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FAALİYET RAPORUMUZ

Hafta içi her Perşembe günü saat 20:00'de
yay/ada karşısı Bissa önünden her hafta
bisikletle şehir turu

Geleneksel Bedri Güneş Turnuvası Batik Tenis
kulübünde başlamıştır. Hafta içi saat 18:00'den
sonra maçlar düzenlenecektir.
İlgilenen arkadaşlarımıza duyurulur.

Balıkesir Tabip Odamızın 04.06.2014 tarihinde
oda salonunda yaptığı" Tanışma Toplantısı ve
Kokteyl’imize 70 civarında hekimimiz
katılmıştır.

Ayrıca Kadriye Kemal Gürel Güzel Sanatlar
Lisesi müzik öğretmeni Muammer Topan ve
öğrencileri de müzikleriyle renk katmışlardır.

Odamız üyesi Bandırma hekimlerimizden;


İç hastalıkları uzmanı Dr. Serol ERTEM



Genel Cerrahi uzmanı Dr. Orhan TUNCER’i

Haziran ayı içinde kaybettik.
Hekimlerimize Allah'tan rahmet,
Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Atatürkçü Düşünce Derneğinin katkılarıyla "Çanakkale'den
Cumhuriyete Dönmeyi Düşünmeyenler" isimli tiyatro oyunu 11
Haziran 2014 saat 20:30'da Salih Tozan Kültür Merkezinde
sahnelendi. Balıkesir Tabip Odası olarak katılım sağladık.

Balıkesir'deki sivil toplum kuruluşları Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü
Düşünce Derneği, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, Eğitim İş Sendikası ve Balıkesir
Tabip Odası olarak " BAYRAĞIMIZIN GÖNDERDEN İNDİRİLMESİNİ " kınamak amacıyla 12
Haziran 2014 Perşembe Saat 18:00 Ali Hikmet Paşa Meydanında toplanılıp basın
açıklaması yaptık.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin doktorlarından Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı 90 yaşındaki Dr.Ahmet Büküşoğlu’na
Balıkesir Tabipler Odası tarafından 60 yıllık hizmet ödülü verildi.
Ayvalık’ta 30 yılı aşkın süresince Ruh ve Sinir Hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. Ahmet Büküşoğlu’nu evinde
ziyaret eden Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Fikret Şahin’in öncülüğündeki meslektaşları yıllarca başarılı
çalışmalarıyla meslekte 60 yılını dolduran Dr. Ahmet Büküşoğlu’nu onurlandırdı.
Tabip Odası Başkanı Dr.Fikret Şahin’in yanı sıra Tabip Odası Edremit Körfezi Sorumlusu Dr. Birgi Tuna, Ayvalık Devlet
Hastanesinde görevli Dr.Ramazan Kaval, Dr.Hayrettin Kılıç, Dr.Meltem Karalar ve Dr.Hürol Bitlisli tarafından
gerçekleştirilen ziyaret Ahmet Büküşoğlu ve eşi Suna Büküşoğlu’nun konukseverliğiyle sohbet havasında geçti.
60 yıllık hizmet hayatındaki tecrübelerini genç meslektaşlarıyla paylaşan Dr. Büküşoğlu, kutsal meslek olarak
nitelendirdiği doktorluğun özveri ve sevgiyle yapılması gerektiğine işaret etti.
Genç doktorların başarılı olabilmesinin sırrının mesleklerinin yanı sıra hastalarını sevmeleri olduğunu vurgulayan
Dr.Ahmet Büküşoğlu genç doktorlara uluslararası yayın yapan ve tıp alanındaki yenilikleri anlatan en az bir dergiye
abone olmalarını tavsiye etti.
Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Fikret Şahin ziyaretin ardından yaptığı açıklamada; “tıp alanında 60 yıl süresince
başarılı çalışmalar yapan Dr.Ahmet Büküşoğlu’nu ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, doktor
meslektaşlarımız arasında son zamanlarda iletişim ve dayanışma konusunda kopuklukların var olduğu bu günlerde
Dr.Ahmet Büküşoğlu ağabeyimizin anlattıkları bizim için önemliydi, bu ziyaretten çok mutluluk duydum” diye
konuştu.

Gezi olayları sırasında 8 Temmuz 2013 günü gözaltına alınan Taksim Dayanışmasının 26
üyesi için açılan davanın ilk duruşması 12 Haziran 2014 Perşembe günü İstanbul Adliyesi’nde
başlayacaktır.
Bu davada sanıklar arasında Türk Tabipler Birliğini temsilen Taksim Dayanışması içinde yer
alan Hekim arkadaşlarımızda bulunmaktadır.
Türkiye’de 2013 yılı Haziran ‘ında Gezi Direnişi olarak adlandırılan büyük kitlesel bir eylemi
hep birlikte yaşadık. Başlangıcında 128 meslek odası, sendika, dernek, siyasi parti ve
insiyatiften oluşan ve sayısı her geçen gün artan Taksim Dayanışması’nın “Sağlıklı kentleşme
ve yaşanılır kent” talebi ülkenin milyonlarca yurttaşının daha fazla Özgürlük ve daha fazla
Demokrasi talebiyle birleşmiş, 31 Mayıs 2013 tarihinden itibaren ülkenin dört bir tarafına
yayılarak yeni ve evrensel bir boyut kazanmıştır.

Gençlerin yaratıcı zekası, annelerin kucaklayan şevkati, işçilerin emekten gelen gücü,
kadınların gür sesiyle büyüyen Gezi Olayları, ülkemizin siyasal, toplumsal, kent ve demokrasi
tarihinde yeni bir çağ açtı.
Toplum, Gezi Parkının Park olarak kalmasını talep ediyordu, bu talebin aşırı şiddetle
karşılanması sonrasında toplumsal mücadele başladı. Toplumun bir parçası olan Türk Tabipler
Birliği ve Hekimlerde bu mücadelenin içinde mesleklerinin gereği olarak yer aldılar.

Olaylar esnasında Hekimler, evrensel hekimlik ilkelerine ve yemin ettikleri Hipokrat andına bağlı kalarak binlerce vatandaşımıza,
kamu görevlilerine ve güvenlik güçlerine yardımda bulundu.
Dünya’nın neresinde olursanız olun hekimliğin öznesi İnsan ve İnsanı yaşatmaktır. Hekimlik 7 gün 24 saat görev yapmanız
gereken bir meslektir.
Hekimlerin, olağanüstü durumlarda, sağlık hizmetine gereksinim duyan insanlara sağlık hizmeti vermek için izin alma
zorunlulukları yoktur.
Tersine, bu gibi durumlarda sağlık hizmeti verilmemesi hem adli hem de vicdani boyutta suçtur.Bu bağlamda, Gezi Olaylarında
sağlık hizmetine gereksinin duyan vatandaşlara yardımcı olması nedeniyle hekim arkadaşlarımızın yargılanması demek, aynı
Zamanda Hipokrat’nın, İbn-iSina’nın , Hulusi Behçet’in ve tüm hekimlerin yargılanması demektir. İnsanlarımız ne zaman sağlık
hizmetine ihtiyaç duyacak olursa, Türk Tabipler Birliği, Balıkesir Tabip Odası ve Türk Hekimleri olarak bizler hiçbir kimseden izin
almadan orada olacağız ve mesleğimizi evrensel ilkelere görev yapacağız. Hiçbir güç bizleri nerede olursak olalım, ister Gezi
Parkında ister Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nde, ister Sokakta yaralılara, hastalara, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti
vermekten alıkoyamaz.
Hekimlerden toplumun sağlık sorunlarına kayıtsız kalması, ayrımcılık yapması İstenemez. Unutmayalım ki hekimlerden böyle bir
tutum savaş dönemlerinde bile istenmemiştir, istenemez.
Evrensel hekimlik ilkeleri gereği yani dil, din, ırk, inanç ve siyasi görüşü ne olursa olsun Hekimler kendilerine ihtiyaç duyulan
olağanüstü durumlarda verdikleri sağlık hizmetleri nedeniyle yargılanamazlar.
Türk Tabipler Birliği olarak bizler evrensel nitelikte hekimlik yaptığımız için yargılanmak değil, bugüne kadar elimizden alınan
mesleki haklarımızı, uğradığımız haksızlıkları, maruz kaldığımız hayatımıza malolan şiddet ve diğer kaygılarımızın giderilmesini
bekliyoruz.
Sözlerime son verirken; Olaylar esnasında yaşamını yitiren gençlerimiz Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ali
İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Berkin Elvan ve Polisimiz Mustafa Sarı’yı saygı ve rahmetle anıyoruz.
Balıkesir Tabip Odası Yönetimi

Balıkesir Tabip Odası olarak, Vatan topraklarımızda, Türk Ulusunun
sembolü, her zerresi Şehit kanıyla bezenmiş, Bağımsızlığımızın işareti
Türk Bayrağının gönderden indirilmesini ŞİDDET ve NEFRETLE
kınıyoruz.
Bu tür provakatif davranışların, ülkemizin yaşadığı sorunları çözmek
bir yana daha da içinden çıkılmaz bir hale getireceği açıktır.

14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü nedeniyle
Balıkesir Devlet Hastanesi Kan Merkezinde görevli
Mikrobiyoloji Uzmanı Dr.O.Olcay Özçolpan ve Balıkesir
Kızılay Kan Merkezinde görevli Dr.İlhami Kaymaz ve oda
başkanımız Dr.Fikret Şahin'in yapmış olduğu basın
açıklaması metni aşağıdadır.

14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü nedeniyle Balıkesir Devlet Hastanesi Kan Merkezinde görevli
Mikrobiyoloji Uzmanı Dr.O.Olcay Özçolpan ve Balıkesir Kızılay Kan Merkezinde görevli Dr.İlhami Kaymaz ve oda
başkanımız Dr.Fikret Şahin'in yapmış olduğu basın açıklaması metni aşağıdadır.
14 Haziran, ABO kan grubu sistemini bulan Nobel ödülü sahibi bilim insanı Karl Landsteiner’ın doğum günü
olması sebebiyle her yıl tüm dünyada “dünya gönüllü kan bağışçıları günü” olarak kutlanmaktadır. Amacı, ihtiyaç
sahipleri için kan veren gönüllü kan bağışçılarını kutlamak ve gönüllü güvenli kan ihtiyacına toplumun dikkatini
çekmektir.
Günümüzde teknolojinin bu kadar gelişmesine rağmen maalesef halen kan imal edilememekte ve tek kaynağı
insan olarak önemini korumaktadır. Bunun için de gönüllü kan bağışçılarına ihtiyaç duyulmakta, güvenli kan
ihtiyacının hemen tamamı bu şekilde sağlanmaktadır. Özellikle yakın akrabalardan kan alındığında ölümcül
olabilen alerjik hastalıklar gelişebilmektedir. Hasta yakınları yerine gönüllüden kan alınması tüm dünyanın
önerdiği en güvenli sistemdir.
Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’nde kamuoyunda gönüllü kan bağışının öneminin pekiştirilmesi ve
yaygınlaştırılmasına ilişkin bilgilendirme yapılarak, kan bağışı konusunda davranış değişikliği ve kalıcı bilinç
yaratılması amaçlanmaktadır.
Milyonlarca insan hayatını, kanlarını özgürce ve hiçbir karşılık beklemeksizin bağışlayan tanımadığı insanlara
borçludur. Ancak, dünya nüfusunun çok büyük bir kısmı güvenli kana ulaşamamaktadır. Her yıl 80 milyon
üniteden fazla kan bağışlanmasına rağmen bunların %82’ni gelişmiş ülkelerden toplanmaktadır. Çoğu ülkede
gönüllü kan bağışı kana ihtiyacı olan hastaların ailelerinden ve arkadaşlarından sağlanmaktadır. Ne yazık ki bazı
ülkelerde halen kan bağışı için ödeme yapılmaktadır. Tüm bilimsel veriler dikkate alındığında, gönüllü karşılıksız
kan veren bağışçılar güvenli kan kaynağının esas kısmını oluşturmaktadır. Çünkü onların potansiyel olarak HIV,
hepatit virüsleri gibi kan yoluyla bulaşan enfeksiyonları alıcılarına bulaştırma riski çok düşüktür. Sonuç olarak
Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü bu isimsiz kahramanlara ithaf edilmektedir.
2004 yılından buyana Dünya’da ve Ülkemizde düzenlenen bu organizasyon sayesinde gönüllü kan bağışcı
sayısında ve kan bağışında artma sağlanmıştır.
Türkiye genelinde 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü Kan Merkezlerinde çeşitli etkinlikler ile
kutlanmaktatır.Bu yıl Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü Türk Kan Vakfı, Kan Merkezleri ve Transfüzyon
Derneği, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay Derneği'nin katılımlarıyla düzenlenen bir törenlerle kutlanacaktır.

Taşeron Ölümdür, Yasaklansın










Soma’da resmi rakamlara göre 301 maden emekçisinin hayatını kaybettiği büyük işçi kıyımının
üzerinden bir ay geçti. Bir kez daha gördük, sermayenin sınırsız kar hırsı işçilerin kanıyla,
canıyla palazlanıyor. Bir kez daha gördük, sınırsız kar hırsı taşeron düzeniyle katmerleniyor.
Yıllar önce Sağlık Bakanlığı bir taşeron bakanlığına çevrilirken bizler bu kuralsız, güvencesiz
çalıştırma biçimine itiraz etmiştik. Hükümetin Sağlıkta Dönüşüm programına karşı verdiğimiz
uzun ve meşakkatli mücadelenin sloganlarından birisi de “Sağlıkta taşeron ölüm demektir” idi.
Gelinen noktada taşeron çalışma Türkiye’de çalışma hayatının kanayan bir yarasına dönüştü.
Yıllardır inşaatlarda, tersanelerde gün be gün gelen iş kazaları haberleri ve son olarak Soma’da
her birimizi yasa boğan 301 insanımızın hayatına mal olan katliam itirazımızın ve tespitimizin
haklılığını bizlere gösterdi.
Biz sağlık örgütleri yaşanılan tüm facialardan sonra bu vahşi ve kuralsız çalışma düzeninin
ortadan kaldırılması, taşeron çalışmanın yasaklanması sonucunu çıkarttık. Fakat hükümet bu
manzaradan aksi bir sonuç çıkararak taşeronu kaldırmak yerine başta kamu hizmetleri olmak
üzere yaşamın her alanında yaygınlaştıracak bir yasayı gündeme getirdi. Bakanlar Kurulu
tarafından 30 Mayıs’ta içinde maden işçilerinin çalışma koşulları ve “alt işveren” uygulamasına
dair düzenlemelerin yer aldığı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” olarak geçen bir “torba yasa” TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu’na gönderildi.
Söz konusu yasa taslağında maden işçilerinin çalışma koşullarına dair kısmi iyileştirmeler
bulunmakla beraber 650 bini kamuda çalışan 1 milyon yüz bin taşeron işçiyi ilgilendiren
çalışma yaşamına dair düzenlemeler de bulunuyor. Tasarı taşeron işçilerin iş güvencesi, işçi
sağlığı güvenliği sorunları ile sendika ve toplu sözleşme hakkına dair yaşadığı sıkıntıları
çözmek yerine kamu kurumları başta olmak üzere her alanda taşeronun önünü açacak
nitelikte düzenlemelere sahip. Yasaya dair temel itiraz noktaları üç işçi konfederasyonu
tarafından hükümete iletilerek bu konuda kısmi geri adım attırılması sağlandı.
Fakat yasanın ruhunu oluşturan taşeron çalışmayı kamuda başat çalışma biçimi haline
getiren düzenlemelerde bir değişiklik yok.

Bu düzenlemeden en çok da 150 binden fazla taşeron işçi ile sağlık ve sosyal hizmetler alanı etkilenecek. Sağlıkta dönüşüm programı ile
sağlık hizmeti paralı hale getirilip, özelleştirilmişti. Bu piyasalaştırma dalgası sağlık emekçilerinin güvencesizleştirilmesiyle kol kola
yürümüştü. Şimdi çıkarılmak istenen yasa ile sağlık emekçilerinin geleceği ve halkın sağlığı taşeron şirketlerin insafına terk ediliyor.
Yeni yasayla iktidar taşeron çalışmayı yerleşik hale getiriyor, yıllardır sağlık alanında tümüyle yasadışı biçimde yaygınlaştırılan
taşeronlaştırmaya yasal kılıf hazırlanıyor. Bu Yasa tasarısı ne anlama geliyor?
Yıllardır taşeron işçiye müjde, kadro haberleri ile gündeme gelen yasada taşeron işçilerin iş güvencesine dair hiçbir düzenleme yok. Kamuda
çalışan işçilere kadro söylentileri ile pazarlanan yasada buna dair hiçbir ifade yer almamaktadır.
Yasa, taşeron işçilerin her işçinin iş kanunundan doğan mevcut haklarını bir yenilikmiş gibi sunarken, başta sendika ve toplu sözleşme hakkı
olmak üzere taşerona karşı temel savunma araçlarını da ellerinden alınıyor almaktadır.
Yasa taşeron işçilerin kadro ve iş güvencesine dair temel umudu olan muvazaa tespitini uzatarak zorlaştırıyor.
Yasa ile birlikte sağlık çalışanları açlık sınırı altında sendikasız bir şekilde çalıştırılmaya devam edecek, iş güvencesinden mahrum kalacaktır.
Yasa ile birlikte sağlık hizmeti üretim süreci ihale masalarının konusu olacaktır. Çünkü hastanelerin dezenfeksiyonundan, servis hizmetlerine,
tıbbi sekreterlikten laboratuar hizmetlerine kadar tüm hizmetler ihaleye çıkarılacaktır. Tek amaç, ucuz ve güvencesiz işçiliktir. Her şey
“maliyet unsuru”!
Çok tehlikeli iş yeri statüsünde olan hastanelerde, iş güvenliği önlemleri kâğıt üzerinde bırakılıyor. Taşeron şirketlerin keyfi bildirimleri esas
alındığı için birçok işyerinde sağlık hizmeti veren emekçiler sağlık çalışanı olarak tanımlanmıyor. Özel koruma ve çalıştırma düzeneklerinden
yararlanamıyor.
Sağlık çalışanlarının geleceği ve hastalarımızın sağlığı taşeron şirketlerin üç kuruşluk karı için akıl almaz oyunlarına kurban ediliyor.

İktidarı döneminde taşeron işçi sayısını neredeyse on katına çıkaran AKP hükümeti, Türkiye’yi bir taşeron cumhuriyeti yapmak için bir adım
daha atmıştır, bu uğurda halkın sağlığını tehlikeye atacak kadar da gözünü karartmıştır.
Bizler bu ülkede sağlık ve sosyal hizmeti üreten emekçiler olarak insanca yaşam ve güvenceli iş talebimiz için mücadeleye devam edeceğiz.
Halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkı için ve biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin insanca koşullarda yaşayıp çalıştığı bir ülkede yaşamak
için AKP’nin torba yasasına ve sağlıkta taşerona hayır diyoruz!

İNSAN İHALEYLE ÇALIŞTIRILMAZ, SAĞLIKTA TAŞERON OLMAZ !

Ülkemizde de Toplum Temelli Ruh Sağlığı hizmetleri 2008 yılında kısmen başlamış olup 2011 yılında ülkemizde 40’dan fazla
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin açılmasıyla bu sistem iyice yaygınlaşmıştır.
İlimizde de 2011 yılında açılan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi başta Şizofreni olmak
üzere ağır ruhsal bozukluğu olan tüm hastalara tedavi,rehabilitasyon hizmetleri, sosyal beceri eğitimleri, sosyal destek sunma gibi pek çok
alanlarda hizmet vermektedir. Şu an 700’e yakın kayıtlı hastası bulunan merkezimiz bu alanda ülkemizin en büyük Toplum Ruh Sağlığı
Merkezlerinden biridir.
3 yıla yaklaşan hizmet yaşamında merkezimizin çalışmaları bir süredir somut olarak meyvelerini vermektedir. Bu çalışmaların belki de en
önemlisi yaklaşık 3 ay önce hayata geçen Mavi at projesidir. Bu proje kapsamında önce 20 hastamız KOSGEB ve valiliğimiz desteğiyle meslek
edindirme kursuna katılmış ve 2 ay sonra sertifika almışlardır. Bu sertifikayı alan hastalarımızdan birisinin adına Mavi at kafe açılmış ve halen
kafemizde 14 ağır ruhsal hastalığı bulunan kurum hastamız çalışmaktadır. Bu hastalarımız vardiya usulü sabah 7.30’dan akşam 20.00’ye kadar
kafelerini açık tutmaktadır. Hastalığı nedeniyle yıllarını evinin odasından dahi dışarı çıkmadan geçiren hastalarımız için kuşkusuz bu durum çok
önemli bir dönüşüme işaret etmektedir.
Kafede en önemli misyon’larımızdan biri ruhsal hastalıklarla ilgili damgalamayı ortadan kaldırmaktır. Zira bu konuda ülkemizde hala önemli
sıkıntılar yaşanmakta ve ruhsal hastalığı olanlar önemli ölçüde ayrımcılığa uğramaktadır. 14 tane hastanın kendi emeği ile açıp işlettiği, son
derece kaliteli hizmet veren bir işletme kanımızca bu konuda önemli yararlar sağlayacaktır.
Mavi at kafe istisnasız tüm vatandaşlarımızın hizmetine açıktır. Bu kafe’nin kullanılmasıyla vatandaşlarımız hem hastalarımızın
rehabilitasyonuna katkıda bulunmakta hem de maddi olarak destek olmaktadırlar.
Balıkesir’de Mavi at, hastalarımızın özverileriyle ayağa kalktı. Mavi at’ı koşturmak ise tüm sağlıklı bireyler olarak bizim sorumluluğumuz
olmalı.Hastalarımızın ve onların fedakar ailelerinin gözündeki ışıltıyı korumak adına bunu başarmak hepimizin görevi olmalı.

Balıkesir Tabip Odası, Balıkesir Eczacı
Odası ve Balıkesir Diş hekimleri odaları
olarak
önümüzdeki süreçte yapılacak olan
sosyal, kültürel ve bilimsel
faaliyetlerde ortak
çalışma kararı almış bulunmaktayız

Sağlık Meslek odaları ilk ziyaretini
Altıeylül İlçesi Belediye Başkanı
Sayın Dt.Zekai Kafaoğlu’nu
ziyaret ederek başlamışlardır.

PROF.DR.SAİT EĞRİLMEZ

25 Haziran 2014 Çarşamba günü Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezinde Balıkesir
Sağlık Meslek Odaları Birliği ilk etkinliğini yapmıştır.

Etkinliği Balıkesir Tabip Odası, Balıkesir Eczacı Odası, Balıkesir Diş Hekimleri Odası
ortak olarak düzenlemişlerdir. Etkinliğin konuğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz
Hastalıkları Ana Bilim Dalından Prof.Dr.Sait Eğrilmez’di. “İyi hekim olma” temasının
işlendiği Türkülerde Hekimlik müzikal sunumu katılımcılar tarafından ilgiyle
izlendi.
Hekimliğin insani yönlerinin ön plana çıkarıldığı sunumda duygulu anlar yaşandı.
Program sonrasında Dr.Sait Eğrilmez’e Hizmet ve Onur Belgesi Plaketi takdim edildi.
Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr.Fikret Şahin yaptığı kapanış konuşmasında ;

“Eğer bugün bu güzel türküleri gönlümüzce özgür biçimde söyleyebiliyorsak Ayyıldızlı Bayrağımız altında Hür ve Bağımsız yaşabiliyorsak ve herşeye rağmen bugün
bu ülkede birlikteliğimizi beraberliğimizi hiç kimse bozamıyorsa bilinki bunu
Cumhuriyete borçluyuz, Cumhuriyeti kuranlara borçluyuz ve herşeyden önce Mustafa
Kemal Atatürk’e borçluyuz” diyerek Atatürk’ün portresini Dr.Sait Eğrilmez’e hediye
etti.

Hekimlerimizin karşılaştıkları sorunları oda ile
paylaşmasını ve sorunlara oda ile birlikte ortak
çözüm bulunmasını sağlamak için


Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr.Fikret Şahin 532 282 83 09



Sağlıkta Şiddet Komisyonu Sorumlusu ve Onur Kurulu üyesi Dr.İlhan Ergörün 533 523 01 93



Tabip Odası Hukuki Danışmanı Av.Onur Akgün 532 161 81 86



Tabip Odası 532 707 46 24

Dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.



64.Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresinde yapılan seçimde Balıkesir Tabip Odası adayları Özgür
Hekimler listesinde seçime katılmış ve kullanılan oyların yaklaşık %30’unu almışlardır. Türk
Tabipleri Birliği 64. Büyük Kongresi ve seçimlere yaklaşık 25 Tabip Odası katılmamış, toplam 494
delegenin 342’i seçime katılmış, 152 delege seçime gelmemiştir. Balıkesir Tabip Odası tarihinde ilk
defa 3 aday ile Türk Tabipleri Birliği seçimlerine girmiş ve bu oranda oy almıştır












BALIKESİR TABİP ODASI 64. TTB BÜYÜK KONGRE SONUÇ BİLDİRGESİ

Değerli Hekim Arkadaşlarımız

28 – 29 Haziran 2014 tarihinde Ankara’da yapılan Türk Tabipleri Birliği 64. Büyük
Kongresine Balıkesir Tabip Odasını temsilen Başkan Dr. Fikret Şahin, Balıkesir Tabip
Odası Delegeleri Dr. Zafer Ayhan, Dr. Selim Panç, Dr. Nafi Ergün Özdeş, Dr. Murat
Sabri Yılmaz, Dr. Pınar Kara İleri ve Dr. Birgi Tuna katılmışlardır.
Kongrede Balıkesir Tabip Odası adına söz alan Dr. Birgi Tuna yaptığı konuşmasında;
Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarına katılımın arttırılması için yapılan etkinlik ve
eylemlerin üyelerin gereksinim ve beklentilerine uygun olması gerektiğini
vurgulamıştır. Ayrıca Balıkesir Tabip Odası olarak Divan Başkanlığına verilmiş olan
hekim hakları ve yaşanılan mesleki sorunların çözümlerine yönelik 14 maddelik
önergeye destek istemiştir. Balıkesir Tabip Odasının verdiği önerge farklı illerden
yaklaşık elli delegenin imzasıyla Divana sunulmuştur. Divan Başkanlığı tarafından
oluşturulan kararlar komisyonunda Balıkesir Tabip Odası adına Dr. Selim Panç görev
almıştır.
Genel kurulda özellikle bazı farklı il delegelerinin yaptığı konuşmalarda, Hekimlerin
ve Sağlık çalışanlarının sorunları yerine genellikle hekimlik dışı konulara ağırlık
verdikleri görülmüştür.
Başta Balıkesir Tabip Odası olmak üzere bazı tabip odaları delegeleri de kongrede
yapılan bu türden konuşmalara tepki göstermiş ve hekim sorunlarının konuşulması
gerektiğini belirtmişlerdir.







Tüm gün yapılan konuşmaların ardından Genel Kurulda alınacak kararlara ilişkin
önergeler görüşülmeye başlanmıştır. Balıkesir Tabip Odasının sunduğu 14 önerge
zamanın kısıtlı olması gerekçesiyle ne zaman yapılacağı belli olmayan ileri bir tarihte
gündemi sadece önergeler olan kongrede görüşülüp oylama yapılması yönünde karar
alınmıştır. Bu karara Balıkesir Tabip Odası delegeleri karşı oy kullanmışlar ve
önergelerin hemen görüşülmesi yönünde görüş bildirmişlerdir. Balıkesir Tabip
Odasının önergeleri arasında yer alan “tüm üye aidatlarının eşit miktarda alınması ve
2014 yılı için 150 TL olması” gerektiğine ait önergemiz ret edilmiş ve üye
aidatlarına zam yapılması yönünde verilen bir teklife de Balıkesir Delegeleri tepki
göstermiş ve böylelikle de üye aidatlarına zam yapılamamıştır.
Türk Tabipleri Birliği 64. Büyük Kongresi öncesi 24 Mayıs 2014 tarihinde TTB
tarafından Ankara'da yeni oda
kurullarına seçilen üyelere tanıtım ve bilgilendirme toplantısında Balıkesir Tabip
Odamızın merkez yönetim organlarında bir temsilcisi olması yönündeki isteğimiz dile
getirilmiş olmasına rağmen yeni merkez yönetimine gösterilecek adaylar konusunda
odamızla hiç irtibat kurulmamış ve oluşturulan mevcut yönetim listesi konusunda
odamızın görüşü dahi alınmamıştır. Bunun üzerine odamız Dr.Zafer AYHAN’ı Yüksek
Onur Kuruluna aday olarak gösterme kararı almış, genel kurul öncesi ve sonrası
adayımızın, kısıtlı zaman ve olanaklara rağmen, tanıtımı yapılarak destek istenmiştir.
Balıkesir Tabip Odasının Genel Kuruldaki duruşu ve davranışı diğer bazı odalar
tarafından da ilgi ve takdirle karşılanmış ve farklı oda delegeleri de Merkez Konseyine
aday olmak istediklerini belirtmişlerdir. Türk Tabipleri Birliğinin asıl görevinin “hekim
hakları ve yaşanılan mesleki sorunların çözülmesi” ve ‘’Cumhuriyet kazanımlarının
korunması’’ ortak noktasında buluşan bu delegeler Özgür Hekimler listesiyle Merkez
Yönetim Kurullarına aday olmuşlardır

29 Haziran 2014 tarihinde yapılan seçimde Balıkesir Tabip Odası adayları Özgür
Hekimler listesinde seçime katılmış ve kullanılan oyların yaklaşık %30’unu
almışlardır. Türk Tabipleri Birliği 64. Büyük Kongresi ve seçimlere 25 Tabip Odası
katılmamış, toplam 494 delegenin ancak 342’i seçime katılmış, 152 delege ise seçime
gelmemiştir. Balıkesir Tabip Odası tarihinde ilk defa 3 aday ile Türk Tabipleri Birliği
seçimlerine girmiş ve bu oranda oy almıştır. Balıkesir Tabip Odamız bundan sonraki
süreçte üyelerinin isteği doğrultusunda, Türkiye’nin birçok odasıyla ortak fikir ve
eylem oluşturmak için çalışmalarına devam edecektir, Saygılarımızla.



Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu

Bizlere göstermiş olduğunuz güven ve
verdiğiniz yetkiden dolayı
Tüm üyelerimize çok teşekkür ederiz,
saygılarımızla.

