
BASINDA SAĞLIK KÖŞESİ – OCAK 2015 
 

2014’ÜN GÜNDEMİNDEN SAĞLIK HABERLERİ 

  

  



 
 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



OCAK 2015 GÜNDEMİNDEN SAĞLIK HABERLERİ 

 

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/182298/Doktorlarimiza_Sahip_Cikalim....html 

10 Ocak 2015 Cumartesi 

Toplum olarak en büyük şansımız, iyi yetişmiş meslek mensuplarına sahip oluşumuzdur:  
Özellikle doktorlar, mühendisler, mimarlar, öğretmenler, avukatlar gibi profesyoneller, sadece kendi 
mesleklerini iyi icra etmekle yetinmiyor, toplumun çıkarlarını da koruyorlar...  
Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMMOB, çevre değerlerimizin yaşanabilir standartlarda 
kalması için canını dişine takmış uğraşıyor...  
Bu nedenle de AKP iktidarının hedefinde; yapısını ve işlevlerini değiştirmek için yasa teklifi hazırlandı.  
Doktorların meslek kuruluşları olan Tabip Odaları sadece meslek sorunlarına değil, toplumun sağlık 
sorunlarına da eğiliyor, toplumu çağdaş standartlarda sağlık hizmetlerine kavuşturabilmek için büyük 
bir uğraş veriyorlar.. 
Özet olarak Mimarlar, Mühendisler, Doktorlar bize sahip çıkıyor, bizim çıkarlarımızı savunuyorlar; 
bu nedenle biz de onlara sahip çıkalım, onları dinleyelim, izleyelim, toplumsal ve siyasal olarak 
destekleyelim. 

İstanbul Tabip Odası, bugün çok önemli bir bilimsel sempozyum gerçekleştiriyor:  
Saat 9:30’da İstanbul Tıp Fakültesi, Kemal Atay Amfisi’nde (Dekanlık binası yanı) başlayacak ve bütün 
gün sürecek olan toplantının adı bu sütunun okurlarına hiç de yabancı gelmeyecek:  
“Biber Gazı Yasaklansın Tıbbi Sempozyumu.”  
Konunun, başta tıbbi sorunlar olmak üzere bütün yönleriyle tartışılacağı bu bilimsel toplantıya 
katılmak sadece bilgilenmek için değil, doktorlarımıza sahip çıkmak bakımından da çok önemli.  
Tabip Odası davet mektubunda şöyle diyor: 
“Üretimi çok eski yıllara dayansa da dünyada yaygın olarak kullanımına 1990’lı yıllarda başlanan 
biber gazı, ülkemizde neredeyse gündelik bir uygulama halini almış durumda.  
Toplumsal olaylarda kullanımındaki yaygınlık ve özensizliğin insan ölümleri ve ağır yaralanmalara yol 
açmış olması ve hemen her adli olayda kullanılan araç haline getirilmesi, biber gazını ne yazık ki 
herkesin her an maruz kalabileceği bir ‘kimyasal madde’ haline getirdi.  
Dönem dönem yarattığı yaşamsal ve tıbbi sorunlar kullanıldığı olayların politik tartışmaları arasında 
görünmez hale gelebildi. 
Ülkemizde son yıllarda başta Gezi süreci olmak üzere her toplumsal olayda binlerce biber gazı fişeği 
kullanılmış olmasını ve yarattığı ölümcül tıbbi tabloyu dikkate aldığımızda ülkemiz hekimlerine de 
önemli görevler düştüğü açık.  
Biber gazının yarattığı tıbbi tabloları belgelemek, irdelemek ve yaşanan deneyimlerden bilimsel 
sonuçlar çıkarmak ertelenemez bir sorumluluk olarak önümüzde durmaktadır.  
Bu sorumluluktan hareketle konunun uzmanlarının sunum yapacağı ve biber gazı maruziyetinin 
yarattığı sonuçları bizzat gözlemlemiş meslektaşlarımızın deneyimlerinin paylaşılacağı bir bilimsel 
sempozyum gerçekleştirilecektir.” 

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/182298/Doktorlarimiza_Sahip_Cikalim....html


Bu sempozyuma katılmak sadece vatandaşlık görevi değil, aynı zamanda kendimize saygının da 
gereğidir!  
UNUTMAYIN, HEPİMİZ CHARLIE HEBDO’YUZ!  

 

http://www.guvenlicalisma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12921:is-

cinayetlerinde-durmak-yok-yola-devam-isci-der&catid=152:haberler&Itemid=141 

İş Cinayetlerinde Durmak Yok Yola Devam - İşçi-Der 
27.01.2015 Haberler 

İş cinayetleri sayılarında ne yazık ki vahşi bir durumla karşıyayız. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG-M) bazı sendikalar ve odalar tarafından desteklenen ve konunun 

uzmanlarından oluşan bağımsız bir kuruluş. İSİG Meclisi medya taraması, kişi ve kurumların bildirimleri 

sonucunda ulaştıkları iş cinayetleri verilerini 2012 yılından beri topluyor. İSİG Meclisi 2014 yılı verilerini geçtiğimiz 

hafta açıkladı. 

Öte yandan devletin tüm imkanlarını kullanarak iş kazaları hakkında resmi verileri açıklayan kurum ise SGK. SGK 

oldukça geriden gelerek 2013 verilerini henüz açıklayabildi. 2008’den günümüze uzanan vahim tablo aşağıda. 

  

 2012’de yaşanan düşüşün son derece geçici ve rastlantısal olduğu anlaşılıyor. 2012 yılında iş cinayetlerine karşı 

oluşan toplumsal tepki sebebiyle hükümet adım atmak zorunda kalmış ve Haziran ayında 6331 sayılı yeni “İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu”nu yasalaştırmıştı. Bu kanunun ilk yürürlüğe girdiği yıl olması sebebiyle olacak 

2012 yılında iş cinayetlerinde düşme gözlendi. Fakat görünen o ki ya kanunun doğru düzgün uygulanmaması ya 

da kanunundaki eksikliklerden ötürü işler hızlı bir şekilde eski tas eski hamam durumuna geldi. Hatta geride 

bıraktığımız acılar ve katliamlarla dolu 2014 yılı son dönemin en fazla iş cinayeti yaşanan yılı oldu. Trajik bir 

“durmak yok yola devam!” durumu… 
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İş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin sayıları işin sadece bir yönü, buzdağının görünen kısmı. Örneğin bir de 

ölmeyip çalışamayacak kadar sakat kalan yüzlerce insan var ki bu sayılar ölenlerden de fazla. SGK verilerine 

göre yaşadığı iş kazası sebebiyle çalışamayacak kadar sakat kalanların yani “Sürekli İş Göremezlik” durumuna 

gelenlerin sayısı aşağıda. Mukayese yapılabilmesi açısından iş cinayetlerinde hayatlarını kaybedenlerin sayıları 

ile birlikte bakalım. 

  

 Yani örneğin 2011 yılında her gün 5 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiş, 6 işçi ise sakat kalmış. 

Geride bıraktığımız 2014’te ise bu sayılar daha da artmış. 

Giden gider kalan sağlamlarla ekonominin çarkları tıkır tıkır döner. Yukardakilerin canı can, aşağıdakilarin patlıcan 

çünkü. Birkaç demeç birkaç üzgün fotoğraf, insanların önüne atılan sus payı… 

Sorumlular? Hemen hepsi dışarıda, hepsi işinin başında. İş cinayetleri neden durmuyor sanıyorsunuz? Doğru 

düzgün ceza alan yok ki, neden dursun? 

İSİG-M’nin 2014 verilerine bir de daha yakından bakalım. 

Ölümlerin resmi işkollarına göre dağılımına baktığımızda en tehlikeli işkolunun inşaat, ikinci olarak madenciliğin 

geldiğini görüyoruz. İş cinayetlerinin % 22’si inşaat ve yol işkolunda, % 20’si madencilik işkolunda, % 16’sı ise 

tarım ve ormancılık işkolunda gerçekleşmiş. 



  

 2014 yılında en çok ölümün yaşandığı şehir % 18 ile Soma katliamının gerçekleştiği Manisa. Manisa’nın ardından 

ölümlerin % 10’unun gerçekleştiği İstanbul ve onun ardından başka bir sanayi şehri olan Kocaeli (% 4) geliyor. 

2014 yılında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 1886 kişiden 54’ü ise daha çocuktu… 

Hükümetimizin ve özellikle de çalışma bakanımızın konu iş hayatı olunca işçiye kaşıkla, patronlara ise kepçeyle 

vermeye meylettiğini biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. 

Konu İsrail olunca, Avrupa olunca hiddetlenen, diş gösteren hükümetimiz ve cumhurbaşkanımız konu iş hayatı 

olunca “küresel sermaye”den, “küresel rekabet”ten ve “günümüz dünyasının ekonomik gerçekleri”den bahsediyor. 

Bunların arkasına sığınıyor. Mazeret üretiyor. “Elimiz kolumuz bağlı” demeye getiriyor. 

En işimize yarayacağı yerde, delikanlılığın yerinde yeller esiyor… 

Garibi katleden, ezen, sömüren “küresel rekabet” de “ekonomik gerçekler” de yerin dibine batsın. 

Azıcık silkinelim, kendimize gelelim, ses çıkartalım ki hükümeti, hakimi, iş müfettişi, haksızın karşısında haklının 

yanında durması gereken ama tersini yapan kim varsa işçiyi, çalışanı, fukarayı azıcık bir görsün. Bir karar 

vereceği zaman bizleri de bir hesaba katsın. Azıcık çekinsin. İki kere düşünsün. 

Bugün Çapa’da harika bir iş başaran kardeşlerimiz hepimize örnek olsun. 

Türkiye bu kadar insanın ekmeğinin peşindeyken hayatından olduğu bir ülke olmasın. 

İşçi-Der 
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http://sozcu.com.tr/2015/dunya/turkiyeden-gelen-turistte-olumcul-bakteri-722708/  
Türkiye’den gelen turistte ölümcül bakteri 
Ocak 25, 2015 |  
Türkiye tatilinden dönen bir hastanın taşıdığı bakteri Kiel Üniversite Hastanesi’nde onlarca hastaya 
yayıldı. Ölen 11 hastada bakteri tespit edildi 

 
Almanya’nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinde Kiel Üniversite Hastanesi Kliniği, bir ayı aşkın 
bir süredir yayılan bir bakteriyle mücadele ediyor. Kamuoyu ise durumdan tesadüf eseri haberdar 
oldu. 
Türkiye tatilinden dönen 74 yaşındaki bir erkek hasta, 11 Aralık’ta Kiel Üniversite Hastanesi Kliniğinin 
acil servisine başvurdu. 21 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında kendisiyle birlikte aynı bakteriyi taşıdığı 
tespit edilen hastanedeki on hasta daha yaşamını yitirdi. 
 
Hastane yetkilileri vakalardan dokuzunda bakterinin ana ölüm nedeni olmadığını belirtiyor. Cumartesi 
akşamına kadar yaşları 27 ile 88 arasında değişen 27 hastada neredeyse tüm antibiyotik türlerine 
karşı bağışıklığı olan ‘Acinetobacter baumannii’ tespit edildi. 
SORUNUN BOYUTUNU GAZETECİLER ORTAYA ÇIKARDI 
Kamuoyu bu durumdan ancak yeni haberdar oldu. Die Welt Türkçe’nin haberine göre kliniğin 23 Ocak 
tarihli basın bültenindeki “oniki hastaya MRGN bakterisi bulaştığı, yoğun bakım servisine tedbir 
amaçlı şimdilik yeni hasta alınmayacağı, büyük ameliyatların ertelenebileceği” açıklaması 
gazetecilerin dikkatini çekti. Basın bildirisinde ölen hastalara da değinilmiyordu. Gazetecilerin soruları 
üzerine sorunun boyutu ortaya çıktı. 
Cuma akşamı bir basın toplantısı düzenleyen Schleswig-Holstein Üniversite Kliniği Başhekimi Jens 
Scholz ölü sayısını önce üç, hemen ardından beş olarak açıkladı. Eyalet Sağlık Bakanı ile yapılan kriz 
toplantısının ardından cumartesi akşamı ikinci bir basın toplantısı düzenlendi. Bu sefer vücudunda 
bakteri tespit edilen 11 hastanın 21 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında öldüğü bilgisi verildi. Klinik iki 
günde bir konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendireceğini açıkladı. 
Scholz, hastanedeki 50 kişide yapılan tarama sonrası 14 kişinin de izolasyonda kalmaya devam ettiği, 
hastanede yoğun bakım dışındaki bölümlerde bulunan hastalar için bir tehlike bulunmadığı bilgisini 
verdi. 
FRANKFURT’TAN TAKVİYE 
Şu an başsavcılık konuyla ilgili soruşturma yürütüyor. Schleswig-Holstein Üniversite Hastanesi Kliniği, 
Frankfurt Üniversitesi’ndeki bilim insanlarından yardım istedi. İlgili bakteri konusunda uzman bilim 
insanlarının pazartesi günü Kiel’e varacakları açıklandı. 
Sağlıklı insanlar için tehlikesiz olan bu bakteri, hastalar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ise 
tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. 
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http://www.trtturk.com/haber/-turkiye-de-trafik-kazalari-azaliyor--104403.html 
Dr. Recep Akdur, "Türkiye'deki trafik kazalarıyla ilgili standardize edilmiş verilere bakıldığında kaza, 
yaralı ve ölü sayısı azalmaktadır" dedi. 
 

 
Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur, Türkiye'deki trafik 
kazalarıyla ilgili standardize edilmiş verilere bakıldığında kaza, yaralı ve ölü sayısının azaldığını söyledi. 
Akdur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin küresel trafik kazası ölümlerinin neredeyse 
yarısını oluşturan 10 ülke arasında yer aldığını belirterek, sıklıkları, sağlık ve ekonomik sonuçları 
itibarıyla trafik kazalarının halk sağlığının gündeminde öncelikli konumda bulunması gerektiğini 
anlattı. 
Araç, kişi ve çevre bileşenleri incelendiğinde trafik kazalarında insanların (sürücü, yolcu ve yaya) 
yüzde 99 sorumlu olduğuna dikkati çeken Akdur, "Kaza istatistiklerine göre yüzde 95'le en büyük 
kusur payı sürücülerindir. Sürücüye ilişkin başlıca hata etmenleri, hız, alkol ve madde kullanımı, uyku 
ve yorgunluk, emniyet kemeri, çocuk oto koltuğu ile kask kullanılmamasıdır" diye konuştu. 
İstatistiklere göre 2004-2013 yıllarında 9 milyon 555 bin 42 trafik kazası meydana geldiğine dikkati 
çeken Akdur, şu bilgiyi paylaştı: 
"Bu kazalarda 42 bin 447 kişi hayatını kaybetti ve 2 milyon 10 bin 65 kişi yaralandı. Mutlak sayılar 
olarak bakıldığında bunlar çok ürkütücü rakamlardır. Trafik kazaları, 100 milyon taşıt kilometre başına 
meydana gelen kaza, ölü ve yaralı sayısıyla standardize edilir ve değerlendirilir. Bu 10 yılın başında 
yani 2004'te Türkiye'de 100 milyon taşıt kilometre başına 5,71 ölüm meydan gelmiş, bu sayı 2013'te 
2,33'e düşmüştür. Bu azalma yarıdan fazla olup sevindiricidir. " 
Akdur, Türkiye'de her geçen yıl trafik kazası ile bunlara bağlı ölü ve yaralı sayısının arttığına işaret 
ederek, bunların mutlak artış olmadığını, taşıt sayısı ve katedilen yol miktarındaki çoğalmanın yol 
açtığı durum olduğunu söyledi 
"Türkiye'deki trafik kazalarıyla ilgili standardize edilmiş verilere bakıldığında kaza, yaralı ve ölü sayısı 
azalmaktadır" diyen Akdur, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Türkiye'de 2004'te 57,767 milyon taşıt kilometre yol katedilmiş, buna karşılık 2013'te 99,431 milyon 
taşıt kilometre yol katedilmiştir. Buradan da görüleceği üzere geçen 10 yıl zarfında seyrüsefer ya da 
katedilen yol miktarı, yaklaşık iki misline çıkmıştır. Buna karşılık 2004'te trafik kazalarından meydana 
gelen ölüm sayısı 4 bin 427 iken, bu sayı 2013'te 3 bin 685'e düşmüştür. 2004'te trafiğe kayıtlı araç 
sayısı 10 milyon 236 bin 357 iken, bu sayı 2013'te 17 milyon 939 bin 447'ye yükselmiştir. Bu durum 
taşınan yolcu sayısı ve yük sayısında da benzerdir. 
Türkiye'deki trafik kaza ve sayılarındaki ürkütücü artış, taşıt sayısı ve katedilen yol ile kıyaslandığında 
göreceli azalma söz konusudur. Trafik kazaları açısından ülkemizdeki durum mutlak sayılardan 
görüldüğü kadar vahim değildir. İlerleyen yıllarda meydana gelen kaza ve sonuçları, nüfus, taşıt sayısı, 
katedilen yol ve taşınan yükle standardize edilerek değerlendirildiğinde 'durum iyiye gidiyor' 
denilebilir." 
(AA) 
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/189427/Sosyetenin_gittigi_mekanda_at_eti_skandali.
html#  
 
Bugün ulusal bir medyamızda yer alan Bursa'nın Yıldırım İlçesi’nde 3 gün önce kimliği belirsiz kişiler 
tarafından çalınan 5 at ile ilgili soruşturma yapan polis, atların kesilerek Nilüfer İlçesi’nde iki ayrı 
kasap, bir pideci ve bir dürümcüye satıldığını konu alan  
 
Sosyetenin gittiği mekanda at eti skandalı 
Bursa'nın Yıldırım İlçesi’nde 3 gün önce kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınan 5 at ile ilgili 
soruşturma yapan polis, atların kesilerek Nilüfer İlçesi’nde iki ayrı kasap, bir pideci ve bir dürümcüye 
satıldığını ortaya çıkardı. 
 

 
 
Merkez Yıldırım İlçesi’nde Roman vatandaşların yaşadığı Hacıvat ve Vakıf mahallelerinde 3 gün önce 
sahipleri tarafından otlatılmak üzere evlerinin yakınındaki araziye bırakılan 5 at, kimliği belirsiz kişiler 
tarafından çalındı. İhbar üzerine Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü, hırsızları bulabilmek için harekete 
geçti. bugün devriye gezen polis ekipleri atların çalındığı bölgenin yakınında bir barakanın önünde kan 
izlerini görünce yaptıkları araştırmada çalınan atların kesilerek derilerinin yüzülmüş olduklarını tespit 
etti. 
SOSYETENİN GİTTİĞİ MEKANLARDA BİLE SATMIŞLAR! 
Kesilen atların bir bölümünün kuşbaşı ve kıyma olarak hazırlandığı belirlendi. Etleri paketlerken 
yakalanarak gözaltına alınan Ali V. (40), ifadesinde etlerin bir bölümünü daha önceden anlaşmalı 
olduğu Bursa sosyetesinin de vazgeçilmez mekanlarından olan kafe ve restoranların da bulunduğu 
Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan dürümcü ve pideci ile Beşevler Mahallesi’nde 
iki ayrı kasaba at etini kilosunu 5 liradan sattığını itiraf etti. Atların kesildiği barakada inceleme yapan 
Tarım İl Müdürlüğü ekipleri kalan parçalanmış etleri muhafaza altına alarak laboratuvar incelemesine 
gönderdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 
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http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2015/event/en/  
World Health Day 2015: Food safety, 7 April 2015. 
 
(Dünya Sağlık Günü 2015: Gıda güvenliği, 7 Nisan 2015. 

 
Unsafe food is linked to the deaths of an estimated 2 million people annually – including many 
children. Food containing harmful bacteria, viruses, parasites or chemical substances is responsible 
for more than 200 diseases, ranging from diarrhoea to cancers.  
New threats to food safety are constantly emerging. Changes in food production, distribution and 
consumption; changes to the environment; new and emerging pathogens; antimicrobial resistance - 
all pose challenges to national food safety systems. Increases in travel and trade enhance the 
likelihood that contamination can spread internationally.  
The topic for World Health Day 2015 is food safety 
As our food supply becomes increasingly globalized, the need to strengthen food safety systems in 
and between all countries is becoming more and more evident. That is why the WHO is promoting 
efforts to improve food safety, from farm to plate (and everywhere in between) on World Health 
Day, 7 April 2015.  
WHO helps countries prevent, detect and respond to foodborne disease outbreaks - in line with the 
Codex Alimentarius, a collection of international food standards, guidelines and codes of practice 
covering all the main foods and processes. Together with the UN Food and Agriculture Organization 
(FAO), WHO alerts countries to food safety emergencies through an international information 
network. 
Five keys to safer food 
Food safety is a shared responsibility. It is important to work all along the food production chain – 
from farmers and manufacturers to vendors and consumers. For example, WHO’s Five keys to safer 
food offer practical guidance to vendors and consumers for handling and preparing food: 

 Key 1: Keep clean  
 Key 2: Separate raw and cooked food 
 Key 3: Cook food thoroughly  
 Key 4: Keep food at safe temperatures 
 Key 5: Use safe water and raw materials.  

World Health Day 2015 is an opportunity to alert people working in different government sectors, 
farmers, manufacturers, retailers, health practitioners – as well as consumers – about the 
importance of food safety, and the part each can play in ensuring that everyone can feel confident 
that the food on their plate is safe to eat. 
 

 
 
 

 

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2015/event/en/


http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/  
 

TTB Heyeti'nden Kobani ziyareti  
27 Ocak 2015  

 
 

TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz Günay, 
Diyarbakır Tabip Odası Üyeleri Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Özgür Korkmaz, Anestezi Uzmanı Dr. Ali 
İhsan Sert, Şanlıurfa Tabip Odası Üyesi Aile Hekimi Dr. Bülent Yaşar’dan oluşan TTB Heyeti, 16-23 
Ocak 2015 tarihleri arasında, Kobani’de savaş koşullarında verilen sağlık hizmetleri açısından gözlem 
ve izlenimlerde bulunmak, sağlık erişimi, sağlık organizasyonu, medikal-sarf malzemesi ve personel 
ihtiyacını belirlemek ve durum tespiti yapmak amacıyla Kobani'yi ziyaret etti.   
Heyet, ziyaret sonucu gözlem ve izlenimlerini bugün (27 Ocak 2015) düzenlenen basın toplantısıyla 
kamuoyuna duyurdu.   
 
Osmaniye’de aile hekimleri nöbet dayatmasına karşı çıkıyor  
27 Ocak 2015  

 
Aile hekimlerinin cumartesi günü nöbet dayatmasına karşı tepkileri tüm Türkiye çapında sürüyor. 
Osmaniye Tabip Odası, aile hekimlerine cumartesi günü nöbet dayatmasının sağlık çalışanlarının 
dinlenme hakkını ihlal anlamına geldiğini, aynı zamanda ILO sözleşmelerine aykırı olduğunu bildirdi.  
 

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/kobani-5112.html
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/osmaniye-5110.html


 

CEO'lar yine sınıfta kaldı!  
 
21 Ocak 2015  

 
Sağlık çalışanları, Kamu Hastane Birlikleri ve CEO'ların ikinci yılını değerlendirdi. Sağlık emek ve 
meslek örgütlerince, Kasım ve Aralık ayları içerisinde internet üzerinden gerçekleştirilen ve 2033 
sağlık çalışanının katıldığı değerlendirme sonucunda, sağlık çalışanlarının geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da Kamu Hastane Birlikleri'nden ve CEO'lardan memnuniyetsiz olduğu ortaya çıktı.  
 

Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi KHDK Asistanlarından süresiz grev uyarısı  
20 Ocak 2015  

 
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Asistanları, Sağlıkta Dönüşüm 
Programı'nın etkisiyle giderek ağırlaşan çalışma koşullarını ve eğitim haklarının gaspedilmesini 
protesto etmek amacıyla bugün (20 Ocak 2014) bir basın açıklaması yaptılar. Taleplerini açıklayan 
asistanlar, bu taleplerin karşılanmaması durumunda süresiz greve gidecekleri uyarısında bulundular.   
 
 
 
 
 
 

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/khb-5100.html
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/asistanlar-5098.html


Sahipsiz hayvanların deneylerde kullanılmasına karşı Meclis’te basın 
toplantısı düzenlendi  
 
12 Ocak 2015  

 
CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hande Arpat, 
Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülriz Erişgen, Ankara Bölgesi Veteriner 
Hekimleri Odası Başkanı Oytun Okan Şenel ve Deneye Hayır Derneği Kurucu Üyesi Fırat Ahmet Yıldız 
tarafından sahipsiz hayvanların deneylerde kullanılmasının önünü açan yasal düzenlemelere ilişkin bir 
basın toplantısı düzenlendi.  
 

Kayseri Şehir Hastanesi'ne dair gerçekler  
 
09 Ocak 2015  
TTB Merkez Konseyi, 2011 yılında ihalesi tamamlanan ve 2014 Mart'ında inşaatı tamamlanarak Sağlık 
Bakanlığı'na teslim edilmesi gereken Kayseri Şehir Hastanesi'nin bugüne kadar tamamlanmamış 
olmasının gerçek nedeninin, hastane arazisinin bataklık çıkmasından kaynaklandığını açıkladı. Kayseri 
Şehir Hastanesi için belirlenen alanın gölete yakınlığına dikkat edilmeden, zemin etütleri yapılmadan 
tahsis işlemi yapıldığını hatırlatan TTB Merkez Konseyi, arazi üzerinde kişilerin mirasçılık iddiaları 
olduğuna ve paydaşlar tarafından davalar açıldığına dikkat çekti.   
 
 

Asistan hekimler İzmir'de toplanıyor  
08 Ocak 2015  

TTB Asistan Hekim Kolu 17 Ocak 2015 
Cumartesi günü saat 10.00'da İzmir Tabip odası Orhan Süren Toplantı Salonu'nda toplancak. "Biraz 
Asistanlığınızdan Bahsedelim mi?" başlığıyla gerçekleştirilecek olan toplantıda, asistan hekmiler 
"tedavi ederken hasta olmamak için" neler yapılması gerektiği sorusuna birlikte yanıt arayacaklar.   
 

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/deney-5075.html
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/deney-5075.html
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/kayseri-5072.html
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/asist-5069.html


Bakırtepe'de siyanürle altın aranmasına yargı engeli  
 
08 Ocak 2015  

Sivas'ın Kangal 
İlçesi’nin Bakırtepe bölgesinde, siyanürle altın çıkarmak için çalışma yapan Demir Export A.Ş ile Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açılan davada karar açıklandı. Sivas İdare Mahkemesi, Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) raporunun yetersiz olduğuna ve bölgede maden işletmesi kurulmasının çevreye 
zarar verebileceğine dikkat çekerek yürütmeyi durdurma kararı verdi.  
 
 

 
http://www.medimagazin.com.tr/hekim/saglik-bak/tr-muezzinoglu-saglik-bilimleri-universitesinin-
ihtiyac-oldugunu-soyledim-geri-getirmeyecegiz-demedim-2-13-64099.html 
 

Müezzinoğlu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin ihtiyaç olduğunu söyledim, geri 

getirmeyeceğiz demedim! 

  
15 Kasım 2014'te yapılan görüşmelerde Torba yasadan Sağlık Bilimleri Üniversitesi çıktığı için TBMM Genel Kurul 
salonunda muhalefet, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nu alkışlamıştı. - 

  

Çarşamba, 28 Ocak 2015 

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/siyanur-5071.html
http://www.medimagazin.com.tr/hekim/saglik-bak/tr-muezzinoglu-saglik-bilimleri-universitesinin-ihtiyac-oldugunu-soyledim-geri-getirmeyecegiz-demedim-2-13-64099.html
http://www.medimagazin.com.tr/hekim/saglik-bak/tr-muezzinoglu-saglik-bilimleri-universitesinin-ihtiyac-oldugunu-soyledim-geri-getirmeyecegiz-demedim-2-13-64099.html


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İnternet suçları, İGDAŞ'ın 

özelleştirilmesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulması, Kızılay ve Yeşilay ile ilgili düzenlemeleri de 

içeren "Torba Kanun" teklifinin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi. 
 

Teklifin tümü görüşülmeye başlanmadan önce, muhalefet milletvekilleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

kurulmasına yönelik düzenlemenin yeniden gündeme getirilmesini eleştirdiler. 

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Bu torba teklifin genişletilmemesine yönelik görüşme yapmamış 

mıydık? Şimdi bakıyoruz yeni maddeler geldi. Bu yanlış. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Alt komisyon 

kurulması talebimizi tekrarlıyoruz" dedi. 

Teklif sahiplerinden AK Parti Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl, teklifle ilgili bilgi vererek, "Kavga, dövüş 

niyetinde değiliz. Arzumuz bir başka sağlık üniversitesini Türkiye'ye kazandırabilmektir. YÖK'ün prensipleri 

dışında başka bir prensip işlemeyecektir" dedi. 

Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne tahsis edilmesi öngörülen Mektebi Tıbbiyeyi Şahane'nin, Marmara 

Üniversitesi'nin yaptırdığı bir bina olmadığını kaydetti. 

 


