Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kuruluna

20.12.2014 tarihinde Ankara’ da yapılmış olan “35. Olağan Türk Tabipler Birliği‐
Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB‐UDEK) Genel Kuruluna” Türk Toraks derneği
temsilcisi olarak katıldım. Genel kurulda TTB‐UDEK tüzüğünde yapılan değişiklikler ile çeşitli
derneklerin asil üyeliğe geçiş talepleri ve ilk kez yedek üyelik talebiyle başvuran derneklerin
durumları görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca genel kurul sırasında üzerinde durulan ve
tartışılan konular bu raporda özetlenmiştir.
Açılışın ardından TTB Merkez Konsey Başkanı ve TTB‐UDEK Başkanının yaptıkları
konuşmalarda T.C Sağlık Bakanlığı ve özellikle Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) ile ilgili konularda
uzmanlık derneklerinin TTB‐UDEK’i daha aktif bir şekilde kullanması ve yazışmaların TTB‐
UDEK üzerinden yapılabileceği vurgulandı. Ardından 2013‐2014 çalışma raporu sunuldu.
Burada 69’u asil olmak üzere toplam 101 uzmanlık derneğinin TTB‐UDEK üyesi olduğu ve
aralarında Türk Toraks Derneği’ninde bulunduğu çeşitli derneklere eşgüdüm konusunda
gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür edildi. Çalışma raporunda Dr. Ersin Arslan’ı anma
etkinlikleri çerçevesinde 17 Nisan’ı “Dünya sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleme günü”
olarak ilan edilmesi konusunda Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB) ve diğer ülkelerin tabip
birlikleri nezninde girişimlerde bulunulduğu belirtildi. TTB bünyesinde tütün kontrol
grubunun oluşturulduğu ve aktif bir şekilde çalıştığı vurgulandı. Sağlıkta torba yasa tasarısı ve
tam gün yasa tasarısı ile ilgili anayasa mahkemesine bu dönem içerisinde başvuruların
yapıldığına değinildi. Ayrıca eğitim araştırma hastanelerinde çalışan uzman hekimlerin özlük
hakları ile ilgili uzmanlık derneklerinden görüş istendiği ve bu konuda bir çalıştay
yapılmasının TTB‐ Merkez konseyi ile görüşüldüğü belirtildi. TTB‐STE‐SMG akreditasyonu ile
ilgili çalışmaların yapıldığı, TTB‐UDEK’in de katkısıyla uzaktan eğitim ölçütlerinin yeniden
gözden geçirileceği ve ayrıntılarıyla gelecek dönemde ele alınacağı belirtildi. STE‐SMG
akreditasyonu öncesi, ilgili uzmanlık alanlarındaki derneklerden her eğitim toplantısında,
bilimsellik ve yeterlilik konusunda toplantı ile ilgili görüş alınması gerekliliği üzerinde duruldu.
TTB‐UDEK‐ATUB sorumlusu yürütme kurulu üyesi, uzmanlık derneklerinin ATUB
üyelerini düzenli olarak bildirmesi ve ATUB ile ilişkilerde TTB‐UDEK‐ ATUB’u daha etkin bir
şekilde kullanması gerektiğini vurguladı.
Genel kurul sırasında TTB‐ UDEK bilançosu sunuldu. Uzmanlık derneklerinin takip eden
bir yıl içerisinde üyelik aidatlarını düzenli olarak yatırmaları ve üye sayılarını tam olarak
bildirmeleri gerektiği belirtildi.
Genç hekimler ve asistan hekimler ile ilgili sorunlar üzerinde ayrıntılarıyla duruldu.
Uzmanlık derneklerinin asistan hekim sorunlarının TTB‐UDEK kanalıyla paylaşımının daha
etkili olacağı belirtildi. Asistan hekimlerin ayrı dernekler oluşturması yerine, ilgili uzmanlık
derneği bünyesinde ayrı asistan hekim yürütme kurulları oluşturulması konusunda önerilerde
bulunuldu. Bu konuda uzmanlık derneklerine çağrıda bulunulabileceği TTB‐UDEK yürütme

kurulu tarafından belirtildi. Ayrıca 31.1.2015’te yapılacak olan asistan hekimler kurultayına
uzmanlık derneklerinden üye gönderilmesi de istendi. ATUB bünyesindeki asistan üye
temsilciliklerine de, uzmanlık derneklerinden üye verilmesi istendi.
TTB‐UDEK’in değiştirilen tüzüğü ile ilgili görüşler alındı ve özellikle yan dal uzmanlık
alanlarıyla ilgili sorunlar tartışıldı. Asil üyeliğe kabul edilecek olan derneklerde kendilerinden
önce üye olan derneklerin yeterlilik kurullarıyla uzlaşma zorunluluğu yeni tüzükle getirildi.
Ayrıca tüm uzmanlık dernekleri için yeterlilik kurulları ve diğer konulardaki uzlaşmazlıklarda,
derneklerden birini ya da birkaçını sorundaki sorumluluk payına göre üyeliklerinin askıya
alınması veya ihraç edilmesi için TTB‐UDEK genel kuruluna yetki verildi. TTB‐UDEK genel
kurulu, bundan sonraki toplantılarda özellikle yeterlilik kurulları ile ilgili ilkelere uymayan
uzmanlık derneklerine yaptırım uygulayabilecek. Ayrıca yeni tüzükle birlikte TTB‐UDEK genel
kurul temsilcilerinin en az %10’unun isteğiyle TTB‐UDEK genel kurulunu olağanüstü
toplantıya çağırabilecek. Bu tüzükle birlikte TTB’nin bir alt kuruluşu olan TTB‐UDEK’in çok
daha yaptırım gücü yüksek bir yapıya dönüştürülmesinin yanısıra, daha katılımcı ve
demokratik bir kurul olmasının hedeflendiği tarafımdan gözlemlenmiştir.
Toplantıda Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanları Derneğinin
(EKMUD) gözlemci üyelikten asil üyeliğe geçiş talebi, yeterlilik kurullarını önceden kurmaları
ve uzlaşmaz olmaları nedeniyle genel kurul tarafından oybirliği ile reddedildi. Türk Çocuk
Üroloji Derneği ve Klinik Mikrobiyoloji Derneğinin ise gözlemci üyelikten asil üyeliğe geçiş
talepleri genel kurul tarafından kabul edildi. Dilek ve temennilerin ardından alınan kararlar
Haziran ayında yapılacak olan TTB genel kurulunda onaya sunulmak üzere toplantı kapanışı
yapıldı.
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