
Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı 

Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO) Toplantısı, 11.11.2017 tarihinde Gaziantep’te; Adana, 

Adıyaman, Gaziantep - Kilis, Mersin ve Hatay tabip odalarından temsilcilerin katılımıyla 

yapıldı.  

Toplantı öncesinde TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile tabip odalarının 

temsilcilerinden oluşan bir heyet, 29 Ekim 2017 tarihinde yaşamına son veren asistan hekim 

Dr. Ece Ceyda Güdemek’in Gaziantep’te yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye 

sırasında merhum meslektaşımızın ailesi, sağlık çalışanlarının uzun çalışma saatlerinin 

yarattığı sorunlara ve sağlık çalışanlarına yapılan baskılara dikkat çekerek bu konuda çözüm 

bulunması talebini ilettiler. 

GİTO toplantısı Gaziantep-Kilis Tabip Odası’nın yeni yerleşkesinde, Gaziantep-Kilis Tabip 

Odası Başkanı Dr. Hamza Ağca’nın açılış konuşmasından sonra başladı.  

Divan, Merkez Konsey adına Başkan Prof. Dr. Raşit Tükel, Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Ful 

Uğurhan ve Gaziantep Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mehmet Çetin tarafından oluşturuldu.  

Ek gündem önerilerinin de alınmasıyla, aşağıdaki 14 maddelik yoğun gündem oluşturuldu. 

Gündem; 

1- İkinci Basamak bir sağlık kuruluşunda mevcut durum nedir? Sağlık hizmeti ve sağlık 

yönetimi nasıl olmalıdır? (Mersin) 

2- Tabip Odalarının tüzel kişilik olarak bulundukları yerlerde sağlık hizmet 

planlamalarına katılması konusunun geliştirilmesi ve önce GİTO, oradan da TTB’ye 

öneri oluşturması (Mersin) 

3- Yeni yapılacak ASM’lerin bir standardı olması konusunda önce GİTO oradan da TTB’ye 

öneri oluşturulması (Mersin) 

4- Aile Hekimliğinde defin nöbetlerinin belediyelere devri konusunda halen uygulamayı 

başarmış olan illerin deneyimlerinin aktarılması (Mersin) 

5- Kamudan ihraç edilen hekimlerin durumu (Mersin) 

6- Adana İli’ndeki göçmen sağlığı (Suriyeli sığınmacılar) (Adana) 

7- Adana Şehir Hastanesi Uygulaması (Adana)  

8- Aile Hekimliği Yönetmeliğinde son değişiklikler (Adana) 

9- Şehir Hastanelerinin durumu (Gaziantep) 

10- İş yeri hekimliğinin durumu (Gaziantep) 

11- Özel Hastane hekimlerinin şirket kurması (Gaziantep) 

12- Mezuniyet sonrası ilk atama ve TUS sonrası güvenlik soruşturmaları (Hatay) 

13- Çalışan ve emekli hekimlerin ücretlerinin durumu (Hatay) 

14- Yaşanan hekim intiharlarının araştırılması (Hatay) 

İlk sözü Merkez Konsey adına başkan Prof. Dr. Raşit Tükel alarak Sağlık Bakanlığı teşkilat 

yapısındaki yeni değişikliklerden söz etti. İdari olarak özerk yapıdaki kamu hastane 

birliklerinin kaldırılmasının sağlık işletmesi modelinin iflası anlamına geldiğini, bunun da 

Sağlıkta Dönüşüm Programının başarısızlığını gösterdiğini belirtti. Sağlık alanında sözleşmeli 

çalışmanın giderek yaygınlaştığını, şehir hastaneleriyle birlikte hekimlerin taşeron 

çalışmasının gündeme geleceğini belirten Dr. Tükel, bunların da daha fazla hasta bakma, 



daha uzun saatler çalışma, daha düşük ücret almayı getireceğini belirtti. Hekimlerin ağır 

çalışma koşullarının yıpranma ve tükenmişliğe neden olarak intiharlarına zemin hazırladığını 

ifade etti. Sağlık sistemindeki aksaklıkların faturasının sağlık çalışanlarına çıkartıldığını, bunun 

da sağlıkta şiddet olarak karşımıza çıktığını belirtti. 

Dr. Tükel, aile hekimlerinin sorunlarına değinirken hekimlerinin performansa dayalı 

sözleşmeli çalışmaya zorlandıkların, ceza puan tehdidiyle sözleşme feshi baskısı altında 

tutuldukları, ücret kesintilerine maruz kaldıkları, artan rapor istemleriyle karşı karşıya 

kaldıklarından söz etti.  

TTB olarak KHK ile ihraç edilen hekimlerle dayanışma içinde olduklarını, ayrıca OHAL 

sürecinde kamu çalışanlarının hak kaybına yol açan uygulamalar konusunda DİSK, KESK ve 

TMMOB ile birlikte çalışma yürüttüklerini söyledi. 

Dr. Tükel, TTB’nin 28 Ekim 2017 tarihinde, Ankara’da yaptığı Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı’nın 

sonuçlarının kısa süre içinde açıklanacağını belirtti. Türkiye’de şu an için yaklaşık 3 milyon 

200 bin Suriyeli göçmen olduğunu, denklik aranmaksızın Suriyeli hekimlerin çalıştırıldığı 

göçmen sağlığı merkezlerinin nitelikli ve yeterli düzeyde bir sağlık hizmeti sunmaktan uzak 

göründüğünü, bu merkezlerin gerekli çalışmalar yapılarak temel sağlık sisteminin bir parçası 

haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.  Dr. Tükel ayrıca, Suriyeli hekimlerin denklik 

sorunlarının ülkemizde bu alanda tanımlanmış koşullara uygun bir biçimde çözülmesine 

yönelik çalışmalar yapılmasına vurgu yaptı. 

Dr. Tükel son olarak, bilim dışı olan ve sağlığı tehdit eden sağlık alanındaki geleneksel ve 

alternatif uygulamalarla mücadele edilmesinin önemine dikkat çekerek Merkez Konseyi 

olarak bu konuda bir çalışma grubu oluşturduklarını belirtti.  

Mersin Tabip Odası adına Dr. Burhan Söker, ikinci basamak sağlık hizmetlerindeki mevcut 

yönetim şeması hakkında bilgilendirme yaptı. Hastane çalışma koşullarının yeniden 

düzenlenmesi gerektiğini belirtirken bazı bölümlerde (ameliyathane, yoğun bakım vb.) 

çalışanların radyoloji bölümü çalışanları gibi zorunlu izin kullanmaları gerektiğini örnek olarak 

verdi. 

Adana Şehir Hastanesi ile ilgili olarak Adana Tabip Odası’ndan Dr. Ali İhsan Ökten 

bilgilendirme yaptı. Eski hastanedeki malzemelerin kullanılmaması nedeniyle bir teknoloji 

çöplüğünün oluştuğuna, yatak başına düşen kapalı alanların fazlalığı vb. durumların yarattığı 

savurganlığa, servis mesafelerinin uzun olması sonucu başta asistan hekimler olmak üzere 

sağlık çalışanlarında oluşan aşırı yorgunluğa, mutsuzluğa, huzursuzluğa, bıkkınlığa, ulaşım, 

otopark sorunlarına ve sağlık çalışanı dışındaki personelin eğitimsizliğine dikkat çekti. 

Sorunlarını toplantılar yaparak, broşürler dağıtarak ve medya aracılığı ile anlattıklarını 

söyledi. 

Defin nöbetlerinin belediyelere devri konusunu Adana Tabip Odası ve TTB Merkez Konseyi 

üyesi Dr. Yaşar Ulutaş bilgilendirme yaptı. Belediyelerle yaptıkları yazışmalar sonucunda bazı 

belediyelerin taşeron şirketler üzerinden hizmet satın alarak, bazılarının da yeterli sayıda 

hekimleri bulunduğundan görevlendirme yaparak sorunu çözdüklerini söyledi. Yine aile 

hekimliğinde son yasal düzenlemeler konusunda bilgilendirme yaparak doğum raporları 

konusuna dikkat çekti ve 16 yaş altı evlilikler ve doğumların savcılıklara bildirilmesi 



gerektiğini söyledi. Çalışanı 50’den az olan işyerlerinde işe giriş raporları aile hekimlerinin 

yükününü artıracağı konusu tartışıldı. Dr. Ulutaş, Adana’da yaşayan göçmenlerin sağlığı 

konusunda bir sunum yaparak bu konuyu tartışmaya açtı.  

Halen Türkiye’de bulunan 2.500-3.000 civarındaki Suriyeli hekimin denkliklerinin ve hekimlik 

yapmaları önünde bir engel bulunmaması koşullarının sağlanması durumunda 

çalışabilmelerinin önemi vurgulandı. Bu koşullara bakılmadan, 1600 Suriyeli hekimin 5 günlük 

teorik, 6 haftalık uygulamalı eğitim sonunda göçmen sağlığı merkezlerinde 

görevlendirilmesinin uygun olmadığı belirtildi. 

Hatay Tabip Odası temsilcileri, TUS sonrası güvenlik soruşturması nedeniyle göreve 

başlatılmayan yaklaşık 2.000 hekimin yaşadığı mağduriyetten söz ettiler. Bu hekimlerin 

hukuksal süreçleri başlatmalarının gerektiği belirtildi. Ayrıca, yaşanan hekim intiharlarının 

araştırılması gerektiği ifade edildi. 

Mersin Tabip Odası’ndan Dr. Mehmet Antmen, KHK ile ihraç edilen hekimler için yapılması 

gerekenlerden söz etti. İhraç edilen hekimlere ulaşılmasının önemini ve TTB ihraç 

komisyonunun daha aktif çalışması gerektiği ifade etti. 

Gaziantep Tabip Odası adına Dr. Mustafa Yıldırım, özel hastanelerde çalışan hekimlerin şirket 

kurmaya teşvik edildiğini, bu durumun ise hekimlerin daha çok çalışmalarına ve devletin 

vergi kaybına neden olduğunu söyledi. Bu durumdan hem devlet hem hekimler zarar 

görürken hastane sahiplerinin fayda sağladığını ifade etti. Bu konuda ayrıca, hekim 

ücretlerinin düşük gösterilmesinin hekim emeğinin emekliliğine yansımaması durumuna yol 

açtığı ve hekim ile özel hastaneler arasında yapılacak sözleşmelerde tabip odalarının nelere 

dikkat edilmesi hakkında danışmanlık yapması gerektiği vurgulandı. 

İşyeri hekimliği uygulamalarındaki belirsizliklerin yol açtığı sorunlardan söz edilerek 

bölgelerde ne kadar işyeri hekimi çalıştığının bilinmediği, konuyla ilgili Çalışma Bakanlığı’na 

yazılan yazılardan yanıt alınamadığı belirtildi. 

Bir sonraki GİTO toplantısının 3 Şubat 2018 tarihinde Mersin’de yapılmasına karar verilerek 

toplantı sona erdirildi. 

 

 


