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01.06.2022 TARİHLİ
BASIN AÇIKLAMASI



AŞIRI SICAKLARIN SAĞLIĞIMIZA OLUMSUZ ETKİLERİNDEN
KORUNMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle;
aşırı sıcakların sağlığımızı olumsuz etkilememesi için bazı
bireysel ve kamusal önlemlerin alınması gerekmektedir.

Bilindiği üzere sıcakların aşırı yükselmesi sonucu geçtiğimiz
yıllarda Avrupa ülkelerinde binlerce insan yaşamını kaybetmiş,
pek çok insan hastalanmıştı. Sıcakların artması ile sorun
olabilecek sağlık sorunları ve bunlar ile ilgili öneriler şu şekilde
özetlenebilir.

• Yaz aylarında sıkça karşılaşılan güneş çarpması, sıcaklığın
yükselmesi ile önemli bir tehlike olarak karşımızda
durmaktadır. Yüksek ateş, terleyememe, komaya kadar giden
sinir sistemi bozuklukları, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi,
kusma, bulantı, nabız hızlanması ilk belirtiler olabilirken
algılama ve koordinasyon yeteneğinin bozulması, görme
netliğinde bozulma, göz çukurlarının belirginleşmesi, bilincin
kaybolması ileri belirtilerdir. Derhal bir sağlık merkezine
başvurulmalıdır.



• Genellikle kol ve bacaklarda veya karında aşırı sıcaktan tuz
kaybı ile birlikte sıcak krampları görülebilir. 1-2 bardak tuz
içeren sıvı verilmeli, kramp girmiş kasa masaj yapılmamalıdır.

• Güneş ışınlarının uzun vadede deri kanserlerine neden
olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle özellikle güneş
ışınlarının dik olarak geldiği saatlerde korunulmalı, bunun için
gerekirse koruyucu kremler kullanılmalıdır.

• Özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler, kalp, şeker ve tansiyon
hastaları zorunlu olmadıkça sıcaklığın en belirgin olduğu
11.00-15.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamalıdırlar.

• Bol su ve sulu gıdaların tüketilmesi gerekmektedir. Sindirimi
kolay hafif besinler tercih edilmeli, günde en az 2-2.5 lt su
tüketilmeli, gazlı içeceklerden uzak durulmalıdır. Çok sıcak
havalarda ve aşırı egzersiz durumlarında bu miktar arttırılabilir.
Susamamış olsanız bile su içilmelidir, susamak vücudun su
ihtiyacını belirten güvenilir bir işaret değildir.

• Kalp hastalığı veya hipertansiyonu olanlar dışında gıdalarla
tuz alımı arttırılmalıdır. Tuz kısıtlaması yapmak zorunda olanlar
ise sıvı ve tuz kaybı konusunda dikkatli olmalıdırlar.



• Hava sıcaklığının yüksek olduğu günlerde aşırı egzersizden
kaçınmalıdır.

• Açıkta çalışmak zorunda olanlar mümkün olduğunca güneş altında
korunmasız kalmamaya, sık sık bol sıvı ve mineral almaya dikkat
etmelidirler.

• Hafif, teri emen, ince, pamuklu, bol giysiler giyilmelidir.

• Geniş kenarlı şapkalar güneş ışınlarından korunmada yararlı
olabilir.

• Ayaklarda mantar oluşumunu engellemek için pamuklu çoraplar
giyilmeli, ayaklar her gün yıkandıktan sonra iyice kurulanmalıdır.

• Sık sık duş yapıp serinlemeye çalışılmalıdır. 5 dk. duş yeterlidir.

Kamuoyuna duyurulur.

Balıkesir Tabip Odası

Yönetim Kurulu
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03.06.2022 TARİHLİ
BASIN AÇIKLAMASI



COVİD-19 BİTMİŞ GİBİ ÖNLEMLERDEN VAZGEÇMEK ERKENDİR…

Test merkezlerinin ve vatandaşlarımızın test yaptırmadığı günlük
test sayılarının 120 binlere düştüğü, bir dönemden geçiyoruz.Sağlık
Bakanlığınca her ne kadar günlük vaka sayısı 1.000’in altında
açıklanıyor olmasına rağmen, vakaların çok daha fazla olduğunu
biliyoruz.

Pandemi sürecinde son önlem olan toplu ulaşım araçlarında maske
zorunluluğu kaldırılmıştır.

Oysa ülke düzeyinde aşılama oranımız halen düşük ve yetersiz olup,
toplumsal bağışıklık kazanılmamıştır.Ve Pandemi ne yazık ki halen
devam etmektedir. Turizmin yoğunlaştığı, iç nüfus hareketliliğin
arttığı bu dönemde bu kararı almak oldukça riskli ve erkendir.

Vatandaşlarımızın bireysel önlemlerini almaları önemlidir.
03.06.2022

Balıkesir Tabip Odası

Yönetim Kurulu







5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAM HAKKIMIZI SAVUNMAYA DEVAM
EDECEĞİZ

Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında Stockholm’de
düzenlenen ‘İnsan Çevresi Konferansı’nda çevre sorunlarını küresel
boyutta ele alarak, Birleşmiş Milletler Çevre Programının (UNEP)
kurulmasına ve her yıl 5 Haziran tarihinin ‘Dünya Çevre Günü’ olarak
belirlenmesine karar verilmiştir. 1973’den bu yana her yıl ayrı bir ülkenin
ev sahipliğinde ve belirlenen çevre temaları ile sürdürülen Dünya Çevre
Günü etkinliklerinin bu yılki teması ise , “Tek Bir Dünya” sloganıyla, 2022
yılında sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz, daha yeşil yaşam
vurgusuyla kutlanacak.

Bugüne kadar Dünya Çevre Günlerinde yürütülen kampanyaların gerek
dünyada gerekse ülkemizde olumlu sonuçlar verdiğini söylemek çok zor.
Yaşadığımız pandemi günleri nedeniyle dünyanın çok sayıda ülkesinde
uygulanan karantina koşulları; özellikle fosil yakıt tüketiminde azalmalara
bağlı olarak hava kalitesinde düzelmelere, kimyasal ve tehlikeli atık
miktarında azalmalara neden olmuş ve türleri tehlikede olan birçok
canlının tekrar ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ancak tüm bu yaşanan küçük
olumlu gelişmelere karşın karantina günlerinin bitmesiyle birlikte dünya
üzerinde başta hava kirliliği olmak üzere çevre sorunları kaldığı noktadan
tekrar yaşanmaya başlamıştır. Nadir görülen ve bu dönem ortaya çıkan
canlı türleri ise tekrar görülmez olmuştur.



Ülkemiz için ise durum çok daha iç karartıcıdır. COVID-19 salgını
nedeniyle başta karantina olmak üzere ülkemizde alınan önlemleri
ve tüm dikkatlerin salgın üzerinde toplanmasını fırsat bilen sermaye
çevreleri para uğruna doğal ve tarihi kaynaklara saldırılarını sistemli
bir biçimde arttırmışlardır. Bu durumun çok sayıda örneği vardır.
Pandemi günlerinde meslek odaları tarafından açılan davalar
sürerken yangından mal kaçırırcasına maske ve eldivenli ihale
komisyonları tarafından Kanal İstanbul ile ilgili çeşitli ihaleler
yapılmaya çalışılmıştır. Çanakkale’de Kaz Dağları’nda Kirazlı altın
madeni girişimine karşı aylardır ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ tutan çevre
gönüllülerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından para
cezası kesilmiş; bununla da yetinilmemiş; bölgede yeni altın madeni
ruhsatları kamuoyunca çok iyi tanınan bazı müttehitlere verilmiştir.
İzmir’de Çeşme ve Urla ilçelerinde acele kamulaştırma ile arazilere
el konarak bazı ‘turizm yatırımcılarına’ devredilmek istenmiştir. Yine
Çeşme’de bölgenin yaşadığı su sorununa rağmen çok su gerektiren
golf sahaları kurulmaya çalışılmaktadır. Selçuk ilçesindeki Meryem
Ana Tabiat Parkı sit alanı olmaktan çıkarılmış ve yapılaşmanın önü
açılmıştır. Ayrıca ülkemizdeki elektrik enerjisi arzı yeterliyken salgın
döneminde de kömürlü termik santrallerin çevresel etki
değerlendirme süreci hızlandırılmaya çalışılmıştır.



Rize’nin İkizdere ilçesinin doğa harikası İşkencedere
Vadisi’nde, yapılmak istenen bir liman inşaatı için dolgu
malzemesi olarak kullanılmak üzere iki taş ocağı birden
kurmak isteyen inşaat firması, kolluk kuvvetlerinin
korumasında, 23 Nisan’da uygulanan sokağa çıkma yasağından
faydalanıp iş makinelerini de getirerek vadinin ekosistemini
tahrip etmeye başladı. Şirket, yaşam savunucularının
direnişine rağmen çok sayıda ağacı keserek bölgede şimdiden
büyük oranda ekolojik yıkıma neden oldu.

Yukarıda saydıklarımız yaşadığımız olağanüstü pandemi
günlerinde bile sermaye çevrelerince para uğruna doğal ve
tarihi kaynaklarımıza; insanlarımızın anayasamızdan
kaynaklanan ‘sağlıklı bir çevrede yaşam hakkına’ sistemli
saldırıların sürdürüldüğünü göstermektedir. Dünya Çevre
Gününde bir kez daha uyarıyoruz; çevre ve insan yaşamı bir
avuç insanın sömürüsüne kesinlikle terk edilmemelidir. Türk
Tabipleri Birliği (TTB) ve tüm Tabip Odalarımızla birlikte tek
vücut olarak ülkemizin her noktasında yaşam ve çevre
savunucularının yanında olacağız.



Dün olduğu gibi; bugün de, yarın da üzerine düşenin
toplum ve kamu yararından ayrılmamak olduğunun bilinci
ile çevre ve insan sağlığı mücadelesinin içinde ve toplumun
yanında olmaya devam edeceğiz.

Her 5 Haziran Dünya Çevre Günü; çevre ve sağlıklı doğada
yaşam hakkımızı savunma kararlılığımızı artırmamızı
sağlamaktadır.

T.C. Anayasasının 56 Maddesinde “Herkes, sağlıklı ve
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini
önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” Yetkilileri
sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz.
05.06.2022

Balıkesir Tabip Odası

Yönetim Kurulu







08.06.2022 TARİHLİ
BASIN AÇIKLAMASI



YENİ BİR ALGI YÖNETİMİ SAHNELENİYOR…

Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı
kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun
teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu, Sözleşmeli ve kadrolu
hekimlerle sağlık çalışanlarının MALİ VE ÖZLÜK haklarında önemli
iyileştirmelerle sonuçlanacak İLK BÜYÜK ADIM atıldığını
belirtmektedir.

Oysa; Aralık 2021 ayında TBMM’de Geri Çekilen Düzenlemeden Bile
Daha Geride Olan Yeni Yasa Teklifi Kabul Edilebilir Değildir…

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile piyasalaşan; hastaya müşteri,
hastanelere işletme ve bizlere de köle gözüyle bakılan Türkiye sağlık
sistemi; pandemi ve krizlerin etkisiyle gittikçe tıkanmaktadır. Sağlık
sistemindeki tıkanmışlığının çözümü için ise sistemi gözden geçirip
değiştirmek yerine; yaşananlardan ders alınmamışçasına,
çalışanların üzerine daha fazla yüklenilmektedir. Çalışanların
ücretleri her geçen ay erirken çalışma şartları daha da
zorlaşmaktadır. Hekimlerin büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının
altında ücret alırken, her gün sağlık kurumlarında yaşanan kaos
ortamını idare etmek zorunda kalmaktadırlar. Dayanılmaz hale gelen
koşullar sonucu son iki yılda binlerce hekim kamudan istifa etmiş ve
yine binlercesi yurt dışına gitmektedir. Uzun süredir nitelikli sağlık
hizmeti alamayan toplum; artık hekim bulamamaktadır.



Özlük haklarımız ve toplumun sağlık hakkı için Türk
Tabipleri Birliği olarak 2021 Ekim ayında başlattığımız
“Emek Bizim, Söz Bizim” eylem süreci boyunca 2021
Aralık’ta TBMM’de kabul edilip sonrasında uygunsuz
biçimde geri çekilen yasa tasarısı, 14 Mart’ta
Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 5 vaat ve son
olarak da sağlıkta şiddet ve malpraktis ile alakalı,
etkili olmadığı aşikar olan yasal düzenleme gibi
gelişmeler yaşandı. Aylardır oyalama ve algı yönetimi
dışında somut bir adım göremiyoruz. 07.06.2022
tarihinde TBMM’ye getirilen yasa teklifi de hayal
kırıklıklarımıza bir yenisini eklemiştir. 08.06.2022

Balıkesir Tabip Odası
Yönetim Kurulu



Tekirdağ Çorlu İlçe Devlet
Hastanesi Acil
hekimlerinden Dr.Ozan
Özışık'ın oğlu; Dış Kulak
Atrezisi,Mikrotia Hastası
olan Meriç Özışık;
Tedavisinin yurtdışında
gerçekleşebilmesi için Valilik
Onaylı olan yardım
kampanyasına katılımınızı ve
desteğinizi bekliyor.







Haklarımızı gasp eden düzenlemeye karşı 
emek ve meslek örgütleri olarak 15 

HAZİRAN'da 1 Günlük İş Bırakıyoruz. Saat 
12.30'da Atatürk Şehir Hastanesi önünde 

Basın Açıklaması yapıyoruz.

Tüm meslektaşlarımızı İş bırakmaya çağırıyor, 

Basın Açıklamasına bekliyoruz.



15.06.2022 TARİHLİ
BASIN AÇIKLAMASI



Sağlık emek ve meslek örgütlerinin ülke çapında almış
oldukları 1 günlük G(ö)REV etkinliği ilimizde de başarı ile
gerçekleştirilmiş; Balıkesir Valiliğinin basın açıklamasını
engelleme girişimine rağmen meslektaşlarımızın yoğun
katılımıyla saat 12:30'da Atatürk Şehir Hastanesi önünde tüm
emek ve meslek örgütleri adına Tabip Odası Başkanımız
Dr.Necdet Uçan tarafından basın açıklaması yapılmıştır.

BASINA VE KAMUOYUNA

Bizler salgın döneminde canla başla çalışırken aynı zamanda
işsizlikle, işten atılmalarla, yoksullukla karşı karşıya bırakıldık,
Hekimler, “artık bu şartlarda çalışamıyoruz” diyerek istifa
ederken, emekli olurken; genç hekimlerimiz başta olmak üzere
yurtdışına göç ederken tüm bu sorunları konuşmak, çözüm
önerilerimizi iletmek için Sağlık Bakanı’yla görüşme
taleplerimizi defalarca ilettik. Sağlık Bakanı’nın hekimlerin,
sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını, sağlık ve yaşam
sorunlarını, toplum sağlığını sağlık emek meslek örgütleriyle
konuşmasından daha doğal ne olabilir? Bu görüşme taleplerini
karşılamak Sağlık Bakanı’nın bizlere ve topluma karşı
sorumluluğu değil midir?



Uzun süredir çeşitli açıklama, eylem ve yürüyüşlerle
anlatmaya çalıştık yine söylüyoruz: Salgın döneminde
yaşamımızı da ortaya koyup verdiğimiz emeğin böyle/daha
fazla değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Toplumun sağlık
hakkı; emeğimiz ve geleceğimiz için artık G(ö)REV zamanıdır.
Gün dayanışmanın, birbirimize, mesleklerimizin taşıdığı güce
güvenmenin; yaşam ve sağlık haklarımızı savunmanın ve
geliştirmenin günüdür. “Biz birlikte güçlüyüz”ü göstermenin
günüdür.

Her G(ö)REV etkinliğinde olduğu gibi acil hastalar, diyaliz
hastaları, gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım
hastalarının bakımı aksamayacak; COVID-19 veya COVID-19
şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine
devam edilecek; diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık
hizmeti verilecektir.

Emeğimizin Hakkını Aldığımız Sağlıklı Bir Gelecek İçin G(ö)REV
Başındayız

Biz, “Başka Kamil Furtun’lar Ersin Arslan’lar olmasın, yaşatmak
için yaşamak istiyoruz” diyenler,



Biz, gecesi gündüzü olmayanlar,

Biz, hastalandıran bu sağlık sistemine göz yummayan, toplum
sağlıksızken nefes alamayanlar,

Biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının
altında bırakılanlar;

Biz, aylardır oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği
hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilenler,

Biz, her gün yeni dayatmalarla, Aile hekimliği ceza
yönetmeliğiyle baskı altına alınmaya çalışılanlar,

Tüm bu olumsuzluklara rağmen; Biz “giderlerse gitsinler”e
boyun eğmeyenler;”buradaydık, buradayız ve burada
olacağız” diyenler, mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar;
emek bizim, söz bizim diyoruz. Uzun mesailerde, yorucu
nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye
çalışan emeğin sahibi olarak BİZLER, onbinler;

Yoksulluk sınırı altı ödemelere,



Bizleri ölümüne çalıştıranlara,

Sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa
teklifiyle yeniden farkına vardığımız gibi Meclis’te, ekranlarda
yürüttüğünüz senaryolarınız; hem bizlerin hem de toplumun
gözünde artık hükümsüzdür.

Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle
yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı
talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan
çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten
arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için
koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize
reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak,
emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve
hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız
sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek
için birlikteyiz.

Bugünkü G(ö)REV eylemimiz son değil. Bu bir itirazdır! Meclis’te
yürütülen senaryoyu reddediştir! Hakkımız olanı alana kadar hep
birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında
olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.Tüm Türkiye’de hakları için,



mesleğinin onuru için bir araya gelenler olarak biliyoruz ki emeğimizin
hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.

Bir kez daha uyarıyoruz: Oyalama ve algı yönetimi değil Hakkımız Olanı
İstiyoruz!

Sağlıkta özelleştirmeci, hastanelerimizi satan politikalara karşı bu uyarı
G(ö)REV’i;

• Koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir.

• Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret talebimiz içindir.

• 2. basamakta güvenceli ücret yerine performansa dayalı ek ödeme
sistemi ile çoğu kurumda ödenemeyen ve hekimlerin mağdur edildiği
döner sermaye çarpıklığına karşı çıkmak içindir.

• Uzman hekimlerin anlamsız, popülist ve yasal olmayan geçici
görevlendirilmeleri içindir.

• 3. basamakta açılan gecekondu Tıp Fakülteleri, yetersiz eğitim kadrosu,
verilemeyen Tıp Eğitimi ve köle sisteminde çalıştırılan uzmanlık öğrencileri
içindir.

• 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 içindir,
• Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten bizler
için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi; ek göstergelerin
laf olsun diye değil acilen 7200’e kadar kademeli olarak
yükseltilmesi içindir.
• Gerekli koşullar sağlanamadığı için yurt dışına giden
meslektaşlarımızın gitmemesi, beyin göçünün önlenmesi
içindir.
• Özel sağlık kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışan
hekimlere dayatılan sözleşmeler iş güvencesinden yoksun
hekimler aleyhine birçok madde içermektedir.
• Özel hastanelerde çalışan meslektaşlarımız resmi tatil
günlerinde çalışmaya zorlanmaktadır.
• Malpraktıs düzenlemesi beklentilerimizi boşa
çıkarmıştır.



İdare tarafından tazminat ödenmesi durumunda,
kamu sağlık çalışanlarına rücu edilip edilmeyeceğine,
rücu tutarına ilgilinin görevinin gereklerine aykırı
davranmak suretiyle görevini kötüye kullanıp
kullanmadığı, kusur durumu göz önüne alınarak
KURUL tarafından karar verilecektir. Yargılamadan
sonra devreye girecek olan bu kurul konunun
uzmanları ve mesleğin içinden gelenler yerine Bakan
yardımcısı başkanlığında çoğunlukla bakanlık
bürokratlarından oluşmaktadır. 15.,06.2022

Tüm bu taleplerimizi haykırırken, bilinmelidir ki;

Susmuyoruz…

Korkmuyoruz…

Vazgeçmiyoruz…



• Balıkesir Aile Hekimleri Derneği

• Birinci Basamak Birlik ve Dayanışma Sendikası

• Balıkesir Dişhekimleri Odası

• Balıkesir Tabip Odası

• Genel Sağlık İş Sendikası

• Hekim Birliği Sendika

• Hekim-Sen Sendikası

• Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

• Tabip Sen Sendikası















16.06.2022 tarihinde

Balıkesir Akademik 
Odalar Birliği (AKOB) 

Toplantısı yapılarak 

gündemindeki konuları 
görüşüldü.



Balıkesir Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu
olarak 18-19 Haziran tarihlerinde Trakya
Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık
Müzesi'ne inceleme gezisinde bulunduk. Sağlık
Müzesi Müdürlüğünden Öğr. Gör. Ruhi
PEHLİVANCIK'a davetleri, Öğr. Gör. Sertan
ATASOY misafirperver ve nazik kabulleri,
bilgilendirmeleri için teşekkür ediyoruz.













Balıkesir Kent Konseyi Sağlık Çalışma 
Grubu 21.06.2022 tarihinde toplantısını 

Balıkesir Tabip Odasında yaparak 
gündemindeki konuları görüşmüştür.









Türk Tabipleri Birliği 74. Büyük Kongresi 24-25-26 
Haziran 2022 tarihlerinde Ankara'da yapıldı.Kongreye

Balıkesir Tabip Odamızı temsilen 7 Delege ve 2 
Yönetim Kurulu üyesi ile katılım sağlanmıştır.

Büyük Kongre sonuçlarının ve yeni seçilen kurulların 
hekimlik mesleği sorunlarını çözme yönünde katkı 

sağlamasını diliyoruz.











28.06.2022 TARİHLİ
BASIN AÇIKLAMASI



PANDEMİ BİTMEDİ. YAYILMAYA DEVAM EDİYOR…

Sağlık Bakanlığı açıklama yapmamasına rağmen son günlerde Covid-19 
sayılarında artış var. Bir kez daha uyarıyoruz. Kapalı alanlarda toplu 
taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında maske takalım. Kapalı 
alanlarda fazla kalmayalım ve kapalı alanları sık sık havalandıralım.

Ne yazık ki tüm toplumda pandemi bitti, tedbirler kaldırıldı, atlattık 
havası yaşanmaktadır.

Bilim insanlarımızın söylediği gibi Altıncı dalganın içindeyiz, vakalar 
giderek artıyor ama başka bir etkenle başka bir salgın da çıkabilir o 
dönemde. Bunu tahmin etmek, bunu bilmek mümkün değildir.

Şu anda doğru düzgün vaka tespiti yapabilen, test yapabilen ülkelerde 
ciddi vaka artışı var. Ülkemizde de var. Bunlardan biri mutasyonla ağır bir 
klinik tablo oluşturabilecek bir özellik kazanıyorsa, o zaman da hastaneye 
yatışlar artıyor, ölüm sayıları artıyor. Şu anda bu altıncı dalgayı oluşturan 
DA4 ve DA5 dediğimiz mutantlar, çok ağır seyirli bir hastalık tablosu 
yapmıyor. Ancak bulaşıcılığı kendi kaynaklandıkları omicron'dan çok 
daha fazla…

O yüzden bu kadar insanın geçirmesine, toplumda bir bağışıklık olmasına 
rağmen hızla yayılıyorlar.

Balıkesir Tabip Odası 

Yönetim Kurulu





Emeğin karşılığı için adil ücretlendirme, hemen ve koşulsuz
hakkaniyetli özlük hakları, güvenli ve insanca çalışma koşulları,
şiddete karşı gerçek önlem ve yaptırımlar, Covid 19
hastalığının meslek hastalığı sayılması, emeklilikte olan
haklarımızın verilmesi, 30 Haziran 2021 tarihinde resmi
gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme
Yönetmeliğinin geri çekilmesi; TBMM genel kuruluna teklif
olarak sunulan, ancak taleplerimizi karşılamaktan uzak; 2021
Aralık ayında vaat edilenin bile geri çekildiği düzenlemeye
karşı en son 15 Haziran 2022 tarihinde yapmış olduğumuz İş
bırakma eylemime rağmen; hiçbir özlük hakkımızda yeterli
düzenleme olmamış, Ceza Yönetmeliği de geri çekilmemiştir.

Bu nedenle tüm ülkemizde olduğu gibi, ilimizde de Sağlık
emek ve meslek örgütleri olarak 30 Haziran-1 Temmuz
tarihlerinde 2 günlük İş bırakma eylemi yapacağımızı bildiriyor,
hastaların mağduriyeti olmaması için; özellikli birimler dışında
(acil, Onkoloji, diyaliz ,Covid-19 hastaları, doğum, acil
ameliyatlar, serviste yatan hastalar gibi) hasta bakılmayacaktır.
Mağduriyet yaşanmaması için kamuoyuna duyurulur.
28.06.2022



• Aile Hekimleri Derneği 

• Balıkesir Dişhekimleri Odası 

• Balıkesir Tabip Odası 

• Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve 
Dayanışma Sendikası

• Genel Sağlık İş Sendikası 

• Hekim Birliği Sendikası 

• Hekim Sen 

• Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 

• Tabip Sen



Türk Tabipleri Birliği (TTB) 

Merkez Konseyi, yıllık 

enflasyon oranındaki 

yükseliş üzerine TTB-

HUV özel hekimlik katsayı 

oranını yeniden belirledi.

Karara göre; 

1 Temmuz 2022 

31 Aralık 2022 tarihleri 

arasında olmak üzere 

TTB-HUV özel hekimlik 

katsayı artış oranı %37,50 

olarak revize edildi.

TTB-HUV 2022 yılı 

katsayı listesi için tıklayın.



Türk Tabipleri Birliği (TTB) 

Merkez Konseyi, yıllık 

enflasyon oranındaki yükseliş 

üzerine işyeri hekimliği asgari 

sözleşme ücretlerini yılın 

ikinci yarısı için yeniden 

belirledi.

Karara göre; 1 Temmuz 

2022-31 Aralık 2022 tarihleri 

arasında olmak üzere işyeri 

hekimliği asgari sözleşme 

ücretleri artış oranı %37,50 

olarak revize edildi.





30.06.2022 TARİHLİ
BASIN AÇIKLAMASI











Sağlık Emek ve Meslek örgütlerinin Emeğin karşılığı için adil
ücretlendirme, hakkaniyetli özlük hakları, güvenli ve insanca
çalışma koşulları, şiddete karşı gerçek önlem ve yasal
düzenleme, emekliliğe yansıyacak haklarımızın verilmesi, 30
Haziran 2021 tarihli "Ceza yönetmeliği"olarak adlandırdığımız
AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİ'nin geri
çekilmesi, Yönetmelik içeriğindeki infaz komisyonlarının
kaldırılması ile ilgili taleplerimiz aylardan beri yaptığımız
ihtarlarımıza rağmen Sağlık Bakanlığınca
gerçekleştirilmemiştir.

Tüm bu nedenlerle Sağlık İş kolundaki diğer Sendikaların da
ayni günlerde karar alması nedeni ile 30 Haziran – 1 Temmuz
2022 tarihinde iki gün G(ö)REV kararı alınmış olup, sağlık
platformunun katılımı ile 30 Haziran 2022 tarihinde saat
12:30'da İl Sağlık Müdürlüğü önünde tüm engellemelere
rağmen (İl Sağlık Müdürlüğü bahçesi resmi ve sivil araçlarla
doldurularak burada yapılacak olan açıklama engellenmiş ve
yol üzerinde açıklama yapılabilmiştir.) basın açıklaması
yapılmıştır. Basın açıklamasını Tabip Odası Başkanı Dr.Necdet
Uçan okumuştur.



Basın metni;
BASINA VE KAMUOYUNA
Bizler Pandemide canla başla çalışırken; hastalandığımız
zaman ücret kesintilerine, işten atılma tehditleriyle,
yoksullukla karşı karşıya bırakıldık. Bu dönemde izin
kullanmamız, emekli olmamız ve hatta istifa etmemiz bile
yasaklanarak nefes alamaz hale geldik.
Pandemi sürecinin yavaşlamasından sonra hekimler,
“artık bu şartlarda çalışamıyoruz” diyerek istifa ederken,
emekli olurken; genç hekimlerimiz başta olmak üzere
yurtdışına göç ederken tüm bu sorunları konuşmak,
çözüm önerilerimizi iletmek için Sağlık Bakanı’yla
görüşme taleplerimizi defalarca ilettik. Sağlık Bakanı ne
yazık ki bizlere değil “sosyal medya fenomenlerine”
randevu vererek, olmayan çalışmaları olmuş gibi,
yapılamayan yarım yamalak işleri yapılmış gibi nutuk
atarak ya da yaptırılmıyormuş izlenimi yaratarak Pandemi
sürecindeki algı operasyonlarına devam etmektedir.



6 aylık oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle
emeğimizle yeniden alay edildi. Bizler emekliliğe
yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli
şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için
yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış
çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için
koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken;
sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme
sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken
bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak
gömmek oldu. Personel harcamalarının dışında
neredeyse Sağlık Bakanlığı bütçesinin tamamı Şehir
Hastaneleri ödemelerine gitmekte, ve bu ödemeler
çocuklarımızın geleceğini de ipotek altına alacak kadar
uzun yıllara yayılmaktadır.Sizin bizlere dayattığınız
sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir
gelecek için bir araya geldik..



Uzun süredir açıklama, eylem, yürüyüş ve mitinglerle anlatmaya çalıştık.
Salgın döneminde yaşamımızı da ortaya koyup verdiğimiz emeğin daha
fazla değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Toplumun sağlık hakkı;
emeğimiz ve geleceğimiz için yine ve yeniden G(ö)REV zamanıdır. Gün
dayanışmanın, birbirimize, mesleklerimizin taşıdığı güce güvenmenin;
yaşam ve sağlık haklarımızı savunarak geliştirmenin, ayrıntılarda
boğulmadan “Biz birlikte güçlüyüz”ü göstermenin günüdür.

Emeğimizin Hakkını Aldığımız Sağlıklı Bir Gelecek İçin G(ö)REV’deyiz.

Biz, gecesi gündüzü olmayanlar,

Biz, hastalandıran bu sağlık sistemine göz yummayan, toplum sağlıksızken
nefes alamayanlar,

Biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında
bırakılanlar;

Biz, aylardır oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği
değersizleştirilenler,

Biz, her gün yeni dayatmalarla, Aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle baskı
altına alınmaya çalışılanlar,

Tüm bu olumsuzluklara rağmen; Biz “giderlerse gitsinler”e boyun
eğmeyenler;”buradaydık, buradayız ve burada olacağız” diyenler,
mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar; emek bizim, söz bizim diyoruz.
Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt
vermeye çalışan emeğin sahibi olarak BİZLER;



Yoksulluk sınırı altı ödemelere,

Bizleri ölümüne çalıştıranlara,

Sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni
yasa teklifiyle yeniden farkına vardığımız gibi Meclis’te,
ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız; hem bizlerin
hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür.

TBMM’de alelacele yürütülen senaryoyu reddediyoruz.!
Bilinmelidir ki bugünkü G(ö)REV eylemimiz son
olmayacaktır. Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte,
sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınız karşısında
olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.Bugün bu saatte
Sağlık Bakanlığı önünde ve tüm Türkiye’de hakları için,
mesleğinin onuru için bir araya gelenler olarak biliyoruz ki
emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte
inşa edeceğiz.



Bizler: 2021 Aralık ayında vaat edilenin bile geri çekildiği
düzenlemeye karşı en son 15 Haziran 2022 tarihinde
yapmış olduğumuz İş bırakma eylemime rağmen; hiçbir
özlük hakkımızda yeterli düzenleme yapılmadığını, 30
Haziran 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Aile
Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin (Ceza
Yönetmeliğinin) de iptal edilmediğini görüyor,Oyalama ve
algı yönetimi değil hakkımız olanı istiyoruz.Emeğin
karşılığı için adil ücretlendirme, hemen ve koşulsuz özlük
hakları, güvenli ve insanca çalışma koşulları, şiddete karşı
gerçek önlem ve yaptırımlar, Covid 19 hastalığının meslek
hastalığı sayılması, emeklilikte olan haklarımızın
verilmesini istiyoruz.
Ceza yönetmeliği ile birlikte çıkan ve Hastalık Yönetimi
Platformu olarak anılan uygulama halen ASM
çalışanlarına karşı baskı ve tehdit aracı olarak
kullanılmaktadır. Sağlık emek örgütleriyle birlikte
sözleşmenin iptali yönündeki taleplerimiz bir yıldır Sağlık
Bakanlığı tarafından görmezden gelinmektedir.



Yönetmelik ile; yasal, tıbbi ve meslek etiği gereği haklı
oldukları durumlarda bile Aile hekimleri ve Aile Sağlığı
çalışanlarının haklarında kolayca soruşturma
açılabilmekte ve ceza puanı verilebilmekte, yönetmelikle
cezayı önerenin, cezanın savunmasını isteyen ve
değerlendirenin, cezayı kesinleştirenin, yaptırımı
gerçekleştirenin aynı kişi ve kurum olması da Sağlık
Müdürlüklerinin hem savcı, hem hakim rolünü
üstlenmesidir.
30 Haziran 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ilgili
birçok Sendika ve Tabip Odamız tarafından dava açılmış
olup; Danıştay’ın 28.12.2021 tarihli kararında;
“sözleşmenin feshini gerektiren nedenler” ve “ disiplin
kuralları” yönünden İPTALİ istemiyle Anayasa
mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş, bu
kararların dava sonucunu etkileyeceğinden Anayasa
Mahkemesi tarafından karar verilmesinden sonra karar
verilmesi için dosyanın BEKLETİLMESİ kararı verilmiştir.



BASINDA TABİP ODASI












