveline eklenen 39. ek maddeye göre: ‘Kamu görevleri 

hakkında izinsiz olarak basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuramlarına veya 

sosyal medya araçlarıyla bilgi veya demeç vermenin karşılığı 50 ceza puanı.’dır. 

Pandemi sürecinde, toplum sağlığını ve sağlık çalışanlarının haklarını savunan, 

kamuoyunu bilgilendiren, görüş, öneri ve taleplerini basın ve sosyal medya aracılığıyla iki 

kez dile getiren Aile Sağlığı Merkezi (ASM) sağlık çalışanlarının sözleşmeleri bundan böyle 

feshedilecek. İlk demeç ile 50 ceza puanı, ikinci demeçte ise 100 ceza puanı verilecektir. 

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nda disiplin süreçlerine ilişkin hiçbir hükme veya atıfta 

bulunulmazken,“ihtar puanı” adı verilen bu sistem, kanuni dayanağı olmaksızın 

yönetmeliklerle keyfi bir şekilde düzenlenmiştir. 

KEYFİ İŞTEN ATMALAR KOLAYLAŞACAK 

Aynı sözleşmenin 7. Maddesi başta olmak üzere ASM sağlık çalışanlarının mevcut iş 

güvencesi artık pamuk ipliğine bile bağlı kalmayacaktır.  

MADDE 7- (1) Sözleşme süresi sonunda, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı olarak 

görevine devam etmek isteyenlerin sözleşmesi yenilenir. Ancak bir sözleşme döneminde 

bu Yönetmeliğin eki (EK-3 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR 

PUANI CETVELİ)’nde yer alan fiillerden 5 ve daha fazla kez ihtar puanı verilmesi veya 

toplamda 150 ve üzerinde ihtar puanına ulaşılması halinde müdürlükçe komisyon 

oluşturularak değerlendirme yapılır. Değerlendirme neticesinde komisyon tarafından; 

yeniden sözleşme imzalanmasına veya sözleşmenin yenilenmemesine karar verilir. Aile 

sağlığı çalışanları için verilecek kararlarda aile hekiminin görüşü de alınır. Komisyonun 

teşekkülü ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir. 

Bakanlık müfettişlerince yapılacak inceleme ve soruşturma neticesine göre sözleşmenin 

yenilenmemesi kararı verilebilir. 

Birinci ve ikinci fıkralara göre sözleşmesi yenilenmeyenler, bir yıl süreyle aile hekimi veya 

aile sağlığı çalışanı olmak üzere başvuruda bulunamaz. …” 

Kanuni dayanağı bulunmayan, kurulacağı belirtilen komisyonun verebileceği keyfi 

kararlarla işten atmalar kolaylaşacak, iş güvencesi tamamen ortadan kaldırılacak. 

MAZERETİNE BAKILMAKSIZIN NÖBETE 5 KEZ GİTMEYENLER İŞTEN ATILACAK 
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‘Görevi başında bulunduğu halde entegre sağlık hizmetlerinde mazeretli olup olmadığına 

bakılmaksızın beş nöbet görevini yerine getirmediğinin/getiremediğinin tespit edilmesi 

durumunda sözleşme feshi uygulanacak’ 

İhtar Puanı Cetveliyle çelişen, disiplin hukukuna uymayan ölçüsüzlükte, hiçbir hukuk 

kuralında olmayan ’mazeretin kabul görmediği’ bir ceza yöntemi kabul edilemez. 

‘Bir sözleşme dönemi içerisinde herhangi bir fiilin ikinci ve devam eden ihlallerinde, ihtar 

puanı iki kat olarak uygulanır.’ 

ASM sağlık çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıran sözleşme ceza puanları daha da 

ağırlaştırılarak sözleşme fesihleri kolaylaştırılmaktadır. 

YENİ İŞ VE EK GÖREVLER GETİRİLİYOR 

‘Kayıtlı kişiler ile ilgili olarak, hipertansiyon, diyabet, kanser ve obezite gibi hastalıkların 

taranması, takibi ve takip sonucunda meydana gelen değişim oranları ile vaka yönetimine 

göre (0,90) ila (1,50) arasında belirlenecek olan tarama ve takip katsayısı ile ara puan 

çarpılmak suretiyle maaşa esas puan hesaplanır. Bakanlıkça sevk sistemi uygulamasına 

geçilmesine karar verilen il ve/veya ilçelerde tarama ve takip katsayısı (0,90) ila (2) 

arasında uygulanır.’ 

Performansa bağlı güvencesiz çalışan ASM sağlık çalışanlarına aşı, bebek ve gebe 

izlemlerinde olduğu gibi negatif performanslarına kronik hasta yönetimi ek görev ve 

sorumluluğunu da yükleyerek baskı altında emek gaspı katmerleştirilmektedir. 

ÇALIŞANLAR ZAPTURAPT ALTINA ALINIYOR 

40.ek Ceza Maddesi: 

‘Görev yerinde kişilere basit tıbbi müdahale ile giderilebilir fiili eylemde bulunmak veya 

tehdit etmek 50 ceza puanı’ 

İhtar Ceza cetveline yeni 40. maddesine göre, ASM lere başvuranların gerçek dışı 

beyanlarıyla “tehdit” gibi muğlak suçlamalarda bulunması, bu durumun üç kez tekrarı 

halinde sözleşme fesihlerinin gerçekleşmesi, mesleki bağımsızlığı ortadan kaldırarak 

kişisel hakları ihlaline yol açacak ve tehdit altında çalışmayı beraberinde getirecektir. 

ÜCRETLERDE İYİLEŞME İÇİN KATSAYI DEĞİŞİKLİĞİ BEKLERKEN CEZA VE YASAKLAR 

GETİRİLDİ. HEM DE PANDEMİ SÜRECİNDE! 

BTO sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin başta aile hekimlerine kayıtlı nüfusun düşmesiyle 

birlikte azalan, yetersiz hale gelen ücretlerin, emeklerinin karşılığı olan düzeye 

kavuşturulması amacıyla katsayı değişikliği yapılmasını talep ederek birçok kez açıklama 

yayınlamıştır. Sağlık Bakanlığı ise bırakın ücretlerde iyileştirmeyi; toplumun sağlık hakkı, 

can güvencesi, sağlık çalışanlarının temel hakları için söz söyleyen sağlık çalışanlarını 

susturmayı, kolayca işten atmayı içeren bu yönetmeliği yayınlamaktan kaçınmamıştır. 

Ceza verme sistemini ağırlaştıran, sözleşme feshini kolaylaştıran, sözleşmeyi yenilememe 

adı altında dayanaksız ve keyfi yaptırımlar getiren, görevden uzaklaştırma süresini uzatan, 

ek görevler dayatan, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini de gider başlıklarına ekleyen; 

buna karşılık aylıklara yansıyan bir iyileşme sağlamayan, aile hekimlerinin taleplerini 

karşılamayan bu sözleşmeyi KABUL ETMİYORUZ. 

Sağlık bakanlığının pandemi döneminde bu baskıcı, kadir bilmez tutumuna karşı 

mücadele edeceğimizi, yönetmeliğin iptali için hukuki yolları ve her türlü fiili mücadele 

yollarını sonuna dek kullanacağımızı bildiriyoruz. Pandemi ile mücadelede hayatlarını 
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kaybeden sağlık emekçilerimizi minnetle anıyor, değer bilir halkımızın ve siz basın 

emekçilerinin bu süreçte yanımızda yer alacağını biliyoruz. 

 

6 AĞUSTOS 2021 

Sağlık Bakanlığı üzerine düşeni yapmalı 

Bursa Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, Aile Sağlığı Merkezleri’nde, Sağlık Bakanlığı 

tarafından sağlanan COVID-19 aşı tedarikinin kesilmesi nedeniyle vatandaş ile sağlık 

çalışanlarının karşı karşıya getirildiği, Bakanlığın üzerine düşeni yapması gerektiği 

vurgulandı. 

Odadan yapılan açıklama şu şekilde: 

“İnsanlık COVID-19 salgınıyla mücadelede 20 ayı geride bırakırken, ülkemizde olduğu 

gibi pek çok coğrafyada, bu mücadeleye insan eliyle yaratılan iklim değişikliği ve küresel 

ısınmanın sebep olduğu seller ve yangınlar da katıldı. Gezegenimizin bize sunduğu 

kaynakları hızlıca tüketirken gelecek nesillere ne sağlıklı bir çevre ne de yaşanabilir bir 

gezegen bırakıyoruz. Doğaya karşı başlattığımız bu savaşı kazanma şansımız yok. 

Doğanın bir parçası olduğumuzun bilinciyle yaşamayı öğrenmeli ve sonraki nesillere bu 

bilinci aktarmalıyız. 

SAVAŞI KAZANMA ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK 

COVID-19 ‘a karşı verdiğimiz savaşı ise kazanma şansımız çok yüksek. Bu savaşta 

elimizde güçlü bir silah var. Aşılar… İnsanlığın bulaşıcı hastalıklarla mücadelesinde suyun 

dezenfeksiyonundan sonraki en önemli buluşu olmuştur aşılar. Bilimin kolektif bilgi 

birikimi sayesinde salgının ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra aşı çalışmaları 

tamamlanmış ve COVID-19 ‘a karşı etkili aşılar üretilebilmiştir. Ancak aşı patentlidir ve 

aşıyı üreten firmalar bu patenti başka ülkelerle paylaşmadığı için pek çok ülke halkı 

toplumsal bağışıklığı sağlayabilecek oranda aşıya ulaşamamakta, hastalanmaya ve 

ölmeye devam etmektedir. 

AŞILAR TÜM İNSANLIĞINDIR 

Salgın uzamakta, salgının uzaması yeni virüs varyantlarının ortaya çıkmasına sebep 

olmakta bu defa da ‘Aşılar bu yeni varyantlara etkili olacak mıdır?’ tartışmaları 

yapılmaktadır. Aşılar tüm insanlığındır. Aşıda patent olmaz. Tüm ülkelerin, paylaşılan aşı 

teknolojisiyle kendi aşılarını üretebilmeleri ve hızlıca nüfuslarını aşılamaları sağlanmalıdır. 

Ülkemize baktığımızda ise 4 Ağustos itibarıyla uygulamada olan iki aşıyla nüfusumuzun 

yaklaşık yüzde 34’üne çift doz COVID-19 aşısı yapılmıştır. Ancak nüfusun yüzde kaçının 

Sinovac, yüzde kaçının Biontech ile aşılandığı bilgisine ulaşılamamaktadır. Toplumsal 

bağışıklıktan söz etmemiz ve hastalığı kontrol altına alabilmemiz için nüfusumuzun en az 

yüzde 70’ini etkili bir aşıyla aşılamalıyız. 

HALKI BİLGİLENDİRMEK BAKANLIĞIN GÖREVİDİR 

Türkiye’de yaygın uygulanan Sinovac aşısının yeni gelişen varyantlara etkinliğinin yeterli 

olmadığı düşünülerek, Sağlık Bakanlığı tarafından, temmuz ayında sağlık çalışanları ve 50 

yaş üstüne 3. doz aşı uygulamasına başlanmıştır. 3. doz aşı seçimi, Biontech ve Sinovac 

aşıları arasından, kişinin tercihine bırakılmıştır. Pek çok kişi Biontech aşısına karşı oluşan 

olumsuz iddialar nedeniyle 3. doz aşı olarak yine Sinovac’ı yaptırmaktadır. 

Toplumda oluşan aşı tedirginliği ve aşı reddini gidermek, halkı bilgilendirmek ve eğitmek 

Sağlık Bakanlığı’nın görevidir. Bakanlık üzerine düşen görevi yapmalıdır. 
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AŞI TEDARİK SIKINTILARI SÜRÜYOR 

Aşılamanın başından beri süren, aşı randevusu alma ve aşı tedarik sıkıntıları hala devam 

etmektedir. Sağlık Bakanlığı özellikle Aile Sağlığı Merkezleri’nin aşı randevularına 

müdahale ederek, çoğu ASM’nin uygun olmayan fiziki koşullarında, aşı bekleyen 

hastaların yığılmalarına sebep olmaktadır. 

Aşılama 1. Basamakta çalışan sağlık personelinin en iyi bildiği iştir. Ancak, aşılama 

planlama gerektirir. Bir gecede çok sayıda aşı randevusu açıp, ertesi gün uygulanacak 

aşıyı zamanında tedarik etmeyen bakanlık, sağlık çalışanlarıyla halkı karşı karşıya 

getirmektedir. Aşı tedarik sıkıntısı yaşandığında sağlık personeli, sorularına yanıt verecek 

bir muhatap bulamamaktadır. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYOR 

2 Ağustos akşamı Sağlık Bakanı attığı bir tweetle, ‘çarşamba gününe kadar Biontech 

aşısının sevkiyatında birkaç gün azalma olacağını’ söylemiş, pazartesi ve salı günleri 

ASM’lere Biontech aşısı dağıtılmadığından randevusu olan hastalar geri gönderilmiştir. 

Biz, sağlık çalışanları olarak, üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Bizler hastalarımızı aşı 

olmaya ikna ediyoruz ancak randevu alarak aşı olmaya geldiklerinde aşı yapamadan 

onları geri göndermemiz bizim mücadelemizi de onların aşı olma isteklerini de geriletiyor. 

Aşılama planlamasının doğru yapılması ve aşı tedarikinde aksama yaşanmaması için 

Sağlık Bakanlığı da üzerine düşen görevi yapmalıdır. 

 

10 AĞUSTOS 2021 

Yunuseli Havaalanı yangınla mücadele üssü olsun! 

Bursa Barosu, Bursa Tabip Odası, TMMOB Bursa İKK, KESK, Nilüfer Kent Konseyi, 

Doğader ve Bursa Çevre Platformu, Yunuseli Havaalanı’nın yangınla mücadele üssü 

olarak kullanılmasını talep ettiler. 

2 haftadır Türkiye’nin gündeminde olan yangınlar, akıllara Bursa’nın durumunu da 

getirdi. Ortak basın açıklamasını okuyan Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, Bursa’nın 

orman yangınlarına etkili bir biçimde havadan müdahale edebilecek gücünün yalnızca üç 

ay süre için kiralanan tek helikopter ile sınırlı olduğunu söyledi. 

YANGINLAR ZAAFLARI ORTAYA ÇIKARDI 

Altun açıklamada şunları söyledi: “Bu yıl orman yangınları, geçmiş yıllara göre çok daha 

fazla can kaybına ve ekolojik yıkıma yol açıyor. İklim krizinin yol açtığı kuraklıkla birlikte, 

Ağustos ve Eylül’de orman yangınlarının daha etkili olması bekleniyor. 

Bir zamanlar “Yeşil” olarak adlandırılan güzel kentimiz Bursa, uzun yıllardır süregelen 

rant amaçlı kentleşme politikalarına rağmen büyük bir orman alanına sahiptir. Orman 

Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre 2020 yılında Bursa’nın yüzde 44,8’i (483.542 

hektar) orman alanıdır. 

Orman yangınlarına karşı koruma, önleme ve müdahale Anayasa’da da belirtildiği gibi 

temel olarak merkezi hükümetin sorumluluğundadır. Ancak geçtiğimiz haftalarda Akdeniz 

ve Ege bölgelerinde yaşanan yangınlar, bu sorumlulukla ilgili zaafları açık biçimde ortaya 

çıkarmış durumdadır. 
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BURSA İÇİN TEK HELİKOPTER VAR! 

Orman yangınları başlamadan gerekli önlemlerin alınmasını ve bu önlemlerin 

alındığından emin olalım istiyoruz! Geçtiğimiz yıllarda Bursa ve çevresinde ortaya çıkan 

orman yangınlarının yalnızca ormanları ve ekosistemi değil, bununla birlikte yerleşim 

alanlarını da tehdit ettiğine birlikte tanık olduk. Bir kez daha bu tehditler karşımıza 

çıkmasın istiyoruz! 

Küresel ısınma ve iklim krizi kentimizi ve çevre kentleri, geçmişte olduğundan daha fazla 

orman yangınları riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Hal böyleyken, Bursa’nın orman 

yangınlarına etkili bir biçimde havadan müdahale edebilecek gücü yalnızca üç ay süre için 

kiralanan tek helikopter ile sınırlıdır. Oysa ülkemizi acıya boğan son yangınlarda bir kez 

daha gözlendiği gibi, orman yangınlarına etkili müdahale için kara ekiplerinin yanı sıra 

yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinden oluşan bir hava gücü de büyük önem 

taşımaktadır. 

YUNUSELİ HAVAALANI ÇOK UYGUN 

Bölgemizde olası orman yangınlarına karşı, Manavgat’ta, Bodrum’da ve Marmaris’te 

yaşandığı gibi bir çaresizliğe düşmemek için Bursa’da orman yangınlarına müdahale 

edebilecek bir hava gücü ivedi olarak hayata geçirilmelidir. Bu amaçla ilk atılması 

gereken adımlardan birisi, yangın söndürme filosunun genişletilmesi ve uçuşlara kapatılıp 

imara açılmak istenilen Yunuseli Havaalanı’nın yangın söndürme hava üssü olarak 

kullanılmasıdır.Yunuseli Havaalanı hem yangın hava gücünün kurulması, eğitimi ve 

tatbikatları için çok uygundur hem de yangın uçakları ve helikopterlerinin ormanlık 

alanların yakınlarında su alabileceği yerlere uçuş mesafesi bakımından çok yakındır. 

Uzmanlar yangın söndürme uçakları ve helikopterler için Yunuseli Havaalanının çok 

uygun olduğunu belirtmektedir. 

Yunuseli Havaalanı’na kuş uçumu mesafeler 

(Google Earth görüntüsü üzerinden hesaplanmıştır): 

Y.H. – Marmara Denizi :   13.8 km 

Y.H. – Uluabat Gölü :   25.2 km 

Y.H. – İznik Gölü :    35.5 km 

Y.H. – Kayapa Göleti :   14.4 km 

Y.H. – Hasanağa Göleti :   19.9 km 

Y.H. – Çalı Göleti :   12.6 km 

Y.H. – Dağyenice Göleti :   12.4 km 

Y.H. – Doğancı Barajı :   13.6 km 

Y.H. – Çınarcık Barajı :   29.3 km 

Y.H. – Gölbaşı Gölü :   27.3 km 

Y.H. – Gözede Göleti, Kestel :  22.8 km 

ÇEVRE İLLER İÇİN DE ÖNEMLİ 

Bursa’da orman yangınlarına karşı bir hava gücünün oluşturulması yalnızca Bursa’daki 

orman alanlarına değil, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bilecik illerindeki 

yangınlara müdahale için de etkili bir girişim olacaktır. 
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni Yunuseli Havaalanı arazisini imara açma yaklaşımından 

uzak durmaya ve mevcut haliyle korumaya, Orman Genel Müdürlüğü’nü ve diğer 

yetkilileri de Bursa’da yangına karşı bir hava gücü oluşturmaya davet ediyoruz. 

Bursa’da yaşayanlar böyle bir gücün oluşturulması aşamasında her türlü katkıyı sunmaya 

hazırdır. 

Ormanlarımız yanmadan, yarın çok geç olmadan karar vericileri çözüm üretmeye 

çağırıyoruz!” 

 

13 AĞUSTOS 2021 

Aile Hekimlerinin Yanındayız! 

Binlerce sağlık çalışanın itirazına rağmen “Sağlıkta Dönüşüm Programı’ uygulamaya 

kondu. 2010’da ise “aile hekimliği” tüm yurtta uygulamaya geçirildi. Karar alıcıların ‘ben 

yaptım oldu’ mantığı ile hareket etmesiyle hiçbir itirazımız dikkate alınmadı ve bugünlere 

kadar geldik. Yayınlanan son aile hekimliği yönetmeliği ise son nokta oldu. 

Aile hekimlerinin eskiden il valiliği ile yaptıkları sözleşme ve fesih yetkisi, il sağlık 

müdürlüklerine devredildi ve uygulama farklılıkları kişilerin insafına bırakılmış oldu. 

Basın ve sosyal medyada paylaşım yapana ceza puanı uygulamasıyla aile hekimlerini 

susturmanın hedeflendiği de gün yüzüne çıktı. 50 ceza puanı öngörülen eylem üç kez 

tekrar edildiğinde, sözleşme feshi mümkün kılındı. 

Sağlıkta şiddet olgusuna karşılık ilgili yönetmeliğinin 40. maddesinde “Görev yerinde 

kişilere basit tıbbi müdahale ile giderilebilir fiili eylemde bulunmak veya tehdit etmek 50 

ceza puanı” ile cezalandırılır denilerek tam bir kölelik düzeni dizayn edilmektedir. 

Kronik hastalıklarla ilgili fiilen yapılması mümkün olmayan işlemler ile performans 

kesintisi uygulanıp, hak edişlerden yaklaşık yüzde 10 bir kayıp oluşturulacak. 

Aile hekimliği çalışanlarının en temel insani hakkı olan sağlık iznine de sınırlama 

getiriliyor. Yönetmelikte, “çalışan hasta da olsa kanser de olsa, kaza da geçirse, raporlu 

da olsa 5 nöbet tutamazsa sözleşmesi feshedilir” denilmektedir. 

COVID-19 sürecinde fedakarlıkla çalışmış olan aile hekimlerinin ellerinde olan hakları 

yeni yönetmelikle alınmaya çalışılmaktadır. 

Bu sıkıntılar içerisinde bunalan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları seslerini 

duyurabilmek amacı ile bir eylemlilik süreci başlatmıştır. Ayrıca çatı örgütümüz TTB de bu 

ucube yönetmelikle mücadele etmek amacıyla hazırlığını tamamlamıştır. 

16 Ağustos Pazartesi günü başlatılacak olan iş bırakma eylemini yakından takip ediyor ve 

destekçisi olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. TTB’nin örgütlediği mücadelenin de 

uygulayıcısı olacağımızı bildiririz. Bursa Tabip Odası her zaman olduğu gibi, bugün ve 

yarın da meslektaşlarının hak arama mücadelesinde ön safta yer almakta kararlıdır. İş 

bırakma eyleminde ve diğer tüm eylemlerde karşılaşılabilecek adli ve idari sorunlarda 

hukuki desteğimizin artarak süreceğinin bilinmesini isteriz. 

HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! 

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU 
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1 EYLÜL 2021 

1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu Olsun 

DİSK, KESK Bursa Şubeler Platformu, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu ve Bursa 

Tabip Odası’nın çağrısı ile birçok kişi 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Bursa Kent 

Meydanı’nda bir araya geldi. 

Yapılan açıklama şöyle: “Aradan 82 yıl geçti. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca 

insanın hayatını kaybetmesine neden olan tarihin en büyük savaşlarından biri olan 2. 

Dünya Savaşı’nın başladığı gün olan 1 Eylül, savaşın yarattığı acı ve yıkıma dikkat 

çekebilmek için Dünya Barış günü olarak kutlanmaktadır. 

Yaşanan onca acıya rağmen savaşların sonunun gelmiyor olması, barışa olan ihtiyacımızı 

her geçen gün daha da arttırıyor. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü bir kez daha savaşların 

gölgesinde karşılıyoruz. Ortadoğu ve Kafkaslar’da devam eden savaşlar, toplumsal 

huzuru, geleceğimizi, ekonomiyi ve doğayı etkiliyor. Savaşlar yoksulluğu tetikliyor. 

Silahlanma bütçeleri arttıkça eğitime, sağlığa ve emekçilere ayrılan bütçeler azalıyor. 

Yoksullar ve işçiler güvencesizliğe mahkûm ediliyor. Savaşlar nedeniyle milyonlarca insan 

yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalıyor. Savaşlar ekolojik bir felakete sürüklenen 

doğanın yok oluşuna hız veriyor. Savaşlar ayrımcılığı, eşitsizliği ve nefreti derinleştiriyor. 

Emperyalist, gerici güçler sermayenin sınırsız ve koşulsuz dolaşımı için kan dökmeye, 

işgale ve büyük bedeller ödenerek elde edilmiş temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına 

almaya devam ediyorlar. Bunun son örneği şu an Afganistan’da yaşanıyor. 

20 yıldır işgal ettiği, kendi kaderini belirleme iradesini yok saydığı Afganistan’ı apar topar 

terk eden emperyalist ABD bu kez de yeni işbirlikçisi gerici Taliban güçlerini yerine 

bırakmıştır. Aralarında AKP iktidarının da bulunduğu benzer zihniyete sahip ülkelerin 

iktidarları Taliban’ı tanıma yarışına girdiler. Uluslararası bu güçlerden destek bulan 

Taliban’ın ilk işi ise IŞİD’ten de bildiğimiz kadınların haklarına yönelik saldırı, kadınlara 

kölelik koşullarında yaşam Emperyalizme, Gericiliğe, Savaş Politikalarına Karşı Eşitlik, 

Özgürlük, Laiklik ve Barış Mücadelesini Yükselteceğiz! dayatması, çocuk yaşta evlilik, taciz 

ve tecavüzlerin normalleştirilmesi olmuştur. 

Emperyalist güçlerin tüm dünyayı tahakküm altına alma hırsı ve enerji kaynaklarını 

kontrol etme arzusu yaşadığımız savaşların, şiddetin ve yıkımın en büyük nedenidir. 

Yaşanan bu savaşlara ve şiddete dur diyebilmenin ilk adımı, emperyalizme dur 

diyebilmekten geçmektedir. 

Türkiye’de yaşayan bizler, savaş ve çatışmaların uzun yıllardan beri devam ettiği bir 

coğrafyanın parçasıyız. Uzun yıllar boyunca ülkemizde ve bölgemizde yaşanan 

çatışmaların yarattığı acıların en yakın tanıklarıyız. Bu ülke halklarının barış ve kardeşliğe 

olan ihtiyacına rağmen, ülkemiz her geçen gün daha fazla savaşın ve şiddetin parçası 

olmaya devam ediyor. 

Kürt Sorunu’nda çatışma ve şiddet politikalarına dayalı yaklaşım, siyasi iktidarın 

müdahaleci dış politikası ve komşu ülkelerimizle bitmeyen gerilimler ülkemizin sürekli bir 

çatışma ve savaş tehdidi altında olmasına neden olmaktadır. 

Öte yandan Bölgenin kadim sorunları Kürt ve Filistin sorunları konusunda da 

emperyalistler ve iktidarlar rant ve paylaşım çerçevesinde oyalama, inkar ve çözümsüzlük 

politikalarında ısrar ediyor, çatışmaları derinleştiriyorlar. Ekmeğimize, geleceğimize, 

aşımıza, ormanımıza, suyumuza göz dikenler, halkların bir arada yaşama iradesini de 

iktidarları için en büyük tehdit olarak görüyorlar. 
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Yitip giden hayatların yanı sıra doğa tahribatının dünyanın geleceğini tehdit eder düzeye 

ulaşmasının son kanıtı olan pandemiye, yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri gibi 

açık göstergelere rağmen doğa talanı, HES’ler, canlıların yaşam alanlarının ortadan 

kaldırılması, sera gazlarının kullanımı vb. devam ediyor. Sermaye ve rant için yaşama dair 

ne varsa ortadan kaldırılması zerre kadar umurlarında değil! 

Bu gidişatı Dursurmak mümkün. Bunun yolu emperyalizme, gericiliğe, savaş politikalarına 

karşı eşitlik, özgürlük, laiklik ve barış mücadelesinden geçiyor. 

Talebimiz net: Barış, Demokrasi, Özgürlük, Güvenceli İş, İnsan Onuruna Yaraşır Koşullar 

Sağlanmalı, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Son Verilmelidir! Hepimizin barışın iyileştirici 

gücüne ihtiyacı var! Barış mücadelesinin en çok da yaşadığımız Ortadoğu coğrafyasında 

ve ülkemizde yükseltilmesine ve süreklileştirilmesine ihtiyaç var. Bu amaçla atılacak her 

adım bizleri barışa olduğu kadar insan olma erdemine de yakınlaştıracaktır. Birlikte, 

ortak, örgütlü ve kararlı bir mücadele ile barışı bu topraklarda kökleşmiş bir ağaç haline 

getireceğimize olan inancımız her zamankinden daha güçlüdür.” 

 

13 EYLÜL 2021 

Hekimler Rahatsız! 

Pandemi sürecinde hekimlere ve sağlık çalışanlarına haksızlık yapıldı ve bu sürdürülüyor. 

Pandeminin kapanma dönemlerinde toplumda kısmi zamanlı çalışmaya geçildiği, izinlerin 

kullandırıldığı günlerde; sağlık çalışanlarının izinleri ve istifaları yasaklandı. 

Yüzyıllar boyunca özveri ile çalışan sağlık çalışanları için mesleğin özelliği olarak bu 

uygulama anlayışla karşılandı ve onaylandı. Türkiye’de de her ihtiyaç duyulduğunda 

sağlık çalışanlarının kendi ihtiyaçlarını öncelemeksizin halkının yardımına koştuğunu 

biliyoruz. 

Hemen aklıma gelen; Marmara depreminde 1999 yılında Tabip odalarının gönüllü 

üyelerinin bölgede kalarak aylarca hizmet sunmasıdır. Hemen herkes bu konuda çok 

sayıda örnek söyleyebilir. Bugünlerde herhangi bir hastanede hekimlerin, sağlık 

çalışanlarının gözlerine baktığınızda yapılan fedakarlığın derin izlerini görebilirsiniz. 

İzin kullanmadan, tatil yapmadan geçen aylar boyunca eskisinden çok daha yoğun ve 

üstelik çok daha tehlikeli bir hastalıkla, Covid-19 ile savaşan sağlık çalışanları halkımız 

tarafından takdir edildi. “Kahramanımızsınız,” dedikleri sağlık çalışanlarını alkışladılar. 

Sağlık çalışanlarının kaç gün alkışlanacağını Sağlık Bakanı belirledi. 3 gün… Sonra 

kahramanların hakkı ödenmedi. Yoğun çalışma koşullarına başta enflasyon karşısında 

eriyen ücretleri olmak üzere özlük haklarındaki kötüleşme eklenince tükenme noktasına 

gelindi. Bugün hekimler ve sağlık çalışanları yorgundur, yılmıştır, tükenme noktasına 

ulaşmıştır. 

Özlük haklarındaki bu erimeye ücretlerindeki azalma da eklenince bıçak kemiğe 

dayanmıştır. Tüm Türkiye’de hekimlerin kamudan ayrılıp özel sektöre geçtiğini görüyoruz. 

Bu noktada hekimlerin işten, Covid-19’dan kaçmadığının, sadece hakkını almaya 

çalıştığının altını çizmek gerekli.   

Bursa Tabip Odası, pandemi sürecini yakından izledi, yorumladı ve bir yandan bilimsel 

bilgi üretirken bir yandan da halkı aydınlattı. Süreçte Oda’nın tüm öngörülerinin 

gerçekleştiğini üzülerek gördük. 
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Şimdi şunu söylüyoruz; hekimler özlük haklarındaki gerilemeden çok rahatsız ve zaman 

yitirmeden haklarının verilmesini bekliyor. Sadece hakkımız olanı istiyoruz ve biliyoruz ki 

bu konuda halkımız bizim yanımızdadır. 

Doç. Dr. Alpaslan Türkkan - Bursa Tabip Odası Başkanı 

 

20 EYLÜL 2021 

Suçlu karşınızdaki hekim değildir! 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’ın yıllardır sağlık sisteminin bir 

problemi olan muayene süresi ile ilgili olarak hekimleri sorumlu tutanlara yönelik bir 

açıklama yaptı. 

Sağlık eğitimine değinen bahseden Doç. Dr. Türkkan, sorumluların hekimler değil, 

içerisinde bulundukları sistem olduğunu vurguladığı açıklaması şöyle: 

“Çeşitli sağlık kuruluşlarında, sorumlusunun hekimler olduğunu düşünerek, onlara, sözlü 

ya da fiziksel şiddete başvuranlar bilmeliler ki söz konusu sıkıntıların müsebbipleri 

meslektaşlarımız değildir. 

Tıp fakültesinin ikinci sınıfında hastaların nasıl muayene edileceği anlatılmaya başlanır. 

Öğrenci üçüncü sınıfa geldiğinde öğrendiklerini klinikte uygulamaya başlar ve mezun 

olana kadar deneyimini geliştirir. Muayene, tanı koyma süreci tıp fakültelerinde üzerinde 

önemle durulan anamnez yani hastanın öyküsünü almayla başlar. Öğrenci; hastanın 

anne sütü ile beslendiği süreyi, günde ne kadar uyuduğunu, genel beslenme özelliklerini, 

alışkanlıklarını, ailedeki kalıtsal hastalıkları, daha önce geçirdiği hastalıkları, kullandığı 

ilaçları, sosyal ilişkilerini, işini ve mesleğini, ekonomik durumunu, eğitimini, yaşadığı 

konutta kaç kişinin olduğunu, konutun güneş görüp görmediğini, rutubet olup olmadığını 

ve hasta için çok anlamsız gelebilecek bunlara benzer çok sayıda soruyu sormadığında 

hocası tarafından uyarılır. Teşhisin ilk ve en önemli aşamasında ayrıntılı biçimde öyküyü 

dinlemek gerekir. 

Hastanın sadece şikayetlerini dinleyerek teşhis koymaya çalışmak yanıltır. Ayrıntılı bir 

öykünün ardından fizik muayene aşamasına geçilir. Sol kulağında ağrısı olan hastanın 

önce sağ kulağına bakılır. Boğazına bakılır, boynu elle muayene edilir. Ayağı ağrıyanın 

beli de muayene edilir. Mide yakınması olanların boğazına da bakılır, sesi kısılanın 

midesine de bakılmalıdır. Ayakları şişenin ayak tırnakları, parmak araları kontrol 

edilmelidir. Bunları tıp eğitimi almamış kişinin anlaması beklenemez ama birbiri ile 

ilişkilidir. Hasta nöroloji ya da psikiyatri hastası ise durum daha da zordur. Hastanın 

cildinin duyarlılığı pamuk, iğne ile temas ettirilerek değerlendirilir. Yüz, kollar, göğüs, 

bacak, ayaklar hem sağ hem sol taraf derken yirmi dakika geçiverir. Psikiyatri uzmanı 

hastasının çocukluğunda yaşadıklarını öğrenmek ister ve yirmi dakika geçiverir. 

Hekim, anamnezin ardında muayene, bilgisayar kaydının oluşturulması, tetkiklerin 

istenmesi ve reçetenin kaydedilmesi gibi zaman alan işlerle uğraşır. Yapmak zorunda 

olduğu bu işlerle ilgili olarak hekime zaman baskısı yapılmamalıdır. Hekime baskı 

yapıldığında, 5 (BEŞ) dakikada bir hasta bakmak zorunda bırakıldığında hekim hastasını 

bırakın muayene etmeyi, şikayetlerini dahi dinleyemez. 

Böylesi bir zaman sınırlaması hekimin işini yapmasını, mesleki tatmin duygusunu engeller, 

hekim mesleğine aidiyetini kaybeder. Hekime zaman baskısı hastaya doğrudan zarar 

verir. Hekim beş-on dakikada teşhis koyamaz. Bu mesleğin doğasına aykırıdır ve Dünya 

Sağlık Örgütü hekimlere hastaları için yirmi dakika zaman ayırmalarını önerir. 
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Bursa Tabip Odası olarak iki önemli uyarı yapmayı görev kabul ediyoruz: 

Yöneticilere: hekimlere daha fazla hasta bakmak için baskı yapmak, kısa sürelerle hasta 

randevusu vermek toplum sağlığına zarar verir. Hekimler kamudan kaçar, hastalar tanı 

alamadıkları, tedavi olamadıkları için hastane kapılarına yığılır. 

Vatandaşlarımıza: Muayene sürelerini hekimler belirlemiyor. Hekim size beş dakikada 

bakmaya zorlanıyor olabilir. Bu süre hekimin size tanı koyması için yeterli değildir. 

Hekimlerin “şikayetinizi bile dinlememesi”, “üstten muayene etmesi” ya da “muayene bile 

etmemesi”, “yüzünüze bakmaması”, “başından savması” nın nedeni hekimler değildir. 

Hekim her gün daha kötüye giden özlük haklarına karşın daha fazla hasta muayene 

etmeye zorlanmaktadır. Suçlu arıyorsanız bilmelisiniz ki o karşınızdaki hekim değildir.” 

Doç. Dr. Alpaslan Türkkan - Bursa Tabip Odası Başkanı 

 

22 EYLÜL 2021 

Aşılar sayesinde büyük zaferler kazandık 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, insanların yaşadığı aşı 

tereddüdüyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında, insanlığın bugüne kadar aşılar 

sayesinde, hastalıklara karşı pek çok zafer kazandığını vurguladığı açıklaması şöyle: 

İnsanlık bugüne kadar aşılar ile büyük zaferler kazandı. Aşılar milyonlarca insanı 

hastalıktan, ölümden korudu. Günümüz genç kuşakları çocuk felci hastalığını, çiçek 

hastalığını bilmiyor. Çiçek hastalığı dediğimizde suçiçeği hastalığından söz ettiğimizi 

zannediyor. Çiçek insanlığı kıran, milyonlarca çocuğu öldüren insanlığın korkulu rüyası 

iken unutuldu. Çiçek hastalığına karşı alınan bu zafer aşı ile kazanıldı. Bugün Covid-19 

aşısı için söylenenlere benzer şeyler o zaman çiçek aşısı için söylendi. “Çiçek aşısı olanlar 

hayvanlaşacak” şimdi komik gelen bu söylem o zaman sağlık çalışanlarını aşı yapmakta 

zorladı. 

BİLİMDEN UZAK SÖYLEMLER YAYILIYOR 

Toplumda aşı reddini ve tereddüdünü görüyoruz. Ülkemizde uygulanan COVID-19 

aşılarını reddedecek bilimsel kanıt yoktur. Bilimden uzak, kimi akla bile yatmayan 

öngörüler sosyal medya ortamında yayılmaktadır. Buna ek olarak bilim bükücüsü kimi 

kötü niyetlilerin bilimsel veri ile oynadıklarını görüyoruz. Bizim önceliğimiz aşıya yönelik 

tereddüt yaşayanlardır. Sürecin kötü yönetilmesi, örneğin bugün tüm dünyada yaygın 

kullanılan COVID-19 aşısının ilk dönemlerde Bakan tarafından kötülenmiş olması bugün 

halkımızda aşıya yönelik tereddüt yaratmıştır. 

DOĞRU BİLGİYİ SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ 

Günlük çalışmalarımızda bilimsel bilginin anlaşılır bir dille anlatıldığında COVID-19 aşı 

tereddüdünü kaldırdığını ve halkımızın aşı olduğunu görüyoruz. Halkımızın çeşitli 

nedenlerle bilimsel bilgiye ulaşamamış olması tereddüt yaratmıştır. Halkımızın aklındaki 

soruların tüm açıklığıyla bilim ışığında giderilmesi gerekmektedir. Geldiğimiz aşamada 

Pandemi ile mücadelenin en önemli unsuru aşı tereddüdünü yok etmektir. Bu noktada 

Odamız üstüne düşen görevi yerine getirmekte ve halka doğru bilgiyi sunmak için 

etkinlikler düzenlemektedir. 

Doç. Dr. Alpaslan Türkkan 

Bursa Tabip Odası Başkanı 
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28 EYLÜL 2021 

Tek Sağlık Platformu 1 Yaşında 

Bursa Tabip Odası, Bursa Veteriner Hekimler Odası, Bursa Diş Hekimleri Odası ve Bursa 

Eczacı Odası tarafından oluşturulan Tek Sağlık Platformu 1 yaşında. 

Platform tarafından yapılan basın açıklamasında Tek Sağlık kavramına dikkat çekilirken, 

28 Eylül Dünya Kuduz Günü da unutulmadı. 

Dört odanın bir araya gelerek oluşturduğu Tek Sağlık Platformu adına yapılan açıklama 

şöyle: 

“Bugün 28 Eylül Dünya Kuduz Günü, aynı zamanda Bursa Tek Sağlık Platformu’nun da 

birinci kuruluş yıldönümü. 

Mart 2019’dan beri, yaşamımıza dair tüm normallerimizi değiştiren, sevdiklerimizi 

elimizden alan COVİD-19 pandemisiyle birlikte daha çok yaşamımıza giren ‘’zoonoz ve 

Tek Sağlık’’ kavramları artık bunun bir sağlık politikası olarak da ele alınmasının en güçlü 

argümanıdır. 

Tüm dünyada hala tam olarak ortadan kaldırılamayan, ‘yüzde 99.9 öldürücü, yüzde 100 

önlenebilir’ bir hastalık olarak tanımlanan kuduz da zoonotik bir hastalıktır, yani insan-

hayvan geçişli hastalıklardan biridir. 

Halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan kuduz; insan, evcil hayvan ve vahşi 

hayvanlarda görülen viral bir hastalıktır, yani COVİD-19 gibi kuduzun da etkeni bir 

virüstür. Tilki, kurt, çakal gibi yabani hayvanlardan ve köpek, kedi, inek, koyun, keçi gibi 

evcil hayvanlardan insanlara bulaşabilmektedir. 

Her yıl 28 Eylül günü kuduz hakkında farkındalığı arttırmak ve korunma hakkındaki 

bilgilerin hatırlatılması amacıyla ‘’Dünya Kuduz Günü’’ olarak anılmaktadır, bu tarih de 

kuduz aşısını geliştiren Louis Pasteur’ün ölüm tarihidir. 

WHO (Dünya Sağlık Örgütü), OİE( Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü),  FAO(Birleşmiş 

Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) ile GARC(Kuduzla Mücadele Küresel Birliği), 2030 yılında 

kuduz nedeniyle yaşanan insan ölümlerini sıfırlamak için ortak kuduz mücadelesi 

başlatmışlardır. 

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, kuduz hastalığını dünyanın en 

ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biri olarak kabul ediyor ve WHO  kuduz hastalığı nedeni 

ile her 9 dakikada 1 kişinin, her gün 160 kişinin, yüzde 40’ı çocuk olmak üzere yılda 59 

bin kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor. Yine aynı verilerde, Kuduzla Mücadele Küresel 

Birliği (GARC) tarafından açıklanan maliyet bilgileri de şu şekilde: Kuduzun neden olduğu 

küresel ekonomik yük 8,6 milyar dolar, dünya çapında 9-12 milyon kişinin kuduza karşı 

korunma ve tedavisinin toplam maliyeti 2.1 milyar dolar. 

Kuduzla Mücadele Küresel Birliği şu açıklamayı da yapıyor: ‘’Dünyadaki köpek 

popülasyonunun en az yüzde 70’inin aşılanmasıyla insanlarda kuduz hastalığına bağlı 

ölümler ortadan kaldırılabilir.’’ Ama ne yazık ki hala ülkemizde tıpkı koronada olduğu 

gibi, hayvanlardaki aşılamalarda da aşı karşıtlığı mevcut! 

Bu noktada, Tek Sağlık Platformu olarak tekrar bir çağrıda bulunmak istiyoruz; hayvan 

sağlığında kamu desteği çok önemlidir. Özellikle sahipsiz hayvanlar için belediyelerde 

rehabilitasyon merkezleri artırılmalı, sahipsiz hayvanların aşılanması için bir an önce 

çalışmalar yapılmalıdır. 
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Ülkemizde, son yıllarda yapılan çalışmalar göstermektedir ki sahipsiz hayvanlardan 

tilkilere, yani yaban hayatına kuduz bulaşı olmakta, yaban hayvanlarından, özellikle 

meralarda, çiftlik hayvanlarına bulaşma gerçekleşmektedir. Sahipli hayvanlar, sahipsiz 

hayvanlar ve yaban hayatı arasında eş zamanlı bir bağışıklık sağlanamadığı için döngü 

kırılamamakta ve her yıl 250 bin kuduz riskli temas bildirilmektedir. 

Tek Sağlık Platformu olarak, defalarca görüş bildirdiğimiz bir konu da çevre konusudur. 

Yaban hayatına yaklaşmak, ormanları parçalayarak yaban hayatına maruz kalmak, 

maden ya da imar yoluyla insanları yaban hayatının içine dahil etmek, sahipsiz 

hayvanların, sağlık hizmeti yetersiz belediyeler tarafından, ormanlık alanlara bırakılması 

kuduz başta olmak üzere birçok zoonoza uygun ortam hazırlamaktadır. 

Tek Sağlık Platformu olarak, bizler de kuduz konusundaki farkındalık çalışmalarına devam 

edeceğiz. Örneğin bu akşam Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi’nden 

iki akademisyen ile halka açık bir çevrimiçi etkinliğimiz olacak. Bu etkinlik ile birlikte bir yıl 

içinde, insan ve hayvan sağlığının birlikte korunması gerektiğine inanan sağlık meslek 

odaları olarak, ortaklaşarak gerçekleştirdiğimiz diğer etkinlikleri de paylaşmak isteriz 

kamuoyu ile. 

Önümüzdeki yıllar, insan ve hayvan sağlığı otoriteleri tarafından, ‘’pandemiler çağı’’ 

olarak nitelendiriyor. İnsanlığın, içinde yaşadığı dünyayı hoyratça kullanmasının ve 

bilinçsizce tüketmesinin sonucu olarak karşımıza çıkan bu durumu durdurmak ya da 

zararlarını en aza indirmek ‘bilimin;  hayvanları, insanları ve çevreyi önceleyen’ 

çalışmaları ile mümkün olacaktır. 

Bunun için bizler ‘Tek Sağlık’ yaklaşımının ve bununla birlikte koruyucu hekimliğin bir 

sağlık politikası olabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. 

Dünya Kuduz Günü aracılığı ile bulaşıcı hastalıklardan korunmanın mümkün olduğunu, 

aşının yüzyıllar boyunca salgınlardan kurtulmak için tek yol olduğunu hatırlatıyoruz.” 

Bursa Diş Hekimleri Odası 

Bursa Eczacı Odası 

Bursa Tabip Odası 

Bursa Veteriner Hekimler Odası 

 

11 EKİM 2021 

Yapılması gerekenlere odaklanmalıyız! 

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü 

yetkililerinin kentteki vaka artışının nedeni olarak tatile giden aileler, kapalı mekanlarda 

oturmanın artması ne aşılamaya yeterli ilgi olmadığını göstermesi üzerine, söz konusu 

nedenleri daha önce anlattıklarını, artışın nedenine değil, pandeminin kontrol altına 

alınması için yapılması gerekenlere odaklanılması gerektiğini söyledi. 

Bursa’da yeni olgu sayısı hızla artıyor. 11-17 Eylül haftası yüz binde 135,86 olan yeni 

COVİD-19 olgu sayısı 25 Eylül- 1 Ekim haftasında yüz binde 363,75 oldu. 

Doç. Dr. Türkkan, basına verdiği demeçte şunları söyledi: “Bursa’da tatilden dönenlerin ve 

15 yaş üstündeki öğrencilere aşı yapılmadan okulların açılmasının vaka sayısını 

artıracağını tarih vererek söylemiştik. Üstelik yeni ve daha bulaşıcı varyantların bu duruma 

eklenmesi ile dördüncü pikin üçüncü piki aratacağını vurgulamıştık. Bursa’da yaşanan 

olgu sayısındaki artış bizim için şaşırtıcı değil; bunun olacağını önceden söylemiştik. 
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Üstelik bunu paylaşılan kısıtlı veriyi değerlendirerek görmüştük. Bir öngörünüz var ise 

sorunu engelleme şansınız da vardır. 

Bu şekilde devam edilirse, gelecek günlerde önümüzdeki ayın artışının nedenlerini 

konuşuyor oluruz. Öğrenciler yeterince aşılanmadı, öğretmenler ve diğer kamu kurum 

çalışanları için PCR yapılması zorunluluğu kaldırılıyor. Aşılama beklenenin çok altındaki 

bir hızda sürdürülüyor ve bilgi kirliliği nedeniyle olan aşı tereddüdüne yönelik çalışmalar 

çok yetersiz. Kış koşulları nedeniyle kapalı alanlarda, yetersiz havalandırma koşullarında 

yaşamaya başlıyoruz. Tüm bunların üstüne yeni varyantların çıkma olasılığını 

eklediğimizde gelecek ay da hasta sayısında artış yaşanacağını söyleyebiliriz. 

Yapılması gereken; sürecin bilimsel yöntemler kullanılarak yürütülmesi, şimdi artmış olgu 

sayıları üzerinden geriye bakarak artışın neden olduğunu söylemek yerine artışı 

durdurmak ve iyileştirmek için ne yapmak gerektiğini konuşmak ve yapılması gerekenlere 

odaklanarak uygulamaktır.” 

   

14 EKİM 2021 

Bu Sene Grip Aşılarına Neden Ücretsiz Ulaşılamıyor? 

Grip mevsimi geldi. Sağlık Bakanlığının grip aşısı için belirlediği risk grubundaki 65 yaş 

üstü veya kronik hastalığı olan vatandaşlar grip aşılarını reçete ettirmek için Aile Sağlığı 

Merkezleri’ne başvuruyor. Ancak aşıya ulaşabilen kişi sayısı çok az, pek çoğu aşı 

olamadan ASM’den ayrılıyor. Sebebiyse Sağlık Bakanlığı ‘nın geçen sene olduğu gibi bu 

sene de aşı planlamasını farklı kriterlere göre yapması. Aşıya şu anda sadece ‘çok yüksek 

risk grubunda’ olanlar ulaşabiliyor. 

Sağlık Bakanlığı‘nın belirlediği ‘’çok yüksek risk grubunu’’ hangi hastaların oluşturduğu 

ise bilinmiyor. Grip aşısı olmak için bekleyen ‘’risk grubundaki’’ vatandaşlara ne zaman 

aşı sırası geleceği ve bakanlığın elindeki aşıların risk grubundakilerin ne kadarını 

aşılamaya yeteceği de diğer bilinmeyenler. Sağlık çalışanları bu çok bilinmeyenli pandemi 

ortamında canını dişine takmış çalışırken, bir de hastalarının grip aşısıyla ilgili sorularını 

yanıtlamakla uğraşıyor. Ama yanıtlayamıyor çünkü şu anda hangi kriterlerle grip aşısı 

ödendiğini bilmiyor. 

Sağlık Bakanlığı ‘’çok yüksek risk grubu‘’ belirleme kriterlerini hangi bilimsel verilerle 

oluşturduğunu kamuoyuyla paylaşmalıdır. Grip aşısı olmak için bekleyen milyonlarca 

insan ne zaman kendilerine aşı sırası geleceğini bilmelidir. Pandeminin yoğunluğunun 

arttığı şu günlerde vatandaşların birkaç gün arayla ASM’lere aşı kontrolü yaptırmak için 

gelerek hastalık riski almaları engellenmeli ve özveriyle çalışan sağlık personelinin iş yükü 

arttırılmamalıdır. 

Dünya Sağlık Örgütü 6 aydan büyük herkesin grip aşısı olmasını öneriyor. Covid-19 aşısı 

yapamadığımız çocuklarımızın grip aşısı yaptırmaları bu sene daha da önemli. Ancak biz 

henüz risk grubumuzu bile aşılayamıyoruz. Parayla aşıya ulaşmak isteyenler ise 85 TL 

ödeyerek aşılarını yaptırabiliyorlar. Sağlıkta eşitsizliklerin pandemiyle görünürlüğü daha 

da artmışken grip aşısına ulaşmak da bu eşitsizliklerden birine dönüşüyor. Aşılar hayat 

kurtarır. Bulaşıcı hastalıklardan korunmada aşılara eşit ve ücretsiz ulaşmak herkesin 

hakkıdır. Devlet bu hakkı korumalıdır. 

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu 
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20 EKİM 2021 

5 dakika dayatması sağlıkta şiddeti körüklüyor 

Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ömer Levent Soydinç, birçok hastanede normalde 

20 dakika olması gereken muayene süresinin 5 dakikaya düşürülerek hekimlere günlük 

yaklaşık 100 hasta randevusu dayatıldığını belirtti ve ekledi: “Bu dayatma, mesleki 

özerkliğimize müdahale olmasının yanı sıra halkın sağlığını da tehdit ediyor.” 

Bursa Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği’nin etkinlik takvimi çerçevesinde, ‘Sağlık 5 

Dakikaya sığmaz!’ başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı BTO Genel 

Sekreteri Dr. Ömer Levent Soydinç yaparken, etkinlikte BTO Yönetim Kurulu üyeleri Dr. 

Ayşenur Aydoğan Yentürk, Dr. Abdullah Karadağ ile BTO önceki dönem başkanlarından 

Dr. Güzide Elitez ve Dr. Bülent Aslanhan da yer aldı. Oda üyelerinin de katılarak destek 

verdiği açıklamaya basın mensupları büyük ilgi gösterdi. Dr. Soydinç’in okuduğu 

açıklamada, yıllardır sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürütülen politikaların 

hastaneleri ticarethaneye, hastaları ise müşteriye dönüştürdüğü belirtilirken, Sağlık 

Bakanlığı’nın niteliği değil niceliği önceleyen politikalarında ısrar ettiği hatırlatıldı. 

HEKİMLİK DEĞERLERİ YOKSAYILIYOR 

Açıklama şöyle devam etti: “Bu anlayışla yönetilen sağlık sistemi toplumun nitelikli sağlık 

hizmeti alma hakkını ve hekimlik değerlerini yok saymaktadır. Hekimlik yapabilmek için 

bir hastaya ayrılması gereken muayene süresi en az 20 dakika olarak kabul edilmesine 

rağmen ülkemizde birçok hastanede bu süre 5 dakikaya düşürülerek hekimlere günlük 

yaklaşık 100 hasta randevusu dayatılmaktadır. Bu randevular, hekimin isteği ve bilgisi 

dışında MHRS sistemi üzerinden açılmakta, hekimin hastasına yeterli zaman ayırmasına; 

halkın nitelikli sağlık hizmeti almasına engel olmaktadır. Hekimlere performans baskısıyla 

daha çok muayene ve işlem dayatması yapılarak mesleki özerkliğimize müdahale 

edilmekte, halkın sağlığı tehdit edilmekte, sağlıkta şiddete zemin hazırlanmaktadır. 

5 DAKİKA KESİNLİK YETERLİ DEĞİL! 

Hastalıkların tanısını koyabilmek için ilk ve en önemli adım, ayrıntılı bir öykü almaktır. 

Dayatılan 5 dakikada ne kişinin yakınmasını anlayabilmek ne de yeterli muayenesini 

yapabilmek mümkün değildir. Tıbbi sekreter olmadan çalışmak zorunda bırakılan 

hekimler tıbbi kayıtların tutulmasında zorluklar yaşayacak, sonraki süreçte yaşanacak en 

ufak olumsuz gelişmede hekimi zor duruma sokacaktır. Sağlık Bakanlığı ve hastane 

idarecileri unutmamalıdır ki malpraktis bireysel değil sistemsel bir sorundur ve bu 

dayatma ile hastaların sağlığına yansıyacak olumsuzlukların sorumluluğu kendilerindedir. 

MESLEK ETİĞİ AÇISINDAN KABUL EDİLEMEZ 

Muayene için yeterli zaman tanımamak, hekim hasta ilişkisini birkaç dakikaya sığdırmak; 

hekimlik meslek etiği ilkelerimiz açısından kabul edilemez ve mesleki özerkliğimize 

yönelik bilinçli bir saldırıdır. Bu uygulama daha çok istifa, daha çok hekim göçü, daha çok 

hastalık, daha çok sağlıksızlık, daha çok sağlıkta şiddet getirir. Halk sağlığını ve sağlık 

çalışanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamalardan hızla vazgeçilmelidir. Topluma 

çağrımızdır; dün olduğu gibi bugün de nitelikli sağlık hizmeti taleplerimizde ısrarcıyız ve 

hekimlik yapmak istiyoruz. Hem hekimlerin hem de toplumun sağlık hakkı için bu 

uygulamalara itirazı birlikte yükseltelim. Hekimler köle, hastalar müşteri değildir. Sağlıklı 

yaşam hakkımızdan vazgeçmeyelim!” 
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25 EKİM 2021 

Yorgun hekim, uykusuz hekim, 

tükenmiş hekim sağlığa zararlıdır! 

Bursa Tabip Odası’nın desteğiyle bir araya gelen asistan hekimler, kaybettikleri 

meslektaşları Dr. Rumeysa Berin Şen’i anarken, “Yorgun hekim, uykusuz hekim, tükenmiş 

hekim sağlığa zararlıdır” diyerek taleplerini dile getirdiler. 

23 Ekim’de, 36 saatlik nöbetinin ardından aracıyla evine gitmek için yola çıkan Dr. 

Rumeysa Berin Şen, yol kenarında duran kamyona arkadan çarparak hayatını kaybetti. 25 

yaşındaki Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Dr. Şen’in vefatı, tüm 

sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu. Genç meslektaşları Dr. Rumeysa Berin Şen’i 

anmak için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplandı. Bursa 

Tabip Odası Başkanı Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’ın da katılım 

gösterdiği etkinlikte, uzun saatler nöbetlerin, ücret kesintilerinin ve baskıların asistan 

hekimleri ölüme süreklediği belirtildi. 

Büyük bir katılımla gerçekleşen basın açıklamasında şunlar ifade edildi: “Bugün maalesef 

çok acı bir olayın ardından burada toplanmış bulunmaktayız. Ankara Şehir Hastanesinde 

Kadın Doğum Kliniğinde asistan hekim olarak çalışmakta olan Dr. Rumeysa Şen nöbet 

ertesi evine gittiği sırada bir trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Rumeysa Şen’in gün 

aşırı tuttuğu yorucu nöbetlerin ardından geçirdiği kaza görüntüleri bize bunun bir kaza 

değil göz göre göre çalışma şartlarının sebep olduğu bir cinayet olduğunu gösterdi. 

Yıllardır “Çalışma şartlarımız bizi öldürüyor” dedik ancak hiçbir düzenleme yapılmadı. 

Melike Erdem, Ece Ceyda Güdemek, Emre Bakırlı, Mustafa Yalçın ve maalesef Rumeysa 

Berin Şen ve adını bile duyamadıklarımız hayatlarının baharında, mesleklerine hevesle 

başladıkları zamanlarda birer birer yaşamlarını yitirdiler. Ölüme sürüklendiler. 

Soruyoruz… 

Asistan hekimlerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için kaç meslektaşımızın daha ölmesi 

gerekiyor? 

Bir devlet memuru ayda ortalama 168 saat mesai yaparken bir asistan hekimin mesai 

süresi 360 saati bulmaktadır. Asistan hekimler çoğu branşlarda 36 saate varan sürelerde 

çalışıyor. Hekimler uykusuz, yorgun geçen gecenin ardından polikliniklerde 100’e yakın 

hasta muayene ediyor, gözleri uykudan kapanmak üzereyken ameliyata giriyor. 

Hastalarımıza soruyoruz… 

30 saattir çalışan asistan hekimin 80. hastası ya da ameliyat ettiği kişi olmak ister misiniz? 

Biz asistan hekimler nöbet ertesi dinlenmeden mesaiye devam ettiğimiz gibi bir de gün 

aşırı nöbetler tutuyor, neredeyse ayın yarısında evimize gidemiyoruz. Maksimum ne kadar 

çalışacağımız hiç konuşulmazken maksimum ne kadar ücret ödeneceği ise her yerde 

karşımıza çıkıyor. Bu çok net ki, ucuz iş gücü olarak görülüyoruz. Performans sistemi 

nedeniyle ücret kesintisi yapılacağı zaman akla ilk gelenler hastanenin iş yükünü sırtlayan 

asistan hekimler oluyor. 

İnsanca nöbet sayısı ve nöbet ertesi izin hakkını dillendirdiğimizde hocalarımız ve kıdemli 

asistan hekimler tarafından “Biz çalıştık, siz de çalışacaksınız.” Yanıtını alıyoruz. 
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HAYIR! Biz bu düzeni kabul etmiyoruz. Kışkırtılmış sağlık talebinin, basamaklandırılmayan 

sağlık sisteminin, belirsiz yönetmeliklerin, adaletsiz görev dağılımının yükünü 

SIRTLANMAYACAĞIZ! 

Bizi bu şartlarda çalışmaya zorlayanlara soruyoruz… 

Yanlışa yanlış demeden, yanlışın düzeltilmesi için çaba göstermeden iyi hekimlik 

yapılabilir mi? Ne zaman bu düzene dur demek için sorumluluk almaya başlayacaksınız? 

Biz asistan hekimler artık yeter diyoruz. 

Hekimlik yaparken dayatılan insanlık dışı çalışma şartları nedeniyle bir arkadaşımızı daha 

kaybetmeye tahammülümüz yok! 

BTO Başkanı. Doç. Dr. Türkkan da bu ölümlerin gerçekleşmemesi için asistan hekimlerin 

çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini, her koşulda genç meslektaşlarının yanların 

olduklarını söyledi. Türkkan, sorunların çözümü için bir araya gelme çağrısında bulundu. 

 

25 EKİM 2021 

Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı’nın  

gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz! 

23 Ekim’de, 36 saatlik nöbetten çıkarak evine gitmek üzere aracıyla yola çıkan Dr. 

Rumeysa Berin Şen, yol kenarında duran kamyona arkadan çarparak yaşamını yitirmişti. 

Tüm hekimleri yasa boğan bu haberin ardından Türkiye’nin dört bir yanında Tabip 

Odaları yaptıkları basın açıklamalarıyla hem Dr. Rumeysa Berin Şen’i andı hem de asistan 

hekimlerin sorunlarına dikkat çekti. 

Bursa’da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde saat 12:30’da açıklama 

yaptığımız anlarda Van’da Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç gözaltına 

alındı. 

HUKUKSUZ BİR GÖZALTI! 

Gözaltının gerekçesi ise kentte 1700 gündür devam eden eylem yasağı… 15 Temmuz 

sonrası ilan edilen OHAL’in Van’da hala devam etmesi, vefat eden bir hekimin 

anılmasına bile izin verilmemesi vahimdir. Hüseyin Yaviç’in gözaltına alınış gerekçesinin 

tamamen hukuksuz olduğunu vurguluyoruz. Meslektaşımızın gerçekleştirmekte olduğu 

“Kamu Görevi” yüzünden gözaltına alınmasını şiddetle kınadığımızı tüm kamuoyuna 

duyuruyoruz. Pandemiyle yaptığımız mücadeleyi sekteye uğratan, direnme gücümüze 

darbe vuran ve vicdanlarımızı kanatan bu tür uygulamalardan vazgeçilmesini ve 

hekimlerin yakasına dolanan ellere izin verilmemesini talep ediyoruz. 

 

27 EKİM 2021 

COVID-19 Meslek Hastalığı Yasası İstiyoruz! 

Bursa Tabip Odası, Türk Tabileri Birliği’nin ‘Emek Bizim, Söz Bizim’ sloganıyla başlattığı 

eylemler çervesinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, COVID-19’un meslek 

hastalığı olarak tanımlandığı bir yasanın çıkarılması istendi. 

Bursa Akademik Odalar Birliği’nde bulunan Türkan Saylan Toplantı Salonu’nda 

gerçekleştirilen basın açıklamasında Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri Dr. 
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Ayşenur Aydoğan Yentürk, Dr. Abdullah Karadağ ile beraber Oda üyeleri Dr. Bülent 

Aslanhan, Dr. Ercan Ertürk ve Dr. Ersan Taşçı yer aldı. 

Dr. Yentürk’ün okuduğu açıklamada, “COVID-19 için meslek hastalığı yasası çıkarılmasını 

talep ediyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına Türkiye’de ilk vakanın ilan edildiği 11 Mart 

2020’den itibaren, pandeminin sonlandığı zamana kadar her yıla 120 gün yıpranma payı, 

fiili hizmet süresi zammı istiyoruz” ifadeleri kullanıldı. BTO’nun açıklaması 

şöyle:“Pandeminin 19. ayını geride bıraktığımız bu günlerde salgının tüm yükünü 

sırtlanan sağlık çalışanlarının görülmeyen değerini görünür kılmak için bir aradayız. 19 

aydır ölüyoruz, 19 aydır hastalanıyoruz,19 aydır zamanında ve etkili bir önlem 

almayanlar, bilime sırtını dönenler, şeffaf davranmayanlar, verileri değiştirenler yüzünden 

gün be gün tükeniyoruz. 

Mart 2020’den itibaren meslek örgütlerinin, bilim insanlarının uyarılarını dinlemeyenlerin 

pandeminin yükünü yalnızca bizlerin üzerine bırakacağı anlaşılmıştı. Bizler mesleğimizin 

gereklerini elbette yapacaktık ve yaptık, ancak sürecin tüm yükünün üzerimize 

yıkılmaması için şeffaf, akılcı ve bilimsel bir salgın yönetimi talep ettik. Buna rağmen 

salgın değil, algı yönetildi. Bu algı yönetiminde de biz sağlık çalışanlarına yalnızca 

kahramanlık güzellemeleri, balkonlardan alkışlar, hakkınızı ödeyemeyiz tesellileri düştü. 

Uzunca bir süre “of” bile diyemedik, çünkü “kahramanlar yorulmaz” gibi büyük bir 

duygusal yüke maruz bırakıldık. 

Halbuki “kahramanlar” bu süreçte nitelikli bir maskeye dahi ulaşamadı. Kahramanlara 

dağıtılan maskeler korumak bir yana tam tersi korunuyor hissi yaratarak daha fazla 

hastalanmamıza neden oldu. Kahramanların işyerlerinde bulaştan koruyacak 

düzenlemeler yapılmadı, kış aylarına gireceğimiz bu günlerde ise işyerlerimizin 

havalandırma sistemlerinin yeterliliğine dair bile en ufak bir bilgiye sahip değiliz. 

Bu bulaş riski ve ağır emek yükü altında çalışmak istemeyen, tükenen sağlık çalışanlarına 

gösterdikleri yol, uzun bir süre zorla çalıştırılmak oldu. İzin, istifa, emeklilik ve rapor 

haklarımız hukuksuzca engellendi. Sonra birer birer hastalanmaya, arkadaşlarımızı 

kaybetmeye başladık. 

Bizler mesleğimizden dolayı ölürken, ekranlarda ”hastaneden aldığını nerden biliyoruz, 

evde hastalananlar var” sözleri Çalışma Bakanı’nın ağzından döküldü. İyi de biz zaten 

evde kalamıyorduk ki! 

İzin alamıyor, istifa edemiyorduk. Çıkarılan tüm genelgelerin “sağlık çalışanları hariç” diye 

çıkarıldığını sayın Bakanın bildiğinden elbette şüphemiz yok. Buna rağmen iktidar, 

Bakanın sözlerine hak veriyor olacak ki hâlâ ne bir özür diledi ne de meslek hastalığı 

yasası için adım attı. 

Bugüne kadar 484 sağlık çalışanını kaybettik. Mesleki maruziyetimizi Cumhurbaşkanının, 

Sağlık Bakanının dilinden dökülen itiraflar ile duyduk ancak konu yasal bir hak olarak 

meslek hastalığı yasası talebimize geldiğinde bu sözler unutuldu. Meslektaşlarımızdan 

başvuru şartı ve illiyet bağı istendi. Yani bizlere pandemide, “hekimlik yaptığınız için riskli 

olduğunuzu, hekimlik yaptığınız için hastalandığınızı, mesleğinizden kaynaklı öldüğünüzü” 

kanıtlayın dendi. 

Bir kere daha soruyoruz “madem işyerlerimiz riskli değil neden tedavi olmaya gittiğiniz 

hastane katlarını boşalttırıyorsunuz, bu bir illiyet bağı değil mi? Evde kal çağrıları 

yaptığınızda evde kalamayanlar olmamız illiyet bağı değil mi? 

En önemli korunma yöntemi maske ve mesafeyken mesleğimiz gereği koyamadığımız 

mesafe, yaptığımız riskli işlemler illiyet bağı değil mi? Kaybettiğimiz onlarca meslektaşımız 

illiyet bağı değil mi? 
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Bugün soruyorlar hekimler neden istifa ediyor, neden emekli olmak istiyorlar, neden göç 

ediyorlar diye… Hekimler, ölürken dahi, mesleki onurları verilmediği için istifa ediyor. 

Hekimler, birçok ülkede COVID-19 meslek hastalığı sayılırken, ülkemizde hala yasal 

düzenleme yapılmadığı için göç ediyor. Kısacası emeğimiz görmezden gelindiği için 

meslektaşlarımız, ‘bu topraklarda hekimlik yapmak istemiyoruz’ diyorlar. 

Bu gidişata dur demek için haklarımızı bir an önce istiyoruz. COVID-19 için meslek 

hastalığı yasası çıkarılmasını talep ediyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına Türkiye’de ilk 

vakanın ilan edildiği 11 Mart 2020’den itibaren, pandeminin sonlandığı zamana kadar 

her yıla 120 gün yıpranma payı, fiili hizmet süresi zammı istiyoruz. 

Her hafta bir talebimizi yükselttiğimiz bu süreçte 175 bin hekimin sözcüsü olarak 23 

Kasım’da İstanbul’dan başlatacağımız BEYAZ YÜRÜYÜŞ’ün ardından 27 Kasım günü 

Ankara’da ülkenin dört bir yanından gelen hekimler ve sağlık emekçileri ile BEYAZ 

FORUM’da buluşacağımızı, taleplerimizin kabul edilmemesi halinde bu forumda 

alacağımız kararlar ile mücadelemizin büyüyeceğinden ve sonuç alıncaya kadar devam 

edeceğinden de kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğini bir kere daha hatırlatıyoruz. 

EMEK BİZİM SÖZ BİZİM” 

 

3 KASIM 2021 

Hekim Maaşlarında 7200 Ek Gösterge ve Yükseltilmiş 

Özel Hizmet Tazminatı Oranı İstiyoruz 

Bursa Tabip Odası, ‘Emek bizim, söz bizim!’ sloganıyla başlatılan eylem sürecinde bir 

basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Bursa Akademik Odalar Birliği’nde bulunan Türkan Saylan Toplantı Salonu’nda 

gerçekleştirilen açıklamada Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Genel 

Sekreter Dr. Ömer Levent Soydinç, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Ayşenur Aydoğan Yentürk 

ve Dr. Yücel Bender hazır bulundu. BTO Başkanı Doç. Dr. Türkkan, hekimlerin 

hakettiklerini alamadığını anlatırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarından 

da alıntılar yaparak, olguların hekimler açısından nasıl yaşandığını anlattı. 

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Toplum sağlığına yönelik politikaların başarısı sağlık 

emekçilerinin sağlığının, özlük ve ekonomik haklarının geliştirilmesiyle gerçekleşebilir. 

Hekimlik yapabilmek; çalışma koşullarının yeterliğine, hukuki-insancıl çalışma sürelerine, 

mesleki bağımsızlığa, bilimsel desteğe, şiddetten uzak bir ortama bağlıdır. Ancak çalışma 

koşulları ve sağlık sistemi bozukluklarının yanı sıra hekimler için giderek büyüyen bir 

sorun daha var: “Geçinememek.” 

Sağlıkta dönüşüm nedeniyle iş yükü artan hekim ve tüm sağlık çalışanları, Mart 2020’den 

itibaren COVID-19 salgınında daha da artmış bir iş yükü ile karşı karşıya kalmıştır. Daha 

fazla hastalanmış, daha fazla ölmüş, özveriyle, tüm deneyim ve bilimselliklerini ortaya 

koyarak; aile sağlığı merkezleri, aciller, pandemi poliklinik/klinik/yoğun bakımlarında, 

filyasyonda ve aşılamada var gücüyle çalışmaya devam etmiştir. “Hakkınız ödenmez” 

denmiş ve gerçekten ödenmemiş, emeklerinin karşılığında alkıştan öteye gidilmemiştir. 

Adaletsiz ve çoğunlukla ödenmeyen ek ödeme yalanları ile süreç geçiştirilmiştir. Ek ödeme 

adaletsizliği çalışma barışını bozmaktan başka bir işe yaramadığı gibi, ödemeler ne 

düzgün dağıtılabilmiş ne de adil olmuştur. Ek ödeme adı altında verilen, geleceğimize 

hiçbir yansıması olmayan ücretlendirme modeli emek sömürüsünden başka bir şey 

değildir. 
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Son dönemde bu ülkede çarşıda, pazarda, mutfakta artan bir enflasyon varken, her gün 

yeni zam haberleri ile hayat pahalılığı halkın gündemini işgal etmişken her yerden 

“GEÇİNEMİYORUZ” sesleri yükselmektedir. Elbette hekimler ve sağlık emekçileri de bu 

yoksullaşmadan etkilenmekte, insanca yaşayacak ücreti alamamaktadır. Temmuz 2021 

TÜRK-İŞ araştırmasının sonucuna göre; aylık gelirde yoksulluk sınırı 9 bin 500 TL’dir. 

2021 Temmuz ayı enflasyonu yüzde 18,95 olmasına rağmen bu yıl kamu görevlileri ile 

memur emeklilerinin aylık ücretlerinde verilen zam oranı yüzde 8,45 düzeyinde kalmıştır. 

Bağımsız araştırmacılar ve tüketici derneklerinin alternatif enflasyon hesaplarına göre, 

halkın hissettiği “gerçek enflasyon” yüzde 45’tir. Sabit ek ödeme hariç; mesleğe yeni 

başlayan pratisyen hekim maaşı yaklaşık 4 bin 900 TL; 30 yıllık uzman hekim maaşı 5 bin 

800 TL’dir. Hekim emekli maaşında 2018’de yapılan değişiklikle kısmi bir iyileştirme 

yapılmış olsa da emekli olup çalışılırsa bu ödeme kesilmektedir. Üstelik bu düzenlemeye 

BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimler dâhil edilmemiş, yeni bir eşitsizlik ve hak kaybı 

yaratılmıştır. Emekli hekimlerin yüzde 30’unu oluşturan BAĞ-KUR ve SSK emeklisi 

hekimlerin aylığı 2 bin 300- 4 bin TL arasında olup, ücretler maalesef açlık sınırının da 

altında kalmıştır. 

Hekimler salgının iyice ağırlaştırdığı çalışma koşulları, aşındırılan özlük hakları, emek 

karşılıksız çalışma ve hâlâ devam eden sağlıkta şiddet nedeniyle istifa ve göç etmekte, 

emekli olmayı seçmektedir. Son 20 ayda Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmaktayken 

istifa eden hekim sayısı 9 bin kişiyi bulmaktadır, buna henüz asistan olduğu halde istifa 

edenler de dâhildir. Önceki dönemle karşılaştırınca yüzde 20’lik bir artış söz konusudur. 

Yine son 20 ayda 3 bin hekim emekli olmuştur. Önceki döneme göre artış yüzde 40’ı 

bulmaktadır. Bu meslektaşlarımızın özel sağlık kuruluşlarında çalışmaya devam etmek 

durumunda olduğu aşikardır. Yoğun emek gerektiren meslek grubu olarak biz hekimler, 

emeğimizin karşılığı insanca yaşayacak ve emekliliğe yansıyacak güvenceli gelir 

alamamaktayız. 

Bu nedenle; Türk Tabipleri Birliği olarak derhal; 

Hekimlerin maaş ve emekli aylığına etki edecek 7200 Ek Göstergenin uygulanması ve 

Özel Hizmet Tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en az yüzde 150 oranında 

artış talep ediyoruz. 

Tüm sağlık çalışanları maaşında da 3600 ek gösterge uygulanması talebimizi 

tekrarlıyoruz. 

Öneri 1: Devlet memuru hekimler için ek göstergeler; 10 yıl ve üstü, 1. derece doçent 

eğitim görevlisi için 7200; uzman için 6400; 8. derece pratisyen için 1600 olarak 

değiştirilmelidir. Yüksek Öğretim Personeli 4 yıl ve üstü profesör doktor için 7200, doçent 

için 6800 olmalıdır. 

Öneri 2: Devlet memuru hekimler için özel hizmet tazminat oranları; doçent eğitim 

görevlisi için yüzde 700; uzman için yüzde 550; 8. derece pratisyen için yüzde 360 olarak 

değiştirilmelidir. Yüksek Öğretim Personeli profesör doktor için yüzde 700, doçent için 

yüzde 625 olmalıdır. 

Önerilen değişikliklerle hekimlerin çalışırken maaşı 18 bin TL’den, emeklilikte 10 bin 

TL’den daha az olmamalıdır. 

İçinde bulunduğumuz Kasım Ayı boyunca “Emek Bizim Söz Bizim” diyerek başlattığımız 

eylem sürecinde hekim maaşlarının yeterli düzeye yükseltilmesi amacıyla taleplerimizi bir 

kez daha duyurmak için buradayız. Ve elbette sonuç almak için mücadelemiz tüm tabip 

odası yöneticileriyle, meslektaşlarımızla, sağlık emek meslek örgütleriyle birlikte artarak 

devam edecektir. Haklarımızı alana kadar mücadeleye devam diyor, 23 Kasım Salı günü 
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İstanbul’dan “BEYAZ YÜRÜYÜŞ”ü başlatıyoruz. 27 Kasım Cumartesi günü Ankara’da 

yapacağımız “BEYAZ FORUM”da da mücadele hattımızı birlikte tartışacağımızı bir kere 

daha duyuruyoruz.“ 

 

4 KASIM 2021 

Tek Sağlık Platformu’ndan iklim  

kriziyle mücadele çağrısı 

Bursa sağlık meslek odalarının oluşturduğu Tek Sağlık Platformu, 3 Kasım Dünya Tek 

Sağlık Günü sebebiyle basın toplantısı düzenledi. Toplantıda iklim krizine dikkat çekildi. 

Bursa sağlık meslek odaları tarafından oluşturulan Tek Sağlık Platformu, Bursa Akademik 

Odalar Birliği binasında 3 Kasım Dünya Tek Sağlık Günü nedeniyle basın açıklaması 

gerçekleştirdi. Bursa Diş Hekimleri Odası, Bursa Eczacı Odası, Bursa Tabip Odası, Bursa 

Veteriner Hekimleri Odası bileşenlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Tek Sağlık 

Platformu, tek sağlık kavramını ‘yerel, ulusal ve küresel düzeylerde; insanlar, hayvanlar ve 

çevre bakımından ideal sağlık elde etmek için farklı disiplinlerin iş birliği içinde çalışması’ 

şeklinde özetledi. 

Hayvan ve insan hekimliği arasında ayırıcı bir çizgi olmadığını, insan ve hayvan sağlığının 

birbirine bağlı olduğunu söyleyen Bursa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Melike Baysal, 

Kovid-19 ve iklim krizinin de bunun bir ispatı olduğunu söyledi. 

İklim krizinin etkilerinin gün geçtikçe fazlasıyla hissedildiğini, ancak önlem alınmadığını 

söyleyen Baysal, “Bugünden itibaren bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 

çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Giderek kriz haline gelen iklim değişikliğinin 

sıcaklığın artışıyla beraber kuraklık, sel, kasırga gibi aşırı hava olaylarına, okyanus ve 

deniz suyu seviyelerinde yükselmeye, buzulların erimesi gibi etkenlere neden oluyor ve 

sonucunda bitki, hayvan ve insan toplulukları risk altında bırakıyor. Bu süreç sağlıksız bir 

dünyayı da beraberinde getiriyor” dedi. 

Açıklamada “Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve ormansızlaştırmanın önlenmesi ile 

iklim krizi bugünden itibaren durdurulabilir ve geri döndürülebilir” diyen Baysal, “Bunun 

için ülkelerin hep birlikte ve samimi kararlar alması gerekiyor. Bursa Sağlık Meslek 

Odaları olarak bizler, bütüncül bir sağlık anlayışının ve dünyanın sağlıklı geleceğinin 

mücadelesini vermekten vazgeçmeyeceğimizi yineliyor, bu konunun takipçisi olacağımızı 

ve kamoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi. 

 

11 KASIM 2021 

Güvenli, Sağlıklı Çalışma Alanları İstiyoruz 

Bursa Tabip Odası, BAOB Türkan Saylan Toplantı Salonu’nda düzenlediği basın 

açıklamasında hekimlerin çalışma koşullarında iyileştirme ve güvenli, sağlık çalışma 

alanları taleplerini dile getirdi. Açıklamayı Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ömer 

Levent Soydinç gerçekleştirirken, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Ayşenur Aydoğan Yentürk, 

Dr. Yücel Bender, Dr. Abdullah Karadağ, önceki dönem başkanı Dr. Güzide Elitez ve 

Büyük Kongre Delegesi Dr. Alper Akın da basın duyurusunda hazır bulundu. 

Açıklamada, ilk resmi vakanın açıklandığı 11 Mart 2020’den bugüne COVID-19 

pandemisinin yıkıcı etkisinin yaşanmaya devam ettiği belirtilirken, iktidarın sağlık 
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emekçilerini ve toplumu yok sayan anlayışı nedeniyle, önlenebilir bir hastalıktan yüzlerce 

hekim ve sağlık çalışanının hayatı kaybettiği vurgulandı. 

Dr. Soydinç’in yaptığı açıklama şöyle: “İlk resmî vakanın açıklandığı 11 Mart 2020’den 

bugüne 19 ayını geride bıraktığımız COVID-19 pandemisinin yıkıcı etkisini yaşamaya 

devam ediyoruz. Kuşkusuz geride bıraktığımız bu süreçte pandemiden en çok etkilenen 

sağlık emekçileri oldu. İktidarın sağlık emekçilerini ve toplumu yok sayan anlayışı 

nedeniyle önlenebilir bir hastalıktan yüzlerce arkadaşımızı kaybettik. 

Tüm pandemi süreci boyunca hekimler ve sağlık çalışanları uygun olmayan çalışma 

koşullarında uzun süre çalışmak zorunda kaldı. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, 

iktidarın bilimsel bilgiye dayanmayan, şeffaflıktan uzak, yerel dinamikleri gözetmeyen, 

eksik, yanlış ve tutarsız uygulamalarının bedelini biz sağlıkçılar hayatlarımızla 

ödedik/ödüyoruz. 

Pandemi sürecinde öncelikli planlama birinci basamakta yapılması gerekirken; (test, 

temaslı takibi, yaşam alanlarının salgına göre düzenlenmesi vb.) bu yapılmadı ve salgın 

hastanelerde karşılandı. Bu plansızlığın sonucu olarak sağlık çalışanlarının iş yükü arttı, 

çok sayıda sağlık emekçisi hastalığa yakalandı. 

Uzun saatler kesintisiz çalışma, sık nöbet tutma, her 5 dakikada bir muayene, yoğun iş 

yükü, şiddete maruz kalma çalışma alanımız olan sağlık kurumlarının olağanı haline 

geldi. Pandemi öncesinde de karşı karşıya kaldığımız bu sorunlar salgınla birlikte daha da 

derinleşti, çalışma koşullarımız daha kötü hale geldi. Sağlık Bakanlığı çalışma 

alanlarımızda COVID-19’a ilişkin gerekli önlemleri almadı. Örneğin; “mühendislik ve 

idari önlemleri” (havalandırma, filtrasyon, nöbet değişimleri öncesi gerektiğinde 

dezenfeksiyon, fiziksel mesafe bariyerleri oluşturmak, işyerine güvenli ve mesafeli ulaşımı 

sağlamak…) gibi yükümlülükler yerine getirilmedi. 

Temel insan hakları arasında yer alan güvenli ortamlarda çalışma hakkı; bu süreçte ihlal 

edildi. İş güvenliği, uygun çalışma ortamı, uygun çalışma süresi, izin ve dinlenme hakkı, 

uygun işte çalıştırılma, adil ücret ve örgütlenme hakları salgın döneminde göz ardı edildi. 

Özellikle pandeminin ilk aylarında sağlık çalışanları maske, siperlik, gözlük, eldiven, 

dezenfektan gibi koruyucu materyallere ulaşmakta ciddi sorunlar yaşadı. Salgının 

ilerleyen dönemlerinde ise aile sağlığı merkezlerinde, iş sağlığı ve güvenliği gibi birinci 

basamakta görev yapan sağlık çalışanları ve işyeri hekimleri yeterli ve nitelikli kişisel 

koruyucu donanıma (KKD) ulaşım sıkıntısı yaşadı. 

Türkiye’nin komşu ülkelerinde vakalar ve ölümler hızla artarken Sağlık Bakanlığı sağlık 

kurumlarında salgın hazırlığı yapma gereği duymadı. Vakalar uzunca bir süre gizlendi ve 

sağlık çalışanları bulaş riskiyle karşı karşıya bırakıldı. Türkiye’de sağlık ortamları sadece 

sağlık çalışanları için değil, COVID-19 dışı hastalığı olanlar için de riskli alanlar haline 

getirildi. İstifa, emeklilik, rapor alma, izin, mola haklarının kullanılması genelgelerle 

resmileştirilerek engellendi. Sağlık reformu adı altında sağlığı piyasalaştıran bu sistemin 

mevcut olumsuzlukları pandemi sürecinde net olarak ortaya çıktı. 

Çöken sağlık sisteminin bedelini ödüyoruz, daha fazla bedel ödemek 

istemiyoruz; 

Sağlık Bakanlığı’nı bir an önce çalışma alanlarımızda düzenleme yapmaya çağırıyoruz! 

Tüm sağlıkçılar için güvenli çalışma alanı, hastalarımız için güvenli tanı tedavi 

ortamlarının oluşturulmasını, önlemlerin gözden geçirilip yeniden düzenlenmesini 

İSTİYORUZ! 

Haftalık çalışma sürelerimizin yeniden düzenlenmesini ve İSTİYORUZ! 
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Şiddete ve hastalıklara karşı güvenli, sağlıklı çalışma ortamı İSTİYORUZ! 

OHAL KHK’leriyle hukuksuzca ihraç edilen, güvenlik soruşturması gerekçe edilerek 

ataması yapılmayan tüm hekimlerin/kamu emekçilerinin derhal görevlerine başlatılmasını 

İSTİYORUZ! 

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini ve sevk zinciri uygulamasına 

geçilmesini İSTİYORUZ! 

İşverenler, sağlık çalışanlarına 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre COVID-

19’dan korunma, KKD kullanımı, hastalık yönetimi vb. konularda eğitim vermek ve bu 

eğitimleri her birim değişiminde yenilemek zorundadır. Korunmayla ilgili 

havalandırmadan, iş örgütlenmesine, iş yükünün düzenlenmesine kadar geniş bir 

yelpazede işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemler de sorumlulukları arasındadır. 6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun etkin bir şekilde uygulanmasını İSTİYORUZ!” 

 

19 KASIM 2021 

Sağlıkta şiddete karşı etkin yasa  

ve güvenli işyerleri İSTİYORUZ! 

Bursa Tabip Odası, sağlıkta devam eden şiddet olaylarını protesto ederek, yetkilileri 

önlem almaya çağırdı. Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ömer Levent Soydinç, 

Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Ayşenur Aydoğan Yentürk, Dr. Yücel Bender ve Büyük Kongre 

Delegesi Dr. Alper Akın’ın bulunduğu basın toplantısı BAOB Türkan Saylan Toplantı 

Salonu’nda gerçekleştirildi. 

ÇGD BURSA ŞUBESİ’NE DESTEK MESAJI 

Açıklamaya başlamadan önce kısa bir değerlendirmede bulunan Dr. Soydinç, Bursa 

Büyükşehir Belediyesi’nin Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi’nin Reşat Oyal 

Kültürpark’ta bulunan lokalinin yıkılması için harekete geçmesinden bahsetti. Özgür 

basının, demokratik toplumlarda vazgeçilmez olduğunun altını çizen Genel Sekreter Dr. 

Soydinç, mücadelesinde ÇGD Bursa şubesinin yanında durduklarını belirterek, Büyükşehir 

Belediyesi’nin bu sevdadan vazgeçmesi çağrısında bulundu. 

DR. GÖKALP BERAAT ETTİ 

Dr. Ömer Levent Soydinç, bugün meslekleri adına bir sevindirici haberi daha aldıklarını 

söyledi. “10 Kasım 2020 tarihinde gözaltına alınarak hakkında dava açılan Dr. Şeyhmus 

Gökalp’in davasının karar bağlandığını sözlerine ekleyen Dr. Soydinç, “Haksızlık sona 

ermiş ve meslektaşımız bugün itibarıyla beraat etmiştir” ifadelerini kullandı. 

Bu açıklamalar sonrasında basın açıklamasına geçen Dr. Soydinç şunları ifade etti: 

“Türk Tabipleri Birliği olarak başlattığımız mücadele programında her hafta ayrı bir talep 

ile sesimizi yükselttik, ancak bu hafta bizler için ayrı bir öneme sahip. Samsun’da görev 

yaptığı esnada birlikte çalıştığı sağlık çalışanının eski eşi tarafından bıçaklanarak 

katledilen Dr. Aynur Dağdemir’in bugün aramızdan ayrılışının yıldönümü. 

Dağdemir, çalışma arkadaşını şiddetten korumak isterken öldürüldü. Bu olay, sağlıkta 

şiddetin ve kadına yönelik şiddetin en can yıkıcı noktasında duruyor sevgili Aynur. 

Doktor Aynur Dağdemir, çalıştığı özel hastaneye elinde ekmek bıçağı ile giren erkek 

tarafından altı yıl önce bugün öldürüldü.  Dr. Edip Kürklü’yü, Dr. Göksel Kalaycıoğlu’nu, 
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Dr. Ersin Arslan’ı, Dr. Kamil Furtun’u, Dr. Hüseyin Ağır’ı, Dr. Fikret Hacıosman’ı da 

işyerlerinde uğradıkları şiddet sonrası kaybettik. Kayıplarımızın yanı sıra meslektaşlarımız 

işyerlerinde bıçaklı, silahlı, sopalı, oraklı, taşlı fiziksel saldırılara uğruyor, klinikler ateşe 

veriliyor, her birimiz her gün sözel şiddete maruz kalıyoruz. Yalnızca 2020 yılında, 12 bine 

yakın beyaz kod verilen sağlıkta şiddet olayı yaşanmıştır. Yaptığımız ankette hekimlerin 

yüzde 84’ü daha önce hasta veya yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğradığını 

belirtmiştir. Tüm bunlara rağmen hâlâ işyerlerimizde şiddetten koruyacak önlemler 

alınmazken, çıkarılan sağlıkta şiddet yasası algıyı yönetmeye çalışmak dışında bir işe 

yaramamıştır. 

Hiçbir kamu kurumuna hatta alışveriş merkezlerine kontrolsüz girilemezken hastanelere 

akla gelebilecek her türlü zarar verici alet ile girilebilmesini kabul etmiyoruz. Klinikler, 

yoğun bakımlar, acil servisler, ambulanslar, polikliniklerdeki fiziksel şartlar şiddetin önünü 

açmaktadır. Bu nedenle güvenli çalışma alanları oluşturulmasının ivedi gereklilik 

olduğunu ve bütün yöneticilere sağlık çalışanları için güvenli çalışma ortamlarının 

oluşturulması konusunda sorumlu olduklarını hatırlatıyoruz. 

Şiddete, yalnızca hastaneye başvuranlar tarafından değil ekranlardaki dizilerde, 

gazetelerdeki köşe yazılarında, politikacıların sözlerinde, idarecilerin baskılarında da 

tanıklık ediyoruz. Çıkarılan SABİM hattı ile de tüm hekimler Sağlık Bakanlığı tarafından 

psikolojik şiddete, ağır duygusal yüke maruz bırakılıyor. Acil asistanı olarak görev yaptığı 

sırada SABİM’e yapılan haksız başvurular gerekçe gösterilerek işyerinde sürekli mobbinge 

maruz kaldığı için canına kıyan Dr. Melike Erdem, ne yazık ki bu şiddetin en ağır 

göstergesi olmuştur. 

Görevini yaptığı sırada şiddete uğrayan hekimlerin şikâyetlerine yönelik hiçbir adım 

atmayan yönetenler, gereksiz başvurular ile hekimler üzerinde baskı yaratmakta, 

hekimlerin saatlerini en basit şikâyetlere cevap yazmakla harcatmaktadır. Üstelik 

şikâyetlere konu olan sorunların tamamına iflas etmiş sağlık sistemi neden olmaktadır. 

Randevu alamayan, 5 dakikada bir muayene olmaya zorlanan, özel hastaneye başvurmak 

zorunda bırakılan, her sağlık başvurusunda cebinden parası alınan yurttaşlar sistemin tüm 

sorunlarını karşılaştığı sağlık personeline yansıtmaktadır. Hâlbuki sistemden ne hekim ne 

hemşire ne de sağlık personeli sorumludur. SABİM hatları ile sorumluluğu üzerinden alıp 

hekimlere atmak isteyenlere karşı hastalarımız da artık gerçekleri görmelidir. 

Sağlıkta şiddet, genel şiddet ikliminden, siyasetçilerin şiddet üreten politikalarından da 

ayrı düşünülemez. Özellikle son yaşanan olaylarda erkek hastalar tarafından kadın sağlık 

çalışanlarına yönelik art arda gelen saldırılara tanıklık ediyoruz, elbette bunların tesadüf 

olmadığını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Bir yandan kadına 

yönelik şiddete dur demek için İstanbul Sözleşmesi’ni savunurken; diğer yandan hekime, 

sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sonlanması için etkili ve caydırıcı yasaların çıkması 

için mücadele veriyoruz. 

Birlikte çalıştığı sağlık personelinin eski eşi tarafından öldürülmesine engel olan, sevgili 

Aynur Dağdemir’in cesaretli dayanışmasını büyütmek ve şiddeti bitirmek için birlikte 

mücadele ediyoruz. Hekimlerin gördüğü her şiddette, yaşamdan hoyratça koparılan her 

kadında yüreğimiz ve aklımızla söz veriyoruz sana Aynur! Söz veriyoruz Melike’ye, Ersin’e, 

Kamil’e, Gülnur’a… Artık şiddet doğuran sağlık sisteminde, güvensiz işyerlerinde çalışmak 

istemiyoruz. 

Birimizin daha aramızdan alınmasına tahammülümüz yok! 

Sağlıkta şiddetin ana kaynağı olan neoliberal sağlık politikalarından derhal 

vazgeçilmesini, sağlıkta şiddet için Türk Tabipleri Birliğinin önerileri çerçevesinde etkili 

yasa çıkarılmasını, sağlık kurumlarında şiddeti önleyen fiziksel değişiklikler yapılmasını, 
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güvenli işyerleri oluşturulmasını, tüm işyerlerinde kadına karşı şiddeti önleme 

mekanizmaları için etkin politikalar uygulanmasını, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden 

yürürlüğe konup etkili şekilde uygulanmasını, iş yaşamında şiddet ve tacize karşı ILO 190 

Sözleşmesinin imzalanmasını TALEP EDİYORUZ.” 

 

24 KASIM 2021 

Taleplerimiz Sizin İçin, Bizim İçin, Hepimiz İçin… 

Bursa Tabip Odası, ‘Emek Bizim, Söz Bizim’ sloganıyla başlatılan mücadele sürecinde bir 

basın açıklaması gerçekleştirdi. BTO Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, yaptığı 

açıklamada verdikleri mücadelenin tüm hekim meslektaşları için olduğu kadar halk 

sağlığı için de önemli olduğunu vurguladı. 

COVID-19 pandemisinin koruyucu sağlık hizmetleri olmadan hastalık ve salgınların 

önlemeyeceğinin gösterdiğini dile getiren Türkkan, Türkiye’de salgının bilimin gerekleri 

yerine ekonominin ihtiyaçları gözetilerek yönetildiğini belirtti. 

Açıklamanın devamında şunları ifade etti: “Sağlıkta Dönüşüm Projesi sağlıkta çöküşü 

getirdi. Hekimler ve tüm sağlık çalışanlarını olanca acımasızlığı ile tüketerek 

olumsuzluklarını toplumun en uç noktasına kadar ilerletti. Koruyucu sağlık hizmetlerinin 

terk edildiği, sağlık hizmetlerinde basamaklandırmanın kaldırıldığı, kışkırtılmış sağlık 

talebi üzerine kurulan sistem toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını ve hekimlik 

değerlerini derinden sarstı. 

COVID-19 pandemisi bir kez daha koruyucu sağlık hizmetleri olmadan hastalık ve 

salgınların önlenemeyeceğini gösterdi. Tüm dünyada ekonomik önceliklere göre yönetilen 

salgının bedeli ağır oldu. Ülkemizde de salgının; bilimin gerekleri yerine ekonominin 

ihtiyaçlarına göre yönetildiği bir sürece tanıklık ettik. Toplumu, yerel yönetimleri, emek-

meslek örgütlerini, bilim insanlarını, demokratik kitle örgütlerini salgınla mücadele 

sürecine dahil etmeyen iktidar, güvenlikçi anlayışın ötesine ve pandeminin yıkıcı 

sonuçlarının önüne geçememiştir. Yurttaşlarımızın, sağlık çalışanlarının ölümleri 

durdurulamamış ve Türkiye, tüm pandemi dönemi boyunca COVID-19’a bağlı en çok 

vaka ve ölümün görüldüğü ülkelerden birisi olmuştur. 

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ GÖZARDI EDİLDİ 

Tüm bu olumsuzluklara karşın Sağlık Bakanlığı 2021 yılı bütçesi genel bütçenin ancak 

%5,7’ini oluşturmuş, salgın sırasında da koruyucu sağlık hizmetleri göz ardı edilmiştir. Bu 

bütçede halk sağlığı, salgınla etkili mücadele, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarında 

iyileştirme yoktur. Ödeneklerin neredeyse dörtte üçü tedavi edici hizmetlere, bütçenin 

beşte biri şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedellerine ayrılırken; koruyucu sağlık 

hizmetlerine kamu ve üniversite hastanelerine gerekli maddi kaynak ayrılmamıştır. 

Görülmektedir ki hedef halkın hastalanmasını engellemek değil, hastalananları tedavi 

etmektir. Bu tutumla iktidar önceki yıllarda olduğu gibi pandemi sürecinde de halk 

yararını, işçiyi, emekçiyi, işsizi, yoksulu, dar gelirliyi, emekliyi koruyan değil; hastane 

patronu sermayedarları, iktidar yanlısı şirketlerin çıkarlarını gözeten neoliberal sağlık 

politikalarını özetle Sağlıkta Çöküş Programı’nı sürdüreceğini göstermektedir. Hastaneleri 

işletme, hastayı müşteri olarak gören bu sağlık politikaları sağlık sisteminin çökmesine 

neden olmuştur. Sağlığa erişim giderek zorlaşmakta, katkı-katılım payları ile ekonomik 

krizin derinleştiği koşullarda yurttaşın cebinden giderek daha fazla para çıkmaktadır.   

Hastane önünde kuyruklar kalmadı söylemi doğru değildir. Randevu alamayan yurttaşlar 

aylarca evlerinde, telefon hatlarının ucunda, bilgisayar ekranlarında sanal kuyruklarda 
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beklemektedir. Sanal kuyruklar 5 dakikada bir randevu verilerek, hekimler bir günde 

100’den fazla hasta bakmaya zorlanarak çözülmeye çalışılmaktadır. Ancak halkımızın 

erişemediği sağlığın karşılığı olarak daha fazla başvuru, daha uzun kuyruklar ve sonunda 

sağlıkta daha da artan şiddet olacaktır. 

Günümüzde birçok yerde devlet hastaneleri kapatılırken kamu sağlık hizmeti 

“şirketleştirilmiş” şehir hastanelerine bırakılmış; özel hastaneler kamunun olanaklarıyla 

tekeller haline getirilmiştir. 

TIP VE UZMANLIK EĞİTİMİ NİTELİKSİZLEŞİYOR 

Her gün bir yenisi açılan tıp fakültelerinde ve eğitim araştırma hastanelerinde tıp ve 

uzmanlık eğitimi gittikçe niteliksizleşmektedir. Sağlık Bilimleri Üniversitesinde adrese 

teslim kadro ilanları, liyakatsiz atamalar, dayatılan performans sistemi, uzun ve yorucu 

çalışma şartları ile hekimler kamuda çalışamaz hale gelmiş, istifa sayıları hızla artmış, 

kamusal hizmetler iktidar eli ile tüketilmiş, halk özel hastanelere muhtaç bırakılmıştır. 

 Sözün özü; yirmi yılda iktidarın sağlık politikası iflas etmiştir. Bu iflasın altında ezilen 

vatandaş ve sağlık çalışanları yalnız bırakılmıştır. Halk nitelikli sağlığa erişemezken sağlık 

çalışanları giderek daha zor şartlarda çalışmaya itilmiştir. Uzun zamandır çalışma 

koşulları, ücretlendirme, özlük hakları konusunda dillendirilen sorunların çözümsüzlüğü; 

erken emeklilik, istifa, hekim göçü, tükenmişlik, hastalık, intiharlara yol açmıştır. 

Yaptığımız görüşme ve anketlerde ülkenin dört bir yanından  hekimler “Mesleğimizi 

yapamıyoruz”, “Nefes alamıyoruz”, “Geçinemiyoruz” demektedir. Her gün kamudan 

istifalar artarken, diğer taraftan yılda binden fazla genç hekim çalışmak için yurt dışına 

gitmektedir. Bugün iktidar toplumun sağlığına yönelik, hekim istifalarına, göçlerine 

yönelik hiçbir adım atmazken biz, “Bu topraklarda hekimlik yapmak için umut var, birlikte 

önlüğümüzün beyazına sahip çıkıyoruz, karanlığı aydınlatacağız ve artık söz bizim” 

diyoruz. Biz “Taleplerimiz sizin için, bizim için, hepimiz için” diyoruz. 

“Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına,Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına 

Sahip Çıkıyoruz” diyerek başlattığımız yürüyüşte yürüyüş kolumuz bugün Kocaeli’ndedir. 

Yarın Kentimizde, 26’sında Eskişehir’de olacak. Meslektaşlarımızla, sağlık çalışanlarıyla, 

halkımızla buluşuyoruz. Yürüyüşün sonunda 27 Kasım günü Ankara’da tüm illerimizden 

gelen hekimler ve sağlık çalışanları ile BEYAZ FORUM’da buluşacağız. Beyaz Form’da 

önümüzdeki dönemde daha iyi bir sağlık ortamı için birlikte mücadelenin yollarını 

konuşacağız. Sağlıkta özelleştirmeci, piyasacı politikaların durdurulması, sağlık 

hizmetlerinin toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmesi, sermayeye değil sağlığa bütçe 

ayrılması için önerilerimizi, taleplerimizi ve mücadele yöntemlerimizi konuşacağız. 

Gün dayanışmanın, birbirimize güvenmenin, mesleğimizin taşıdığı güce güvenmenin, 

yaşam ve sağlık haklarımızı savunmanın ve geliştirmenin günüdür.  Emeğimiz üzerinden 

kendini var eden sermayeye, idarecilere dur demenin “Biz birlikte güçlüyüz”ü göstermenin 

günüdür.” 

 

15 ARALIK 2021 

UYARIYORUZ: Oyalama Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz 

Sağlıkta Dönüşüm Programı, toplum sağlığı için önemli bir risk halini almış; sağlık 

çalışanlarının sağlığını ve refahını yok saymıştır. Koronavirüs pandemisi mevcut sağlık 

sisteminin, toplum sağlığını korumak bir yana daha da riske attığını fazladan ölüm 

sayılarındaki artışla çok acı bir şekilde göstermiştir. Yüz binlerce insanımız ve yüzlerce 
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sağlık çalışanı erken ölürken, halkın sağlığını tehlikeye atan bu sağlık sisteminin 

yürütücüleri, küresel sermayeye kaynak aktardıkları şehir hastanelerini övmekle 

meşguldür. 

Salgın döneminde sağlık emekçileri canla başla çalışırken, diğer ülkelerin aksine refah 

düzeyleri düşmüş, işten atılmalarla, yoksulluk ve yoksunlukla karşı karşıya bırakılmıştır. 

Sağlık çalışanlarının “artık bu şartlarda çalışamıyoruz” diyerek istifa etmek zorunda 

kaldığı, erkenden emekli olduğu; başta genç hekimlerimiz olmak üzere birçok hekimin, 

hemşirenin, sağlık teknisyeninin yurtdışına göç etmek için arayış içerisine girdiği bu 

günlerde sorunlarımızı konuşmak, çözüm önerilerimizi iletmek için Sağlık Bakanı ile 

görüşmek istedik. Görüşme talebimizi defalarca ilettik. Sağlık Bakanı’nın sağlık 

çalışanlarının çalışma koşullarını, sağlık ve yaşam sorunlarını, toplum sağlığını bizimle 

konuşmasından daha doğal ne olabilir? Görüşme talebimize olumlu yanıt vermek Sağlık 

Bakanı’nın bizlere ve topluma karşı sorumluluğu değil midir? 

Yaşamımıza mâl olan bunca sorunumuzu duymazdan, görmezden gelen iktidar, aslında 

her şeyi bilmektedir. Pandemi sürecinde yaşanan sorunları; SALGINı değil ALGIyı 

yönetmeye çalışarak, olmayan bir başarı hikayesi yaratmaya uğraşarak yok saymaktadır. 

Bunun en son örneği de hekimlerin, sağlık çalışanlarının artık yoksulluk sınırının çok altına 

düşmüş; açlık sınırına kadar gerilemiş gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme 

yapacağı iddiasıyla getirdikleri yasa tasarısıdır. Yasa tasarısı, TBMM’ye getirildiği gibi hızla 

geri çekilmiştir. Daha önce Meclis’te bütün partilerin oybirliğiyle getirilen düzenleme, 11 

Aralık tarihinde bir kez daha komisyona getirilmiş ve içtüzüğe aykırı olarak komisyon 

başkanının imzasıyla geri çekilmiştir. 

Bizler ilk onaylanan biçimiyle tasarının yeterli olmadığını, bütüncül olmadığını, tüm sağlık 

çalışanlarını, tüm hekimleri kapsamadığını belirtirken, tasarı genişletileceği yerde usule 

aykırı bir şekilde geri çekilmiştir. Yetersiz bu teklif bile bize fazla görülmüştür. Teklifin ne 

zaman tekrar Meclis’e getirileceği, eksiklerin yasa tasarısına eklenerek neden 

tamamlanmadığı gibi sorular halen yanıtsızdır. 

Sağlık hizmet sunumu ağır ve tehlikeli işler kapsamındadır. Sağlık Çalışanları, sağlık 

hizmetinin niteliği, riskleri, eğitim düzeyleri ile yoksulluk sınırı altında, kölelik koşullarında 

çalışmayı reddetmektedir. Yapılması planlanan düzenleme ile hekim ücretleri bile 

yoksulluk sınırına ulaşamamaktadır. 

Sağlık hizmetleri ekip işidir; ekibin her bir üyesi, insanca yaşayacak bir ücret ve güvenli 

çalışma koşullarında ekip olarak, iş barışı bozulmadan çalışmak istemektedir. 

Ekonomi de sağlık gibi iflas etmiş durumdadır ve maaşlarımız artık açlık sınırının dahi 

altındadır. TBMM’de özlük haklarımızın artırılmasıyla ilgili süreçte defalarca seslenmemize 

rağmen Sağlık Bakanı sessiz kalmış ve halen de sessiz kalmaktadır. Sağlık çalışanlarının 

hakları için sessiz kalan Bakan görevini bir kez daha yerine getirmemiştir. İstifa, Sağlık 

Bakanı’nın bizlere vereceği en iyi cevap halini almıştır. 

İktidara ve Sağlık Bakanlığına çeşitli açıklama, eylem ve yürüyüşlerle anlatmaya çalıştık 

yine söylüyoruz: Salgın döneminde yaşamımızı da ortaya koyup verdiğimiz emeğin daha 

fazla değersizleştirilmesine sessiz kalmayacağız, izin vermeyeceğiz. Toplumun sağlık 

hakkı; emeğimiz ve geleceğimiz için artık G(ö)REV zamanıdır. 

Sağlığı ticarileştiren ve temel bir insan hakkı olmaktan çıkartan, sağlık çalışanlarını 

değersizleştirmeye uğraşan sağlık politikalarına karşı bu uyarı G(ö)REVi; 

• Koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir. 

• Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret talebimiz içindir. 
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• Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma 

koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışabilme talebimiz içindir. 

• Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı çalışma ortamları talebimiz içindir. 

• COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek 

hastalıkları yasası çıkarılması, her yıla 120 gün yıpranma payının kabul edilmesi içindir, 

• Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi içindir. 

Bu G(ö)REV emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir 

uyarıdır. Artık toplum, sağlık çalışanlarının çığlığına kulak vermelidir. Taleplerimiz kabul 

edilmediği, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme 

hızla Meclis’e getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir. 

İktidar bilmelidir ki söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var! 

Emek Bizim Söz Bizimdir! 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

BURSA TABİP ODASI 

SAĞLIK EMEKÇİLERİ SENDİKASI BURSA ŞUBESİ 

GENEL SAĞLIK-İŞ 

DEV-SAĞLIK-İŞ 

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI 

 

7 OCAK 2022 

Vazgeçmiyoruz! Oyalama Değil Hakkımızı İstiyoruz! 

Hekimlerin ve diş hekimlerinin ekonomik haklarında kısmi düzeltme getiren yasa tasarısı 

tüm partilerin oybirliği ile kabul edilmesine rağmen, iktidar tarafından geri çekilmiştir. 

Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı tarafından ekranlarda hekimlere zam müjdesi verilmiş 

ancak hemen ardından tasarının geri çekilmesine dair iki çift söz dahi kurulmamıştır. 

Enflasyonun gerçek anlamda yüzde 50’nin üzerine çıktığı, açlık sınırının 4 bin 13 

yoksulluk sınırının 13 bin 73 TL olduğu şartlarda hekimler olarak geçinemiyoruz, 

emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bu zorlu çalışma koşullarında adeta emeğimiz yok 

sayılıyor. 15 Aralık günü yaptığımız bir günlük G(ö)REV, bir uyarıydı! Almakta olduğumuz 

maaşlarımız emeğimizin karşılığı değildir, iktidarın keyfine göre belirlenemez. Bu denli 

yoğun emek çalıştığımız koşullarda emeğimizin değersizleştirilmesini kabul etmiyoruz. 

Bugün geldiğimiz nokta, uzun yıllardır sağlıkta adım adım yaratılan çöküşün bir 

sonucudur. Konu salt bir zam meselesi değildir. Mesele sağlığa 5 dakikada üretilebilecek 

bir meta olarak bakılan sistemdedir. Mesele, hekimlik değerlerinin yok sayılması, bilimin 

değil ekonomik çıkarların ön plana koyulması, mesleğimizi önemini görmezden gelen 

anlayıştır. Ekonomik krizin ve bu değersizleştirmenin sonucu olarak yoksullaşma, sağlık 

emekçilerini artık çalışamaz hale getirmiştir. 

Konu, çalışma koşullarımızın her geçen gün kötüleşmesi, şiddetin her geçen gün 

artmasıdır. En fazla hastalanan ve ölen meslek grubu olmamıza rağmen COVID-19’un 

meslek hastalığı sayılmamasıdır. Sorun koruyucu değil tedavi edici, kamucu değil 

özelleştirmeci sağlık anlayışını dayatan kapitalizme teslim olmuş sağlık sistemindedir. 
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Sorun bizlerin hak arama eylemlerinde değil, sorun bizlerin emeğini çalan, emeğimizin 

karşılığını vermemekte direnen bu sistemdedir. Toplumun her kesiminden yükselen 

GEÇİNEMİYORUZ seslerini artık iktidar duymak zorundadır.  

“Emek Bizim Söz Bizim” diyerek başlattığımız mücadele programında hiçbir talebimizden 

vazgeçmiyoruz. Toplumun sağlığı sağlık çalışanlarının sağlığından geçer. Meclisin açılması 

ile özlük haklarımıza yönelik düzenlemelerin acilen gündeme alınmasını talep ediyoruz. 

Sunulan tasarıdan daha geri bir düzenlemeyi asla kabul etmeyeceğimizi, üretimden gelen 

ve emeğimizden aldığımız gücümüzü kullanmaktan kaçınmayacağımızı bir kez daha 

hatırlatıyoruz. 

TALEPLERİMİZ; 

-Ekonomik ve özlük haklarımızla ilgili yeni yasa tasarısının en kısa zamanda meclise 

sunulmasını İSTİYORUZ! 

-Ücretlerimize gerçek enflasyon ve yapılan zamların üzerinde zam İSTİYORUZ! 

-Döner sermaye veya performans değil; emekliliğimize yansıyan, insanca yaşayacağımız 

tek ücret İSTİYORUZ! 

-7200 ek gösterge ve yılda 120 gün yıpranma payı İSTİYORUZ! 

-COVID-19’un meslek hastalığı sayılmasını İSTİYORUZ! 

-Sağlıkta yeni bir şiddet yasası İSTİYORUZ! 

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU 

 

11 OCAK 2022 

Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin! 

Bursa Tabip Odası (BTO), Bursa Aile Hekimliği Derneği (BURSAHED), Sağlık ve Sosyal 

Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi (SES) ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik 

ve Dayanışma Sendikası bursa Şubesi ortak bir basın açıklamasıyla Aile Hekimliği Ceza 

Yönetmeliği’ni protesto ettiklerini belirtti. 

Basın açıklamasında BTO Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Abdullah Karadağ, Dr. Ayşenur 

Aydoğan Yentürk, BURSAHED Başkanı Dr. Zeynep Özsevimli, SES Bursa Şube Başkanı 

İrfan Açık ile Dr. Ersan Taşçı, Dr. Alper Tunga Türkbayrak ve Dr. Demet Başak Özal hazır 

bulundu. BTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Karadağ’ın okuduğu açıklamada, Aile 

Hekimliği Ceza Yönetmeliği’nin iptali ve ‘infaz’ komisyonularının dağıtılması talep edildi. 

Bir çok aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının katılım gösterdiği etkinlikte yapılan 

açıklamanın tamamı ise şöyle: “Yeni Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliği 30 

Haziran 2021’de yayınlandığında TTB, AHEF ve Sendikalar olarak bu yönetmeliğin Aile 

Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarının iş güvencesini tamamen ortadan kaldırdığını, 

düşünce açıklama, görüş bildirmeyi yasakladığını, ücretlerinin yüzde 10 kesintiye 

uğradığını, özlük haklarının hukuksuz ve haksız yere kısıtladığını birçok basın açıklaması 

eylem ve etkinlikle kamuoyuna açıklamıştık, yönetmeliğin iptali için de yargıya 

başvurmuştuk. 

Sağlık Bakanlığı ‘Ceza Yönetmeliği’ olarak tanımladığımız haksız ve hukuksuz 

düzenlemenin iptal edilmesi için yaptığımız açıklamalara kayıtsız kalmış, il sağlık 

müdürlükleri bünyesinde hukuksuz bir şekilde kurduğu komisyonlarla ASM’lerde aile 

hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının işlerine son verilmeye başlanmıştır. 
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Ceza yönetmeliğinin Aile Hekimleri ve Aile sağlığı çalışanlarının iş güvencesini tamamen 

ortadan kaldırdığını ve iptal edilmesi talebimizin haklılığını, haksız ve hukuksuz bir şekilde 

kurulan komisyonlar üzerinden sözleşmelerin yinelenmemesi ile bir kez daha görmüş 

olduk. Birçok ilde sağlık müdürlükleri bünyesinde haksız ve hukuksuz bir şekilde kurulan 

bu komisyonlar Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarının sözleşmelerini yenilemediler. 

Böylece bu komisyonların kurulmaması için yaptığımız itirazlarda ne kadar haklı 

olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

Haksız ve hukuksuz bir şekilde yayınlanarak uygulamaya konan son ’ceza’ yönetmeliğinin 

sözleşme feshiyle ilgili maddesine göre sağlık müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘infaz’ 

komisyonları adeta yargılama, yürütme ve karar verme gücünü tek elde toplamıştır. 

Hüküm veren infaz komisyonları oluşturulmuştur. 

Bu yönetmeliğe göre: “Beş ve daha fazla kez ihtar puanı verilmesi veya toplamda 150 ve 

üzerinde ihtar puanına ulaşılması halinde il sağlık müdürlüğünce komisyon oluşturularak 

değerlendirme yapılır. Değerlendirme neticesinde komisyon tarafından; yeniden sözleşme 

imzalanmasına veya sözleşmenin yenilenmemesine karar verilir.‘’ 

Yukarıda açıkladığımız gibi yeni yönetmeliğin sözleşme yenilenmesi ile ilgili kısma 

dayanarak, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları kurulan bu komisyon üyeleri ve il-ilçe 

sağlık müdürleri tarafından telefonla aranarak sözleşmelerinin feshedileceği şeklinde 

tehditler yapılmıştır.   

Sözleşmenin yayınlandığı ve yürürlüğe girdiği tarihten önceki döneme ait 30 Haziran 

2021 öncesine ait verilmiş ceza puanları da yeni yönetmeliğin hukuksuz maddesine göre 

işletilerek iki yılda bir yenilenmesi gereken sözleşmeler yenilenmemiştir. 

Üstelik sözleşmenin yenilenmeme gerekçelerinden birisinde hekime dayatılan, uygun 

olmayan ilaç yazdırılması talepleri de vardır.  Sağlık Bakanlığının ‘akılcı ilaç kullanımı, 

gereksiz ilaç tüketimini önlemeye yönelik kampanyasıyla’ da çelişen, hekimlerin mesleki 

bağımsızlığını zedeleyen ‘anamnez ve muayene sonuçlarına göre reçete düzenlenmesi’ 

kuralına aykırı olarak verilmiş cezalar ve buna bağlı sözleşmelerinin yenilenmemesi 

oldukça rahatsız edici bir durumdur ve hekimlik mesleği etik kurallarına aykırıdır. Yine 

sözleşmesi yenilenmeyerek aile hekimliği yapamaz diye damgalanmış olan bir 

arkadaşımızın aynı yerde, eski görev yaptığı aile hekimliğinde görevlendirilmiş olması 

sağlık yönetiminin içine düştüğü aczi açıkça göstermektedir. 

Uygulanmaya çalışılan haksız ve hukuksuz kararların sebebinin bu ceza yönetmeliği 

olduğu açıktır. Bu ceza yönetmeliğinin ve bu komisyonların haksız ve hukuksuz 

kararlarının ve uygulamalarının yargı tarafından iptal edileceğine inanıyoruz. TTB, AHEF 

ve sendikaların uyarı ve mücadelesiyle bu arkadaşımızın sözleşmesinin yenilenmiş 

olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz, daha önce yenilenmeyen bu sözleşmelerin de 

yenilenmesi sevindirici olmuştur. 

Tüm aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının mücadelesiyle güvencesiz çalışmayı dayatan, 

sağlık çalışanlarının sözünü yasaklayan, gelirini yüzde 10 azaltan, özlük haklarını 

gerileten yönetmeliğin iptali ve komisyon kararlarının geri alınması için mücadelemizi 

sürdüreceğiz. Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının haklarını, emeklerini savunmak, 

halkın hekimlerinden mahrum kalmasını önlemek, halkın sağlık haklarını savunmak için 

sürdürdüğümüz mücadeleye halkımızın destek olacağını biliyor, tüm kamuoyuna duyarlılık 

çağrısı yapıyoruz. Açıklamanın ardından aile hekimleri ASM’lerde karşılaştıkları zorlukları, 

yeni ceza yönetmeliğinin neden kabul edilemez olduğunu gösteren olayları basın 

mensupları ile paylaştılar ve gelen sorulara yanıt verdiler. 

BURSA TABİP ODASI 
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BURSA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI BURSA ŞUBESİ 

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK 

VE DAYANIŞMA SENDİKASI BURSA ŞUBESİ 

 

24 OCAK 2022 

Hep Birlikte Cumhuriyet Değerlerinin Arkasındayız! 

Ankara Melike Hatun Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakçı, Bursa Mihraplı 

Camii’ndeki vaazında, hilafet makamını geri istediklerini ve hilafetin geri getirilmesi için 

çalışacaklarını söylemiştir. Cumhuriyetin değerleri ve kazanımlarına karşı olan ve halkı 

açıkça kin ve düşmanlığa teşvik eden bu söylem üzerine Bursa Baro Başkanı Av. Metin 

Öztosun tarafından ilgili hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda 

bulunulmuştur. Suç duyurusu sonrası Bursa Baro Başkanı Av. Metin Öztosun tehdit 

mesajları almıştır. Cumhuriyetin değerlerine hep birlikte sahip çıktığımız ve daima bu 

değerleri savunmaktan vazgeçmeyeceğimizden Bursa Baro Başkanı ve Yönetim 

Kurulu’nun yanında olduğumuzu kamuoyuna duyururuz. 

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu 

 

7 ŞUBAT 2022 

Bursa Tabip Odası’ndan halka destek çağrısı! 

Bursa Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği öncülüğünde başlatılan Beyaz Nöbet ve Beyaz 

G(ö)rev eylemleriyle Bursa’dan ses yükseltiyor. 

26 Ocak’ta başlayan ve 4 Şubat’a kadar süren nöbet, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde 

son bulurken, hekimler şimdi de 8 Şubat’ta iş bırakma eylemine hazırlanıyor. Pandemi 

sürecinde büyük bir özveriyle çalışan, yıllarca gördükleri eğitimin ve özverili çalışmanın 

karşılığını alamayan hekimler ve sağlık çalışanları yaklaşık 2 aydır süren eylemlerle sesini 

yükseltiyor. Bursa’da, Çekirge Devlet Hastanesi, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, 

Bursa Şehir Hastanesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Yüksek İhtisas 

Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilecek 

olan eylemle hekimler haklarını istiyor. 

EMEK BİZİM, SÖZ BİZİM 

Bursa Tabip Odası da geçtiğimiz aylarda kentte yürüyüş ve basın açıklamaları düzenlemiş 

ve ‘Emek bizim, söz bizim’ sloganıyla konuyu gündeme taşımıştı. 2021’in sonlarında dile 

getirilen bazı zam rakamları ile oyalanmaya çalışılan sağlık çalışanları oyalama değil yeni 

bir düzenlemeyle haklarını almak istiyor. Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Levent 

Soydinç yaptığı açıklamada, son zamanlarda pahalılaşan hayat şartları ve verilen sözlerin 

tutulmaması nedeniyle hekimlerin zor günler yaşadığını, sağlıkta şiddet olayları nedeniyle 

motivasyon kaybettiğini ve pandemi nedeniyle yorgun olduğunu belirterek, sağlıklı bir 

toplum için öncelikle sağlık çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi gerektiğinin altını 

çizdi. 
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HALKIN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ 

Dr. Soydinç, Bursa Tabip Odası olarak kentteki meslektaşlarını 8 Şubat’ta yan yana 

durmaya çağırırken, halkın kendilerine destek vermesinin önemine değindi. “8 Şubat’ta 

tüm meslektaşlarımızla hastanelerin önüne çıkarak haklarımızı istediğimiz haykıracağız. 

Bu süreçte halkımızı da yanımızda görmek istiyoruz. 8 Şubat’ta yurttaşlarımızdan, randevu 

almayarak, acil ve kronik durumlar dışında hastaneleri boş bırakarak bize destek 

olmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullanan Genel Sekreter Soydinç, sağlıklı bir toplum ve 

daha nitelikli bir sağlık hizmeti alabilmek için bu eylemlerin yapıldığını vurguladı. 

ŞİDDET OLAYLARININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ 

Hekimlerin çok yüksek maaşlar aldığına yönelik bir algı olduğuna da dikkat çeken 

Soydinç, gerçekte durumun hiç de öyle olmadığını, hekimlerin aldıkları ücretin yarısından 

fazlasının emekliliklerine yansımadığını hatırlattı. Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına karşı 

hükümetin inatla harekete geçmediğini belirten Dr. Levent Soydinç, “Genç 

meslektaşlarımız yaşanan bu olaylar ve içine düşürüldükleri ekonomik darboğaz 

nedenlerle yurtdışına göç etmenin yollarını arıyorlar. Bunun önüne geçilebilmesi için 

şiddet olaylarının bir an önce caydırıcı yasalarla engellenip, hekimlerin yaşamlarını 

insanca sürdürebilecek ücretler alabilmeleri sağlanmalıdır” dedi. 

COVID-19 HALA MESLEK HASTALIĞI DEĞİL! 

COVID-19’un hala meslek hastalığı olarak sayılmadığını sözlerine ekleyen Soydinç, 

pandemide özveriyle çalışmaya devam eden, günlerce evine gidemeyen sağlık çalışanları 

içi yıllık 120 gün yıpranma payı istediklerini söyledi. Tıbbi hatalarda kurumsal 

sorumluluğu gözardı eden uygulamaların değiştirilmesini de talep ettiklerini vurgulayan 

Dr. Soydinç, meslektaşlarının ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkûm edildiğini belirtti. 

Soydinç, 8 Şubat’ta tüm meslektaşlarıyla beraber halkın da desteğiyle hekimlerin ve sağlık 

çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi için sokaklarda olacaklarını ifade etti. 

 

7 ŞUBAT 2022 

Hekimler İş Bırakıyor! 

Bursa Tabip Odası, Bursa Veteriner Hekimler Odası, Bursa Eczacı Odası ve Bursa 

Dişhekimleri Odası,8 Şubat’ta Türkiye çapında gerçekleştirilecek olan grev öncesi Bursa 

Akademik Odalar Birliği’nde bir basın açıklamasıyla gerekçelerini ve taleplerini 

kamuoyuna iletti. 

Türk Tabipleri Birliği’nin geçtiğimiz aylarda başlattığı eylemlilik süreci devam ediyor. Daha 

önce 15 Aralık tarihinde iş bırakan hekimler ve sağlık çalışanları, 4 Şubat’a kadar 

taleplerini yerine getirilmemesi üzerinde 8 Şubat’ta yeni bir iş bırakma eylemine gidiyor. 

Bursa’da, Çekirge Devlet Hastanesi, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Bursa Şehir 

Hastanesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Yüksek İhtisas Hastanesi, Dörtçelik 

Çocuk Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilecek olan eylemle hekimler 

haklarını istiyor. 

HALKA VE ÖRGÜTLERE DESTEK ÇAĞRISI 

Eylem öncesinde BAOB’da gerçekleştirilen basın açıklamasına Bursa Tabip Odası Başkanı 

Alpaslan Türkkan, Bursa Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Melike Baysal, 

Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin, Bursa Dişhekimleri Odası Başkanı Emel Eroğlu 

katıldı. Açıklamayı gerçekleştiren Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, 

gittikçe kötüleşen bir sağlık ortamında çalıştıklarını belirterek, “Sağlıkta Dönüşüm 
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Programının uygulamaya konduğu 2003 yılından itibaren gittikçe büyüyen ancak çözüm 

üretilmeyen sağlık ortamının sorunları, COVID-19 pandemisi ile daha da yoğunlaşarak 

halka ve sağlık çalışanlarına zarar veren bir boyuta ulaştı” ifadelerini kullandı. 

HEDEF SAĞLIĞI PARALI HALE GETİRMEKTİ 

Söz konusu programın, ücretsiz sunulan sağlık hizmetinin paralı hale getirilmesinin 

hedeflendiğini vurgulayan Doç. Dr. Türkkan, geçtiğimiz 20 yılda genel sağlık sigortası, 

şehir hastaneleri ve aile hekimliği gibi uygulamalarla halkın sağlık hakkına, sağlıkçıların 

çalışma koşullarına ve özlük haklarına büyük zararlar verildiğini belirtti. Türkkan, anne 

karnında başlayan ücretsiz, eşit, nitelikli ve ulaşılabilir, sağlık hakkının alınıp satılabilen 

bir metaya dönüştürüldüğünü söyledi. 

HASTA VE HEKİM KARŞI KARŞIYA GETİRİLİYOR 

“Uygulanan yanlış sağlık politikaları ve liyakate dayalı olmayan yönetici atamaları sağlık 

ortamının sorunlarını arttırmaya devam ediyor. Kışkırtılmış sağlık talebi hasta ve hekimi 

karşı karşıya getirmekte ve bu da sağlıkta şiddetin önünü açmaktadır” ifadeleriyle sağlıkta 

yaşanan şiddet olaylarına da değinen BTO Başkanı Alpaslan Türkkan, geçmişte muayene 

ve ilaç sırasında bir gün boyunca beklemeler yaşandığını bugün ise bunun yerini aylar 

süren ‘sanal kuyruklar’ın aldığını söyledi. Türkkan, ertelenemez bir hak olan sağlık 

hakkına, erişimin geciktirildiğinin ve engellendiğinin altını çizdi. 

5 DAKİKA MUAYENE GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ 

Hekimlerin isteği ve bilgisi dışında, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 5 

dakikada bir muayene randevusu verildiğini aktaran Türkkan, Dünya Sağlık Örgütü’nün 

muayene süresini 20 dakika olarak açıkladığını da hatırlattı. “Hastalarımızı dinleyecek, 

muayene edecek zamanımız yok” ifadeleriyle sorunun vahametini ifade eden Türkkan, 

“Hekimlere dayatılan 5 dakikada hastayla doğru iletişim kurmak, şikâyetlerini dinlemek, 

muayene etmek, tanı koymak, tedavi düzenlemek bir de bilgileri bilgisayara girmek 

imkânsızdır” dedi. 

DİNLEYEMEMEKTEN BİZ DE ŞİKAYETÇİYİZ 

Hastaları yeterince dinleyememekten, muayene edememekten hekimler de şikayetçi 

olduğunu, bu durumun hekimin mesleki özerliğine müdahale etmek anlamına geldiğini 

sözlerine ekleyen Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, bu yolla halkın nitelikli sağlık hizmeti 

almasına engel olunduğunu da belirtti. Türkkan, yurttaşların, hekimlerin sorumlu olmadığı 

bu koşullar nedeniyle onların da sağlığının etkilendiğini bilme hakkına sahip olduklarını 

söyledi. 

COVID-19 PANDEMİSİ KÖTÜ YÖNETİLMEKTEDİR 

2 yılı aşkın bir süredir tüm dünyayı saran COVID-19 pandemisi ve sürecin yönetimine de 

değinen Türkkan, Türkiye’nin bu konuda başarılı olmadığını belirtti. “COVID-19 

pandemisinin bilimsel bilgi ve tarihsel deneyimlerin yok sayılarak, veri gizleyerek kör 

döğüşü biçiminde yürütülmesi meslektaşlarımızın, halkımızın hastalanmasına/yaşamlarını 

yitirmesine yol açmıştır. Pandemi, salgının değil algının, sağlığın değil ekonominin 

yönetildiği süreç olmuştur” diyerek yanlışlara dikkat çeken Bursa Tabip Odası Başkanı 

şöyle devam etti: “Pandemiyle mücadelenin yoğun bakımlarda ve hastanede yatan hasta 

ya da ölüm sayısı üzerinden değerlendirilmesi yanlıştır.” 

PANDEMİYLE 1. BASAMAKTA MÜCADELE EDİLİR 

Pandemiyle mücadelenin 1. Basamakta yapılması gerektiğini hatırlatan Türkkan, 

Coğrafi/bölge tabanlı sağlık hizmeti yerine kayıtlı liste üzerinden sunulan sağlık 
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hizmetiyle, koruyucu sağlık hizmeti yerine tedavi edici sağlık hizmetiyle, toplum sağlığını 

değil bireyin sağlığını önceleyen sağlık hizmetiyle salgının yönetilemeyeceğinin aşikâr 

olduğunu ifade etti. Türkkan, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, diğer 

adıyla ‘ceza yönetmeliği’ ile sorunlara ‘tuz-biber’ ekildiğini, bu düzenleme ile aile 

hekimlerinin cezalandırıldığını da söyledi. 

İŞ YÜKÜ ÇOK FAZLA, MAAŞLAR ÇOK DÜŞÜK 

“Dünya ülkeleri arasında; iş yükünde ilk sırada, aldığı ücrette ise son sırada yer alan ve ne 

yazık ki çok sık şiddete uğrayan biz hekimlerin söyleyecek sözleri de tükenme noktasına 

geldi” diyerek alınan ücretlerdeki memnuniyetsizliği dile getiren Türkkan, bugün BAĞ-

KUR ve SSK emeklisi hekimlerin aylığını 2 bin 300 lira ila 4 bin lira arasında değiştiğini 

açıkladı. Pratisyen hekimlerin yalın maaşının 4 bin 900 lira, en az 22 yıl eğitim almış, 30 

yıl uzmanlık yapmış 54 yaşındaki bir uzman hekimin yalın maaşının ise 5 bin 800 lira 

olduğunu söyledi. 

SIRALAMALARDA SONLARDAYIZ! 

BTO Başkanı Türkkan, Türkiye’nin, 2020 verilerine göre uzman hekim maaşları 

sıralamasında OECD üye ülkeleri içinde sondan altıncı, pratisyen hekim maaşlarında ise 

17 ülke arasında Letonya, Meksika ve Litvanya’nın ardından 14’üncü sıraya düştüğü 

bilgisini basın mensupları ile paylaştı. Türkkan, bu şartlar altında çalışma istemeyen 

hekimlerin de kamudan kaçtığını ya da yurtdışına göç ettiğini sözlerine ekledi. 

KAMUDAN İSTİFALAR YÜZDE 20 ARTTI 

“Hekimler ağır, uzun ve olumsuz çalışma koşulları, aşındırılan özlük hakları, emeklerinin 

karşılığını almıyor olmaları, durdurulmayan sağlıktaki şiddet nedeniyle kamudan istifa 

etmekte, emekli olmakta ya da yurtdışına göç etmektedir” ifadeleriyle istifalara değinen 

Türkkan, son 20 ayda Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmaktayken istifa eden hekim 

sayısının, önceki döneme göre yüzde 20 artarak 9 bin kişiyi bulduğunu, yine son 20 ayda 

önceki döneme göre yüzde 40 artış ile 3 bin hekimin emekli olduğunu söyledi. 

YURTDIŞINA GÖÇ 24 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ 

Genç hekimlerin okullarını bitirir bitirmez yurtdışına gitmeye çalıştığını belirten Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan, son 10 yılda yurtdışına göç eden hekim sayısının 24 kat arttığını, son 

bir ay içinde yurtdışında çalışma belgesi için kendilerine 197 hekim başvurduğunu 

açıkladı ve ekledi: “Bu sayı 2012 yılı içinde yapılan başvurunun üç katından fazladır.” 

İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE SORUNLAR BİTMİYOR 

Açıklamasına işyeri hekimliğinde yaşanan sorunları ifade ederek devam eden Türkkan, 

Pandemi sürecinde görmezden gelinen iş yeri hekimlerinin iş ve gelir güvencesinin ve 

mesleki bağımsızlığı güvence altında olmadığına dikkat çekti. Türkkan, işçi sağlığı 

hizmetlerinin taşeronlaştırıldığına vurgu yaptı ve işyeri hekimlerinin serbest piyasanın 

insafına terk edildiğini söyledi. 

COVID-19 MESLEK HASTALIĞIDIR 

“COVID-19 aşısı uygulanana kadar her 30 dakikada bir sağlık çalışanını bu enfeksiyon 

yüzünden kaybettik. 14 Eylül 2020 gününe kadar COVID-19 vakalarının yüzde 14’ünü 

sağlık emekçileri oluşturdu” ifadeleriyle COVID-19’un meslek hastalığı olaran tanınması 

çağrısını yineleyen Türkkan, dünyada pek çok ülkede COVID-19’un meslek hastalığı 

olarak kabul edildiğini, Sağlık Bakanlığı’nın da bu gerçeği görerek, COVID-19’u tüm 

sağlık çalışanları için meslek hastalığı olara tanıması gerektiğini ifade etti. 
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Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, açıklamasının devamında asistan 

hekimlerin sorunlarının da görmezden gelinemeyeceğini belirtti ve niteliksiz tıp eğitiminin 

halkın sağlığına zarar verdiğini söyledi. Türkkan, tuttuğu 36 saatlik nöbet sonrası 

yorgunluk nedeniyle yaptığı kazada hayatını kaybeden genç hekimin acısını da 

unutmadıklarını sözlerine ekledi. Türkkan, bilime, liyakata dayalı akademi siteklerini 

yinelediklerini söyledi. 

YÖNETİCİLERE SESLENİYORUZ 

“Meslektaşlarına randevu vermeyen değil, onların ve halkın sorunları ile ilgilenen ve 

çözmeye çalışan liyakat sahibi yöneticiler istiyoruz. Ekim ayından bugüne “Emek Bizim Söz 

Bizim” eylem sürecini yürütüyoruz. 8 Şubat’ta G(ö)REV zamanı! Hakkımızı arama 

konusundaki kararlılığımızın ve taleplerimiz karşılanana kadar eylemlerimizi 

sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.” 

HALKIMIZA SESLENİYORUZ 

“8 Şubat G(ö)REV’i yalnızca hekimler/sağlık çalışanları için değil, hepimiz içindir. 

Taleplerimiz; halkımızın sağlık hakkı, topluma nitelikli sağlık hizmeti sunulması ve insanca 

yaşamın sağlanmasıdır. Biz hekimler ve sağlık çalışanları dün olduğu gibi bugün de 

nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve iyi hekimlik yapmak istiyoruz. Sizin de her gün yakından 

şahit olduğunuz sağlıkta yaşanan bu çöküşün sorumlusu hekimler ve sağlık çalışanları 

değildir. Aylarca sanal kuyruklarda beklemenize, 5 dakikada muayene olmanıza, 

sorunlarınızı acillerde çözmeye çalışmanıza, nitelikli sağlık hizmeti alamadığınız sağlık 

sistemine karşıyız. Sağlık hakkı için itirazımızı birlikte yükseltelim. Hekimler köle, hastalar 

müşteri değildir. Sağlıklı yaşam hakkımızdan vazgeçmeyelim! 8 Şubat’ta randevu almayın, 

hastanelere hasta olarak değil, G(ö)REV’de bizlerin yanında olmak için gelin.” 

10 ÖRGÜT KATILIM GÖSTERECEK 

Doç. Dr. Türkkan, 8 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan grevi, Bursa Tabip Odası, Bursa 

Veteriner Hekimler Odası, Bursa Dişhekimleri Odası, Bursa Eczacı Odası, SES Bursa 

Şubesi, Genel Sağlık-İŞ Bursa Şubesi, Dev Sağlık-İŞ Bursa Şubesi, DİSK, Birinci Basamak 

Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası ve Bursa Aile Hekimleri Derneği ile 

beraber gerçekleştirecekleri belirterek açıklamasını sonlandırdı. 

 

7 ŞUBAT 2022 

Ekonomik ve Özlük Haklarımız, 

Halkın Sağlık Hakkı İçin G(ö)REV’deyiz! 

Oyalama Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz! Bu son tek günlük G(ö)REV’imiz. 

Sağlığı alınıp satılan meta, hastaneleri işletme, hastaları müşteri ve sağlık çalışanlarını 

köle olarak gören anlayışın yürürlüğe koyduğu sağlıkta dönüşüm programı ile, sağlık 

emekçilerinin emeği değersizleştirilmiş, çalışma koşulları kötüleşmiş halkın sağlık hakkı 

elinden alınmış ve gelinen aşamada sağlık sistemi işlemez hale gelmiştir. 

Pandemi ile belirginleşen sağlık emekçilerinin çalışma koşullarında artan zorlukları ve 

ekonomik krizin derinleştirdiği ekonomik kayıpları yaşamaya devam ediyoruz. Siyasal 

iktidar, sağlık hizmetleri sunan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının haklarını görmezden 

gelmekte, tercihini sermayeden yana kullanmaktadır. Toplumun tüm kesimleri gibi bizler 

de artık geçinemiyoruz. 
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Koruyucu sağlık hizmetlerinden çok tedavi edici sağlık hizmetlerinin öncelendiği, sağlık 

hizmet sunumunda sevk zincirinin uygulanmadığı, kışkırtılmış sağlık talebi yaratan bu 

sağlık sistemi toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını elinden almaktadır. Sağlığa 

erişim giderek zorlaşmakta, katkı-katılım payları ile ekonomik krizin derinleştiği 

koşullarda yurttaşın cebinden giderek daha fazla para çıkmaktadır. Bu işletilmeyen, sağlık 

değil sağlıksızlık üreten sağlık sisteminin tüm yükünü ise sağlık emekçileri çekmekte, 

emeklerinin karşılığını alamadan her geçen gün umutsuzluğa sürüklenmektedirler. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile aylarca randevu almak, ameliyat olmak için sanal kuyruk 

beklenmektedir. Bu da sağlık hizmetine erişimi engellemekte ve geciktirmektedir. Sağlığı 

doğruda olumsuz etkileyen bu gecikme halkı mağdur etmektedir. 

Sağlık emekçileri yetersiz istihdam ve kışkırtılmış sağlık talebi karşısında tükenmekte, 

angarya ile çalışmaya zorlanmaktadır. Bu yoğun emeğin karşılığında ise insanca 

yaşanabilecek temel ücrete erişmek yerine oyalama tasarılar, ek ödeme yaklaşımları ile 

geçiştirilmektedirler. Performans ile sağlık çalışanları birbirine düşman edilmekte, nitelik 

değil nicelik önemsenmektedir. Yoğun emek gerektiren bu çalışma düzeni ve ekonomik 

sorunların yanı sıra liyakatsiz atamalar, yönetici mobbingleri, KHK’ler ve soruşturmalar 

gibi antidemokratik uygulamalar ile sağlık emekçileri yıldırılmıştır. 

Hekimin isteği ve bilgisi dışında MHRS sistemi üzerinden 5 dakikada bir muayene 

randevusu açılmaktadır. DSÖ uygun bir muayene süresinin en az 20 dakika olduğunu 

açıklamıştır. Hekimlere dayatılan 5 dakika muayene sürecinde hastanın şikayetlerini 

dinlemek bile olanaksızdır. Hastalarımızı yeterince dinleyememekten, muayene 

edememekten şikayetçiyiz. Bu durum hekimin mesleki özerkliğine müdahale etmek 

anlamı taşıdığı kadar; halkın nitelikli sağlık hizmeti almasına da engel olmaktadır. 

Halkımız şikayetinin bile dinlenmediği, muayene edilemediği koşulların suçlusunun 

hekimler olmadığını ve bu durumun onların sağlığını olumsuz etkilediğini bilme hakkına 

sahiptir. 

Sağlık sisteminde yaşanan tüm olumsuzluklar sağlık emekçilerine yansıtılmakta, 

pandemiyle beraber daha da derinleşen yanlış sağlık politikaları, ülkeye olduğu gibi 

sağlığa da yansıtılan şiddet dili her geçen gün daha da can yakmakta, canımızı 

almaktadır. Hemen her gün sağlık emekçileri ölümle sonuçlanan şiddet ile karşı karşıya 

kalmalarına karşın, güvenli işyerleri ve etkili-caydırıcı sağlıkta şiddeti önleme yasası 

bakanlığın gündeminde değildir. 

Sağlık emek meslek örgütleri olarak sağlık alanında yaşanan bu olumsuz tabloya karşı 

Halkın sağlık hakkı ile ekonomik ve özlük haklarımız için hep birlikte mücadele ediyoruz. 

Emekli aylıklarının benzerleri ile kıyaslanamayacak kadar düşük olması, sağlık 

çalışanlarını emekli olduktan sonra da çalışmaya zorlamaktadır. 

Emeklilerin hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak emekli olduğuna bakılmamalı, 

hepsine eşitlik ve adalet ölçüsünde insanca yaşamaya yetecek emekli maaşı 

bağlanmalıdır. 

COVID-19 pandemisinin bilimsel bilgi ve tarihsel deneyimlerin yok sayılarak, veri 

gizleyerek kör döğüşü biçiminde yürütülmesi meslektaşlarımızın, halkımızın 

hastalanmasına/yaşamlarını yitirmesine yol açmıştır. Pandemi, salgının değil algının 

yönetildiği süreç olmuştur. 

Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getirilen bu çalışma yaşamının sürdürülemez 

olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama 

adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızı gasp eden bu bozuk düzene karşı 
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alternatifsiz değiliz. 14 Mart sağlık haftasına doğru giderken büyük sağlıkçı buluşmaları 

gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli 

G(Ö)REV’e hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz. 

Bu G(ö)REV yalnızca hekimler/sağlık çalışanları için değil, hepimiz içindir. Taleplerimiz; 

halkımızın sağlık hakkı, topluma nitelikli sağlık hizmeti sunulması ve insanca yaşamın 

sağlanmasıdır. Biz hekimler ve sağlık çalışanları dün olduğu gibi bugün de nitelikli sağlık 

hizmeti sunmak ve iyi hekimlik yapmak istiyoruz. Sizin de her gün yakından şahit 

olduğunuz sağlıkta yaşanan bu çöküşün sorumlusu hekimler ve sağlık çalışanları değildir. 

Aylarca sanal kuyruklarda beklemenize, 5 dakikada muayene olmanıza, sorunlarınızı 

acillerde çözmeye çalışmanıza, nitelikli sağlık hizmeti alamadığınız sağlık sistemine 

karşıyız. Hem hekimlerin hem de toplumun sağlık hakkı için bu uygulamalara itirazı 

birlikte yükseltelim. Hekimler ve sağlık çalışanları köle, hastalar müşteri değildir. Sağlıklı 

yaşam hakkımızdan vazgeçmeyelim! 

Bugün G(ö)REV zamanı! Hakkımızı arama konusundaki kararlılığımızın ve taleplerimiz 

karşılanana kadar eylemlerimizi sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz. 

Bursa Tabip Odası, Bursa Dişhekimleri Odası, Bursa Eczacı Odası, Bursa Veteriner 

Hekimler Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi, Dev Sağlık İş 

Bursa Şubesi, Genel Sağlık İş Sendikası, DİSK, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve 

Dayanışma Sendikası, Bursa Aile Hekimliği Derneği, Tarım ORKAM-Sen. 

 

8 ŞUBAT 2022 

Kınıyoruz! 

“Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Sağlık Emek Örgütlerinin çağrısıyla 8 Şubat 2022 

tarihinde yurt geneli yapılan 1 günlük iş bırakma eylemi hakkında saat 12:30’da SBÜ Van 

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapacağımız basın açıklaması nedeniyle 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin YAVİÇ, Odamız Yönetim Kurulu Genel 

Sekreteri Dr. Ayfer BOSTAN, Figen ÇOLAKOĞLU SES Şube Eşbaşkanı, Zeki SEVEN SES 

Şube Eşbaşkanı, Seda GÜLER SES Şube Kadın sekreteri Mehmet Emin YILMAZ SES Şube 

denetleme kurulu başkanı, Esma GÜMÜŞLÜ, Keziban KARAKUŞ SES üyeleri göz altına 

alınmışlardır.” 

Söz konusu uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu hatırlatıyor ve kınıyoruz. Haklarını 

arayan ve aramaya devam edecek olan meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. 

Van-Hakkâri Tabip Odası’nın yanındayız! 

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu 

 

17 ŞUBAT 2022 

Aile Hekimleri Greve Çıktı 

Türkiye’de hekimlerin yaşadığı sorunlar kamuoyunun gündemine sık sık geliyor. Sağlık 

çalışanları özellikle sağlıkta şiddetten şikayet ediyor. Bursa Aile Hekimliği Derneği, iş 

bırakma eyleminin nedenlerini ve taleplerini paylaşmak için Karaman Dernekler 

Yerleşkesi 36 No’lu toplantı salonunda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 



 

 

244 

Bursa Aile Hekimliği Derneği yönetim kurulu üyesi Selime Şahlan konuşmasından şunları 

söyledi: “Bugün buraya sayın yöneticilerimiz, sağlık başkanlığımıza ve siper tüm 

bürokratlarımıza Çığlığımızı duyurmak için sesleniyoruz.  Aile hekimleri, aile sağlığı 

çalışanları Ve tüm sağlık paydaşları ile birlikte Son bir yıl içerisinde tüm yurtta 4 defa iş 

bırakıp miting düzenledik. Sayın yöneticilerimiz sesimizi duymamaktadır. Acilen etkin, 

caydırıcı uygulanabilir bir sağlıkta  şiddet  yasası istiyoruz. İş yükü altında ezilen sağlık 

çalışanları var. Yasa koyuculara defalarca dile getirilmesine rağmen bu duruma bile isteye 

sessiz kalmaktadır. Baskılara botun eğmeyeceğiz. Hekimler olarak kendi ömrümüzü 

kısalttık. Adil bir çalışma ortamı ve huzurlu bir emeklilik istiyoruz.” 

SESİMİZİ DUYSUNLAR 

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Karadağ ise yaptığı konuşmada, 

“Biz son dönemde COVID-19’a verdiğimiz destek gibi sağlık hizmetini ayakta tutmaya 

çalışıyoruz. Baskılar o kadar çok geldi ki sesimizi çıkarıyoruz. Bize verdikleri yükün altında 

eziliyoruz. Bu kadar görev eylemleri yapıldı beyaz eylemler yapıldı hala sesimizi duyan 

olmadı. Biz istiyoruz ki sesimizi duysunlar. Tüm sağlıkçılar için haklı olan taleplerde 

bulunuyoruz ama bunun karlılığını alamıyoruz. Sağlık çalışanlarını ezerek hiç bir yere 

varamayız. Randevu alamayan hastalar var. Aylarca yıllarca evde bekleyen basına bile 

açıklama yapamayan vatandaş var.  Sindirilmiş bir halk var. Bu mücadeleden 

vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. 

 

7 MART 2022 

Sağlıkta Şiddete Karşı Acil Çağrımızdır 

Türkiye’de yaşayan herkesin bildiği üzere sağlıkta şiddetin ülke çapında geldiği boyut 

korkutucu seviyededir. Birçok meslektaşımız, hekimlik mesleğini severek seçmesine 

rağmen sağlıkta şiddet nedeniyle mesleğini yapamaz duruma gelmiştir. 

Sağlıkta şiddete karşı acilen; 

Türk Tabipleri Birliği’nin sağlıkta şiddet hakkındaki mevzuat ve uygulamayla ilgili 

önerileri* gerçekleştirilmeli, sağlık kurumlarındaki çalışma ortamı ve koşulları, sağlıkta 

şiddetten korunabilmemiz için yeniden düzenlenmeli, muayene randevuları, her hastaya 

yeterli süre ayrılacak şekilde olmalı, birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilerek, acil 

servislerin sadece acil hastalara bakacağı bir sağlık hizmeti planlaması yapılmalıdır. 

Bizler; hekimlerin meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak, sağlıkta 

şiddetin hem kendimizin hem de toplumun sağlığı için büyük bir tehlike olduğunu 

anımsatıyoruz ve sıraladığımız acil taleplerin yerine getirilmesini istiyoruz. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 
Adana Tabip Odası 
Adıyaman Tabip Odası 
Afyon Tabip Odası 
Ağrı Tabip Odası 
Amasya Tabip Odası 
Ankara Tabip Odası 
Antalya Tabip Odası 
Aydın Tabip Odası 
Balıkesir Tabip Odası 
Bartın Tabip Odası 
Batman Tabip Odası 
Bitlis Tabip Odası 

Bolu-Düzce Tabip Odası 
Bursa Tabip Odası 
Çanakkale Tabip Odası 
Çorum Tabip Odası 
Denizli Tabip Odası 
Diyarbakır Tabip Odası 
Edirne Tabip Odası 
Elazığ-Bingöl-Tunceli Tabip Odası 
Erzurum-Kars-Gümüşhane-Bayburt-
Ardahan-Iğdır Tabip Odası 
Eskişehir-Bilecik Tabip Odası 
Gaziantep-Kilis Tabip Odası 
Giresun Tabip Odası 
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Hatay Tabip Odası 
Isparta-Burdur Tabip Odası 
İstanbul-Yalova Tabip Odası 
İzmir Tabip Odası 
Kahramanmaraş Tabip Odası 
Karabük Tabip Odası 
Kastamonu-Çankırı Tabip Odası 
Kırıkkale Tabip Odası 
Kırklareli Tabip Odası 
Kırşehir Tabip Odası 
Kocaeli Tabip Odası 
Kütahya Tabip Odası 
Manisa Tabip Odası 
Mardin Tabip Odası 
Mersin Tabip Odası 
Muğla Tabip Odası 
Muş Tabip Odası 
Nevşehir Tabip Odası 

Niğde Tabip Odası 
Ordu Tabip Odası 
Osmaniye Tabip Odası 
Rize-Artvin Tabip Odası 
Sakarya Tabip Odası 
Samsun Tabip Odası 
Siirt Tabip Odası 
Sinop Tabip Odası 
Sivas-Erzincan Tabip Odası 
Şanlıurfa Tabip Odası 
Şırnak Tabip Odası 
Tekirdağ Tabip Odası 
Tokat Tabip Odası 
Trabzon Tabip Odası 
Uşak Tabip Odası 
Van-Hakkari Tabip Odası 
Yozgat Tabip Odası 
Zonguldak Tabip Odası 

 

 

15 MART 2022 

Hiçbir yere gitmiyoruz! 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası (SES) Bursa Şubesi ve Bursa Tabip Odası 

basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası(SES) Bursa Şubesi ve Bursa Tabip Odası 

‘Vazgeçmiyoruz Hakkımız Olanı Alacağız Büyük G(ö)revdeyiz’ diyerek Bursa Şehir 

Hastanesi’nde basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Dün İstanbul’da emekli bir hekimin itilip kakılmasını doğru bulmuyoruz ve kınıyoruz diyen 

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Türkkan, “Şiddete karşı çıkıyorken 

dün yine şiddet gördük ve basın açıklamasında bize 5 tane müjde verildi bunları müjde 

olarak görmüyoruz” dedi. 

İrfan Açık’ın yaptığı açıklama ise şöyle: “Pandeminin başından beri “Yaşamak ve 

yaşatmak istiyoruz” diyenlerin mücadele haftasıdır 14 Mart. 

En temel insan hakkı olan “sağlık hakkı” için halkın sağlığı, emeğimin hakkı diyenlerin 

haftasıdır 14 Mart. 

Pandemi öncesinde olduğu gibi Tıp Bayramının 103. Yıldönümünde de;               

Sağlık hizmetinin metalaştırılarak alınıp satılan bir mala dönüştürülmesine, hastaya 

müşteri denilmesine ve sağlık bütçesinin özel sermayeye akıtılmasına, 

Sağlık kurumlarının şirketleşmesine, halkın sağlığının paraya tahvil edilmesine, 

Performans -güvencesizlik- şiddet kıskacı ile faturanın kendilerine kesilmesine 

Uzun çalışma saatleri, iş yükü, mobbing ve angarya gibi modern kölelik çalışma 

koşullarına isyan edenlerin, karşı duranların mücadele haftasıdır 14 Mart. 

Önlenebilir bir hastalık nedeniyle, 553 çalışma arkadaşını yitiren “yaşam hakkı” yok 

sayılanların haftasıdır 14 Mart.                                                                                                                 
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Pandeminin başında kahraman ilan edilip alkışlatılan, sonrasında değersizleştirilenlerin 

haftasıdır 14 Mart. 

Toplu sözleşmelerle mali, sosyal, özlük hakları iyileştirilmeyen, çalışma koşulları daha da 

ağırlaştırılan, iş barışı bozulanların haftasıdır 14 Mart.                                                       

Enflasyonun, verginin yükünün altında ezdirilen, sadaka gibi zamlara muhtaç edildikçe 

yoksullaşanların; insanca yaşayacak meslek riskini karşılayacak, emekliliğe yansıyacak 

yoksulluk sınırının üstünde OECD ülkeleri standartlarında temel ücret diye iş bırakanların, 

eylem örgütleyenlerin haftasıdır 14 Mart. 

36 saat nöbet tuttuktan sonra evine giderken araç başında uyuyakalan Rümeysa Şen’in 

kutlayamadığı Tıp Bayramıdır 14 Mart. 

Melike ve Mustafa gibi angaryaya, psikolojik şiddete, değersizleştirmeye daha fazla 

dayanamayıp intihara sürüklenen hekimlerin, hemşirelerin, anestezi teknikerlerinin 

yardım çığlığıdır 14 Mart. 

Hasta yakınının saldırılarına karşı birlikte bariyer oluşturan ekibin haftasıdır 14 Mart. 

Sağlık ekibinin ekip ruhunu, ortak mücadelesini ve dayanışmasını bozmaya çalışanlara 

inat, bir olanların, birlik olanların haftasıdır 14 Mart. 

Önce insan, sonra sağlık emekçisi olan, emeğinin hakkını alamayan, şiddetin her 

türlüsüne maruz kalan, 24 saat yüreği ağzında, yükü sırtında, liyakatı iki dudak arasında, 

güvenliği takdiri ilahiye havale 112’cinin haftasıdır 14 Mart. 

Atama bekleyen yüzbinlerce sağlık meslek mensubu varken atama yapmayan, OECD 

ülkelerinin istihdam ortalamalarını yakalamak yerine Sahra ülkelerinin istihdam 

ortalamalarını yakalamak için çaba harcayan sağlık yöneticilerin iş yükü ve angaryayla 

tükettiği, ülke dışına göç ettirdiği sağlık emekçilerinin haftasıdır 14 Mart.                                                               

Mali, idari ve bilimsel özerkliği Sağlık Bakanlığı tarafından adeta kuşatılmış, İflasın eşiğine 

getirilen üniversite hastanelerinde borç batağından çıkmak için, hakları olan Covid -19 ek 

ödemelerini bile borç ödemek için kullanan yöneticilere karşı, meslek etiği, bilimsel, özerk 

nitelikli eğitim için mücadele edenlerin haftasıdır 14 Mart. 

Nöbete giderken bırakacak yeri olmayan çocuklarını komşusuna emanet edip, nöbet 

ertesinde çıkan yangında onların yanmış bedenlerinin kokusunu sineye çeken sağlık 

emekçisi Fatma hemşire ve eşinin dinmeyen evlat acısıdır 14 Mart. 

Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, artık en temel insani hakkımız olan yaşam 

hakkımızı dahi koruyamayan sağlık politikacılarına, acil sorunlarımızın çözümü için derhal 

harekete geçmelerini yoksa sağlık sisteminin onarılamaz yaralar alacağını uyarı 

grevlerimizle defalarca hatırlattık. Bizleri dinlemek, çözüm üretmek yerine Sağlık Bakanlığı 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 25.02.2022 tarihli bir görüş yazısıyla sağlık 

emekçilerinin haklı taleplerini ve mücadelesini bastırma, sınırlandırma çabasına girmiş, 

gözdağı vermeye çalışmıştır. En son icraat olarak Cumhurbaşkanı tarafından hekimlerin 

emeğini, niteliğini, değerini ve kamusal sağlık hizmetlerini hiçe sayan “gidiyorsa gitsinler” 

söylemiyle adeta sarsıldık ama şaşırmadık. İşte, sendikal hakları, insan hak ve 

hürriyetlerini yok sayan bu yönetim anlayışı tam da sorunlarımızın esas nedenidir ve Tıp 

Bayramı da bu nedenle de bayram olarak kutlanamamaktadır. 14 Mart Sağlık Haftasını, 

“Bayram” olarak kutlayabilmek için bu yıl 14-15 Mart “Grev” haftamızdır.” 

Aşağıda yer alan taleplerimiz; halkımızın nitelikli ve kamusal sağlık hizmeti alması için 

gerekli talepler olup, halkımızın mağdur edilmemesi ve hak ettikleri sağlık hizmetini 

alabilmeleri için halkın bir parçası olan biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin en acil 

talepleri derhal karşılanmalıdır. 
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Taleplerimiz; 

• Şiddetsiz ve güvenli bir çalışma ortamı için yeni ve etkili “Sağlıkta Şiddet Yasası” 

çıkarılsın, mobbing ve baskılar son bulsun. 

• Performans, ek ödeme değil, insanca yaşamaya yetecek, yoksulluk sınırı üzerinde 

emekliliğe yansıyacak temel ücret sağlansın. 

• 3600’den 7200 kadar kademeli ek gösterge uygulansın. 

• Fiili hizmet süresi (yıpranma payı) sağlık hizmetlerinde çalışan tüm emekçilere yıllık 90 

gün üzerinden tam olarak uygulansın. 

• OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdamı yapılsın. Taşeron çalışma 

ortadan kaldırılsın. 

• Toplumsal sağlık için güçlü ve etkin birinci basamak sağlık örgütlenmesi sağlansın. Ceza 

yönetmeliği kaldırılsın. 

• Özgür ve bilimsel çalışma ortamı için meslek örgütleri üzerindeki baskılara son verilsin. 

• Liyakatsiz atamalara, tip sözleşme dayatmalarına, tıp ve sağlık bilimleri eğitimlerini 

niteliksizleştiren, altyapısı uygun olmayan tıp fakültelerinin, eczacılık fakültelerinin, diş 

hekimliği fakültelerinin, hemşirelik fakültelerinin, sağlık bilimleri fakültelerinin ve sağlık 

meslek yüksekokullarının açılmalarına son verilsin. 

• Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin. 

• Haklarında kesinleşmiş yargı karar bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri 

derhal göreve başlatılsın. 

• Sağlık hizmeti için ödediğimiz vergiler, katkı katılım payları ve ilave ücretler kaldırılsın 

• Sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanmasından sunulmasına kadar emekçiler örgütleri 

aracılığıyla, halk da merkezde siyasi partiler, yerellerde ise yerel yönetimler, muhtarlıklar, 

örgütlü yapılar ve siyasi partiler eliyle süreçlere dâhil olsun. 

• Şehir hastanelerine, özel hastanelere aktarılan teşvik ve bütçeler kamu sağlık 

kurumlarına aktarılsın 

• Her işyerine kreş açılsın, sağlık emekçileri çocukları ile işleri arasında tercih yapmak 

zorunda kalmasın. 

• Kamu sağlık kurumları daha demokratik bir yapıya kavuşturulsun. 

 

15 MART 2022 

Hekimler 14 Mart’ta Biraraya Geldi 

Bursa Tabip Odası, Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu, Bursa 

Aile Hekimleri Derneği, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası ve Sağlık 

ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi’nin katılımIyla Bursa’da basın 

açıklaması, yürüyüş ve çelenk bırakma töreni gerçekleştirdi. 

Saat 12.30’da Setbaşı’nda toplanan hekimler adına açıklamayı Bursa Tabip Odası 

Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan gerçekleştirdi. Açıklamanın ardından Heykel Atatürk 

Anıtı’na yürüyüş gerçekleştiren hekimlere destek büyüktü. Yüksek katılımlı bir eyleme 

imza atan hekimler, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk 
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Anıtı’na çelenk bıraktılar. Mudanya Belediyesi Bandosu’nun da bulunduğu etkinlik, 

kırmızı-beyaz balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi. 

Etkinlikler sırasında polisin müdahaleleri de gözden kaçmadı. 

Doç. Dr. Türkkan’ın okuduğu açıklamanın tam metni ise şöyle: 

“Değerli Meslektaşlarım, değerli Sağlık Platformu Paydaşları ve değerli Basın Emekçileri 

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Bugün ülkemizde 1827’de çağdaş tıp eğitimine geçişin yanı 

sıra, 1919’da İstanbul’un İngiliz birlikleri tarafından işgaline karşı Tıbbiyenin direnişinin 

yıldönümüdür! 

Bugünü bayram tadında geçirmemiz gerekirken, son yıllarda hekimlik uygulamalarının 

önündeki engeller nedeniyle ne yazık ki 14 Mart’ın bir bayram olarak kutlanması söz 

konusu olamamıştır; bu yıl 14 Mart’ta tüm yurtta G(ö)REV’deyiz! 

Can güvencemiz, iş güvencemiz, gelir güvencemiz ve mesleki bağımsızlığımız için 

G(ö)REVDEYİZ! 

Emeğimiz, Haklarımız, Sağlığımız ve Geleceğimiz İçin 14-15-16 Mart’ta G(ö)REV’deyiz. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı toplum sağlığını koruyamadığı gibi bizim emeğimizi de yok 

saymaktadır! Mevcut sağlık sistemi kamu sağlık kurumlarını umursamazken, özel sağlık 

sektörünü desteklemek için kaynaklarını seferber etmektedir. Salgın döneminde bile bu 

anlayışın izlerine tanık olduk. İki yüz binin üzerinde yurttaşımız ve e n az 553 sağlık 

çalışanı yaşamını yitirirken sağlık yöneticileri özel sağlık sektörüne ve şehir hastanelerine 

kaynak aktarmanın peşine düştüler. Bu yıl yalnızca 13 şehir hastanesi için Sağlık Bakanlığı 

bütçesinin beşte birinden fazlasını ayırdılar. Ancak yaklaşık 900 devlet hastanesi, 750 bin 

sağlık çalışanı, bine yakın toplum sağlığı merkezi, 8 binin üzerinde aile sağlığı merkezi ve 

3 binin üzerinde 112 acil yardım istasyonuna yeterli kaynak ayırmayı umursamadılar! 

Sağlık çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme olmadığı gibi, 112 ambulanslarının 

kasko sigortaları için bile kaynak bırakmadılar! 

Pandemide özveriyle çalışan sağlık emekçilerini değersizleştirmeye çalıştılar. Büyük bir 

emek ve fedakarlıkla çalışan hekimlere gidiyorlarsa gitsinler dediler… Öncelikle ve bir kez 

daha vurgulamak isteriz: Salgının en zor günlerinde, bilimsel olmayan salgın yönetiminize 

rağmen biz tüm fedakarlığımızla buradaydık; önceden olduğu gibi yarın da burada 

olacağız. Hiçbir yere gitmiyoruz! Emperyalizme karşı direnen hekimler kötü yönetimlere 

karşı da direnmeyi sürdürecektir, hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 1980’lerin sonundan 

itibaren Beyaz yürüyüş, Beyaz Forum, Beyaz Nöbetlerle taleplerimizin karşılanmasını, 

sesimize kulak verilmesini defalarca istedik. Bilmenizi isteriz ki siz emeğimizi-bizleri 

görmezden gelmeye devam ettikçe; bizler de tüm haklılığımızla sizin karşınızda durmaya, 

emeğimize geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. 

“Emek Bizim, Söz Bizim”. Bizi duymazdan, görmezden gelip yok sayanlara; sesimize 

kulaklarını tıkayanlara; “Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren 

doktorlarımızı istihdam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri davet 

eder, istihdam ederiz” diyerek bizi değersizleştirmeye çalışanlara karşı emeğimize, 

mesleğimize, geleceğimize hep birlikte bir kez daha sahip çıkmak için artık G(ö)REV 

zamanıdır. 

“GİTMEDİK, GİTMİYORUZ, GİTMEYECEĞİZ” “GİDECEK OLAN BİZ DEĞİLİZ” başlıkları ile 

yürüttüğümüz kampanyaya on binlerce hekim ve sağlık emekçisinden destek gelmiştir. 

Biliyoruz: Sorunlarımızın çözümü ancak kendi mücadelemizle olacaktır. İşte bu nedenle 

emeğimiz için, haklarımız için, sağlığımız için, acil taleplerimizin karşılanması için 14-15-
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16 Mart 2022 Pazartesi ve Salı, Çarşamba günleri bütün Türkiye’de, bütün sağlık 

kurumlarında G(ö)REV’deyiz! 

Aile hekimliği ‘ceza yönetmeliğinin’ geri çekilmesi için, Tüm Aile Sağlığı Merkez 

Binalarının kamu tarafından inşa edilmesi, aynı standartlarda donanımının kamu 

tarafından sağlanması için G(ö)REV’deyiz! 

Meslektaşlarımız saldırıya veya hakarete uğramadan, 5 dakikada hastasını nasıl muayene 

edebileceğini düşünmeden, herhangi bir yönetsel baskı altında kalmadan, atama, yer 

değiştirme ve görevde yükselmelerde haksızlığa uğramadan ve ayın sonunu nasıl 

getireceğini düşünmeden, gelecek kaygısı yaşamadan mesleğini uygulayabilsin istiyoruz; 

bunun için G(ö)REVDEYİZ! 

Bizleri mutsuz, hastaları mağdur eden; sağlığı ticarete, hastaları müşteriye, hastaneleri 

ticarethanelere dönüştüren sağlık anlayışı, Sağlıkta Dönüşüm Programı iflas etmiştir. 

Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma koşullarının sürdürülemez 

olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadan her geçen gün 

umutsuzluğa sürüklenirken, tüm bu yaşadıklarımızın sorumlusunun yıllardır uygulanan 

yanlış sağlık politikaları olduğunu biliyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadığımız bu 

çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete artık tek bir gün bile tahammülümüz 

kalmadı. Oyalama istemiyoruz, Daha fazlasını değil, yalnızca hakkımız olanı istiyoruz. 

Şiddetin olmadığı, malpraktis baskısı altında ezilmediğimiz insanca çalışma koşulları, 

emekliliğimize yansıyacak insanca ücret istiyoruz. 

Halkın sağlığı için en az 20 dakika muayene süresi ayırabildiğimiz, hastaların aylarca 

randevu sırası beklemediği nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. 

İnsanların uzun ve sağlıklı bir ömür yaşaması için uğraşmaya adanmış bir mesleğin onurlu 

üyeleri olarak hakkımızın gasp edilmesine, kötü çalışma koşullarına, sefalet ücretlerine 

karşı “Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde, Emek Bizim Söz Bizim” diyerek mücadele etmeye 

devam edeceğiz. 

Bu haklı ve onurlu mücadelemizde; bütün yurttaşlarımızın desteğini bekliyor; sağlığımıza 

birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz. 

Emperyalizme karşı direnişin simgesi olan 14 Martların bayram olarak kutlanabileceği 

günlerin özlemiyle, mücadelemize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. 

İyi hekimlik ve sağlık hakkı mücadelemizi ısrarla sürdüreceğiz. Saygılarımızla.” 

Bursa Sağlık Platformu: 

Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu 

Bursa Tabip Odası 

Bursa Aile Hekimleri Derneği 

Birlik ve Dayanışma Sendikası 

Genel Sağlık İş Sendikası 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi 
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1 NİSAN 2022 

Pandemide Hayatını Kaybeden Hekim ve Sağlık 

Çalışanlarını Saygıyla Anıyoruz 

Bursa Tabip Odası, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde 

gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla COVID-19 nedeniyle kaybeden hekimleri ve sağlık 

çalışanlarını andı. BTO Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’ın yaptığı açıklama şöyle: 

Ülkemizde COVID-19 nedeniyle 214’ü doktor olmak üzere 554 sağlık çalışanı hayatını 

kaybetmiş halen de hastalanmakta/yaşamını yitirmektedir. 1 Nisan 2020’de COVID-19 

nedeniyle görevi başındayken kaybettiğimiz ilk hekim Dr. Cemil Taşçıoğlu idi. Türk 

Tabipleri Birliği (TTB) 72. Büyük Kongresi Taşçıoğlu’nun ve kaybettiğimiz tüm sağlık 

çalışanlarının anısına 1 Nisan, “COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık 

Çalışanlarını Anma Günü” olarak kabul etmiştir. İlk kez 17 Mart’ta, bir eczacı sağlık 

çalışanımızı yitirmiştik. Ne yazık ki yöneticiler pandemi bitmiş gibi davranmasına karşın 

halen hekimler, sağlık emekçileri, yurttaşlar yaşamını yitirmektedir. Bunda salgını 

koruyucu hekimliğin öncelendiği birinci basamak yerine kinci ve üçüncü basamaklarda 

karşılamanın etkisi çok büyüktür. Salgının ikinci ve üçüncü basamakta karşılanması 

nedeniyle sağlık çalışanları büyük bir riskle karşı karşıya kalmıştır. 

Sağlık çalışanlarını, hekimleri koruyamayan “salgınla mücadele politikası” toplumu da 

koruyamaz. Koruyamamıştır da… Gerçekten çok uzak olduğunu belirttiğimiz resmî sayılar 

bu güne dek Türkiye’de 15 milyona yakın yurttaşımızın hastalandığını, yaklaşık 100 binini 

yitirdiğimizi söylüyor. Bursa’nın çeşitli yerlerinde de aile hekimleri, pandemide 

kaybettikleri meslektaşlarını andılar. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında yitirdiğimiz sağlık 

çalışanlarını anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların anılarını yaşatmaya, 

salgınla doğru temelde mücadele etmeye devam edeceğiz, buna söz veriyoruz. Bu salgını 

bilimsel ilkelerle yönet(e)meyenlere karşın yaşamlarını yitirme pahasına mücadele eden 

tüm meslektaşlarımıza, sağlığa emek verenlere verebileceğimiz en güçlü söz: Toplum 

sağlığını onlara bırakmayacağımız, bilimin gereklerini yapacağımız, doğruları 

söylemekten asla vazgeçmeyeceğimizdir. “COVID-19’un Meslek Hastalığı Sayılması” için 

illiyet bağı isteyenler; pandemi sürecinde istediğimiz 120 gün yıpranma payını bize çok 

görenler; “giderlerse gitsinler”, “gidişleri olsun da dönüşleri olmasın” diyebilecek kadar 

minnetsiz olanlar bilsinler ki: Gitmiyoruz, gitmeyeceğiz… Kaybettiklerimizin haklarını 

sormak; emek verenlerimizin haklarını korumak için gitmiyoruz, kalıyoruz! Topluma 

sözümüz var, hekimlere sözümüz var: Gitmeyeceğiz. Sizin, bizim, hepimizin sağlığı için, 

emeğimiz için söyleyecek sözümüz yapacak işimiz var… 

Tükeniyoruz “Çığlıklarımıza kulak tıkayanlar bilmelidir ki, bu toplumun parçası olan bizler 

yalnızca haklarımızı istiyoruz, toplumun sağlık hakkını korumak istiyoruz! COVID-19’un 

sağlık çalışanlarında meslek hastalığı sayılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını 

istiyoruz. Hakkımız olan yıpranma payının uygulanmasını istiyoruz. Hayatımızı 

korumamıza yardım edecek çalışma koşulları istiyoruz. Hedef göstermeye, 

itibarsızlaştırmaya, toplumla karşı karşıya getirmeye çalışmayı bırakın, hakkımız olanı 

verin. Pandemide yitirdiğimiz tüm sağlık çalışanlarının anıları önünde bir kez daha saygı 

ile eğiliyoruz. Onlara, topluma sağlıklı bir gelecek için mücadele sözümüzü hatırlatıyor, 

anıları önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz. Anıları, sağlık hakkı mücadelemizde bize ışık 

olacaktır. 

Bizler gitmiyoruz, gitmeyeceğiz. Yitirdiklerimizi Unutmayacağız! Unutturmayacağız! 

Unutulmayacaklar! 

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu 
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24 Temmuz 2020 Cuma Multidisipliner COVID-19 kitabı web sayfasında yayınlandı.  

24 Temmuz 2020 Cuma Multidisipliner COVID-19 kitabının yayınlanması ile ilgili üyelere sms 

gönderildi.  

25 Temmuz 2020 Cumartesi Bursa Tabip Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı. 

25 Temmuz 2020 Cumartesi Bursa Tabip Odası seçimleri ile ilgili üyelere sms gönderildi.  

26 Temmuz 2020 Pazar Bursa Tabip Odası Seçimi yapıldı. 

28 Temmuz 2020 Salı Dr. Mustafa-Dr. Merih Yurtkuran’ın annelerinin yaşamını yitirmesi nedeniyle 

üyelere sms gönderildi.  

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı nedeniyle üyelere kutlama mesajı gönderildi.   

5 Ağustos 2020 Çarşamba Bursa Milletvekili Erkan Aydın Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.  

5 Ağustos 2020 Çarşamba Dr. Günhur Başıbüyük İstanbul sözleşmesi ile ilgili eyleme katıldı.  

5 Ağustos 2020 Çarşamba seçime katılanlara teşekkür mesajı gönderildi.   

7 Ağustos 2020 Cuma Multidisipliner COVID-19 kitabı basıldı.  

7 Ağustos 2020 Cuma Dr. Zeki Özoğuz’un yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

7 Ağustos 2020 Cuma üyelere sms gönderilerek çalıştıkları kurumda COVID-19 pandemisi sürecindeki 

gelişmeleri ve yaşadıkları sorunları paylaşmaları ile ilgili hazırlanan iletişim formu ile bilgi verildi.   

8 Ağustos 2020 Cumartesi Dr. Zeki Özoğuz’un yaşamını yitirmesi nedeniyle gazetede başsağlığı ilanı 

yayınlandı.  

12 Ağustos 2020 Çarşamba BAOB Ağustos ayı toplantısına Dr. Abdullah Karadağ katıldı.  

13 Ağustos 2020 Perşembe Dr. Ruşen-Dr. Ayfer Evren’in annelerinin yaşamını yitirmesi nedeniyle 

üyelere sms gönderildi.  

15 Ağustos 2020 Cumartesi Lübnanlı maden şirketine karşı beraber mücadele ettiğimiz ve mahkeme 

kararı ile şirketi durdurduğumuz Yenişehir-Kirazlıyayla halkı ile beraber köyde yapılan kutlamaya Dr. 

Günhur Başıbüyük katıldı.  

17 Ağustos 2020 Pazartesi Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan bursadabugün ile 

Bursa’daki vaka artışları hakkında röportaj yaptı.  

17 Ağustos 2020 Pazartesi Tıbbi İngilizce Kursu zoom üzerinden 14 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

17 Ağustos 2020 Pazartesi Tıbbi İngilizce Kursu ile ilgili üyelere sms gönderildi.  

18 Ağustos 2020 Salı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Dekan 

Yardımcıları Prof. Dr. Barbaros Oral ve Doç. Dr. Melda Payaslıoğlu Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan’a kutlama ziyaretinde bulundu. 

18 Ağustos 2020 Salı Bursa İl Sağlık Müdürlüğü önünde 21 Ağustos Cuma günü yapılacak basın 

açıklaması hakkında üyelere ve basına sms gönderildi.  

20 Ağustos 2020 Perşembe Bursa İl Sağlık Müdürlüğü önünde 21 Ağustos Cuma günü yapılacak basın 

açıklaması hakkında üyelere, BAOB bileşenlerine ve basına sms gönderildi.  
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20 Ağustos 2020 Perşembe KESK Bursa Şubeler Platformu Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.  

20 Ağustos 2020 Perşembe Bursa Eczacı Odası Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. 

21 Ağustos 2020 Cuma Bursa İl Sağlık Müdürlüğü önünde “COVİD-19 Pandemisi Bütün Ağırlığı İle 

Devam Ediyor! Hekimler ve Sağlık Çalışanlarının Enerjisi ve Sabrı Tükeniyor!” başlıklı basın açıklaması 

yapıldı.  

21 Ağustos 2020 Cuma Bursa İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılacak basın açıklaması hakkında üyelere, 

BAOB bileşenlerine ve basına sms gönderildi.  

21 Ağustos 2020 Cuma Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bursa Şubesi, Yönetim 

Kurulumuzu ziyaret etti.   

22 Ağustos 2020 Cumartesi TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı zoom üzerinden yapıldı. 

24 Ağustos 2020 Pazartesi Dr. Orhan Yılmaz Sönmez’in kızının yaşamnı yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi. 

24 Ağustos 2020 Pazartesi İnsan Hakları Komisyon toplantısı hakkında üyelere sms gönderildi. 

24 Ağustos 2020 Pazartesi Kültür Sanat Basım Yayım Komisyon toplantısı hakkında üyelere sms 

gönderildi.  

24 Ağustos 2020 Pazartesi Aile Hekimliği Komisyon toplantısı hakkında üyelere sms gönderildi.  

24 Ağustos 2020 Pazartesi İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon toplantısı hakkında üyelere sms 

gönderildi.  

24 Ağustos 2020 Pazartesi Tıbbi İngilizce Kursu zoom üzerinden gerçekleştirildi. 

26 Ağustos 2020 Çarşamba Kültür Sanat Basım Yayım Komisyon toplantısı hakkında üyelere sms 

gönderildi.  

26 Ağustos 2020 Çarşamba İnsan Hakları Komisyon toplantısı hakkında üyelere sms gönderildi. 

26 Ağustos 2020 Çarşamba BTO İnsan Hakları Komisyon toplantısı yapıldı. 

26 Ağustos 2020 Çarşamba BTO Kültür Sanat Basım Yayın Komisyonu toplantısı yapıldı.  

26 Ağustos 2020 Çarşamba 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması’nda en iyi kişisel derecesini yapan 

Doç. Dr. Yusuf Sivrioğlu ile yapılan röportaj yayınlandı.  

27 Ağustos 2020 Perşembe Aile Hekimliği Komisyon toplantısı hakkında üyelere sms gönderildi.  

27 Ağustos 2020 Perşembe İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon toplantısı hakkında üyelere sms 

gönderildi.  

27 Ağustos 2020 Perşembe Onur Kurulu toplantısı yapıldı. 

27 Ağustos 2020 Perşembe İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon toplantısı yapıldı. 

27 Ağustos 2020 Perşembe TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulumuzu 

ziyaret etti.  

30 Ağustos 2020 Pazar Zafer Bayramı nedeniyle üyelere kutlama mesajı gönderildi.  

31 Ağustos 2020 Pazartesi Tıbbi İngilizce Kursu zoom üzerinden 14 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

31 Ağustos 2020 Pazartesi Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından evde bakım birimlerine yapılan 

denetimlere Doç. Dr. Emel İrgil katıldı.  

31 Ağustos 2020 Pazartesi Tıbbi İngilizce Kursu hakkında üyelere sms gönderildi. 

1 Eylül 2020 Salı “Adalet yerini buldu! Görevini yapan Prof. Dr. Kayıhan Pala yargılanmayacak” başlıklı 

açıklama basına gönderildi.  
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1 Eylül 2020 Salı “Tabip Odası toplumu doğru bilgilendirmek için çalışıyor” başlıklı açıklama basına 

gönderildi.  

1 Eylül 2020 Salı Dünya Barış Günü nedeniyle Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu 

Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve 

Bursa Tabip Odası tarafından Bursa Kent Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması Bursa 

Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan tarafından okundu.  

2 Eylül 2020 Çarşamba “Dünya Barış Günü kutlu olsun” başlıklı açıklama basına gönderildi.  

2 Eylül 2020 Çarşamba Yayın Kurulu toplantısı yapıldı. 

2 Eylül 2020 Çarşamba Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne Ordu Tabipler Odası hakkında yazı 

gönderildi.  

3 Eylül 2020 Perşembe Burs Komisyonu toplantısı yapıldı. 

4 Eylül 2020 Cuma Bursa Milletvekili Dr. Yüksel Özkan Odamızı ziyaret etti.  

4 Eylül 2020 Cuma Doç. Dr. Alpaslan Türkkan Olay Gazetesi ile röportaj yaptı.  

4 Eylül 2020 Cuma 2017 yılına ait aidat borcu olan üyelere yazı gönderildi.  

5 Eylül 2020 Cumartesi Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan Bursa Eczacı Odası Genel 

Kuruluna katıldı.  

5 Eylül 2020 Cumartesi Huzurevinde misafir Dr. Necla Canefe ile röportaj yapıldı.  

6 Eylül 2020 Pazar Dr. Adil Özgür’ün yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

7 Eylül 2020 Pazartesi Kapanan Hastaneler Tekrar Açılmalı başlıklı haber basına gönderildi.  

7 Eylül 2020 Pazartesi “Salgını Değil Algıyı Yönetiyorlar” başlıklı haber basına gönderildi.  

7 Eylül 2020 Pazartesi Tıbbi İngilizce Kursu hakkında üyelere sms gönderildi. 

7 Eylül 2020 Pazartesi Tıbbi İngilizce Kursu zoom üzerinden gerçekleştirildi. 

8 Eylül 2020 Salı CHP Bursa İl Teşkilatı Odamızı ziyaret etti.  

8 Eylül 2020 Salı Covid-19 kitabı ve pandemi hakkında İmran Sağlık ile röportaj yapıldı. 

8 Eylül 2020 Salı 2020 yılına ait aidat borcu olan üyelere sms gönderildi.  

8 Eylül 2020 Salı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan Line TV ile görüştü.  

9 Eylül 2020 Çarşamba TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesinin basın açıklamasına Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan katıldı.  

9 Eylül 2020 Çarşamba Doç. Dr. Alpaslan Türkkan Dr. Sabit Günel ve Dr. Hüseyin Çelik ile görüşerek 

geçmiş olsun dileklerini iletti.  

13 Eylül 2020 Pazar Necla Canefe röportajı ‘Sağlık sistemi siyasete kurban ediliyor’ başlıklı haber ile 

basına gönderildi.  

13 Eylül 2020 Pazar Dr. Emin Balkan’ın babasının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

14 Eylül 2020 Pazartesi Bursa Tabip Odası’ndan ‘siyah kurdele’ çağrısı başlıklı haber basına gönderildi.  

14 Eylül 2020 Pazartesi Endüstriyel Toksikoloji Derneği / Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji 

Kongresi başlıklı elektronik posta sertifikası olan üyelere gönderildi.  

14 Eylül 2020 Pazartesi siyah kurdele etkinliği hakkında üyelere sms gönderildi.  

14 Eylül 2020 Pazartesi Tıbbi İngilizce Kursu hakkında üyelere sms gönderildi. 

14 Eylül 2020 Pazartesi Tıbbi İngilizce Kursu zoom üzerinden gerçekleştirildi. 
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15 Eylül 2020 Salı Basın Toplantısı Daveti başlıklı haber basına gönderildi.  

15 Eylül 2020 Salı Büyük Kongre karar önerileri TTB’ye iletildi.  

15 Eylül 2020 Salı Aile Hekimliği Komisyonu toplantısı yapıldı.  

16 Eylül 2020 Çarşamba #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz basın açıklaması hakkında üyelere sms 

gönderildi.   

17 Eylül 2020 Perşembe Dr. Nihal Emiroğlu’nun annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

17 Eylül 2020 Perşembe #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz başlıklı basın açıklaması yapıldı.  

21 Eylül 2020 Pazartesi Tıbbi İngilizce Kursu hakkında üyelere sms gönderildi. 

21 Eylül 2020 Pazartesi Tıbbi İngilizce Kursu zoom üzerinden gerçekleştirildi. 

22 Eylül 2020 Salı “Multidisipliner COVID-19 kitabı tam zamanında çıktı” başlıklı haber basına 

gönderildi.  

22 Eylül 2020 Salı “Bursa’daki test laboratuvarı sayısı yeterli” başlıklı haber basına gönderildi.  

23 Eylül 2020 Çarşamba “Hekimler yalnız bırakılmamalı” başlıklı haber basına gönderildi.  

23 Eylül 2020 Çarşamba İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon toplantısı yapıldı.  

23 Eylül 2020 Çarşamba Multidisipliner COVID-19 kitabı kütüphanelere, ÖSYM, YÖK, tıp fakülteleri 

dekanlıkları, tabip odalarına gönderildi.   

24 Eylül 2020 Perşembe Yayın Kurulu toplantısı yapıldı.  

24 Eylül 2020 Perşembe Aile Hekimleri Derneği Odamızı ziyaret etti.  

25 Eylül 2020 Cuma “Webinar: Kuduz Hastalığına Klinik Yaklaşım ve Koruma Yöntemleri” başlıklı 

elektronik posta üyelere gönderildi.   

26-27 Eylül 2020 TTB 72. Olağan Kongresine Başkan Doç.Dr. Alpaslan Türkkan, delegeler Dr. Çetin Tor, 

Dr. Kenan Ergus, Dr. Alper Tunga Türkbayrak, Dr. Halil Alper Akın, Dr. Güzide Elitez, Dr. Bülent 

Aslanhan, Dr. Yaşar Çelik, Dr. Levent Tufan Kumaş, Dr. Yıldız Konca ve TTB Covid-19 İzleme Komitesi 

üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala katıldı.  

28 Eylül 2020 Pazartesi Tıbbi İngilizce Kursu hakkında üyelere sms gönderildi. 

28 Eylül 2020 Pazartesi Tıbbi İngilizce Kursu zoom üzerinden gerçekleştirildi. 

28 Eylül 2020 Pazartesi Dünya Kuduz Günü nedeniyle Bursa Veteriner Hekimler Odası ile birlikte Kuduz 

Hastalığına Klinik Yaklaşım ve Koruma Yöntemleri başlıklı webinar etkinliği yapıldı.   

30 Eylül 2020 Çarşamba “İşyerlerinde HES Uygulamaları ve KVKK Açısından Hukuki Boyutu" konulu 

webinar hakkında işyeri hekimliği sertifikası olan üyelere sms gönderildi. 

1 Ekim 2020 Pazartesi Nilüfer Kent Konseyi Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.  

1 Ekim 2020 Perşembe “Sağlık Müdürlüğü suskun ama hekimlere tehditler sürüyor” başlıklı açıklama 

basına gönderildi.  

2 Ekim 2020 Cuma “Ek ödemeler adaletli yapılmalıdır. Pandemi ile mücadele eden hekimler ve tüm 

sağlık çalışanları arasında eşitsizlik olmamalıdır” başlıklı elektronik posta üyelere gönderildi.  

2 Ekim 2020 Cuma İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından moderatörlüğünü Bursa Tabip 

Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimleri Komisyonu adına Dr. Mustafa Dönmez’in yaptığı, konuşmacı olarak 

Türk Tabipleri Birliği Hukuk Danışmanı Av. Mustafa Güler ve Yazılım ve Proje Danışmanlık Uzmanı Derya 

Kiremitçi’nin katıldığı “İşyerlerinde HES Uygulamaları ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Açısından 

Hukuki Boyutu” konulu webinar yapıldı.  
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5 Ekim 2020 Pazartesi Bursa Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Melike Baysal, Bursa Tabip 

Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’ı ziyaret etti. 

5 Ekim 2020 Pazartesi Dr. Mustafa Demiröz’ün annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi. 

5 Ekim 2020 Pazartesi “Süreç hala şeffaf yönetilmiyor” başlıklı açıklama basına gönderildi.  

6 Ekim 2020 Salı “Kişisel Sağlık Verileri IV. Ulusal Kongresi/WEBİNAR” başlıklı elektronik posta üyelere 

gönderildi.  

6 Ekim 2020 Salı “Üye Bülteni -Arçelik kampanyası" başlıklı elektronik posta üyelere gönderildi.  

7 Ekim 2020 Çarşamba Bursa Veteriner Hekimler Odası ve Bursa Tabip Odası tarafından 28 Eylül Dünya 

Kuduz Günü nedeniyle gerçekleştirdiği moderatörlüğünü Bursa Veteriner Hekimler Odası Genel 

Sekreteri Vet. Hek. Melike Baysal'ın yaptığı, konuşmacı olarak Prof. Dr. Ebru Yalçın ve Doç. Dr. Esra 

Kazak'ın katıldığı Kuduz Hastalığına Klinik Yaklaşım ve Korunma Yöntemleri başlıklı etkinliğin kaydı 

sosyal medyada paylaşıldı.  

7 Ekim 2020 Çarşamba İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu toplantısı yapıldı.  

8 Ekim 2020 Perşembe Prof. Dr. Levent Büyükuysal ile yapılan röportaj “İlaç: Azı karar çoğu zarar!” 

başlıklı haberle basına gönderildi.   

10 Ekim 2020 Cumartesi Ankara katliamı hakkında Kent Meydanında yapılan basın açıklamasına 

katıldık.  

12 Ekim 2020 Salı “Sağlık çalışanları ücretsiz ulaşım istiyor!” başlıklı elektronik posta üyelere gönderildi.  

14 Ekim 2020 Çarşamba COVİD-19 nedeniyle yaşamını yitiren Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat 

Ülkü’nün cenazesine çelenk gönderildi.   

14 Ekim 2020 Çarşamba Demokrasi Güçleri toplantısına Başkan Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ve Genel 

Sekreter Dr. Ömer Levent Soydinç katıldı.  

14 Ekim 2020 Çarşamba Onur Kurulu toplantısı yapıldı.  

15 Ekim 2020 Perşembe COVID-19 nedeniyle yitirdiğimiz Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü ve 

kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarını anmak, Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi talebimizi dile 

getirmek için yapılacak basın açıklaması hakkında üyelere sms gönderildi.  

16 Ekim 2020 Cuma COVID-19 nedeniyle yitirdiğimiz Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü ve 

kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarını anmak, Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi talebimizi dile 

getirmek için basın açıklaması yapıldı.  

16 Ekim 2020 Cuma Dr. Aynur Şendemir’in babasının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.   

16 Ekim 2020 Cuma “Sağlık çalışanları ölüyor Sadece hakkımızı istiyoruz” başlıklı elektronik posta 

basına gönderildi.  

18 Ekim 2020 Pazar “Önceliğimiz COVID-19, hekimler ve halk sağlığı” başlıklı elektronik posta basına 

gönderildi.   

18 Ekim 2020 Pazar Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ve Genel Sekreteri Dr. Ömer 

Levent Soydinç Bursa Şehir Hastanesinde COVİD-19 nöbeti sırasında yaşadığı sorunlar hakkında Dr. İnci 

Dalkılıç’ı ziyaret ettiler.   

19 Ekim 2020 Pazartesi “COVID-19 geçiren hekim anlatıyor: Sadece bedeni değil ruhu da etkiliyor” 

başlıklı elektronik posta basına gönderildi.  

20 Ekim 2020 Salı “Hekimlere Reçete Baskısı! Basın Açıklaması Daveti” başlıklı elektronik posta basına 

gönderildi.  
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20 Ekim 2020 Salı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ziyaret edilerek COVİD-19 sürecindeki 

destekleri için teşekkür plaketi verildi.   

20 Ekim 2020 Salı Burs Komisyonu toplantısı yapıldı.  

21 Ekim 2020 Çarşamba 'Birinci basamak' güçlendirilmeli başlıklı elektronik posta basına gönderildi.  

21 Ekim 2020 Çarşamba “Türkkan’dan yeni İl Sağlık Müdürü değerlendirmesi” başlıklı elektronik posta 

basına gönderildi.  

21 Ekim 2020 Çarşamba İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon toplantısı yapıldı.  

21 Ekim 2020 Çarşamba “Reçete Baskısı!” konulu basın açıklaması hakkında üyelere sms gönderildi.  

22 Ekim 2020 Perşembe “Reçetesi Hekimin Namusudur!” başlıklı basın açıklaması yapıldı.  

22 Ekim 2020 Perşembe Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ve Genel Sekreter Dr. Ömer 

Levent Soydinç tarafından T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Bursa Denetim Daire 

Başkanlığı ziyaret edildi.   

24 Ekim 2020 Cumartesi Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu toplantısına Dr. Abdullah Karadağ 

katıldı.  

28 Ekim 2020 Çarşamba “Vergi Denetim Kurulu ziyareti” başlıklı elektronik posta muayenehanesi olan 

üyelere gönderildi.  

29 Ekim 2020 Perşembe “Kamuoyuna Duyuru” başlıklı elektronik posta basına gönderildi.  

29 Ekim 2020 Perşembe Cumhuriyet Bayramı nedeniyle üyelere kutlama mesajı gönderildi.  

29 Ekim 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son tebligat ile getirilen izin, istifa ve 

emeklilik yasaklaması hakkında basın açıklaması yapıldı.  

3 Kasım 2020 Salı Bursa Tabip Odası ve Bursa Veteriner Hekimler Odası tarafından Dünya Tek Sağlık 

Günü nedeniyle ortak bir basın toplantısı yapıldı.  

3 Kasım 2020 Salı “Tabipler ve veteriner hekimlerden Tek Sağlık çağrısı” başlıklı elektronik posta basına 

gönderildi. 

3 Kasım 2020 Salı Yayın Kurulu toplantısı yapıldı.  

4 Kasım 2020 Çarşamba İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon toplantısı yapıldı.  

7 Kasım 2020 Cumartesi Eğitim Sen de yapılan toplantıya Dr. Abdullah Karadağ katıldı. 

8 Kasım 2020 Pazar TTB Asistan ve Genç Hekimler Kol toplantısına Dr. Doğu Turna katıldı.   

9 Kasım 2020 Pazartesi “COVID-19 vefat sayılarında kendini gösteriyor” başlıklı elektronik posta basına 

gönderildi. 

10 Kasım 2020 Salı “E-imza uygulaması ile ilgili fiyat teklifleri” başlıklı elektronik posta üyelere 

gönderildi.  

10 Kasım 2020 Salı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uyum Süreci, Yol Haritası ve Yaşanan 

Zorluklar” başlıklı elektronik posta üyelere gönderildi.  

10 Kasım 2020 Salı “Covid-19 Pandemisi Sürecinde Kadın Sağlık Çalışanlarının Özelleşmiş İhtiyaçlarının 

Değerlendirilmesi Araştırması” başlıklı elektronik posta kadın üyelere gönderildi.  

10 Kasım 2020 Salı Tıbbi İngilizce Kursu hakkında üyelere sms gönderildi.  

10 Kasım 2020 Salı Tıbbi İngilizce Kursu zoom üzerinden yapıldı.  

10 Kasım 2020 Salı Ölümümün 82.yılında Atamızı anmak için üyelere sms gönderildi.   



 

 

293 

10 Kasım 2020 Salı Dr. İlhami Bulunmaz’ın babasının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

11 Kasım 2020 Çarşamba COVİD-19 geçiren sağlık çalışanlarının sayısını belirlemek amacıyla üyelere 

sms gönderildi, bilgi talep edildi.  

11 Kasım 2020 Çarşamba E-imza hakkında alınan fiyat teklifleri hakkında üyelere sms gönderildi.  

15 Kasım 2020 Pazar TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol toplantısına Dr. Günhur Başıbüyük, Dr. 

Ayşenur Yentürk, Doç. Dr. Emel İrgil ve Dr. Güzide Elitez katıldı.  

16 Kasım 2020 Pazartesi Nilüfer Belediyesi ile yapılan protokol gereğince sağlık çalışanlarına konaklama 

hizmeti verileceği hakkında üyelere sms gönderildi.  

16 Kasım 2020 Pazartesi Deva Partisi Bursa İl Teşkilatı Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.  

17 Kasım 2020 Salı “Bursa'da Bir ASM COVID-19 Nedeniyle Kapandı!” başlıklı elektronik posta basına 

gönderildi.  

17 Kasım 2020 Salı İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon toplantısı yapıldı.  

19 Kasım 2020 Perşembe Dr. Ali Murat Dilek’in COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirmesi ile ilgili 18 

Kasım 2020 Çarşamba “Aşı Programları Birimi E-mail Adresi Değişikliği” başlıklı elektronik posta üyelere 

gönderildi.  

18 Kasım 2020 Çarşamba “2021 Özel Hekimlik Katsayının Belirlenmesi” başlıklı elektronik posta 

muayenehanesi olan üyelere gönderildi.   

19 Kasım 2020 Perşembe Dr. Ali Murat Dilek’in cenaze törenine çelenk gönderildi.  

19 Kasım 2020 Perşembe Mudanya Belediyesi billboardlarına afiş asıldı.  

19 Kasım 2020 Perşembe “Yanlış uygulamalar sağlık çalışanlarını yıldırıyor!” başlıklı elektronik posta 

basına gönderildi.  

19 Kasım 2020 Perşembe TTB İşçi Sağlığı ve İşeri Hekimliği Kol toplantısına Dr. Tansu İlham Üstay, Dr. 

Mustafa Dönmez, Dr. İlker Boğaç Ulutaş, Dr. Ebru Sargın Koca katıldı.  

20 Kasım 2020 Cuma Nilüfer Belediyesi billboardlarına afiş asıldı.  

23 Kasım 2020 Pazartesi Bursa Milletvekillerine “Covid-19'unsağlık çalışanları için meslek hastalığı 

olarak kabul edilmesi hakkında” başlıklı elektronik posta gönderildi.  

24 Kasım 2020 Salı Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’ın da açıklamalarının yer aldığı 

“salgında kamyonun freni patladı” başlıklı haber Sözcü gazetesinde yer aldı. 

24 Kasım 2020 Salı Nilüfer Belediyesinden 1.000 adet maske geldi.  

24 Kasım 2020 Salı Prof. Dr. Hakan Coşkun’un babasının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

24 Kasım 2020 Salı “Dr. Kamil Furtun 2021 Mizah Ödülleri Yarışması” başlıklı elektronik posta üyelere 

gönderildi.   

24 Kasım 2020 Salı “Emeklilik Hakkı Genelge ile Ertelenemez” başlıklı elektronik posta üyelere 

gönderildi.  

27 Kasım 2020 Cuma Dr. Ömer Akalın’ın yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

27 Kasım 2020 Cuma Nilüfer Belediyesinden 10.000 adet maske geldi.  

27 Kasım 2020 Cuma Dr. Ömer Akalın’ın cenazesine çelenk gönderildi, cenaze törenine Dr. Ertuğrul 

Aydın katıldı. Başsağlığı ilanı yayınlandı.  
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28 Kasım 2020 Cumartesi Marmara Tabip Odaları Bölge toplantısına Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Dr. 

Ömer Levent Soydinç, Dr. Ayşenur Aydoğan Yentürk ve Dr. Abdullah Karadağ katıldı.  

30 Kasım 2020 Pazartesi 2020 yılına ait aidat borcu olan üyelere sms gönderildi.  

30 Kasım 2020 Pazartesi TTB Aile Hekimliği Kol toplantısına Dr. Ayşenur Aydoğan Yentürk ve Dr. 

Abdullah Karadağ katıldı.  

30 Kasım 2020 Pazartesi 2018 yılına ait aidat borcu olan üyelere uyarı yazısı gönderildi.  

1 Aralık 2020 Salı Onur Kurulu toplantısı yapıldı.  

2 Aralık 2020 Salı “Bursa Tabip Odası mesai saatleri değişti” başlıklı elektronik posta üyelere gönderildi.   

2 Aralık 2020 Çarşamba TTB İnsan Hakları Kol toplantısına Dr. Abdullah Karadağ katıldı.  

3 Aralık 2020 Perşembe Dr. Maviş Işın Delipınar’ın babasının yaşamını yitirmesi nedeniyle sms 

gönderildi.   

3 Aralık 2020 Perşembe TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Yürütme Kurulu Toplantısına Dr. Mustafa 

Dönmez katıldı.   

4 Aralık 2020 Cuma “COVID ilaçları ilgili iddialara uzmanından yanıtlar” başlıklı elektronik posta basına 

gönderildi.  

4 Aralık 2020 Cuma Doç. Dr. Alpaslan Türkkan Nilüfer Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Bursa’da 

Pandemi Gerçeği ve yapılması gerekenler” konulu etkinliğe katıldı.  

5 Aralık 2020 Cumartesi TTB Örgüt İçi Eğitimine Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Ömer Levent Soydinç, Dr. 

Ayşenur Yentürk, Dr. Abdullah Karadağ ve Dr. Günhur Başıbüyük, Onur Kurulu üyesi Dr. Ertuğrul Aydın 

katıldı.  

6 Aralık 2020 Pazar “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” etkinliği hakkında üyelere sms gönderildi.  

6 Aralık 2020 Pazar Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu toplantısına Dr. Eylem 

Yentürk katıldı.  

8 Aralık 2020 Salı Hekimce Bakış dergisinin 100.sayısı yayınlandı.  

8 Aralık 2020 Salı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” etkinliği hakkında üyelere sms ve elektronik 

posta gönderildi.   

8 Aralık 2020 Salı Dr. Gamze Yerci’nin annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle sms gönderildi. 

8 Aralık 2020 Salı Av. Tuğçe Edemen ile Av. Dilay Şenyüz Kuşoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci, Yol Haritası ve Yaşanan Zorlular” konulu etkinlik 63 kişinin 

katılımıyla zoom üzerinden yapıldı.   

9 Aralık 2020 Çarşamba “COVID-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilirse ne gibi haklara 

sahip olacağız?” başlıklı elektronik posta üyelere gönderildi.  

9 Aralık 2020 Çarşamba muayenehane hekimlerine sms gönderilerek İl Sağlık Müdürlüğünden talep 

edilen randevu hakkında bilgi verildi.  

9 Aralık 2020 Çarşamba Hekimce Bakış dergisinin yayınlanması ile ilgili üyelere sms gönderildi.  

10 Aralık 2020 Perşembe “BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul ve ilanının 72. yıldönümü 

olan 10 Aralık 2020 günü temel insan haklarını bir kez daha hatırlatıyoruz.” Başlıklı basın açıklaması 

basına gönderildi.    

10 Aralık 2020 Perşembe “Yaşanan her türlü insan hakkı ihlalinin karşısındayız” başlıklı elektronik posta 

basına gönderildi.   

11 Aralık 2020 Cuma “Türkkan'dan bilgi kirliliği uyarısı” başlıklı elektronik posta basına gönderildi.  



 

 

295 

11 Aralık 2020 Cuma “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri Sorumluları Siciline Kayıt” başlıklı elektronik 

posta muayenehanesi olan üyelere gönderildi.  

13 Aralık 2020 Pazar Türk Tabipleri Birliği Kültür Sanat Kolu toplantısına Dr. Ömer Levent Soydinç, Dr. 

Güzide Elitez, Dr. Gönül Malat ve Dr. Halil Alper Akın katıldı.  

15 Aralık 2020 Salı Dr. Tuğrul Erdener’in yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

15 Aralık 2020 Salı Dr. Cumhur Toker’in COVİD-19 nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine üyelere sms 

gönderildi.   

16 Aralık 2020 Çarşamba Dr. Mehmet Bitik’in babasının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

16 Aralık 2020 Çarşamba “Hekimlerin Tükenmişlik Durumu” başlıklı elektronik posta üyelere 

gönderildi.  

17 Aralık 2020 Perşembe Dr. Kaya Kılıçturgay’ın yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

17 Aralık 2020 Perşembe Dr. Elif Başağan Moğol-Dr. Erhan Moğol’un babasının yaşamını yitirmesi 

nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

17 Aralık 2020 Perşembe Yönetim Kurulumuz Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’ı ziyaret 

etti.  

18 Aralık 2020 Cuma Dr. Barbaros Oral’ın annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

18 Aralık 2020 Cuma Bursa Barosu, Bursa Tabip Odası, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, TMMOB 

Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi, DOĞADER, İznik Çevre Platformu, Nilüfer Kent Konseyi, Bursa Çevre 

Platformu tarafından İznik’te düzenlenen İznik Gölü Yok Olmasın basın açıklamasına Dr. Günhur 

Başıbüyük katıldı. 

22 Aralık 2020 Salı muayenehanesi olan hekimlere sms gönderilerek aşı talebi ile ilgili form 

doldurmaları istendi.  

23 Aralık 2020 Çarşamba “2021 yılı özel hekimlik katsayısı belirlendi” başlıklı elektronik posta 

muayenehanesi olan üyelere gönderildi.  

23 Aralık 2020 Çarşamba sadece işyeri hekimliği yapan üyelere sms gönderilerek aşı talebi ile ilgili form 

doldurmaları istendi.  

23 Aralık 2020 Çarşamba muayenehanesi olan üyelere sms gönderilerek katsayı bildirildi.  

24 Aralık 2020 Perşembe aşı talepleri ile ilgili sadece muayenehanesi olan hekimlerin, sadece işyeri 

hekimliği yapan üyelerimizin ve 65 yaş üzeri hiçbir yerde çalışmayan üyelerimizin isimleri Müdürlüğe 

iletildi. 

24 Aralık 2020 Perşembe Dr. Hatice Öz’ün eşinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

25 Aralık 2020 Cuma Bursa Tabip Odası ve Bursa Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen 

İnsanlarda ve Hayvanlarda Echinococcus konulu etkinlik hakkında üyelere sms gönderildi.  

25 Aralık 2020 Cuma Dr. Cihan –Dr. Ayşen Çakır’ın babalarının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere 

sms gönderildi. 

28 Aralık 2020 Pazartesi Dr. Yavuz Durmuş’un yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

28 Aralık 2020 Pazartesi Bursa Tabip Odası Podcast Kanalı yayına başladı.  

28 Aralık 2020 Pazartesi Bursa Tabip Odası ve Bursa Veteriner Hekimler Odası tarafından 

Moderatörlüğünü Melike Baysal’ın yaptığı Prof. Dr. Çetin Volkan Akyol ve Doç. Dr. Yasemin Heper’in 
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konuşmacı olarak katıldığı İnsanlarda ve Hayvanlarda Echinococcus konulu etkinlik zoom üzerinden 

yapıldı. 

28 Aralık 2020 Pazartesi “Bursa Tabip Odası Podcast Kanalı Yayına Başladı” başlıklı elektronik posta 

üyelere ve basına gönderildi.  

29 Aralık 2020 Salı “Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı anıyoruz” başlıklı elektronik posta basına 

gönderildi.  

29 Aralık 2020 Salı Dr. Özgür Özdemir’in yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi, başsağlığı 

ilanı yayınlandı. 

29 Aralık 2020 Salı yaşamını yitiren Dr. Yavuz Durmuş’un cenaze törenine Dr. Abdullah Karadağ katıldı 

ve törene çelenk gönderildi.  

30 Aralık 2020 Çarşamba “Öfkeliyiz, Çünkü Tükendik, Çünkü Ölüyoruz” başlıklı basın açıklaması 

hakkında üyelere sms gönderildi.  

30 Aralık 2020 Çarşamba Bursa Tabip Odası, Bursa Eczacı Odası, Bursa Dişhekimleri Odası, Bursa 

Veteriner Hekimler Odası SES Bursa Şubesi katılımı ile “Öfkeliyiz; Çünkü Tükendik; Çünkü Ölüyoruz!” 

başlıklı basın açıklaması yapıldı.  

30 Aralık 2020 Çarşamba “Öfkeliyiz; Çünkü Tükendik; Çünkü Ölüyoruz!” başlıklı elektronik posta basına 

gönderildi.  

31 Aralık 2020 Perşembe üyelere yeni yıl kutlama mesajı gönderildi.  

2 Ocak 2021 Cumartesi Pala: Covıd-19 Ölümlerinde Bursa Belçika'dan Sonra İkinci başlıklı elektronik 

posta basına gönderildi.  

4 Ocak 2021 Pazartesi katsayı muayenehanesi olan üyelere gönderildi.  

5 Ocak 2021 Salı “Konu: Mesleki sorumluluk sigorta primlerinin gider yazılması hakkında” başlıklı 

elektronik posta muayenehanesi olan üyelere gönderildi.  

5 Ocak 2021 Salı İl Sağlık Müdürlüğünün Mevsimsel Grip Aşısı hakkındaki yazısı “Bursa Tabip Odası 

Duyuru” başlıklı elektronik posta ile üyelere gönderildi.  

6 Ocak 2021 Çarşamba TTB İnsan Hakları Kol Toplantısına Dr. Abdullah Karadağ katıldı.  

6 Ocak 2021 Çarşamba “İtalya, İspanya ve ABD, Bursa'nın gerisinde” başlıklı elektronik posta basına 

gönderildi.  

6 Ocak 2021 Çarşamba “Bursa Tabip Odası Basın Açıklamasına Davet” başlıklı elektronik posta basına 

gönderildi.  

7 Ocak 2021 Perşembe Dr. İbrahim Sempek’in annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

8 Ocak 2021 Cuma ''TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır!'' başlıklı 

basın açıklaması yapıldı. 

8 Ocak 2021 Cuma Bursa Tabip Odası Tıp Öğrencileri Komisyonu olarak Boğaziçi Üniversitesi 

öğrencilerine destek olmak amacıyla basın açıklaması yapıldı.  

9 Ocak 2021 Cumartesi TTB Pratisyen Hekimlik Kolu toplantısına Dr. Ayşenur Aydoğan Yentürk katıldı.  

9 Ocak 2021 Cumartesi Batuhan Can Kalın ve Elif Kıy’ın katıldığı COVİD-19 pandemisinin tıp eğitimini 

nasıl etkilediği konulu Sağlık Gündemi Podcasti yayınlandı.  

9 Ocak 2021 Cumartesi “Pandemi, Tıp Eğitimindeki Eşitsizliği Derinleştirdi” başlıklı elektronik posta 

basına gönderildi.  
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10 Ocak 2021 Pazar Moderatörlüğünü Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın yaptığı Prof. Dr. Banu Çakır’ın 

konuşmacı olarak katıldığı “Epidemiyolojik Ölçütlere Göre Pandemi Yönetimi” konulu etkinlik hakkında 

üyelere sms gönderildi. 

11 Ocak 2021 Pazartesi “Bursa'yı Zor Günler Bekliyor!” başlıklı açıklama basına gönderildi.  

11 Ocak 2021 Pazartesi Dr. Nermin Mücahit Ayan’ın eşinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

11 Ocak 2021 Pazartesi işyeri hekimlerine 2021 yılı asgari sözleşme ücretleri gönderildi.  

12 Ocak 2021 Salı İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon toplantısı yapıldı.  

12 Ocak 2021 Salı Moderatörlüğünü Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın yaptığı Prof. Dr. Banu Çakır’ın 

konuşmacı olarak katıldığı “Epidemiyolojik Ölçütlere Göre Pandemi Yönetimi” konulu etkinlik hakkında 

üyelere sms gönderildi.  

12 Ocak 2021 Salı Göbeklitepe E Turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

12 Ocak 2021 Salı Moderatörlüğünü Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın yaptığı Prof.Dr. Banu Çakır’ın konuşmacı 

olarak katıldığı “Epidemiyolojik Ölçütlere Göre Pandemi Yönetimi” konulu etkinlik zoom üzerinden 

yapıldı.  

13 Ocak 2021 Çarşamba Bursa Çevre Platformu toplantısına Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Dr. Güzide 

Elitez ve Dr. Yıldız Konca katıldı. 

14 Ocak 2021 Perşembe “Pandemiden çıkış yolumuz aşı!” başlıklı elektronik posta basına gönderildi.  

14 Ocak 2021 Perşembe TTB Özel Hekimlik Kol toplantısına Prof. Dr. Ergün Çil ve Dr. Ömer Buhşem 

katıldı.  

15 Ocak 2021 Cuma aşı uygulaması hakkında İl Sağlık Müdürü ile yapılan görüşme hakkında üyelere 

sms gönderildi.  

16 Ocak 2021 Cumartesi Kültür ve Sanat Turu çerçevesinde Göbeklitepe E- Turu zoom üzerinden 

yapıldı.  

16 Ocak 2021 Cumartesi “Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye’ye Model Oluyor! Başlıklı açıklama 

basına gönderildi.  

17 Ocak 2021 Pazar Onur Kurulu toplantısı yapıldı. 

18 Ocak 2021 Pazartesi CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın Odamızı ziyaret etti.  

19 Ocak 2021 Salı “'Şükran Sergisi'ne çağrı” başlıklı elektronik posta üyelere gönderildi.  

19 Ocak 2021 Salı TTB “İşyeri Hekimlerinin Durumu ve Tabip Odalarına Üyeliklerinin Sağlanması” 

toplantısına Dr. İlham Üstay, Dr. Mustafa Dönmez, Dr. İlker Boğaç Ulutaş katıldı. 

20 Ocak 2021 Çarşamba Dr. Abdullah Karadağ Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Sezgin Can’ın 

eşini arayarak başsağlığı diledi.  

20 Ocak 2021 Çarşamba Bilinmeyen Yönleriyle Efes E Turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

20 Ocak 2021 Çarşamba Dr. Oya- Dr. Selçuk Söylemez’in annelerinin yaşamını yitirmesi nedeniyle 

üyelere sms gönderildi.  

23 Ocak 2021 Cumartesi Bilinmeyen Yönleri ile Efes Turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

23 Ocak 2021 Cumartesi Bilinmeyen Yönleri ile Efes Sanal Turu gerçekleştirildi.  

23 Ocak 2021 Cumartesi Parantez Sahnesi oyuncularının konuk olduğu podcast yayınlandı.  

23 Ocak 2021 Cumartesi “BTO’DAN NOSTALJİK SÜRPRİZ” Başlıklı açıklama basına gönderildi.  
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24 Ocak 2021 Pazar Parantez Sahnesinin Kafesten Bir Kuş Uçtu... Guguk Kuşu... adlı tiyatro oyunu 

youtube üzerinden tekrar yayınlan ve oyun hakkında üyelere sms gönderildi. 

26 Ocak 2021 Salı SARS-Cov-2 Aşıları konulu STE etkinliği hakkında üyelere sms gönderildi.  

26 Ocak 2021 Salı Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın babasının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

26 Ocak 2021 Salı Yönetim Kurulu üyesi Dr. Serap Şentürk’ün “kadın cinayetlerine dikkat çekmek 

üzere” hazırladığı kayıt sosyal medyada duyuruldu.  

27 Ocak 2021 Çarşamba Nemrut Sanal turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

27 Ocak 2021 Çarşamba muayenehanesi olan üyeler için whatsapp grupları oluşturuldu. 

28 Ocak 2021 Perşembe SARS-Cov-2 Aşıları konulu STE etkinliği hakkında üyelere sms gönderildi.  

28 Ocak 2021 Perşembe Moderatörlüğünü Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’ın yaptığı Prof. Dr. Barbaros 

Oral’ın Konuşmacı olarak katıldığı Sars-COV-2 Aşılar konulu STE etkinliği gerçekleştirildi.   

28 Ocak 2021 Perşembe Dr. Türkan Saylan Tıp Bilimi Ödülü ve Tıp Hizmet Ödülü başlıklı elektronik 

posta üyelere gönderildi.  

30 Ocak 2021 Cumartesi Commagane Nemrut Sanal turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

30 Ocak 2021 Cumartesi “Aşılamada Yaşa Bağlı Takvim Yanlış!” başlıklı elektronik posta basına 

gönderildi.  

30 Ocak 2021 Cumartesi Commagane Nemrut Sanal turu yapıldı. 

1 Şubat 2021 Pazartesi Moderatörlüğünü Melike Baysal’ın yapacağı, Dr. Cavit Işık Yavuz, Adnan Serpen, 

H.Gökhan Özdemir konuşmacı olarak katılacağı Bursa Tabip Odası ve Bursa Veteriner Hekimler Odası 

tarafından ortak olarak düzenlenen Tek Sağlık konulu etkinlik hakkında üyelere sms gönderildi.  

2 Şubat 2021 Salı Dr. Salim Erdal Erdem-Dr. Özgül Akdemir Erdem’in annesinin yaşamını yitirmesi 

nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

2 Şubat 2021 Salı Moderatörlüğünü Melike Baysal’ın yaptığı Dr. Cavit Işık Yavuz, Adnan Serpen, 

H.Gökhan Özdemir konuşmacı olarak katıldığı Bursa Tabip Odası ve Bursa Veteriner Hekimler Odası 

tarafından ortak olarak düzenlenen Tek Sağlık konulu etkinlik yapıldı. 

2 Şubat 2021 Salı Dr. Nurhan – Dr. Nevin Sözdinleyen’in babasının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere 

sms gönderildi.  

2 Şubat 2021 Salı Dr. Altay – Dr. Nermin Türksöz’ün annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

3 Şubat 2021 Çarşamba Afrodisias Sanal turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

3 Şubat 2021 Çarşamba TTB İnsan Hakları Kol toplantısına Dr. Abdullah Karadağ katıldı.  

3 Şubat 2021 Çarşamba Doç. Dr. Alpaslan Türkkan BAOB Dönem sözcülüğü Olağan Aylık Toplantısına 

katıldı.  

4 Şubat 2021 Perşembe geçmiş yıllara ait aidat borcu olan üyelere sms gönderildi.  

5 Şubat 2021 Cuma BAOB tarafından “Boğaziçi Üniversitesi Yalnız Değildir” başlıklı basın açıklaması 

yapıldı.  

5 Şubat 2021 Cuma Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Öğrenci Çalışma Grubu üyeleri Bursa 

Tabip Odası’na bir ziyaret gerçekleştirdi.  

5 Şubat 2021 Cuma 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Pandemi konulu öykü yarışması 

hakkında üyelere sms gönderildi.  
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6 Şubat 2021 Cumartesi Afrodisias Sanal Turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

6 Şubat 2021 Cumartesi Kültür Turları çerçevesinde “Afrodisias Sanal turu” yapıldı.  

6 Şubat 2021 Cumartesi “Alkış İstemiyoruz, Hakkımızı İstiyoruz” başlıklı açıklama basına gönderildi.  

7 Şubat 2021 Pazar Göbekli Tepe Sanal Turu hakkında üyelere sms gönderildi. 

8 Şubat 2021 Pazartesi “SES Bursa Şubesi Başkanı İrfan Açık, Sağlık Emekçilerini sorunlarını ve 
Taleplerini Anlatıyor” başlıklı elektronik posta üyelere gönderildi. 

8 Şubat 2021 Pazartesi BAOB tarafından “Yunuseli Bursalılarındır, Ankara’dan planlanamaz!” konulu 

basın açıklaması yapıldı.  

9 Şubat 2021 Salı Dr. Timur – Dr. Nalan Yıldız’ın babasının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

10 Şubat 2021 Çarşamba Göbeklitepe Sanal Turu hakkında üyelere sms gönderildi. 

10 Şubat 2021 Çarşamba Kültür Turları çerçevesinde yoğun istek üzerine Göbeklitepe sanal turu tekrar 

yapıldı.  

10 Şubat 2021 Çarşamba 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Bursa Dişhekimleri Odası başkanı ile çekim 

yapıldı.  

10 Şubat 2021 Çarşamba Türk İmmünoloji Derneği tarafından düzenlenen Tek Sağlık konulu webinara 

Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan katıldı.  

11 Şubat 2021 Perşembe Özel Hekimlik Komisyon toplantısı hakkında üyelere sms gönderildi.  

11 Şubat 2021 Perşembe Gaziantep Sanal Turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

12 Şubat 2021 Cuma Özel Hekimlik Komisyon toplantısı yapıldı.  

12 Şubat 2021 Cuma “BTO Soruyor Huzurevleri COVİD-19’dan ne kadar etkilendi?” Başlıklı basın 

açıklaması basına gönderildi.  

13 Şubat 2021 Cumartesi Gaziantep Sanal Turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

13 Şubat 2021 Cumartesi Gaziantep Sanal Turu yapıldı.  

13 Şubat 2021 Cumartesi “AŞILA sistemi çöktü, aşılama durdu!” Başlıklı basın açıklaması yapıldı.  

15 Şubat 2021 Pazartesi Tıbbi İngilizce Kursu hakkında üyelere sms gönderildi.   

16 Şubat 2021 Salı TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol toplantısına Dr. Günhur Başıbüyük, Doç. Dr. 

Emel İrgil ve Dr. Güzide Eltiez katıldı. 

16 Şubat 2021 Salı 14 Mart Online Tavla Turnuvası hakkında üyelere sms gönderildi.  

16 Şubat 2021 Salı “Bursa Tabip Odası Üye İlişkileri; Aile Hekimleri, Sağlık Çalışanlarının Sorun ve 
Beklentileri Neler?” başlıklı elektronik posta üyelere gönderildi.  

16 Şubat 2021 Salı “14 Mart Tıp Haftası Online Fotoğraf Sergisi Çağrısı” başlıklı elektronik posta üyelere 

gönderildi.  

17 Şubat 2021 Çarşamba Dr. Mustafa Yalçın’ın yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

17 Şubat 2021 Çarşamba “Olay Gazetesi köşe yazarı Sayın Mustafa Özdal’a cevabımızdır” başlıklı 

elektronik posta basına gönderildi.  

18 Şubat 2021 Perşembe UÜTF Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ile 14 Mart konuşması çekimi yapıldı.  

18 Şubat 2021 Perşembe Dr. Mustafa Yalçın’ın yaşamını yitirmesi ile ilgili “Üzgünüz” başlıklı basın 

açıklaması yapıldı.  
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18 Şubat 2021 Perşembe Dr. Ersan Taşcı İl Ambulans Ücretleri Belirleme Komisyonu toplantısına 

katıldı.  

18 Şubat 2021 Perşembe Homeros-İlyada-Troya Sanal Turu hakkında sms gönderildi.  

19 Şubat 2021 Cuma Onur Kurulu toplantısı yapıldı.  

19 Şubat 2021 Cuma “Cumhurbaşkanlığı Kararının Uygulanması Hakkında” başlıklı elektronik posta 

üyelere gönderildi.  

20 Şubat 2021 Cumartesi Homeros-İlyada-Troya Sanal Turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

20 Şubat 2021 Cumartesi 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Pandemi konulu öykü yarışması 

başvurusu sona erdi.  

20 Şubat 2021 Cumartesi “Gebeler Üçüncü Aydan Sonra Covıd-19 Aşısı Olabilir” başlıklı elektronik 

posta basına gönderildi.  

20 Şubat 2021 Cumartesi Homeros-İlyada-Troya Sanal Turu yapıldı.  

21 Şubat 2021 Pazar TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısına Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Dr. Ömer 

Levent Soydinç katıldı.  

22 Şubat 2021 Pazartesi İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen 

moderatörlüğünü Dr. İlker Boğaç Ulutaş’ın yaptığı, Dr. Gökçen Arkan konuşmacı olarak katıldığı 

“Meslek Hastalıkları süreçlerini konuşuyoruz” konulu etkinlik hakkında üyelere sms gönderildi.  

22 Şubat 2021 Pazartesi “Sağlık Gündemi #8 I Gebelikte Covid-19 Tedavisi ve Teratojenite” başlıklı 

elektronik posta üyelere gönderildi. 

22 Şubat 2021 Pazartesi “Cumhurbaşkanlığı Kararının Uygulanması Hakkında” başlıklı elektronik posta 

üyelere gönderildi.  

23 Şubat 2021 Salı 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Satranç Turnuvası hakkında üyelere 

sms gönderildi.  

24 Şubat 2021 Çarşamba Çevre Ödülü vermek üzere Yenişehir Kirazlıyayla Köyü ziyaret edildi.  

24 Şubat 2021 Çarşamba İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen 

moderatörlüğünü Dr. İlker Boğaç Ulutaş’ın yaptığı, Dr. Gökçen Arkan konuşmacı olarak katıldığı 

“Meslek Hastalıkları süreçlerini konuşuyoruz” konulu etkinlik hakkında üyelere sms gönderildi.  

24 Şubat 2021 Çarşamba İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen 

moderatörlüğünü Dr. İlker Boğaç Ulutaş’ın yaptığı, Dr. Gökçen Arkan konuşmacı olarak katıldığı 

“Meslek Hastalıkları süreçlerini konuşuyoruz” konulu etkinlik yapıldı.  

25 Şubat 2021 Perşembe Sinema Akşamları hakkında üyelere sms gönderildi.  

25 Şubat 2021 Perşembe “Bursa Tabip Odası Çevre Ödülü Kirazlıyayla köylülerine verildi” başlıklı 

elektronik posta basına gönderildi.  

26 Şubat 2021 Cuma 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde yapılacak Satranç ve Tavla Turnuvası hakkında 

üyelere sms gönderildi.  

27 Şubat 2021 Cumartesi Sinema Akşamları hakkında üyelere sms gönderildi.  

27 Şubat 2021 Cumartesi Dr. Güzide Elitez’in moderatörlüğünü yaptığı sinema akşamları etkinliğinde 

Dr. Aslı Aktümen ‘Her’ (Aşk) filminin çözümlemesini yaptı.  

27 Şubat 2021 Cumartesi 'Hekimler Söylüyor’ Eğitime Işık Oluyor” başlıklı elektronik posta üyelere 

gönderildi. 
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1 Mart 2021 Pazartesi 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Moderatörlüğünü Dr. Ömer Levent Soydinç’in 

yaptığı, konuşmacı olarak Dr. Serkan Çelik, Dr. Serdar Dalkılıç, Dr. Emrah Yatkın’ın katıldığı Avrupa’da 

Pandemi konulu etkinlik hakkında üyelere sms gönderildi.   

1 Mart 2021 Pazartesi “Uzm. Dr. Özlem Kaya ‘Hekimler Söylüyor’ Projesi'nin Benzersiz Hikayesini 

Anlatıyor” başlıklı elektronik posta üyelere gönderildi.  

2 Mart 2021 Salı 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Moderatörlüğünü Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’ın 

yaptığı Prof. Dr. Ahmet Saltık’ın konuşmacı olarak katıldığı “1.Yıl Biterken Salgını Yönetebildik mi? 

İmdat EPİDEMİYOLOJİ ve SOSYAL DEVLET!” konulu etkinlik hakkında üyelere sms gönderildi.   

3 Mart 2021 Çarşamba “14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri başlıyor” başlıklı elektronik posta üyelere 

gönderildi.  

3 Mart 2021 Çarşamba meslekte 50. Yılını dolduran üyelerimiz odaya davet edildi.   

3 Mart 2021 Çarşamba 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Moderatörlüğünü Dr. Ömer Levent Soydinç’in 

yaptığı, konuşmacı olarak Dr. Serkan Çelik, Dr. Serdar Dalkılıç, Dr. Emrah Yatkın’ın katıldığı Avrupa’da 

Pandemi konulu etkinlik hakkında üyelere sms gönderildi.   

3 Mart 2021 Çarşamba 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Moderatörlüğünü Dr. Ömer Levent Soydinç’in 

yaptığı, konuşmacı olarak Dr. Serkan Çelik, Dr. Serdar Dalkılıç, Dr. Emrah Yatkın’ın katıldığı Avrupa’da 

Pandemi konulu etkinlik yapıldı.  

5 Mart 2021 Cuma Moderatörlüğünü Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’ın yaptığı Prof.Dr. Ahmet Saltık’ın 

konuşmacı olarak katıldığı “1.Yıl Biterken Salgını Yönetebildik mi? İmdat EPİDEMİYOLOJİ ve SOSYAL 

DEVLET!” konulu panel hakkında üyelere sms gönderildi.   

5 Mart 2021 Cuma 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Moderatörlüğünü Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’ın 

yaptığı Prof. Dr. Ahmet Saltık’ın konuşmacı olarak katıldığı “1.Yıl Biterken Salgını Yönetebildik mi? 

İmdat EPİDEMİYOLOJİ ve SOSYAL DEVLET!” konulu panel youtube kanalından canlı olarak yapıldı.  

5 Mart 2021 Cuma Dr. Mehmet Ali Cantürk’ün kızının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

6 Mart 2021 Cumartesi ‘Kraliçe Shakespeare’ ile özel bir 8 Mart Anması başlıklı elektronik posta 

üyelere gönderildi.  

7 Mart 2021 Pazar “100 Vakadan 89’u Açıklanmıyor” başlıklı elektronik posta basına gönderildi.  

7 Mart 2021 Pazar Hipokrat ve Galen’nin İzinde Bergama, Kos, Epidauros Sanal turu hakkında üyelere 

sms gönderildi. 

8 Mart – 14 Mart 2021 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Tavla Turnuvası yapıldı.  

8 Mart 2021 Pazartesi BAOB tarafından düzenlenen Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yapılan 

basın açıklamasına Dr. Ayşenur Yentürk, Dr. Günhur Başıbüyük katıldı.  

8 Mart 2021 Pazartesi Bursa Barosu tarafından önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güzide 

Elitez’e Güçlü Kadın Başarı Ödülü verildi. Ödül törenine Dr. Çetin Tor ve Saliha Dülger katıldı.  

8 Mart 2021 Pazartesi Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Sanatçı Hekimler Sergisi 

hakkında üyelere sms gönderildi.  

8 Mart 2021 Pazartesi 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Parantez Sahnesi Kuva-yi Milliye Tiyatro 

Gösterimi youtube kanalında yayınlandı.   

8 Mart 2021 Pazartesi 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Sanatçı Hekimler Sergisi web sayfası üzerinden 

sanal olarak yayınlandı.  

8 Mart 2021 Pazartesi 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tavla turnuvası ve 

Parantez Sahnesi Kuva-yi Milliye Tiyatro Gösterimi hakkında sms gönderildi.  
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8 Mart 2021 Pazartesi Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

8 Mart 2021 Pazartesi “Kraliçe Shakespeare Sahne Alıyor” başlıklı elektronik posta üyelere gönderildi.  

9 Mart 2021 Salı Hipokrat ve Galen’nin İzinde Bergama, Kos, Epidauros Sanal turu hakkında üyelere 

sms gönderildi.  

9 Mart 2021 Salı 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Hipokrat ve Galen’nin İzinde Bergama, Kos, 

Epidauros Sanal turu yapıldı.  

9 Mart 2021 Salı Moderatörlüğünü Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın yaptığı, Mustafa Sönmez’in konuşmacı 

olarak katıldığı Pandemide Bozulan Sağlık Ekonomisi konulu panel hakkında üyelere sms gönderildi.  

10 Mart 2021 Çarşamba Moderatörlüğünü Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın yaptığı, Mustafa Sönmez’in 

konuşmacı olarak katıldığı Pandemide Bozulan Sağlık Ekonomisi konulu panel hakkında üyelere sms 

gönderildi.  

10 Mart 2021 Çarşamba 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Moderatörlüğünü Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın 

yaptığı, Mustafa Sönmez’in konuşmacı olarak katıldığı Pandemide Bozulan Sağlık Ekonomisi konulu 

panel yapıldı, youtube üzerinden canlı olarak yayınlandı.  

10 Mart 2021 Çarşamba 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Pandemi konulu Öykü 

Yarışmasının sonucu açıklandı.  

11 Mart 2021 Perşembe Moderatörlüğünü Dr. Eriş Bilaloğlu’nun yaptığı, Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, Doç. 

Dr. Osman Elbek, ve Prof. Dr. Özlem Azap’ın konuşmacı olarak katıldığı “1. Yılında Covid-19 Pandemisi”  

konulu panel hakkında üyelere sms gönderildi.   

11 Mart 2021 Perşembe 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Moderatörlüğünü Dr. Eriş Bilaloğlu’nun 

yaptığı, Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, Doç. Dr. Osman Elbek, ve Prof. Dr. Özlem Azap’ın konuşmacı olarak 

katıldığı “1. Yılında Covid-19 Pandemisi” konulu panel yapıldı, youtube üzerinden canlı olarak 

yayınlandı.  

11 Mart 2021 Perşembe Deva Partisi 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.  

11 Mart 2021 Perşembe meslekte 60.yılını dolduran Dr. Hikmet Tez’e plaketini Doç. Dr. Alpaslan 

Türkkan ve Dr. Ömer Levent Soydinç evinde ziyaret ederek takdim etti.  

11 Mart 2021 Perşembe Dr. Osman Şen’in annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

12 Mart 2021 Cuma Meslekte 30. Yılını dolduran meslektaşlarımız için zoom üzerinden plaket töreni 

yapıldı.  

12 Mart 2021 Cuma Nilüfer Belediyesi tarafından pandemi nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları 

anısına yapılan parkın açılışına katıldık.  

12 Mart 2021 Cuma 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Dr. Kenan Ergus’un sunuculuğunu yaptığı Dr. 

Hüsamettin Olgun, Dr. Betül Yazıcı ve Dr. Metin Tekcan’ın şiirlerini okudukları “Şiir Dinletisi Podcasti” 

yayınlandı.  

12 Mart 2021 Cuma Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Yönetim Kurulu Odamızı ziyaret etti.  

12 Mart 2021 Cuma “14 Mart Tıp Bayramı Çelenk Töreni” başlıklı elektronik posta üyelere gönderildi.  

12 Mart 2021 Cuma Tıp Bayramı Şiir Dinletisi hakkında üyelere sms gönderildi. 

12 Mart 2021 Cuma Tıp Bayramı Töreni hakkında üyelere sms gönderildi. 

12 Mart 2021 Cuma 30.yıl plaket töreni hakkında üyelere sms gönderildi.  

12 Mart 2021 Cuma 40. Yıl plaket töreni hakkında sms gönderildi.  
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13 Mart 2021 Cumartesi Meslekte 40. Yılını dolduran meslektaşlarımız için zoom üzerinden plaket 

töreni yapıldı  

13-14 Mart 2021 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Satranç Turnuvası yapıldı.  

13 Mart 2021 Cumartesi Tıp Bayramı Töreni hakkında üyelere sms gönderildi.  

13 Mart 2021 Cumartesi 40. Yıl plaket töreni hakkında sms gönderildi.  

14 Mart 2021 Pazar 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anıtına Çelenk Sunma, Saygı Duruşu ve 

İstiklal Marşı töreni yapıldı.  

14 Mart 2021 Pazar 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Kutlama Toplantısı youtube üzerinden yayınlandı.  

14 Mart 2021 Pazar 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Müzik Dinletisi youtube üzerinden yayınlandı.  

14 Mart 2021 Pazar Tıp Bayramı Müzik Dinletisi hakkında üyelere sms gönderildi.  

14 Mart 2021 Perşembe Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Pandemi ile yaşamak” konulu 

panele Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Dr. Güzide Elitez konuşmacı olarak katıldı.  

15 Mart 2021 Pazartesi Vergi Denetim Kurulu 14 Mart nedeniyle Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.   

15 Mart 2021 Pazartesi “Merkez Bankası özelleştirildi” başlıklı haber basına gönderildi.  

15 Mart 2021 Pazartesi Şair Hekimler Bursa Tabip Odası Geleneksel Şiir Dinletisinde Buluştu 

16 Mart 2021 Salı “Bu hızla gidersek aşılama 1 buçuk yıl daha sürer!” başlıklı haber basına gönderildi.  

16 Mart 2021 Salı “Dünya Tabipleri Birliği Online Eğitim Platformu” başlıklı elektronik posta üyelere 

gönderildi.  

17 Mart 2021 Çarşamba “Çin’den fazla Wuhan’ımız oldu!” Başlıklı elektronik posta üyelere gönderildi.  

19 Mart 2021 Cuma Doğu Karadeniz Yaylaları Sanal Turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

19 Mart 2021 Cuma “Afetlere hazırlıklı olmak için gönüllülük artmalı” başlıklı elektronik posta basına 

gönderildi.  

19 Mart 2021 Cuma 'Hamlet'in Bütün Ölüleri' Oyununa Davetlisiniz! Başlıklı elektronik posta üyelere 

gönderildi.  

20 Mart 2021 Cumartesi Doğu Karadeniz Yaylaları Sanal Turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

20 Mart 2021 Cumartesi Doğu Karadeniz Yaylaları sanal turu yapıldı. 

21 Mart 2021 Pazar Nilüfer Kent Tiyatrosunun sağlık çalışanları için sahneleyeceği Hamletin Bütün 

Ölüleri adlı oyun hakkında üyelere sms gönderildi.  

21 Mart 2021 Pazar Bursa Tabip Odası Asistan Hekim Komisyon toplantısı Dr. Pınar Akarsu, Dr. Doğu 

Turna, Dr. Onur Evren, Dr. Muhsin Güllü ve Dr. Eylem Yentürk’ün katılımıyla yapıldı.  

21 Mart 2021 Pazartesi “İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE DOKUNMAYIN!” başlıklı elektronik posta basına 

gönderildi.  

22 Mart 2021 Pazartesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan AS TV’de Satırbaşı adlı 

programa konuk oldu.  

22 Mart 2021 Pazartesi Petek Bozkaya Bina Yöneticiliği Olağan Genel Kurul toplantısına kiracı Bülent 

Kabacan katıldı.  

22 Mart 2021 Pazartesi Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Karadağ’ın yaptığı, Doç. Dr. Aslı Görek 

Dilektaşlı ve Uzm. Dr. Tülay Bulut’un konuşmacı olarak katıldığı “Türkiye’de ve Bursa’da Tüberküloz” 

konulu STE etkinliği hakkında üyelere sms gönderildi.  
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23 Mart 2021 Salı TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı, toplantıya Dr. Abdullah 

Karadağ, Dr. Ayşenur Aydoğan Yentürk ve Dr. Ezgi Özkurt katıldı.  

23 Mart 2021 Salı Dr. Güllü Özdemir’in oğlunun yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

23 Mart 2021 Salı “Üyelik aidatları hakkında bilgilendirme” başlıklı elektronik posta üyelere gönderildi.  

23 Mart 2021 Salı “Dünya Tüberküloz Gününde Türkiye'de ve Bursa'da Tüberküloz” başlıklı elektronik 

posta üyelere gönderildi.  

24 Mart 2021 Çarşamba Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Karadağ’ın yaptığı, Doç. Dr. Aslı Görek 

Dilektaşlı ve Uzm. Dr. Tülay Bulut’un konuşmacı olarak katıldığı “Türkiye’de ve Bursa’da Tüberküloz” 

konulu STE etkinliği hakkında üyelere sms gönderildi.  

24 Mart 2021 Çarşamba Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Karadağ’ın yaptığı, Doç. Dr. Aslı Görek 

Dilektaşlı ve Uzm. Dr. Tülay Bulut’un konuşmacı olarak katıldığı “Türkiye’de ve Bursa’da Tüberküloz” 

konulu STE etkinliği yapıldı.  

24 Mart 2021 Çarşamba Nilüfer Kent Tiyatrosunun sağlık çalışanları için sahneleyeceği Hamletin Bütün 

Ölüleri adlı oyun hakkında üyelere sms gönderildi.  

24 Mart 2021 Çarşamba “1 Yıllık Kira İle 16 Bin ASM İnşa Edilebilir!” başlıklı elektronik posta basına 

gönderildi.   

24 Mart 2021 Çarşamba “Günümüzde Radyolojik Kontrast Ajanlar &...” başlıklı elektronik posta üyelere 

gönderildi.  

25 Mart 2021 Perşembe Sürekli Tıp Eğitimi Komisyon toplantısı yapıldı.  

25 Mart 2021 Perşembe “Pandemi, Tüberküloz’a bağlı ölümleri artırabilir!” başlıklı elektronik posta 

üyelere gönderildi.  

26 Mart 2021 Cuma Zeugma Sanal Turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

26 Mart 2021 Cuma Nilüfer Kent Tiyatrosu Hamletin Bütün Ölüleri adlı oyunu sağlık çalışanları için 

sahneledi. 

27 Mart 2021 Cumartesi Zeugma Sanal Turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

27 Mart 2021 Cumartesi Zeugma Sanal Turu yapıldı. 

27 Mart 2021 Cumartesi TTB 1.Basamak Sağlık Sempozyumu ile ilgili toplantıya Doç. Dr. Alpaslan 

Türkkan katıldı.  

29 Mart 2021 Pazartesi Laik Demokrat Eğitim Platformu toplantısına Dr. Abdullah Karadağ katıldı.  

30 Mart 2021 Salı Bursa Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon toplantısı yapıldı.  

31 Mart 2021 Çarşamba Sagalassos Sanal Turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

31 Mart 2021 Çarşamba Doç. Dr. Alpaslan Türkkan 1 Mayıs düzenleme komitesi toplantısına katıldı.  

1 Nisan 2021 Perşembe COVİD -19 pandemisinde kaybettiğimiz hekim ve sağlık çalışanlarını anma 

günü nedeniyle yapılacak basın açıklaması hakkında üyelere sms gönderildi.   

1 Nisan 2021 Perşembe COVİD -19 pandemisinde kaybettiğimiz hekim ve sağlık çalışanlarını anma 

günü nedeniyle basın açıklaması yapıldı.  

1 Nisan 2021 Perşembe “COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık Çalışanlarını Anıyoruz” 

başlıklı elektronik posta basına gönderildi.  

2 Nisan 2021 Cuma “Bursa’da COVID-19 vakalarının önlen(e)meyen yükselişi!” başlıklı elektronik posta 

basına gönderildi. 

2 Nisan 2021 Cuma Nilüfer Belediyesi 9.000 maske gönderdi.  
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3 Nisan 2021 Cumartesi “COVID-19 Geçiren Çocuklar Kontrole Götürülmeli” başlıklı” elektronik posta 

basına gönderildi.  

3 Nisan 2021 Cumartesi Sagalassos Sanal Turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

3 Nisan 2021 Cumartesi Sagalassos Sanal Turu yapıldı.  

3 Nisan 2021 Cumartesi Doç. Dr. Alpaslan Türkkan Bursamuhalif’de canlı yayına katıldı.  

5 Nisan 2021 Pazartesi Disiplin Soruşturması bilgilendirme toplantısı yapıldı.  

5 Nisan 2021 Pazartesi Doç. Dr. Alpaslan Türkkan “Onkoday”da Güzin Abraş’ın konuğu olduğu  

5 Nisan 2021 Pazartesi 2018 yılına ait aidat borcu olan toplam 87 kişi aranmaya başladı.  

5 Nisan 2021 Pazartesi “Sağlık Gündemi #13 Çocuklarda COVID-19 Hastalığı ve Tedavisi Prof. Dr. 

Mustafa Hacımustafaoğlu Uzm. Dr. Cansu Turan” başlıklı elektronik posta basına gönderildi.  

6 Nisan 2021 Salı “Mesleki sorumluluk tazminatları hakkında” başlıklı elektronik posta üyelere 

gönderildi.  

6 Nisan 2021 Salı “Hekimlerin zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırması hakkındaki yazı” başlıklı 

elektronik posta basına gönderildi. 

6 Nisan 2021 Salı “Sağlık Personeli Aşı Programı Hakkındaki Yazı” başlıklı elektronik posta basına 

gönderildi. 

6 Nisan 2021 Salı “Hekimler Arasında İntihar Davranışları Anketi” başlıklı elektronik posta basına 
gönderildi. 

8 Nisan 2021 Perşembe Tıbbi İngilizce Kursu hakkında üyelere sms gönderildi.  

9 Nisan 2021 Cuma Onur Kurulu toplantısı yapıldı.  

9 Nisan 2021 Cuma Bursa Tabip Odası, Medyaya Basın Meslek İlkeleri’ni hatırlattı! 

9 Nisan 2021 Cuma Dr. Mustafa Yalçın’ın intiharı ile ilgili basında yer alan haberler hakkında Basın 

Konseyine yapılan şikâyet ile ilgili gelişmeler hakkında üyelere sms gönderildi.  

13 Nisan 2021 Salı Bursa Aile Hekimliği Derneği yeni yönetim kurulunu ziyaret ettik.  

14 Nisan 2021 Çarşamba BAOB toplantısına Doç. Dr. Alpaslan Türkkan katıldı.  

14 Nisan 2021 Çarşamba Tıbbi İngilizce Kursu başladı.  

14 Nisan 2021 Çarşamba Tıbbi İngilizce Kursu hakkında üyelere sms gönderildi. 

14 Nisan 2021 Çarşamba “Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz!” başlıklı elektronik posta basına 
gönderildi. 

15 Nisan 2021 Perşembe Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz, Ölümleri Durdurun! Sloganıyla “En Az 

Dört Haftalık Tam Kapanma Şart!” başlıklı basın toplantısı yapıldı.  

15 Nisan 2021 Perşembe Perge Side Aspendos sanal turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

15 Nisan 2021 Perşembe Covid 19 nedeniyle fiziksel ortamdaki faaliyetlerimizi 26 Nisana kadar 

ertelediğimizi bildiren sms üyelere gönderildi.  

15 Nisan 2021 Perşembe “Sorumluluk Vatandaşta Değil İktidardadır!” başlıklı ebülten basına 
gönderildi.  

16 Nisan 2021 Cuma Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü ve Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü 

nedeniyle “Sağlıkta artan baskı ve şiddete karşı mücadelemiz devam ediyor” başlıklı basın açıklaması 

yapıldı.  

16 Nisan 2021 Cuma özel hastanede görev yapan hekimlere sms gönderilerek toplantı çağrısı yapıldı.  



 

 

306 

16 Nisan 2021 Cuma Basın Yüksek Kurulu tarafından ceza verilen basın kuruluşları hakkında üyelere 

sms gönderildi. 

16 Nisan 2021 Cuma Dr. Sait-Dr. Füsun Uysal’ın babalarının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.    

16 Nisan 2021 Cuma “Sağlıkta artan baskı ve şiddete karşı mücadelemiz devam ediyor” başlıklı ebülten 
basına gönderildi 

17 Nisan 2021 Cumartesi Perge Side Aspendos sanal turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

17 Nisan 2021 Cumartesi Perge Side Aspendos E Turu yapıldı.  

17 Nisan 2021 Cumartesi Dr. Saffet Uzuntepe’nin kızı, Dr. İsmail Aksu’nun eşi Dr. Çiğdem Aksu’nun 

yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

18 Nisan 2021 Pazar Özel Hastane hekimleri toplantısı yapıldı.  

19 Nisan 2021 Pazartesi Sağlık Gündemi #14 Türk Müziğinin ‘Hafızası’ Dr. Murat Derin’in Müzik 
Yolculuğu” başlıklı ebülten basına gönderildi 

20 Nisan 2021 Salı Dr. Mümin- Dr. Hasan Orhan’ın annelerinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere 

sms gönderildi.  

20 Nisan 2021 Salı “Aşılama ciddiyetle sürdürülmeli” başlıklı ebülten üyelere gönderildi.  

21 Nisan 2021 Çarşamba Tıbbi İngilizce Kursu yapıldı.  

21 Nisan 2021 Çarşamba İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon toplantısı yapıldı.  

21 Nisan 2021 Çarşamba Dr. Turgay Göncü’nün annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

23 Nisan 2021 Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle üyelere kutlama mesajı gönderildi.   

27 Nisan 2021 Salı Tıbbi İngilizce Kursu hakkında üyelere sms gönderildi.  

28 Nisan 2021 Çarşamba Doç. Dr. Dane Ediger’in konuşmacı olarak katılacağı “Dünya Astım Gününde 

Güncel Astım Tedavisi” konulu STE etkinliği hakkında üyelere sms gönderildi.  

28 Nisan 2021 Çarşamba Tıbbi İngilizce Kursu yapıldı.  

28 Nisan 2021 Çarşamba Sürekli Tıp Eğitimi yayını Klinik Pratikte Nefrolojik Hastalıklara Yaklaşım kitabı 

yayınlandı.  

28 Nisan 2021 Salı “28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü” başlıklı ebülten üyelere gönderildi.  

29 Nisan 2021 Perşembe Mardin Sanal turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

29 Nisan 2021 Perşembe 1 Mayıs ile ilgili basın açıklamasına Dr. Abdullah Karadağ katıldı.  

29 Nisan 2021 Perşembe Bursa Tabip Odasının da bileşeni olduğu BAOB tarafından SOYKIRIM İDDİASI 

ASILSIZDIR, ASLA KABUL EDİLEMEZ! başlıklı basın açıklaması yapıldı.  

30 Nisan 2021 Cuma Mardin Sanal turu hakkında üyelere sms gönderildi. 

30 Nisan 2021 Cuma Mardin Sanal Turu yapıldı.  

30 Nisan 2021 Cuma “TAM KAPANMA MI?” başlıklı basın açıklaması basına gönderildi.  

1 Mayıs 2021 Cumartesi Doç. Dr. Dane Ediger’i konuşmacı olarak katıldığı “Dünya Astım Gününde 

Güncel Astım Tedavisi” konulu STE yapıldı.  

1 Mayıs 2021 Cumartesi üyelere 1 Mayıs kutlama mesajı gönderildi. 

1 Mayıs 2021 Cumartesi Dr. Hamdi Sarıışık’ın babasının vefat etmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

5 Mayıs 2021 Çarşamba Tıbbi İngilizce Kursu hakkında üyelere sms gönderildi. 
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5 Mayıs 2021 Çarşamba TTB İnsan Hakları Kol toplantısına Dr. Abdullah Karadağ katıldı.  

5 Mayıs 2021 Çarşamba Tıbbi İngilizce Kursu yapıldı. 

6 Mayıs 2021 Perşembe 2018 yılına ait aidat borcu olan üyelere Hukuk Bürosu aracılığı ile posta 

gönderildi.  

7 Mayıs 2021 Cuma Hekimce Bakış’ın 101.sayısı yayımlandı.  

13 Mayıs 2021 Perşembe Mardin 2 Sanal Turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

13 Mayıs 2021 Perşembe Bayram nedeniyle üyelere kutlama mesajı gönderildi.  

14 Mayıs 2021 Cuma Mardin 2 Sanal Turu yapıldı.  

16 Mayıs 2021 Pazar Dr. Yelda Ertürk’ün annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

17 Mayıs 2021 Pazartesi Sağlık Gündemi #16 BTO, Sürekli Tıp Eğitimi’yle Hekimlerin Yanında başlıklı 
haber bülteni basına gönderildi.  

17 Mayıs 2021 Pazartesi Dr. Hakan Borsbay’ın annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

17 Mayıs 2021 Pazartesi BTO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen 

moderatörlüğünü Dr. İlham Üstay’ın yapacağı, konuşmacı olarak Av.Onur Ödiker (İş Hukuku ve Bilişim 

Hukuku Bilirkişisi) ve Emin Pehlevan’ın (Yazılım Koordinatörü) katılacağı “İBYS Sağlık Gözetimi Veri 

Setleri ve Hukuksal Boyutu” konulu etkinlik hakkında üyelere sms gönderildi. 

18 Mayıs 2021 Salı Bursa Tabip Odası, TMMOB, DİSK Güney Marmara Bölge Temsilciliği, KESK Bursa 

Şubeler Platformu, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali 

Müşavirler Odası tarafından düzenlenen “Filistin Halkı İsrail İle Askeri, Ticari, Diplomatik Tüm İlişkilerin 

Kesilmesiyle Desteklenir” başlıklı basın açıklamasına Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ve Prof. Dr. Kayıhan Pala 

katıldı.  

18 Mayıs 2021 Salı BTO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen 

moderatörlüğünü Dr. İlham Üstay’ın yaptığı, konuşmacı olarak Av.Onur Ödiker (İş Hukuku ve Bilişim 

Hukuku Bilirkişisi) ve Emin Pehlevan’ın (Yazılım Koordinatörü) katıldığı “İBYS Sağlık Gözetimi Veri Setleri 

ve Hukuksal Boyutu” konulu etkinlik yapıldı.  

18 Mayıs 2021 Salı Tıbbi İngilizce Kursu hakkında üyelere sms gönderildi.  

19 Mayıs 2021 Çarşamba Tıbbi İngilizce Kursu yapıldı. 

19 Mayıs 2021 Çarşamba Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

24 Mayıs 2021 Pazartesi “Mevsimlik Tarım İşçilerinin Koşulları İyileştirilmelidir!” başlıklı basın bülteni 
basına gönderildi.  

24 Mayıs 2021 Pazartesi Dr. Nuri Uzunalioğlu’nun yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

24 Mayıs 2021 Pazartesi 2020 yılına ait aidat borcu olan üyelere sms gönderildi.  

26 Mayıs 2021 Çarşamba Tıbbi İngilizce Kursu için sms gönderildi.  

27 Mayıs 2021 Cumartesi Hatay Sanal Turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

27 Mayıs 2021 Çarşamba Tıbbi İngilizce Kursu yapıldı. 

29 Mayıs 2021 Cumartesi Hatay Sanal Turu yapıldı. 

29 Mayıs 2021 Cumartesi Hatay Sanal Turu hakkında üyelere sms gönderildi.  
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29 Mayıs 2021 Cumartesi “Dr. Kamil Furtun’u saygıyla anıyoruz” başlıklı açıklama basına gönderildi.  

29-30 Mayıs 2021 TTB Tıp Öğrencileri Kolu tarafından Ankara’da düzenlenen Bahar Okuluna Eray Kılıç, 

Elif Bilgiç, Emel Nur Kaban, Bilge Kaan Abay katıldı.  

30 Mayıs 2021 Pazar TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol toplantısına Dr. Günhur Başıbüyük katıldı.  

30 Mayıs 2021 Pazar “Sağlıkta şiddet durmuyor, durdurulmuyor!” başlıklı açıklama basına gönderildi.  

31 Mayıs 2021 Pazartesi “Veteriner Hekimlik Mesleğini Seçerken Bilinmesi Gerekenler!” başlıklı basın 
bülteni basına gönderildi.  

31 Mayıs 2021 Pazartesi Dr. Ali – Dr. Sirem Aydınlar’ın annelerinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere 

sms gönderildi.  

31 Mayıs 2021 Pazartesi Dr. Murat Dutipek’in annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

2 Haziran 2021 Çarşamba Tıbbi İngilizce Kursu için sms gönderildi.  

2 Haziran 2021 Çarşamba Prof. Dr. Necdet Karlı’nın konuşmacı olarak katıldığı ALS’li hastaların 

Yönetimi konulu STE etkinliği hakkında üyelere sms gönderildi.  

2 Haziran 2021 Çarşamba Tıbbi İngilizce Kursunun iptali le ilgili üyelere sms gönderildi.  

4 Haziran 2021 Cuma Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından düzenlenen Prof. Dr. Necdet Karlı’nın 

konuşmacı olarak katıldığı “ALS’li Hastaların Yönetimi” konulu STE etkinliği hakkında üyelere sms 

gönderildi.  

4 Haziran 2021 Cuma Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından düzenlenen Prof. Dr. Necdet Karlı’nın 

konuşmacı olarak katıldığı “ALS’li Hastaların Yönetimi” konulu STE yapıldı.   

7 Haziran 2021 Pazartesi “Dört Odadan Önemli Çevre Açıklaması” başlıklı açıklama basına gönderildi.  

7 Haziran 2021 Pazartesi Dünya Çevre Günü nedeniyle Bursa Tabip Odası, Bursa Eczacı Odası, Bursa 

Dişhekimleri Odası, Bursa Veteriner Hekimler Odası tarafından ortaklaşa “Bu Şekilde Üretmeye Ve 

Tüketmeye Devam Edemezsiniz!” başlıklı basın açıklaması yapıldı.  

7 Haziran 2021 Pazartesi “Veteriner Hekimlik Mesleğini Seçerken Bilinmesi Gerekenler!” başlıklı basın 
bülteni basına gönderildi.  

8 Haziran 2021 Salı Sürekli Tıp Eğitimi Komisyon toplantısı yapıldı.  

8 Haziran 2021 Salı Dr. Esin Güney Kocabaş’ın (Dr. Egemen Kocabaş’ın eşi, Dr. Nilüfer Güney 

Şengezer’in kardeşi) yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.   

9 Haziran 2021 Çarşamba Büyük Kongre Delegeleri ile TTB Büyük Kongresi öncesi değerlendirme 

toplantısı yapıldı.  

9 Haziran 2021 Çarşamba “Hekimlerden Covid-19 Anıları Kitabı” başlıklı elektronik posta üyelere 
gönderildi.   

9 Haziran 2021 Çarşamba Hekimlerden Covid-19 Anıları Kitabı hakkında üyelere sms gönderildi.  

14 Haziran 2021 Pazartesi aidat yapılandırması hakkında üyelere sms gönderildi.  

16 Haziran 2021 Çarşamba Karacabey’de yer alan Mevsimlik Tarım İşçileri yaşam alanları ziyaret edildi.  

18 Haziran 2021 Cuma “ASM’ler plansızlığın kurbanı oluyor” başlıklı açıklama basına gönderildi. 

18 Haziran 2021 Cuma Küba Sanal turu hakkında üyelere sms gönderildi.  

18 Haziran 2021 Cuma “ASM’ler plansızlığın kurbanı oluyor” başlıklı açıklama basına gönderildi. 

19 Haziran 2021 Cumartesi Dr. Çetin Tor posterinin açılışı yapıldı.  

19 Haziran 2021 Cumartesi Küba Sanal Turu yapıldı.  
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19 Haziran 2021 Cumartesi Saliha Dülger’e 25. Yıl plaketi verildi.  

21 Haziran 2021 Pazartesi Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet törenine Doç. Dr. Alpaslan 

Türkkan katıldı ve dereceye giren öğrencilere plaket verildi.  

22 Haziran 2021 Salı aidat yapılandırması hakkında üyelere sms gönderildi.  

22 Haziran 2021 Salı  “Eczacılık Mesleğini Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?” başlıklı elektronik posta 
üyelere gönderildi.  

22 Haziran 2021 Salı “aidat alacaklarının yapılandırılması” başlıklı elektronik posta 2020 yılına ait aidat 
borcu olan üyelere gönderildi.   

22 Haziran 2021 Salı “Bursa Tabip Odası Olağan Genel Kurulu” başlıklı elektronik posta üyelere 
gönderildi.  

22 Haziran 2021 Salı DİSK, KESK, TMMOB, ve Bursa Tabip Odası tarafından düzenlenen “HDP’ye yapılan 

saldırı, demokrasiye, eşitliğe, özgürlüğe, kardeşliğe düşman olanların saldırısıdır“ başlıklı basın 

açıklamasına Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ve Dr. Ayşenur Yentürk katıldı.   

23 Haziran 2021 Çarşamba Dr. Adnan Bıyıklı’nın annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

25 Haziran 2021 Cuma Dr. Ahmet Gökşimşek’in yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

25 Haziran 2021 Cuma Bursa Tabip Odası Olağan Ara Genel Kurulu hakkında üyelere sms gönderildi.  

25 Haziran 2021 Cuma Dr. Özyıl Öztürk Sarıkaya’nın konuşmacı olarak katıldığı Bağımlılıkta Kişilik 

Özellikleri ve Aile Dinamiklerinin Rolü konulu STE etkinliği hakkında üyelere sms gönderildi.  

26 Haziran 2021 Cumartesi Dr. Ayşe Nurdan Özen’in annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere 

sms gönderildi.  

26 Haziran 2021 Cumartesi Moderatörlüğünü Dr. Cem Yalçın’ın yaptığı, Dr. Özyıl Öztürk Sarıkaya’nın 

konuşmacı olarak katıldığı “Bağımlılıkta Kişilik Özellikleri ve Aile Dinamiklerinin Rolü” konulu STE yapıldı. 

26 Haziran 2021 Cumartesi Bursa Tabip Odası Olağan Ara Genel Kurulu yapıldı.  

28 Haziran 2021 Salı “Diş Hekimliği Mesleğini Seçerken Bilinmesi Gerekenler” başlıklı elektronik posta 
üyelere gönderildi.  

29 Haziran 2021 Salı Onur Kurulu toplantısı yapıldı.  

2 Temmuz 2021 Cuma Bursa Tabip Odası büyük Kongre Delegeleri Anıtkabir’i ziyaret etti.  

3 Temmuz 2021 Cumartesi Ankara’da düzenlenen TTB 73.Büyük Kongresine Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, 

Dr. Abdullah Karadağ, delegeler, Dr. Çetin Tor, Dr. Güzide Elitez, Dr. Bülent Aslanhan, Dr. Kenan Ergus, 

Dr. Levent Tufan Kumaş, Dr. Yaşar Çelik, Dr. Alper Tunga Türkbayrak ve Dr. Halil Alper Akın katıldı.  

6 Temmuz 2021 Salı “Hastalıkları Yüzde 61’i Zoonoz!” başlıklı elektronik posta basına gönderildi.   

6 Temmuz 2021 Salı BAOB Genel Kuruluna Dr. Çetin Tor katıldı.  

9 Temmuz 2021 Cuma Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu, Klinik Pratikte Endokrinolojik 

ve Metabolik Hastalıklara Yaklaşım isimli yeni kitabı yayınlandı. 

10 Temmuz 2021 Cumartesi “Maskeden Kurtulmak İçin Aşı Şart!” başlıklı elektronik posta basına 
gönderildi.  

11 Temmuz 2021 Pazar Dr. Oktay Turan’ın yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

14 Temmuz 2021 Çarşamba Aile Hekimlerini Baskıyla Susturmaya Dönük, Neredeyse Keyfi İşten Atma 

ve Ücret Kaybına Yol Açacak Mevcut Haklarını Kısıtlayacak Yönetmeliği Kabul etmiyoruz başlıklı basın 

açıklaması SES ile birlikte yapıldı. 
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15 Temmuz 2021 Perşembe “Aile Hekimlerini Susturmaya Çalışıyorlar” başlıklı elektronik posta basına 
gönderildi.   

20 Temmuz 2021 Salı üyelere Bayram Kutlama mesajı göndertildi.  

22 Temmuz 2021 Perşembe Dr. Hasan Hüseyin Özman’ın yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.    

23 Temmuz 2021 Perşembe Dr. Hasan Hüseyin Özman’ın cenaze törenine çelenk gönderildi.  

26 Temmuz 2021 Pazartesi İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon toplantısı yapıldı.  

26 Temmuz 2021 Pazartesi "Tedirgin Olma Aşı OL Kamu Spotu!” başlıklı elektronik posta basına 
gönderildi.  

30 Temmuz 2021 Cuma Burs fonuna katkı sağlayan bağışçılara teşekkür yazısı gönderildi.  

2 Ağustos 2021 Pazartesi " Sağlık Gündemi Podcasti 21. bölümüyle yayında!” Başlıklı elektronik posta 
basına gönderildi. 

2 Ağustos 2021 Pazartesi Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu başlıklı elektronik posta 
üyelere gönderildi.  

3 Ağustos 2021 Salı “Marmara Denizi Çevre Çalışma Grubu” tarafından düzenlenen “Müsilaj 

Konusunda Neler Yapılabilir Toplantısına” Doç.Dr. Alpaslan Türkkan katıldı. 

3 Ağustos 2021 Salı Dr. Orhan Erkan’ın annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

4 Ağustos 2021 Çarşamba geçmiş yıllara ait aidat borcu olan üyelere sms gönderilerek kanundan 

yararlanmaları için hatırlatma yapıldı.  

5 Ağustos 2021 Pazar Asistan Hekim Komisyonu toplantısı yapıldı.  

6 Ağustos 2021 Cuma Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) heyeti, 6 Ağustos’ta, Bursa 

Tabip Odası’na konuk oldu. Heyeti, BTO Genel Sekreteri Dr. Ömer Levent Soydinç, Yönetim Kurulu 

Üyeleri Dr. Abdullah Karadağ ve Dr. Yücel Bender ile beraber Büyük Kongre Delegesi Dr. Alper Akın 

ağırladı. 

6 Ağustos 2021 Cuma BTO Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu toplantısı hakkında 

üyelere sms gönderildi.  

6 Ağustos 2021 Cuma " Aşı olmak istemeyenlere yaptırım uygulanmalı mı?” Başlıklı elektronik posta 
basına gönderildi. 

9 Ağustos 2021 Pazartesi Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu toplantısı yapıldı. 

9 Ağustos 2021 Pazartesi Dr. Saliha Taşkın ile Dr. Burhanettin Alkan’ın babalarının yaşamını yitirmesi 

nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

9 Ağustos 2021 Pazartesi Yunuseli Havaalanı Yangınla Mücadele Üssü Olsun! Başlıklı elektronik posta 
basına gönderildi. 

10 Ağustos 2021 Salı Bursa Barosu, Bursa Tabip Odası, TMMOB Bursa İKK, KESK, Nilüfer Kent Konseyi, 

Doğader ve Bursa Çevre Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı ve Yunuseli Havaalanı’nın 

yangınla mücadele üssü olarak kullanılması talep edildi. Basın Açıklamasına Prof. Dr. Kayıhan Pala 

katıldı.  

12 Ağustos 2021 Perşembe “TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu Yaz Kampı” başlıklı elektronik 
posta üyelere gönderildi.  

13 Ağustos 2021 Cuma Bursa Tabip Odası olarak aile hekimlerinin yanındayız konulu sms üyelere 

gönderildi.  



 

 

311 

13 Ağustos 2021 Cuma Aile Hekimlerinin Yanındayız başlıklı elektronik posta basına ve üyelere 
gönderildi.  

16 Ağustos 2021 Pazartesi Bursa Tabip Odası olarak aile hekimlerinin yanındayız konulu sms üyelere 

gönderildi.  

18 Ağustos 2021 Çarşamba Onur Kurulu toplantısı yapıldı. 

19 Ağustos 2021 Perşembe Dr. Özgür İlici’nin babasının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi  

21 Ağustos 2021 Cumartesi “Pandemide alınan kilolar nasıl verilecek?” başlıklı elektronik posta basına 
gönderildi. 

23 Ağustos 2021 Pazartesi Dr. Cenk Aşkalli’nin babasının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

24 Ağustos 2021 Salı Prof. Dr. Murat Civaner’in oğlunun cenaze törenine çelenk gönderildi.   

24 Ağustos 2021 Salı Dr. Kamuran Fatura’nın cenaze törenine çelenk gönderildi. Başsağlığı ilanı 

yayımlandı.  

24 Ağustos 2021 Salı Dr. Kamuran Fatura’nın yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi  

25 Ağustos 2021 Çarşamba aile hekimlerinin 27 Ağustos’ta yapacağı iş bırakma eylemi ile ilgili üyelere 

destek mesajı gönderildi.  

27 Ağustos 2021 Cuma Dr. Hakan Güven’in annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

28-29-30 Ağustos 2021 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu Kampına Dr. Gurbet Yokuş ve Dr. 

Onur Evren katıldı.  

30 Ağustos 2021 Pazartesi Zafer Bayramı nedeniyle üyelere kutlama sms i gönderildi.  

1 Eylül 2021 Çarşamba Dünya Barış günü etkinliğine katıldık.  

3 Eylül 2021 Cuma HASUDER iş birliği ile moderatörlüğünü HASUDER Başkanı Prof. Dr. Bülent Kılıç’ın 

yaptığı, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Koordinatörü Dr. Ümit Şahin’in 

konuşmacı olarak katıldığı “Halk Sağlığı Açısından İklim Krizi” konulu etkinlik hakkında üyelere sms 

gönderildi.    

4 Eylül 2021 Cumartesi İzmir’de düzenlenen TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu toplantısına 

Yönetim Kurulu üyesi Dr. Abdullah Karadağ katıldı.  

4 Eylül 2021 Cumartesi “En Zayıf Japonya, en kilolu ABD” başlıklı elektronik posta basına gönderildi.  

4 Eylül 2021 Cumartesi “En Zayıf Japonya, en kilolu ABD” başlıklı elektronik posta basına gönderildi.  

6 Eylül 2021 Pazartesi HASUDER iş birliği ile moderatörlüğünü HASUDER Başkanı Prof. Dr. Bülent 

Kılıç’ın yaptığı, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Koordinatörü Dr. Ümit 

Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı “Halk Sağlığı Açısından İklim Krizi” konulu etkinlik yapıldı.   

6 Eylül 2021 Pazartesi HASUDER iş birliği ile moderatörlüğünü HASUDER Başkanı Prof. Dr. Bülent 

Kılıç’ın yaptığı, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Koordinatörü Dr. Ümit 

Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı “Halk Sağlığı Açısından İklim Krizi” konulu etkinlik hakkında üyelere 

sms gönderildi.    
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7 Eylül 2021 Salı “Obezite ve Diyabetle İlgili merak edilenler” başlıklı elektronik posta basına gönderildi.   

9 Eylül 2021 Perşembe “21 Yüzyılın en büyük sağlık tehdidi” başlıklı elektronik postası basına 
gönderildi.  

10 Eylül 2021 Cuma Prof.Dr. Ahmet Hamdi Aytekin’in yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

10 Eylül 2021 Cuma Dr. İbrahim Denizkıran’ın annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

12 Eylül 2021 Pazar “Hekimler Rahatsız” başlıklı basın açıklaması yapıldı.  

12 Eylül 2021 Pazar Bursa Tabip Odası Başkanlarından Prof. Dr. A. Hamdi Aytekin’in cenaze törenine 

katıldık.  

12 Eylül 2021 Pazar Hekimler Rahatsız” başlıklı elektronik posta basına gönderildi.  

13 Eylül 2021 Pazartesi Nilüfer Kent Konseyi 20. Olağan Genel Kuruluna Dr. Ömer Levent Soydinç 

katıldı.  

14 Eylül 2021 Salı Covid-19 Aşıları Line TV canlı yayını hakkında üyelere sms gönderildi.  

15 Eylül 2021 Çarşamba Line TV’de yayınlanacak Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu, Prof. Dr. Emel 

Yılmaz ve Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın konuk olarak katıldığı COVID-19 AŞILARI: Bursa’nın Bilim İnsanları 

tüm soruları yanıtlayacak” adlı program hakkında üyelere sms gönderildi.  

15 Eylül 2021 Çarşamba Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu, Prof. Dr. Emel Yılmaz ve Prof. Dr. Kayıhan 

Pala’nın konuk olarak katıldığı COVID-19 AŞILARI: Bursa’nın Bilim İnsanları tüm soruları yanıtlayacak” 

adlı program Line TV’de yayınlandı.  

17 Eylül 2021 Cuma Aile Hekimliği Komisyonu toplantısı hakkında üyelere sms gönderildi.  

21 Eylül 2021 Salı Moderatörlüğünü Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’ın yaptığı, Prof. Dr. Mustafa Bakar’ın 

konuşmacı olarak katıldığı “Alzheimer hastalığı tanı ve tedavisindeki gelişmeler” konulu etkinlik yapıldı.   

17 Eylül 2021 Cuma TTB tarafından hazırlanan “Hekimlerin Ücretler, Çalışma Koşulları ve Sağlıkta 

Şiddet Konularında Görüşleri Anketi” hakkında üyelere sms gönderildi.  

17 Eylül 2021 Cuma “Dr. Bülent Fidansoy Resim Sergisine Davet” başlıklı elektronik posta üyelere 
gönderildi. 

18 Eylül 2021 Cumartesi “Suçlu Karşısındaki Hekim Değildir!” başlıklı elektronik posta basına 
gönderildi.  

18 Eylül 2021 Cumartesi Bursa Eczacı Odası Genel Kuruluna Doç. Dr. Alpaslan Türkkan katıldı, etkinliğe 

çelenk gönderildi.  

20 Eylül 2021 Pazartesi Moderatörlüğünü Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’ın yapacağı Prof. Dr. Mustafa 

Bakar’ın konuşmacı olarak katılacağı “Alzheimer Hastalığı Tanı ve Tedavisindeki Gelişmeler” konulu 

etkinlik hakkında üyelere sms gönderildi.  

21 Eylül 2021 Salı Dr. Bülent Fidansoy’un resim sergisine çiçek gönderildi.  

21 Eylül 2021 Salı Moderatörlüğünü Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’ın yapacağı Prof. Dr. Mustafa Bakar’ın 

konuşmacı olarak katılacağı “Alzheimer Hastalığı Tanı ve Tedavisindeki Gelişmeler” konulu etkinlik 

hakkında üyelere sms gönderildi. 22 Eylül 2021 Çarşamba Sürekli Tıp Eğitim Komisyon toplantısı 

yapıldı. 

22 Eylül 2021 Çarşamba “Aşılar sayesinde büyük zafer kazandık” başlıklı elektronik posta basına 
gönderildi.  

23 Eylül 2021 Perşembe Aile Hekimliği Komisyon toplantısı yapıldı.  
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23 Eylül 2021 Perşembe “BEBEKLERİN AŞILANMASINA DAİR AÇIKLAMA!” başlıklı elektronik posta 
basına gönderildi.  

24 Eylül 2021 Cuma “Türkiye’de 70 yaş üzeri nüfusun yüzde 11’i Alzheimer hastası” başlıklı elektronik 
posta basına gönderildi.  

26 Eylül 2021 Pazar TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, 

Dr. Ömer Levent Soydinç ve Dr. Ayşenur Yentürk katıldı.   

27 Eylül 2021 Pazartesi TTB tarafından düzenlenen Av. Veysi Eski, Av. Gülseren Yoleri ve Dr. Canan 

Korkmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı “Cezaevlerinde COVID-19 Salgın Sürecinde Yaşanan Hak İhlalleri” 

konulu etkinliğe Dr. Abdullah Karadağ katıldı.  

27 Eylül 2021 Pazartesi Bursa’da yaşanan koku sorunu ile ilgili Doğader, Nilüfer Kent Konseyi, TMMOB 

Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesinin katılımıyla 

bir toplantı düzenlendi ve toplantıya Doç. Dr. Alpaslan Türkkan katıldı.  

27 Eylül 2021 Pazartesi BTO Felsefe Konferansları çerçevesinde Moderatörlüğünü Dr. Yelda Ertürk ve 

Prof. Dr. İbrahim Hızalan’ın yaptığı, konuşmacı olarak Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı 

Sinan Özbek’in katıldığı “Irkçılık Konusuna Teorik Bakış” konulu etkinlik hakkında üyelere sms 

gönderildi.   

27 Eylül 2021 Pazartesi Dr. Abdullah Küçükalp’in babasının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

27 Eylül 2021 Pazartesi BTO Felsefe Konferansları çerçevesinde Moderatörlüğünü Dr. Yelda Ertürk ve 

Prof. Dr. İbrahim Hızalan’ın yaptığı, konuşmacı olarak Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı 

Sinan Özbek’in katıldığı “Irkçılık Konusuna Teorik Bakış” konulu etkinlik yapıldı.  

28 Eylül 2021 Salı Prof. Dr. Ebru Yalçın (Kedilerde ve Köpeklerde Kuduzun Klinik Belirtileri ve Korunma 

Yöntemleri) ve Doç. Dr. Esra Kazak’ın (İnsanda Kuduz, Korunma ve Aşılar)k onuşmacı olarak katıldığı, 

moderatörlüğünü Melike Baysal ve Alper Altay’ın yaptığı Dünya Kuduz Günü etkinliği hakkında üyelere 

sms gönderildi.  

28 Eylül 2021 Salı Dünya Kuduz Günü nedeniyle Bursa Tabip Odası, Bursa Eczacı Odası, Bursa 

Dişhekimleri Odası ve Bursa Veteriner Hekimler Odası olarak ortak basın açıklaması yapıldı.  

28 Eylül 2021 Salı Prof. Dr. Ebru Yalçın (Kedilerde ve Köpeklerde Kuduzun Klinik Belirtileri ve Korunma 

Yöntemleri) ve Doç. Dr. Esra Kazak’ın (İnsanda Kuduz, Korunma ve Aşılar) konuşmacı olarak katıldığı, 

moderatörlüğünü Melike Baysal ve Alper Altay’ın yaptığı Dünya Kuduz Günü etkinliği Tek Sağlık 

kapsamında yapıldı.  

29 Eylül 2021 Çarşamba 10 Ekim etkinliği hakkında düzenlenen toplantıya Dr. Abdullah Karadağ ve Dr. 

Çetin Tor katıldı.  

29 Eylül 2021 Çarşamba geçmiş yıllara ait aidat borcu olan üyelere sms gönderilerek 7326 sayılı 

kanundan yararlanmak için son tarihin 30 Eylül olduğu hatırlatıldı.  

29 Eylül 2021 Çarşamba Prof. Dr. Gürayten Özyurt’un yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

29 Eylül 2021 Çarşamba “TEK SAĞLIK PLATFORMU 1 YAŞINDA” başlıklı elektronik posta basına 
gönderildi.  

1 Ekim 2021 Cuma “Tüm hekimler kendi çalışma sağlığı ve hakları için adım adım yükseltilecek bir 

eylemlilik sürecinde mücadeleye hazırdır” konulu basın açıklamasına Dr. Ömer Levent Soydinç katıldı.  

1 Ekim 2021 Cuma Moderatörlüğünü Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın yaptığı, Prof. Dr. Şükrü Hatun’un 

konuşmacı olarak katıldığı Yoksulluk ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri konulu etkinlik hakkında üyelere 

sms gönderildi.  
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2 Ekim 2021 Cumartesi Bursa Barosu genel kuruluna çelenk gönderildi.  

4 Ekim 2021 Pazartesi Moderatörlüğünü Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın yaptığı, Prof. Dr. Şükrü Hatun’un 

konuşmacı olarak katıldığı Yoksulluk ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri konulu etkinlik hakkında üyelere 

sms gönderildi.  

4 Ekim 2021 Pazartesi Moderatörlüğünü Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın yaptığı, Prof. Dr. Şükrü Hatun’un 

konuşmacı olarak katıldığı Yoksulluk ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri konulu etkinlik yapıldı.  

5 Ekim 2021 Salı Salı Aile Hekimliği Komisyon toplantısı yapıldı. 

5 Ekim 2021 Salı İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon toplantısı yapıldı.  

7 Ekim 2021 Perşembe Özel Medical Park Hastanesi ziyaret edildi. Etkinliğe Dr. Ömer Levent Soydinç 

ve Dr. Abdullah Karadağ katıldı.  

7 Ekim 2021 Perşembe Bursa Eczacı Odası yeni yönetim kurulu ziyaret edildi.  

8 Ekim 2021 Cuma MHRS randevu sisteminde hastalara 5 dakika ayrılması ile ilgili sms üyelere 

gönderildi. 

8 Ekim 2021 Cuma Dr. Emel Gürcüoğlu’nun annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

12 Ekim 2021 Salı Burs Komisyonu toplantısı yapıldı.  

12 Ekim 2021 Salı Prof. Dr. Şehsuvar Gökgöz’ün konuşmacı olarak katıldığı Meme Kanseri konulu STE 

etkinliği hakkında üyelere sms gönderildi.   

13 Ekim 2021 Çarşamba Prof. Dr. Şehsuvar Gökgöz’ün konuşmacı olarak katıldığı Meme Kanseri konulu 

STE etkinliği yapıldı.  

13 Ekim 2021 Çarşamba Mevsimlik Tarım İşçileri Yaşam Koşulları Değerlendirme Raporu BAOB 

bileşenlerine, tabip odalarına ve TTB’ye gönderildi.   

13 Ekim 2021 Çarşamba Prof. Dr. Şehsuvar Gökgöz’ün konuşmacı olarak katıldığı Meme Kanseri konulu 

STE etkinliği hakkında üyelere sms gönderildi.   

14 Ekim 2021 Perşembe Önceki Yıllarda Risk Grubunda Olduğu İçin Grip Aşısı Devlet Tarafından 

Ücretsiz  Karşılanan Vatandaşlarımız, Bu Sene Grip Aşılarına Neden Ücretsiz Ulaşamıyor?” başlıklı basın 

açıklaması yapıldı.  

14 Ekim 2021 Perşembe TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, TMMOB Kimya Mühendisleri 

Odası Bursa Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından yapılan “Daha İyi 

Üretim, Daha İyi Beslenme, Daha İyi Bir Çevre ve Daha İyi Bir Yaşam Mümkün” başlıklı basın 

açıklamasına Doç. Dr. Alpaslan Türkkan katıldı.  

15 Ekim 2021 Cuma Diyarbakır’da görülen Dr. Şeyhmus Gökalp duruşmasına Doç. Dr. Alpaslan 

Türkkan, Dr. Ömer Levent Soydinç, Dr. Abdullah Karadağ, Dr. Alper Tunga Türkbayrak, Dr. Güzide 

Elitez, Dr. Bülent Aslanhan katıldı.  

15 Ekim 2021 Cuma Dr. Serhat Gençdoğan’ın babasının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

18 Ekim 2021 Pazartesi TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol toplantısına Doç. Dr. Emel İrgil, Dr. 

Yıldız Konca, Dr. Ayşenur Aydoğan Yentürk katıldı.  

19 Ekim 2021 Salı TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Yürütmesi toplantısına Dr. İlham Üstay, Dr. 

İlker Boğaç Ulutaş, Dr. Ebru Sargın Koca ve Dr. Nermin Mücahit Ayan katıldı.   

20 Ekim 2021 Çarşamba Dr. İsmet Korur’un kızının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

20 Ekim 2021 Çarşamba Sürekli Tıp Eğitimi Komisyon toplantısı yapıldı.  
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20 Ekim 2021 Çarşamba “5 Dakikada hekimlik olmaz” konulu basın açıklaması yapıldı.  

20 Ekim 2021 Çarşamba “5 Dakika Dayatması Halkın Sağlığını Tehdit Ediyor” başlıklı elektronik posta 
basına gönderildi.  

21 Ekim 2021 Perşembe TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Onur Naci Karahancı Dr. Kazım Doğan 

Eroğulları Dr. Alican Bahadır’ın katılımıyla Onkoloji Hastanesi hekimleri ziyaret edildi. 

21 Ekim 2021 Perşembe Dr. Serbülent Orhaner’in ağabeyinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

22 Ekim 2021 Cuma TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Onur Naci Karahancı, Dr. Kazım Doğan 

Eroğulları’nın katılımıyla Gemlik Devlet Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi, Özel Medicabil Hastanesi 

ve Özel Medicana Hastanesi ziyaret edildi.  

22 Ekim 2021 Cuma Hekimce Bakış dergisinin 102.sayısı yayınlandı.  

23 Ekim 2021 Cumartesi Çağdaş Eğitim Kooperatifi Genel Kuruluna Dr. Çetin Tor katıldı ve genel kurula 

çelenk gönderildi.  

23-24 Ekim 2021 Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi 21. Genel Kuruluna Dr. Ömer Levent Soydinç katıldı. 

Genel Kurula çelenk gönderildi.  

23 Ekim 2021 Cumartesi Dr. Tuğçe Sadıkoğlu’nun yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

24 Ekim 2021 Pazar İstanbul Tabip Odasında düzenlenen Marmara Bölge Tabip Odaları Toplantısına Dr. 

Abdullah Karadağ katıldı. 

24 Ekim 2021 Pazar Sağlık Gündemi’nde eylem çağrısı: Emek Bizim Söz Bizim başlıklı elektronik posta 
üyelere gönderildi.  

25 Ekim 2021 Pazartesi Asistan hekim Rümeysa Şen’in trafik kazası sonucunda yaşamını yitirmesi 

nedeniyle yapılacak Anma ve Basın Açıklaması çağrısı hakkında üyelere sms gönderildi.  

25 Ekim 2021 Pazartesi “Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı’nın gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz!” 
başlıklı elektronik posta basına gönderildi.  

25 Ekim 2021 Pazartesi “Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı’nın gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz!” 

başlıklı basın açıklaması yapıldı.  

25 Ekim 2021 Pazartesi “Yorgun hekim, uykusuz hekim, tükenmiş hekim sağlığa zararlıdır!” başlıklı 

basın açıklaması yapıldı. 

25 Ekim 2021 Pazartesi “Kaza Değil Cinayet” başlıklı elektronik posta basına gönderildi.  

25 Ekim 2021 Pazartesi “Dr. Rumeysa Şen İsyanımızda Yaşıyor başlıklı elektronik posta basına ve 
üyelere gönderildi.  

26 Ekim 2021 Salı Covıd-19 Meslek Hastalığı Yasası İstiyoruz! başlıklı elektronik posta üyelere 
gönderildi 

26 Ekim 2021 Salı “Yarın Saat 12.30'daki Basın Açıklamamıza Davetlisiniz” başlıklı elektronik posta 
basına gönderildi. 

26 Ekim 2021 Salı COVİD-19’un meslek hastalığı sayılması talebimiz ile ilgili yapacağımız basın 

açıklaması hakkında üyelere sms gönderildi.   

27 Ekim 2021 Çarşamba Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 

sağlık çalışanlarının anısına yapılan Varlığınız Sağlığımız anıtının açılışına Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ve 

Prof. Dr. Kayıhan Pala katıldı.  

27 Ekim 2021 Çarşamba “COVID-19 Meslek Hastalığı Yasası ve her yıla 120 gün Yıpranma Payı 

İSTİYORUZ” konulu basın açıklaması yapıldı.  

28 Ekim 2021 Perşembe Cumhuriyet Yürüyüşü hakkında üyelere çağrı smsi gönderildi.  
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29 Ekim 2021 Cuma Cumhuriyet Yürüyüşüne katıldık.  

29 Ekim 2021 Cuma Bursa Barosu ve Bursa Veteriner Hekimleri Odasının Cumhuriyet Yemeğine çelenk 

gönderildi ve telgraf çekildi.  

29 Ekim 2021 Cuma Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı üyelere gönderildi.  

30 Ekim 2021 Cumartesi Bursa Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasının Cumhuriyet Yemeğine Dr. 

Ersan Taşcı katıldı. 

30 Ekim 2021 Çarşamba Sağlık Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen kahvaltı 

etkinliğine Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Abdullah 

Karadağ katıldı.  

1 Kasım 2021 Pazartesi Moderatörlüğünü Dr. Cem Yalçın’ın yaptığı Prof. Dr. Aslı Sarandöl’ün 

konuşmacı olarak katıldığı “İntihar (Özkıyım) ve Önlenmesi” konulu STE hakkında üyelere sms 

gönderildi.  

1 Kasım 2021 Pazartesi “Hekimlere 7200 Ek Gösterge DERHAL VERİLMELİDİR” başlıklı elektronik posta 
basına ve üyelere gönderildi.  

1 Kasım 2021 Pazartesi “3 Kasım Dünya Tek Sağlık Günü” başlıklı elektronik posta basına gönderildi.  

2 Kasım 2021 Salı Emekliliğe de Yansıyacak yaşanabilir temel ödeme İSTİYORUZ 

Hekimlere 7200 Ek Gösterge DERHAL VERİLMELİDİR konulu basın açıklaması hakkında üyelere sms 

gönderildi.  

3 Kasım 2021 Çarşamba Emekliliğe de Yansıyacak yaşanabilir temel ödeme İSTİYORUZ 

Hekimlere 7200 Ek Gösterge DERHAL VERİLMELİDİR konulu basın açıklaması yapıldı.  

3 Kasım 2021 Çarşamba Bursa sağlık meslek odalarının oluşturduğu Tek Sağlık Platformu tarafından 3 

Kasım Dünya Tek Sağlık Günü'nde basın açıklaması yapıldı.  

3 Kasım 2021 Çarşamba Moderatörlüğünü Dr. Cem Yalçın’ın yaptığı Prof. Dr. Aslı Sarandöl’ün 

konuşmacı olarak katıldığı “İntihar (Özkıyım) ve Önlenmesi” konulu STE yapıldı.  

3 Kasım 2021 Çarşamba Moderatörlüğünü Dr. Cem Yalçın’ın yaptığı Prof. Dr. Aslı Sarandöl’ün 

konuşmacı olarak katıldığı “İntihar (Özkıyım) ve Önlenmesi” konulu STE hakkında üyelere sms 

gönderildi.  

3 Kasım 2021 Çarşamba Bursa sağlık meslek odalarının oluşturduğu Tek Sağlık Platformu tarafından 

düzenlenen Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz (İklim Krizinde Neredeyiz, Nereye Gidiyoruz?), Gökçe Coşkun 

(Yaban Hayatı, Önemi ve İnsan İlişkisi) konuşmacı olarak katıldığı moderatörlüğünü Melike Baysal ve 

Alper Altay’ın yaptığı etkinlik yapıldı.  

3 Kasım 2021 Çarşamba “Hekimler 7200 Ek Gösterge İstiyor!” başlıklı elektronik posta basına 
gönderildi.  

4 Kasım 2021 Perşembe Onur Kurulu toplantısı yapıldı.  

4 Kasım 2021 Perşembe Dr. Feyyaz Alpargun’un annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

5 Kasım 2021 Cuma İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen moderatörlüğünü 

Dr. Umut Sert’in yaptığı Dyt. Gözdem İphar’ın konuşmacı olarak katıldığı “Çalışma Koşullarına Uygun 

Beslenme” konulu etkinlik hakkında üyelere sms gönderildi.  

5 Kasım 2021 Cuma Dr. Ferhat Yaman’ın kardeşinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  
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5 Kasım 2021 Cuma İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen Moderatörlüğünü 

Dr. Umut Sert’in yaptığı Dyt. Gözdem İphar’ın konuşmacı olarak katıldığı “Çalışma Koşullarına Uygun 

Beslenme” konulu etkinlik yapıldı. (187 izleme) 

10 Kasım 2021 Çarşamba Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

11 Kasım 2021 Perşembe “Güvenli, Sağlıklı Çalışma Alanları İstiyoruz” başlıklı basın açıklaması yapıldı. 

11 Kasım 2021 Perşembe [BASIN BÜLTENİ] Güvenli ve sağlıklı çalışma alanları istiyoruz! Başlıklı 

elektronik posta basına gönderildi.  

11 Kasım 2021 Perşembe Çağdaş Eğitim Kooperatifi yeni Yönetim Kurulu ziyaret edildi.  

11 Kasım 2021 Perşembe TTB Mali İşler Toplantısına Dr. Yücel Bender katıldı. 

13 Kasım 2021 Cumartesi 2020-2021 yıllarında meslekte 30.,40., 50. ve 60. Yılını dolduran 

meslektaşlarımız için pandemi nedeniyle yapılamayan plaket töreni düzenlendi.  

14 Kasım 2021 Pazar Dr. Vacide Akalp’in yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

15 Kasım 2021 Pazartesi Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kol toplantısına Dr. Seçkin Kara 

katıldı.   

18 Kasım 2021 Perşembe “Dr. Aynur Dağdemir’i anıyoruz, Sağlıkta şiddete karşı etkin yasa güvenli 

işyerleri İSTİYORUZ” ” başlıklı basın açıklaması hakkında üyelere sms gönderildi.  

19 Kasım 2021 Cuma “Dr. Aynur Dağdemir’i anıyoruz, Sağlıkta şiddete karşı etkin yasa güvenli işyerleri 

İSTİYORUZ” ” başlıklı basın açıklaması hakkında üyelere sms gönderildi.  

19 Kasım 2021 Cuma Prof. Dr. Nami Başer’in konuşmacı olarak katıldığı Prof. Dr. İbrahim Hızalan’ın 

modertörlüğünü yaptığı Felsefe Ne İşe Yarar? Konulu etkinlik hakkında üyelere sms gönderildi.  

19 Kasım 2021 Cuma Dr. Ayhan Tetik’in babasının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

19 Kasım 2021 Cuma Sağlıkta şiddete karşı etkin yasa ve güvenli işyerleri İSTİYORUZ başlıklı elektronik 

posta basına ve üyelere gönderildi.   

19 Kasım 2021 Cuma Diyarbakır’da yapılan Dr. Şeyhmus Gökalp duruşmasına Yönetim Kurulu üyesi Dr. 

Abdullah Karadağ, Büyük Kongre Delegeleri Dr. Güzide Elitez, Dr. Bülent Aslanhan ve Dr. Levent Tufan 

Kumaş katıldı.  

19 Kasım 2021 Cuma “Dr. Aynur Dağdemir’i anıyoruz, Sağlıkta şiddete karşı etkin yasa güvenli işyerleri 

İSTİYORUZ” ” başlıklı basın açıklaması yapıldı.  

20 Kasım 2021 Cumartesi Prof. Dr. Nami Başer’in konuşmacı olarak katıldığı Prof. Dr. İbrahim Hızalan’ın 

modertörlüğünü yaptığı Felsefe Ne İşe Yarar? Konulu etkinlik hakkında üyelere sms gönderildi.  

20 Kasım 2021 Cumartesi Prof. Dr. Nami Başer’in konuşmacı olarak katıldığı Prof. Dr. İbrahim Hızalan’ın 

modertörlüğünü yaptığı Felsefe Ne İşe Yarar? Konulu etkinlik yapıldı.  

20-21 Kasım 2021 TTB Tıp Öğrencileri Kolu tarafından İstanbul’da düzenlenen Güz Okulu ve GYK 

toplantısına Eray Kılıç katıldı. 

22 Kasım 2021 Pazartesi Beyaz Yürüyüş Bursa Programına Davetlisiniz başlıklı elektronik posta 

üyelere gönderildi. 24 Kasım 2021 Çarşamba “Bu Sağlık Sistemi İflas Etmiştir” “sağlık hizmetlerinin 

toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmesini İSTİYORUZ” başlıklı basın açıklaması yapıldı.  

23 Kasım 2021 Salı  [BASIN DAVETİ - YARIN] SAĞLIK SİSTEMİ İFLAS ETMİŞTİR! Başlıklı elektronik posta 
basına gönderildi.  

24 Kasım 2021 Çarşamba Beyaz Yürüyüş 25 Kasım etkinlikleri hakkında üyelere sms gönderildi.  
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24 Kasım 2021 Çarşamba Taleplerimiz Sizin İçin, Bizim İçin, Hepimiz İçin... başlıklı elektronik posta 
basına gönderildi. 

24 Kasım 2021 Çarşamba [BASIN DAVETİ - YARIN] BEYAZ YÜRÜYÜŞ BURSA'DA Başlıklı elektronik posta 
basına gönderildi.  

25 Kasım 2021 Perşembe Beyaz Yürüyüş çerçevesinde Bursa’ya gelen heyet İl Sağlık Müdürlüğü 

önünde karşılandı ve basın açıklaması düzenlendi.  

25 Kasım 2021 Perşembe Beyaz Yürüyüş çerçevesinde Bursa’ya gelen heyet ile Bursa Çekirge Devlet 

Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi ziyaret edildi.  

25 Kasım 2021 Perşembe Beyaz Yürüyüş çerçevesinde Bursa’ya gelen heyet in katılımıyla Emek Bizim 

Söz Bizim Söyleşisi yapıldı Line TV’de canlı olarak yayınlandı.  

25 Kasım 2021 Perşembe Bursa Tabip Odası – İntern Hekim Buluşması gerçekleştirildi.   

25 Kasım 2021 Perşembe Dr. Serpil Sarıgöl’ün eşinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

25 Kasım 2021 Perşembe İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen 

moderatörlüğünü Dr. İsmail Hüseyin’in yaptığı Dr. Gökçen Arkan Demirel’in konuşmacı olarak katıldığı 

Özel Politika Gerektiren Gruplar ve Çalışma Şartlarındaki Düzenlemeler konulu etkinlik hakkında sms 

gönderildi.  

25 Kasım 2021 Perşembe [BASIN DAVETİ - YARIN] BEYAZ YÜRÜYÜŞ BURSA'DA Başlıklı elektronik posta 
basına gönderildi. 

26 Kasım 2021 Cuma İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen 

moderatörlüğünü Dr. İsmail Hüseyin’in yaptığı Dr. Gökçen Arkan Demirel’in konuşmacı olarak katıldığı 

Özel Politika Gerektiren Gruplar ve Çalışma Şartlarındaki Düzenlemeler konulu etkinlik hakkında sms 

gönderildi.  

26 Kasım 2021 Cuma İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen 

moderatörlüğünü Dr. İsmail Hüseyin’in yaptığı Dr. Gökçen Arkan Demirel’in konuşmacı olarak katıldığı 

Özel Politika Gerektiren Gruplar ve Çalışma Şartlarındaki Düzenlemeler konulu etkinlik yapıldı.  

27 Kasım 2021 Cumartesi Bursa Tabip Odası olarak Ankara’da düzenlenen Beyaz Forum’a katıldık.  

29 Kasım 2021 Pazartesi XXVII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK) başlıklı elektronik posta asistan 
hekimlere gönderdi. 

29 Kasım 2021 Pazartesi [DUYURU] YILBAŞI KARS-ERZURUM TURU başlıklı elektronik posta üyelere 
gönderildi.  

29 Kasım 2021 Pazartesi 2021 yılı aidat borcu olan üyelere sms gönderildi.  

30 Kasım 2021 Salı Düş Patikası tarafından düzenlenen Yılbaşı Kars Erzurum turu hakkında üyelere sms 

gönderildi.  

1 Aralık 2021 Çarşamba Dr. Semra Kıbrıs’ın annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.   

1 Aralık 2021 Çarşamba “AİLE HEKİMLİĞİ CEZA YÖNETMELİĞİ İPTAL EDİLSİN” başlıklı elektronik posta 
aile hekimlerine gönderildi. 

2 Aralık 2021 Perşembe Prof. Dr. Hamdi Aytekin ve Halk Sağlığı Sempozyumu hakkında üyelere sms 

gönderildi.  

3 Aralık 2021 Cuma Prof. Dr. Hamdi Aytekin ve Halk Sağlığı Sempozyumu hakkında üyelere sms 

gönderildi.  

4 Aralık 2021 Cumartesi Prof. Dr. Hamdi Aytekin ve Halk Sağlığı Sempozyumu yapıldı.  
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4 Aralık 2021 Cumartesi İzmir’de yapılacak Ceza Yönetmeliği Geri Çekilsin mitingine Dr. Abdullah 

Karadağ katıldı. 

5 Aralık 2021 Pazar İzmir’de düzenlenen TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme toplantısına Dr. Abdullah 

Karadağ katıldı.  

6 Aralık 2021 Pazartesi geçmiş yıllara ait aidat borcu olan üyelere sms gönderildi.  

7 Aralık 2021 Salı Düş Patikası tarafından düzenlenen Yılbaşı Kars Erzurum turu hakkında üyelere sms 

gönderildi. 

7 Aralık 2021 Salı [BASIN BÜLTENİ] TÜRKİYE'DE 10 BİN KİŞİYE 28 YATAK DÜŞÜYOR! 

8 Aralık 2021 Çarşamba  [BASIN BÜLTENİ] COVID-19 KAYNAKLI ÖLÜM SAYISI 72 BİN DEĞİL 150 BİN! 
Başlıklı elektronik posta basına gönderildi. 

9 Aralık 2021 Perşembe Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu toplantısı yapıldı.  

11 Aralık 2021 Cumartesi TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesinin genel kuruluna Dr. 

Abdullah Karadağ katıldı.  

13 Aralık 2021 Pazartesi Bursa Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen KESK’in Geçinemiyoruz 

etkinliği hakkındaki toplantıya Dr. Abdullah Karadağ katıldı.  

13 Aralık 2021 Pazartesi [HABER BÜLTENİ] Omicron varyantı; kâbus da olabilir, rüya da! Başlıklı 

elektronik posta üyelere ve basına gönderildi. 

13 Aralık 2021Pazartesi 15 Aralık G(ö)REV etkinliğine dair Bilgilendirme Notu başlıklı elektronik posta 
üyelere gönderildi.  

14 Aralık 2021 Salı Dr. Kutsal Altıntaş’ın yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

14 Aralık 2021 Salı G(ö)REV etkinliği nedeniyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde basın 

açıklaması yapılacağına dair üyelere sms gönderildi.  

14 Aralık 2021 Salı G(ö)REV etkinliğine katılım için çağrı yapıldı.  

14 Aralık 2021 Salı Dr. Kutsal Altıntaş’ın cenazesine Dr. Abdullah Karadağ katıldı.  

14 Aralık 2021 Salı G(ö)REV etkinliğine ilişkin bilgi notu sms gönderilerek üyelerle paylaşıldı.  

15 Aralık 2021 Çarşamba [BASIN DAVETİ] G(Ö)REVE ÇIKIYORUZ! AÇIKLAMAMIZA DAVETLİSİNİZ! Başlıklı 
elektronik posta basına gönderildi. 

15 Aralık 2021 Çarşamba G(ö)REV etkinliği nedeniyle hukuki sorun yaşayan tüm hekimlere destek 

sağlanacağı hakkında üyelere sms gönderildi.  

15 Aralık 2021 Çarşamba G(ö)REV etkinliği sürecinde her türlü sorun ve soru hakkında bilgi alabilmeleri 

için üyelere sms gönderilerek telefon numarası paylaşıldı.  

15 Aralık 2021 Çarşamba [BASIN AÇIKLAMASI] UYARIYORUZ: Oyalama Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz! 
Başlıklı elektronik posta basına gönderildi. 

15 Aralık 2021 Çarşamba [DAVET] SAAT 13'TEKİ BASIN AÇIKLAMAMIZA DAVETLİSİNİZ! Başlıklı 
elektronik posta basına gönderildi. 

15 Aralık 2021 Çarşamba Uyarıyoruz! Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz başlıklı basın açıklaması 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde yapıldı.   

16 Aralık 2021 Perşembe Dr. Kadriye Tanas’ın babasının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

16 Aralık 2021 Perşembe VERBİD sistemi ile ilgili son tarihinin 31 Aralık olduğu hakkında 

muayenehanesi olan üyelere sms gönderildi.  
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17 Aralık 2021 Cuma Bursa Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen Geçinemiyoruz insanca bir 

yaşam istiyoruz! Konulu basın açıklaması hakkında üyelere sms gönderildi.  

17 Aralık 2021 Cuma Aidat borcu olan üyelere sms gönderildi.  

17 Aralık 2021 Cuma VERBİS kayıt sistemi hakkında muayenehanesi olan üyelere sms gönderildi.  

17 Aralık 2021 Cuma VERBİS Kaydı başlıklı elektronik posta muayenehanesi olan hekimlere gönderildi.  

18 Aralık 2021 Cumartesi Bursa Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen Geçinemiyoruz insanca bir 

yaşam istiyoruz! Konulu basın açıklamasına Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Dr. Levent Soydinç, Dr. Yücel 

Bender, Dr. Abdullah Karadağ katıldı.  

20 Aralık 2021 Pazartesi “Tıbbi Atık Eğitimi” başlıklı elektronik posta muayenehanesi olan hekimlere 
gönderildi.  

21 Aralık 2021 Salı Nilüfer El Sanatları Şenliği başlıklı elektronik posta üyelere gönderildi.   

22 Aralık 2021 Çarşamba Bursa Doruk Yıldırım Hastanesine aidat için gidildi. 

22 Aralık 2021 Çarşamba Doç. Dr. Vildan Özkocaman’ın konuşmacı olarak katıldığı “Lenfoma 

Tedavisinde Yenilikler” konulu STE etkinliği hakkında üyelere sms gönderildi.  

23 Aralık 2021 Perşembe Doç. Dr. Vildan Özkocaman’ın konuşmacı olarak katıldığı “Lenfoma 

Tedavisinde Yenilikler” konulu STE etkinliği hakkında üyelere sms gönderildi.  

23 Aralık 2021 Perşembe “Klinik Pratikte Hematolojik Hastalıklara Yaklaşım” kitabında adı geçen 

hocalara teşekkür belgesi sunumu ve kitabın tanımı yapıldı.  

23 Aralık 2021 Perşembe Doç. Dr. Vildan Özkocaman’ın konuşmacı olarak katıldığı “Lenfoma 

Tedavisinde Yenilikler” konulu STE etkinliği yapıldı.  

24 Aralık 2021 Cuma Prof. Dr. Şafak Ural’ın konuşmacı olarak katıldığı Prof.Dr. İbrahim Hızalan ve Dr. 

Yelda Ertürk’ün moderatörlüğünü yaptığı “Antikçağ Felsefesi Niçin Batı Düşüncesinin Temelini 

Oluşturur ve Bugün Hala Geçerli midir?” başlıklı felsefe toplantısı hakkında üyelere sms gönderildi.   

27 Aralık 2021 Pazartesi Aidat borcu olan üyelere sms gönderildi.  

27 Aralık 2021 Pazartesi Prof. Dr. Şafak Ural’ın konuşmacı olarak katıldığı Prof.Dr. İbrahim Hızalan ve 

Dr. Yelda Ertürk’ün moderatörlüğünü yaptığı “Antikçağ Felsefesi Niçin Batı Düşüncesinin Temelini 

Oluşturur ve Bugün Hala Geçerli midir?” başlıklı felsefe toplantısı hakkında üyelere sms gönderildi.   

27 Aralık 2021 Pazartesi Bursa Tabip Odası- İntern Hekim Buluşması gerçekleştirildi. 

27 Aralık 2021 Pazartesi Prof. Dr. Şafak Ural’ın konuşmacı olarak katıldığı Prof.Dr. İbrahim Hızalan ve 

Dr. Yelda Ertürk’ün moderatörlüğünü yaptığı “Antikçağ Felsefesi Niçin Batı Düşüncesinin Temelini 

Oluşturur ve Bugün Hala Geçerli midir?” başlıklı felsefe toplantısı yapıldı.  

27 Aralık 2021 Pazartesi 2019 yılına ait aidat borcu olan üyelere avukat aracılığı ile yazı gönderildi.  

28 Aralık 2021 Salı Özel Hayat Hastanesi ve Özel Acıbadem Hastanesinde aidat için stand açıldı.  

28 Aralık 2021 Salı Özel Hayat Hastanesi ve Özel Acıbadem Hastanesine takvim dağıtıldı.  

29 Aralık 2021 Çarşamba Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine aidat için stand açıldı.  

29 Aralık 2021 Çarşamba Özel Anadolu Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine masa takvimi 

dağıtıldı. 

29 Aralık 2021 Çarşamba Dr. Ömer Levent Soydinç ve Av. Nilgün Berk Bursa İl Sağlık Müdürünü ziyaret 

etti.   

30 Aralık 2021 Perşembe Özel Medicana Hastanesine takvim dağıtıldı.  

31 Aralık 2021 Cuma Özel Doruk Yıldırım Hastanesi ve Özel Doruk Bursa Hastanesi takvimleri dağıtıldı.  
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31 Aralık 2021 Cuma üyelere yeni yıl kutlama mesajı gönderildi. 

31 Aralık 2021 Cuma üyelere sms gönderilerek bordrolarını göndermeleri istendi.  

3 Ocak 2022 Pazartesi Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen emek bizim söz bizim eylemlilik 

süreci toplantına Dr. Abdullah Karadağ katıldı.  

4 Ocak 2022 Salı Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak Bursa Baro Başkanı Av. Gürkan Altun ziyaret 

edildi.  

4 Ocak 2022 Salı Özel Esentepe Hastanesi, Özel Retina Hastanesi, Turan Turan Tıp Merkezi takvimleri 

dağıtıldı. (Umi Plaza ve Asya Plaza muayenehane hekimlerine verildi) 

4 Ocak 2022 Salı Dr. Adnan Şahin’in babasının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

5 Ocak 2022 Çarşamba muayenehane hekimlerine katsayı posta ile gönderildi.  

5 Ocak 2022 Çarşamba işyeri hekimlerine asgari sözleşme ücretleri posta ile gönderildi.  

5 Ocak 2022 Çarşamba Özel Jimer Hastanesi, Pembe Mavi Hastanesi, Aritmi Osmangazi Hastanesi ve 

Kalp Aritmi Hastanesi, Burtom, Pedmer takvimleri verildi. (FSM muayenehanelere dağıtıldı.)  

7 Ocak 2022 Cuma “VAZGEÇMİYORUZ! OYALAMA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ” başlıklı basın 

açıklaması yapıldı.  

7 Ocak 2022 Cuma [BASIN AÇIKLAMASI] VAZGEÇMİYORUZ! HAKKIMIZI İSTİYORUZ başlıklı basın 

açıklaması basına gönderildi. 

9 Ocak 2022 Pazar Dr. Canan-Dr. Ünal Yılan’ın ağabeylerinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

10 Ocak 2022 Pazartesi Bursa Tabip Odası üyelerine Hatay Turu başlıklı elektronik posta üyelere 

gönderildi.   

10 Ocak 2022 Pazartesi TTB-HUV Özel Hekimlik Katsayı Artış Oranları Revizyonu başlıklı elektronik 

posta muayene hekimlerine gönderildi.  

11 Ocak 2022 Salı Bursa Çocuk Cerrahisi Derneği Türkan Saylan Toplantı Salonunda toplantı.  

11 Ocak 2022 Salı Bursa Tabip Odası, Bursa Aile Hekimliği Derneği, Sağlık ve Sosyal Emekçileri Derneği 

Bursa Şubesi, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası Bursa Şubesi ile birlikte 

Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin İnfaz Komisyonları Dağıtılsın konulu basın açıklaması 

yapıldı.  

12 Ocak 2022 Çarşamba BAOB Dönem Sözcülüğü Devir Teslim törenine Doç.Dr. Alpaslan Türkkan ve 

Dr. Çetin Tor katıldı. 

12 Ocak 2022 Çarşamba Av. Mustafa Güler’in konuşmacı olarak katıldığı Covid19 Döneminde İşçi 

Sağlığı Hukuku konulu etkinlik hakkında üyelere sms gönderildi.  

13 Ocak 2022 Perşembe Av. Mustafa Güler’in konuşmacı olarak katıldığı Covid-19 Döneminde İşçi 

Sağlığı Hukuku konulu etkinlik yapıldı.  

14 Ocak 2022 Cuma Dr. Nilüfer Yiğitalp Acar’ın eşinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

15 Ocak 2021 Cumartesi TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısına Doç. Dr. Alpaslan Türkkan katıldı.  

17 Ocak 2022 Pazartesi TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kol toplantısı 

18 Ocak 2022 Salı BAOB Kat Malikleri Genel Kuruluna Dr. Çetin Tor katıldı.  

20 Ocak 2022 Perşembe Dr. Hülya- Dr. Bülent Özbilgin’in babasının yaşamını yitirmesi nedeniyle 

üyelere sms gönderildi. 
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20 Ocak 2022 Perşembe KESK, TMMOB Odamızı ziyaret etti. 20 Ocak 2022 Perşembe Dr. Gaye- Dr. 

Selçuk Akın’ın kızlarının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi. 

20 Ocak 2022 Perşembe Dr. Gaye- Dr. Selçuk Akın’ın kızlarının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere 

sms gönderildi 

24 Ocak 2021 Pazartesi Bursa Tabip Odası İntern Hekim Buluşması gerçekleştirildi.  

24 Ocak 2022 Pazartesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından düzenlenen Dr. Cem Heper’in 

konuşmacı olarak katılacağı Hipertansiyon konulu STE etkinliği ile ilgili üyelerden soru talep eden sms 

gönderildi.   

24 Ocak 2022 Pazartesi Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan’ın konuşmacı olarak katıldığı Demokritos’un 

Atomculuğundan Epiküros’un Etiğine konulu Felsefe toplantısı hakkında üyelere sms gönderildi.   

24 Ocak 2022 Pazartesi Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan’ın konuşmacı olarak katıldığı Demokritos’un 

Atomculuğundan Epiküros’un Etiğine konulu Felsefe toplantısı yapıldı.  

26 Ocak 2022 Çarşamba Dr. Zehra Öztürk’ün yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

27 Ocak 2022 Perşembe Dr. Semih Öztürk’ün eşi Dr. Zehra Öztürk’ün yaşamını yitirmesi nedeniyle 

üyelere sms gönderildi.  

27 Ocak 2022 Perşembe Dr. Mustafa Oruçoğlu’nun annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

28 Ocak 2022 Cuma Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından düzenlenen Dr. Cem Heper’in konuşmacı 

olarak katıldığı Hipertansiyon konulu STE etkinliği hakkında üyelere sms gönderildi.   

28 Ocak 2022 Cuma Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından düzenlenen Dr. Cem Heper’in konuşmacı 

olarak katıldığı Hipertansiyon konulu STE etkinliği yapıldı.   

31 Ocak 2022 Pazartesi Dr. Ömer Levent Soydinç, Dr. Güzide Elitez, Dr. Ercan Ertürk, Dr. Candan 

Coşkun Ankara’da Beyaz Nöbete katıldı. 

1 Şubat 2022 Salı Dr. Zeliha Sezgin- Dr. Nihat Bayrak’ın annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere 

sms gönderildi.  

4 Şubat 2022 Cuma Görev Öncesi Basın Açıklaması ve Forum hakkında sms gönderildi.  

4 Şubat 2022 Cuma “[BASIN BÜLTENİ] Hekimler 8 Şubat'ta Grevde! Nedeni Bu Haberde!” Başlıklı 

elektronik posta basına gönderildi.  

4 Şubat 2022 Cuma “[BASIN DAVETİ] BEYAZ G(ö)REV Öncesi Basın Açıklaması Ve Forum” başlıklı 

elektronik posta basına ve üyelere gönderildi.  

5 Şubat 2022 Cumartesi 8 Şubat’ta gerçekleştirilecek iş bırakma eylemi hakkında üyelere sms 

gönderildi.  

6 Şubat 2022 Pazar Haklarımız için... Halkımız İçim 8 Şubat G(ö)REVDEYİZ konulu sms üyelere 

gönderildi.  

7 Şubat 2022 Pazartesi “[BASIN DAVETİ] Hekimler İş Bırakıyor!” başlıklı elektronik posta basına ve 

üyelere gönderildi.  

7 Şubat 2022 Pazartesi Hakkımız İçin, Halkımız İçin G(ö)REVDEYİZ etkinliği ile ilgili basın açıklaması 

yapıldı.  

7 Şubat 2022 Pazartesi [BASIN DAVETİ HATIRLATMA] BEYAZ G(ö)REV Öncesi Basın Açıklaması başlıklı 

elektronik posta basına ve üyelere gönderildi.  

8 Şubat 2022 Salı İyi Hekimlik için G(ö)REVDEYİZ konulu sms üyelere gönderildi. 

8 Şubat 2022 Salı Dr. Nevzat İspir’in yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  
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8 Şubat 2022 Salı “[HABER BÜLTENİ] Hekimler Bursa'da Greve Çıktı!” başlıklı elektronik posta basına ve 

üyelere gönderildi.  

8 Şubat 2022 Salı G(ö)REVDEYİZ etkinliği çerçevesinde Çekirge Devlet Hastanesi önünde basın 

açıklaması yapıldı ve halka broşür dağıtıldı, Onkoloji Hastanesi, Şehir Hastanesi, Gemlik Devlet 

Hastanesi, Bursa Duaçınarı Ağız ve Diş Hastanesi, Yüksek İhtisas Hastanesi ziyaret edildi.  

9 Şubat 2022 Çarşamba BAOB Şubat ayı toplantısına Dr. Ayşenur Aydoğan Yentürk ve Dr. Çetin Tor 

katıldı.  

9 Şubat 2022 Çarşamba “[BASIN AÇIKLAMASI] 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Basın Bildirisi” başlıklı 

elektronik posta basına ve üyelere gönderildi.  

13 Şubat 2022 Pazar Dr. Esat Dinçer’in annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

15 Şubat 2022 Salı BAOB tarafından yapılan artan elektrik faturaları ile ilgili basın açıklamasına Doç. Dr. 

Alpaslan Türkkan ve Prof. Dr. Kayıhan Pala katıldı.  

16 Şubat 2022 Çarşamba “[BASIN DAVETİ] AİLE HEKİMLERİ GREVE GİDİYOR!” başlıklı elektronik posta 

basına gönderildi.  

16 Şubat 2022 Çarşamba Çevre Platformu toplantısına Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ve Prof. Dr. Kayıhan 

Pala katıldı.  

17 Şubat 2022 Perşembe Dr. Şahin Kılıçlı’nın Babasının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

17 Şubat 2022 Perşembe Bursa Aile Hekimleri Derneği tarafından yapılan iş bırakma eylemi ile ilgili 

yaptığı basın açıklamasına Dr. Abdullah Karadağ, Dr. Alper Tunga Türkbayrak ve Dr. Ersan Taşcı katıldı.  

18 Şubat 2022 Cuma Dr. Levent Tufan Kumaş’ın annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

18 Şubat 2022 Cuma “Sağlık Gündemi #36Hekimler Neden İş Bıraktı?!”  başlıklı elektronik posta basına 

gönderildi.  

24 Şubat 2022 Perşembe Bursa Tabip Odası - İntern hekim buluşması gerçekleştirildi. 

25 Şubat 2022 Cuma TTB Merkez Konseyi Hukuk Bürosu ve tabip odaları hukuk büroları toplantısına 

Av. Nilgün Berk katıldı.  

25 Şubat 2022 Cuma Prof. Dr. Zehragül Aşkın’ın konuşmacı olarak katıldığı Stoacı Minimalizm ve 

yaşama bilgeliği konulu Felsefe Toplantısı hakkında üyelere sms gönderildi. 

25 Şubat 2022 Cuma [DUYURU] Sanatçı Hekimler Sergisi'ne davet başlıklı elektronik posta üyelere 

gönderildi. 

26 Şubat 2022 Cumartesi Dr. Ali Muhsin Sözer’in annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

26 Şubat 2022 Cumartesi TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısına katıldık.  

28 Şubat 2022 Pazartesi [HABER BÜLTENİ] Tütün ile Mücadele Konulu 10 Soru 10 Yanıt başlıklı 

elektronik posta basına gönderildi.  

28 Şubat 2022 Pazartesi Prof. Dr. Zehragül Aşkın’ın konuşmacı olarak katıldığı Stoacı Minimalizm ve 

yaşama bilgeliği konulu Felsefe Toplantısı hakkında üyelere sms gönderildi.  

28 Şubat 2022 Pazartesi 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek Tavla Turnuvası hakkında 

üyelere sms gönderildi.  

28 Şubat 2022 Pazartesi Dr. Nurşen – Dr. İbrahim Başeğmez’in annelerinin yaşamını yitirmesi 

nedeniyle üyelere sms gönderildi.  
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28 Şubat 2022 Pazartesi [DUYURU!] 14 Mart Tıp Bayramı Sanatçı Hekimler Fotoğraf Sergisi'ne Çağrı 

başlıklı elektronik posta üyelere gönderildi. 

28 Şubat 2022 Pazartesi [DUYURU] Tavla Turnuvası için kayıtlar başladı! başlıklı elektronik posta 

üyelere gönderildi. 

28 Şubat 2022 Pazartesi Prof. Dr. Zehragül Aşkın’ın konuşmacı olarak katıldığı Stoacı Minimalizm ve 

yaşama bilgeliği konulu Felsefe Toplantısı yapıldı.  

1 Mart 2002 Salı Nilüfer Çayı Temiz Aksın Platformu toplantısına Dr. Güzide Elitez ve Prof. Dr. Kayıhan 

Pala katıldı.  

2 Mart 2022 Çarşamba Meslekte 30., 40., 50., 60.yılını dolduran hekimlere tören hakkında sms 

gönderildi.  

2 Mart 2022 Çarşamba Dr. Esin-Dr. Uğur Taşbaş’ın babalarının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere 

sms gönderildi.  

3 Mart 2022 Perşembe TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi yeni yönetim kurulu ziyaret 

edildi. 

3 Mart 2022 Perşembe TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi yeni yönetim kurulu ziyaret 

edildi. 

4 Mart 2022 Cuma Tavla Turnuvası hakkında üyelere sms gönderildi.  

5 Mart 2022 Cumartesi Tavla Turnuvası yapıldı.  

7 Mart 2022 Pazartesi 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde BTO Genel Sekreteri Dr. Ömer Levent 

Soydinç’in kolaylaştırıcı görevini üstlendiği Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın’ın konuşmacı olarak katıldığı 

“Değişen Ülke ve Dünya Koşullarında Hekim ve Toplum İlişkisi’ konulu etkinlik hakkında üyelere sms 

gönderildi 

7 Mart 2022 Pazartesi [DUYURU!] FORUMA DAVETLİSİNİZ! başlıklı elektronik posta basına ve üyelere 

gönderildi. 

7 Mart 2022 Pazartesi 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde BTO Yayınları Tanıtım Kokteyli yapıldı.  

8 Mart 2022 Salı TTB Merkez Konseyi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Hekimlerin Güncel Sağlık 

Sorunları ve Sendika Tartışmalarına TTB’nin Yaklaşımı” konulu toplantı hakkında üyelere sms 

gönderildi. 

8 Mart 2022 Salı [DAVET] BURSA TABİP ODASI'NIN KONFERANSINA DAVETLİSİNİZ başlıklı elektronik 

posta basına ve üyelere gönderildi. 

8 Mart 2022 Salı 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde BTO Genel Sekreteri Dr. Ömer Levent Soydinç’in 

kolaylaştırıcı görevini üstlendiği Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın’ın konuşmacı olarak katıldığı “Değişen 

Ülke ve Dünya Koşullarında Hekim ve Toplum İlişkisi’ konulu etkinlik hakkında üyelere sms gönderildi.  

8 Mart 2022 Salı 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde BTO Genel Sekreteri Dr. Ömer Levent Soydinç’in 

kolaylaştırıcı görevini üstlendiği Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın’ın konuşmacı olarak katıldığı “Değişen 

Ülke ve Dünya Koşullarında Hekim ve Toplum İlişkisi’ konulu etkinlik yapıldı.  

9 Mart 2022 Çarşamba İstanbul’da yapılacak Beyaz Yürüyüş hakkında üyelere sms gönderildi.  

9 Mart 2022 Çarşamba Dr. Alper Akın’ın annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms gönderildi.  

9 Mart 2022 Çarşamba Sanatçı Hekimler Sergisinin açılışı hakkında üyelere sms gönderildi.  

9 Mart 2022 Çarşamba TTB Merkez Konseyi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Hekimlerin Güncel 

Sağlık Sorunları ve Sendika Tartışmalarına TTB’nin Yaklaşımı” konulu toplantı hakkında üyelere sms 

gönderildi.  
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9 Mart 2022 Çarşamba 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Sanatçı Hekimler Sergisi açılış kokteyli yapıldı.  

9 Mart 2022 Çarşamba TTB Merkez Konseyi üyelerinin katılımıyla Hekimlerin Güncel Sağlık Sorunları ve 

Sendika Tartışmalarına TTB’nin Yaklaşımı” konulu toplantı yapıldı.  

10 Mart 2022 Perşembe 15-16 Mart’ta G(ö)REV deyiz başlıklı sms üyelere gönderildi.  

10 Mart 2022 Perşembe Moderatörlüğünü Dr. Ömer Levent Soydinç’in yaptığı Dr. Serdar Dalkılıç 

(Fransa), Dr. Burak Erdoğmuş (Avusturya), Dr. Serdar Beklen (Avusturya), Dr. Serkan Çelik 

(Almanya)konuşmacı olarak katıldığı Yurtdışına Hekimlik konulu etkinlik hakkında üyelere sms 

gönderildi.  

10 Mart 2022 Perşembe [DAVET] Yurtdışında Hekimlik Konusu Bu Panelde Konuşulacak! başlıklı 

elektronik posta basına ve üyelere gönderildi. 

10 Mart 2022 Perşembe Moderatörlüğünü Dr. Ömer Levent Soydinç’in yaptığı Dr. Serdar Dalkılıç 

(Fransa), Dr. Burak Erdoğmuş (Avusturya), Dr. Serdar Beklen (Avusturya), Dr. Serkan Çelik 

(Almanya)konuşmacı olarak katıldığı Yurtdışına Hekimlik konulu etkinlik yapıldı.  

11 Mart 2022 Cuma [BASIN DAVETİ] 14 MART'TA SETBAŞI'NDA BULUŞUYORUZ! başlıklı elektronik 

posta basına ve üyelere gönderildi. 

11 Mart 2022 Cuma 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Moderatörlüğünü Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın 

yaptığı Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, Doç.Dr. Cavit Işık Yavuz, Doç. Dr. Osman Elbek’in konuşmacı olarak 

katıldığı 2. Yılında Covid 19 Pandemisi konulu etkinlik hakkında üyeler sms gönderildi.  

11 Mart 2022 Cuma 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Moderatörlüğünü Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın 

yaptığı Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, Doç.Dr. Cavit Işık Yavuz, Doç. Dr. Osman Elbek’in konuşmacı olarak 

katıldığı 2. Yılında Covid 19 Pandemisi konulu panel yapıldı.  

13 Mart 2022 Pazar 14-15 Mart tarihlerinde yapılacak G(ö)REV etkinliği hakkında üyelere sms 

gönderildi.  

13 Mart 2022 Pazar Tıp Öğrencileri konseri hakkında üyelere sms gönderildi.  

13 Mart 2022 Pazar [DUYURU] İŞ BIRAKIYORUZ! başlıklı elektronik posta basına ve üyelere gönderildi. 

13 Mart 2022 Pazar 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan Tıp 

Öğrencileri Konseri yapıldı.  

14 Mart 2022 Pazartesi [HABER BÜLTENİ] HEKİMLER 14 MART'TA BİR ARAYA GELDİ! başlıklı 

elektronik posta basına gönderildi. 

14 Mart 2022 Pazartesi Dr. Özer Özbukdak’ın annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

14 Mart 2022 Pazartesi Setbaşı’nda yapılacak eylem ve Çelenk Sunma Töreni hakkında üyelere sms 

gönderildi.  

14 Mart 2022 Pazartesi Tıp Bayramı kutlama mesajı üyelere gönderildi.  

14 Mart 2022 Pazartesi G(ö)REV deyiz etkinliği ile ilgili Bursa Şehir Hastanesinde yapılan basın 

açıklaması hakkında üyelere sms gönderildi.  

14 Mart 2022 Pazartesi 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Sağlık Hakkı Yürüyüşü yapıldı. Eylem ile ilgili 

basın açıklaması yapıldı.  

14 Mart 2022 Pazartesi 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Kutlama Toplantısı yapıldı.  

15 Mart 2022 Salı G(ö)REV deyiz etkinliği ile ilgili Bursa Şehir Hastanesinde yapılan basın açıklaması 

hakkında üyelere sms gönderildi.  
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15 Mart 2022 Salı Hiçbir yere Gitmiyoruz basın açıklaması Bursa Şehir Hastanesinde yapıldı. İş bırakma 

eylemi ile ilgili hasta ziyaretleri yapıldı.  

16 Mart 2022 Çarşamba Parantez Sahnesi 10. Yıl Sergisi açılışı hakkında üyelere sms gönderildi.  

16 Mart 2022 Çarşamba 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde 10.Yılında Parantez Sahnesi sergisi açıldı.  

22 Mart 2022 Salı İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon toplantısı yapıldı.  

23 Mart 2022 Çarşamba Dr. Volkan Belen’in babasının yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

25 Mart 2022 Cuma Dr. Mehmet Tamer Demircioğlu’nun annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle sms 

gönderildi. 

28 Mart 2022 Pazartesi Bursa Tabip Odası İntern hekim buluşması gerçekleştirildi.  

28 Mart 2022 Pazartesi Prof. Dr. Metin Becermen’in konuşmacı olarak katıldığı “Ortaçağ Felsefesi” 

konulu Bursa Tabip Odası Felsefe Toplantısı hakkında üyelere sms gönderildi. 

28 Mart 2022 Pazartesi Dr. Mehmet Arif Yetişkin’in yaşamını yitirmesi nedeniyle üyelere sms 

gönderildi.  

28 Mart 2022 Pazartesi Prof. Dr. Metin Becermen’in konuşmacı olarak katıldığı “Ortaçağ Felsefesi” 

konulu Bursa Tabip Odası Felsefe Toplantısı yapıldı.  

28 Mart 2022 Pazartesi Dr. Mehmet Arif Yetişkin’in cenaze törenine çelenk gönderildi.   

28 Mart 2022 Pazartesi Onur Kurulu toplantısı yapıldı.  

29 Mart 2022 Salı “Bursa Çimento Fabrika Modernizasyonu” konulu sunuma Doç. Dr. Alpaslan Türkkan 

katıldı.  

31 Mart 2022 Perşembe Pandemide Hayatını Kaybeden Hekim ve Sağlık Çalışanlarını Saygıyla Anıyoruz 

konulu basın açıklaması hakkında üyelere sms gönderildi. 
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