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hekimlerin gücü, hekimlerle güçlü

ATO’da bayrak devri

ATO’nun yaptığı
görüşmeler

Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu üyeleri
2018 yılında devraldıkları
bayrağı yapılacak olağan
seçimli genel kurul ile
devretmeye hazırlanıyor.
ATO yönetimi 2 yıllık süre
zarfında çalışma koşulları,
mesleki haklar, sağlık
çalışanlarına yönelik
şiddet, çalışma hakkı
ihlalleri gibi temel
başlıklarda hekim ve
sağlık çalışanlarının
yanında yer alarak onlarla
birlikte mücadele etti.

önerilerini sundu. Tüm
dünyayı etkileyen Covid
19 pandemisi boyunca da
hem hekim ve sağlık
çalışanlarının sorunlarına
hem halkın doğru
bilgilendirilmesine
odaklanarak çalışmalarını
sürdürdü.

Basın
açıklamaları
Hukuk bürosu
1245 hekime
destek sundu

6 ))

Daha önce yapılması
planlanan ancak pandemi
koşulları nedeniyle iptal
edilerek 15-16 Ağustos
2020 tarihine ertelenen
seçimle hekimler 2 yıl
boyunca bayrağı
taşıyacak yeni yönetim
kurulu üyelerini
belirleyecek.

ATO’nun hekimlere
yönelik düzenlediği
kurslar
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Kamu yararına faaliyet
gösteren bir meslek
örgütü olma sorumluluğu

ile şiddetten, çevre
kirliliğine, salgın hastalık
riskinden, iş cinayetlerine
kadar toplumu
ilgilendiren her konuda
sözünü söyleyip yanlış
uygulamaların
düzeltilmesi için
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3-6 ))

Pek çok konu panel
ve sempozyumlarda
masaya yatırıldı 8-9 ))
Korona pandemisi
günleri
10-11 ))
Salı Aktiviteleri

12 ))

Hekimler kültür ve
doğa gezilerinde
13 ))
buluştu
Berkay Akbaş
anısına "Hayaller
Yarım Kalmasın"
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Genç hekimlerin
mezuniyet
heyecanının ortağı
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Kültür ve sanat
Yayınlar
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görüşmeler, ziyaretler

ATO’nun yaptığı görüşmeler
ATO Yönetimi hekimlerin mesleki alanda yaşadığı sorunlar ve halk sağlığını ilgilendiren konularda ilgili makamlarla
görüşmeler yaptı. Yapılan görüşmelerin satır başlıkları şöyle:
İl Sağlık
Müdürlüğü
ATO Yönetim Kurulu’ndan
bir heyet 29 Temmuz 2019
Pazartesi günü Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Gülüm’ü makamında ziyaret etti.
Heyet, göreve başlayan Dr.
Mehmet Gülüm’e başarı dileklerini ilettikten sonra genel
olarak sağlık sistemi ile ilgili
aksaklık ve sorunlar ile birlikte
Ankara özelinde görev yapan
hekimlerin sorunlarını ve
ATO’nun çözüm önerilerini
paylaştı. Mehmet Gülüm ile
9 Temmuz 2020 tarihinde yapılan ikinci görüşmede ise yeniden açılma dönemine ilişkin
Ankara’da görev yapan hekimlerin sorun ve talepleri aktarıldı. Ayrıca ASM’lerde çalışan
sağlık emekçileri tarafından
İl Sağlık Müdürlüğüne hitaben
hazırlanan ek ödeme talepli
dilekçeler iletildi.

Belediye ile yapılan
görüşmeler
TTB ve ATO, 12 Eylül 2019
tarihinde Ankara Büyükşehir
Belediyesi Başkanlığına seçilen
Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede TTB
Heyeti “Sağlıklı ve Güvenli Bir
Ankara İçin Bazı Öneriler”, ATO
heyeti de “Ankara’nın Sağlığı”
raporlarını Yavaş’a iletti. Raporlarda “temiz su”, “temiz
hava”, “temiz çevre”, “örgütlü
bir Ankara”, “daha hareketli
bir Ankara” gibi çeşitli başlıklarda, kent yaşamının daha
sağlıklı ve daha güvenli hale
getirilebilmesine yönelik önerilere yer verildi. TTB ve ATO
şehirde yaşayan herkesin sağlık
hakkına erişebilmesi için gerekli işbirliğine ve desteğe hazır
olduğunu belirtti. Heyet ayrıca,
Ankara’nın kadın dostu kent
olmasının önemine vurgu yaparak, ilçe belediyelerde de bu
konunun gündeme getirilmesi
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ve toplumsal cinsiyet eşitliği
konusunda duyarlı olunması
çağrısında bulundu. Heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’tan, belediye çalışmalarında işbirliğine açık olunması, çalışmaların şeffaflık
içinde yürütülmesi, yapılan çalışmalar ve sonuçları konusunda halkın bilgilendirilmesini
talep etti.
ATO heyeti 13 Temmuz 2020
tarihinde de Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Faruk Çınkı’yı makamında ziyaret etti. Yapılan
görüşmede belediyeye sağlık
çalışanları için temin ettiği

Editör:
Sibel Durak
Haberler:
Sibel Durak
Kansu Yıldırım

maskelerden ötürü teşekkür
iletilip işbirliğinden duyulan
memnuniyet dile getirildi. Bu
görüşmede ayrıca Ankara Temelli’de yapılması planlanan
uyuşturucuyla mücadele merkezi projesi, asbestli boruların
değişimi, mevsimlik işçilerin
durumu gibi halk sağlığını ilgilendiren konularda temasta
bulunuldu.

Halk Sağlığı
Hizmetleri Başkanı
ziyareti
ATO ve TTB heyeti Ankara
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağ-
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lığı Hizmetleri Başkanı Dr. Bahattin İlter’i 16 Eylül 2019 Pazartesi günü makamında ziyaret etti. Görüşmeye, Halk
Sağlığı Hizmetleri’nden bir heyet de eşlik etti. Görüşmede
birinci basamakta hizmet veren
ASM, TSM, sağlıklı yaşam merkezi ve ilçe sağlık müdürlükleri
arasındaki koordinasyon eksikliği, ikinci basamak sağlık
kuruluşlarında kanser taramalarında yaşanan sıkıntılar, sağlık hizmeti sunumunda ortaya
çıkan farklı uygulamaların düzenlenmesi ve koordinasyonu
hakkında görüş alışverişinde
bulunuldu.

Haber, yorum ve
yazılarınızı
ato@ato.org.tr
adresine
gönderebilirsiniz.
Ankara Tabip Odası
Basın Yayın Komisyonu
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Hukuk Hizmetleri
Genel Müdürü ile
görüşüldü
ATO’dan bir heyet Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel
Müdürü Av. Adem Keskin’i makamında ziyaret etti. 01 Ekim
2019 Salı günü gerçekleştirilen
görüşmede ATO hukuk bürosu
da yer aldı. Karşılıklı görüş
alışverişinin yapıldığı ziyarette,
ATO heyeti Sağlık Bakanlığı’ndan istemiş olduğu Beyaz
kod verilerini bir kez daha
talep etti ancak olumlu bir cevap alamadı.
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basın açıklamaları

Şiddet
ATO, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olayları karşısında düzenlediği basın açıklamaları ve eylemlerde hekimlerin sağlıkta şiddet yasa tasarısının yasalaşması, şiddet
uygulayanlara yönelik cezaların artırılması, sağlık hizmeti
sunumunun güvenli çalışma
ortamında gerçekleşmesine yönelik taleplerini dile getirdi.
Sağlık çalışanlarına yönelik
şiddet olaylarında şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına hukuki destek sundu ve sürecin
takipçisi oldu. ATO’nun sağlık
alanında yaşanan şiddete yönelik attığı adımlar şöyle:

Milletvekili
adaylarına
hekimlerin talepleri
iletildi
ATO Yönetim Kurulu sağlık
çalışanlarının taleplerini içeren
bir dosyayı 24 Haziran seçimlerinden önce sağlıkçı milletvekili adaylarına iletti. Milletvekillerine sunulan talepler
içinde güvenli ortamda çalışma
ve Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısının bir an önce yasalaşması
talebi de yer aldı.

"Sağlıkta Şiddet
Yasası Bir An Önce
Çıkarılmalıdır!"
Sağlıkta şiddete karşı Türk
Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası 20 Temmuz 2018
günü ortak basın açıklaması
yaptı. Ortak açıklamada TTB
ve ATO sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını
ve şiddet uygulayanlara hapis
cezasının yasalaşmasını talep
etti.

TTB ve ATO Sağlıkta
Şiddet Yasası için
TBMM’de
Türk Tabipleri Birliği Merkez
Konseyi ve Ankara Tabip Odası
Yönetiminden bir heyet Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılması talebiyle, 4 Ekim 2018
Perşembe günü TBMM’de siyasi partilerin Grup Başkanvekilleriyle görüşmelerde bulundu.
2014 yılından bu yana Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılmasıyla ilgili talebi düzenli
olarak TBMM’ye ilettiklerini

ancak ne yazık ki bu taleple
ilgili somut bir girişim yapılmadığını aktaran TTB Heyeti,
yalnızca sağlıkta değil, genel
olarak şiddetin önlenmesiyle
ilgili temennisini de dile getirdi.
TTB heyeti daha sonra,
TBMM Basın Kapısı’nda bir
açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, “Talebimiz nettir. Kararlıyız. Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılmasında, bu konuda bir an önce somut adım
atılmasında ısrarcıyız. “ denildi.

Hekimlerden
Sağlıkta Şiddete
Karşı Kararlılık
Deklarasyonu
Dr. Fikret Hacıosman’ın öldürülmesinin ardından sağlıkta
şiddetin önlenmesi ve TTB’nin
önerisi olan Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılması talepleriyle
başlatılan eylem etkinlik programı kapsamında, tabip odalarının başkanlarının katılımıyla, Ankara’da “Sağlıkta Şiddete Karşı Kararlılık Deklarasyonu” açıklandı.
Ortak deklarasyonda, “Dr.
Fikret Hacıosman’ın ölümü son
olmalıdır” denilerek, bugünden
itibaren benzer vahim olaylarla
karşılaşılması durumunda, hekimlerin sağlıkta şiddete ve bu
şiddete seyirci kalanlara karşı
iş bırakarak Beyaz Nöbet’e başlayacağı duyuruldu.

Şiddete karşı Beyaz
Nöbet

"Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı"nın yasalaşması için Ankara
Tabip Odası’nın çağrısıyla 10
Ekim 2018 Perşembe günü Kuğulu Park’ta bir araya gelen
Hekimler Beyaz Nöbete başladı.
Yedi gün boyunca, sağlıkta şiddete karşı yasa çıkarılmasını
dile getiren hekimlerin nöbeti
16 Ekim 2018 Salı günü sona
erdi.
10 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçen süreçte nöbetteki
hekimlere, milletvekilleri ve
çok sayıda demokratik kitle
örgütü yöneticileri destek ziyaretinde bulundu.

14 Mart’ın 100.
yılında
taleplerimizde
ısrarcı mücadelede
kararlıyız
14 Mart Tıp Bayramı’nın
100. Yıl dönümünde Ankara
Tabip Odası ve sağlık meslek
örgütleri ortak bir basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasını okuyan ATO Genel
Sekreteri Dr. Ali Karakoç taleplerini şöyle sıraladı:
-Çalışırken ve emeklilikte
insanca bir yaşam için yeterli
ve güvenceli ücret,
-Çalışma alanlarının güvenli
ve nitelikli sağlık hizmeti sunumuna uygun hale getirilmesi,
-Şehir Hastanelerinin çalışanların çalışmasını kolaylaştıracak; şekilde yeniden düzenlenmesi,
- Güvenlik soruşturmaları
sonucunda; ataması yapılma-

yan yüzlerce genç hekimin atamalarının bir an önce yapılması,
-TTB’nin 2014 tarihinde
Meclis’e sunduğu sağlıkta şiddet yasa teklifinin yasalaşması.

“Büyük Hekim
Yürüyüşü”nde
Hekimler
Değerleriyle Yürüdü
“1919’dan 2019’a” 14 Mart
Tıp Bayramı’nın 100. yılında
Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısı ile Türkiye’nin dört bir yanından tabip odaları ve sağlık
emek meslek örgütleri katılımıyla “Büyük Hekim Yürüyüşü” düzenlendi. İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi
bahçesinde bir araya gelen binlerce hekim “Ülkemize, Mesleğimize, Geleceğimize Sahip
Çıkıyoruz” diyerek Kadıköy İskele Meydanı’na kadar uzun
ve coşkulu kortejler oluşturdu.
Büyük Hekim Yürüyüşü”nde
“Herkese Eşit, Ücretsiz Sağlık”,
“KHK’lar Gidecek, Biz Kalacağız”, “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin”, “Savaşa Değil Sağlığa Bütçe” sloganları atıldı.
Haydarpaşa Numune Bahçesi’nde toplanmaya başlayan
Ankara Tabip Odası üyeleri,
üzerinde Dr. Nusret Fişek, Dr.
Nevzat Eren, Dr. Füsun Sayek,

Dr. Ata Soyer’in fotoğraflarının
yer aldığı “Değerlerimizle Yürüyoruz” pankartı arkasında
bir araya geldi. Kadıköy İskele
Meydanı’na sloganlar eşliğinde
giren Ankara Tabip Odası’ndan
Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Vedat Bulut “100 yıl önce İngiliz
işgalinde kutluyorduk. Bugün
yürütmek istemediler ama bu
tarihsel özelliğini aktarınca yürüyoruz ve gördüğünüz gibi
Tıp Bayramımızı kutluyoruz”
dedi.
ATO Genel Sekreteri Dr. Ali
Karakoç, “Bugün 100 yıl önce
İstanbul emperyalist güçler altında işgaldeyken tıbbiyeliler
emperyalistlere karşı durmuşlardı. Bugün de bunun 100.
yılı ve bizim için önemli bir
gün. Biz halkın sağlık hakkına
sahip çıkmak istiyoruz, bütün
sağlık çalışanlarının haklarına
sahip çıkmak istiyoruz. Çalışırken şiddet görmek istemiyoruz. Çalışırken ve emekli
olurken insanca bir yaşam için
güvenceli ve yeterli bir ücret
istiyoruz.” dedi. Ankara Tabip
Odası Kadın Hekimlik ve Kadın
Sağlığı Komisyonu’ndan Dr.
Gülgün Kıran “Yürüyüşte çoğunluk kadın hekimlerde ve
'vardık, varız, var olacağız' diyoruz. Sağlık alanında kadın
emeğinin görünmeyen gücünü
göstermeye devam edeceğiz.”
dedi.
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basın açıklamaları
"17 Nisan "Sağlıkta
Şiddetle Mücadele
Günü" olsun!"
Türk Tabipleri Birliği’nin
çağrısıyla 17 Nisan’ın “Sağlıkta
Şiddetle Mücadele Günü” olarak ilan edilmesini ve TTB’nin
Meclise sunduğu şiddeti önleme yasasının çıkarılmasını sağlamak için ülke genelinde eylem yapıldı.
Sabah saatlerinde Ankara
Tabip Odası yönetim kurulu
üyeleri, ASM ziyaretleri yaparak çalışanlar ve hastalarla
birlikte şiddeti kınayarak Dr.
Ersin Aslan ve şiddete kurban
verilen meslektaşları için saygı
duruşunda bulundular.
Ardından, Sağlık Bakanlığı
önünde toplanan Ankara Tabip
Odası yöneticileri, üyeleri ve
sağlık çalışanları düzenledikleri
basın açıklamasıyla sağlıkta
şiddete karşı Sağlık Bakanlığını
göreve ve TTB ile birlikte mücadeleye davet etti.

Sağlıkta şiddet sona
ersin talebine polis
saldırısı
Sağlıkta şiddet durdurulmalıdır başlıklı basın açıklaması
yapmak isteyen sağlık emekçileri polis saldırısına uğradı.
Türk Tabipleri Birliği’nin 14
Mart’a giderken “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye’de sağlıkta şiddete karşı basın açıklamaları planlandı.
Ankara’da 17 Ocak 2020
Cuma günü Dışkapı Hastanesi

Acil servis önünde sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde
“Sağlıkta Şiddet Durdurulmalıdır” başlıklı basın açıklaması
için Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası, Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası yöneticileri, üyeleri ve
sağlık çalışanları bir araya geldi. Ancak Anayasanın 34. Maddesi ihlal edilerek açıklama yapılması polis tarafından engellendi.

"Sağlıkta şiddet
yasasındaki
maddelerin
hafifletilmesi kabul
edilemez"
Ankara sağlık meslek örgütleri 9 Nisan 2020 Perşembe
günü hala sonuç alınamayan
"Sağlıkta Şiddet Yasası"na ilişkin görüşlerini kamuoyuyla
paylaştı.
Açıklamada “Üzülerek söylemeliyiz ki sağlık çalışanlarına
savaşta bile dokunulamazken,
pandemi ile mücadele ettiğimiz
bu günlerde ülkemizin kamu
kurumlarında, kamu gözetiminde şiddet uygulanmaya devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.
Hükümetin uzun yıllardır
uyguladığı yanlış sağlık politikaları ve kötü sağlık organizasyonunun yanında ayrıştırıcı
ve ötekileştirici söylemleri,
medyanın da katkısıyla sağlık
hizmet sunucularının karşılaştıkları şiddetin her geçen gün
artığına dikkat çekilen açıklamada “sağlıkta şiddete ilişkin

gelinen noktada sağlık çalışanlarının artık tahammülü kalmamıştır. Sağlıkta şiddet yasa
tasarısının kabul edilmesi için
birçok kez girişimde bulunmamıza rağmen hala sonuç alınmış değildir.” denildi.

15 Mart'ta 5 Acil
talep için Beyaz
Miting

4) Acil Servislerde Sadece
Acil Hastalara Hizmet Verilsin
5) Birinci Basamak Sağlık
Hizmetleri Güçlendirilsin, Sevk
Zinciri Uygulamasına Geçilsin
şeklinde sıralandı. Sağlık alanında yaşanan şiddete dikkat
çekmek için 15 Mart’ta düzenlenmesi planlanan Büyük Beyaz
Miting ve 17 Nisan G(ö)revi
pandemi koşulları nedeniyle
iptal edildi.

Ankara’daki emek meslek
örgütleri sağlıkta şiddete karşı
düzenlenecek 15 Mart’taki Beyaz Mitingin çağrısını yaptı.
Basın açıklamasında sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen 5
acil talebi
1) TTB’nin Hazırladığı Sağlık
Emek Ve Meslek Örgütlerinin
Desteklediği “Sağlıkta Şiddet
Yasa Tasarısı” Meclis Tarafından Hemen Yasalaştırılsın
2) Sağlık Hizmeti Sunarken
Yaşanan Şiddet İş Kazası Ve
Meslek Hastalığı Olarak Değerlendirilsin
3) Muayene Randevuları
Hastaya Yeterli Süre Ayrılacak
Şekilde Düzenlensin

Sağlıkta şiddet ve Covid-19
salgınında yitirilen sağlık emekçilerini anmak üzere 17 Nisan
2020 Cuma günü tüm yurtta
olduğu gibi Ankara'da da saat
12.30'da bütün sağlık kurumlarında bir dakika saygı duruşunda bulunuldu. Hem kaybettikleri meslektaşlarını anan hem
de Pandemi sürecinde ön safta
mücadele edenleri selamlayan
sağlık çalışanları "Sağlıkta Şiddet Sona ERSİN!" mesajı verdi.

önce sonlandırılmasını her fırsatta dile getirdi. Genç hekimlerin çalışma hakkını gasp eden
uygulamalara karşı düzenlediği
basın açıklamaları ile kamuoyunu bilgilendirirken bu uygulamalara karşı hukuki girişimlerde bulundu.
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde görev yapan hekimlere ve diğer sağlık personeline
“gizlilik sözleşmesi” adıyla bilinen kimi metinlerin imzalatılmak istendiğinin ortaya çıkması üzerine hukuka, kamu
yararına ve hizmet gereklerine
aykırı uygulamaya son verilmesi için Ankara Valiliği ve İl
Sağlık Müdürlüğü nezdinde gi-

rişimde bulundu. Söz konusu sözleşmeleri imzalamaları yolunda baskı gören ve/veya bu sözleşmeler nedeniyle olası yaptırımlara tabi tutulacak hekimlere ATO tarafından
gerekli hukuki desteğin
sunulacağını duyurdu.

Sağlıkta Şiddetle
Mücadele Günü'nde
"Bir Dakikalık Saygı
Duruşu"

Çalışma hakkı
ATO, çalışma hakkı gasp edilen, haksız hukuksuz muamelelere maruz bırakılan tüm hekimler ile dayanışma içinde
bulundu.
ATO, savaşın bir halk sorunu
olduğunu gündeme getirmesi
ile karalama kampanyalarının
hedefine oturan TTB’nin hukuk
mücadelesinde yer aldı. 3 Mayıs 2019 günü görülen davada
TTB üyelerinin hapis cezası ile
cezalandırılmalarının utanç verici olduğunu beyan etti. Bu
dava dolayısıyla aile hekimliği
sözleşmesi iptal edilen TTB
Merkez Konseyi Üyesi Dr. Yaşar
Ulutaş ile hakkında idari soruşturma başlatılan Dr. Selma

Güngör ile birlikte hak mücadelesini sürdürdü. Yine haksız
hukuksuz bir şekilde OHAL
KHK’sı ile görevden alınan ATO
yönetim kurulu eski üyelerinden Dr. Asuman Doğan’ın yanında yer aldı. Hekimliğin evrensel etik değerlerine sahip
çıkarak; mesleki sorumluklarını yerine getiren sağlık emekçilerinin karşılaştıkları her
türlü olumsuz durum karşısında yaptığı açıklamalar ile
tepkisini ortaya koydu.
OHAL KHK'leri ile getirilen
ve genç hekimlerin mesleklerini
yapmalarını engelleyen başta
güvenlik soruşturmaları olmak
üzere tüm işlemlerin bir an

“Sağlıkta Şiddet
Yasası” Türk
Tabipleri
Birliği’nin
Kazanımıdır!
Sağlıkta şiddeti önleme
amacıyla 8.4.2020 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan “Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi” 15.04.2020 tarihinde
TBMM’de kabul edildi. Teklif,
siyasi partilerin ortak önergesi
ile TBMM genel kurulunda
görüşülmekte olan 212 sıra
sayılı Kanun teklifine eklenerek kanunlaştırıldı. ATO konu
ile ilgili yaptığı açıklamada
TTB’nin yıllardır Meclis’e taşıdığı yasa teklifi ile kısmi
farklılıklar ve eksiklikler içerse
de yasanın sağlık çalışanlarına
yönelik şiddete karşı cezaları
artırıcı ve caydırıcı bir adım
olarak gördüğünü duyurdu.
ATO, başta TTB Hukuk Bürosu
olmak üzere düzenlemenin yasalaşması için emek harcayanlara teşekkür etti.
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Halk sağlığı
Ankara Tabip Odası kanunen
belirlenmiş görev tanımı gereği
halk sağlığını korumaya yönelik
faaliyetlerini de sürdürdü.
ATO’nun bu çerçevede yaptığı
bazı çalışmalar şöyle:

Şarbon
Ankara’nın Gölbaşı ilçesi, Ahiboz ile Gülalan Köyü arasında
yer alan bir firmaya ait çiftlikte
2018 yılı Ağustos ayında Brezilyadan ithal edilen ve kurban
bayramı için hazırlanan büyükbaş hayvanlarda şarbon hastalığı
tespit edilerek bölge karantinaya
alındı.
ATO halk sağlığını doğrudan
ilgilendiren bu konuda sürecin
takipçisi oldu.

koruyucu güvenlik önlemlerine
uyulup uyulmadığını inceledi.
Yetkililer ve çalışanlardan da
alınan bilgiler ışığında yapılan
incelemeler şarbon raporu olarak
kamuoyu ile paylaşıldı. Bu ziyaretler esnasında ATO’nun hazırladığı Şarbon Nedir? broşürü
ASM’lere ve çiftçilere dağıtıldı.
Şarbon vakalarının görülmesi
üzerine ATO 6 Ağustos 2018 tarihinde ilgili meslek örgütü,
sendika ve konunun uzmanı hekimlerle birlikte ortak bir basın
açıklaması düzenledi. Basın
açıklamasında Ankara’da yaşanan durum ve hastalığa ilişkin
bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı.
Yine bu çerçevede ATO Halk Sağlığı Komisyonu tarafından 12
Eylül 2018 Çarşamba günü “Türkiye’de Şarbon Salgını- Neden
çıktı? Ne boyutta? Ne yapmalı?”
başlıklı panel düzenlendi.

Salgın hastalıklar
ATO kentte görülen her türlü
salgın hastalık riskine karşı yetkilileri uyarmayı ihmal etmedi.
Kentte artan ishal ve uyuz vakaları karşısında alınması gereken önlemleri ve hastalıkla ilgili
bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

31 Ağustos, 13 Eylül ve 2
Ekim 2018 tarihlerinde ATO heyeti bölgeye giderek yaşanan
gelişmeleri yerinde izledi. Heyet
bölgede karantina kurallarının
işletilip işletilmediği, gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı, kişisel

kamuoyu ile paylaşan ATO, İlköğretim öğrencileri arasında bu
bilinci kazandırmak için Aşı Korur ve Yaşatır başlıklı bir resim
yarışması düzenledi. Aile Hekimliği ve Pratisyen Hekimlik
Komisyonu tarafından da 2019
yılının yaz aylarında Ankara genelinde açılmış olan yaz okullarında öğrenci velilerine yönelik
olarak Aşılama Bilgilendirme
Eğitimleri başlatıldı. Eğitimlerde
velilere aşılar hakkında genel
bilgiler verilirken aşılama hakkında yanlış bilinen doğrular
aktarıldı. Pandemi sürecinde ise
olası grip salgınına karşı grip
aşısının sadece 65 yaş ve üstü
yurttaşlar için değil tüm toplum
için ücretsiz olması gerektiği konusunda görüşünü bildirdi.

Hava Kirliliği
Ankara’da kış aylarında yaşanan hava kirliliğine karşı ATO
yaptığı basın açıklamaları ile
kirliliğe dikkati çekti. 2018 yılının
kirlilik haritasını Ankara Barosu
ve Kimya Mühendisleri Odası
ile birlikte çıkaran ATO, 12 Ocak
2019 tarihinde düzenlenen basın
açıklamasında Ankara’da yıl içinde hava kirliliği sınır değerlerinin
254 defa aşıldığını, duyurarak
yetkililerden kirliliğe son verecek
gerekli önlemleri almasını istedi.

Çevre

Aşı
ATO, aşı karşıtlığının toplum
sağlığına zararlarını anlatabilmek ve bu konuda farkındalık
yaratabilmek adına halka yönelik
girişimlerde bulundu. Aşılamanın
önemine ilişkin bilgi notlarını

ATO gerek Ankara’da gerek
ülke içinde doğanın korunmasına
yönelik sözünü söyledi. Kaz dağlarında yaşanan çevre kıyımına
karşı TTB’nin çağrısı ile 25 Ağustos 2019 günü Çanakkale’de yerini aldı. İklim değişikliğine dik-

Şehir Hastaneleri
ATO, şehir hastanelerinin
yapılacağının konuşulmaya
başlandığı ilk günden bu yana
ihale şartnamesi, doluluk garantisi, kamu hastanelerinin
kapatılması gibi pek çok konuda elde ettiği bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Yaklaşık
8 yılık zaman diliminde verilen
bu mücadelede sözleşmelerde
kamu zararına yol açacak maddeler gün yüzüne çıktı. Büyük
ölçekli hastanelerin sağlık hizmeti sunumunda yaratacağı
sorunları tartışmaya açtı.
Kamu hastanelerinin kapatılarak tek bir hastanede toplanması ile hekim ve sağlık

emekçilerinin çalışma koşulları,
özlük hakları, eğitimleri konularında yaşanabilecek olumsuz
durumlara karşı girişimlerde
bulundu. İnşaat sürecini işçi
sağlığı açısından takip etti.
Bilkent Şehir Hastanesinin
açılması ile kapatılması planlanan hastanelerin kapatılmamasını sağlamak amacıyla Ankara’da pek çok örgütün bir
araya geldiği Hastanemi Kapatma Platformunun kuruluşuna öncülük yaptı. Son iki
yıldır bu kamu hastanelerinin
kapatılmaması için kamuoyu
oluşturmaya, yetkilileri bu konuda bir kez daha düşünmeye,

şehrin en can alıcı noktalarında
bulunan bu hastane arazilerinin kamuda kalmasına çalıştı.
Bilkent Şehir Hastanesinin açılması ve kamu hastanelerinin
kapatılması üzerine Şehir Hastanesinde yaşanan sorunların
takipçisi oldu. Hastanede çalışan hekim ve sağlık emekçileri
ile yapılan toplantılarda sorunları tespit ederek ilgili makamlarla irtibata geçti. Pandemi süreciyle kapatılan kamu
hastanelerinin öneminin ortaya
çıkması ile birlikte bu hastanelerin yeniden açılması için
ATO “Hastanemi Açın” diyerek
mücadelesini sürdürüyor.

kat çekmek içinse 20 Eylül’de Kuğulupark’ta iklim
krizinin insan sağlığına etkilerini anlattı.

Verilerle
Ankara’nın
sağlığı raporu
ATO tarafından 31 Mart
2019 yerel seçimleri öncesinde Ankara’nın sağlık ve-

rilerine ışık tutacak bir rapor
hazırlanarak 11 Mart 2019
tarihinde düzenlenen Sağlıklı
Kent Paneli’nde kamuoyu
ile paylaşıldı. Verilerle Ankara’nın Sağlığı raporunda
sağlık hizmetleri sunumu,
hava ve su kalitesi, işçi sağlığı, göç, kadın dostu kent
başlıklarında Ankara’nın
sağlık karnesi çıkarıldı.
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Hak hukuk adalet
ATO, sağlık alanında yaşanan
şiddet olaylarının toplumsal şiddet
ortamından bağımsız olmadığı düşüncesiyle toplumun her kesimine
yönelik şiddet olaylarının karşısında
durdu. Hak ihlalleri ve şiddet olaylarında bu nedenle mağdurların
yanında mücadelelerine ortak oldu.
ATO, son yıllarda iyice artan kadın cinayetleri ile kadın ve çocuklara yönelik şiddet olaylarının önlenmesi için İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması gerektiğini dile
getirdi. Kadın hakları mücadelesinin
destekçisi olan ATO, şiddet mağduru
kadınların hak mücadelelerinde
destek verdi. Şule Çet davası ile
veteriner hekim davasında meslek
etiğine aykırı hareket eden iki doktora meslekten men cezası verdi.
İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi adına da gerek hekimlerin

bilgilendirilmesi gerekse kamu idaresinin yanlış ve hatalı iş ve işlemlerinin önlenmesi adına hareket
etti. Açlık grevlerinde hekim tutumu, hasta mahpusların sağlık
hakkına erişimi, çatışma ortamında
sağlık hakkına ulaşılması gibi konularda hem hekimlerle hem kamuoyu ile görüşlerini paylaştı. Düzenlediği panellerle bu konularda
neler yapılması gerektiğini tartışmaya açtı.
Yine toplum sağlığı ile doğrudan
ilgili bir başka konu olan işçi sağlığı
konusunda da faaliyetlerini sürdürdü. Gerek Ankara gerekse ülke
içinde yaşanan iş cinayetlerinin
önlenmesi ve ceza mekanizmasının
işletilmesi için yapılması gerekenleri
belirtti. İlgili sendika ve meslek
örgütlerinin faaliyetlerinin yanında
yer aldı.

Hukuk bürosu 1245 hekime destek sundu
Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu, 2018 Nisan’ından 2020 Temmuz ayına kadar geçen 2 yıllık süreçte 1245 hekime hukuki
destek sundu.
ATO hukuk bürosunun "kamu hekimliği", "özel hekimlik" ve "mesleki
disiplin soruşturmaları" alanlarında
görevli üç avukatı ile yürüttüğü bu çalışmalar pandemi koşulları dolayısıyla
Mart 2020’den itibaren 24 saat esasına
göre yeniden yapılandırıldı, oda avukatlarına günün her saati telefonla ulaşılabilmesi olanaklı hale getirildi.
2 yıl süresince ATO Hukuk Bürosunun hekimlere sunduğu destek şöyle:

Kamuda çalışan hekimler
Görev yaptıkları kamu sağlık kuruluşlarında liyakat, eşitlik ve hakkaniyet
ilkelerine aykırı baskılara ve hak kayıplarına maruz bırakılan; beraberinde
keyfi yer ve görev değişikliği, keyfi
fazla çalışma ve nöbet dayatması gibi
kimi idari işlem ve tasarruflarla da
karşılaşan hekimlerin sorunlarına destek olmaya ve çözüm bulmaya çalışıldı.
Eş durumu ataması, döner sermaye
ödemelerinde yaşanan eşitsizlikler,
yıllık izin hakkı, güvenlik soruşturmalarının yarattığı mağduriyetler kamuda çalışan hekimler için takip edilen
konular arasında yer aldı.

Özel hekimlik
Özelde çalışan hekimler adına hak
ettikleri ücretleri zamanında ve eksiksiz
alamamaları, iş sözleşmesi hükümleri
dikkate alınmaksızın çalışma koşullarında yapılan aleyhe değişiklikler, görev

ve iş tanımı dışında çalışmaya zorlanmaları, keyfi işten çıkarmalar ve bu
kapsamda hak ettikleri tazminatlarının
ödenmemesi gibi sorunlara çözüm bulunmaya çalışıldı. Hekimlerin yaptıkları
iş sözleşmeleri incelenip mevzuata aykırılık ve aleyhte bulunan hükümler
düzeltildi. Muayenehanesi
olan hekimlerin,
özellikle idari
makamlar
ve idarece
tek yanlı belirlenen standartlar
nezdinde
yaşadıkları sorunlar ve
hukuki
destek talepleri de
özel hekimlik
alanında yapılan
çalışmalar arasında yer aldı.

Aile hekimliği
Hukuk bürosunun ağırlıklı çalışma
gündemini oluşturan aile hekimliği alanında idarece açılan soruşturmalar,
ceza puanı işlemlerinin yargıya taşınması ve takibi, aile hekimlerini ödeme
emirleri ya da mali kesintilere maruz

bırakan işlemlere karşı hukuki destek
ve danışmanlık sunuldu.

Şiddet
Geçen iki yıllık çalışma döneminde;
görevi başında şiddete maruz kalan 45
hekim ATO hukuk bürosuna başvuruda
bulundu ve hukuki
destek aldı. Şiddet
olaylarına dair
hukuk bürosunca takip
edilen adli süreçler kapsamında, 46 hekimi temsilen duruşma, ifade verme, uzlaşma
görüşmeleri takip edildi. Takip edilen davalardan 8’i
karara bağlandı. Bu
davalarda şiddet failleri hakkında çeşitli
mahkumiyet kararları verildi. Öte yandan, görsel, işitsel basın ve sosyal paylaşım sitelerinde hekime yönelik şiddeti
meşru gösteren içeriklere dair ilgili
makamlara suç duyurusunda bulunuldu.

Pandemi gündemi
Pandemi sürecinde kamu ya da özel
sağlık kuruluşlarında görev yapan,
ancak ileri yaşı ya da kronik rahatsızlıkları nedeniyle kendileri de yaşamsal

risk altında bulunmalarına karşın izin,
kısmi çalışma yada işten ayrılma talepleri keyfi biçimde reddedilen; yine
pandemi ile mücadelede aktif görev
aldıkları halde, gerekli koruyucu ekipmanlar ya da bulaş riskini engellemeye
dönük yeterli fiziki koşullar sağlanmaksızın çalışmaya zorlanan çok sayıda hekimin başvurusu alındı. Çalıştıkları özel sağlık kuruluşu işverenleri
tarafından pandemi sürecinden kaynaklı mali sıkıntılar gerekçe gösterilerek ücretleri ödenmeyen ya da ücretsiz izne çıkarılan hekimlerin başvuruları da, bu süreçte ağırlıklı yer
tutan başlıklar içinde yer aldı. Hukuk
bürosu bu kapsamda, hekimlere doğrudan sözlü veya yazılı danışmanlık
hizmeti sunduğu gibi, hekimlerin haklarına ve olası yaptırımlara dair hukuki
bilgi notları hazırlayıp paylaştı.
Emekli hekimlerin insanca ve güvenceli bir yaşam sürmeleri adına temel sosyal ve mali haklarının korunması ve genişletilmesi yolundaki çabalar da, hukuk bürosunun bir diğer
önemli gündemi oldu.
Bunların yanında mesleki disiplin
soruşturması süreçlerine ilişkin olarak
iki yıl içinde 310 soruşturma ve kovuşturma dosyasına dair hukuki inceleme yapılıp yazılı mütalaa hazırlanarak ilgili birimlere sunuldu. Ayrıca
82 toplantıda yer alınarak hekimlere
yönelik hukuki bilgilendirme yapıldı.
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ATO’nun hekimlere yönelik düzenlediği kurslar
Ankara Tabip Odası, hekimlerin mesleki ve akademik çalışmalarına düzenlediği kurslarla katkı sunuyor. Ankara Tabip
Odası’nda bu kapsamda, 2018-2020 tarihlerini kapsayan 2 yıllık dönemde 7 ayrı başlıkta kurs düzenledi. Hekimlerin
katılımının yoğun olduğu bu kurslar şöyle:
EKG’de Ritim İleti
Bozukluklarına ve
İskemik Bulgulara
Yaklaşım
Birinci basamak hekimlerine
yönelik düzenlenen “EKG’de Ritim
İleti Bozukluklarına ve İskemik
Bulgulara Yaklaşım” kursu 7 ve 8
Aralık 2019 tarihlerinde yapıldı.
İşyeri Hekimi Dr. Figen Şahpaz,
Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Hekimi Dr. Hamit Işıkalp ve Aydın
Germencik 1 Nolu ASM Hekimi
Dr. Hayati Çakır’ın eğitmen olduğu
kurslara hekimler yoğun ilgi gösterdi.

Bilimsel Araştırma
Nasıl Yapılır? Makale
Nasıl Yazılır?
Doç. Dr. Ali Eba Demirbağ’ın
eğitmenliğinde düzenlenen Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır? Makale Nasıl Yazılır başlıklı kurs
hekimlerin yoğun talebi nedeni
ile 30 Kasım-1 Aralık 2019, 1-2
Şubat 2020, tarihlerinde olmak
üzere 2 kez düzenlendi. Epidemiyoloji'den, İleri İstatistiğe çok
sayıda konunun uygulamaları ile
anlatıldığı kurs sonunda katılımcılara Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından
sertifika takdim edildi.

Temel EKG Kursu
Dr. Müge Akbulut Koyuncu’nun
eğitmenliğinde 3 Ağustos 2019’da
düzenlenen kursa hekimler büyük
ilgi gösterdi.

Bilimsel Yayın
Hazırlama Kursu
Ankara Tabip Odası’nın yinelenen kurslarından Bilimsel Yayın
Hazırlama Kursu 19 Mayıs 2019,
6 Temmuz 2019 tarihlerinde yapıldı. Doç. Dr. Ali Eba Demirbağ
eğitmenliğinde gerçekleştirilen
kursta Gözlemsel Araştırmalar,
Girişimsel Araştırmalar, Klinik
İlaç Geliştirme Fazları, Çalışmanın
Gücü, Örnek Büyüklüğü Hesabı,
Biyoistatikstik ve SPSS, İleri İstatistik, Hazır Data Verileri Üzerinde
SPSS Uygulamaları, Bilimsel Çalışmalarda En Sık Yapılan Hatalar,
Makalenin Diseksiyonu konuları
ele alındı.

Otomatik Eksternal
Defibrilatör (OED)
Kullanımı ve
Resusitasyon Kursu
Hekimlerin yoğun ilgi gösterdiği
Otomatik Eksternal Defibrilatör
(OED) Kullanımı ve Resusitasyon
Kursu 30 Mart 2019, 25 Mayıs
2019, 12 Ekim 2019 tarihlerinde
olmak üzere 3 kez düzenlendi. Dr.
Hayati Çakıralp, Dr. Hamit Işıkalp,
Dr. Figen Şahpaz ve Dr. Yaprak
Karakoç’un yürütücülüğünde düzenlenen kursta, Arreste yaklaşım,
resusitasyon tıbbı, güncel bilgiler,
eksternal kalp masajı hakkında
bilgi verilip, uygulamalı eğitim yapıldı. Solunum, dolaşım ve OED
kullanımı pratiklerinden sonra ilaç
kullanımı anlatıldı.

Temel Geriatri
Güncelleme Kursu
Ankara Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 22 Eylül 2018 Cumartesi
günü Temel Geriatri Güncelleme
Kursu düzenlendi. Türk Geriatri
Derneği tarafından gerçekleştirilen
kursun ana teması önceki kurslara
katılan hekimlerin talepleri doğrultusunda “Yaşlıda Beslenme”
oldu. Yaşlı sağlığı ile ilgilenen, bu
alanda çalışan ve çalışmak isteyen
hekimlere yönelik oluşturulan
program kapsamında; “Yaşlılıkta
beslenmeyi etkileyen GIS değişiklikleri”,“Yaşlı beslenmesinde hekimin rolü”, “Yaşlılarda beslenme
durumunun değerlendirilmesi”,“
Yaşlılar için parenteral beslenme”,
“Yaşlılar için enteral beslenme” ve
“İlaç ve besin desteği etkileşimleri”
konuları ele alındı.

Tez ve Proje Yazım
Kursu
Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu tarafından Tez ve
Proje Yazım Kursu düzenlendi. Ankara Tabip Odası’nda 15-16 Aralık
2018 tarihlerinde düzenlenen kursa
13 asistan hekim katıldı. 12 saat
süren etkileşimli kursun eğitmenliğini Ankara Tabip Odası Başkanı
Dr. Vedat Bulut yaptı. Katılımcılara;
makale okuma ve literatürü değerlendirme, doğru hipotez-doğru
test, proje yazımı, çıktıların sunumu, tez yazım ve istatistik, projenin
fonu ve tez etiği konuları anlatıldı.
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paneller, sempozyumlar
Pek çok konu panel ve
sempozyumlarda masaya yatırıldı
Ankara Tabip Odası’nın düzenlediği panel, sunum ve sempozyumlarda hem mesleki hem de ülke gündemini ilgilendiren
konular masaya yatırıldı.
Üretimden Tüketime
Gıda ve Sağlık

Sibel Perçinel’in yaptığı ilk oturumda
hukukçu Levent Korkut, Barış Akademisyeni Elçin Aktoprak yer aldı
Moderatörlüğünü Dr. Ali Karakoç’un
üstlendiği ikinci oturuma HDP Batman
Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve İnsan
Hakları Derneği (İHD) Akademisi Başkanı Hüsnü Öndül katıldı. Konuşmaların
ardından yapılan forumda katılımcılar
savaş ve şiddet koşullarını lanetleyerek
barışa yönelik mücadelenin çok katmanlı olması gerektiğini dile getirdiler.

Moderatörlüğünü ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç’un yaptığı panelin
konuşmacıları Gıda Mühendisi Dr. Bülent Şık ve Yazar-Çiftçi Abdullah Aysu
oldu. 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri
kapsamında düzenlenen panel 9 Mart
2020’de Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezinde yapıldı. Açılış konuşmasını Dr.
Ali Karakoç’un yaptığı panelde üretimden tüketime sağlıklı gıdaya erişimde
yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
tartışıldı.

Dr. Nevzat Eren Ulusal
Halk Sağlığı Sempozyumu

Meslek Örgütlerine
Baskılar ve Sağlık
Hakkı

ATO Halk Sağlığı Komisyonunun düzenlendiği 17. Dr. Nevzat Eren Ulusal
Halk Sağlığı Sempozyumu 27 Nisan
2019’da yapıldı. Sempozyumun birinci
oturumunda Dr. Ayşe Akın Hacettepe
Tıp Fakültesi Sağlık Bölgelerinin oluşturulmasında Nevzat Eren’in katkısını
anlattı. Dr. Derman Boztok’un moderatörlüğünü yaptığı “Dünyada 1970’ler

Uğur Mumcu’yu anma etkinlikleri
kapsamında 27. Adalet ve Demokrasi
Haftası’nda “Meslek Örgütlerine Baskılar ve Sağlık Hakkı” paneli düzenlendi.
Panel, Ankara Tabip Odası (ATO), Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre için
Sağlıkçılar Derneği (NÜSED) ve Tüketici
Hakları Derneği tarafından 30 Ocak
2020 Perşembe günü Çankaya Belediyesi
Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

2020 Bütçesi ve Sağlık
ATO Sağlık Politikaları Komisyonu
ve İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Komisyonu tarafından 26 Aralık 2019 tarihinde “2020 Bütçesi ve Sağlık” paneli
düzenlendi. Moderatörlüğünü Dr. Muharrem Baytemür’ün yaptığı panelde
Dr. Mustafa Durmuş ve Dr. Necdet
İpekyüz 2020 bütçesinin ne ifade ettiği,
bütçede sağlık harcamalarına ayrılan
pay, Meclis’te sağlık bütçesiyle ilgili
tartışmalar ve talepler üzerine bilgilendirme yaptı.

Yaşlılıkta Psikolojik
Sorunlar
ATO Aile Hekimliği Komisyonu tarafından Psikiyatrist Prof. Dr. Engin
Dudu Turan’ın konuşmacı olduğu, “Yaşlılıkta Ruhsal Sorunlar” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. 16 Nisan 2019
Salı günü ATO’da düzenlenen sunumda
Dr. Engin Dudu Turan yaşlılıkta sık
görülen psikolojik bozuklukları anlattı.

Göç ve Kadın Sağlığı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu tarafından 14 Ocak 2020’de
düzenlenen panelin konukları arasında
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı
Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürü Dr. Şevkat Bahar Özvarış ile birlikte HÜKSAM’da Uzman
Psikolog olarak çalışan Türküler Erdost
oldu.Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen
etkinlikte, göç ve kadın sağlığı konusu
hak temelli yaklaşım ve toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında ele alındı.

ve 2010’ların Karşılaştırılması” başlıklı
ikinci oturumda konuşmacılar Prof.
Dr. Mustafa Türkeş ve Dr. Erhan Nalçacı
1970’lerin günümüzden siyasi, iktisadi,
ideolojik ve sağlık politikaları ve uygulamaları açısından farklılıklarını değerlendirdi. Öğleden sonra ise Dr. Mine
Önal moderatörlüğünde yürütülen
üçüncü oturuma Prof. Dr. Korkut Boratav ve Dr. Necati Dedeoğlu konuşmacı
olarak katıldı.
Tıp öğrencilerinin de ilgi gösterdiği
sempozyumda öğrencilerle birlikte “Koruyucu Sağlık Hizmetleri; Sağlık Ocaklarından ASM’lere”, “Sağlık Organizasyonu ve Finansmanı: Basamak Sisteminden Sağlık Piyasasına”, “Meslek
Hastalıklarından İş Cinayetlerine: İşçi
Sağlığı Güvenliği” başlıklı üç ayrı atölye
çalışması gerçekleştirildi. Sempozyum
atölye çalışmalarının sonuç bildirgelerinin okunmasıyla sona erdi.

Barış Konuşmaları
ATO tarafından ilki 14 Eylül 2019
ikincisi İnsan Hakları Haftası kapsamında 7 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenen “Barış Konuşmarı”nda ülkemiz
ve dünyadaki durum masaya yatırıldı.
İlk etkinlik iki oturum halinde gerçekleştirildi. Dr. Vedat Bulut’un moderatörlüğünü yaptığı ilk oturumda TTB
Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz “TTB Mücadele Tarihi ve Barış”,
Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi
Üyesi Avukat Mesut Özer “Barış Hakkı”
başlıklı sunumları yaptı.
Öğleden sonra yapılan ikinci oturumda Dr. Sibel Perçinel’in moderatörlüğünde Barış Akademisyeni Necla
Kurul “Barış Kültürünü İnşa Etmede
Entelektüelin ve Üniversitenin İşlevi”,
Barış Akademisyeni Dr. Onur Hamzaoğlu da “Halkların Sağlığı İçin Barış”
başlıklı sunumları yaptı.
Konuşmaların ikincisinin açılışı ATO
Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç tarafından yapıldı. Moderatörlüğünü Dr.

Birinci Basamakta ve İş
Yeri Hekimliği
Uygulamalarında Akciğer
Radyolojisi Değerlendirmesi
ATO’da Prof. Dr. İbrahim Akkurt
tarafından “Birinci Basamakta ve İş
Yeri Hekimliği Uygulamalarında Akciğer
Radyolojisi Değerlendirmesi” konulu
sunum gerçekleştirildi. 26 Mart 2019
Salı günü düzenlenen etkinliğe ATO
üyesi hekimler yoğun ilgi ve aktif katılım gösterdi.

Sağlıklı Kent
ATO, 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri
kapsamında 11 Mart Pazartesi günü
“Sağlıklı Kent” paneli düzenlendi. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü yürüten Prof. Dr. Çağatay
Güler’in giriş konuşmasından sonra
Prof. Dr. H. Tarık Şengül Ankara’nın 4
katmanlı mimari gelişimini, Mimarlar
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paneller, sempozyumlar
samak hekimleri, uzman ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirildi.
Forum, Dr. Selma Güngör’ün “Kadın
Hekimliğin Tarihçesi” sunumu ile başladı Ardından Dr. Şevkat Bahar Özvarış’ın yaptığı “Kadın Hekim Olmak”
başlıklı sunumdan sonra forum kısmına
geçildi. Forumda kadın hekim olmakla
ilgili yaşanılan zorluklar ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Adaletsizlik Sağlığa
Zararlıdır
Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında ATO tarafından 26 Ocak Cumartesi günü “Adaletsizlik Sağlığa Zararlıdır” konulu açık oturum düzenlendi. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney
Sahnesi’nde gerçekleştirilen etkinliğin
moderatörlüğünü Dr. Atila Ilıman yaparken, konuşmacıları; ATO Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut ve Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu’ndan
Av. Ender Büyükçulha oldu.
Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şehrin son dönem mimari
durumunu, Dr. Cavit Işık Yavuz da Ankara sağlık raporu verilerini paylaştı.
Panel, davet edilen belediye başkan
adaylarının katkıları ve katılımcıların
sorularıyla tamamlandı.

Hekimliğin/Tıbbın
İtibarsızlaştırılması
ATO Asistan ve Genç Uzman Hekim
Komisyonu tarafından 14 Mart’ın 100.
Yılı etkinlikleri kapsamında “Hekimliğin/Tıbbın İtibarsızlaştırılması” başlıklı
panel düzenlendi. Panel, 9 Mart 2019
Cumartesi günü Ankara Tabip Odası
toplantı salonunda gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Asistan ve Genç Uzman
Hekim Komisyonu Üyesi Dr. Benan Koyuncu’nun yürüttüğü panele konuşmacı
olarak Avukat-Doktor İddamin Karahancı, Halk Sağlığı profesörü Dr. Nilay
Etiler, Gazeteci-Yazar Doğan Tılıç, farmakoloji profesörü Dr. Ersin Yarış katıldı.

Çalışma Yaşamında
Tükenmişlik ve Diğer
Psiko-Sosyal Risk Etmenleri
ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği
Komisyonu tarafından 26 Şubat 2019’da
düzenlenen sunumda Dr. İrem Yıldız
çalışma yaşamında tükenmişlik ve diğer
psiko-sosyal risk etmenlerini anlattı.

Kadın Hekim Olmak
ATO Kadın Hekimlik ve Kadın
Sağlığı Komisyonu tarafından düzenlenen “Kadın Hekim Olmak” başlıklı
forum 5 Şubat 2019 tarihinde tıp öğrencileri, asistan hekimler, birinci ba-

Açlık Grevlerinde Hekim
Tutumu
ATO İnsan Hakları Komisyonu tarafından 22 Ocak 2019 tarihinde ATO’da
moderatörlüğünü ATO İnsan Hakları
Komisyonu Üyesi Dr. Korel Yalman’ın
yaptığı, Dr. Filiz Ünal’ın “Açlık Grevlerinde Hekim Tutumu” ve Dr. Benan
Koyuncu’nun “Açlık Grevlerinde Vaka
Yönetimi” sunumlarından oluşan bir
panel gerçekleştirildi.

Kadın Dostu Kentler
ATO Kadın Hekimlik ve Kadın
Sağlığı Komisyonu, yerel seçimler öncesinde “Kadın Dostu Kentler” başlıklı
bir sunum düzenlendi. Barış Akademisyeni Funda Şenol Cantek tarafından yapılan sunum, 15 Ocak 2018 Salı günü
Ankara Tabip Odasında gerçekleştirildi.
Hekimlerin yanı sıra farklı örgütlerden
katılımcıların da ilgi gösterdiği sunumda
Ankara’da yerel yönetimlerin bugüne
kadar kadınların erkeklerle birlikte eşit
bir şekilde kent hayatına dahil olmalarını
sağlamak adına neler yaptıkları irdelendi.

Şehir Hastanelerinin
Açılması ile Diğer Sağlık
Çalışanlarının Özlük
Haklarındaki Kayıplar
ATO’da 25 Aralık Salı günü "Şehir
Hastanelerinin Açılması ile Diğer Sağlık
Çalışanlarının Özlük Haklarındaki Kayıplar” başlıklı panel düzenlendi. Hastanemi Kapatma Platformu bileşenlerinden ATO ve SES Ankara Şube tarafından gerçekleştirilen panele çok sayıda
sağlık çalışanı katıldı.

Medyada Eril Dilin İzinde
ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı
Komisyonu tarafından düzenlenen
“Medyada ve Sağlık Haberciliğinde Eril
Dilin İzinde” başlıklı atölye çalışması
23 Aralık 2018 Pazar günü ATO’da gerçekleştirildi. Atölye çalışmasının yürütücülüğünü Funda Şenol Cantek yaptı.
Haber, haber değeri, basın-yayın organlarının yayın politikası, haberde
kaynak kişi başlıklı konularda genel
bir çerçeve çizen Cantek, yaptığı sunumda özellikle sağlık okur-yazarlığı
ve sağlık iletişimi konularının üzerinde
durdu.

Ekonomik Kriz ve Sağlık
ATO Sağlık Politikaları ve İşçi Sağlığı
ve İşyeri Hekimliği Komisyonları tarafından Ekonomik Kriz ve Sağlık başlıklı
panel 17 Aralık 2018 Pazartesi günü
gerçekleştirildi. Dr. Muharrem Baytemür’ün moderatörlüğünde, Prof. Dr.
Mustafa Durmuş, ekonomik krizin sonuçlarını, yakın geleceğini ve 2019 bütçesi ile ilişkisini anlattı. Prof. Dr. Mehmet Zencir de, dünyada ve ülkemizde
geçmişte yaşanan krizlerin sağlık alanına etkilerinden yola çıkarak bu alanda
yaşananları aktardı.

İnsan Hakları Bağlamında
ÖTEKİ Problemi
12 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü ATO
Başkanı Dr. Vedat Bulut yürütürken,
Dr. Can Pençe “İnsan Hakları Bağlamında ‘Öteki’ Problemi” ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ramazan Akçan
“İnsan Hakları Bağlamında “Ötekiler”;
Hasta Mahpuslar” başlıklı sunum yaptı.
Panele, TİHV, İHD Ankara Şubesi ve
SES Ankara Şubesi emekçilerinin yanı
sıra çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı
katıldı.

İbni Sina Emekçileri
Çalışma Koşullarını
Anlatıyor
ATO Halk Sağlığı Komisyonu tarafından 24 Ekim 2018 Çarşamba günü
"İbni Sina Emekçileri Çalışma Koşulla-

rını Anlatıyor" başlıklı bir sunum düzenlendi. Sunumda katılımcılar çalışma
saatleri, kadro farkları, özlük hakları
konularında yaşadıkları sorunları anlattılar.

Sağlıkta Emek Sömürüsü/
Şehir Hastaneleri ve Yalın
Üretim
ATO Sağlık Politikaları Komisyonu’nun düzenlediği “Sağlıkta Emek Sömürüsü/ Şehir Hastaneleri ve Yalın
Üretim” başlıklı panel 13 Ekim 2018
Cumartesi günü TTB toplantı salonunda
düzenlendi. Dr. Coşkun Canıvar “Yalın
Sağlık ve Sağlık Emek Süreci” sunumunu yaptı.

Türkiye’de Şarbon
Salgını- Neden çıktı? Ne
boyutta? Ne yapmalı?
Ankara’da görülen şarbon vakaları
üzerine ATO Halk Sağlığı Komisyonu
tarafından 12 Eylül 2018 Çarşamba
günü “Türkiye’de Şarbon Salgını- Neden
çıktı? Ne boyutta? Ne yapmalı?” başlıklı
panel düzenlendi. Oturum başkanlığını
Dr. Ebru Basa’nın yürüttüğü panelin
konuşmacıları; Dr. Mine Önal, Dr. Necati
Dedeoğlu ve Dr. Ufuk Tansel Şireli oldu.

Küresel Isınmanın
Jeobiyolojik Etkileri
Biyolog Prof. Dr. Ali Demirsoy’un
‘Küresel Isınmanın Jeobiyolojik Etkileri’
sunumu ATO’nun daveti ile Petrol İş
Sendikası Konferans Salonu’nda 22 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirildi.
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korona günleri
Korona pandemisi günleri
Tüm dünyayı etkileyen Covid 19 pandemisi sürecinde ATO ilk günden itibaren hem hekim ve sağlık çalışanları hem de
yurttaşların bu salgından en az etkilenmesi için yapılması gerekenleri, hastane ve ASM’deki koşulları, kişisel koruyucu
ekipman temini gibi birçok konuda düzeltilmesi veya yapılması gerekenleri gün gün paylaştı.
25 Şubat
THY’nin Tahran’dan havalanarak İstanbul’a gelmek üzere hareket eden
yolcu uçağının koronavirüs şüphesiyle
Ankara’ya acil iniş yapması üzerine
Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri
Dr. Ali Karakoç Ankara İl Sağlık Müdürü
Dr. Mehmet Gülüm’le görüşerek konu
hakkında bilgi aldı.

yaptı. Bu çalışmada ATO tarafından
hazırlanan bilgilendirme broşürleri halka dağıtıldı.

27 Mart
-ATO Yönetim Kurulu üyeleri 26 –
27 Mart günlerinde Ankara’daki muhtelif ASM’leri ziyaret etti. Bu ziyaretler
sırsında ATO tarafından temin edilen
maskeler dağıtıldı.

8 Nisan

16 Mart

-1. Basamakta Covid-19 hastasını
tanımlama, korunma ve yönlendirme
şeması yayımlandı.

İl Sağlık Müdürü ile yapılan görüşmede önce kapsam dahilindeyken ikinci
bir açıklama ile sağlık çalışanları için
idari izin kapsamı dışında bırakılan
gebelik ve kronik hastalık halinin kapsama alınması istendi. Bu durum daha
sonra çıkan genelge ile düzeltildi.

13 Mart
- ATO web sitesine “Koronavirüs
Hakkında” sekmesi eklenerek özellikle
sağlık çalışanlarına yönelik güncel bilgiler paylaşılmaya başlandı.
- ATO komisyon üyelerinin de katkısı
ile Ankara’nın çeşitli bölgelerinde halka
yönelik Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili
eğitim çalışmaları yapıldı.

14 -15 Mart
Tıp Öğrencileri Komisyonu üyeleri
gönüllü olarak metroda eğitim çalışması

ATO gıda, ev temizliği ve yiyecek
hazırlamaya ilişkin bilgilendirme notlarını üyeleriyle paylaştı.

-ATO İnsan Hakları Komisyonu Koronavirüs (COVID-19) pandemisi bağlamında özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişilere yönelik muameleye ilişkin görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.
-ATO tarafından özel sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimlerin pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntıları
değerlendirmeye yönelik bir anket hazırlanarak hekimlerle paylaşıldı.

-Pandemi nedeniyle ATO’nun düzenlediği 14 Mart Etkinlikleri iptal edildi
-Ankara Büyükşehir Belediyesinin
AŞTİ’de yürüttüğü sterilizasyon çalışmaları milletvekilleri ile birlikte yerinde
izlendi.

İlk vakanın açıklandığı günlerde Ankara’da, TÜBİTAK öncülüğünde büyük
bir etkinlik düzenlendiği ve etkinliğin
ödül törenine Ankara Valisinin de katılacağı bilgisini alan ATO, halk sağlığını
koruma yükümlülüğü ile Ankara Valiliği
ve İl Sağlık Müdürlüğüne gönderdiği
yazıda Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve
TÜBİTAK’tan aklın ve bilimin gereğini
yapmaları istendi.
-Yenimahalle’de bir öğrenci yurdunda ATO üyeleri tarafından koronavirüs
hakkında bilgilendirme eğitimi yapıldı

4 Nisan

7 Nisan

11 Mart

12 Mart

kullanılacak tutanak sağlık emekçileri
ile paylaşıldı.

10 Nisan
ATO 112 çalışanlarına yapılan testlerin durdurulması üzerine bir açıklama
yayımladı.

19 Mart
ATO bir eğitim organizasyonunda
kendisinden habersiz çekilen görüntüleri yayılan ve bu durum yüzünden
özür dilemek zorunda bırakılan Dr.
Güle Çınar’ın yanında olduğunu duyurdu.

12 Nisan
-ATO Yönetim Kurulu üyelerinin Ankara’daki ASM’lerden edindiği bilgiler
ışığında hazırladığı Ankara ili 1.Basamak Sağlık Hizmetleri Pandemi Raporu
yayımlandı.

23 Mart

19 Nisan

- 65 yaş üstü yurttaşlara getirilen
sokağa çıkma yasağı sonrası ALO ATO
YANINIZDA hattı devreye sokularak
ileri yaş grubu, yalnız yaşayan ATO
üyesi hekimlerin talepleri doğrultusunda ihtiyaçları giderilmeye çalışıldı.
- ATO sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda; pandemi süresince
yataklı sağlık kuruluşlarında çalışan
sağlık çalışanlarının konaklamalarının
ücretsiz olarak karşılanması için Sağlık
Bakanı ve İl Sağlık Müdürüne çağrıda
bulundu. İl Sağlık Müdürü ile bu konu
hakkında bir görüşme gerçekleştirildi.
- ATO Ankara Büyük Şehir Belediyesi
ile yaptığı görüşmeler sonrasında; pandemi süresi boyunca tüm sağlık çalışanlarının toplu taşımadan ücretsiz
faydalanacağı bilgisini aldı.

TMMOB Ankara İl Koordinasyonu
Kurulu'nun katkıları ile yapılan siperlikler; ATO Yönetim Kurulu üyeleri ve
gönüllü aktivistleri tarafından sağlık
emekçilerine ulaştırıldı.

29 Mart
ATO Yönetim Kurulu tarafından salgın sürecinde işyerlerinde alınması gereken önlemlere ilişkin ikinci bilgi notu
yayımlandı.

1 Nisan
- Korona Pandemisi Günlerine Dair
İlk Rapor yayımlandı.
-Güvenli çalışma alanı eksikliğinde
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korona günleri
23 Nisan
ATO, “Ek ödeme fiyaskosu” başlıklı
basın açıklaması ile sağlık emekçileri
arasında ek ödeme konusunda yaratılan
eşitsizliklere dikkat çekti.

24 Nisan
Covid-19 Pandemisinde İşyeri Hekimleri İçin Rehber yayımlandı.

29 Nisan
ATO Yönetim Kurulu, ATO Asistan
ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu
ve TTB Asistan ve Genç Hekim Kolu
asistan hekimlerin nöbet ücretlerine
ilişkin basın açıklaması düzenledi.

5 Mayıs
ATO Yönetimi Covid-19 pandemisi
sürecinde diğer hastalıklar sebebiyle
sağlık kurumuna gitmesi gereken hastaların virüs kapma endişesiyle hastaneye gitmediklerini belirterek sağlık
hakkına erişimin zorlaştığına ilişkin
bir basın bülteni yayınladı.

8 Mayıs
*Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Ofisi ve Dünya
Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği
desteği ile Afgan mülteci kadınlar ve
Esat Ahalisi Kollektifi tarafından hazırlanan siperlikler ATO’ya teslim edildi.

30 Nisan
ATO, SES Ankara Şube ve Dev Sağlık
İş Covid-19 pandemisiyle mücadele esnasında hayatını kaybeden sağlık emekçilerini “1 dakikalık saygı duruşu” ile
andı.

18 Mayıs
Döner sermaye ek ödemelerindeki
eşitsizliğin çalışma barışını bozduğu
uyarısında bulunan ATO, taleplerinin
sağlık hizmeti sunumu bütünselliğine
uygun bir ücretlendirme sistemi olduğunu duyurdu.

20 Mayıs
Pandemi sürecine ilişkin alınan tedbirlerin yavaş yavaş kaldırılması üzerine ATO yeniden açılma döneminde
sağlık hizmeti sunumuna ilişkin önerilerini kamuoyu ile paylaştı.

25 Mayıs
3 Mayıs
ATO Yönetim Kurulu üyelerinden
oluşan bir heyet Ankara Bilkent Şehir
Hastanesini ziyaret etti. Kişisel Koruyucu Ekipman ihtiyacı olan birimlere;
yoğun bakım ünitelerine, taşeron işçilere ve cerrahi pandemi kulelerine
TMMOB Ankara İl Koordinasyon kurulunun sağladığı malzemeler heyet
tarafından dağıtıldı.

ATO Yönetim Kurulu birinci basamakta çalışan hekim ve sağlık çalışanlarının durumunu pandemi sürecinde
yakından izledi ve Pandemi Sürecinde
Birinci Basamak raporu hazırlandı.

27 Mayıs
Ankara Tabip Odası Kişisel Koruyucu
Ekipman Raporu hazırlandı. Raporda
ASM, özel hastane, iş yerlerinde pandeminin başlamasından bugüne kişisel
koruyucu ekipman temini ve bu konuda
yaşanan sıkıntılar ile güncel durum
değerlendirildi.

28 Mayıs
Pandeminin başlamasının ardından
ATO tarafından hazırlanan raporların
üçüncüsü yayımlandı.

1 Haziran
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK
Ankara Şubeler Platformu, TMMOB
Ankara İKK, ASMMO Ankara Şube ve

Ankara Tabip Odası yöneticileri yaptıkları ortak basın açıklamasında Covid-19 pandemisinin henüz kontrol altına alınmadığını belirterek LGS ve
YKS sınavlarının ertelenmesi gerektiğini
bildirdi.

7 Temmuz
ATO, pandemi sürecinde Ankara’daki
hekim ve sağlık çalışanlarının sağlığını
yakından takip etti. 30 Mart, 13 Mayıs,
2 Haziran,16 Haziran, 25 Haziran tarihlerinde Ankara’daki durumu açıkladı.
Son olara ise 7 Temmuz itibariyle Ankara’da Covid 19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısı 469’a çıktığı açıklandı.

4 Ağustos
1 Haziran’da başlatılan yeniden açılma dönemi sonrasında hastalığın seyrine ilişkin gelişmeleri takip eden ATO,
4 Ağustos’ta “Normalleşme” HaziranTemmuz 2020 Süreci Değerlendirme
ve Anket Analizi Sonuçlarını kamuoyu
ile paylaştı. ATO sahadan hekimlerden
aldığı bilgiler ışığında Ankara’da günlük vaka sayısının bine ve pandemi
hastanelerinin yoğun bakım oranlarının yüzde yüze ulaştığını açıkladı.
ATO’nun açıkladığı veriler hastalığın
düşüş eğilimine geçmediği aksine yaygınlığının arttığının anlaşılması bakımından büyük ses getirdi.
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Salı Aktiviteleri
Ankara Tabip Odası’nın 2019 yılında “Salı Aktiviteleri” başlığı ile başlattığı etkinlikler dizisi ile her hafta farklı bir
komisyon tarafından farklı bir konu ele alındı. Covid 19 pandemisine kadar düzenli olarak gerçekleştirilen bu
etkinliklerde hekimlere 13 farklı başlıkta sunum yapıldı.
1 Ekim
Aile Hekimliği Komisyonu tarafından “Birinci Basamak Sağlık
Alanında Duygudurum Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi” başlıklı sunum düzenlendi. Psikiyatr
Dr. Serpil Vargel’in yaptığı sunumda depresyon tedavisinin temel ilkeleri ve birinci basamakta
tanı, tedavi ve takibe yönelik
yaklaşımlar anlatıldı.

8 Ekim
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu’nun katkılarıyla
CHP Milletvekili Gamze Taşcıer
hekimlerle bir araya geldi. Söyleşide toplumsal cinsiyet eşitliğinden, adalet kavramına ve gündelik siyasetten sınır bölgemizdeki savaşa dair Türkiye gündemine dair pek çok başlık tartışıldı.

15 Ekim
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği
Komisyonu’nun katkılarıyla Dr.
Bülent Aslanhan, “İşyerinde 7
Adımda Sağlığın Korunması ve
Geliştirilmesi, Dünya Standardında Sağlık” başlıklı bir sunum
yaptı. Sunumda işyerinde işçi
sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması için izlenecek yol, işyeri hekimlerinin
sorumlulukları, ilgili düzenlemeler ve dünya ölçeğinde uygulama örneklerinden bahsedildi.

22 Ekim
Sağlık Politikaları ve Kültür
Sanat Komisyonu’nun düzenlediği etkinlikte Bhopal film gösterimi gerçekleştirildi.

5 Kasım
Dr. Levent Ertuğrul İnan tarafından “Ağrıya Güncel Yaklaşım” başlıklı sunum yapıldı. Dr.

Levent İnan sunumda ağrı oluşum mekanizmalarını, akut ve
kronik ağrı farklarını anlatarak
kronik ağrılarda güncel tedavi
yöntemi olan bilişsel terapi hakkında bilgi verdi.

ye’de halk sağlığını yakından ilgilendiren gıda güvenliği, gıda
egemenliği ve temiz gıdaya ulaşım ile bunların önündeki sosyo-politik sorunları anlattı.

7 Ocak
12 Kasım
Hacettepe Üniversitesi Halk
Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Nuket Paksoy Erbaydar ve Adli Tıp Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun
Balseven tarafından “Toplumsal
Barış için Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği” başlıklı bir sunum yapıldı. Hekimlerin yanı sıra değişik
meslek örgütleri ve öğrenci gruplarının da katılımıyla gerçekleştirilen sunumda Dr. Erbaydar ve
Dr. Balseven üniversite bünyesinde yürüttükleri toplumsal cinsiyet çalışmaları hakkında bilgi
verdiler.

26 Kasım
Sağlık Politikaları ve Kültür
Sanat Komisyonunca “Mitoloji
ve Tıp” başlıklı bir sunum düzenlendi. Doç. Dr. Ali İhsan Ökten
yaptığı sunumda yazılı tıp terimlerinin mitoloji ve mitolojik
figürlerle bağlantılarını örnekler
üzerinden aktardı.

3 Aralık
Prof. Dr. İlhan Yetkin’in yaptığı
“Birinci Basamakta Diyabet Hastalığına Yaklaşım” sunumunda
diyabetin günümüzdeki önemi,
tarihsel süreci, nedenleri, tipleri
ve tedavide güncel yaklaşımlar
anlatıldı.

17 Aralık
Hacettepe Üniversitesi Halk
Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz,
“Gıda Güvenliği ve Sağlık” başlıklı
sunumunda dünyada ve Türki-

Birinci Basamakta Kalp ve Damar Hastalıkları başlıklı sunumda Prof. Dr. Bülent Boyacı, Koroner Arter hastalıklarının toplum sağlığı açısından önemi, risk
faktörleri, kliniği, tanı ve tedavi
yöntemleri hakkında bilgi verdi.

28 Ocak
ATO İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Komisyonu'nun katkılarıyla Prof.
Dr. Mehmet Zencir tarafından
“İşçi Sağlığı ve Despotik Denetim"
konusu işlendi. Sunumda işçi
sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin ülkemizdeki tarihsel değişimi; işçiler, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri açısından
irdelendi.

4 Şubat
Prof. Dr. Özlem Kurt Azap tarafından “Koronavirüs: Neler
Oluyor?” başlıklı sunum gerçekleştirildi.
Sunumda dünya ve ülke gündeminde yerini alan Koronavirüs’ün (2019-nCoV) ortaya çıkışı,
belirtileri, hastalığın seyri ve tedavi süreci hakkında bilgiler aktarıldı.

18 Şubat
Prof. Dr. Ahmet Saltık “Çalışma Ortamı ve Hava Kirliliği Sorunu” başlıklı bir sunum yaptı.
Dr. Saltık sunumunda hava kirliliğinin ne demek olduğunu, ne
kadar geniş bir alanı etkilediğini,
halk sağlığı açısından önemini
hem Türkiye hem dünyadan çarpıcı örneklerle anlattı.
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Geziler

Hekimler kültür ve doğa gezilerinde buluştu
Ankara Tabip Odası’nın düzenlediği kültür ve doğa gezileri hekimleri meslektaşları ile bir araya getirirken yeni
deneyimleri de beraber keşfetme olanağı sağladı.
2018-2020 dönemi içerisinde
gerçekleştirilen 8 gezinin ilki
23 Eylül 2018 Pazar günü Hasanoğlan Köy Enstitüsü'ne düzenlendi. Hekimlerin yoğun ilgi
gösterdiği gezi, Yeni Kuşak Köy
Enstitüler Derneği Ankara Şube
Başkanı ve ATO üyesi yazar
Dr. Alper Akçam, Hasanoğlan
Atatürk Öğretmen Okulu Mezunları Derneği Başkanı Dr.

Hüseyin Demirci, Hasanoğlan
Köy Enstitüsü eski mezunlarından Ali Kınacı’nın aktardığı
deneyimler ışığında yapıldı.
Gezide hekimler köy enstitülerinin eğitim, kültür ve sanat
alanında topluma sağladığı kazanımları öğrencilerin kendi
inşa edip tüm ihtiyaçlarını karşıladıkları enstitü binaları ve
müzesini gezerken yerinde din-

Berkay Akbaş
anısına
“Hayaller Yarım
Kalmasın”

leme şansını yakaladılar.
Kültür turlarının yanında
doğa gezileri de düzenleyen
ATO’nun ilk gezisi 24 Mart
2019 Pazar günü Işık Dağı, Salın Yaylası, Karagöl rotasında
yapıldı. 5 Mayıs 2019 Pazar
günü ise doğa gezilerinin ikinci
rotası Gölcük-Aladağlar-Kızık
Yaylası ve Seben Gölü oldu.
Hekimlerin yoğun ilgi gös-

Genç yaşta terör saldırısında hayatını kaybeden
Başkent Üniversitesi Tıp
Fakültesi öğrencisi Berkay
Akbaş’ın anısı ‘hayaller
yarım kalmasın’ denilerek
yaşatılıyor. 10 Aralık 2016
günü gerçekleştirilen terör
saldırısında 19 yaşında
hayatını kaybeden tıp öğ-

terip, merakla beklediği gezilerden biri de Sanat Tarihi Yürüyüş Rotası oldu. Yoğun ilgi
nedeni ile gezi 20 Ekim, 27
Ekim ve 3 Kasım 2019 tarihlerinde yinelendi. Ankara’nın
farklı medeniyetlerine ait izlerin sanat tarihi uzmanı eşliğinde yerinde incelendiği gezide
Roma, Selçuklu, Cumhuriyet
dönemi yapı ve anıtlarının izi

sürüldü.
Sanat tarihi yürüyüş gezilerinin son ayağını “Cumhuriyet
Yolu” teması oluşturdu. 24 Kasım 2019 ve 1 Aralık 2019’da
düzenlenen gezide Ulus Kızılay
aksında yer alan Cumhuriyet
döneminden kalan 23 tarihi
bina ile heykel yine sanat tarihi
uzmanı rehberliğinde yerinde
incelendi.

rencisi Berkay Akbaş’ı
anma programı ATO ve
Başkent Üniversitesi tarafından her yıl düzenli
olarak yapılıyor. Son olarak 14 Mart’ın 100. yılının
kutlandığı 2019 yılında
düzenlenen etkinlikte Berkay Akbaş adına 19 adet
fidan dikildi.

Genç hekimlerin mezuniyet heyecanının ortağı
Ankara Tabip Odası her
yıl sağlık ordusuna katılan
genç hekimlerin mezuniyet
sevincine ortak oluyor. Dekanlıklara tören programına konuşma ve plaket sunumuyla dahil olma isteğini ileten ATO, olumlu yanıt aldığı tüm fakültelerde
Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından temsil edildi. Mezuniyet törenlerinde genç
hekimlere yönelik yapılan
konuşmaların ana vurgusunu iyi hekimlik değerlerinden şaşmamaları ve iyi

hekimlik mücadelesinde
karşılaşacakları sorunlara
karşın tabip odalarının
meslek hayatları boyunca
yanlarında duracağı oldu.
Törenlerde dereceye giren hekimlere ATO’nun plaketleri takdim edildi.
ATO ayrıca yıl içinde tıp
fakültelerinde ya da ATO’da
düzenlendiği intörn toplantıları ile genç hekimlerin
mesleki ve hukuki konularda bilgilenmelerine katkıda bulunuyor
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kültür sanat
ATO'da Pazar Sineması

Yiğit Bener'le “Edebiyat
Şart mıdır”
Türk Tabipleri Birliği Edebiyat
Matineleri Ankara Tabip Odası’nın
ev sahipliğinde 21 Ekim 2018 Pazar
günü düzenlendi. 7 Bölge 7 Matine
programı kapsamında yazar Yiğit
Bener'in konuk olduğu söyleşide
“Edebiyat Şart mıdır?” sorusuna yanıt arandı.

Dr. Ali Özyurt'la "Bir
Aktivistin Uzun
Yolculuğu"
ATO Kültür Sanat Komisyonu'nun

Şiir
saatleri
Ankara Tabip Odası Kültür Sanat
Komisyonu 5 Nisan 2019 Cuma akşamı Şükrü Erbaş’ı sözü ve şiirleri,
Metin Karausta’yı eşlik ettiği tür-

katkılarıyla düzenlenen söyleşi ve
imza gününde TTB Onur Kurulu
üyesi, yazar ve hekim Dr. Ali Özyurt
Ankara’daki dostlarıyla son kez bir
araya geldi. 03 Ocak 2019 Perşembe
günü "Bir Aktivistin Uzun Yolculuğu"
adıyla gerçekleştirilen etkinlikte kendisini "Romantik bir aktivist" olarak
tanımlayan Dr. Ali Özyurt doğumundan itibaren yaşam öyküsünü
görsel bir şölen şeklinde aktararak,
öğrenciliğinden itibaren şekillenen
eylemci - aktivist kişiliğinin aşamalarını da gözler önüne serdi. Dr Özyurt bu etkinlikten bir süre sonra
16 Ocak 2020 günü hayata gözlerini
yumdu.

küleri ile ATO’ya konuk etti. Ankara
Tabip Odasının gelenekselleşen şiir
buluşması Ceyhun Atuf Kansu’dan
Behçet Aysan’a” Şiir Akşamı ise her
yıl 14 Mart etkinlikleri kapsamında
düzenlenmeye devam ediyor.

Ankara Tabip Odasının düzenlediği sinema gösterimleri ve söyleşiler ile hekimler hem birlikte
film izleme hem de film üzerine
tartışma olanağı buldu.
Kültür Sanat Komisyonunun katkılarıyla 20 Mayıs 2018 tarihinde
“Veda Makamı” ve “Ruhsat” isimli
filmler izlendi. Ardından ATO Film
Okuma ve Eleştiri Atölyesi eğitmeni
İnan Gündoğdu moderatörlüğünde
yönetmen İpek Kent ile söyleşi gerçekleştirildi.
17 Şubat 2019 tarihinde bu sefer
ATO Sağlık Politikaları ve Kültür
Sanat Komisyonu’nun katkılarıyla
gerçekleştirilen etkinlikte “Mephisto” filmi izlendi.

ATO’da tiyatro
keyfi
Ankara Tabip Odası’nın
hekimlere yönelik kültür
sanat faaliyetleri içinde
tiyatro oyunları önemli
bir yer tuttu.
20 Ocak 2020 günü Ankara Sanat Tiyatrosunda Mek’an Sahne’nin
Dansöz adlı oyunu hekimler için
sahnelendi. Şamil Yılmaz’ın yazıp
yönettiği performansıyla göz dolduran Sezen Keser’in rol aldığı tek
kişilik oyunda annesinin bile dönüp
bakmadığı kayıp kız çocuğu Meryem’in hikayesi anlatılıyor.

Festival filmleri ATO’da
izlendi
ATO, Türkiye ve dünyanın dört
bir yanından, emekçilerin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini
izleyicilerle buluşturmayı ve ülkemizde işçi filmi üretimini özendirmeyi amaçlayan İşçi Filmleri
Festivaline de destek oldu. 13.
Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin gösterimleri 3-8 Mayıs tarihlerinde ATO’da yapıldı. Festivalde kurmaca ve belgesel dallarında işçi filmleri seyredildi.
2019 yılı 14 Mart Tıp Haftası
etkinlikleri kapsamında ise “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” belgesel
gösterimi ve Yönetmeni Nezih Ünen
ile söyleşi gerçekleştirildi.

2020 yılı 14 Mart Tıp
Bayramı etkinlikleri pandemi koşulları nedeniyle
iptal edilse de ATO’nun
artık gelenekselleşen etkinlikleri içinde tiyatro
oyunları önemli bir yer tutuyordu. 2019 yılı 14 Mart
etkinlikleri kapsamında
Franz Kafka’nın ölümsüz eseri “Dönüşüm” AltKat Sanat Tiyatrosu tarafından hekimler için sahnelendi.
Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda 16 Mart
Cumartesi günü sahnelenen Dönüşüm izleyiciler tarafından büyük
beğeniyle izlendi.
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90. Yıla görkemli kutlama
Mülkiyeliler Birliği Kültür Merkezi’nde 27 Aralık 2019 günü düzenlenen
kokteylin açılış konuşması ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut
tarafından yapıldı. “İyi hekimlik” değerlerine sahip çıkan tüm hekimlere
teşekkür ederek söze başlayan Dr.
Vedat Bulut, “İyisiyle kötüsüyle pek
çok hatıra var. Geçmişe dönüp bakınca
bize kötülük yapanları, Merkez Kon-

Hekimlerin Sergisi
Ankara Tabip Odası’nın, hekimlerin
sosyal ve kültürel yönlerini görünür
kılmak amacıyla düzenlediği sergiler
yoğun ilgi gördü. Çankaya Belediyesi
Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen tören ile açılışı yapılan sergilerin
ilki 21 Ocak 2019 ikincisi 10 Ocak
2020’de yapıldı. Bir hafta süresince gezilebilen her iki sergide görsel sanatlar
dalına ait 200’e yakın eser sergilendi.
Sergilere hekimler kadar Ankaralılar
da ilgi gösterdi.

15

seyimizi yaftalayanları, meslektaşlarımızı KHK’larla işlerinden aşlarından
edenleri unutmayacağız. İhraç edilen
meslektaşlarımız geri dönünceye kadar
hukuki mücadelemiz sürecek.” dedi.

90. yıl belgeseli izlendi
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Vedat Bulut’un konuşmasının ardından Dr. Muharrem Baytemür, ATO
arşivlerine dair kısa bir bilgi verdi ve
ardından “Etibba Odalarından Tabip

Odasına 90. Yıl” belgeselinin gösterimi
yapıldı.
Belgesel gösterimi sonrasında söz
alan ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç, “Meslek örgütünün temel görevlerinin halkın sağlık hakkını korumak, meslektaşlarının özlük haklarını korumak ve iyileştirmek, demokratik, eşit, barışçıl bir ortamda
sağlıklı yaşamak için mücadele etmek”
olduğunu söyledi.
Dr. Ali Karakoç’un konuşmasının

ardından halkın haber alma hakkına
sahip çıkan basın temsilcilerinin plaketleri verildi.
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hekimlerin gücü, hekimlerle güçlü

Korona Pandemisi Özel

Ankara’da Covid 19 tanısı
alan sağlık çalışanı
sayısı 391’e ulaştı
Ankara Tabip Odası, pandemi sürecinde Ankara’daki hekim ve sağlık çalışanlarının
sağlığını da yakından takip etti. ATO Yönetim Kurulu üyelerinin Ankara’daki
hastaneler bazında ulaşıp teyit ettiği veriler kamuoyu ile paylaşıldı. ATO’nun son
olarak 2 Haziran’da açıkladığı verilere göre Ankara’da Covid 19 tanısı alan sağlık
çalışanı sayısı 391’e ulaştı. 1 dişhekimi de Covid 19 nedeniyle hayatını kaybetti. 11 ))

"Asistan Hekimlerin
Nöbet ücretleri Ödensin"

Yaşamsal Talebimiz Var

Kapatılan
Hastaneleri
Açın
Ankara Tabip Odası salgın ile
mücadelenin geleceği için
kapatılan kamu
hastanelerinin yeniden
açılması çağrısında
bulundu. 7 ))

Haziran 2020 Sayı: 101

Koronavirüs
Pandemisi,
Salgın Yönetimi,
Dijital İzleme ve
Endişe
Dr.. Muzaffer Eskiocak
Dr
Dr.

2 ))

COVID 19
Pandemisinin Eşitlik,
Özgürlük, Adalet
Adına
Düşündürdükleri
Üzerine
4 ))

Dr.. Nüket Örnek
Dr
Dr.
Örnek

Korona Sonrası-1
Dr.. Vedat
Dr
Dr.
Vedat Bulut 7 ))

Korona Günlerinde
“Kadınlara ve Kız
Çocuklarına Yönelik
Şiddet” Konusunu
Unutmamalıyız
Dr.. Şevkat Bahar-Özvarış
Dr
Dr.
Bahar-Özvarış

12 ))

En Fedakar Yaş 65
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, ATO Asistan ve
Genç Uzman Hekimler Komisyonu ve TTB Asistan ve
Genç Hekim Kolu asistan hekimlerin nöbet
ücretlerine ilişkin basın açıklaması düzenledi. 8 ))

Sibel Durak 14 ))
Sibel

Nazım Hikmet ve
İki Hekim
Dr.. Muharrem
Dr
Dr.
Muharrem Baytemür

Ankara Tabip Odası Yönetim
Kurulu üyelerinden oluşan
bir heyet Ankara Bilkent
Şehir Hastanesini ziyaret
etti. Kişisel Koruyucu
Ekipman ihtiyacı olan
birimlere; yoğun bakım
ünitelerine, taşeron işçilere
ve cerrahi pandemi
kulelerine TMMOB Ankara İl
Koordinasyon kurulunun
sağladığı malzemeler heyet
tarafından dağıtıldı. Ayrıca
bölgedeki sağlık çalışanlarına
dağıtılmak üzere Diyarbakır
ve Şırnak Tabip Odalarına da
KKE gönderildi. 9 ))

hekimlerin gücü, hekimlerle güçlü

Korona Pandemisi Özel

Korona Pandemisi
durmuyor
Covid-19 pandemisi çok
boyutlu bir sağlık krizi
olarak gündemimize
yerleşti. Dünya genelinde
vaka sayısı 2 milyon 400 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 170 bine ulaştı. 11
Mart’ta ilk vakanın göründüğünün açıklanmasından bu yana geçen sürede Türkiye’de 20 Nisan
tarihi itibariyle toplam vaka sayısı

90 bin 980’i vefat eden yurttaş
sayısı da 2 bin 140’ı buldu.
İnsanlığın doğayı tahakküm altına alma ve daha ileri giderek
doğayı sermaye aracına dönüştürme çabalarının bir sonucu olarak karşımıza çıkan Covid-19 pandemisinin siyasal, ekonomik, toplumsal alanlarda ne gibi sonuçlar
ortaya çıkaracağını zaman içinde
deneyimleyeceğiz.

Hekim Postası’nın 100. sayısına
denk gelen bu özel sayıda hekimlerin süreç içindeki gözlem ve deneyimlerini sizlerle buluşturuyoruz.
Küresel bir sağlık krizi olmanın
çok ötesinde bir anlam taşıyan
bu süreçten gereken derslerin
alınması dileğiyle…

15 ))

1977 Kolera Salgını
Dr.. Muharrem
Dr
Dr.
Muharrem Baytemür 16 ))

Pandemi Sürecinde
de Hukuki Destek
Devam Etti 17 ))
Mecburi Mesafe
Salgın Hastanesinde
Geçen On Bir Gün
Üzerine
Gülşah Aykaç
Gülşah

18 ))

Nisan 2020 Sayı: 100

Bulaşıcı olmayan hastalık
manifestosuna meydan
okuyan Salgın:

Covid 19
Dr.. Mehmet Zencir 2 ))
Dr
Dr.

Korkuyorum
D
Dr
Dr.
r.. Hacer Kırklıkçı 3 ))

Sistemin insanlığa
armağanı...
Dr.. Onur Hamzaoğlu 13 ))
Dr
Dr.

COVID-19 Salgını ve
Ruh Sağlığımız
Dr.. M. İrem Yıldız 14-17 ))
Dr
Dr.

“Kapatılan
Hastanelerimizi
Açın” talebi 17 ))
Mühendisler
hekimlere siper
oluyor 19 ))
“Sağlıkta Şiddet
Yasası” TTB’nin
Kazanımıdır! 19 ))
Pandemi zamanında
kadın olmak
Dr.. Gözde Çeliksöz, Dr.
Dr
Dr.
Dr. Laleş
Laleş Tunç,
Tunç,
Dr.
r.. İncilay Erdoğan 20 ))
Dr
D

Ankara Tabip Odası, Dünya’da
vakaların görülmesiyle birlikte
Pandemiyi izlenmeye aldı.
Bu süreçte yapılan
çalışmalar... 6,7, 8, 9, 10, 11 ))

TMMOB İKK tarafından sağlık
çalışanları için hazırlanan
siperlikler ATO’ya teslim edildi.
Siperlikler ATO üyeleri ve
aktivistleri tarafından sağlık
çalışanlarına dağıtılmaya
başlandı. 5 ))

ATO Yönetim Kurulu
ASM’leri ziyaret
ederek hekim ve
sağlık emekçilerinin
çalışma koşulları,
ihtiyaçları ve salgına
karşı alınan
önlemleri yerinde
gözlemledi. Ziyaretler
esnasında edinilen
bilgiler ışığında
“Ankara İl Pandemi 1.
Basamak Sağlık
Hizmetleri Raporu”
hazırlandı. 4, 5 ))

Küresel
tehlikeler çağı
Dr.. Cavit Işık Yavuz
Dr
Dr.
Yavuz

21 ))

Salgında cezaevleri
ve yaşam hakkı
Dr.. Şebnem Korur
Dr
Dr.
Kor ur
Fincancı 22 ))

Adalet mi? Tıpta yok!
Dr.. Onur Naci Karahancı
Dr
Dr.

23 ))

ÇOCUĞUMU
CİNSEL
İSTİSMARDAN
NASIL

90.Yıl

15 MART’ta
M A RT ’ t a
5 Acil
talebimiz için

BE YA Z
BEYAZ
Mİ T İ N G T E
MİTİNGTE
Tandoğan’da
buluşuyoruz
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KORURUM ?

Şiddetsiz bir
sağlık ortamı
için 5 Acil tedbir
TTB’’nin hazırladığı
sağlık emek ve meslek
örgütlerinin desteklediği
“Sağlıkta Şiddet Yasa
Tasarısı’’ meclis tarafından hemen
yasalaştırılsın.

1

2
3
4
5

Sağlık çalışanlarının
hizmeti sunarken
yaşadıkları her türlü
şiddet, iş kazası olarak
değerlendirilsin.
Muayene randevuları
hastaya yeterli süre
ayrılacak şekilde
düzenlensin.
Acil servislerde sadece
acil hastalara hizmet
verilsin.
Birinci basamak sağlık
hizmetleri güçlendirilsin,
sevk zinciri uygulamasına
geçilsin.

Şiddet varsa
hizmet yok!
• Her ayın 17’sinde bütün illerde
basın açıklamaları, nöbet eylemleri
• 15 mart 2020 pazar ankara’da
“sağlıkta şiddete karşı beyaz
miting
• 17 nisan 2020, sağlıkta şiddete
karşı görevdeyiz!

Sonuç alınıncaya kadar
mücadele!

