
Yolumuzu aydýnlatan 
bir hekim; 
Rýdvan Ege�
Prof. Dr. Rýdvan Ege, gerek yaz-
dýðý kitaplar, gerekse týp bilimi-
nin geliþmesine yönelik sürdür-
düðü çalýþmalar ile yolumuzu
aydýnlatmaya devam ediyor.

Eðitim hastanelerinde
kadrolaþmanýn önü 
açýldý
Klinik þef ve þef yardýmcýlýðýna
Saðlýk Bakanlýðý�nca atama ya-
pýlmasýný öngören kanun
TBMM Genel Kurulu�nda kabul
edildi.

Ýþgalin beþinci
yýlýnda Irak�
Yaklaþýk 1 milyon sivilin ve 2 bin
doktorun ölümüne neden olan iþ-
galin ardýndan, yoksulluk, susuz-
luk, gýdasýzlýk ve ilaçsýzlýk I-
rak�ta çok sayýda insanýn hayatý-
ný tehdit ediyor. 

Oda yöneticilerine
sürgün giriþimi
Samsun Tabip Odasý Baþkaný
Cem Þahan ve Ýstanbul Tabip O-
dasý Genel Sekreteri Hüseyin De-
mirdizen�in sürgün kararý
TTB�nin giriþimi ve kitle örgütle-
rinin tepkileri ile geri alýndý.

�Ulusal bir ruh saðlýðý
politikamýz yok�
Çocuk ve ruh saðlýðý uzmaný
Prof. Dr. Bahar Gökler: �Saðlýklý
bir toplum olmanýn yolu koruyu-
cu ruh saðlýðýndan geçiyor,  ço-
cuk ruh saðlýðý konusunda erken
adýmlar atýlmalý.�1144)) 1133)) 1155)) 1133))
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14 Mart�ta iþ býraktýk
Hekimler ve saðlýk 
çalýþanlarý 14 Mart Týp 
Bayramý�ný hükümetin saðlýk
politikalarýný protesto ederek
kutladý. Tüm yurttaki devlet
hastaneleri, saðlýk ocaklarý,
üniversite hastaneleri ve 
özel saðlýk kurumlarýnda 
yarým gün iþ býrakan 
hekimler, düzenledikleri 
eylemlerde yanlýþ saðlýk 
politikalarýndan 
vazgeçilmesini istedi.

Emek Platformu�ndan
destek
TTB�nin iþ býrakma 
çaðrýsýnýn ardýndan Emek
Platformu�nun aldýðý karar
gereðince 14 Mart�ta 
kamuda çalýþan iþçi ve 
memurlar da iþ býraktý. 
Saðlýk alanýn yaný sýra 
ulaþým, temizlik iþleri ve 
eðitim alanýnda da hizmet
verilmezken, hükümet
SSGSS Yasa Tasarýsý ile ilgili
geri adým atarak yasayý 
yeniden gözden geçireceðini
açýkladý.

Mutabakat yok
Hükümet, iþçiler için 9 bin
güne çýkarýlan prim ödeme
gün sayýsýný 7 bin 200�e 
düþürdü ama emeklilikte 65
yaþ düzenlemesindeki 
ýsrarýný sürdürdü. Yasa 
tasarýsý üzerine hükümetle
Emek Platformu�nun bir 
araya gelmesinin ardýndan 
�uzlaþma havasý� estirilse de
iþçi ve emekçiler 
�Mütabakat yok, eyleme 
devam� dedi.

�Þalter inerse
bu iþ biter�
DÝSK, KESK, TMMOB, TTB
ve TDB, tasarýnýn TBMM�de
görüþüldüðü 1 Nisan günü
Türkiye genelinde iþ 
býrakarak alanlara çýktý.
SSGSS�ye karþý Ýstanbul 
Kadýköy�de 6 Nisan günü
gerçekleþtirilen mitingde
konuþan TTB Baþkaný 
Gençay Gürsoy, �Bu iþin tek
yolu var; o da genel grev 
genel direniþtir. Þalter 
inerse bu iþ biter.� dedi. 
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Mesleðimize ve yarýnlarýmýza

sahip çýkýyoruz!

Talebimiz;
Demokratik, laik, 

tam baðýmsýz bir ülkede 

saðlýðýmýzdan, 

iþ güvencemizden vazgeçmeden, 

gelecek kaygýsý duymaksýzýn 

yaþamak, topluma en yararlý 

þekliyle mesleki pratiðimizi 

ortaya koymaktýr. 

Bu þartlarý yaratmak ve 

korumak doðrultusunda 

hareket edeceðiz. 

ATO seçimlerinde TUS 
dershanesi gölgesi

��

��
��
��

Halk saðlýðý neo-liberal 
politikalara teslim edilemez 
Þiddet bir halk saðlýðý sorunudur
SSGSS�de kadýnýn adý yok
Okul saðlýðýna gereken önem
verilmiyor

�Sosyal Güvenlik Reformu�na, ülkenin 
demokratikleþmesine, saðlýk hakký gaspýna, 
meslektaþlarýmýzýn ve kendi kentimizin 
sorunlarýna ATO olarak son derece kararlý ve 
net bir þekilde, kendi mesleðimizin içinden 
doðrular geliþtirdik, yer tuttuk, tavýr aldýk. 

Ankara Tabip Odasý (ATO) seçimlerine az süre kala, seçimlerde 
aday olacaðý anlaþýlan ve mevcut TTB ve ATO yönetimini 
karalayan yayýnlar yapan bir grubun, TTB�nin haklarýnda 
inceleme süreci baþlattýðý TUS dersanelerinden biri 

tarafýndan desteklendiði öðrenildi.

ATO, 14 Mart�ý 
etkinliklerle 
kutladý
14 Mart Týp Bayramý�nda 
Ankaralý hekimler kamuoyuyla 
saðlýk ortamýnýn gerçeklerini paylaþtý.

�Ýyi hekimlik deðerlerine 
sahip çýktýk, çýkacaðýz�
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ODTÜ�de öðrenci toplu-
luklarý ve öðrenciler, Tuz-
la tersanelerinde yaþanan
iþ cinayetlerini gündeme
taþýmak ve tersane iþçile-
riyle dayanýþma içinde ol-
mak için çeþitli etkinlikler
gerçekleþtiriyor. Dört öð-
renci topluluðunun dü-
zenlediði panelde Tuzla
tersaneleri masaya yatýrý-
lýrken, öðrenciler tersane-
lerde hayatýný kaybeden
iþçi ailelerine destek ol-
mak için kampanya baþ-
lattý. Sosyoloji Bölü-
mü�nden araþtýrma görev-
lileri ve öðrencilerin baþ-
lattýðý imza kampanyasýna
katýlým hýzla artýyor. 

ODTÜ Siyaset Bilimi
Topluluðu, Ekonomi Top-
luluðu, Sosyoloji Toplulu-
ðu ve Dýþ Politika ve Ulus-
lararasý Ýliþkiler Toplulu-
ðu�nun ortaklaþa düzenle-
diði �Tuzla Tersaneleri
Gerçeði� baþlýklý panele,
öðrenciler, araþtýrma gö-
revlileri ve öðretim üyele-
ri yoðun ilgi gösterdi. Pa-
nel, Tuzla Tersaneler Böl-
gesi Ýnceleme ve Araþtýr-
ma Komisyonu�nun hazýr-
ladýðý Tuzla tersaneleri

belgeselinin gösterilmesiy-
le baþladý. Panelde, Türki-
ye Sýnýf Araþtýrmalarý
Merkezi Araþtýrmacýsý ve
komisyon üyesi Nevra Ak-
demir, komisyon tarafýn-
dan hazýrlanan raporu ak-
tardý. 

Ýþçi saðlýðý önlemleri
alýnmýyor

Akdemir, Türkiye�nin
gemi inþa sanayisinde
2002 yýlýnda 23�üncü sýra-
da olduðunu belirterek,
Türkiye�nin bu sektörde
2006 yýlýnda 8�inci sýraya
yükseldiðini kaydetti.
Türkiye�de gemi üretimi-
nin yüzde 90�ýnýn Tuzla
tersanelerinde gerçekleþti-
rildiðini ifade eden Akde-
mir,  Türkiye�nin gemi in-
þa sektöründeki rekabet
gücünün ucuz iþgücüne
dayandýðýna dikkat çekti.
Akdemir, maliyetleri dü-
þürmek için tersanelerde
gerekli iþçi saðlýðý ve iþ
güvenliði önlemlerinin a-
lýnmadýðýný vurguladý. Si-
pariþlerin artmasýyla bir-
likte çalýþma hýzý ve süre-
sinin arttýðýný ancak ter-
sane mekanlarýnýn sýnýrlý
olduðunu kaydeden Akde-
mir, bu koþullarda kazala-
rýn kaçýnýlmaz olduðunu

söyledi. Akdemir, Tuzla
tersanelerinin büyümesi-
ne paralel olarak, iþ kaza-
larý ve iþçi ölümlerinin de
arttýðýný dile getirdi.

Taþeronluk tetikliyor
Taþeronluk sisteminin iþ

kazalarýný tetiklediðini
kaydeden Akdemir, iþ ka-
zalarýnýn asýl sorumlusu-
nun tersane sahipleri ve
onlarýn hukuk dýþý uygula-
malarýna göz yuman hü-
kümet yetkilileri olduðu-
nu dile getirdi. Akdemir,
�Ýþ kazalarý �geliyorum� di-
yor. Bunlara kaza demek
mümkün deðil. Bunlar iþ
cinayetidir� dedi. Tersane
iþçilerinin yürüttüðü mü-
cadele ve toplumsal baský
sonucunda bazý önlemle-
rin alýndýðýný ancak bunla-
rýn yetersiz olduðunu söy-
leyen Akdemir, �Yalova,
Gelibolu ve Kocaeli gibi
yerlerde yeni tersaneler
yapýlmaktadýr. Gereken
önlemler alýnmazsa, Tuz-
la�da yaþananlar, buralar-
da daha ciddi biçimde ya-
þanacaktýr� uyarýsýnda bu-
lundu. 

Öðrencilerin çalýþma ya-
þamýna girdikleri, tersane-
lerde yaþanan taþeronlaþ-
týrma, iþ güvencesizliði,
kayýt dýþý istihdam ve iþçi
saðlýðý gibi sorunlarla kar-
þýlaþacaðýna dikkat çeken
Akdemir, öðrencilerin iþçi-
lerle dayanýþma içinde ol-
masý gerektiðini vurguladý. 
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Ýstanbul�da 29 Mart-
30 Mayýs tarihleri ara-
sýnda Vehbi Koç Vakfý A-
merikan Hastanesi Sa-
nat Galerisi Tunç Devri
ve Roma dönemine ait
200�ün üstünde parça e-
serin sergileneceði �Tan-
rýsal Gücün Elçileri: An-
tik Týp Aletleri� sergisi-
ne ev sahipliði yapýyor.

Týpta kullanýldýðý tah-
min edilen araçlar ve
insanlarýn kiþisel ba-
kýmlarý için (güzellik ve-
ya temizlik) kullandýk-
larý aletlerden oluþan

sergide yer alan eserler
arasýnda kaþýklar (hem
ilaç ölçeði hem de küret
olarak kullanýlýyor), ku-
lak sondalarý (kulak i-
çindeki yaralarýn, ya-
bancý cisimlerin ve ku-
lak kirlerinin temizlen-
mesinde ve çýkartýlma-
sýnda kullanýlýyor), cer-
rahi aletler (cýmbýz, bis-
türi /  býçak, küret /
problar, daðlama aletle-
ri), merhem sürücüler,
bakým setleri ve iðneler
yer alýyor. Yolunuz Ýs-
tanbul�a düþerse 30 Ma-
yýs�a dek geçmiþin izle-
rini taþýyan bu sergiyi
gezebilirsiniz.

Ýstanbul ve Ýzmir baþta
olmak üzere Türkiye�nin
birçok bölgesinden Anka-
ra�ya gelen kadýnlar, Sos-
yal Sigortalar ve Genel
Saðlýk Sigortasý Yasa Tasa-
rýsý�ný (SSGSS) protesto et-
mek üzere 2 Nisan 2008
günü TBMM önündeydi.

Sosyal Haklar Ýçin Kadýn
Platformu üyesi kadýnlar

Akay Caddesi�nde bir ara-
ya gelip Meclis�e yürümek
istedi. Polisin izin verme-
mesi üzerine basýn açýkla-
masýnýn bir bölümü Akay
Caddesi�nde, kalan kýsmý
da Meclis kapýsýnda yapýl-
dý.

Sýk sýk �Yalaným varsa
baþbakan olayým�, �Gelsin
baba gelsin koca gelsin
devlet gelsin cop, inadýna
isyan inadýna isyan inadý-
na özgürlük� sloganlarýnýn
atýldýðý eylemde �Yasa ta-
sarýsýna esastan itirazýmýz
var� yazan pankart ve dö-
vizler taþýndý.

Yasa kadýný erkeðe
baðýmlý hale getiriyor

Grup adýna basýn açýkla-
masýný okuyan Hasbiye
Günaçtý, �SSGSS Yasa Ta-
sarýsý kadýnlarla erkekler

arasýndaki eþitsizlikleri
doðalmýþ gibi sunarak ka-
dýnlarýn erkeklere baðým-
lýlýðýný daha da artýracak-
týr� dedi. Yasa tasarýsýyla

kadýnlara �Haydi evine�
denilmek istendiðini belir-
ten Günaçtý, yasa tasarýsý-
na esastan itirazlarý oldu-
ðunu söyledi.

Sosyal Haklar için Kadýn
Platformu üyelerinden Se-
rap Gül ise kadýn, erkek
herkese iþsizlik, kaza, ma-
lullük, yaþlýlýk ve ölüm

hallerinde, kadýnlara ana-
lýk ve doðurganlýk halle-
rinde sosyal güvence sað-
lanmasýný istediklerini be-
lirtti.

Gül sözlerine þöyle de-
vam etti: �Kadýnlara sos-
yal haklar babalarýndan
ve kocalarýndan baðýmsýz
olarak verilmelidir. Kadýn-
lara ev içinde harcadýklarý
emeðin karþýlýðý olarak er-
ken emeklilik ve cinsiyete
dayalý yýpranma payý hak-
larýnýn tanýnmasý gerekir.�

Yapýlan eyleme kitle ve
meslek örgütü temsilcile-
rinin yaný sýra ÖDP Genel
Baþkaný ve Ýstanbul Mil-
letvekili Ufuk Uras, DTP
Milletvekilleri Gülten Ký-
þanak ve Pervin Buldan ile
CHP milletvekili Gaye Er-
batur da destek verdi. 

Kadýnlarýn SSGSS�ye esastan itirazý var

kentten

Türkiye�nin çeþitli 
illerinden Ankara�ya
gelen Sosyal Haklar Ýçin
Kadýn Platformu üyesi
kadýnlar, SSGSS�ye 
karþý TBMM önünde 
eylem yaptý. TTB Kadýn
Hekimlik ve Kadýn 
Saðlýðý Kolu üyeleri de
eyleme destek verdi.

Hekim Postasý

Hekim Postasý

Hekim Postasý

ODTÜ�den Tuzla 
iþçilerine destek
ODTÜ�de dört öðrenci topluluðunun 
düzenlediði panelde Tuzla tersaneleri 
masaya yatýrýldý. Panele konuþmacý 
olarak katýlan TÜSAM Araþtýrmacýsý Nevra 
Akdemir, tersanelerde gerekli iþçi saðlýðý ve 
iþ güvenliði önlemlerinin alýnmadýðýný söyledi.

Tanrýsal 
Gücün 

Elçileri: 
Antik 
Çaðda 

Týp 
Aletleri�

Tanrýsal 
Gücün 

Elçileri:
Antik 
Çaðda 

Týp 
Aletleri�
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Ülkemizde modern anlamda týp e-
ðitiminin baþlangýcý olan 14
Mart 1827 tarihine atfen her yýl

14 Mart Týp Bayramý olarak kutlanmak-
tadýr. Ayný zamanda bu tarih týp ortamý-
mýza ve ülkemizin içinde yaþadýðý saðlýk
þartlarýna iliþkin deðerlendirmelerin ya-
pýlmasý kamuoyunun gündemine daha
yaygýn olarak sunulmasý için de bir vesi-
le olmaktadýr. Uzun yýllardýr TTB 14
Mart�ýn içinde olduðu haftayý ülke saðlýk
ortamýnýn ve hekimlerin sorunlarýný ma-
saya yatýrmak, çözüm önerilerini tartýþ-
maya açmak için deðerlendirmektedir. 

Biz hekimlerin talepleri demokratik, la-
ik, tam baðýmsýz bir ülkede saðlýðýmýz-
dan, iþ güvencemizden vazgeçmeden, ge-
lecek kaygýsý duymadan yaþamak ve
mesleki pratiðimizi toplum ve ülke yara-
rýna yönelik ortaya koymak çerçevesi i-
çinde þekillenmektedir. 

Saðlýk ortamýna ait sorunlardan kay-
naklandýðýný düþündüðümüz hekimlere
ve saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet ma-
alesef gündelik mesleki pratiðimizin bir
gerçeði haline gelmektedir. Hekimleri he-
def olarak gösterebilecek söylemlerin bu
ortama negatif katkýsý yadsýnamaz. Bu
konuda bütün yetkililerin aktif bir tutum
almalarý son derece önemlidir.

Ülke saðlýk ortamýnýn bileþenlerinin
yalnýzca tedavi ve ilaçtan ibaret olmadýðý
hepimizin malumudur. Saðlýk, bedensel,
ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik
halidir ve ulaþýlabilir en yüksek stan-
darttaki saðlýk seviyesine ulaþmak, ýrk,
siyasi görüþ, ekonomik ve sosyal konumu
ne olursa olsun tüm bireylerin temel
hakkýdýr. Bu týp eðitiminden uzmanlýk e-
ðitimine ve bilimsel ortama, koruyucu
saðlýk hizmetlerinden tedavi edici saðlýk
hizmetlerine, okul saðlýðýndan iþçi saðlý-
ðýna, finansman þeklinden insan gücü
planlamasýna kadar, alanýn tüm bileþen-
lerinin bir organizma gibi bir arada dur-
masýný gerektirir. Barýnma, eðitim, iþ, aþ
gibi sosyo-ekonomik gerçeklikler baþta
olmak üzere toplumsal hayatýn bütünü-
nü kapsamak zorundadýr. Bu nedenle bu
organizmanýn ayrýlamaz bir parçasý olan
hekimlerin ve saðlýk çalýþanlarýnýn eleþti-
rileri ve katkýlarý yapýlan deðiþimlerin
kalýcý ve faydalý olmasý açýsýndan göz ar-
dý edilmemelidir.

Koruyucu saðlýk hizmetleri önce-
lenmeli

Saðlýk alanýnda son dönemlerde toplam
kaynaðýn artmasý olumludur. Saðlýða ay-
rýlan toplam kamu harcamasý geçen yýl
toplam 27,2 milyar dolar düzeyinde ol-
muþtur. Bu miktar ise toplam saðlýk har-
camasýnýn yüzde 70�i düzeyindedir. An-
cak bu hususta bazý saptamalarý yapmak
gerekmektedir. Saðlýkta kamu harcama-
larýnýn 15,2 milyar dolarlýk kýsmý Sosyal
Güvenlik Kurumu�na aittir. Bu kurum i-
çinde de yük esas olarak SSK�ya, yani iþçi
primlerine binmiþtir. Yine bu harcamalar

esas olarak ilaç ve tedavi hizmetlerine
dönüktür. Bu noktada koruyucu saðlýk
hizmetleri öncelenmez, yeterli ve yaygýn
bir þekilde organize edilmez ise tedavi ve
ilaç harcamalarý, kaynaklarý ne kadar ar-
týrýrsak artýralým yeterli olmayacak, açý-
ðýn büyümesi kaçýnýlmaz olacaktýr.

Çaðdaþ bir yaklaþýmla, ekip hizmeti
þeklinde, ülke çapýnda yaygýn bir organi-
zasyon olarak biçimlenecek ve kamusal
olarak finanse edilecek bir birinci basa-
mak sistemi, koruyucu saðlýk hizmeti i-
çin önemlidir. Böyle bir sistem kaynakla-
rýn verimli kullanýmý açýsýndan hayati ö-
neme sahiptir. Bu noktada pilot uygula-
ma olarak baþlayan ama hýzla yaygýnlaþ-
týrýlmaya çalýþýlan aile hekimliði sistemi-
nin pilot uygulamalardan çýkan sonuçla-
rýnýn kamuoyuyla ve tüm taraflarla pay-
laþýlmasý ve yaygýn olarak tartýþýlýp geliþ-
tirilmesi halen gerçekleþmeyen bir bek-
lentimizdir. 

Kamu hastaneleri iþletmeye
dönüþtürülemez

Kamusal harcamalarýn devlet hastane-
leri, üniversite hastaneleri ve özel hasta-
neler arasýndaki daðýlýmýna baktýðýmýz-
da, özel hastanelerin payýnýn 2002 yýlýn-
da 300 milyon dolarken 2007 yýlýnda yedi
misli artarak 1,8 milyar dolara, üniversi-
te hastanelerinin payýnýn 400 milyon do-
lardan sadece 3 kat artarak 1,2 milyar
dolara, devlet hastanelerini payýnýn ise
1,2 milyar dolardan 4,9 milyar dolara
yükseldiðini görüyoruz. Ayrýca kamu
hastanelerinin de alacaklarýný zamanýnda
ve tam olarak tahsil edemedikleri de bili-
nen bir gerçektir. Bu daðýlým týp fakülte-
lerinin eðitsel ve bilimsel faaliyetleri açý-
sýndan bir açmazdýr. SSK primlerine da-
yalý kýsýtlý kaynaklara dayanan ve hasta-
nelerle bir borç-alacak sarmalýna neden
olan bu sistem kamu hastanelerini de
riske atmaktadýr. Kamu hastanelerinin
bütünüyle birer iþletmeye dönüþtürüle-
rek piyasa þartlarýnda ayakta kalmalarý-
ný öngören Kamu Hastaneleri Birlikleri
Yasasý ile kamu hastaneleri iflaslar ile
karþý karþýya gelme riski altýndadýr. Ayrý-
ca hizmet satýn almanýn giderek yaygýn-
laþtýðý günümüzde bu yasa yoluyla kamu
hastaneleri giderek özele devredilecek,
tedavi ve ilaç harcamalarý katlanarak
artmaya devam edecektir. Bu paranýn ço-
ðu da baþta ilaç harcamalarý olmak üzere
ülkemiz içinde kalmayacaktýr. �Döner
Sermaye� dönmeyecektir.

Genel Saðlýk Sigortasý sistemiyle bu
kaynaklarýn artýrýlmasý ve saðlýk hizmet-
lerinin yukarýda tanýmladýðýmýz ölçütler-
de bir hak olarak sunulabilmesi daha
doðrusu bu sistemin sürdürülebilirliði
pek çok soru iþareti taþýmaktadýr. Bu ya-
sanýn ülkemize uygunluðu tartýþýlmalý-
dýr. 0-18 yaþ grubunun sistem içine alýn-
masý olumludur. Ancak iþsizliðin yoðun,
gelir daðýlýmýnýn bozuk olduðu ülkemiz-
de toplumun büyük bir kesimi prim, kat-

ký payý, fark ücreti gibi maddi olanaklarý
yaratma þansýndan yoksundur. Biz bu
gerçeði bizlerle yan yana hastanelerimiz-
de çalýþan taþeron iþçilerden, cebinde
dolmuþ parasý olmadan yürüyerek hasta-
nelerimize gelen insanlarýmýzdan biliyo-
ruz. Bu kesimler temel teminat paketi gi-
bi uygulamalarla daha kýsýtlý bir saðlýk
hizmeti alýr duruma geleceklerdir. Ön gö-
rülen sistemle doðacak ortam hekimi ve
hastayý yine karþý karþýya getirecek, so-
rumluluk yine hekimlere yüklenecektir.
Tasarlanan prim sistemi de bizce adil ol-
maktan uzaktýr. Örneðin, gelirleri arasýn-
da 3 bin kat fark olan iki vatandaþ ayný
saðlýk hizmeti için altý kat farkla prim ö-
deyeceklerdir. Yine esnek istihdamýn
yaygýn, sendikalaþmanýn seyrek olduðu
ülkemizde saðlýk ve emeklilik için prim
geliri yaratma zorluðu bir yana, tam an-
lamýyla bir sosyal güvenlik þemsiyesine
ulaþýlamayacaktýr. Öte yandan yasadaki
þekliyle saðlýðý bireysel bir sorumluluk o-
larak tanýmlamak saðlýk hakký kavramý
ile baðdaþmamaktadýr. Saðlýk Bakanlý-
ðý�ný yalnýzca bu �sektörü�� denetleyen ve
düzenleyen bir konuma çekmek sakýnca-
lýdýr. Koruyucu saðlýk hizmetlerine gere-
ken önemi vermeden anne ve bebekleri
riske atabilecek doðum sayýsý önerileri
uygun deðildir. Hekimlerin ve saðlýk çalý-
þanlarýnýn özlük haklarýný ve ülkemiz
yurttaþlarýnýn saðlýk ve sosyal güvenlik
hakkýný tartýþtýðýmýz zemin budur. Ýþlet-
meleþmiþ kamu hastanelerinde ya da ö-
zel hastanelerde sözleþmeli ve iþ güven-
cesiz olarak çalýþmak seçenekleri orta-
sýnda bugünlerde gündeme gelen tam sü-
re tartýþmalarý da anlamsýzdýr. Bugün he-
kimler ve saðlýk çalýþanlarý geleceðe gü-
venle bakamamakta, hangi þartlarda ne-
rede çalýþacaklarýný öngörememektedir-
ler. Bu saðlýk ortamý için baþlý baþýna bir
handikaptýr. 

Hekim emeði ucuzlatýlmamalý
�Tam Süre� Türk Tabipleri Birliði ola-

rak 40 yýldýr ýsrarla savunduðumuz bir
kavramdýr. Toplumsal yararý asla dýþla-
mayan, herkese eþit, nitelikli, ücretsiz ve
ulaþýlabilir bir saðlýk hizmetini ülkemi-
zin yurttaþlarý için bir hak olarak öngö-
ren anlayýþýn, iyi hekimlik deðerleri dedi-
ðimiz bir kavramsallaþtýrmanýn istihdam
þeklidir. Bir ahlak yasasý deðil bir ahlakýn
yasasýdýr. Performansa dayalý ücretlen-
dirme gibi, sözleþmelilik ve iþ güvence-
sizlik gibi liyakati göz ardý ederek karlýlý-
ðý destekleyen unsurlarýn ortasýnda tam
süre kavramýnýn layýký ile tartýþýlamaya-
caðý ortadadýr. Mevcut durumda tam sü-
re uygulamasýnýn hekim emeðini ucuz-
latma sonucunu doðuracaðýný görüyoruz.
Ýhtiyaca deðil, tüketime yönelik iþletme-
leþmiþ ve piyasalaþmýþ bir saðlýk ortamý-
nýn kaçýnýlmaz sonucu bu olacaktýr. 

Týp fakülteleri ile ilgili yukarýda dikkati
çektiðimiz kaynak sýkýntýsý bir tarafta
dururken yeni týp fakültelerinin açýlma-

sýnýn bugün itibariyle bir çeliþki yarattýðý
ortadadýr. Öte yandan uzmanlýk eðitimi-
nin çok önemli bir parçasý olan eðitim ve
araþtýrma hastaneleri ülkemizde bilimsel
üretimde de yadsýnamayacak bir yere sa-
hiptir. Bu hastaneleri bugünlere taþýyan
ve çok zor koþullarda hizmet veren, bilim
üreten kadrolar göz ardý edilerek eðitici
kadrosu atamalarýnýn Saðlýk Bakanlýðý
takdiriyle yapýlmasýný öngören düzenle-
meler bu kadrolarý rencide etmektedir.
Eðitim kadrolarýný belirlemek için evren-
sel liyakat ölçüleri ve bu ölçüleri görünür
kýlan yöntemler bellidir. Eðitim ve araþ-
týrma hastaneleri için öncelikle uzmanlýk
eðitimi gereklerini daha layýkýyla yerine
getirmelerini saðlayacak, daha kapsamlý
düzenlemeler yapmak yerine, Anayasa
hukukunca da sakýncalý bulunmuþ kimi
düzenlemelerde ýsrar etmek uygun deðil-
dir. Bu konuda da her türlü katkýya hazýr
olduðumuz bilinmelidir. Liyakati ortaya
çýkarma konusunda da önerilerimiz oldu-
ðu hatýrlanmalýdýr.  Baþta da belirttiðim
gibi taleplerimiz demokratik, laik, tam
baðýmsýz bir ülkede saðlýðýmýzdan, iþ gü-
vencemizden vazgeçmeden gelecek kay-
gýsý duymaksýzýn yaþamak, topluma en
yararlý þekliyle mesleki pratiðimizi orta-
ya koymaktýr. Bu þartlarý yaratmak ve
korumak doðrultusunda hareket edece-
ðiz. 

Toplumu önceleyen tavrýmýzdan
vazgeçmeyeceðiz

Sistemin sorunlarý karþýsýnda halkýmý-
zýn gözünde suçlu duruma düþürülmek
istemiyoruz. Her anlamda ülkemiz saðlýk
ortamýnýn özlenen seviyeye gelmesi ve
saðlýk hakký için çalýþtýðýmýz bilinmelidir.
Özlük haklarýmýzýn da, örneðin grevli
toplu sözleþmeli sendikal haklar gibi, iþ
güvencesi gibi, insanca ve tek bir iþte ça-
lýþarak emeðimizin karþýlýðýný tam olarak
almak gibi, emekliliðe yansýyacak ücret-
lendirme yöntemleri gibi emeðimizin
takdir edildiði bir konuma getirilmesini
istemekteyiz. Emeðimizi ucuzlatacak,
halkýmýzla bizleri karþý karþýya getirecek
söylemler ve düzenlemeler bizleri renci-
de edecektir. 1827 yýlýndan beri sürdür-
düðümüz, dünyanýn bilimsel doruklarýn-
dan ülkemizin en ücra noktalarýna kadar
bizi götüren bu beyaz yürüyüþ tökezle-
meden devam edecektir. En büyük karar-
lýlýklardan biri ölümün karþýsýnda hayatý
savunmaktýr. Bizim mesleðimizin özü
budur. Biz bu ülkenin hekimleri olarak
toplumu önceleyen tavrýmýzý kuþaktan
kuþaða devraldýk ve devredeceðiz. Ste-
teskoplarýmýzý bu halkýn yüreðinden çek-
meden duyduklarýmýzý doðru ve dürüstçe
aktarmaya devam edeceðiz.

AAnnkkaarraa  TTaabbiipp  OOddaassýý  YYöönneettiimm  KKuurruulluu
BBaaþþkkaannýý  DDrr..  ÖÖnnddeerr  OOkkaayy��ýýnn  GGaazzii  ÜÜnniivveerr-
ssiitteessii��nnddee  ggeerrççeekklleeþþttiirriilleenn  1144  MMaarrtt  TTýýpp
BBaayyrraammýý  rreessmmii  ttöörreenniinnddee  yyaappttýýððýý  kkoonnuuþþ-
mmaaddaann  aallýýnnmmýýþþttýýrr..  

14 Mart Týp Bayramý'nýn ardýndan...



Ankara Üniversitesi Týp Fa-
kültesi�nden 1973 yýlýnda me-
zun olan, çocuk ruh saðlýðý ve
hastalýklarý uzmanlýðý ile psiki-
yatri yandal uzmanlýk eðitimini
tamamladýktan sonra, 1985�de
doçentlik, 1994�de ise profesör-
lük ünvanýný alan Prof. Dr. Ba-
har Gökler�le sizin için söyleþ-
tik. Hekimlik mesleðini Hacette-
pe Üniversitesi�nde sürdüren
Bahar Gökler, saðlýklý bir top-
lum olmanýn yolunun  koruyucu
ruh saðlýðýndan geçtiðini belirti-
yor. Çocuk ve ergen psikiyatri a-
lanýna gereken önemin verilme-
diðini dile getiren Gökler, �Önce-
likle ülkemizde ulusal bir ruh
saðlýðý politikasý olmalý� diyor.

-  ÖÖnncceelliikkllee  ssiizzii  ttaannýýyyaabbiilliirr  mmii-
yyiizz??

1950 Turhal doðumluyum.
Hem yetiþkin hem de çocuk ve
ergen psikiyatri alanýnda 30 yýlý
aþkýn bir süredir çalýþýyorum.
Çocuk ve ergen psikiyatrisinin
çok iþlevsel bir alan olduðunu
düþünüyorum. Çünkü ülkemiz-
de koruyucu ruh saðlýðý çok ö-
nemli bir alan, özellikle de ülke-
mizde... Saðlýklý bir toplum ol-
manýn yolu çocuk ve ergen psi-
kiyatrisinden geçiyor. Biz sadece
hastalara taný koymakla kalmý-
yoruz, ana babalarý çocuk ve er-
genleri nasýl yetiþtirecekleri yö-
nünde eðiterek toplum ruh sað-
lýðýna bir katkýda bulunuyoruz.
Bu nedenle mesleðimi çok sevi-
yorum.

-  KKoorruuyyuuccuu  rruuhh  hheekkiimmlliiððii  iillee
iillggiillii  nneelleerr  yyaappýýllaabbiilliirr??

Yapýlacak çok þey var. Ama en
önemlisi, ana baba okullarýnýn
artýrýlmasý. Özellikle eðitimsiz,
sosyo-kültürel ve ekonomik dü-
zeyi düþük ailelere ulaþarak, on-
larý çocuk yetiþtirme yöntemleri
ve ruh saðlýðý alanýnda bilgilen-
dirmenin çok önemli olduðunu
düþünüyorum. Bu konu ile ilgili
ülke çapýnda uygulanan bir mo-
del olmalý. Çünkü ülkemizde çok
az sayýda çocuk psikiyatristi
var, oysa ki ülke nüfusunun ya-
rýsý çocuk ve gençlerden oluþu-
yor. Bu kadar az sayýda çocuk
psikiyatristinin bütün çocuklara
ve gençlere ulaþmasý çok zor.
Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý
Derneði bu konuda çalýþmalar
yürütüyor. Anne babalara ulaþa-
bilmek ve çocuk ruh saðlýðý ko-
nusunda erken adýmlar atabil-
mek için dernek, tabip odalarý
ve Saðlýk Bakanlýðý iþbirliði ile
deðiþik bölgelerde ana baba o-

kullarý açmalý, koruyucu ruh
saðlýðýna yönelik eðitim ve bilgi-
lendirme toplantýlarý yapmalý-
yýz. Ayrýca, pratisyen hekimlere
çocuk ve ergen ruh saðlýðý konu-
sunda eðitim verilmesi gibi de
bazý adamlar atýlabilir.

-  BBaazzýý  ççaallýýþþmmaallaarrýýnnýýzz  ööddüüllee  ddee
ddeeððeerr  ggöörrüüllmmüüþþ,,  11999955  yyýýllýýnnddaa
PPrrooff..  DDrr..  MMuuaallllaa  ÖÖzzttüürrkk  ÇÇooccuukk
RRuuhh  SSaaððllýýððýý  ÖÖddüüllüü��nnüü  kkaazzaann-
mmýýþþssýýnnýýzz��  

Evet. Bu ödül otistik çocuklar-
la ilgili yaptýðýmýz bir araþtýrma
ile ilgili verildi. Otizim kronik
hastalýklardan biri ve bu konu-
da yapýlmasý gereken çok þey
var. Otizimde de erken taný ö-
nemli.

-  PPeekkii,,  ççooccuukk  ppssiikkiiyyaattrrii  aallaannýý-
nnaa  yyöönneellmmeenniizzddee  bbaabbaannýýzz  CCeeyy-
hhuunn  AAttuuff  KKaannssuu��nnuunn  rroollüü  vvaarr
mmýý??

Çok ilgisi var. Bugün hastane-
ye gelirken yolda Ballýbaba çiçe-
ði buldum. Bu kýr çiçeði babam-

la benim aramda bir simgedir.
Þöyle ki: Ballýbaba baharýn, ye-
niliðin müjdecisidir. Bu çiçeðe o-
lan düþkünlüðüm babamýn bana
verdiði doða sevgisindendir. Ço-
cukluðum Turhal�da geçti. Ba-
bam Turhal�da çocuk hekimiydi
ve ben çocukken hastanesine gi-
derdim, nöbet odasýnda birlikte
matematik çalýþýrdýk. Babamý
izlerken, doðayý, çocuklarý, ül-
kemizi ve ülkemizde bir hekim
olmanýn önemini içselleþtirdim
diyebilirim. Toplumumuzun
yoksul ve eðitilmemiþ olmasý
nedeniyle yüzü halka ve ülkesi-
ne dönük bir hekim olmayý ço-
cuk yaþlarda istemiþtim. Önce

çocuk hekim olmak istedim ama
insanýn ruhsal geliþimine ruhsal
yapýsýnýn derinliklerine olan
merakým nedeniyle çocuk psi-
kitristi olmaya karar verdim.

-  KKoorruuyyuuccuu  rruuhh  ssaaððllýýððýýnnaa  yyöö-
nneelliikk  nnee  ggiibbii  yyaakkllaaþþýýmmllaarr  sseerrggii-
lleennmmeellii??

Öncelikle ülkemizde ulusal bir
ruh saðlýðý politikasý olmalý. Bu
alanda çok çalýþma yaptýk, yap-
maya da devam ediyoruz ancak
henüz yeterli ulusal çocuk ve
ergen ruh saðlýðý politikasý oluþ-
turulmuþ deðil. Bu alanda he-
kim sayýsýný artýrmak lazým.
Topluma yönelik çalýþma yap-
mak lazým.
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tecrübe

�Ulusal bir ruh saðlýðý 
politikamýz yok�

Dr. Serdal Kanuncu
Çocuk ve ruh saðlýðý uzmaný 
Prof. Dr. Bahar Gökler, saðlýklý bir 
toplum olmanýn yolunun koruyucu ruh
saðlýðýndan geçtiðini belirterek, 
çocuk ruh saðlýðý 
konusunda erken 
adýmlar atabilmek 
için dernek, 
tabip odalarý ve 
Saðlýk Bakanlýðý 
iþbirliði ile 
ana baba okullarý 
açýlabileceðini ve 
koruyucu ruh 
saðlýðýna yönelik 
eðitim toplantýlarý 
yapýlabileceðini 
söylüyor.

Bahar Gökler, ayný zamanda
hekim olan Þair Ceyhun Atuf
Kansu�nun kýzý. Ýstanbul Üni-
versitesi Týp Fakültesi�nden
mezun olduktan sonra Ankara
Numune Hastanesi�nde çocuk
hastalýklarý uzmaný olan Cey-
hun Atuf Kansu, ilk þiirlerini
lise çaðlarýnda yazmaya baþla-
dý.

Þiirleri Ýnkýlapçý Gençlik, Ül-
kü, Yücel, Millet, Ýstanbul gibi
dergilerde yayýnlanan Kansu,
þiirlerinde toplumsal sorunla-
ra yer verdi. 

Kansu, halk dilinden, halk
söyleyiþlerinden geniþ biçimde
yararlanarak, halkýn özlemle-
rini, sevinçlerini, acýlarýný ve
yaþama savaþýmýný coþkulu bir
söyleyiþle dile getirdi. Þiirleri-
nin kaynaðýný hoþgörü, insan-

lýk sevgisi, ulusal baðýmsýzlýk
ve doða oluþturdu. �Çocuk�
dergisinde masallarý, Vakit ve
Ulus gazeteleri ile Varlýk ve
Seçilmiþ Hikayeler dergilerin-
de öyküleri de yayýnlandý.
1986�dan baþlayarak adýna bir
þiir ödülü kondu. 1919 doðum-
lu Ceyhun Atuf Kansu, 17
Mart 1978�de aramýzdan ayrýl-
dý.

Eserleri:
Bir Çocuk Bahçesinde (1941)
Baðbozumu Sofrasý (1944)
Çocuklar Gemisi (1946)
Yanýk Hava (1951)
Haziran Defteri (1955)
Yurdumdan (1960)
Baðýmsýzlýk Gülü (1965)
Sakarya Meydan Savaþý

(1970)
Buðday, Kadýn, Gül ve Gök-

yüzü (1970)
Tüm Þiirleri I-II (1978, ölü-

münden sonra)

Ödülleri:
1966 Yeditepe Þiir Armaðaný
1970 Behçet Kemal Çaðlar Ö-

dülü
Kaynak: Vikipedi

Hem þair hem doktor hem baba
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güncel

Ankara Tabip Odasý (ATO) ta-
rafýndan bu yýl sekizincisi dü-
zenlenen Nevzat Eren Halk Sað-
lýðý Sempozyumu�nda insana de-
ðer vermeyen bir sistem olan
neo-liberalizmin halk saðlýðýna
verdiði zararlar dünyadan ve
Türkiye�den çarpýcý örneklerle
anlatýldý.

14 Mart Týp Haftasý etkinlikle-
ri kapsamýnda Ankara Üniversi-
tesi Ýbni Sina Hastanesi Hasan
Ali Yücel Salonu�nda gerçekle-
þen sempozyumun açýlýþýnda ko-
nuþan ATO Baþkaný Önder Okay,
�Bugün öngörülen saðlýk siste-
mi, aslýnda �neo-liberalizm� adý
altýnda paketlenmiþ, azgýn kapi-
talizmin ta kendisidir� dedi. 

Ýnsana deðer vermeyen neo-li-
beral politikalarýn olumsuz etki-
lerinin halk saðlýðý uygulamala-
rýnda ortaya çýktýðýný ifade eden
Okay, anýsýna sempozyum dü-
zenledikleri Nevzat Eren�in ise
hekimlere halktan yana bir mi-
ras býraktýðýný belirterek, Nev-
zat Eren�in söylemini eylemiyle
birleþtiren bir bilim adamý oldu-
ðunu ve savunduðu deðerlerin
çürütülemeyeceðini söyledi.

Sempozyumun açýlýþýnda ko-
nuþan Nevzat Eren�in eþi Gönül
Eren ise �Keþke Nevzat aramýz-
da olsaydý da Türkiye�nin dört
bir yanýndan saðlýkçýlarýn katý-
mý ile gerçekleþen bu sempozyu-
mu görebilseydi� diyerek baþla-
dýðý sözlerini þöyle sürdürdü:
�Hükümet, hekimlere, öðret-
menlere ve halka hiç saygý duy-
muyor. Bizler buna karþý çýkmak
zorundayýz. Türkiye�nin en ay-
dýn kesimlerinden biri olan he-
kimlere ise çok iþ düþüyor.� 

Farklý illerden hekimlerin ve

saðlýk çalýþanlarýnýn katýlýmý ile
gerçekleþen Nevzat Eren Halk
Saðlýðý Sempozyumu�nun birinci
oturumunda �Ekonomi, Siyaset
ve Ýnsan�, ikinci oturumunda i-
se �Saðlýk Sistemleri� tartýþýldý. 

Akdeniz Üniversitesi Týp Fa-
kültesi Halk Saðlýðý Ana Bilim
Dalý�ndan Prof. Dr. Necati Dede-
oðlu baþkanlýðýnda gerçekleþen
birinci oturumda, Atýlým Üni-
versitesi Ýþletme Fakültesi Ýkti-
sat Bölümü�nde öðretim görevli-
si Prof. Dr. Sinan Sönmez, �Dün-
yada ve Türkiye�de Ekonomi:
Kamu Harcamalarý�, Yazar Sun-
gur Savran, �Dünyada ve Türki-
ye�de Siyaset, Sosyal Politika-
lar�, Araþtýrmacý-Yazar Metin
Çulhaoðlu ise �Neoliberalizmde
Ýnsan-Yabancýlaþma� baþlýklý su-
numlar gerçekleþtirdi.

Uludað Üniversitesi�nden
Prof. Dr. Hamdi Aytekin�in baþ-
kanlýðýnda düzenlenen ikinci o-
turumda da Kocaeli Üniversite-
si�nden Prof. Dr. Onur Hamzaoð-
lu, �Saðlýk Sistemleri Nasýl Ýnce-
lenmeli, Nasýl Sýnýflanmalý?�,
Dokuz Eylül Üniversitesi�nden
Prof. Dr. Gazanfer Aksakoðlu,
�Genel Vergi Finansmanlý Ülke-
ler�, Trakya Üniversitesi�nden
Doç. Dr. Muzaffer Eskiocak,
�Kamu Sigorta Finansmanlý Ül-
keler�,  Dokuz Eylül Üniversite-
si�nden Prof. Dr. Cem Terzi, �Ö-
zel Sigorta Finansmanlý Ülkeler�
baþlýklý sunumlar gerçekleþtirir-
ken, Akdeniz Üniversitesi�nden
Doç. Dr. Ýlker Belek, �Dünya ve
Türkiye�de Saðlýkta Genel Eði-
limler, Ne yapmalý?� konusunu
ele aldý. 

Ankaralý hekimler ve saðlýk
çalýþanlarý,  Ankara Tabip Odasý
( ATO) tarafýndan organize edi-
len yemekte bir araya geldi. De-
deman Oteli�nde gerçekleþtirilen
dayanýþma yemeðinde ATO tara-
fýndan Prof. Dr. Ömer Uluoð-
lu�na 14 Mart Týp Bilim Ödülü
takdim edildi. Türk Tabipleri
Birliði (TTB) Sürekli Týp Eðitimi
Dergisi�nce düzenlenen Fotoðraf
Yarýþmasý�nda dereceye girenle-
re de ödüllerinin verildiði ye-
mekte hekimler ve saðlýk çalý-

þanlarý müzik gruplarýnýn türkü
ve þarkýlarý eþliðinde gönülle-
rince eðlendi. Yemekte Arif Sað
da mini bir konser verdi.

Sürekli Týp Eðitimi Dergisi�nce
düzenlenen Fotoðraf Yarýþma-
sý�nda Ergün Karadað�ýn �Son
Yemek� adlý fotoðrafý Büyük Ö-
dül�e, Bilal Solak�ýn �Nice Yýllar
Yaþadým (mý)?� adlý fotoðrafý ile
Ceyhun Ýrgil�in �Gök Kuþaðý Ma-
hallesi� ve �Emeðin Dansý� adlý
fotoðraflarý Baþarý Ödülü�ne;
Mustafa Gezer�in �Bir Nefeste�
adlý fotoðrafý da Jüri Özel Ödü-
lü�ne deðer görüldü.

Ankara Tabip Odasý (ATO) ta-
rafýndan verilen Füsun Sayek
Bilim ve Hizmet Ödülleri sahip-
lerini buldu. 14 Mart Týp Hafta-
sý etkinlikleri kapsamýnda AÜTF
Morfoloji Binasý Prof. Abdülka-
dir Noyan Konferans Salonu�nda
düzenlenen törende Füsun Sa-
yek Bilim ve Hizmet Ödülleri
sahiplerine verilirken, meslekte
40, 50 ve 60 yýllýný dolduran he-

kimlerimize de plaket sunuldu.
Dr. Murat Akova, Dr. Aytül

Çakcý, Dr. Ali Gököz, Dr. Metin
Bakkalcý, Dr. Selim Ölçer, Dr.
Nazmi Algan, Dr. Þükrü Hatun,
Dr. Zeki Gül ve Dr. Özen A-
þut�tan oluþan seçici kurul
�2008 yýlý Füsun Sayek Bilim ve
Hizmet Ödülü�ne Prof. Dr. Can-
deðer Yýlmaz,  Prof. Dr. Yücel
Kanpolat, Prof. Dr. Erdal Akalýn
ve Prof. Dr. Ýhsan Numanoð-
lu�nu deðer gördü.

Füsun Sayek Bilim ve
Hizmet Ödülleri 
sahiplerini buldu
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Halk saðlýðý neo-liberal
politikalara teslim 
edilemez

Sempozyumun açýlýþýnda konuþan ATO Baþkaný Önder Okay,
�Bugün öngörülen saðlýk sistemi, aslýnda �neo-liberalizm� adý
altýnda paketlenmiþ, azgýn kapitalizmin ta kendisidir� dedi. 

ATO�dan dayanýþma yemeði

Hekim Postasý



Ankara Tabip Odasý (A-
TO) tarafýndan 14 Mart
Týp Haftasý etkinlikleri
kapsamýnda gerçekleþtiri-
len panellerden biri de özel
hastanelerde çalýþan he-
kimlerin sorunlarý ile ilgi-
liydi. Güven Hastanesi�nde
düzenlenen panelde, Tür-
kiye Saðlýk Ýþletmeleri Der-
neði (TÜSÝDER) Genel Sek-
reteri Dr. Serdar Sorgun,
�Son dönem saðlýk politi-
kalarýnýn özel iþletmelere
etkileri� konulu bir sunum
yaparken, Türk Tabipleri
Birliði (TTB) avukatý Mus-
tafa Güler, özelde çalýþan
hekimlerin çalýþma koþul-
larý ve sorunlarýný hukuki
açýdan ele aldý.

Konuþmasýnda, Saðlýk
Bakanlýðý tarafýndan 15
Þubat 2008 tarihinde ya-
yýnlanan, Ayakta Teþhis ve
Tedavi Yapýlan Özel Saðlýk
Kuruluþlarý Hakkýnda Yö-
netmelik ve Özel Hastane-
ler Yönetmeliði�nde Deði-
þiklik Yapýlmasýna Dair Yö-
netmelik ile ilgili kaygýlarý-
ný dile getiren Dr. Serdar
Sorgun, bu yönetmeliklerle
özel sektör kuruluþlarýnýn
saðlýk sisteminin dýþýna i-

tilmek istendiðini söyledi.
Saðlýk Bakanlýðý�nýn bu

güne kadar sergilediði özel
sektörü destekleyen davra-
nýþlarýnýn aksine bir tutum
benimsemesini eleþtiren
Sorgun, Saðlýk Bakanlý-

ðý�nýn son yayýmladýðý yö-
netmeliklerle özel saðlýk
sektörüne darbe indirdiði-
ni dile getirdi. Sorgun, ko-
nu ile ilgili TTB�den ise ye-
terli desteði göremedikleri-
ni ifade etti.
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Saðlýk Bakanlýðý tarafýn-
dan 14 Mart Týp Bayramý
nedeniyle düzenlenen et-
kinlikte doktorlarýn oluþ-
turduðu Halk Müziði Ko-
rosu�nun seslendirdiði
türküler sansürlendi. 

Saðlýk Bakaný Recep Ak-
dað�ýn katýlýmýyla Anka-
ra�daki Leyla Gencer Sah-
nesi�nde düzenlenen prog-
ramda sahneye çýkan ko-
ronun, içinde �sarhoþ� ve
�þarapçý� ifadeleri geçen
türküleri sansürlemesi
þaþkýnlýk yarattý.

Radikal Gazetesi�nden
Betül Kotan�ýn haberine
göre �Evlerinin önü mer-
mer döþeli� türküsündeki
�Sarhoþlar geliyor eli þiþe-
li� dizesi �Doktorlar geli-
yor eli þiþeli� olarak deðiþ-
tirilirken, Aþýk Mahsuni
Þerif �in �Kanadým deðdi

sevdaya� türküsünde yer
alan �Içmiþem sarhoþam
dünden, bayram eyledim
bugünden, aþýklarýn köp-
rüsünden, döndüm dön-
düm geçemedim� bölümü
tamamen çýkarýldý.

Ayný türküde yer alan
�aþk þarabý� ifadesi ise ko-
rundu. Kerkük türküsü o-
lan �Evlerinin önü mermer
döþeli� de sansürden nasi-
bini aldý ve türküde �Evle-
rinin önü tahta daraba,
oðlan iþlediðin verir þara-
ba, þarapçýnýn evi olsun
haraba� dizelerine yer ve-
rilmedi.
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Türkülere
�alkol� 
sansürü

Ankara Tabip Odasý (A-
TO) tarafýndan14 Mart
Týp Haftasý etkinlikleri
kapsamýnda Türk Tabiple-
ri Birliði Konferans Salo-
nu�nda �Okul Saðlýðý� ko-
nulu bir panel gerçekleþti-
rildi. Dr. Çaðatay Güler,
Dr. Rüþtü Güner, Hacette-
pe Üniversitesi Týp Fakül-
tesi Halk Saðlýðý Anabilim
Dalý Öðretim Görevlisi
Prof. Dr. Hikmet Pekcan
ve Eðitim-Sen Genel Baþ-
kaný Alaattin Dinçer�in ko-
nuþmacý olarak katýldýðý
panelde, okul saðlýðý hiz-
metlerine gereken önemin
verilmediði ifade edildi.

Panelistlerden Hacettepe
Üniversitesi Týp Fakültesi
Halk Saðlýðý Anabilim Dalý

Öðretim Görevlisi Prof. Dr.
Hikmet Pekcan konuþma-
sýnda, çocuklarýn bedensel
ve ruhsal saðlýðýnýn öne-
mine deðindi. 

Okul saðlýðý hizmetlerini
öðrencilerin ve okul per-
sonelinin saðlýðýnýn deðer-
lendirilmesi ve geliþtiril-
mesi ile saðlýklý okul ya-
þantýsýnýn saðlanmasý ve
sürdürülmesi olarak ta-
nýmlayan Pekcan, okul
saðlýðý hizmetlerinin ama-
cýnýn okul çaðýndaki bü-
tün çocuklarýn mümkün
olan en iyi bedensel, ruh-
sal ve sosyal saðlýða ka-
vuþmalarýný saðlamak ol-
masý gerektiðini söyledi.
Pekcan, okul saðlýðýnýn öð-
renci, öðretmen ve veli
üçgeninde ele alýnmasýyla
toplumun genelinde bir
saðlýk bilinci yaratýlabile-

ceðini ifade etti.

Kalabalýk sýnýflar
saðlðýðý tehdit ediyor

Eðitim-Sen Genel Baþka-
ný Alaattin Dinçer ise ko-
nuþmasýnda mevcut okul-
larýn öðrenci saðlýðý açý-
sýndan riskler barýndýrdý-
ðýný belirtti. Okullarýn fi-
ziksel koþullarýnýn yeter-
siz olduðunu, kalabalýk sý-
nýflarýn öðrencilerin saðlý-
ðýný tehdit ettiðini kayde-
den Dinçer, okullarda ye-
terli sayýda tuvalet bulun-
madýðýný bildirerek, �Ýl-
köðretimde 134 öðrenciye,
ortaöðrenimde ise 83 öð-
renciye bir tuvalet düþü-
yor� dedi. Dinçer, birçok
okulda bulaþýcý hastalýk
riskinin yüksek olduðunu
söyledi.

TÜSÝDER�den Saðlýk 
Bakanlýðý�na eleþtiri

Okul saðlýðýna gereken 
önem verilmiyor
Hekim Postasý

TBMM�de görüþülmekte
olan Sosyal Sigortalar ve
Genel Saðlýk Sigortasý
(SSGSS) Yasa Tasarýsý�nda
her gün yeni deðiþiklikler
gündeme geliyor. Referans
Gazetesi�nden Hacer Bo-

yacýoðlu�nun haberine gö-
re, TBMM�de yapýlan yo-
ðun kulisler sonucunda ö-
zel hastaneler için öngö-
rülen yüzde 20�lik farkýn
artýrýlmasý yönünde uzlaþ-
ma saðlandý. Planlanan ise
fark ücretinin en az yüzde
35�e çýkarýlmasý.

Yapýlan görüþmelerde
yüzde 20�de ýsrar edilmesi
halinde özel hastaneler
Sosyal Güvenlik Kuru-
mu�na kapýlarýný kapata-
cak.

Geçtiðimiz ay, Amerikan
Hastanesi, SSGSS kapsa-
mýnda uygulamaya konu-
lacak sigortalý hastadan
en fazla yüzde 20 fark a-
lýnmasýný �maliyeti kur-
tarmaz� gerekçesiyle karþý
çýkmýþ ve sigortalý hasta-
lara kapýsýný kapatmýþtý.

Saðlýk sistemindeki u-
sulsüzlükler bitmek bilmi-
yor. Vatan Gazetesi�nden
Hilal Öztürk�ün haberine
göre Ares adlý bir þirket,
Ýzmir ve çevresindeki 12
tedavi merkezinde gönüllü
hastalar üzerinde ilaç de-
nemeleri yapýp, ilaçlarýn
parasýný da devlete fatura
etti.

Ares Danýþmanlýk Saðlýk
Tanýtým Þirketi tarafýndan
Ýzmir Tepecik Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi Or-
gan Nakli Merkezi ile Ýz-
mir ve çevresindeki 11 te-
davi merkezinde, hastalar
üzerinde yapýlan ilaç de-
nemelerinde, ilaçlarýn pa-
rasýnýn devlete ödettirildi-
ði ortaya çýktý. 

Oysa Saðlýk Bakanlý-
ðý�nýn �Ýyi Klinik Uygula-

malarý Klavuzu�na göre,
firmalar ilaçlarýn denen-
mesi için gönüllü hastalar
üzerinde çalýþma yapar-
ken, kullandýklarý ilaçlarý
kendileri karþýlamak zo-
runda. Ancak Ares Þirketi,
hastalar üzerinde ilaçlarý-
ný denerken, ilaçlarýn fa-
turasýný da sosyal güven-
lik kurumlarýna kesti.
Devletin bu olaydan zararý
3.5 milyon YTL oldu.

Baþbakanlýk Teftiþ Kuru-
lu�nun raporu, Ares þirke-
tinin �Elite-Symphony Faz
IV. Klinik Çalýþma� sýra-
sýnda kullanýlan ilaçlarý
SSK, Emekli Sandýðý ve
Bað-Kur�lu hastalara fatu-
ralandýrdýðýný ortaya çý-
kardý. Sponsor firma olan
Ares, hastalarda kullandý-
ðý Cell-Cept, Neoral San-
dimmune, Deltacortril,
Prograf ve Rapamune i-

simli ilaçlarý hastalar üze-
rinde denerken, bir yan-
dan da ilaçlarýn parasýný
Bað-Kur, Emekli Sandýðý
ve SSK�lý hastalarýn ku-
rumlarýna faturalandýrýl-
dý. Böylece 2.2 milyon
YTL SSK, 524 bin YTL E-
mekli Sandýðý, 799 Bað-
Kur�dan olmak üzere top-
lam 3.5 milyon YTL zarar
ortaya çýktý.

Teftiþ Kurulu, zararýn ö-
denmesi için Sosyal Gü-
venlik Kurumu�nun hare-
kete geçmesini saðladý.
Sosyal Güvenlik Kurumu
müfettiþleri de olayla ilgili
soruþturma yaparak, usul-
süzlüðü teyit etti. Baþba-
kanlýk Teftiþ Kurulu, dev-
letin zararýnýn biran önce
giderilmesini, 3.5 milyon
YTL�nin biran önce Ares
þirketinden tahsil edilme-
sini istedi.

Saðlýkta vurgun bitmiyor
Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu, Ares adlý þirketin Ýzmir ve çevresindeki 12 tedavi
merkezinde gönüllü hastalar üzerinde ilaç denemeleri yapýp, ilaçlarýn para-
sýný da devlete fatura ettiðini ortaya çýkardý. 
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Özel hastanelere 
ödenecek yüzde 20�lik 
farkýn artmasý gündemde

güncel



Sosyal Güvenlik ve Genel Sað-
lýk Sigortasý�nýn (SSGSS) kadýn
saðlýðý üzerindeki etkileri dü-
zenlenen bir panelle ele alýndý.
14 Mart Týp Haftasý etkinlikleri
çerçevesinde Ankara Tabip Oda-
sý (ATO) tarafýndan 9 Mart 2008
tarihinde, TTB Toplantý Salo-
nu�nda düzenlenen �SSGSS ve
Kadýnlara Etkileri� baþlýklý pa-
nelin konuþmacýlarý ATO Kadýn
Komisyonu�ndan Didem Gele-
gen, Müge Yetener, Handan
Kurtbaþ ve Figen Þahpaz�dý.

�Ev Ýçi Ücretsiz Emek ve Sos-
yal Güvenlik� konulu bir sunum
yapan Dr. Müge Yetener,  aile
kurumunun tümüyle karþýlýðý
olmayan bedelsiz iþler üzerinde
yükseldiðini belirterek, �Hem
evliliðin kendi iç mantýðý, hem
de iþgücü piyasasýnýn cinsiyetçi
yapýsý kadýnlarý ev iþlerini üst-
lenmeye mahkum ediyor.� dedi.

Kadýnlarýn ev içinde yaptýklarý
iþlerin çalýþma olarak adlandý-
rýlmadýðýna dikkat çeken Yete-
ner, kadýnlarýn, iþgücü piyasa-
sýndaki ikincil konumlarýný, kar-
þýlýksýz ev emeðini göz önünde
bulundurmadan kavramanýn
mümkün olmadýðýný belirtti.

Küresel ekonominin kadýnlarýn
omuzlarýnda yükseldiðini ve
patriarkal sömürünün kadýnla-
rýn ortak, özgül ve birincil ezil-

me biçimi olduðunu ifade eden
Yetener, kadýnlarýn, karþýlýksýz
ev emeðinden hem kapitalizmin
hem de erkekler yarar saðladýðý-
ný kaydetti. 

Ev kadýnlarýnýn vatandaþlýk
haklarý olarak sosyal güvenlik
ve emeklilik haklarýna sahip ol-
masý gerektiðini söyleyen Yete-
ner, þöyle konuþtu: �Kadýnlarýn
karþýlýksýz ev ve bakým emekle-
rinin karþýlýðý olarak; ev kadýn-
larý ile anneler için saðlýk ve e-
meklilik sigortasý, erkeklerden
daha erken emeklilik hakký sað-
lanmalýdýr. Bu düzenlemeler ka-
dýnlarýn iþgücüne katýlýmýný ko-
laylaþtýracak önlemlerle tamam-
lanmalýdýr.� 

Aile hekimliðinin kadýn
saðlýðýna etkileri

Aile hekimliðinin kadýn saðlý-
ðýna etkileri üzerine konuþan
Dr. Figen Þahpaz ise saðlýðýn ge-

liþtirilmesi, korunmasý ve top-
lum saðlýðýný etkileyen ve bozan
faktörlerle mücadele için, saðlýk
ekibinin, toplumsal sorunlarý
toplumun içinde, toplumla bir-
likte, çok sektörlü olarak, top-
lum kalkýnmasý perspektifiyle e-
le almasý gerektiðini söyledi. 

Konuþmasýnda birinci basa-
mak saðlýk hizmetinin önemi ü-
zerinde duran Þahpaz, ülkemiz-
de pratisyen hekimliðe yeterince
önem verilmediðini ve saðlýk o-
caklarýnýn geliþmesine olanak
saðlanmadýðýný belirtti. Toplum
ve kadýn saðlýðý için birinci ba-
samaðýn desteklenmesi ve temel
saðlýk hizmetleri yönelimli sað-
lýk hizmetlerinin birinci basa-
mak öncelenerek sunulmasý ge-

rektiðinin altýný çizen Þahpaz,
Saðlýkta Dönüþüm Programý ile
birinci basamak saðlýk hizmetle-
rinin özelleþtirileceðini, aile he-
kimliði sisteminin de birinci ba-
samak saðlýk hizmetlerine zarar
vererek koruyucu hekimlik sis-
temini ikinci plana iteceðini
kaydetti.

Þahpaz, saðlýklý kadýnlar, ço-
cuklar ve saðlýklý bir toplum i-
çin genel pratisyenlere ve saðlýk
ocaklarýna gereksinim olduðunu
söyledi.

SSGSS Yasa Tasarýsý hakkýnda
bilgi veren Dr. Handan Kurtbaþ
da bütün dünyada olduðu gibi
Türkiye�de de sosyal güvenliðin
giderek insanlarýn, hep daha çok
çalýþarak daha çok prim ödeye-

rek kendilerini finanse ettikleri
bir hal aldýðýný dile getirdi. Ge-
nel yaklaþýmýn ise saðlýk siste-
mini piyasaya açmak, kamunun
saðlýk hizmeti üretimindeki a-
ðýrlýðýný azaltmak ve özelleþtir-
meyi artýrmak olduðunu kayde-
den Kurtbaþ, SSGSS ile kýz ço-
cuklarýn yetim maaþlarýnýn oku-
yorlarsa 25, okumuyorlarsa 18
yaþýnda kesileceðini, doðum izni
ücretinin düþürüleceðini, iþ gö-
remezlik ve emzirme ödeneði-
nin azalacaðýný ve ev hizmetle-
rinde hizmet akdi ile sürekli ça-
lýþýp, aylýk prime esas kazancýn
altýnda gelir elde eden  kadýnla-
rýn sigortalý olma ve sigorta yar-
dýmlarýndan yaralanma haklarý-
nýn kaldýrýlacaðýný bildirdi. 

Türk Tabipleri Birliði (TTB)
Kadýn Hekimlik ve Kadýn Saðlýðý
Kolu ile Hacettepe Üniversitesi
Kadýn Sorunlarý Araþtýrma ve
Uygulama Merkezi�nce düzenle-
nen 1. Kadýn Saðlýðý Kongresi
20-22 Mart 2008 tarihleri ara-
sýnda Hacettepe Üniversitesi
Kültür Merkezi�nde gerçekleþti-
rildi. Ana temasý �Kadýna Yöne-
lik Þiddet� olarak belirlenen
kongre 700�ü aþkýn katýlýmcý ta-
rafýndan izlendi. �Kadýna Yöne-
lik Þiddet�in sosyal, siyasal, eko-
nomik boyutlarýnýn ele alýndýðý
kongrede, kadýna yönelik þidde-
tin ayný zamanda bir saðlýk so-
runu olduðu vurgulandý ve ön-
lenmesi için devlet politikasýna
ihtiyaç olduðu tespiti yapýldý.

Kadýn Saðlýðý Kongresi sonuç
bildirgesinde ise saðlýk politika-
larýnýn koruyucu saðlýk hizmet-
lerini öncelemeyen, sosyal hiz-
met aðlarýný geniþletmeyen, ka-
dýný koca-eþ-baba baðýmlýlýðýný
sosyal güvenlik olarak öngören,
her anlamýyla eþitsizlikleri ve
farklýlýklarý görmek yerine göz
ardý eden ve kadýnýn hizmete e-

riþiminin önündeki sosyal ve fi-
nansal engelleri kaldýrmak yeri-
ne yenilerini ekleyen bir yapýya
dönüþtüðü ifade edildi. 

Siyasi kararlýlýk gerekli
Sonuç bildirgesinde çözüm ö-

nerileri þöyle sýralandý: 
Kadýna yönelik þiddetin önlen-

mesine yönelik siyasi kararlýlýk
ve tutum gösterilmesi, saðlýk
sisteminde kadýna görünürlük
kazandýracak politikalarýn geliþ-
tirilmesi, bütçenin ayrýlmasý ve

planlanmasý zorunludur.
Konu; týp ve saðlýk meslek eði-

timi programlarýnda yerini al-
malý, halen çalýþmakta olanlarýn
da hizmet içi eðitimlerle yeterli-
likleri saðlanmalýdýr. Toplumda
farkýndalýk yaratma çalýþmalarý-
na bu sorunla ilgilenen toplum
kesimlerine saðlýk ekibi de katýl-
malýdýr.

Ýlgili uzmanlýk derneklerinin
iþbirliðiyle taný-tedavi rehberle-
ri hazýrlanmalý ve standardizas-
yon saðlanmalýdýr. Sorunun tes-

piti kadar çözümünün de farklý
disiplinlerin iþbirliðine gereksi-
nim vardýr.

Þiddetin erken tanýsýnda saðlýk
ekibinin empati, güven ve güç-
lendirici bir yaklaþýmla sormaya
baþlamasý önemlidir.

Birinci basamak saðlýk hizmeti
ekibindeki ebe, hemþire eksik-
likleri hýzla giderilmeli, sosyal
hizmet uzmaný ve psikolog kad-
rolarý ile ekip hizmeti desteklen-
meli, performansa dayalý ve te-
davi odaklý birinci basamak sað-

lýk hizmeti anlayýþýndan vazge-
çilmelidir. Eþit, ücretsiz, enteg-
re, kapsayýcý ve basamaklandý-
rýlmýþ saðlýk hizmet sunumu
saðlanmalýdýr.

Þiddet görmüþ kadýnlarýn te-
davisinde sýðýnaklarýn ve reha-
bilitasyon merkezlerinin önemi
büyüktür. Belediyeler yasada ta-
nýmlanmýþ olan sýðýnak açma
görevlerini acilen yerine getir-
melidir. Sýðýnak sonrasý süreçte
kadýn sosyal ve ekonomik olarak
güçlendirilmeli ve desteklenme-
lidir.

Þiddetle mücadelede kamu po-
litikalarý iþlevsel ve eþgüdüm
saðlayýcý olmalýdýr. Yasalarda
yapýlan olumlu deðiþiklikler
mutlaka uygulamalara yansýtýl-
malýdýr.

ATO tarafýndan düzenlenen
�SSGSS ve Kadýnlara 

Etkileri� konulu panelde,
SSGSS�nin ev kadýnlarý ve

çalýþan kadýnlar için 
tam bir yýkým anlamýna

geldiði ifade edilerek, 
SSGSS ile toplum ve 

kadýn saðlýðýnýn 
tehlikeye atýldýðý  

belirtildi. 

Hekim Postasý

Hekim Postasý

Kadýna yönelik þiddeti önlemek elimizde
Ana temasý 
�Kadýna Yönelik Þiddet� 
olarak belirlenen 
1. Kadýn Saðlýðý 
Kongresi�nde, 
kadýna yönelik þiddetin
önlenmesine 
yönelik siyasi kararlýlýk ve 
tutum gösterilmesi 
gerektiði vurgulandý.

SSGSS�de kadýnýn adý yok
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Saðlýk sistemimizin yaþadýðý
kimi yapýsal, mali veya yasal so-
runlar, çoðunlukla saðlýk perso-
nelini ve özelde hekimlerimizi,
kimi zaman haksýz þikayet ve
suçlamalarla, devamýnda da ce-
za mahkemelerinde açýlmýþ da-
valarla karþý karþýya býrakabil-
mektedir. Ancak bir kamu çalý-
þanýn, görevinden kaynaklý bir
suçlamayla yargýlana bilmesi i-
çin, kimi özel usulü ilke ve ku-
rallar ile kamu çalýþanlarýna öz-
gü kimi yasal güvenceler öngö-
rülmüþ durumdadýr. Hekim Pos-
tasý�nýn bu sayýsýnda, iþte bu ko-
nuyu ele almak, bir suçlamayla
karþý karþýya kalan hekimlerimi-
zi bu alana özgü usul ve kural-
lar ile baþlýca haklarý konusun-
da bilgilendirmek istedik 

Konu asýl olarak, 4483 sayýlý
�Memurlar ve Diðer Kamu Gö-
revlilerinin Yargýlanmasý Hak-
kýnda Yasa� da ele alýnmýþ ve
hukuki bir çerçeveye kavuþtu-
rulmuþtur. Devletin ve diðer ka-
mu tüzel kiþilerinin genel idare
esaslarýna göre
yürüttükleri ka-
mu hizmetleri-
nin gerektirdiði
asli ve sürekli
görevleri ifa e-
den memurlar
ve diðer kamu
görevlilerinin,
bu görevleri se-
bebiyle iþledik-
leri suçlar hak-
kýnda, iþte bu
yasada yer alan
usulü kurallar
ve güvenceler
öncelikle uygu-
lanacaktýr. An-
cak, aðýr cezayý
gerektiren su-
çüstü hallerinde, iþkence ve bir
yargý merciinin emrine uymama
gibi kimi özel suçlarda, anýlan
yasanýn getirdiði usul ve güven-
celer geçerli deðildir. 

Kamuda görev yapan bir he-
kim, görevinden kaynaklý bir
suçlamayla karþý karþýya kaldý-
ðýnda, örneðin hakkýnda adli
mercilere bir suç duyurusu ya-
pýlýp, ilgili savcýlýk tarafýndan
bir soruþturma açýldýðýnda, ku-
ral olarak o hekimin yargýlana-
bilmesi için, öncelikle yetili ida-
ri merci tarafýndan bir �yargýla-
ma izni� (eski ifadesi ile bir �lü-
züm-u muhakeme kararý) tesis
edilmesi gerekir. Yani bir an-
lamda kamu çalýþanlarýna, 4483
sayýlý yasa kapsamýnda bir �do-
kunulmazlýk zýrhý� getirilmiþ
durumdadýr. Konu ayný zaman-
da bizzat Anayasa�nýn 129. mad-

desinde; �Memurlar ve diðer ka-
mu görevlileri hakkýnda iþledik-
leri iddia edilen suçlardan ötürü
ceza kovuþturmasý açýlmasý, ka-
nunla belirlenen istisnalar dý-
þýnda, kanunun gösterdiði idari
merciin iznine baðlýdýr� þeklinde
hükme baðlanmýþtýr. 

Ýzin mercii, yine 4483 Sayýlý
Yasa�nýn 3. maddesinde; ilçede
görevli kamu çalýþanlarý hakkýn-
da kaymakam; ilde ve merkez il-
çede görevli kamu çalýþanlarý
hakkýnda vali; bölge düzeyinde
teþkilatlanan kurum ve kuru-
luþlarda görev yapan kamu çalý-
þanlarý hakkýnda görev yaptýkla-
rý ilin valisi; Baþbakanlýk ve ba-
kanlýklarýn merkez ve baðlý ve-
ya ilgili kuruluþlarýnda görev
yapan kamu çalýþanlarý hakkýn-
da o kuruluþun en üst idari ami-
ri; Bakanlar Kurulu kararý ile
veya Baþbakanlýk ve bakanlýklar
ile baðlý kuruluþlarýn merkez
teþkilâtýnda görevli olup, ortak
kararla atanan kamu çalýþanlarý
hakkýnda ise ilgili bakan veya
Baþbakan; olarak belirlenmiþ
durumdadýr.

Yasanýn öngördüðü usule göre
Cumhuriyet savcýlarý, bir kamu
çalýþaný hakkýnda bir suç þüphe-
siyle soruþturma baþlattýðýnda,
öncelikle yetkili idari merciiye
baþvuracak ve o kamu çalýþaný
hakkýnda bir �soruþturma izni�
talep edecektir. Talebi alan idari
mercii bu durumda, suçlanan
kamu çalýþaný hakkýnda bir ön
inceleme baþlatacaktýr. Ön ince-
leme sonucu, bu incelemeyle gö-
revlendirilen kiþi veya kiþilerin
hazýrladýðý rapora göre, suçla-
nan kamu çalýþaný hakkýnda so-
ruþturma izni verilmesi veya
verilmemesi kararý tesis edile-
cektir. Ancak idari merci tara-
fýndan bir soruþturma izni veri-
lirse, o kamu çalýþaný hakkýnda
savcýlýk tarafýndan bir ceza da-
vasý açýlabilecektir. Bu kararýn
verilmesinde idari merci için 30

günlük süre konulmuþ, bu süre-
nin en fazla 15 gün için uzatýla-
bileceði yasada hükme baðlan-
mýþtýr.

Bu ön inceleme aþamasýnda
bir suçlamaya maruz kalmýþ o-
lan kamu çalýþaný, gereðinde bir
avukat tutarak, kanýt ve tanýk
bildirerek, tanýklarýnýn dinlen-
mesini talep ederek, yazýlý sa-
vunma ve gereðinde ek savun-
ma sunarak, aleyhindeki kanýt
ve sair evraký inceleyerek, yani
aleyhindeki suçlama ve daya-
naklarý konusunda yeterli bilgi
edinme olanaðý bularak, her tür-
lü usulü ve maddi araçlarla et-
kin biçimde savunmada bulun-
ma, savunma hakkýný sýnýrsýz ve
koþulsuz biçimde kullanma hak-
kýna sahiptir. 

Yetkili merci tarafýndan veri-
len soruþturma izni verilmesi
veya verilmemesi yolundaki ka-
rarlarýn, baþta bir suçlamayla
karþý karþýya bulunan yani hak-
kýnda ön inceleme yapýlan kamu
çalýþanýna ve diðer (þikayetçi,
savcýlýk vb.) ilgililere yazýlý teb-
liði, yasal bir zorunluluktur. 

Eðer kamu ça-
lýþaný hakkýnda,
yetkili idari mer-
ci tarafýndan yü-
rütülen ön ince-
leme sonucu so-
ruþturma izni
verilmiþse; kamu
çalýþanýna bu ka-
rara karþý itiraz
hakký da tanýn-
mýþtýr. 4483 Sa-
yýlý Yasa�nýn 9.
maddesine göre
bu itiraz; kararýn
tebliðinden itiba-
ren 10 gün için-
de, yetkili bölge
idare mahkeme-
sine yapýlýr. Böl-

ge idare mahkemesinin vereceði
karar kesindir.

4483 Sayýlý Yasa�nýn 15. mad-
desi, haksýz ve yersiz bir suçla-
maya maruz kalan ve bu neden-
le de bir soruþturmaya uðrayan
kamu çalýþanýnýn, bu gerçek an-
laþýldýktan (aklandýktan) sonra,
þikayetçiler hakkýnda ceza da-
vasý açýlmasý için savcýlýða baþ-
vurma ve gereðinde þikayetçiler
hakkýnda tazminat davasý açma
hakkýný da hükme baðlamýþtýr.

Diðer hukuki konularda oldu-
ðu gibi, bu yazýda elde aldýðýmýz
kapsamda bir suçlama ve bir i-
dari ön incelemeye maruz kalan
hekimlerimiz, her zaman oda-
mýza baþvurarak, hukuki danýþ-
manlýk hizmetinden bedelsiz ya-
rarlanabilirler.

Huzurlu bir çalýþma yaþamý
dileði ve saygýlarýmýzla�

Ankara Tabip Odasý (ATO) Ka-
dýn Komisyonu üyesi hekimler,
14 Mart Týp Haftasý etkinlikleri
kapsamýnda, acil servislerde he-
kime ve kadýna yönelik þiddete
dikkat çekmek amacýyla kamu
ve özel hastanelerin acil servis-
lerini dolaþtý.

8 Mart Dünya Emekçi Kadýn-
lar Günü�nde gerçekleþen �Acil-
lerde Kadýna Yönelik Þiddet Ça-
lýþmasý�nda, kadýna yönelik þid-
dete karþý hazýrlanan bildiri,

broþür ve yaka kokartlarý hekim
ile hastalara daðýtýldý. Ziyaret-
lerde hekimlere �kadýna yönelik
þiddet önlenebilir bir saðlýk so-
runudur� yazýlý kupa bardaklar
da hediye edildi.

ATO Kadýn Komisyonu üyesi
hekimlerin acil servis ziyaretle-
ri hasta ve hekimler tarafýndan
ilgi ile karþýlanýrken, yapýlan gö-
rüþmelerde þiddetin bir halk
saðlýðý sorunu olduðu vurgula-
narak, þiddete göz yumulmama-
sý ve sessiz kalýnmamasý çaðrý-
sýnda bulunuldu.

Ankaralý hekimler,
hekimlere ve saðlýk
çalýþanlarýna yöne-
lik þiddeti, 12-13-14
Mart günü yakalarý-
na taktýklarý siyah
kurdele ile protesto
etti.

Ankara Tabip Oda-
sý (ATO) üyesi he-
kimler, 14 Mart Týp
Haftasý etkinlikleri

çerçevesinde hasta-
neleri dolaþarak he-
kimler ile saðlýk ça-
lýþanlarýna siyah
kurdele daðýttý. Sað-
lýk çalýþanlarýna ve
hekimlere yönelik
son günlerde gide-
rek ar tan þiddete
dikkat çekmek ama-
cýyla kaleme alýnan
ve hastanelerde da-
ðýtýlan ATO imzalý
bildirilerde ise þid-

detin Türkiye�deki
adaletsizlik, eþitsiz-
lik ve bunlara baðlý
geliþen hoþgörüsüz-
lükten beslendiðine
dikkat çekildi. Bildi-
rilerde, Saðlýkta Dö-
nüþüm Programý�nýn
var olan eþitsizliði
daha da çoðaltarak
saðlýk çalýþanlarýna
yönelik þiddeti artýr-
dýðý ifade edildi.

Kadýn hekimlerden
�Þiddete göz 
yumma!� çaðrýsý

Hekim Postasý

Hukuk Komisyonu

Hekim Postasý

Þiddete karþý 
siyah kurdele

Görevlerinden kaynaklý 
suçlamalarda kamu çalýþanlarýnýn
yargýlanma usulü ve 
onlara tanýnmýþ güvenceler

haklarýmýzý biliyor muyuz?
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�Hekimlere ve saðlýk ça-
lýþanlarýna yönelik þiddet�
Ankara Tabip Odasý (ATO)
tarafýndan düzenlenen pa-
nelle tartýþýldý. 14 Mart
Týp Haftasý etkinlikleri
çerçevesinde Ankara Üni-
versitesi Týp Fakültesi�nde
gerçekleþen ve Gazi Üni-
versitesi�nden Psikiyatrist
Doç. Dr. Burhanettin Ka-
ya, Ankara Üniversitesi
Saðlýk Bilimleri Fakülte-
si�nden Yard. Doç. Dr. Gül-
süm Ançel ve ATO Halk
Saðlýðý Komisyonu�ndan
Dr. Aytuð Balcýoðlu�nun
konuþmacý olarak katýldýðý
panelde, ATO tarafýndan
hazýrlanan ve TBMM�deki
parti grup baþkanlarýna
da sunulan Þiddet Rapo-
ru�nun sonuçlarý da katý-
lýmcýlarla paylaþýldý. 

Hemþirelere yönelik
þiddet

�Hemþirelere yönelik
þiddet� konulu bir sunum
yapan Yard. Doç. Dr. Gül-
süm Ançel, þiddetin bir in-
sanlýk suçu olduðunu, in-
san haklarý ve halk saðlýðý
sorunu olan þiddet yüzün-
den milyonlarca insanýn
yaþamýný yitirdiðini söyle-
di.

Ançel�in verdiði bilgilere
göre sözel ya da fiziksel
þiddet hemþirelerin mesle-
ki uygulamalarý sýrasýnda
sýk karþýlaþtýklarý bir du-
rum ve artýk saðlýk çalý-
þanlarý tüm ünitelerde
þiddete maruz kalabiliyor.
Hemþirelere göre þiddetin
nedenleri ise þöyle: Hasta-
nede kalma sürecinde has-
ta ve yakýnlarýnýn yaþadýðý
bilgi eksikliði, toplumlar-
da þiddetin daha yaygýn-
laþmasý, hemþirelere yöne-
lik þiddetin kabullenilmiþ,
kanýksanmýþ olmasý, hasta
bakým ve tedavilerindeki
gecikmeler, hemþirelerin
öfke karþýsýnda baþetme
becerilerinin yetersiz ol-
masý, hemþirenin nöbette
tek baþýna kalmasý, iþ yü-
künün fazla olmasý ve ku-
rumun þiddete yönelik
yaptýrýmlarýnýn olmamasý.

Ançel�in verdiði bilgilere
göre þiddetin hemþireler
üzerinde uzun dönem et-
kileri ise üretkenlikte a-
zalma, hatalarda artýþ, iþ
memnuniyetinde azalma,
tükenme, gerginlik, ileti-
þim bozukluðu, iþe devam-
sýzlýkta, istifa oranýnda
artýþ ve psikosomatik has-

talýklar olarak görülüyor.
Þiddet karþýsýnda hemþire-
lerin çoðunun hiçbir þey
yapmadýðýný belirten An-
çel�in söylediðine göre
hemþireler en çok baðýr-
ma, tedaviyi ya da bakýmý
reddetme, çevreye zarar
verme vb. tepkilerle karþý-
laþýyor. Ançel�e göre þid-
deti önlemede yapýlmasý
gerekenler ise þunlar: Þid-
detin öncüllerinin belir-
lenmesi ve ele alýnmasý,
þiddet riskinin tanýmlan-
masý, kurumsal politikalar
ve þiddeti önleyici sistem
geliþtirme, yönetimin et-
kili ve objektif tutum gös-
termesi, hasta ile yakýnla-
rýnda þiddet ortaya çýkarý-
cý durumlarý belirleme ve
önlem alma, çalýþanlarýn
þiddetle baþetme konusun-
da beceri geliþtirmesi, þid-
dete uðrayan kiþinin ken-
dini ifade etmesi, þiddet
davranýþý gösteren hasta i-
çin yaptýrým uygulanmasý,
gerekirse þiddet gösteren
hasta yakýnýnýn ziyareti-
nin kýsýtlanmasý, hemþire-
lerin güvenli ortam yara-

týlmasýnda etkin rol alma-
sý ve güvenlik önlemleri-
nin alýnmasý.

Þiddet en çok acil
servislerde 

Doç. Dr. Burhanettin Ka-
ya ise sunumunda þidde-
tin nedenleri ve görülme
biçimleri konusunda bilgi
verdi. Tüm dünyada þid-
detin en sýk görüldüðü
meslek grubunun saðlýkçý-
lar olduðunu belirten Ka-
ya, þiddetin en sýk acil
servisler, psikiyatri klinik-
leri, devlet hastaneleri ve
saðlýk ocaklarýnda görül-
düðünü ifade etti. Gösteri-
len en sýk þiddet nedenle-
rini, uzun bekleme süresi,
gürültülü, kalabalýk ortam
ve hasta yakýnlarýnýn sý-
kýntýlarý olarak sýralayan
Kaya, þiddetin sadece has-
ta yakýnlarýndan gelmedi-
ðini çalýþma ortamýnýn ö-
zellikleri ile yanlýþ saðlýk
politikalarýnýn da þiddeti
tetiklediðini kaydetti.

Sunumunda, ATO tara-
fýndan hazýrlanan Þiddet
Raporu hakkýnda bilgi ve-
ren Dr. Aytuð Balcýoðlu ise
7 Þubat - 3 Mart 2008 ta-
rihleri arasýnda ATO tara-
fýndan 11 ayrý hastanede
gerçekleþtirilen forum
toplantýlarýnda çýkan so-
nuçlarý rapor haline getir-
diklerini belirterek top-
lantýlarda hekim ve saðlýk
çalýþanlarý ile þiddetin ne-
denlerini ve çözüm öneri-
lerini tartýþtýklarýný söyle-
di. 

ATO tarafýndan hazýrla-
nan Þiddet Raporu�na da
yansýyan hekim ve saðlýk
çalýþanlarýnýn þiddetin ne-
denlerine iliþkin görüþleri
ise þöyle: Saðlýk sistemi-
nin nasýl iþlediði bilinmi-
yor. 

Hastalarýn hangi durum-
da ve ne zaman hangi sað-
lýk kuruluþuna baþvurma-
larý gerektiðini bilmemesi-
nin þiddetin artýþýnda rolü
var. Saðlýk sistemindeki
aksaklýklar karþýsýnda
hasta ya da hasta yakýnla-
rý ilk muhatap gördükleri
hekime ve saðlýk çalýþan-
larýna þiddet uyguluyor.

Hekimliðin saygýnlýðý a-
zaldý. Ancak bunun nedeni
medyadan ziyade siyaset-
çilerin.

Týp eðitiminin niteliði de
önemli. Ýktidarýn hekimler
aleyhine yaptýðý açýklama-
lar da bizi hedef haline ge-
tiriyor.

Þiddet genel olarak arttý.
Kontrolsüz bir toplum ol-
duk. Baský mekanizmala-
rýnýn yoðun olduðu bir
toplumda yaþýyoruz. Ve
baský en zayýf olunan nok-
ta olan saðlýk alanýnda ko-
layca patlýyor, þiddet daha
görülür hale geliyor. Top-
lumun genelinde iletiþim
bozuk; þiddet kültürü var;
ahlaki çöküntü içindeyiz;
toplumsal bir çürüme ya-
þýyoruz. Þiddet bir suçtur.
Ülkemizde hukuk meka-
nizmasý çok yavaþ ilerli-
yor. Suçun cezasýz kalmasý
önemli bir sorun. Saðlýk
politikalarýndaki yanlýþ-
lýklar hekimin halkýn gö-
zündeki saygýnlýðýný zede-
ledi. Özel hastaneler kar
etmek uðruna gereksiz gi-
riþimlerde bulunuyorlar.
Hastaya yeterli ön hazýrlýk
yapýlmadan ameliyata alý-

yorlar; komplikasyon ola-
sýlýðý artýyor. Performans
uygulamasý ile birlikte ay-
ný iþi yapanlar arasýnda
farklý kazançlar saðlan-
masý birbirimizle olan iliþ-
kilerimizi zedeleyebiliyor. 

Performans uygulamala-
rý çalýþma barýþýný bozup
saðlýk çalýþanlarý arasýnda
þiddete yol açmaktadýr.
Saðlýk Bakanlýðý�nýn uygu-
ladýðý çalýþanlara yönelik
sürekli bir psikolojik þid-
det var. �SABÝM Þiddeti�
denebilecek bir olgu var.
Saðlýk hakkýndan çok has-
ta hakkýnýn ön plana çýk-
masý, konuyla ilgili yeterli
eðitim almamýþ kiþilerin
burada görev yapmasý,
gerçek dýþý þikayetler bile
olsa, gerekli araþtýrma bi-
le yapýlmadan cezai iþlem
yapýlmasý bizi zor durum-
da býrakýyor. Hasta hakla-
rý konuþuluyor ama he-
kimlerin ve saðlýk çalýþan-
larýnýn haklarýndan hiç
söz edilmiyor. Hastane i-
dareleri sorunlarýn çözü-
münde çalýþanlara destek
olmuyor.

Hastanelerin kalabalýk
olmasý, bekleme süresinin
uzun olmasý hasta ve ya-
kýnlarýnýn saldýrganlýðýný
artýrýyor. Kendimizi toplu-
ma çok iyi anlatamýyoruz.
Doktorlarýn bir eli yaðda
bir eli balda sanýlýyor. Ta-
bip odalarýna çok iþ düþü-
yor. Tabip odalarý özel

sektörde çalýþan hekimle-
rin gereksinimlerini ve
beklentilerini tam olarak
karþýlamýyor. TTB�nin bu
konuda bir lobi çalýþmasý
yapmadýðýna inanýyorum.
Bu çalýþma hemþireler,
saðlýk memurlarýnýn da
katýlacaðý bir ekip bütün-
selliðinde yapýlmalý.

Çözüm önerileri
Þiddeti önlemek için

profesyonel gruplar oluþ-
turulmalý. Milli Eðitim ve
Saðlýk Bakanlýðý ortak ça-
lýþma grubu oluþturarak
þiddete karþý politikalar ü-
retmeli. Þiddetin boyutu-
nu yansýtan çalýþmalar ya-
pýlýp bilimsel verilerle bu
durum ortaya koyulmalý.
Belki tabip odasý bu katký-
yý yapar. Tabip odalarý e-
ðitimin kalitesini arttýr-
masý için üniversitelere
baský uygulayabilir.

Medya kuruluþlarý týbbi
danýþmanlar çalýþtýrmalý,
haber yapmadan önce
bunlara sorulmalý.

Hekimler kendilerini
topluma daha iyi anlatma-
lý. Hastayla iyi iletiþim
kurmak ve ona güven ver-
mek çok önemli. Hastayý
sakinleþtirebilmek için
tecrübe çok önemli. Siste-
matik çalýþýlýrsa sorunlar
azalýr. Tabi güvenlik ön-
lemlerini de almak gereki-
yor. Hastane yönetimleri-
nin yeni uygulamalarla il-
gili bilgilendirme ve eði-
timler yapmasý gerekiyor.
Tüm saðlýk çalýþanlarýna
hastaya yaklaþým ve ileti-
þim dersleri verilmeli. Gü-
venlik personeli de eðitil-
meli. Halkýn saðlýk ile ilgi-
li bilincini arttýracak eði-
tim programlarý yapýlmalý.
Meslek odalarýna ve uz-
manlýk derneklerine çok
görev düþüyor. Mesleki e-
tik deðerlerin savunulma-
sý gerekiyor. Bu konuda
profesyonel çalýþýlmalý. A-
TO saðlýk çalýþaný hakký
bürosu oluþtursun. Saðlýk
Bakanlýðý�nda bizlerin de
arayabileceði bir telefon
numarasý olmalý. Çalýþtýðý-
mýz fiziksel ortam iyileþti-
rilsin.

Hekim Postasý ATO tarafýndan 
düzenlenen 
�Hekimlere ve 
saðlýk çalýþanlarýna
yönelik þiddet� 
konulu panelde
þiddetin bir insan
haklarý ve halk 
saðlýðý sorunu 
olduðu 
vurgulanarak, 
yanlýþ saðlýk 
politikalarýnýn 
þiddetin 
artmasýnda 
önemli bir etken
olduðu belirtildi.
Panelde, ATO 
tarafýndan 
hazýrlanan ve
TBMM�deki parti
grup baþkanlarýna
da sunulan Þiddet
Raporu�nun 
sonuçlarý da 
katýlýmcýlarla 
paylaþýldý.

Þiddet bir
halk 
saðlýðý 
sorunudur

Dr. Aytuð Balcýoðlu

Dr. Gülsüm Ançel

güncel



Hekimler, Türk Tabipleri
Birliði�nin (TTB) çaðrýsý ile
14 Mart Týp Bayramý�nda
hükümetin saðlýk politika-
larýný ve Sosyal Sigortalar
ve Genel Saðlýk Sigortasý
(SSGSS) Yasa Tasarýsý�ný
protesto etmek için yarým
gün iþ býraktý.

14 Mart Týp Bayra-
mý�nda tüm yurttaki dev-
let hastaneleri, saðlýk o-
caklarý, üniversite hasta-
neleri ve özel saðlýk ku-
rumlarýnda yarým gün bo-
yunca hizmet sunulmaz-
ken, baþta aciller olmak ü-
zere kadýn doðum ve ço-
cuk hastalýklarý klinikle-
rinde hizmet verilmeye
devam edildi.

TTB tarafýndan 14 Mart
Týp Haftasý nedeniyle sað-
lýk alanýnda yaþanan so-
runlara dikkat çekmek a-
macýyla yurt çapýnda ger-
çekleþtirilen �Beyaz Yürü-
yüþ� ve iþ býrakma eylemi-
ne Emek Platformu bile-
þenleri de destek verdi. 

Türkiye�nin dört bir ya-
nýnda iþçi ve emekçilerin
katýlýmý ile gerçekleþen
protesto eylemlerinin ar-
dýndan hükümet SSGSS
Yasa Tasarýsý ile ilgili geri
adým atarak yasayý yeni-
den gözden geçireceðini a-
çýkladý.

Ankara�da kitlesel
protesto

Hekimler ve saðlýk çalý-
þanlarý, SSGSS, Kamu Has-
tane Birlikleri Yasa Tasarý-
sý ve �Tam gün� uygula-
masý ile kendilerine yöne-
lik giderek artan þiddeti
protesto etmek amacýyla
Ankara�da, Numune Has-

tanesi önünde bir araya
geldi. Eyleme Emek Plat-
formu bileþenlerinden
KESK, TMMOB ve DÝSK�e
baðlý sendikalar da katýldý. 

�Saðlýk haktýr satýla-
maz�, �AKP saðlýða zararlý-
dýr�, �Yalancý Tayip, iþbir-
likçi AKP� sloganlarý ile
Saðlýk Bakanlýðý�na doðru
yürüyüþe geçen çalýþanlar
Abdi Ýpekçi Parký�nda mi-
ting gerçekleþtirdi.

TTB Ýkinci Baþkaný Si-
nan Adýyaman mitingde
yaptýðý konuþmada
AKP�nin uygulamalarýna
karþý tüm çalýþanlarýn bir-
lik olmasý çaðrýsýnda bulu-
nurken, KESK Genel Baþ-
kaný Ýsmail Hakký Tombul,
yasa tasarýsýnýn neden ol-
duðu hak gasplarýna deði-
nerek, �Biz sadece kendi-
miz için deðil, toplum için
çocuklarýmýz için mücade-
le ediyoruz� diye konuþtu.
TMMOB Genel Baþkaný
Mehmet Soðancý ise
AKP�nin SSGSS ile gelece-
ðimizi kararttýðýný ifade
etti. 

Hayat iki saat durdu
Uzun bir aradan sonra

yeniden toplanan ve 14
Mart�ta SSGSS Yasa Tasa-
rýsý�ný protesto etmek a-
macýyla iki saatlik iþ bý-
rakma kararý alan Emek
Platformu�nun çaðrýsýyla
yurt çapýnda saðlýk alanýn
yaný sýra ulaþým, temizlik
iþleri ve eðitim alanýnda
da hizmet verilmedi.

Emek Platformu�nun al-
dýðý karar gereðince ka-
muda çalýþan iþçiler ve
memurlar ile Emek Plat-
formu üyesi sendikalarýn
genel baþkanlarý Anka-
ra�da Baþkent Elektrik
A.Þ.�nin önünde toplandý.

14 Mart�ta
iþ býraktýk

Hekimler ve saðlýk çalýþanlarý 14 Mart Týp Bayramý�ný 
hükümetin saðlýk politikalarýný protesto ederek kutladý. 
TTB�nin çaðrýsýyla tüm yurttaki devlet hastaneleri, saðlýk 
ocaklarý, üniversite hastaneleri ve özel saðlýk kurumlarýnda 
yarým gün boyunca iþ býrakan hekimler, gerçekleþtirdikleri 
eylemlerde yanlýþ saðlýk politikalarýndan vazgeçilmesini ve
SSGSS Yasa Tasarýsý�nýn geri çekilmesini istedi.

14 Mart�ta
iþ býraktýk

Emek 
Platformu�nun aldýðý 
karar gereðince 
14 Mart�ta kamuda 
çalýþan iþçi ve 
memurlar da 
iþ býraktý. 
Emek Platformu�nun
çaðrýsýyla yurt 
çapýnda saðlýk alanýn 
yaný sýra ulaþým, 
temizlik iþleri ve 
eðitim alanýnda da 
hizmet verilmezken, 
hükümet SSGSS 
Yasa Tasarýsý ile ilgili 
geri adým atarak 
yasayý yeniden 
gözden 
geçireceðini 
açýkladý.

Hekim Postasý
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DÝSK, KESK, TMMOB,
Türk Tabipleri Birliði
(TTB) ve Türk Diþ Hekim-
leri Birliði (TDB), Sosyal
Sigortalar ve Genel Saðlýk
Sigortasý (SSGSS) Yasa Ta-
sarýsý ile ilgili hükümetin
saðlandýðýný iddia ettiði
�uzlaþma�ya karþý çýkarak
1 Nisan Salý günü yurt ge-
nelinde alanlara çýktý.

Polisten sert
müdahale

Ankara�da ise TBMM
Dikmen kapýsý önünde bir
araya gelmek üzere çeþitli
noktalarda toplanan iþçi
ve emekçiler polisin sert
müdahalesi ile karþýlaþtý.
Gruplarýn TBMM�ye yürü-
mek istemesi polis bari-
katlarý ile engellenirken,
sürdürdükleri direniþin
ardýndan Kýzýlay�da bir a-

raya gelen iþçi ve emekçi-
ler SSGSS Yasa Tasarýsý
geri çekilinceye kadar ey-
lemlerini sürdürmekte ka-
rarlý olduklarýný bir kez
daha dile getirdi.

Numune Hastanesi ve
Güvenpark�ta toplanan
gruplar polisin coplu sal-
dýrýsýyla karþýlaþýrken,
doðrudan TBMM Dikmen
kapýsý önünde toplanan
TTB üyesi hekimler ile po-
lisler arasýnda da arbede
yaþandý.

TBMM önünde �AKP ya-
saný al baþýna al�, �Baský-
lar bizi yýldýramaz�, �AKP
saðlýða zararlýdýr� slogan-
larý ile eþliðinde diðer
gruplarýn yanlarýna gele-
bilmesi için bekleyiþini
sürdüren topluluða DTP
ve CHP�li bazý milletvekil-
leri de destek verdi.

TBMM önündeki eylem-
de konuþan TTB Merkez

Konseyi Baþkaný Gençay
Gürsoy, TBMM�ye yürü-
mek isteyen iþçi ve emek-
çilerin engellenmesini ký-
nayarak Kýzýlay�a doðru
yürüyeceklerini söyledi.
Yürüyüþ polis tarafýndan
engellenmek istenince
TTB�li hekimler ile polis a-
rasýnda arbede çýktý. Bari-
katýn kaldýrýlmasý üzerine
grup, Akay Kavþaðý�nda
bekletilen DÝSK ve

TMMOB üyeleri ile bulu-
þabildi.

Buradaki barikatýn da a-
þýlmasýnýn ardýndan toplu-
luk, �Herkes için saðlýk
güvenli gelecek� yazýlý
pankartýnýn arkasýnda Ký-
zýlay�a doðru yürüyüþe
geçti ve Kýzýlay Meyda-
ný�ný trafiðe kapatan e-
mekçilere katýldý.

Panzerlerle ve çevik
kuvvet ekipleri ile meyda-

ný kuþatan polisin uyarýla-
rýna raðmen daðýlmayan
emekçilere seslenen DÝSK
Genel Baþkaný Süleyman
Çelebi, TTB Baþkaný Gen-
çay Gürsoy, KESK Genel
Baþkaný Ýsmail Hakký
Tombul ve TMMOB Baþ-
kaný Mehmet Soðancý yap-
týklarý konuþmalarda tasa-
rýnýn bu haliyle çýkmasýna
izin vermeyeceklerini söy-
lediler. 
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Hükümet sahte �uzlaþma havasý� estirerek, SSGSS Yasa Tasarýsý�ný Meclis Genel Kurulu�na taþýdý

SSGSS Yasa Tasarýsý�nýn geleceðimizi tehdit etmeyi sürdürdüðüne dikkat 
çeken, DÝSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB, tasarýnýn TBMM�de görüþüldüðü 
1 Nisan günü Türkiye genelinde iþ býrakarak alanlara çýktý. 
Ankara�da meclise yürümek üzere çeþitli noktalarda toplanan emekçiler 
polis saldýrýlarýyla karþýlaþtý. Sürdürdükleri direniþin ardýndan Kýzýlay�da
bir araya gelen iþçi ve emekçiler, SSGSS Yasa Tasarýsý geri çekilinceye kadar
eylemlerini sürdürmekte kararlý olduklarýný bir kez daha dile getirdi.

Hekim Postasý

SSGSS Meclis�te emekçiler alanlarda
Emek Platformu�nun Sosyal Güvenlik Reformu�na
karþý baþlattýðý eylemlerin ardýndan SSGSS Yasa
Tasarýsý�ný yeniden gözden geçireceðini açýklayan
hükümet, iþçiler için 9 bin güne çýkarýlan prim 
ödeme gün sayýsýný 7 bin 200�e düþürdü ama 
emeklilikte 65 yaþ düzenlemesindeki ýsrarýný 
sürdürdü. Yasa tasarýsý üzerine hükümetle Emek
Platformu�nun bir araya gelmesinin ardýndan 
�uzlaþma havasý� estirilse de iþçi ve emekçiler 
�Mütabakat yok, eyleme devam� dedi. 

SSGSS�de
ne 

deðiþti?
Emek Platfor-

mu�nun Sosyal Gü-
venlik Reformu�na
karþý baþlattýðý ey-
lemlerin ardýndan
SSGSS Yasa Tasarý-
sý�ný yeniden gözden
geçireceðini açýkla-
yan hükümet, SSK�lý-
lar için prim gün sa-
yýsý 9 binden 7 bin
200�e indirirken, Bað-
Kur ve Emekli Sandý-
ðý mensuplarý için pi-
rim gün sayýsý 9 bin
olarak kaldý. Maaþ
baðlama oraný halen
çalýþanlar için ilk 10
yýlda yüzde 2�den
yüzde 3�e yükseltildi.
Diþ protezlerine iliþ-
kin düzenlemede yaþ
sýnýrý kaldýrýldý. 18
yaþýný doldurmuþ ve
45 yaþýndan gün al-
mamýþ kiþilere protez
bedelinin yüzde
50�sini cepten ödeme-
yi öngören düzenle-
meden vazgeçildi. Ö-
te yandan hükümet
emeklilikte 65 yaþ
düzenlemesindeki ýs-
rarýný sürdürdü. E-
meklilik yaþý
2036�dan sonra kade-
meli olarak artacak.
Erkeklerde 2046�da,
kadýnlarda ise
2048�de 65�e çýkacak.
Emekli aylýklarýnýn
hesabýnda güncelle-
me katsayýsý yüzde
30 oranýnda yansýtý-
lacak. Gazeteciler, pi-
lotlar ve postacýlar
gibi bazý iþ kollarýnda
fiili hizmet zamlarý
kalkacak. Ayakta te-
davilerden 2 YTL�lik
katký payý alýnacak.
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Sosyal Güvenlik ve Ge-
nel Saðlýk Sigortasý Yasa
Tasarýsý (SSGSS) Ýstanbul
Kadýköy�de on binlerce ki-
þinin katýldýðý miting ile
protesto edildi. 14 Mart ve
1 Nisan iþ býrakma eylem-
lerinin ardýndan DÝSK,
KESK, Türk Tabipler Birli-
ði (TTB), TMMOB ve Tür-
kiye Diþ Hekimleri Birli-
ði�nin çaðrýsýyla 6 Nisan
günü Kadýköy Ýskele Mey-
daný�nda gerçekleþtirilen
mitinge çok sayýda kitle
örgütü, siyasi parti ve
SSGSS eylemlerinden des-
teðini çeken Türk-Ýþ�e
baðlý sendikalar katýldý.

Ankara Tabip Odasý (A-
TO) üyeleri ile týp öðrenci-
leri de eyleme katýlanlar
arasýndaydý.

Týp Öðrencileri Komisyo-
nu (TÖK) �Parasýz eðitim
parasýz saðlýk� yazýlý pan-
kart ile Haydarpaþa Nu-
mune Hastanesi önünde o-
luþturulan kortejdeki yeri-
ni alýrken, çeþitli illerden
pankartlarý ile eyleme ka-
týlan hekimler sýk sýk
�Saðlýk haktýr satýlamaz�,
�Sermayenin deðil, halkýn
hekimiyiz�, �AKP saðlýða
zararlýdýr� sloganlarý attý.

�Emekçilere kulak
verin�

Tasarýnýn geri çekilmesi-
nin istendiði mitingde,
birlikte mücadele ve genel

grev çaðrýsý yapýldý. TTB
Merkez Yürütme Kurulu
Üyesi Ali Çerkezoðlu, Her-
kese Saðlýk Güvenli Gele-

cek Platformu adýna yap-
týðý konuþmada hükümete
�Alanlarý dolduran on bin-
lerce emekçiye kulak ve-
rin, yasayý geri çekin� diye
seslendi. Çerkezoðlu þöyle
konuþtu: �Yasayý kozmetik
düzenlemelerle önümüze
koyup, bizim irademizi
sormadan yüzde 90 muta-
bakat ilan etmeleri hiçbir
þeye yaramýyor. Emekçile-
rin yüzde 100�ü olarak i-
lan ediyoruz ki; sizin ki-
minle ne üzerinden anlaþ-
týðýnýzý bilmiyoruz ama çý-
kartmakta olduðunuz ya-
sanýn yüzde 1�inde dahi
mutabýk deðiliz.�

�Þalter inerse bu iþ
biter�

TTB Baþkaný Gençay
Gürsoy ise konuþmasýnda
AKP�nin Anayasa�nýn sos-
yal devlet ilkesini deðiþtir-
meye çalýþtýrdýðýna dikkat
çekerek þunlarý söyledi:
�AKP Anayasa�yý çiðniyor.
Bu iþin tek yolu var; o da
genel grev genel direniþtir.
Þalter inerse bu iþ biter.�

Saðlýðýn meta haline ge-
tirildiðini ifade eden Gür-
soy, yapýlanýn reform deðil
yýkým olduðunu söyledi.

Eðitim-Sen Genel Baþka-
ný Alaaddin Dinçer de ta-
sarý geri çekilene kadar
mitinglerin ve eylemlerin
devam edeceðini bildirdi.

Ankara Tabip Odasý 
üyesi hekimler, 
talepleri ile 
alandaydý.

Týp Öðrencileri 
Komisyonu (TÖK) 
�Parasýz eðitim 
parasýz saðlýk� 
pankartýyla 
mitingdeki 
yerini aldý.

SSGSS�nin geri 
çekilmesi talebiyle 
Ýstanbul Kadýköy�de
on binlerce kiþinin 
katýlýmý ile miting 
gerçekleþtirildi. 
Ankara Tabip Odasý
(ATO) üyelerinin ve týp
öðrencilerinin de 
katýldýðý mitingde 
birlikte mücadele ve
genel grev çaðrýsý 
yapýldý. TTB Baþkaný
Gençay Gürsoy 
mitingde yaptýðý 
konuþmada, AKP�nin
Anayasa�nýn sosyal
devlet ilkesini 
deðiþtirmeye 
çalýþtýðýný söyledi.
Gürsoy þöyle 
konuþtu: �AKP 
Anayasa�yý çiðniyor.
Bu iþin tek yolu var; 
o da genel grev genel
direniþtir. Þalter 
inerse bu iþ biter.�

Kadýköy�de on binler SSGSS�yi
protesto etti

Hekim Postasý
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Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan,
SSGSS Yasa Tasarýsý�na karþý gerçekleþti-
rilen eylemlerden hoþnut olmadý. 14
Mart Týp Bayramý nedeniyle Gazi Üni-
versitesi�nde düzenlenen resmi törende
konuþan Baþbakan Erdoðan, çalýþanlarýn
iki saatlik iþ býrakma eyleminin �yasa dý-
þý� olduðunu iddia etti. 

Erdoðan, hükümet olarak hedeflerinin
her vatandaþa ihtiyacý ölçüsünde kaliteli,
etkin ve yaygýn saðlýk hizmeti sunmak
olduðunu öne sürerek, SSGSS ile kazanýl-
mýþ hiçbir hakka dokunulmayacaðý
iddasýnda bulundu.

14 Mart Týp Bayramý, Gazi Üniversite-
si�nde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan
ve Saðlýk Bakaný Recep Akdað�ýn katýlýmý
ile gerçekleþen törenle kutlandý. Ankara
Tabip Odasý Baþkaný Dr. Önder Okay ve
Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný
Prof. Dr. Ayþe Dursun�un da saðlýk politi-
kalarýný eleþtiren birer konuþma yaptýðý
törende konuþan Baþbakan Recep Tayyip
Erdoðan Emek Platformu�nun 2 saatlik iþ
býrakma eyleminin yasal olmadýðýný öne
sürerek, �Yasal olarak kesinlikle yasak.
Hukuken buna müsaade eden bir yasa
maddesi yok. Böyle bir þey yapýlamaz.
Hangi alanda olursa olsun yasal olmayan
uygulamayý yapan kurumlar ve kuruluþ-
lar, orada kendi insanýna zulmediyor.�
dedi. 

Erdoðan, Kamu Hastaneleri Birlikleri
Yasasý ile kamu hastanelerinin iflas ris-
kiyle karþýya karþýya býrakýldýðý yönün-
deki eleþtirilere de þu yanýtý verdi: �Bu
ülkenin imkanlarýný peþkeþ çekerseniz if-
lasa gidersiniz. Saðlýklý bir þekilde yere
saðlam basarsanýz bu ülke iflasa gitmez.
Düzenleme dönemindeyiz sýkýntýlar ola-

bilir. Bir yerden bir yere taþýnýrken, eþya-
yý bulmak kolay deðil. Saðlýkta dönüþüm
dönemini, baþarýyla atlatmak zorunda-
yýz. Onun için iktidar döneminde eðitim
ve saðlýkta dönüþüm baþlattýk.�

Ýki yýl aradan sonra resmi törene katý-
lan Saðlýk Bakaný Recep Akdað da saðlýk
çalýþanlarýnýn katýldýðý iþ býrakma eyle-
mini eleþtirerek, �Böyle teþebbüslerin as-
lýnda halk nezdinde izahý yok� diye ko-
nuþtu. Akdað, Tam Gün Yasasý ile ilgili
Maliye Bakanlýðý ile görüþme aþamasýnda
olduklarýný da belirterek, saðlýk çalýþan-
larýnýn özlük haklarý ve emeklilikleriyle
ile ilgili iyileþtirmeler yapýlacaðýný söyle-
di.

Baþbakan eylemi
�yasa dýþý� ilan etti

Baþbakan 
Recep Tayyip Erdoðan, 
çalýþanlarýn 
iki saatlik iþ 
býrakma eylemini 
yasa dýþý� olarak 
deðerlendirdi.

Hekim Postasý

Anayasa Mahkemesi ta-
rafýndan iptal edilmesinin
ardýndan yenilenen Saðlýk
Hizmetleri Temel Kanu-
nu�nda deðiþiklik yapýlma-
sý hakkýndaki kanun
TBMM Genel Kurulu�nda
kabul edildi.

Böylelikle eðitim ve a-
raþtýrma hastanelerinde
klinik þef ve þef yardýmcý-
lýðýna Saðlýk Bakanlýðý�nca
atama yapýlmasýnýn yani
kadrolaþmanýn önü açýl-
mýþ oldu.  

Yasa�ya göre Saðlýk Ba-
kanlýðý klinik þef ve þef
yardýmcýlýklarý ile baþasis-
tan ve asistan kadrolarýna
açýktan atama izni aran-
maksýzýn atama yapýlabi-
lecek. 

Türk Tabipleri Birliði
(TTB) tarafýndan yapýlan
basýn açýklamasýnda ise
Cumhurbaþkaný Abdullah
Gül�den eðitim hastanele-
rinde siyasi kadrolaþmaya
ve büyük tahribata yol a-
çacak kanunu onaylama-
masý istendi.   

Türkiye�de uzman he-
kimlerin yaklaþýk yarýsý-
nýn Saðlýk Bakanlýðý�na
baðlý eðitim ve araþtýrma
hastanelerinde eðitim gör-
düðünün belirtildiði açýk-
lamada, �Klinik þef ve þef
yardýmcýlarý kadrolarýna,

objektif bilimsel ölçütlere
uygun, adil ve hekimler a-
rasýnda ayrýmcýlýða yol aç-
mayan bir yöntemle ata-
ma yapýlmasý zorunludur�
denildi. 

Yasaya karþý hile
Söz konusu kanun ile

Saðlýk Bakaný�na kendisi-
ne baðlý eðitim hastanele-
rindeki klinik þef ve þef
yardýmcýlýklarý kadrolarý-
na sýnavsýz ve kritersiz o-
larak tamamen siyasi ta-
sarrufunu kullanarak ata-
ma yetkisi verdiðine iþaret
edilen açýklamada þu ifa-
delere yer verildi : �Saðlýk
Bakaný, bu yetkiye daya-
narak 500�e yakýn þef ve
þef yardýmcýsýný belirleye-
bilecek ve böylece Cum-
huriyet tarihinin en büyük
kadrolaþma giriþimlerin-
den biri gerçekleþecektir.
Benzer bir kanun geçtiði-
miz dönemde de
TBMM�de kabul edilmiþ
ve daha sonra Anayasa
Mahkemesi tarafýndan yü-
rürlüðü durdurulmuþtur.
Ancak yürürlük durdurma
kararýnýn Resmi Gazete�de
yayýmlanmasýna kadar ge-
çen sürede 176 hukuk dýþý
atama yapýlmýþtýr. Daha
sonra açýlan davalarda i-
dare mahkemeleri bu ata-
malar için de yürütmeyi
durdurma ve iptal karar-
larý vermiþtir. Bu durum-

da Saðlýk Bakanlýðý�nýn
yapmasý gereken yargý ka-
rarlarýný uygulamak ve A-
nayasa Mahkemesi tara-
fýndan yürürlüðü durdu-
rulmuþ olan 5413 yasaya
dayanýlarak yapýlan þef ve
þef yardýmcýlarýný bu gö-
revlerinden almaktýr.

Saðlýk Bakanlýðý ise yar-
gý kararlarýný uygulamak
yerine 5478 Sayýlý Kanun�a
konulan bir geçici madde
ile atamalarý iptal edilen
kadrolarýn görevlerine de-
vam etmelerini saðlamaya
çalýþmaktadýr. Böylece ya-
saya karþý hile yapýlarak,
Anayasa Mahkemesi ve i-
dari mahkemelerin verdiði
kararlar yasama erki kul-
lanýlarak ortadan kaldýrýl-
maya çalýþýlmaktadýr.

Bu durum; Anayasa�nýn
2. maddesinde yer alan
Türkiye Cumhuriyeti�nin
adalet anlayýþý içinde bir
hukuk devleti olduðu nite-
liðine, 10. maddesindeki
devletin bütün organlarý-
nýn eþitlik ilkesine uygun
davranma yükümlülüðü-
ne, 11. maddesindeki Ana-
yasanýn baðlayýcýlýðý ve
üstünlüðü ilkesine, 138.
maddesindeki yargý karar-
larýnýn yerine getirilme zo-
runluluðuna, 153. madde-
sindeki Anayasa Mahke-
mesi kararlarýnýn devletin
bütün organlarýný baðlayý-
cýlýðý ilkesine aykýrýdýr.�

Samsun Tabip Odasý Baþkaný Cem Þahan�ýn ar-
dýndan Ýstanbul Tabip Odasý Genel Sekreteri Hü-
seyin Demirdizen de sürgün edilmek istendi.

Ýstanbul Tabip Odasý yöneticileri AKP�nin hukuk
anlayýþýný simgeleyen Ýl Saðlýk Müdürü�nün uygu-
lamalarýný teþhir etmek ve idareci tutumunu pro-
testo etmek üzereyken, sürgün kararý geri alýndý.

Ýstanbul Tabip Odasý�nda 70 kitle örgütü ve
meslek odasý temsilcisi Hüseyin Demirdizen hak-
kýnda verilen sürgün kararýný basýn toplantýsýyla
protesto edecekti ki kararýn geri çekildiði bilgisi
geldi.

Haydarpaþa Numune Hastanesi�nde görev ya-
pan Demirdizen, Ýstanbul�un en ücra köþesindeki
Sultanbeyli Devlet Hastanesi�ne sürgün edilmek
istenmiþti. Yapýlan basýn toplantýsýnda konuþan
Demirdizen, Ýstanbul�da 30 bin hekim dururken,
onlarýn en üst düzey temsilcisi olan kiþiyi isteði
dýþýnda görevlendirmenin adýnýn açýkça sürgün

olduðunu belirtti. �Bunun nedeni yürüttüðümüz
mücadele, karþý çýktýðýmýz yasalar ve yaklaþan o-
da seçimleri öncesinde yönetime aday olacak kiþi-
leri korkutmaktýr� diyen Demirdizen, sözlerini
þöyle sürdürdü: �Saðlýk Bakaný 1-2 gün içerisinde
bu sorunu çözeceðini söyledi. Ancak aradan 5 gün
geçtikten sonra, basýn açýklamasýna dakikalar ka-
la sürgün kararýný geri aldýrdý. Ýsmimi tanýyama-
dýklarý için, �ihtiyaçtan� baþka bir yerde görevlen-
dirildiðimi söylediler. Ýstanbul�un en büyük mes-
lek örgütünün yöneticisini �tanýyamayarak� ata-
mak kadar komik bir açýklama olamaz.� 

Demirdizen, hekimlerin kendi odalarýna ilgisiz
kalmalarýna neden olacak bu sürgünün geri alýn-
mýþ olmasýndan dolayý sevinçli olduklarýný dile
getirdi.

Öte yandan, Samsun Tabip Odasý Baþkaný Cem
Þahan�ýn sürgün kararý da TTB�nin giriþimi ve
Samsun�daki kitle örgütlerinin tepkisiyle geri a-
lýndý.

ATO�dan kýnama
Ankara Tabip Odasý (ATO) tarafýndan sürgün gi-

riþimlerine yönelik yapýlan açýklamada ise 
�Hekimlere ve hekim örgütüne karþý bu derece

hürmetsiz ve kindar davranýþlarý kýnýyoruz� de-
nildi.

Danýþtay 5 ve 13. daireleri or-
taklaþa verdikleri kararla, 2004
yýlýnda Denizli Devlet Hastane-
si�nde, 5 doktor 7 saðlýk perso-
neli hizmetini taþeron aracýlýðý
ile satýn almak için açýlan ihale
ile bu ihalenin teknik þartname-
sini hukuka aykýrý bularak iptal
etti.

TTB Hukuk Bürosu�ndan edi-
nilen bilgiye göre kararýn gerek-
çesinde; bu iþlemlerin dayanaðý
olan kanun hükmünün Anaya-
saya aykýrý olduðu savýnýn Ana-
yasa Mahkemesi�nce yerinde gö-
rülmediði, ancak bu kanun hük-
mü ve kanun hükmüne dayaný-
larak yapýlan ve yapýlacak olan
bireysel iþlemlerin �lüzum� un-
surunun gerçekleþip gerçekleþ-
mediði ve bu konuda kullanýlan
takdir yetkisinin kamu yararý ve

hizmet gereklerine uygun olarak
kullanýlýp kullanýlmadýðý yönün-
den, her bir iþlem bazýnda her
aþamada denetlenebileceði be-
lirtildi.

Danýþtay 5 ve 13. daireleri, i-
haleye konu olan hekim ve sað-
lýk personeli hizmetinin satýn a-
lýnmasýnýn hangi gereklilikten
doðduðu açýk olarak ortaya ko-
nulamadýðý, soyut ihtiyaçtan
söz edildiði, hatta Saðlýk Bakan-
lýðý�nýn bir genelgesin de �mer-
kezi planlama çerçevesinde is-
tihdam politikalarý oluþturuldu-
ðu, hekimlerin hizmetlerinin sa-
týn alma yolu ile gördürülmesi
halinde merkezi planlamada ak-
sama olacaðýnýn� belirtildiði bu
nedenle de tabip ve uzman ta-
biplik ihalelerinde �lüzum� un-
surunun gerçekleþmediðinin or-
taya konulduðu sonucuna vara-
rak iþlemi iptal etti.

Hekimlerin 
taþeronlaþtýrýlmasý 

hukuka aykýrý bulundu

Eðitim hastanelerinde 
kadrolaþmanýn önü açýldý
Eðitim hastanelerinde siyasi kadrolaþmaya ve büyük tahribata yol açacak,
klinik þef ve þef yardýmcýlýðýna Saðlýk Bakanlýðý�nca atama yapýlmasýný 
öngören kanun TBMM Genel Kurulu�nda kabul edildi.

Hekim Postasý

Oda yöneticilerine sürgün giriþimi
Samsun Tabip Odasý Baþkaný Cem Þahan ve
Ýstanbul Tabip Odasý Genel Sekreteri 
Hüseyin Demirdizen�in  sürgün kararý
TTB�nin giriþimi ve kitle  örgütlerinin 
tepkileri ile geri alýndý.

Hekim Postasý

Hekim Postasý

güncel
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Prof. Dr. Rýdvan Ege, mesleki
yaþamý boyunca sayýsýz baþarýya
imza atan, gerek yazdýðý kitaplar,
gerekse týp biliminin geliþmesine
yönelik sürdürdüðü çalýþmalarla
tüm hekimlerin yol göstericisi o-
lan bir hekim. 

Ýstanbul Týp Fakültesi ve Gazi
Üniversitesi�nin kurucularý ara-
sýnda yer alan ve son olarak Ufuk
Üniversitesi�ni kuran 1925 Deniz-
li doðumlu Rýdvan Ege ile tadýna
doyulmayan bir sohbet gerçekleþ-
tirdik. 

1948 yýlýnda Ýstanbul Týp Fa-
kültesi�ni bitiren Rýdvan Ege�nin
týbbiyeye yönelmesine vesile olan
kiþi ise babasýnýn çok yakýn bir
arkadaþý olan Haydar bey. Elinde
çantasý kapý kapý dolaþan ve has-
talarýný muayene eden Haydar
bey�e olan hayranlýðý O�nun he-
kimlik mesleðine sempati duyma-
sýný saðlamýþ. Ýþte o zaman Hay-
dar bey gibi hekim olmaya karar
vermiþ.

Kendini mesleðine adayan Rýd-
van Ege baþarýlý bir öðrencilik ha-
yatý olduðunu söylüyor. Yaz tatil-
lerini bile hastanelerde çalýþarak
geçiren Rýdvan Ege, Ýstanbul Týp
Fakültesi�nden mezun olur olmaz
Erzincan�da görev yapmýþ. 

Ankara GATA�da Genel Cerrahi
ihtisasýný tamamlayan Rýdvan E-
ge, Columbia Üniversitesi�nde Or-
topedi ve Travmatoloji uzmanlýk
eðitimi aldý. Ortopedi ve Çocuk
Cerrahisi ile Travmatoloji uzman-
lýklarýný da tamamlayan Rýdvan
Ege, Gülhane Ortopedi ve Trav-
matoloji Kliniði�ni kurdu ve ayný
zamanda Ankara Üniversitesi Týp
Fakültesi�nde çalýþtý.

Harvard ve Columbia Üniversi-
tesi�nde El Cerrahisi üzerine a-
raþtýrmalar yapan Ege, Ankara
Týp Fakültesi Dekanlýðý, Ankara
ve Gazi Üniversiteleri Senato Ü-
yeliði Ankara Antalya, Gazi Týp
Fakülteleri Ortopedi ve Travma-
toloji AB Dalý Baþkanlýðý, Birleþ-
miþ Milletler 1981 Sakatlar Yýlý
Teknik Direktörlüðü, Dünya Sað-
lýk Teþkilatý Danýþmanlýðý ve Sað-
lýk Bakanlýðý Danýþmanlýðý gibi
birçok kurumda da görev yaptý.

Türk El Cerrahisi Derneði, Türk
Modern Cerrahi Araþtýrma ve E-
ðitim Derneði�nin kurucularý ara-
sýnda da yer alan Ege, Türkiye
Trafik Kazalarý Yardým Vakfý Baþ-
kanlýðý�ný da yürüttü.

�Polisin düdüðü ile trafik
olmaz�

Türkiye�de trafik ile ilgili temel
bir otorite olmadýðýndan yakýnan
Ege, �Polisin düdüðü ile trafik ol-
maz� diyor.  Bu alanda bir ihtisa-
sýn önemli olduðunun altýný çizen
Ege, uzun uðraþlardan sonra ilko-
kullarda zorunlu trafik dersini
koydurabildiðini söylüyor. 

Rýdvan Ege�nin genç hekimlere
önerisi ise þu: �Daima, dürüstçe,
paylaþmasýný bilerek, sevecen o-
larak ve dünya ile ülke sorunlarý-
ný dikkate alarak yolunuzda iler-
leyin. Türk hekimi çok fedakar-
dýr, yürekli insanlardýr. Fakat yö-
neticilerimiz genç hekimlere ye-
terince sahip çýkmýyor, ülkeye ya-
rarlý olmalarýný saðlayamýyor.
Türk toplumunda kolektif çalýþ-
ma duygusu yoktur. Sosyal ve
kültürel kaynaþmaya yardým e-
den bir geleneðimiz yok, bunlarý
saðlamamýz lazým.�

Ýstanbul Týp Fakültesi ve
Gazi Üniversitesi�nin 
kurucularý arasýnda 
yer alan ve son olarak 
Ufuk Üniversitesi�ni 
kuran Prof. Dr. Rýdvan 
Ege, gerek yazdýðý 
kitaplar, gerekse týp 
biliminin geliþmesine 
yönelik sürdürdüðü 
çalýþmalar ile yolumuzu
aydýnlatmaya devam 
ediyor.

Serdal Kanuncu

Rýdvan Ege�yi 
Ufuk Üniversitesi�ndeki 
makamýnda ziyaret 
etmiþtik� Yüzlerce ama 
yüzlerce anýsý olan 
Rýdvan Ege�nin 
çalýþma odasý ise 
týpký bir müzeyi
andýrýyor� Aldýðý 
ödüllerden, plaketlerden, 
hekimliðini yaptýðý 
Türkiye�nin önemli 
siyaset adamlarý ile 
çektirdiði fotoðraflardan, 
kaleme aldýðý onlarca 
kitaba kadar her þey ama 
her þey bu odada 
saklý. Size önerimiz, 
gidin ve bu �müze�yi 
görün�

söyleþi
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dünya

Yüzbinlerce kiþinin ölümüne,
sakat ve evsiz kalmasýna neden
olan ABD�nin 20 Mart 2003�te
baþlattýðý Irak iþgalin üzerinden
5 yýl geçti. 

Kimi kaynaklara göre 1 milyo-
na yakýn sivilin ölümüne neden
olan iþgalin faturasý ise bir hayli
aðýr. Irak�ta 8 milyon kiþi hayat-
ta kalabilmek için acil yardýma
muhtaç ve her 10 Iraklýdan dör-
dü günde bir dolardan daha az
parayla geçinmek zorunda.

Ülkedeki milyonlarca kiþi hala
temiz su ve týbbi bakýmdan yok-
sun. Saðlýk sisteminin durumu i-
se her zamankinden daha kötü.
Yoksulluk, elektriksizlik, susuz-
luk, gýdasýzlýk ve ilaçsýzlýk her
gün çok sayýda insanýn hayatýný
tehdit ediyor.

Irak�ta yaþam mücadelesi ve-
ren halk, Irak�tan ayrýlmanýn
yollarýný arýyor. BM Mülteciler
Yüksek Komiserliði�nin 2007 yýlý
raporuna göre AB ülkelerine ilti-
ca baþvurusunda bulunan Iraklý-
larýn sayýsý önceki yýllara göre 2
kat arttý.

Avrupa ülkelerine 2007 yýlýnda
38 bin 286 Iraklý iltica baþvuru-
sunda bulundu. Iraklý mültecile-
rin iltica etmeyi düþündüðü ül-
keler arasýnda Türkiye, 4. sýrada
bulunuyor. 

ABD�de savaþ karþýtý
gösteriler 

Yaklaþýk 4 bin Amerikan aske-
rinin ölmesine neden olan iþga-
lin yýl dönümünde ABD savaþ
karþýtý gösterilere sahne oldu. A-
A�nýn haberine göre Baþkent
Washington�da, protesto eylemi
yapan Amerikalýlar ABD Baþkaný
George W. Bush ve Baþkan Yar-
dýmcýsý Dick Cheney aleyhine
sloganlar attý. Eylemcilerin sa-
vaþýn maliyetini vurgulamak i-
çin ABD vergi toplama kurumu
IRS�nin giriþlerini kapama teþeb-
büsü üzerine polis 32 kiþiyi tu-
tukladý. San Francisco�da ise iþ
merkezi olan bir caddede, izinsiz
mülke girme, tutuklamaya karþý
koyma ve trafiði engelleme gibi
çeþitli suçlardan 143 kiþi tutuk-
landý. 

New York�ta, �Granny Barýþ
Tugayý�na üye 30 kiþilik bir grup
Times Square meydanýnda top-
landý ve el ele tutuþarak askerle-
rin eve dönmesi çaðrýsýnda bu-

lundu.
Boston da ise polis, vahþice öl-

dürülmüþ Iraklý siviller, yasta
bir Iraklý ile bir Amerikalý ve öl-
dürülmüþ bir Amerikalý asker ký-
lýðýna girerek askere kayýt mer-
kezinin giriþine yatan 5 kiþiyi
tutukladý.

Dünya Doktorlarý Örgütü:
�Irak�ta saðlýk dramatik�

Dünya Doktorlarý Örgütü, I-
rak�ta saðlýk alanýndaki durumu
�dramatik� olarak nitelendirdi.
Dünya Doktorlarý Örgütü tara-
fýndan hazýrlanan rapora göre I-
raklý çocuklarýn yüzde 28�i kötü

besleniyor, yüzde 10�u ise kronik
hastalýklara boðuþuyor. Kentler-
de kadýnlarýn yüzde 30�u, kýrsal
kesimde ise yüzde 40�ý týbbi yar-
dým olmadan doðum yapýyor. 

2 bin doktor öldürüldü
Saðlýk kurumlarýnýn araç-gereç

ve nitelikli elemandan yoksun
olduðunun belirtildiði rapora gö-
re Irak�ta sosyal konumlarý ne-
deniyle týp personelini sýk sýk
tehdit ediliyor, baskýlara maruz
kalýyor, kaçýrýlýyor ve hatta öl-
dürülüyor.

Raporda, 2003�te 34 bin dokto-
run yarýsýnýn ülkeyi terk ettiði-
ne, 2003�ten bu yana 2 bin dok-
torun öldürüldüðüne ve 250
doktorun kaçýrýldýðýna iliþkin I-
rak Týp Derneði�nin verilerine de
yer veriliyor.

Antidepresan
kullanýmýnda artýþ 

Rapora göre muayene edilen
hastalarýn yüzde 20�sinin psiko-
lojik sorunlarý var ve depresyon
ilacý Valium bugün Irak�ta en
fazla kullanýlan ilaç haline gel-
miþ.

Irak�ta sadece iki psikiyatri
hastanesi olduðu kaydedilen ra-
porda, bu hastanelerin de Bað-
dat�ta bulunduðu ve bunlarda
sadece yetiþkinlerin kalabildiði,
ülkede psikiyatr sayýsýnýn yal-
nýzca 91 olduðu belirtiliyor.

Yaklaþýk 1 milyon sivilin 
ölümüne neden olan
ABD�nin Irak�ý iþgalin 
üzerinden 5 yýl geçti. 
Yoksulluk, susuzluk, 
gýdasýzlýk ve ilaçsýzlýk 
Irak�ta çok sayýda insanýn
hayatýný tehdit ediyor. 
Irak�ta 2003�ten bu yana ise
2 bin doktor öldürüldü, 
250 doktor
kaçýrýldý.

Hekim Postasý

Ýþgalin beþinci yýlýnda Irak�

Baþkent Washington�da, protesto eylemi yapan Amerikalýlar
ABD Baþkaný George W. Bush ve Baþkan Yardýmcýsý 

Dick Cheney aleyhine sloganlar attý.
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Ankara Tabip Odasý
(ATO) seçimlerine sayýlý
günler kaldý. ATO Yönetim
Kurulu Baþkaný Önder O-
kay ile geçtiðimiz iki yýlý
deðerlendirdiðimiz bir rö-
portaj gerçekleþtirdik. O-
kay, görevde bulunduklarý
süre içinde iyi hekimlik
deðerlerine sahip çýkmaya
çalýþtýklarýný belirtti.

Saðlýðýn piyasalaþtýrýldý-
ðý, sosyal güvenlik hakký-
nýn daraltýlmaya çalýþýldý-
ðý bir dönem yaþandýðýný
ifade eden Okay, yaþanýlan
sorunlara saðlýk alanýn-
dan yola çýkarak son dere-
ce kararlý ve net bir þekil-
de tavýr aldýklarýný ve
doðrular geliþtirdiklerini
söyledi.

-  AAnnkkaarraa  TTaabbiipp  OOddaassýý  oo-
llaarraakk  yyöönneettiimmddee  oolldduuððuu-
nnuuzz  22000066-22000088  ddöönneemmiinnee
iilliiþþkkiinn  nnaassýýll  bbiirr  ddeeððeerrlleenn-
ddiirrmmee  yyaappaabbiilliirrssiinniizz??

Ülke gündeminin olduk-
ça hareketli olduðu bir dö-
nem geçirdik, geçirmeye
de devam ediyoruz. Ayný
hareketlilik kendi alaný-
mýzda, yani saðlýk alanýn-
da da sürüyor. Yine Anka-
ra saðlýk ortamýnda da ol-
dukça hareketli günler ya-
þanýyor. Genel Saðlýk Si-
gortasý ve Sosyal Güvenlik
Reformu her kesimi ilgi-
lendiren önemli sorunla-
rýn baþýnda geliyor. Saðlýk
alanýndaki hizmetleri dü-
zenleme giriþimleri ile
Saðlýk Bakanlýðý�nýn eði-
tim hastanelerinde yürüt-
tüðü kadrolaþma çalýþma-
larý vb. sorunlar ise biz
hekimlerin gündemi açý-
sýndan önemli bir yer teþ-
kil ediyor. Yani, 2006-
2008 yýllarý arasý ülkenin

t o p -
lumsal çal-
kantýlarla sarsýl-
dýðý, saðlýk ala-
nýnýn da kendi
dinamikleri dý-
þýnda iktidar ta-
rafýndan yasalar,
yönetmelikler ve
genelgelerle kaotik bir or-
tama itildiði bir dönem ol-
du. Bütün bunlar neo-li-
beralizmin kendi mantýðý
içinde birbiriyle çeliþme-
yen uygulamalar aslýnda.
Saðlýðýn piyasalaþtýrýldýðý,
sosyal güvenlik hakkýnýn
daraltýlmaya çalýþýldýðý bir
dönem yaþýyoruz. 

Öte yandan, ülkede de-
mokrasi sorunu devam e-
diyor. Demokratikleþme
eksikliði kutuplaþmalara
neden oluyor ve aþýrý uçla-
rý besliyor. Biz bu durum-
da, saðlýk hakkýný ve sos-
yal güvenlik hakkýný diðer
meslek örgütleri ve emek
cephesiyle birlikte halký-
mýza ve meslektaþlarýmýza
anlatmaya, halkýn bu nok-
tadaki tepkisini görünür
kýlmaya çalýþtýk.

Yine bu dönemde þehrin
hekimlerini temsil eden
bir örgüt olarak yaþadýðý-
mýz kentin sorunlarýna i-
liþkin, þüphesiz yine sað-
lýk alanýndan yola çýkarak
söz söyledik, öneriler ge-
liþtirdik, duyarlýlýk yarat-
maya çalýþtýk.

Hem Sosyal Güvenlik
Reformu�na, hem ülkenin
demokrat ik leþmes ine ,
hem saðlýk hakký gaspýna
hem meslektaþlarýmýzýn
hem de kendi kentimizin

sorunlarýna ATO olarak
son derece kararlý ve net
bir þekilde, kendi mesleði-
mizin içinden doðrular ge-
liþtirdik, yer tuttuk tavýr
aldýk. 

-  BBuu  ddöönneemm  nnaassýýll  aaççýýkk-
llaannmmaallýý??

Bu dönem, biraz karþý-
mýza çýkarýlan gündemle,
bu gündemlere karþý geliþ-
tirdiðimiz tavýrlarla açýk-
lanmalý. Bu dönem, bizim
bu gündemleri ele alma ve
iþleme pratiðimiz ile, bi-
raz kimlerle yan yana du-
rarak bu iþleri yaptýðýmýz-
la açýklanmalý. 

Örneðin; yandal eðitimi
ile ilgili taraflarý ATO�da
bir araya getiren, çözüm
önerileri sunan ve çözümü
bütün taraflara kabul etti-
ren bir çalýþma yaptýk.
Yandal sýnavýnýn ar týk
ÖSYM tarafýndan yapýl-
masý bizim faaliyetlerimi-
zin sonucudur. 

Meslektaþlarýmýzýn her
türlü öznel sorunlarýna i-
liþkin, (geçici görevlendir-
meler gibi) duyarlýlýklar
geliþtirdik. Her hangi bir
hekimin en küçük talebine
cevap veren, hastanelerde
birimler kuran, bilimsel
sempozyumlar düzenle-
yen, ayný zamanda Dik-
men vadisindeki Keçiö-

ren�deki insanlarýn sorun-
larý ile ilgili toplantýlara
katýlan, mahallelerde ve
kahvelerde, saðlýða iliþkin
halký bilgilendiren bir pra-
tik sürecimiz oldu.

Bir yandan, týp eðitimine
iliþkin söz söyledik, bir
yandan meslekte 40-50 yý-
lýný dolduran hekimlerimi-
zin meslekteki geçmiþleri-
ni görünür kýlmak için ö-
düller verdik, bir yandan
eðitim hastanelerinde ku-
rultaylar düzenledik. Mes-
lektaþlarýmýzý geçici gö-
revlendirmelerle gittiði
yerlerde ziyaret ettik, on-
larýn her türlü hukuki ge-
reksinimleri için yardýmcý
olduk. Saðlýk ocaklarýna,
bulunduðu yerin halký ile
sahip çýktýk. 

-  ÝÝþþttee  bbuu  bbaahhsseettttiiððiinniizz
nnookkttaaddaa  ttaabbiipp  ooddaallaarrýýnnaa
ddüüþþeenn  ggöörreevvlleerr  nneelleerrddiirr??
TTaabbiipp  ooddaallaarrýý  nneelleerr  yyaappaarr,,
nneelleerr  yyaappmmaallýý??

Tabip odalarý hekimleri
temsil eden bir örgüttür.
Hekimlerin bu topluma
bakýþýnýn bir temsilcisi,
ayný zamanda hekimlerin
kendi ortamlarýna bakýþý-
nýn da temsilcisi olmak
zorundadýr. Dolayýsýyla
bir hekimi bir aydýn ola-
rak neler ilgilendirmeli ise
tabip odalarýný bu ilgilen-

dirmelidir. Tabip odalarý
hekimlerle, hastalarla, di-
ðer meslek örgütleri ve e-
mek cephesi ile birlikte
var olaný görünür kýlmalý,
kamuoyuna yansýtmalýdýr.
Hekimlerle bire bir temas
halinde olup, olaylarý bü-
tüncül bir þekilde ele al-
malý, hem meslektaþlarýna
hem topluma dönük bir
yerden faaliyet yürütmeli-
dir.

-  BBiirr  ssoonnrraakkii  ddöönneemmee  ii-
lliiþþkkiinn  nneelleerr  ssööyylleeyyeebbiilliirrssii-
nniizz??

Bu dönem bir önceki dö-
nemden daha güllük gülis-
tanlýk olmayacak. Biz Çað-
daþ Hekimler Grubu olarak
geçmiþimizin birikimi ve
deneyimine yaslanýyoruz.
Çaðdaþ hekimler olarak
büyük bir deneyim, biri-
kim var ve bu birikimle ta-
výr aldýk, söz söyledik.

Önümüzdeki dönem ta-
bip odasý seçimlerinde
meslektaþlarýmýz oy verir-
ken bütün bu birikim ve
deneyimleri göz önüne ala-
caktýr diye düþünüyorum.
Önümüzdeki dönemde de,
ayrýntýlarý bütüne baðla-
yan ve her ayrýntýyý daha
da detaylandýran bir faali-
yet yürütülmeli. Biz çað-
daþ hekimler olarak iyi he-

kimlik deðerleri dediðimiz
deðerlere sahip çýktýk, sa-
hip çýkmaya devam edece-
ðiz. Bizim söylediklerimiz
toplumun çoðunluðu tara-
fýndan kabul gördü.

�Saðlýk bir haktýr ve me-
ta haline getirilemez� de-
dik, buna karþý kim ne di-
yebilir? Aðýr ama haklý e-
leþtirilerimiz zaman za-
man ATO yönetimine aday
olan diðer gruplar tarafýn-
dan çarpýtýlmak istendi.
Baþka bir örnek verirsek,
Ankara Büyükþehir Beledi-
yesi eleþtirilerimize ta-
hammül edemedi ama bi-
zim bilimsel verilerimizin
karþýsýnda da duramadý. 

Biz doðru bildiklerimizi
söylemeye devam edeceðiz.
Eksiklerimiz, yapamadýk-
larýmýz elbette ki vardýr.
Meslektaþlarýmýz þunu bil-
meli: Mesleðimizin top-
lumdaki onuruna layýk bir
yerden faaliyet yürüttük
ve saðlýðý idare edenler,
Çaðdaþ Hekimler Grubu o-
larak yönetimde olduðu-
muz dönem içinde söyle-
diklerimizi çürütemedi.
Saðlýðý idare edenlerin bu
birikim ve deneyim ýþýðýn-
da söylediklerimize kulak
vermesi, bu halkýn saðlýðý
ile hekimlerin yararýna o-
lacaktýr.

�Ýyi hekimlik 
deðerlerine
sahip çýktýk, 
çýkacaðýz�

�Sosyal Güvenlik Reformu�na, ülkenin demokratikleþmesine, 
saðlýk hakký gaspýna, meslektaþlarýmýzýn ve kendi kentimizin 
sorunlarýna ATO olarak son derece kararlý ve net bir þekilde, 

kendi mesleðimizin içinden doðrular geliþtirdik, yer tuttuk, tavýr aldýk.
Bu dönem, karþýmýza çýkarýlan gündemle, bu gündemlere karþý 

geliþtirdiðimiz tavýrlarla açýklanmalý. Bu dönem, bizim bu sorunlarý 
ele alma ve iþleme pratiðimiz ile açýklanmalý,  kimlerle yan yana 

durarak bu iþleri yaptýðýmýza bakýlmalý.�
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Ankara Tabip Odasý (ATO) se-
çimleri yaklaþýrken, seçimlerde
aday olacaðý anlaþýlan bir gru-
bun bir TUS dersanesi tarafýn-
dan desteklendiði ortaya çýktý.
Mevcut TTB ve ATO yönetimini
karalayan yayýnlar yapan gru-
bun arkasýnda, TTB�nin incele-
me süreci baþlattýðý TUS dersa-
nelerinden birinin olmasý dikkat
çekti.

TTB, hekimlerin uzmanlaþma-
ya olan yöneliminin artmasýnýn
ardýndan, bu ilgiyi bilimsellik-
ten uzak bir biçimde, ticari bir
yaklaþýmla kullanan dershanele-
re iliþkin çalýþmalarýný yoðun-
laþtýrmýþtý. TTB, Aðustos
2007�de tabip odalarýndan TUS
dersanesi olarak faaliyet göste-
ren kurumlarýn saptanmasý ve
bildirilmesini istemiþti. TTB,
Milli Eðitim Bakanlýðý�na da bir
yazý göndererek, bu dersanele-
rin yasal durumunu sormuþ,
�Bakanlýða kayýtlý bu tür dersa-
neler olmadýðý� bilgisine ulaþýl-
mýþtý. Bu dersanelerin izinsiz ol-
duklarý anlaþýldýktan sonra TTB,
valiliklere yazý yazarak, bu ku-
rumlarýn faaliyetlerinin durdu-
rulmasýný istemiþti.

TUS dersanelerine iliþkin tar-
týþmalar, idari ve hukuki süreç
devam ederken, yaklaþan ATO
seçimlerinde aday olacaðý anla-
þýlan bir grubun, bu dersaneler-
den biri tarafýndan desteklendi-
ði ortaya çýktý. Ciddi soru iþa-
retleri uyandýran süreç þöyle ge-
liþti:

Ýhtarname tebliði
dershaneye gitti

ATO seçimlerinde aday olacaðý
anlaþýlan ve haberleþme adresi
olarak www.ankarahekimle-
ri.org adlý internet sitesini kul-
lanan grubun afiþlerinde, TTB
Baþkaný�ný hedef alan yayýnlar
yapmasý üzerine, sitenin içerik
saðlayýcý olarak görülen Ferhat
Yiðit�e ihtarname çekildi. Yasal
yoldan uyarý yoluna gidildiðinde
ise þaþýrtýcý bir tablo ile karþýla-
þýldý. 3 Mart 2008 tarihinde çe-
kilen ihtarname, bir TUS dersa-
nesi olan TUSDATA Merkez ad-
resinde Ferhat Yiðit�e teblið e-
dildi. Tebligatýn hemen ardýn-
dan 4 Mart�ta internet sitesinin

içerik saðlayýcýsýnýn adý deðiþti-
rildi. Ýçerik saðlayýcýsý olarak
�Michael Galon� gibi hayali bir
adýn kullanýlmasý, �yasal yaptý-
rýmlardan kurtulmanýn amaç-
landýðý� yorumuna neden oldu. 

Yine ayný dersane
Tabip odasýný bölücülükle suç-

layan afiþ görüntüleri,
www.drtus.com adresindeki in-
ternet sitesinde bu kez Ankara
Hekim Platformu�nun reklamý
olarak yer aldý. 12 Mart 2008
tarihinde bu sitenin içerik sað-
layýcýsý olarak tespit edilen Ni-
lüfer Çelik�in adýnýn altýnda yer
alan telefon numarasý takip edi-
lerek, kiþinin adresi bulundu ve
bu adresin de TUSDATA Merkez
adresi olduðu görüldü. Bu adre-
se çekilen ihtarname 13 Mart�ta
teblið edildi. 18 Mart�ta internet
sitesindeki içerik saðlayýcýsý adý-
nýn yer aldýðý sayfa güncellene-
rek, TUSDATA baðlantýsýný gös-
teren telefon numarasý kaldýrýl-
dý.

Valiliklere yazý
gönderilmiþti

Yapýlan yeni bir araþtýrma so-
nucuna göre www.ankarahe-
kimleri.org adresli web sitesinin
içerik saðlayýcýsý olarak TUSDA-
TA Yayýncýlýk Eðitim Danýþman-
lýk Saðlýk ve Bilgisayar Hizmet-
leri San. Tic. A.Þ. ve Erdal Keleþ
isimlerine ulaþýlarak, hem bu
adresteki, hem de
www.drtus.com adresinde yer
alan hukuka aykýrý içeriðin ya-
yýndan kaldýrýlmasý için ihtar-
name çekildi. Her iki olayda da,
TTB Baþkaný ve tabip odasý yö-
netimini karalayan yayýnlar ya-
pan grubun TUSDATA isimli
TUS dersanesi tarafýndan des-
tekleniyor olmasý dikkat çekti.
TTB yönetimi, diðer TUS dersa-
nelerinin hepsine yapýldýðý gibi
TUSDATA hakkýnda da bu dersa-
nenin þubelerinin bulunduðu

Antalya, Kocaeli, Samsun, Bur-
sa, Diyarbakýr, Denizli, Van,
Konya, Gaziantep, Adana, Edir-
ne Valiliklerine kapatýlmalarý is-
temi ile yazý yazmýþtý. 

TTB�den açýklama
Geliþmeler üzerine TTB, Anka-

ralý hekimlere yönelik bir açýk-
lama yaptý. Açýklamada, �Öyle
görünmektedir ki ülkemiz týp
ortamýnýn çarpýklýklarýndan ya-
rarlanarak yýllýk 1 milyar dolara
yaklaþtýðý tahmin edilen TUS
dersaneleri pazarýndan pay ala-
rak ceplerinin doldurmaya çalý-
þan kimi çevreler, önce Ankara
Tabip Odasý�ný nihayetinde
TTB�yi ele geçirerek susturmak
istemektedirler. Bu doðrultuda
hiçbir masraftan kaçýnmadýklarý
ve mesleki etik deðerleri hiçe
sayarak her türlü yalan ve iftira
içerisinde bulunduklarý, karala-
mayý yaptýklarý görülmektedir�
ifadesine yer verildi. 

Bu dersanenin sahiplerinin
dünya görüþlerinin mevcut
AKP�li Saðlýk Bakanlýðý ile son
derece uyumlu olduðunun kay-
dedildiði açýklamada, bu çevre-
lerin hükümet desteðini de ar-
kalarýna alarak Saðlýkta Dönü-
þüm Programý�na karþý mücade-
le yürüten ATO�yu susturmaya
çalýþtýðý vurgulandý. TTB�nin ve
ATO�nun iyi hekimlik deðerleri-
ni, hekim haklarý ve saðlýk hak-
kýný savunmaya devam edeceði-
nin vurgulandýðý açýklamada,
�Tüm meslektaþlarýmýz bu ko-
nuda uyanýk olmak zorundadýr.
Ýyi niyetle TTB�yi veya tabip o-
dalarýnýn faaliyetlerini, eksiklik-
lerini eleþtirmek, geliþtirmeye
çalýþmak farklýdýr. Mevcut ikti-
dar veya bazý rant çevrelerinin
oyununa gelmek ise farklý. Oyu-
na gelmeyelim, bu oyunu oylarý-
mýzla bozalým� uyarýsýnda bulu-
nuldu. 

TTB, hekimlerin uzmanlaþmaya olan yöneliminin artmasý-
nýn ardýndan, bu ilgiyi bilimsellikten uzak bir biçimde, ticari
bir yaklaþýmla kullanan dershanelere iliþkin çalýþmalarýný
yoðunlaþtýrmýþtý.

Ankara Tabip Odasý (ATO) 
seçimlerine az süre kala, 
seçimlerde aday 
olacaðý anlaþýlan ve mevcut
TTB ve ATO yönetimini 
karalayan yayýnlar yapan bir
grubun, TTB�nin haklarýnda
inceleme süreci baþlattýðý
TUS dersanelerinden biri 
tarafýndan desteklendiði
öðrenildi.
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SSGSS ile çalýþanlarýn emekli
olma yaþý 65�e yükseltilirken,
çalýþan 8 milyon 868 bin kiþinin
herhangi bir sosyal güvenlik ku-
rumuna kaydý bulunmadýðý be-
lirlendi. Saðlýk hizmetlerinin be-
delini cebinden ödemek zorunda
olan bu kiþiler için emeklilik ha-
yal bile deðil.

ANKA�nýn Türkiye Ýstatistik
Kurumu (TÜÝK) verilerinden ya-
rarlanarak yaptýðý habere göre
ücretli olarak çalýþan toplam 11
milyon 54 bin kiþiden 2 milyon
175 bini kayýt dýþý çalýþýyor.

Yevmiyeli çalýþan 1 milyon
196 bin kiþiden 1 milyon 95 bini
yine kayýt dýþý. Ýþveren olarak
faaliyet gösteren 1 milyon 178
bin kiþiden 292 bini ile kendi
hesabýna çalýþan 4 milyon 502
kiþiden 2 milyon 903 bininin de

sosyal güvenliði yok.
Kayýt dýþý çalýþanlar içinde en

büyük grubu ise ücretsiz aile iþ-
çileri oluþturuyor. Büyük bölü-
mü tarým kesiminde bulunan ve
standart bir istihdamdan farklý
olarak tarým ya da ticaretle uð-
raþan ailesine yardým eden bu
kiþilerin toplam sayýsý 2 milyon
513 bin kiþi düzeyinde bulunu-
yor. Bunlarýn da yüzde 95.6 ora-
nýndaki 2 milyon 402 bini sosyal
güvenlik þemsiyenden yoksun
durumda. Normal bir istihdam
olanaðý elde edemediði için
mevcut konumda yer alan bu
kiþilerin, ücretsiz aile iþçisi þek-
linde tanýmlanmasý, Türkiye�de-
ki iþsizliðin boyutlarýný da oldu-
ðundan küçük gösteriyor.

Kayýt dýþý çalýþanlar toplamý-
nýn 4 milyon 908 bini tarýmda,
15 milyon 535 bini ise tarým dýþý
sektörlerde bulunuyor.

ATO yöneticileri 
çalýþanlarý SSGSS 
hakkýnda bilgilendiriyor

Sosyal Sigortalar ve Genel
Saðlýk Sigortasý Yasa Tasarýsý
(SSGSS) Ankara�da birçok kitle
örgütü, sendika ve öðrenci top-
luluklarý tarafýndan tartýþmaya
açýlýyor. Ankara Tabip Odasý (A-
TO) yöneticilerinin katýldýðý ve
katýlýmcýlarý SSGSS hakkýnda
bilgilendirdiði bu toplantýlardan
biri de BES tarafýndan Çalýþma
Bakanlýðý Konferans Salonu�nda
gerçekleþtirildi.

Panele konuþmacý olarak katý-
lan Ankara Tabip Odasý Yönetim

Kurulu Üyesi Selçuk Atalay, ya-
sayla birlikte saðlýk hizmetleri-
nin piyasaya açýlacaðýný ve özel-
leþtirileceðini söyledi. GSS siste-
minde aylýk geliri 128 YTL�den
fazla olan herkesten en az 64
YTL saðlýk primi alýnacaðýný
kaydeden Atalay, prim ödeme-
yenlerin saðlýk hizmetlerinden
yararlanamayacaðýný ifade etti.
GSS ile saðlýk hizmeti almak is-
teyenlerin her aþamada cepten
ödeme yapmak zorunda kalaca-
ðýný vurgulayan Atalay, �Paran
kadar saðlýk ilkesi hakim ola-
cak. GSS sisteminde parasý ol-
mayan ölür� uyarýsýnda bulun-
du. 

Saðlýk ocaklarýnýn kapatýlmasý
ve aile hekimliðine geçilmesinin
özellikle anne ve çocuk saðlýðýn-
da ciddi tahribat yaratacaðýný
söyleyen Atalay, SSGSS�ye karþý
örgütlü mücadelenin gerektiði-
ne vurgu yaptý.

10 milyona yakýn çalýþan kayýt dýþý

65 yaþýnda bile emekli 
olamayacaklar

Hekim Postasý

Hekim Postasý

ATO seçimlerinde TUS
dershanesi gölgesi
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�Ozaným, gülmece yaza-
rýyým, gazeteciyim. Eleþti-
ri, deneme, inceleme, o-
yun ve gezi yazýlarý yazdý-
ðým da olur. Boyum 1.74,
kilom 72, karýþým 25 san-
timdir. Kabarýk saçlý, ge-
niþ omuzlu, sporcu görü-
nüþlüyüm. Sporun her
türlüsünü, avý, hayvanlarý
(hele de kuþlarý), bitkileri,
sularý, fýr týnalý havayý,
meyveyi, peynir-ekmekle
çayý, pekmezi, balý, biberi,
sigara ve içkiyi ve Havva
soyunu, çalýþmayý seve-
rim. Puþtluðu sevmem.

(...) Yarýþtýrmalara, ödül-
lemelere katýlmayý sev-
mem. 1963�de Kavel�e Ye-
ditepe Þiir Armaðaný ver-
diler. Yayýnevi katýlmýþtý.
Armaðaný almaya gitme-
dim. Ýstanbul�a postayla
gönderdiler. TRT-1970 Þiir
Yarýþmasý�na parasýzlýk
yüzünden biraz da �resmi�
ve �rumuz�la olduðu için
katýldým. Kýzýlkuðu�ya �Ki-
tap Baþarý Ödülü� verdiler.
Hepsi, bu!

(...) 
�Anam oku-

ma-yazma bil-
mezdi. On bir
çocuk doðurdu,
sekizi yaþýyor. 17
Mart 1977�de,
yetmiþ iki yaþýn-
da göçtü. Türküle-
re aðlardý. Bazý
durumlarda, yanýt
yerine, kalkar oy-
nardý (Aleksi Zorba
gibi) ...�

Hasan Hüseyin
Korkmazgil, 1978�ler-
de iþte bu dizelerle
baþlýyor kendini anlat-
maya ve bir nehir gibi
akýp gidiyor ömrü son-
ra...

Evrensel Basým Yayým,
belgesel nitelikte bir ça-
lýþmaya imza atarak, e-
debiyat dünyamýzýn usta
isimlerini �Kendileri� adlý
kitapta bir araya getirdi.
Kitap, 1977�li yýllardan iti-
baren Türkiye Yazýlarý
dergisinde yayýmlanan e-
debiyat çýnarlarýnýn ken-
dilerini anlattýðý yazýlar-
dan oluþuyor. Sadece Ha-
san Hüseyin deðil, Fikret
Otyam�dan, Adalet Aðaoð-
lu�na, Nazým Hikmet�ten
Fakir Baykurt�a, Edip
Cansever�den Þükran Kur-
dakul�a bugün hayatta o-
lup olmayan edebiyat

dünyamýzýn birbirinden ö-
nemli 27 ismi, bundan yýl-
lar yýllar önce kaðýt ka-
lemle ya da daktilo ile
yazdýklarý yaþam öyküle-
riyle bu kitapta toplanýp
baþucumuza konuyor.

Yakýn tarihimize ýþýk
tutuyor

Ahmet Say ve Selim E-
sen tarafýndan hazýrlanan
bu kitap sadece edebiyat
dünyasýna deðil, yakýn ta-
rihimize de ýþýk tutuyor.
Say ve Esen�in kitabýn ön
sözüne düþtüðü notlara
göre 1977-1982 yýllarý a-
rasýnda 72 sayý yayýmla-
nan aylýk edebiyat dergisi
Türkiye Yazýlarý�nda �Ken-
dileri� genel baþlýðý altýn-
da her sayý yer alan öz ya-
þam öyküleri geniþ ilgi u-
yandýrmýþ. Çünkü yazar-
lar, etkili bir anlatým gü-
cüyle kaleme aldýklarý öz
yaþam öykülerine ilginç,
kimsenin bilemeyeceði,
çarpýcý olaylardan oluþan
kesitler serpiþtirmiþler.

Say ve Esen, �Kendileri�
yazýsýnýn neden

1 9 7 7
ile 1980 yýllarý ara-

sýnda yayýmlandýðý ve ne-
den 1980 sonrasý dergide
yer almadýðý sorusuna da
yanýt veriyorlar önsözde:
�12 Eylül 1980 askeri dar-
besini izleyen karanlýk dö-
nemde bu tür yazýlarýn gö-
nül rahatlýðý ile yazýlmasý
olanaklý deðildi. Gönül ra-
hatlýðýný býrakalým, bu ya-
zýlar, bir takým resmi mer-
cilerin gökte ararken yer-
de bulabileceði malzeme-
leri oluþturacaktý. Ve bir
kez daha anladýk ki, en

kötü, en çirkin sansür, �o-
tosansür�dür�.

Kitapta bulunan yazýlar-
dan dört tanesi ise sanat-
çýlarýn öz yaþam öyküsü-
nü anlattýðý formdan uzak
ama Erdal Öz�ün Yaþar
Kemal�le yaptýðý söyleþi,
ölümünden 15 yýl sonra
Nazým Hikmet�in þiir yazý-
larýndan yararlanýlarak
derginin çalýþma grubu ta-
rafýndan kurgulanmýþ öz
yaþam öyküsü, karikatü-
rist Turhan Selçuk ve Fer-
ruh Doðan�la yapýlmýþ,
kurgu-röportajlar, �Kendi-
leri� dizisi içinde doðallýk-
la yer alýyor.

Zaten, kitapta yer alan i-
simler, tüm doðallýðýyla
anlatmýþlar kendilerini
Fikret Otyam da olduðu
gibi:

(...) 
�Ben de severdim baba-

mý, çok ama çok dövmesi-
ne karþýn. Eþekler sudan
gelene dek. Ne de çok eþek
vardý Aksaray�da? Çocuk-
luðum dayakla geçti, her
biri bir eþek yükü dayaðý
hak edecek yaramazlýkla-
rýmdan ötürü.�

(...) 
�Dayak yiyince aðlar-

dým, çok aðlardým, da-
yaktan tez kurtulmanýn
yolu, hemen cayýrtýyý
basmaktýr. Bastonu
yemeden �anam ka-
fam, anam kolum� di-
ye baðýrmaya baþla-
yýnca babam, �ulan
yezit daha vurma-
dým� diye kýzardý!
Neden bekleyeyim,
nasýl olsa, o na-
mussuz baston i-
necekti orama
burama, bu ca-
yýrtý bazen ke-
serdi dayaðýn
hýzýný.�

(...) 
1938 yýlýnýn

10 Kasým�ýnda da að-
ladým çok çok. Nasýl aðla-
mayayým, Atatürk öldü. A-
tatürk ki her þeyimizdi bi-
zim. Atatürk ölmez derken
mahallede, O, ölüvermiþti.
Atatürk�te pire bulunmaz,
bit bulunmaz derdik ma-
hallede çocuklarla. Ata-
türk, ayýptýr, helaya da
gitmezdi, nasýl giderdi ko-
ca Atatürk? Ýþte, helaya
gitmeyen, bitti, pireydi
bulunmayan, ölmez denen
Atatürk ölmüþtü! Yanýlt-
mýþlardý bizi, sanýrým, al-
datýlmaktan ötürü hýrsým-
dan aðlamýþtým çok çok...�

�� Ovidius�tan önce an-
latýlan öyküye göre, musi-
ki delisi keçi ayaklý Pan,
bütün gün ormanda dola-
þýr aksam üzeri bir su ba-
þýnda durup elindeki ço-
ban kavalýyla hiç bir can-
lýnýn hatta kuþlarýn bile
terennüm edemeyeceði
güzellikte þarkýlar çalardý.
Bu alaycý ve oyunbaz tan-
rý, ormanda yolunu kay-
betmiþ insanlarý korkut-
maktan büyük keyif du-
yardý. Pan yine bir gün or-
manda dolaþýrken vadinin
kuytuluklarýnda, güzel,
dokunaklý bir genç kýz sesi
duydu. Oracýkta esin peri-
leri musalardan flütle þar-
kýlar ögrenmekte olan
genç kýzýn adý Ekho idi.
Kalabalýklardan hoþlan-
mayan Tanrý olsun, insan
olsun herkeslerden kaçan
Ekho�yu görünce Pan�ýn i-
çinde dayanýlmaz bir sev-
gi uyandý. Sevgisine karþý-
lýk alamayýnca da genç ký-
za akýl almaz oyunlar oy-
namaya kalkýþtý. Kaba ve
korkunçtu. Oralarda ne
kadar çoban varsa hepsini
topladý. Yandaþlarýyla tu-
zak kurup kýzýn yolunu
kesti. Büyük bir gürültü
seli içinde parça parça et-
tikleri cesedini dört bir
yana daðýttýlar. O günden
sonra Ekho gürültü ve
haykýrýþlarýn olduðu her
yerde iþitildi. Musiki bel-
leðini yitirmiþ olduðundan
þarkýlar söyleyemiyor, yal-
nýzca kulaðýna çarpan ses-
leri tekrarlýyordu�� (*)

Ekho�nun nefesi
Sesleriyle büyüleyen ef-

sane kadýnlar; kývrak bir
haçeresi ve çok parlak se-
siyle Bayan Fahriye, sesin-
de bülbül ahengi olan Ba-
yan Küçük Nezihe, sesinde
tesirli bir büyü olan Mela-
hat Haným, Bayan Nevin
ve Hamiyet haným. 

Teðmen eþiyle þark hiz-
metine giderken konakla-
dýklarý handa kýrýldýðýný
görüp udunu ve notalarýný
þöminenin ateþine atan
kadýn Mürside Haným...
Makbule haným, Müþerref
haným ve 1931 yýlýnda �ilk
ses kraliçesi� seçilen Hik-
met Rýza haným ve teðmen
eþlerine aþýk olup, þarký
söylemekten vazgeçip eþ-
leriyle þark hizmetini gi-
den Cumhuriyet dönemi-
nin diðer kadýnlarý...

Öyküleriyle de etkili bu
kadýnlarýn büyülü sesleri
Sema�nýn Hammer Müzik
imzasýyla çýkan �Ekho�
adlý albümünde yanký bu-
luyor. Sema, sesini yüreði-
nin götürdüðü yere býra-
kan, bir þarkýcý olmasýn-
dan öte bir anlatýcý, bir o-
yuncu. Büyülü, kimi za-
man hüzünlü, kýrýlgan, ki-
mi zaman oynak, tutkulu,
isyankar ve baþtan çýkar-
týcý sesiyle peri kýzý Ek-
ho�nun nefesi... Kederin,
elemin, neþenin, kavganýn
ve isyanýn ve tutkunun
yankýsý... 1994�de Tuncel
Kurtiz�le birlikte Nazým
Hikmet�in �Þeyh Bedrettin
Destaný�na getirdiði eþsiz
yorumuyla bir ses büyü-
cüsü...

Bugüne kadar
1989 yýlýnda

kurduðu Se-
ma&Taksim
g r u b u y l a
�Gü ln iha l � ,
� Ý s tanbul �u
Dinliyorum�,
�Sihir� ve
�Hommage In
Ýstanbul� al-
b ü m l e r i n e

imza atan Sema, �Ekho� i-
le tozlu bir sandýðýn kapa-
ðýný aralýyor. Haklarýnda
çok az yazýlý belgeye, aný-
ya, silik fotoðrafa rastla-
nan Seyyan Hanýmlar, La-
le Hanýmlar, Nergis ha-
nýmlar çýkýyor bu sandýðýn
içinden... Eskilerde kalan
duygulu ve içten gelen yo-
rumlarýyla birkaç taþ
plakta kalan bu cýzýrtýlý
kadýn seslerinin aks-i se-
dasý oluyor Sema.

Sema; �Sesleri kimi kez
hüzünlü, kimi kez kýrýl-
gan, kimi kez þen þakrak,
kimi kez bahar çiçeði, ki-
mi kez rüzgarda uçuþan
kar tanesidir. Kimi kez de
ben seni iþte böyle baþtan
çýkarýveririm dercesine a-
cýmasýzdýr... Aðlarsýnýz...
Gülersiniz...  Eðlenirsi-
niz...� diyor �efsane ha-
nýmlar� için; �ve dayana-
mayýp kulaðýnýza çarpan
sesleri tekrarlamaya baþ-
larsýnýz... Ve bilirsiniz ki
bu sesler öyle bitip tüke-
necek gibi deðildir...�

Cumhur Bakýþkan�ýn ti-
tiz orkestrasyonuyla Þefik
Gürmeniç�in �Hasret�ini,
Yörüksemai Ýsmail Hakký
Bey�in �Fikrimin Ýnce Gü-
lü�nü ve Necip Celal An-
del�in �Mazi�sine kadar 15
güzel tango, kanto ve ope-
reti yorumlayan Sema e-
zelden ýlýk bir rüzgar esti-
riyor. Gerçekten de öyle
bitip tükenmeyecek sesler
keman, çello ve viyolanýn
lirik eþliðinde bir yaprak
hýþýrtýsý gibi terennüm e-
diyor kulaðýmýzda.

(*) Cemal Ünlü � Git Za-
man Gel Zaman�, Pan Ya-
yýncýlýk Istanbul 2004)

Efsanelerin yankýsý�
Jülide Kaya

Jülide Kaya

Kendilerini 30 yýl
önce anlattýlar
Evrensel Basým Yayým, belgesel nitelikte bir çalýþmaya imza atarak edebiyat

dünyamýzýn usta isimlerini �Kendileri� adlý kitapta bir araya getirdi.

Sema, �Ekho� adlý albümünde tozlu bir sandýðýn
kapaðýný aralýyor. Haklarýnda çok az yazýlý belgeye,
anýya, silik fotoðrafa rastlanan 
büyülü sesleriyle �efsane hanýmlar� çýkýyor bu
sandýðýn içinden. Eskilerde kalan duygulu ve 
içten gelen yorumlarýyla birkaç taþ plakta kalan
bu cýzýrtýlý kadýn seslerinin 
aks-i sedasý oluyor Sema.
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Ankara Tabip Odasý tarafýndan
8-29 Mart 2008 tarihleri arasýn-
da düzenlenen 14 Mart Týp Haf-
tasý etkinliklerinde hekim res-
samlarýn çalýþmalarý sanatse-
verlerle buluþtu. Hekim Res-
samlar Sergisi�nin açýlýþ kokteyli
GÜTF Radyoloji Anabilim Dalý
Resim Sergisi Salonu�nda ger-
çekleþti. Ayný zamanda ressam
olan 17 hekimin 71 çalýþmasýyla
yer aldýðý sergi beðeniyle izlen-
di.

Sergiye eserleri ile katýlan res-
sam hekimlerden Sefa Kaya, re-
sim çalýþmalarýna lise yýllarýnda
baþlamýþ. Bir süre kara kalem ve

sulu boya çalýþmalarý yapan Ka-
ya, son yýllarda aðýrlýklý olarak
yaðlý boya resimler yaptýðýný
söylüyor.  Resimlerinde aðýrlýklý
olarak soyut çalýþmalara yer ve-
ren Kaya, ayný zamanda hekim-
lik mesleðine de devam ediyor.
Ufuk Üniversitesi Kulak Burun
Boðaz Ana Bilim Dalý�nda görev
yapan Sefa Kaya, hekimliðin ya-
ný sýra bir yandan da profesyo-
nel anlamda resim ile ilgilenme-
sini þu þekilde açýklýyor: �He-
kim, doðayý da insaný da sever.
Sevmezse zaten hekim olamaz.
Sanatýn özünde de insan sevgisi
vardýr. Eðer hekimin içinde in-
san sevgisi yoksa insan iliþkileri
de sanat yönü de zayýftýr.� 

1984 yýlýnda Týp Fakülte-
si�nden mezun olan 1992�de Ço-
cuk Cerrahisi Uzmaný, 1996�da
doçent olan hekim ressamlardan
Fatih Kýzýlcan ise hekim olma-
dan önce ressam olduðunu be-
lirtiyor. Birçok kiþisel sergi açan
Kýzýlcan, resimi þiire benzetiyor
ve �Resim de þiir gibi insanda
bir duygu yaratabilmeli� diyor.

Þu an özel bir hastanede Ýç
Hastalýklarý Uzmaný olarak çalý-
þan Yeþim Kadýnoðlu da týp eði-
timini tamamlamasýnýn ardýn-
dan Gazi Üniversitesi Resim Öð-
retmenliði Bölümü�nden mezun
olmuþ. Kendi atölyesinde resim
çalýþmalarýna devam eden Kadý-
noðlu, ilk kiþisel sergisini geçen
yýlýn sonunda açmýþ. Hekimliðin
insaný oldukça yoran ve yýpra-
tan bir meslek olduðunu söyle-
yen Kadýnoðlu, sadece hekimle-
rin deðil tüm insanlarýn kendini
bulabilmesi için sanatla uðraþ-
masý gerektiðini belirtiyor. Ka-
dýnoðlu herkesi, kendini en iyi i-
fade edecek sanat dalý ile ilgi-
lenmeye çaðýrýyor.

14 Mart Týp Haftasý etkinlikleri kapsa-
mýnda Ankara Tabip Odasý (ATO) tarafýn-
dan 16 Mart 2008 tarihinde Ankara Briç
Spor Kulübü Derneði�nde ikili Briç Tur-
nuvasý düzenlendi.

Artýk gelenekselleþen ve bu yýl on be-

þincisi düzenlenen turnuvaya 36 hekim
ve saðlýk çalýþaný katýldý.

Briç severler bir arada, briç dolu, hoþ
bir pazar günü geçirirken, turnuvada ilk
üçe girenlere plaket verildi. Turnuvada
Dr. Güler Vahapoðlu ile Dr. Mete Toppare
birinci, Faruk Garipaðaoðlu ile Dr. Nuri
Cengiz ikinci, Dr. Enver Cahit  Iþýlak ile
Ecz. Yalçýn Balkýs ise üçüncü oldu.

Ankara Tabip Odasý (ATO) tara-
fýndan organize edilen 14 Mart
Týp Haftasý etkinlikleri kapsa-
mýnda Ezginin Günlüðü Ankara-
lýlarla buluþtu. Týp öðrencileri-
nin yoðun katýlým gösterdiði A-
ÜTF Morfoloji Abdülkadir Noyan
Konferans Salonu�nda 9 Mart ak-
þamý gerçekleþtirilen dinletide,
Ezginin Günlüðü þarkýlarýyla iz-
leyenlerine keyif dolu saatler ya-
þattý. Dinleti öncesi açýklama ya-
pan ATO Yönetim Kurulu Üyesi
Vahide Bilir, �Saðlýkta Dönüþüm�
adý altýnda saðlýðýmýzýn karartýl-
dýðý bir dönem yaþandýðýný belir-
terek, ATO�nun saðlýk üzerinde

oynanan oyunlar son buluna ka-
dar saðlýðýn bir hak olduðunu
söylemeye devam edeceðini dile
getirdi.

ATO Týp Öðrencileri Komisyonu
adýna konuþan Ýbrahim Fuat Ak-
gül ise AKP hükümetinin saðlýðý
ve eðitimi paralý hale getirerek,
geleceklerini karartmaya çalýþtý-
ðýný ifade ederek, �Bizler gelece-
ðin hekimleri olarak geleceðimi-
zin karartýlmasýna izin vermeye-
ceðiz. Bugünün hekimlerinden i-
se þöyle sesleniyorum: Siz de ge-
leceðimizin karartýlmasýna izin
vermeyin.� diye konuþtu.

Konuþmalarýn ardýndan iki saat
boyunca sahneden inmeyen Ez-
ginin Günlüðü þarkýlarýný dinle-
yenleriyle birlikte seslendirdi.

Þarkýlarla Ezginin
Günlüðü�

Hekim Postasý

Hekim Postasý 14 Mart Týp Haftasý 
etkinlikleri 

kapsamýnda açýlan 
Hekim Ressamlar 

Sergisi�nde 
17 hekimin 

71 eseri 
beðeniyle izlendi.

Hekim ressamlar sanatseverlerle buluþtu

Fatih Kýzýlcan
Yeþim Kadýnoðlu

Briçli bir Pazar günü

Hekim Postasý
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TBMM Genel Kurulu�nda gö-
rüþülecek olan Sosyal Sigortalar
ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasa-
sý�nda deðiþiklik öngören tasarý,
çalýþanlar, emekliler, hak sahibi
durumundaki aile fertleri ile dul
ve yetimler için sosyal sigorta-
lar ve saðlýk alanýnda aðýr hak
kayýplarýna neden olacaktýr.

Emeklilik ve saðlýk alanýnda
köklü deðiþiklikler yapan ve ka-
zanýlmýþ haklarý geriye götüren
tasarý, sosyal devlet ilkesine de
aykýrýdýr.

Tasarý ile yapýlan düzenleme-
ler, ülkede yaþayan herkesi o-
lumsuz etkileyecek; sosyal si-
gorta ve saðlýk haklarýna eriþim-
lerini güçleþtirecek ve giderek
daha da olanaksýz kýlacaktýr.

Oluþturulmak istenen sistem-
le, mevcut sistemdeki haklarýn
korunduðu iddia edilmektedir.
Ancak bu iddia, tüm çalýþanlar
Ýçin gerçeði yansýtmamaktadýr,
çünkü bu tasarýnýn yasalaþtýðý
tarihten itibaren herkes bu yasa
kapsamýnda çalýþtýðý süre ora-
nýnda yeni düzenlemelerden et-
kilenecektir. Ayrýca, tasarý yine
iddia edildiði gibi, çalýþanlar a-
rasýnda norm ve standart birliði
saðlamamakta, aksine var olan
farklýlýklarý derinleþtirmektedir.

Tasarýyla yapýlan düzenlemey-
le;

1- Bugün, emeklilik için ka-
dýnlarda 58, erkeklerde 60 olan
yaþ sýnýrý kademeli olarak kadýn

ve erkeklerde 65�e; prim gün sa-
yýsý 7 binden 9 bin�e yükseltil-
mektedir.

2- Halen fiili hizmet zammýn-
dan yararlanan çalýþanlarýn bu
haklarý bazý sektörlerde ellerin-
den alýnmaktadýr.

3- Malûllük ve ölüm aylýðý hak
etmek için aranan 5 yýllýk hiz-
met süresi 10 yýla; 900 günlük
prim gün sayýsý Ýse 1800 güne
yükseltilmektedir.

4- Aylýk baðlama oraný her 360
prim gün sayýsý için yüzde 2�ye
indirilmektedir.

5- Emekli aylýklarýnýn hesap-
lanmasýna Ýliþkin kazançlarýn
güncel erimesinde kullanýlacak
katsayýnýn belirlenmesinde ge-
liþme hýzýnýn (refah payýnýn)
yüzde 100�ü yerine, yüzde 30�u
dikkate alýnacaktýr.

6- Ýþ kazasý ve meslek hastalý-
ðý sonucu yüzde 25 ve daha
yüksek oranda sakat kalan çalý-
þanlara baðlanan sürekli iþ göre-
mezlik gelirinin alt sýnýrý kaldý-
rýlmaktadýr.

7- Alt sýnýr aylýðý düþürüldü-
ðünden, özellikle mevsimlik, ge-

çici süreli ve yarý zamanlý çalý-
þanlar, daha az aylýk almakla
karþý karþýya kalabilecektir.

8- Çalýþan ve ölüm geliri-aylýðý
alan çocuksuz dul eþ aylýðý, yüz-
de 75�den, yüzde 50�ye düþürül-
mektedir.

9- Emekli aylýklarýnýn yüksel-
tilmesinde yalnýzca enflasyon o-
ranýndaki artýþ dikkate alýnaca-
ðýndan, emekli, dul ve yetimlere
refahtan pay verilmemektedir.

10- Asgari ücretin üçte biri tu-
tarýnda, altý ay süreyle verilmesi
kabul edilen süt emzirme yardý-
mý, bir defaya mahsus olarak
düzenlenmektedir.

11- Asgari ücretin üç katý tu-
tarýnda verilmesi kabul edilen
cenaze yardýmý bir asgari ücret
tutarýna indirilmektedir.

12- Yetim kýz çocuklan için ö-
denmekte olan evlenme yardýmý
(çeyiz parasý) yetim aylýðýnýn 24
katý tutarýndan, 12 katýna düþü-
rülmektedir.

13- Çalýþanlar ile emekli, dul
ve yetimlerin yararlanacaklarý
saðlýk hizmetlerine iliþkin teda-
vi yöntemleri, ilaç ve týbbi mal-

zemelerin miktar ve sürelerinin
belirlenme yetkisi kurum yöne-
timine býrakýlarak belirsizlik ya-
ratýlmaktadýr.

14- Diþ protezlerine yaþ sýnýrý
getirilerek 18 yaþýný doldurma-
mýþ veya 45 yaþýndan gün alma-
mýþ kiþiler protez bedelinin yüz-
de 50�sini cepten ödeyecektir.

15- Çalýþanlar ile emekli dul
ve yetimler, özel hastanelerden
yararlanmak için saðlýk hizmeti
bedelinin yüzde 20�sini cepten
ödeyecektir.

16- Sosyal Güvenlik Kuru-
mu�nun oluþturacaðý bir komis-
yonun belirleyeceði tedavi yön-
temleri dýþýndakilere, üç katýna
kadar fark ücreti ödenmesi ön-
görülmektedir.

17- Muayene ve tedaviler için
þimdilik 2 YTL; protez ve ilaç
bedelleri için yüzde 10 ve yüzde
20 oranýnda deðiþen oranlarda
katýlým payý ödenecektir.

18- Çalýþmasý sona eren sigor-
talýlardan, önceki yýl Ýçinde 90
gün prim ödeyenlerin kendileri,
120 gün prim ödeyenlerin ise
kendileri ile birlikte bakmakla

yükümlü olduðu kiþilerin, 6 ay
süreyle saðlýk yardýmlarýndan
yararlanma hakký kaldýrýlmak-
tadýr.

19- Genel Saðlýk Sigortasý
primlerini devletin ödeyeceði ki-
þiler için asgari ücretin üçte biri
olarak belirlenen yoksulluk sýný-
rý, nasýl elde edildiðine bakýl-
maksýzýn hanenin tüm gelirleri-
ni dikkate alacaðýndan, toplu-
mun büyük bir bölümü saðlýk
sigortasý primi ödemekle yü-
kümlü tutulacaktýr.

SOSYAL GÜVENLÝK HAKLARI
AÇISINDAN YARINLARI 
TAMAMIYLA GÜVENCESÝZ
BIRAKAN VE AMAÇLANAN
NORM VE STANDART 
BÝRLÝÐÝNÝ ÇALIÞANLARIN 
ALEYHÝNE DAHA DA BOZAN
BU DÜZENLEMEYÝ KABUL
ETMEMÝZ MÜMKÜN 
DEÐÝLDÝR.

EEMMEEKK  PPLLAATTFFOORRMMUU  
TÜRK-ÝÞ, HAK-ÝÞ, DÝSK, 

KESK, TTB, 
Türkiye Kamu-Sen, 
Memur-Sen, BASK, 

Türkiye lþçi Emeklileri Derneði, 
Tüm iþçi Emeklileri Derneði,

Tüm Bað-Kur Emeklileri Derneði,
TMMOB, Türkiye Barolar Birliði,

Türk Diþ Hekimleri Birliði, 
Türk Eczacýlarý Birliði, 

Türk Veteriner Hekimleri 
Birliði, TÜRMOB

hekim postasý

Emek Platformu�nu oluþturan 17 meslek ve emek kuruluþu,
TBMM Genel Kurulu�nda görüþülmesine baþlanan 

Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý (SSGSS) Yasa Tasarýsý�na 
karþý ortak açýklama yaptý. 

Açýklamanýn tam metnini yayýnlýyoruz.

SSGSS Yasa Tasarýsý hakkýnda 
Emek Platformu�nun ortak basýn açýklamasý 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


