
Okmeydaný Eðitim
ve Araþtýrma Has-

tanesi 3. Dahiliye
Klinik Þefi Doç. Dr.

Necati Yenice geçen ay hastanede
görevli olduðu sýrada, uðradýðý si-
lahlý saldýrý sonucu aðýr yaralan-

mýþtýr. Hasta yakýný tarafýndan
yaralanan meslektaþýmýzýn þu an
yoðun bakým ünitesinde tedavisi
sürmektedir. Dr. Yenice�ye yönelik
saldýrýyý düzenlediði zannedilen
þahýsýn daha sonrasýnda intihar
ettiði bildirilmektedir.

Anayasa Mahkemesi 24 A-
ralýk 2007 Günü Resmi
Gazetede yayýmlanan ka-

rarý ile saðlýk hizmetleri sýnýfýnda-
ki personelin hizmetlerinin satýn
alma yolu ile gördürülebileceðine
iliþkin yasa hükmünü Anayasa�nýn
128. maddesine aykýrý bulmadýðýný
açýkladý.  Anayasa Mahkemesi ka-
rarýnda daha önceki  kararlarýn-
dan farklý olarak �saðlýk hizmetle-
rinin , özel sektörün kazanç, reka-

bet ve büyüme dinamiklerinden
yararlanacak  türdeki hizmetler
olduðunu� belirterek; hizmet satýn
alma yönteminin �yetersiz ve ký-
sýtlý kalifiye insan gücü kaynaðýný
deðerlendirerek hizmette etkinlik
ve verimlilik saðlamak, kaynak
kullanýmý kontrollü, kaliteyi yük-
selten, maliyeti düþüren etkin, sü-
ratli, kesintisiz bir saðlýk hizmeti
sunmak, gereksiz bina ve cihaz a-
lýmýnýn önüne geçmek, kurumlar

arasý iþbirliði ve halkýn sosyal
memnuniyetini arttýracaðý� sonu-
cuna vardý. Anayasa Mahkemesi-
nin bu kararý hekimler tarafýndan
hukuki olmaktan çok siyasi bir
kabul olarak nitelendirildi. 

Saðlýkta Dönüþüm Programý he-
kimler ve diðer saðlýk çalýþanlarý
için üç tip çalýþma koþulu öngörü-
yor. Bunlardan birincisi Hükümet
tarafýndan sürekli desteklenen ö-
zel saðlýk kuruluþlarýnda ücretli
çalýþma, bir diðeri kamuda sözleþ-
meli çalýþma ve son olarak taþeron
þirket elemaný olarak çalýþma. 

2008�e umut ve
kararlýlýkla 
Merhaba!

2007Türkiye ve Dün-
ya için hýzlý ya-

þanmýþ bir yýl olarak anýla-
cak büyük olasýlýkla. Dünya
ölçeðinde savaþlar, açlýk ve
þiddet bütün yaygýnlýðýyla
devam ederken, kapitalizm
kendi sürdürülebilirliði uð-
runa doðal kaynaklarýn ve
çevrenin tahribatýný hiç ö-
nemsemedi yine. Ýnsan haya-
tý da orta çaðlardaki kadar u-
cuz bir �meta�� olarak bol bol
harcanmaya devam etti. Yer-
yüzünün tüm insanlýða ait
olduðu gerçeði küreselleþme-
nin peygamberlerince yine
reddedildi. Ýnsanlýk en azýn-
dan bir �kavram� olarak dahi
bir deðer deðil, bir �deðiþken�
olarak algýlanmaya bu yýl da
mahkum edildi. 

Ülkemiz 2007 yýlýna, hala
karanlýkta kalan yanlarý de-
mokrasi adýna içimizi ürper-
ten ve bir kardeþlik çaðrýsýna
birilerinin yanýtý olarak yü-
reðimizi kanatan bir cinayet-
le girdi. Hrant Dink; izsiz,
belleksiz  kýlýnan, sevdiðini
iddia ettiði ülkeye dair en u-
fak bir duyarlýk edindirilme-
miþ, geleceksiz kýlýnmýþ bir
genç tarafýndan öldürüldü.

65 yaþ sýnýrlamasý
durduruldu

Danýþta 10. Dairesi tarafýndan
bir hekimin açmýþ olduðu davada
Sosyal Güvenlik Kurumunun dü-
zenlemesi hukuka aykýrý buluna-
rak yürütmenin durdurulmasýna
karar verildi. 

Yeni YÖK Baþkaný�na
tepkiler sürüyor

Kamuoyunda ciddi tartýþmalara
sepep olan YÖK Baþkaný atamasý
ile ilgili Tüm Öðretim Üyeleri
Derneði (TÜMÖD), 12 Aralýk 2007
tarihinde bir basýn açýklamasý
yaptý.

Ankara�da baþhekim
bahaneleri

ATO�nun hekimlerle saðlýktaki
güncel geliþmeleri paylaþmak için
düzenlediði toplantýlarý engelle-
meye çalýþan bazý hastane baþhe-
kimleri gerekçe olarak  türlü ba-
haneler öne sürüyor.

Özgür Doruk Güler Çevre
Dizisi

ATO Halk Saðlýðý Komisyonu ta-
rafýndan gerçekleþtirilen, Prof. Dr.
Çaðatay Güler�in sunumunu yap-
týðý çevre saðlýðý konusunda bir
kitabýn konuþulduðu ve tartýþýldý-
ðý etkinlikler devam ediyor. 

Genel Saðlýk Sigortasý ve
saðlýk sefaleti: �Sicko�

ATO Saðlýk Politikalarý Komis-
yonu, Üniversite ve Bakanlýk
Hastanelerinde Michael Moore�un
�Sicko� Filmi üzerinden GSS ve
Saðlýkta Dönüþüm Programý�ný
tartýþýyor2)) 2)) 2)) 17)) 18))

Devamý 3 . sayfada ))

Ankara Tabip Odasý
Yönetim Kurulu�ndan

Saðlýkta dönüþüm programý�nýn öngördüðü,
taþeron firmalardan saðlýk hizmeti alýmý önündeki
yasal engeli anayasa mahkemesi kaldýrdý.

Devamý 16 . sayfada ))

Saðlýðýmýzdan ve geleceðimizden vazgeçmeyeceðiz

GSS ile saðlýk
hakký daralýyor
�Herkese Saðlýk Güvenli Gelecek� platformu
tarafýndan �Sosyal Güven(sizlik) ve 
Genel Saðlýk(sýzlýk)� yasa 
tasarýsýna karþý 
Ýstanbul�da bir yürüyüþ 
gerçekleþtirildi.

ATO, hastanelerde
hekimlerle buluþtu

Ankara Tabip Odasý Kasým ayý içerisinde düzenle-
diði hastane toplantýlarýyla, hekimlerle saðlýk ala-
ný ile ilgili güncel sorunlarý paylaþtý.

Hekimlere yönelik 
saldýrýlar sürüyor

2))

Ocak 
2008

Örgütlü hekim, güçlü tabip odasý

Çalýþma yaþamý Üniversiteler Hastane etkinlikleri Komisyonlardan

Türk Tabipleri Birliði�nin de aralarýnda olduðu 14 emek ve meslek örgü-
tünün oluþturduðu �Herkese Saðlýk Güvenli Gelecek� platformu adýna
ilk açýklamayý, Türk Tabipleri Birliði Baþkaný Gençay Gürsoy yaptý.
AKP�nin �zücaciye dükkanýna girmiþ bir fil� gibi saðlýk ve sosyal güven-
lik sistemini yýktýðýný söyleyen Gürsoy, saðlýk alanýnýn hýzla ticarileþti-
rildiðini anlattý. 18))

Doç. Dr. Necati 
Yenice

Taþeron elemaný
doktor aranýyor!

�Herkese Saðlýk Güvenli Gelecek� platformu
tarafýndan �Sosyal Güven(sizlik) ve 
Genel Saðlýk(sýzlýk)� yasa 
tasarýsýna karþý 
Ýstanbul�da bir yürüyüþ 
gerçekleþtirildi.



Yeni YÖK Baþkaný�na tepkiler sürüyor
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65 yaþ sýnýrlamasý durduruldu
Bilindiði üzere geçtiðimiz Haziran ayýnda

Sosyal Güvenlik Kurumu, sözleþme yapaca-
ðý özel saðlýk kuruluþlarýna, ruhsatýnda ve
faaliyet izin belgesinde yer alan uzmanlýk
alanlarýnýn her birinde tam zamanlý olarak
çalýþacak en az bir hekimin 65 yaþýný dol-
durmamýþ olmasý koþulunu getirmiþti. Bu
uygulama nedeniyle pek çok hekimin iþ ak-
dine son verilmiþti. Ýçlerinde Türk Tabiple-
ri Birliði�nin hukuki destek verdiði hekim-
lerde olmak üzere pek çok hekim bu uygu-
lamanýn yürütmesinin durdurulmasý ve ip-
tali için Danýþtay�da dava açmýþtý.

Danýþta 10. Dairesi tarafýndan bir heki-
min açmýþ olduðu davada Sosyal Güvenlik
Kurumunun düzenlemesi hukuka aykýrý
bulunarak yürütmenin durdurulmasýna
karar verildi. Danýþtay 10. Dairesinin
2007/5066 esas sayýlý dosyadan verdiði ka-
rarýn gerekçesinde bu sýnýrlamanýn �Anaya-
sa ile güvence altýna alýnmýþ çalýþma hak
ve özgürlüklerini sýnýrladýðý gibi yasal da-
yanaðýnýn bulunmadýðý� belirtilmiþtir

Doktor, Ebe ve hemþirelere kadýna
karþý þiddet eðitimi

Kadýna yönelik þiddetle mücadele kapsa-
mýnda daha önce kamu görevlilerine veri-
len eðitimin hedef kitlesi geniþletiliyor.
Þiddeti önlemek ve sonuçlarýný ortadan
kaldýrmak için saðlýk personeli de eðitim
kapsamýna alýnýyor. Verilecek eðitimle sað-
lýk personelinin toplumsal cinsiyet konu-
sunda bilinçlenmesiyle þiddet olayýna daha
farklý bir açýdan bakmalarýnýn saðlanacaðý
belirtildi.

Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu�nun
(UNFPA) teknik destek saðladýðý �Kadýna
Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele� projesi
kapsamýnda doktor, ebe ve hemþirelere, ka-
dýn ve erkeðin sosyal olarak belirlenen rol
ve sorumluluklarý ný ifade eden �toplumsal
cinsiyet� ve kadýna yönelik þiddetle müca-
dele eðitimi verilecek. UNFPA Toplumsal
Cinsiyet Programý Koordinatörü Meltem
Aðduk, Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü
(KSGM) tarafýndan yürütülen proje ile dev-
let içinde kadýna yönelik þiddetle mücade-
leye iliþkin bir mekanizma kurulmasýný a-
maçladýklarýný söyledi.

Proje, Avrupa Komisyonu Türkiye Tem-
silciði tarafýndan finanse edilecek.  2008�in
ilk haftalarýnda Saðlýk Bakanlýðý ile Devlet
Bakanlýðý arasýnda imzalanacak bir proto-
kolün ardýndan çalýþmalara baþlanmasý
planlanýyor.

Kýsa kýsa... kýsa kýsa...

hekim postasý

Saðlýkta Dönüþüm Progra-
mý�yla sistemde yenilikler, deði-
þiklikler, maðduriyetler yaþan-
maya devam ederken sosyal gü-
venlik kurumlarýnýn uygulama-
larý hastalara sýkýntý yaratýyor.
Duyup konuþabilmeleri için iþit-
me cihazý kullanmak zorunda o-
lan hastalar bu kez �yüksek fi-
yat� gerekçesiyle maðdur edildi. 

Haziran�da yürürlüðe giren
Saðlýkta Uygulama Tebliði�nde i-
þitme cihazlarýna eski fiyatlarý-
nýn 2-3 kat üzerinde fiyat veril-

diði gerekçesiyle önce SSK, ar-
dýndan da Emekli Sandýðý�nýn
yeni tarife belirleninceye kadar
hastalara cihaz verilmesini dur-
durdu. Yaklaþýk 6 aydýr SSK�lý
hastalarýn iþitme cihazlarýnýn
karþýlanmadýðýný belirten SSK
yetkilileri, �Fiyat belirleme ça-
lýþmalarý sürüyor, cihazlarýn
karþýlanmasý için genelge bekli-
yoruz� derken, Ýzmir Tabip Oda-
sý Baþkaný ve Kulak Burun Bo-
ðaz Hastalýklarý Uzmaný Dr. Su-
at Kaptaner�in  konu ile ilgili yo-

rumu ise þöyle:
Pahalý geldiði gerekçesiyle

hastanýn maðdur edilmesini, ye-
ni fiyatlar belirleninceye kadar
hizmet verilmemesini anlamak
mümkün deðil. Ne kadar geç ve-
rirsek tasarruf olur, düþüncesini
de. Ýþitme cihazý sýradan bir ci-
haz deðil. Özellikle erken teþhis-
le iþitmeyen bebeklerin, çocuk-
larýn normal hayata kavuþturul-
masý nda çok önemli. Çünkü bu
cihaza çocuk hasta ne kadar geç
ulaþýrsa konuþma kabiliyeti o öl-

çüde olumsuz etkilenir. Bu cihaz
eðitim çaðýndaki çocuklar için
de çok önemli, orta yaþ ya da
yaþlýlarda da. Bu hastalarýn sos-
yal hayata katýlmalarý açýsýndan
bu cihazýn önemi büyük. Ýþitme-
si bu cihazlara baðlý olan, ama
cihaz temin edilmediði için duy-
mayan konuþamayan hastalarda
sosyal, psikolojik sorunlara yol
açmasý kaçýnýlmaz 

Ýþitme cihazlarýnýn fiyatlarý-
nýn 800 YTL ile 30 bin YTL ara-
sýnda deðiþtiði belirtiliyor.

Kamuoyunda ciddi tartýþmala-
ra sepep olan YÖK Baþkaný ata-
masý ile ilgili Tüm Öðretim Üye-
leri Derneði (TÜMÖD), 12 Aralýk
2007 tarihinde bir basýn açýkla-
masý yaptý. TÜMÖD Genel Baþ-
kaný Prof. Dr. Alpaslan Iþýklý ve
TÜMÖD Genel Sekreteri  Öðr.
Gör. Suay Karaman imzasýyla
yapýlan açýklamada: 

�Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan�ýn
YÖK Baþkanlýðýna seçilmesiyle
ilgili görüþlerimizi ve edindiði-
miz bazý bilgileri, demokratik
sorumluluðumuzun gereði ola-
rak üyelerimize ve kamuoyumu-
za aþaðýda sunmaktayýz:

Anayasanýn 131. ve 2547 sayý-
lý Yüksek Öðretim Kurulu Yasa-
sýnýn 6. maddesine göre, cum-
hurbaþkaný tarafýndan üye ata-
nýrken  �rektörlük ve öðretim ü-
yeliðinde baþarýlý hizmet yapmýþ
profesörlere öncelik verilmesi�
koþulu öngörülmüþtür. Oysa,
Prof. Özcan, hiçbir zaman rek-

törlük yapmamýþ olduðu gibi,
kýsa bir süre yaptýðý bölüm baþ-
kanlýðý dýþýnda herhangi bir ida-
ri görevde bulunmamýþtýr. Öte
yandan, akademik kariyerine i-
liþkin bilgiler ýþýðýnda �baþarýlý
hizmet yapmýþ� profesör sayýl-
masý da mümkün görünmemek-
tedir.

Prof. Özcan ODTÜ�de doçent
olduktan ancak 14 yýl sonra
2003 yýlýnda profesör olabilmiþ-
tir. Bu arada bilimsel yetersizlik
gerekçesiyle profesörlüðü iki de-
fa ertelenmiþtir.

Prof. Özcan, son zamanlarda
�ýlýmlý Ýslamlýk� konusunda adý
ön plana çýkarýlan Malezya�da,
1992-1994 yýllarýnda Ýslam Üni-
versitesinde iki yýl kadar çalýþ-
mýþ, yayýnlarýnýn önemli bir bö-
lümü bu üniversitenin periyo-
diklerinde yayýnlanmýþtýr.  

Malezya Ýslam Üniversitesi, ö-
zellikle rektörünün beyanlarý
dolayýsýyla Atatürk karþýtý ola-

rak ün yapmýþtýr. 1995 yýlýnda
Dýþiþleri Bakanlýðý�nýn uyarýsý ü-
zerine, YÖK bu üniversitenin
denkliðini kaldýrmýþtýr. Dýþiþleri
Bakanlýðý�nýn yazýsýnda, ayrýca
bu üniversite ile iliþkilerde dik-
katli olunmasý uyarýsý yapýlmýþ-
týr.

Prof. Özcan, Eylül ayýnda ba-
sýna yansýyan açýklamalarýnda,
üniversitede türban yasaðýnýn
kaldýrýlmasýnýn türbanlý sayýsýný
azaltacaðýný ifade etmiþtir. YÖK
Baþkaný seçildikten sonra yaptý-

ðý ilk açýklamada ise, üniversite-
lerde her türlü yasaðýn kaldýrýla-
caðýný söylemiþtir. 

Prof. Özcan, akademik unvan-
larýnýn bir bölümünü ABD�de
Chicago Üniversitesinde edin-
miþtir. Bu üniversite, Þili�de Sal-
vador Allende�nin bir komplo
sonucunda devrilmesi üzerine
kurulan Pinochet diktatörlüðü
döneminde, esas olarak Þili�yi
dýþ sömürüye açmayý amaçlayan
tahribatýn baþ sorumlusu olan
�Chicago Boy�larýn yetiþtiði üni-
versitedir.

Prof. Özcan, bir Amerikan ör-
gütü olan Fullbright�ýn Türkiye
bölümünde görevlidir.

Özetle belirtmek gerekirse, tu-
tulan yolun gerçekte Türk-Ýslam
sentezi olmayýp Amerikan-Ýslam
sentezi olduðu her geçen gün bi-
raz daha açýklýk kazanmaktadýr.
Bu ise Ýslamiyet�le de baðdaþtý-
rýlmasý mümkün olmayan bir
yoldur.� denildi.

Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan

KADINLAR

Kadýnlar çok uzakta. "Ýyi geceler"
kokar çarþaflarý.
Masaya ekmek koyarlar yokluklarýný
hissetmeyelim 
diye.
Sonra anlarýz suçun bizde olduðunu.
Sandalyeden kalkýp
"Bugün çok yoruldun," deriz ya da
"Boþ ver, lambayý ben
yakarým."
Kibriti çaktýðýmýzda, o yavaþça döner
ve tarifsiz
bir dikkatle mutfaða yönelir. Sýrtý nice
ölülerle,
kamburlaþmýþ, hüzünlü bir tepe-
aileden ölüler,
onun ölüleri, senin kendi ölümün.
Adýmlarýnýn gýcýrtýsýný duyarsýn eski
döþemede,
bulaþýk telindeki tabaklarýn aðlayýþýný
duyarsýn
sonra da treni, askerleri cepheye
götüren.

Yannis Ritsos

Çeviri: Cevat Çapan

Ankara Tabip Odasý Kasým ayý
içerisinde düzenlediði hastane
toplantýlarýyla, hekimlerle sað-
lýk alaný ile ilgili güncel sorunla-
rý tartýþtý. Toplantýlar üç baþlýk
üzerinden yapýldý: Birincisi yeni
Anayasa çalýþmalarý ve saðlýk a-
laný, ikincisi �tam gün yasasý� ve
üçüncüsü �Kamu Hastane Bir-
likleri Yasa Tasarýsý�. Yapýlan
toplantýlarda hekimlerin ilgisi-
nin önceki dönemlere göre arttý-
ðý görüldü. 

Toplantýlarda genel olarak he-
kimler gelecekle ilgili kaygýlarý-
ný dile getirirken, Hükümet ta-
rafýndan yapýlan düzenlemele-
rin hekimlerin yarýnlarýný ka-
rarttýðý paylaþýldý. Hekimler Ka-

mu Hastane Birlikleri Yasasý�nýn
yürürlüðe girmesinden duyduk-
larý endiþeyi dile getirdiler. An-
kara Tabip Odasý Yönetim Kuru-
lu Üyesi Dr. Selçuk Atalay, top-
lantýlarda,  yapýlan düzenleme-
lerin; hekimleri iþ güvencesiz u-
cuz iþgücüne dönüþtürmeye,
saðlýðý tamamen ticari bir faali-
yet konusu haline getirmeye yö-
nelik olduðunu ve bu politikala-
rýn sonucunda halkýn saðlýk hiz-
metine ulaþýmýnýn daha da zor-
laþacaðýný dile getirdi. Uygula-
nan saðlýk politikalarýnýn bir
bütün halinde tartýþýldýðý top-
lantýlarýn sonunda hekimlerin
bu politiklara karþý neler yapa-
bileceði  konuþuldu.  

Hastalar maðdur; iþitme cihazlarý karþýlanmýyor 

ATO düzenlediði hastane toplantýlarýyla, hekimlerle saðlýk alaný ile ilgili güncel sorunlarý paylaþtý

Hastanelerde hekimlerle buluþma

Kasým ayý içinde Ankara Ta-
bip Odasý�nýn hekimlerle sað-
lýktaki güncel geliþmeleri pay-
laþmak için düzenlediði top-
lantýlara bazý hastane baþhe-
kimlerinden olumsuz yanýtlar
geldi. Ankara Tabip Odasýna
yönelik bu tür engelleme tu-
tumu bazý hastaneler için
kronik bir hale dönüþmeye
baþladý. Bu hastanelerin ba-
þýnda Dýþkapý ve Atatürk Has-
taneleri geliyor. Hastane Baþ-
hekimlerinden Odaya gelen
cevaplarda deðiþik bahaneler
yer alýrken, bazý baþhekimler
altý ay sonraya gün vermeye
kalkýþtý. Olumsuz cevap veren
Baþhekimler genel olarak top-
lantý salonlarýnýn her gün do-
lu olduðunu öne sürdü. Bu
döneme kadar  Ankara Tabip

Odasý hastane toplantýsý yap-
mak konusunda önemli bir
zorluk yaþamamýþken, bu dö-
nemde baþhekimler yoluyla o-
luþturulan engellemeler dik-
kat çekici bulundu. Ankara
Tabip Odasý konuyla ilgili Ýl
Saðlýk Müdürlüðü ve Bakanlýk
nezdinde giriþimlerde bulun-
maya hazýrlanýyor. 6023 sayýlý
TTB Yasasýna göre saðlýk ku-
rumlarý TTB ve odalarýn faali-
yetlerine kolaylýk saðlamak
durumunda. Öte yandan, has-
tane baþhekimlerinin bu dö-
nem Ankara Tabip Odasý faali-
yetlerine engeller koymasý;
Ankaralý hekimler arasýnda,
Bakanlýðýn tabip odasý seçim-
lerine yönelik bir hazýrlýk i-
çinde olduðu yorumlarýna yol
açtý.  

Ankara Tabip Odasý�nýn hastane 
etkinliklerini engellemeye çalýþan bazý 

hastane baþhekimleri gerekçe olarak  türlü 
bahaneler öne sürüyor

Ankara�da baþhekim 
bahaneleri



Bu genci tetikleyen karanlýk zihinler hala
birer muamma. 

Ama bu ülkeye 12 Eylülde geçirilen cen-
derenin bütün sýkýlýðýyla iþbaþýnda olduðu
aþikar.Anýmsayalým: Yýldönümünü 24 Ara-
lýkta yaþadýðýmýz �Maraþ Katliamý� , tem-
muz sýcaðýyla gelen �Sivas acýsý�.. Bu cende-
reyi sýkýþtýran gücün amacý ise ortada:  Ör-
gütsüzleþtirilmiþ emekçiler, açlýða göç, ala-
bildiðine yoksulluk, yoksulluðun kuþak ku-
þak sarmaladýðý geleceksizlik. Bu ülkede
hep birlikte üretilenden payýný talep edebi-
lecek örgütleri ellerinden alýnmýþ emekçile-
re, iþsiz býrakýlanlara, köklerinden koparýlýp
göç ettirilenlere reva görülen ise daðýtýlan
sadakalar. Bir �sadaka ve baský� düzeni. Bu
düzenin yükselttiði terörün kurbaný, Ana-
fartalar da yaþandýðý gibi yine yoksul emek-
çiler oldu. Kazananýn hep ayný kaybedenin
ise belli olduðu bu düzene karþý demokrasi-
yi ve emek mücadelesini öne çýkarmak, sað-
lýk ve sosyal güvenlik hakký baþta olmak ü-
zere �insan olmaya� iliþkin temel haklarý
gasp etmeye çalýþanlara karþý muhalefet
yürütmek, bu muhalefeti yürütenlerle bir-
likte davranmak, bu yýl da bizler için bir
eksen oldu. Temmuz 2007 seçimleri sonrasý
küreselleþmenin ve insaný �meta� haline ge-
tiren anlayýþýn temsilcisinin yeniden iktida-
ra gelmesi, bu mücadelenin önümüzdeki
yýllarda da ayný yoðunlukta devam etmesi
gereðini ortaya çýkardý. Bu mücadeleyi e-
mek ve demokrasi ekseninde yürüt(e)me-
mek , baþka eksenlere, baþka güçlere bel
baðlamak, halkýn örgütlenmiþ gücüyle ve-
rimli ve etkin bir bað kur(a)mamak ülkede
seçimlere katýlan diðer oluþumlarýn baþarý-
sýz olmasýnda en önemli etkenler olarak be-
lirlenmelidir. 

Saðlýk hakký mücadelesi, GSS ve Sosyal
Güvenlik Reformu adý altýnda saðlýk çalý-
þanlarýna dayatýlan pek çok yasanýn göster-
diði gibi ayný zamanda bir mesleki özlük
haklarý mücadelesi olarak da geliþmektedir.
Saðlýkta Dönüþüm adý verilen düzenlemeler
aslýnda hekimlik mesleðinin bütün pratiðini
deðiþtirme iddiasýndadýr. Bu pratiði tama-
men piyasa gereklerine göre þekillendirme
giriþimidir. Bunun için bu pratiðin halen
yürütüldüðü günlük yaþamda �þef ,þef mua-
vinliði atamalarýný� , yüksek öðrenimde
YÖK�ün suçlarýný ortadan kaldýrmaktan çok
kadrolaþmaya yol açabilecek reform taslak-
larýný temel alarak kadrolaþma ve baský
kurma yöntemi kullanýlmaktadýr. Öte yan-
dan �dönüþümü�  piyasacý hizmet sunum
tarzýna en uzak alandan; 1. basamaktan
baþlatarak saðlýk ocaklarýný aile hekimliði
muayenehanelerine çevirerek bir pervasýz-
lýk gösterisi yapýlmaktadýr. Ýþ güvencesiz,
sözleþmeli çalýþma, bir model olarak daya-
týlmakta, Kamu Hastaneleri Birlikleri gibi
yasa giriþimleriyle kamusal saðlýk alaný ye-
relleþme ve özelleþme yoluyla ortadan kal-
dýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Artýk hekimlik
pratiði �Primum non nocere�� deðil �Practi-
ce=Profit�� anlayýþýna göre þekillendirilme-
ye çalýþýlmaktadýr. �Ýyi hekimlik�� yapmak
artýk karlý deðildir ve ��iyi hekimler�� verim-
li olmadýklarýndan çalýþtýrýlmak için iyi bir
seçenek deðildirler. Sözleþmelilik baskýsý bu
pratiði profit�e evriltmek için bulunmaz bir
araçtýr. Hekim sayýsýný arttýrmak, uzman-
laþmayý teþvik etmek, yabancý hekimlerin
ülkemizde çalýþmasýna olanak tanýmaya ça-
lýþmak( sanki yeterince donanýmlý, ve ülke-
miz týbbýna katký saðlayacak hekimlere kar-
þýymýþýz gibi bir hava da yaratarak ki, ilgisi
yok!) aslýnda görüldüðü gibi hekim emeðini
ucuzlatmak, �Profit�� �i yükseltmek içindir.

Bu arada sayýdan bahsedilirken nitelikten
bahsedilmediðini hatýrlatalým. Çünkü �Pro-
fit�� için hekim yetiþtirmek �iyi�� hekim ye-
tiþtirmekten daha kolaydýr.  Artýk karþýmýz-
da saðlýk hakký için saðlýk hizmeti deðil,
saðlýk ihtiyacý için ve maksimum karlýlýkla
çalýþan bir saðlýk hizmet sunumu vardýr.
Üstelik bu ihtiyacýn ne olduðuna, ne kadarý-
nýn giderilmesi gerektiðinin deðerlendiril-
mesinde o �insanýn� bedeni deðildir söz ko-
nusu olan. O �bedenin� �meta�� olan kýsmý-
dýr. Yani prim ödeyip ödeyemediðidir. Prim
ödemesi halinde en �primer�� saðlýk hizmeti
verilecektir: Temel teminat paketi. Prim ö-
demesi üzerine ek ödemeler yapabiliyorsa o
zaman ödediði kadar saðlýk hizmeti alacak-
týr. Prim ödeyemiyorsa ki bu rakam aylýk
gelirinin önemli bir kýsmýdýr, ya da ülke-
mizdeki milyonlar gibi kayýt dýþý bir köle o-
larak çalýþmaktadýr, biz hekimler o zaman
onu �insan�� olarak tanýmlamamakla yü-
kümlü kýlýnmaktayýz. 

Yaratýlan saðlýk ortamýnýn bir baþka so-
nucu da, hekimlere ve saðlýk çalýþanlarýna
yönelik þiddet olarak ortaya çýkýyor. Ne ya-
zýk ki ülkenin her yerinde onlarca irili ufak-
lý saldýrý olmasýna raðmen, yetkililer hem
ciddiyetsiz tutumlarýyla saldýrganlarý cesa-
retlendirirken, hem de hekimlere ve saðlýk
çalýþanlarýna yönelik kýþkýrtýcý söylemlerine
devam ediyorlar. Onlar sanki bu saðlýk or-
tamýnýn maðaza sahipleri, hastalar müþteri
ve saðlýk çalýþanlarý ve hekimler de maða-
zanýn tezgahtarlarýymýþ gibi davranýyorlar.
Hatta bu tür olaylarda bazen hekimler suç-
lu muamelesi bile görebiliyor tamamen
haksýz yere. Ne yazýk ki son aylarda Numu-
ne Hastanesinde bir asistan hekimin canýna
kast edildi, Gazi Üniversitesinde deðerli bir
öðretim üyesi saldýrý sonucu yaralandý. Bu
olaylar dýþýnda pek çok olay yaþandý ve bit-
ti; çünkü adli makamlara intikal etmedi,
bedeni zarar oluþmadý vs. Ama bu döngü-
nün devamýna izin verenler ne yazýk ki he-
nüz iki gün önce Ýstanbul�da bir meslektaþý-
mýzýn silahla aðýr yaralanmasýnda sorumlu-
luk sahibidirler.

Bütün bunlar kabul edilemez! 
Kabul etmediðimizi 2007 yýlý içinde pek

çok kez gösterdik ve en azýndan söz konusu
uygulamalarýn önemli bir kýsmýnýn uygula-
maya geçememesinde katkýlarýmýz oldu.

Hemen kýsaca anýmsarsak 11 Mart �saðlýk
hakký�� mitingi, �Beyaz referandum =
GSS�ye %99 hayýr diyen 2 milyon oy, 14
Mart g(ö)rev etkinliði, hastane toplantýlarý,
basýn açýklamalarý, meclis ziyaretleri, Cum-
hurbaþkanlýðý ziyaretleri (Torba yasa veto-
su), ve daha birçok etkinlik. 

Daha yakýn takvim günlerinde kazanýlan
Þef ve þef muavinliði atamalarýnýn iptali
davasý, kamu hastane birlikleri yasa tasarý-
sýna karþý basýn açýklamalarý, hastane ziya-
retleri, meclis ziyaretleri, 65 yaþ üzeri he-
kimlerin çalýþmasýný engelleyen düzenleme-
ye karþý hekim örgütünün hukuk zaferi. Ba-
kanlýkla yürütülen müzakereler sonucu el-
de edilen bir kazaným: Yan dal uzmanlýk sý-

navýnýn(YUS) ÖSYM tarafýndan yapýlabil-
mesi ve daha bir çok giriþim.

Yine gündemde olan �Tam Gün�� konusun-
da uzmanlýk dernekleri ile, meslektaþlarý-
mýzla görüþmeler, toplantýlar� Bu arada
hemen belirtelim. �Ýyi hekimlik �� için tam
gün çalýþma bir gerekliliktir. Örgütümüz
bunu 40 yýldýr kararlýlýkla savunmaktadýr.
Ama ucuz iþgücü ve sözleþmemelilik teme-
linde deðil, adil ve insanca yaþayacak bir
ücret, iþ güvencesi, örgütlenme hakký, geliþ-
tirilmiþ bir hizmet sunum ortamý temelinde
bir ��tam gün�� için mücadele ve müzakere
süreçleri iþletilecektir. Kamu Hastane Bir-
likleri Yasa tasarýsý gündemde iken �tam
gün�� kavramýný bu baþlýktan kopartarak
deðerlendirmeyeceðiz ve bu yasaya karþý
sonuna kadar mücadele edeceðiz. 1. Basa-
maðýn piyasalaþtýrýlmasý demek olan �aile
hekimliðine� karþý süre giden muhalefete ve
mücadeleye katký sunmaya devam edecek,
ayný zamanda �aile hekimi�� olarak çalýþan
meslektaþlarýmýzýn özlük haklarýna yönelik
taleplerini de takip edeceðiz. Ankara özelin-
de baþlangýç aþamasýnda  �aile hekimliði��
sürecine karþý bir mücadele perspektifiyle
yaklaþtýðýmýzý belirtelim.

Sosyal güvenlik reformuna karþý ve çalý-
þanlarýn ürettikleri zenginlikten, toplumun
dayanýþma çemberinden dýþlanma giriþim-
lerine karþý emek ve meslek örgütleri ile
birlikte mücadele edeceðiz. Ýþ yeri hekimliði
ve iþçi saðlýðý alanýna emek mücadelesi ek-
seniyle yaklaþmaya devam edeceðiz. Bu a-
laný, bütüncül bir saðlýklý emek ortamý tari-
finden uzaklaþtýrarak piyasacý bir hizmet
satýn alma mantýðýna indirgemeye çalýþan
yaklaþýmlarý kabul etmeyeceðiz. Hekim ör-
gütünün birikimini yine düzenlenen kurslar
ve devamlý eðitim etkinliklerimizle meslek-
taþlarýmýzla paylaþacaðýz. 

Odamýz toplum saðlýðýyla ilgili yükümlü-
lüklerini yerine getirmeye devam edecektir.
Ankara�da yaþanan su sorunu sürecinde
toplum saðlýðýný korumak amacýyla ve su-
suzluk dolayýsýyla ortaya çýkabilecek saðlýk
sorunlarýna karþý halký bilgilendirmek baþ-
ta olmak üzere çalýþma kararýnda olduðu-
muzu kamuoyuyla paylaþtýktan hemen son-
ra yükümlülüklerini yerine getirmediði gibi
bu yükümlülüklerin hatýrlatýlmasýndan ra-
hatsýz olan Büyükþehir Belediyesi Baþkaný
ve yetkililerinin saldýrgan tavýrlarýna pabuç
býrakmadýk. Týpký Atatürk Eðitim ve Araþ-
týrma Hastanesi baþhekimi Sayýn Dr. Nihat
Tosun�un , �beyaz referandum��sýrasýnda �o-
da��(sanki oda içinde yer aldýðý mesleði tem-
sil eden bir kurum deðilmiþ gibi) bu hasta-
neye giremez diyerek, güvenlik görevlilerini
üzerimize saldýrtmasýna pabuç býrakmadý-
ðýmýz gibi. Söylemlere karþý güçsüz ve çare-
siz kalýndýðýnda saldýrgan tutum ve bazen
kaba kuvvet aslýnda güçsüzün çaresizliðin-
den baþka bir þey deðilse nedir?

Yine TMMOB�un çeþitli odalarýyla Anka-
ra�nýn su sorununun arkasýndaki gerçekleri
kamuoyuna aktardýk, suyun ve su havzala-
rýnýn týpký saðlýk gibi özelleþtirilme yolunda

olduðunun  altýný çizdik. Ankara�ya getiril-
mesi planlanan Kýzýlýrmak havzasý kaynaklý
suyun saðlýk açýsýndan sakýncalarýný anlat-
týk. Su kesintileri sýrasýnda pek çok yoksul
mahallede insanlara suyu saðlýk açýsýndan
nasýl en az riskle biriktirebileceklerini akta-
rýrken, bir yandan da bir sempozyum dü-
zenleyerek bu konuda son bilimsel geliþme-
leri kamuoyuyla ve bilim çevreleriyle pay-
laþtýk. Büyükþehir Belediyesinin de hamasi
ve saldýrgan söylemini bir kenara býrakarak
odamýzýn yayýnlarý, sempozyumlar ve basýn
açýklamalarý yoluyla ve TMMOB�nin ilgili
odalarý ile birlikte ortaya koyduðu birikim-
den faydalanmasý bizleri sevindirecektir.

Yeni yýl bu yýldan yukarýda  ancak belli
baþlýklarýný sayabildiðimiz baþlýklar devra-
lýyor, bir mücadele kararlýlýðýyla birlikte.
Tam gün�den, Kamu Hastane Birlikleri yasa
tasarýsýna, GSS�ye ve sosyal güvenlik refor-
muna, aile hekimliðinden, kadrolaþmaya,
sözleþmelilikten, hizmet satýn almaya vd.
Ayný zamanda sayýlarý giderek artan özelde
çalýþan meslektaþlarýmýzýn da pek çok so-
runla boðuþur hale geldiðini görüyoruz.
Fazla çalýþma, ücretlerini tam ve zamanýn-
da alamama benzer sorunlardan yalnýzca i-
kisi. Deðiþen yönerge ve yönetmelikler do-
layýsýyla finansal açýdan darboðaza ve bü-
yük saðlýk tekellerine satýlmaya itilen ku-
rumlarda çalýþan bu meslektaþlarýmýzýn ar-
tan sorunlarý da 2008�in gündemleri içinde
olacak ve sorunlara bu meslektaþlarýmýzla
sýk sýk bir araya gelerek çözüm arayacaðýz.

Üniversite hastanelerinin de benzer fi-
nansal darboðazlar içine sokulmasýnýn te-
melinde ise giderek hükümetin mali gücüy-
le üniversite özerkliðini hizaya getirme ça-
basý yatmakta. Bu üniversitelerde ve eðitim
ve araþtýrma hastanelerinde çalýþan asistan
hekim meslektaþlarýmýzýn da hem eðitimin
niteliðinden, hem de kurumlarýnda eðitim
gerekleri ölçüsünü aþan bir þekilde hizmet
gerekleri için çalýþtýrýlmalarýndan doðan so-
runlar da bu yýlýn gündemleri arasýnda. U-
cuz iþgücü olarak asistan hekim sarmalýna
karþý, hem ilimiz özelinde, hem de tüm ül-
kede, bu alanda öncülük eden Ankaralý asis-
tan hekim meslektaþlarýmýzla birlikte çaba
göstermeye devam edeceðiz. Týp öðrencileri
mesleðimizin geleceði. Genç meslektaþlarý-
mýzýn �Ýyi Hekimlik��deðerlerine Týp Eðiti-
minin içeriðinden, ülke gündemine deðin
geniþ bir yelpazede yaptýklarý katkýlarý çok
anlamlý buluyor ve önemsiyoruz. Odamýzda
týp öðrencileri komisyonu olarak yürüttük-
leri faaliyeti desteklemeye devam edeceðiz.

Umut çok sýk telaffuz edilir, kararlýlýk pek
çok kez vurgulanýr. Ama birlikte umut et-
mek ve hep birlikte kararlý olmak baþarýl-
masý en zor amaçlardan biridir Bu amaca e-
riþmenin biricik yolu ise birlikte tartýþmak,
birlikte düþünmek, birlikte üretmektir. Sa-
vaþýn ve kavganýn çaðýnda biz hekimler ba-
rýþý ve kardeþliði umut edebiliriz. Her or-
tamda bu umudu yaþatmak ve dile getir-
mek özellikle bu günlerde ülkemize karþý
bir görevdir. 2008�de de odanýn kapýlarý so-
nuna kadar tüm meslektaþlarýmýza açýk,
bizler her yerde yine meslektaþlarýmýzla
birlikte olmaya çalýþacaðýz. �Ýyi Hekimlik��
için gerekli saðlýk ortamýný yaratmak� Bu
ulaþýlmaya deðer bir hedeftir. Bu hedef için
birlikte tartýþacaðýmýz, birlikte düþüneceði-
miz, birlikte üreteceðimiz ve ayný þeyi u-
mut edenlerin birlikte yürüyeceði, barýþ ve
kardeþliðe iliþkin sözlerin duyulduðu bir yýl
olmasý dileðiyle�

Ankara Tabip Odasý
Yönetim Kurulu
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40-50 yýllýklar

N.A. � Genel olarak konuþma-
mýzýn içeriði sizin meslek haya-
týnýzla ilgili tecrübelerinizi pay-
laþmak, diðer taraftan da biraz
geçmiþle günümüzü karþýlaþtý-
rabilmek olacak. Yani hem eði-
tim, hem saðlýk açýsýndan bir
sürü deðiþimler oldu. Siz her-
halde bunlarý en objektif deðer-
lendirebilen bir konumdasýnýz
diyerek söze baþladýk. Ýsmet Bey
ise öncelikle bize kendisini ký-
saca tanýtmak istedi.    

Ý.A. - Ben 1923 doðumluyum.
Cumhuriyetle yaþýtýz, her zaman
söylediðimi gibi, övünmek gibi ol-
masýn ama bununla her zaman ö-
vünürüz. Cumhuriyet bizim bir
parçamýz. Gaziantep Lisesini bitir-
dikten sonra 1941 yýlýnda Ýstanbul
Týp Fakültesi, o zaman Türkiye�de
bir tek Týp Fakültesi vardý o da Ýs-
tanbul Týp Fakültesiydi. Ve biz bi-
raz önce Hasan Bey�in de dediði
gibi yatýlý týp öðrenci yurdu, eski
ismiyle Leyli Týp Talebe Yurdu idi,
o yurda girdik. Ve bu yýlda 6 yýl
geçirdik. Þimdi bir kere hekimim.
Ýç hastalýklarýnda uzmaným. Ýç
hastalýklarýnda yoðunlaþtýðým ve
sevdiðim konu, diyabet hastalýðý-
dýr. Mesleðimin yaný sýra para me-
dikal olarak uðraþýlarým olmuþtur,
çalýþmýþýmdýr. Müzik, resim ve þiir
dalýnda çalýþmalar yapmýþýmdýr a-
ma tamamen amatörce. Ama bun-
larla meþgul olmayý ve bizzat tat-
bik etmeyi seven bir insaným. Þim-
di evimde gördüðünüz bütün re-
simler benim tarafýmdan yapýl-
mýþtýr. Sosyal faaliyetleri çok se-
verim. Týp Fakültesine adým attý-
ðým ilk gün, Týp Talebe Cemiyetine
seçildim. O günden beri dernek fa-
aliyetlerini severim, uðraþýrým. Bu
alanda da mezun olduktan sonra
bütün sýnýf arkadaþlarýmý þu yaþa
gelinceye kadar, 61 senedir bir a-
raya getiririz. Bunda da elimden
geldiði kadar öncülük, lokomotif-
lik görevini üstlenirim. Böyle bir
adamým. Kendimi size özetlemiþ
oldum her halde. Þimdi soracakla-
rýnýza, merak ettiklerinize ayrý ay-
rý deðinebiliriz, rahat rahat konu-
þabiliriz.

N.A. �Eðitiminizden bahsetti-
niz, iç hastalýklarý uzmanlýðýný
yine ayný fakülteden aldýnýz de-
ðil mi?

Ý.A. - Hayýr, Ankara Týp Fakülte-
sinden aldým. Bir süre baþasistan-
lýk yaptým. Daha sonra Sosyal Si-
gortalar Hastanesine geçtim. Fa-
kültedeyken bir doçent abimiz
vardý, onun yanýna gittim ve ona
fakültede kalmak istediðimi söyle-
diðim zaman kötümser bir arka-
daþtý, hayatýnda öyle kötü þeylerle
karþýlaþmýþ ki, ismi Fikret. Bu ar-
kadaþ dedi ki fakülteler cadý kaza-
ný, rahat edemezsiniz dedi. Fakül-
tede yükselmeniz ilginizden ziya-
de baþka bir takým iliþkilerinize
baðlý olan bir þeydir. Bunlarý yapa-
mýyorsanýz eðer fakültede ýsrar et-
meyin tavsiye etmem falan dedi.

Bende o sýra orta karar bir vilaye-
te gideyim de hekimlik yapayým
dedim ama kýsmetmiþ burada ev-
lenmem burada kalmama vesile
oldu. Uzun süre Sosyal Sigortalar-
da çalýþtým. Öðretim görevlisi ola-
rak çalýþtým orada, klinik þefi ol-
dum, sýnavlara girdim v.s. Ankara
Diyabet Derneði vardýr. Ýstanbul
Türk Diyabetikler Cemiyeti, Bu iki
derneðin her ikisinde de görev al-
dým. Ýstanbul�un yayýnlarý Diyabe-
tist Dergisinin editör kurulunda i-
dim. Bunlar gittikçe benim hevesi-
mi artýrdý ve diyabetin damar
komplikasyonu isminde bir kitap
kaleme aldým. Bu sevgi ve bu ilti-
fatlarla biz bulunduðumuz yerde
daima diyabetle uðraþan bir kiþi o-
larak görüldük. Çalýþmalarýmýzý
sürdürdük. Mesleki hayatým bu-
dur. 

N.A. � Yurt dýþýndan ge-
len asistanlar maaþ ala-
mýyorlar. Ama onun
dýþýnda böyle bir a-
sistanlýk sistemi
yok. 

Ý.A. - O zaman
hiçbir maaþ alma-
dan, yemeden içme-
den ve hatta fakül-
tenin size tahsis e-
deceði bir yer ola-
madan asistanlýk
yapmak vardý.

N.A. � Evet, geçiminizi nasýl
saðlýyordunuz? 

Ý.A. - O sýralarda ben sýrf yaþa-
mýmý sürdürmek, ihtisasýmý sür-
dürmek için bir muayenehane aç-
tým. Uzman olduktan sonra mua-
yenehaneyi bir süre devam ettir-
dim. Daha sonra Sosyal Sigortalar
Hastanesinde çalýþan bir kiþi ola-
rak muayenehane hoþuma gitme-
di. Çünkü muayenehane ücreti o-
larak aldýðýnýz ücret bir emekçi-
den geliyor size. O emekçi size en
az bir günlük yevmiye sinin 4-5
katýný verecek ki sizin vizitenizi
karþýlasýn. Bu para bu kazanç ho-
þuma gitmedi. Hastanede çalýþan
uzmanlara, üniversite hocalarýmýz
da dahil muayenehaneye gelen
hastalar genellikle hastanede de
iþlerini parasýz kolay ve torpilli o-
larak görme yolunu seçmiþlerdir.
Bu yoldan istifade etmek için mu-
ayenehaneye gelirler. Bu yol böyle
tutuluyor. Bu yol hoþuma gitmedi
ve ben muayenehanemi kapattým.
Ve ben o zaman tam gün çalýþýyor-
dum.

N.A. � Peki þimdi gündemde
tam gün yasasý var. Þu anki tam
gün yasasýna nasýl bakýyorsu-
nuz? 

Ý.A. - Çýkacak olan tam gün ya-
sasý mý?

N.A. � Evet. 
Ý.A. - Aslýnda o zaman Mete Tan

isminde bir bakan meslektaþýmý-
zýn himmetiyle ortaya konulan, o-
nun çýkardýðý bu kanun hiç kötü
bir kanun deðildi. 1980li yýllarda
saðlýkçýlardan þikayet falan geldi,

ücret politikasý Kenan
Paþa�nýn reisicumhur
olduðu zamanlarda he-
kimler nasýl olsa baþý-
nýn çaresine bakar zih-
niyeti hakimdi. Yani
ne yapar? Ek görev a-
lýr, muayenehane açar
falan. Onun için he-
kimlere ayrýca tam gün
yasasýna göre fazla bir
ödenek vermek doðru de-
ðil gibi düþünüyordu o za-
manki iktidar hükümeti. Ve
o sebepten tam gün yasasý
kaldýrýldý. Eðer
t a m

gün yasasý kalmýþ olsaydý tam gün
yasasý güzel bir yasa olarak, he-
kimleri koruyan ve hekimliði ko-
ruyan bir yasa olarak, Tabip Oda-
sýnda da söylemiþtim, biz hekimli-
ði yalnýz doktorluk yapmak anla-
mýnda telaffuz etmiyoruz. Hekim
derken biz týbbiyeli bir durumda,
doktorluðunu dürüstçe yapan, de-
ontolojiye maksimum derecede ri-
ayet eden ve ayný zamanda mem-
leketin yararýna olan meselelerde,
problemlerde memleketten yana
olan insan olarak bir meslek ola-
rak böyle diyoruz biz. Böyle bir
hekime biz týbbiyeli diyoruz. 1947
de týbbiyeyi bitiren arkadaþlara di-
yoruz bunu. Ben bunu meslek ha-
yatýmda hiç unutmadým. Tam gün
yasasýna gelince, biraz önce Hasan
Bey�le de konuþtuk, benim tam
gün için düþündüðüm þu; tam gün
devlet memuru gibi þu saatte gel,
bu saatte git deðildir. Hatta bir pa-
rantez açýyorum; niçin o zaman
tam gün yasasý devam etseydi ve-
ya tam gün kanunu güzel miydi?
Tam gün yasasý prensip olarak çok
güzeldi. Ama tatbikatta ve kanu-
nun ayrýntýlarýnda hatalar yapýldý.
Hatalar þuydu; tam güne tabi bir
hastanede hekime tam gün þartýna
göre para ödenirken, aþçý baþý, þo-
för, ambulans þoförü gibi yardýmcý
elemanlarda ayný ödeneði alýyor-
du. Halbuki yardýmcý elemanlar
hastanede de çalýþsa Bayýndýrlýkta
da çalýþsa belli bir maaþý alýr. Ama
tam gün yasasýna göre ilave öde-
neklerden yararlanmalarý mesele-
yi sulandýrdý. Öylesine sulandýrdý
ki, bir kasabada çalýþan bir ebe ha-

ným o kasabanýn sivil baþkaný olan
kaymakamdan daha fazla ücret a-
lýr duruma geldi. Bu dikkat çekti,
tam gün yasasý bir de Kenan Ev-
ren�in kendi düþüncesi eklenince
yuvarlandý gitti. O halde tam gün
yasasýndan evvel ben þunu dile ge-
tirmek istiyorum, öyle bir yasa
hazýrlanmalý ki hem doktoru rahat
ettirmeli hem de doktorun özel
para kazanma çalýþmalarý ile has-
tanedeki bilimsel ve saðlýða hiz-
met çalýþmalarý birbirinden ayrýl-
malý. Yani biraz daha adiyene ko-
nuþayým, bir doktor ya devlet dok-
torudur, hastane doktorudur, üni-
versite doktorudur, poliklinik dis-
panser doktorudur veya da mua-
yenehanesinde doktordur. Hem
hastanede, hem muayenehanede
çalýþmak olmaz. Ben buna karþý-
yým. Ve bunun bir takým toplumu
zedeleyici sakýncalar getireceðine
inanýyorum. 

N.A. Hasan Bey siz bu konuda
ne düþünüyorsunuz?

Hasan Bey � Tam gün yasasý taz-
minatý tam olursa hekimde orda
canla baþla çalýþýr.

Sanýrým hekimlerin özlük hakla-
rý korunarak bu iþ gerçekleþtirilir-
se, yani çift taraflý olarak hem hal-
kýn, hem hekimlerin hakký koru-
nursa bu þekilde daha doðru ola-
cak. 

N.A. � Hekimlik için 60 yaþ sý-
nýrý getirilmeye çalýþýyor, bu-
nun için ne düþünüyorsunuz?
Aslýnda sormak istediðim þu;
sizce hekimlik mesleði yaþla sý-
nýrlanabilecek bir meslek mi?

Ý.A. - Hayýr, deðil. Ama hekim-
likte branþa göre deðiþebilir. Ama
bunu yaþla tayin etmeye imkan
yok. Þimdi bizim 47liler dediðimiz
arkadaþ grubumuz içinde yolunu
þaþýran hatta basit bir iþlemi dahi
yapamayan, refleksi zayýflamýþ,
bildiklerini unutmaya yüz tutmuþ
insanlar var. Epey yaþlýyýz yani.
65 yaþ genç bir yaþ aslýnda. Ama
65�ten sonra sayaç hýzlý çalýþmaya
baþlýyor. Bunu ancak sosyal hadi-
selerle, arkadan gelenleri düþün-
mek için, yani bunlarý emekli ede-
lim, arkadan gelenler istifade et-
sin, bunlarý çalýþtýrmayalým diyen
bir zihniyet iyi olamaz. Hekim için
yaþ sýnýrý söz konusu olamaz. He-

Dr. Ýsmet Arýsoy�la söyleþi

�Hekimlik insaný insana yaklaþtýran
bir meslektir.�

�Dünyaya bir daha gel-
seydiniz ne olmak ister-
diniz sorusu da güzel
bir sorudur. Benim ce-
vabým yine hekim ol-
mak isterdim olur. Bu-
nu her zaman söylemi-
þimdir. Her türlü he-
kimlikte uðradýðýmýz
haksýzlýða raðmen he-
kimlik kral meslektir,
insancýl bir meslektir,
insaný seven herkes he-
kim olabilir. Ama aksini
söyleyen, insaný sevme-
yen hekim olmaz. De-
mek ki hekimlik insaný
insana yaklaþtýran bir
meslektir. Diðerleri gibi
deðil. Elinizi atýp yokla-
dýðýnýz þey mühendisin
köpüðü yoklamasý gibi
deðildir. Bir radyo ta-
mircisinin radyoyu o-
narmasý gibi deðildir.
Ýnsana bakýyorsunuz,
insana dokunuyorsu-
nuz. Bir süre sonra has-
tanýzla arkadaþ gibi ya-
kýn oluyorsunuz. Bir ha-
yat kurtarýyorsunuz. O-
nun için her þeye rað-
men güzel bir meslek.�
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kim kendi kendini emekli eder za-
ten. Nitekim ben 65 yaþýnda e-
mekli oldum ve sonrasýnda bazý
yerlerde çalýþtým. Daha avantajlý
þekilde iþ bulan arkadaþlarýmýz ol-
du. Hatta üniversitelerde dahi gö-
reve devam eden arkadaþlarýmýz
oldu. Ama bir cerrah düþünün, bir
kafa travmasý düþünün, 7 saat a-
meliyata giriyor. Onlar olmaz. On-
lar için bir yaþ haddi düþünülebi-
lir. Ama dediðim gibi hekim kendi
kendini emekli eder zaten. Benim
kulaðým doðru dürüst iþitmiyor,
ben hastanýn akciðerlerindeki ra-
mi nasýl alabilirim, kalbini nasýl
dinleyebilirim, mümkün deðil. O-
nun için yaþ haddiyle deðerlendir-
mek doðru deðil. Nasýl ki politika-
da 75 yaþýnda adam devlet baþ-
kanlýðý yapabiliyorsa bu kiþinin
kendini bildiði bir þey. Yapabildiði-
nizi yapacaksýnýz. Ben 2 sene ev-
velki Ýsmet deðilim. O zamanda 4
sene evvelki Ýsmet deðildim. Yani
aramýzda çok fark var.

N.A. � Hayýr ama biz sizi çok
dinç görüyoruz.

Ý.A. - Ýltifat ediyorsunuz sað o-
lun, diðer arkadaþlarý görseniz
benden genç olanlar da var. Me-
zun olduðumuz günden beri bir
arkadaþlýk duygumuz var. Bu duy-
gu her sene daha da kuvvetlendi.
Biz her sene bir yerde toplantý ya-
parýz. Ve bu toplantýlara katýlan
arkadaþlarýmýzýn eþlerini de taný-
maya baþladýk. Bir samimiyet o-
luþtu. Artýk öyle bir topluluk orta-
ya çýktý ki, 47liler topluluðu, onun
için 47li toplantýsý diyoruz bir bu-
na. Sene 61.sini yapacaðýz. 1994
senesinde Akçakoca�da bir toplantý
yapýyoruz. Yani bundan 14 sene
önce, 70 yaþýndaymýþýz. Ama her-
kes þýkýr þýkýr. Geceleri oynuyoruz,
dans ediyoruz. Biz 4. geceyi daima
gala gecesi olarak düþünmüþüz-
dür. Bütün kurdumuzu o gala ge-
cesinde dökeriz. Bizim sýnýf çalýþ-

kan bir sýnýftý. Biz Türkiye�ye 5
rektör vermiþiz. Ýsimlerini ezber-
den bilirim; Ýstanbul�dan Haluk
Alp, Bursa�dan Nihat Balkýr, Ha-
cettepe�den Doðan Karar, Sivas�tan
Muaffak Akman, Kayseri�den Hü-
seyin Sipahioðlu. Þimdi ben bu ha-
vada bunlarý dile getirmeyi düþü-
nüyorum. Birde o sýrada aklýma
geldi, karþý masada da bir misafi-
rimiz vardý, bizi Sivas�ta misafir
etmiþ olan, Sivas valisi Lütfü Tun-
cel Bey. Adam çok hoþuma gitti, A-
tatürkçü, cumhuriyetçi, devrimci
falan bir adam. Bizim 47lilerle ah-
bap oldu. Derken duyduk ki adam
anayasa mahkemesine seçilmiþ.
Þimdi emekli oldu. O adamý da gö-
rünce akýlma geldi, biz 1923 do-
ðumluyuz. Yani cumhuriyetin ilan
edildiði yýl. Yani biz cumhuriyetle
yaþýtýz. O zaman ben cumhuriyet-
ten bahsedeyim dedim. Cumhuri-
yete ve Atatürk�e baðýmlý olduk
biz. Sevdik demiyorum. Baðýmlýlýk
biliyorsunuz hekimlikte bir terim-
dir, býrakýlmaz bir þeydir. Biz ba-
ðýmlý olduk. O günden beri 10. Yýl
Marþý bizim 47lilerin toplantýla-
rýnda Ýstiklal Marþý gibi yer tuttu.
Biraz evvel, anne ve babamýn fo-
toðrafýný Hasan�a gösterdim, anne-
min baþý açýk, tayyör giymiþ. Þýk
bir kýyafeti var. 1930lý yýllar. Be-
nim annem türban deðil de çarþaf
giymiþtir. Baþörtüsü kullanýr. Ben
Kuran�ý annemden öðrendim. An-
nemin babasý imamdýr. Annem
10.Yýl Marþýný söylerken aðlardý.
Ýþte bu zihniyet güzeldir. Eðer biz
Müslüman olacaksak böyle olalým,
cumhuriyetçi olacaksak böyle ola-
lým. Yoksa baþýný örtüp baþka ta-
rafýný açarsan bu Müslümanlýk ol-
maz. Veya Atatürkçüyüm de ama
arkadan bir þeyler yap, bu da ol-
maz. 

N.A. � Peki, ben aslýnda kendi
adýma bir þeyi merak ediyorum.
Sizin zamanýnýzdan, mesleðe

baþladýðýnýz zamandan bu za-
mana kadar çok fazla teknolojik
anlamda geliþmeler oldu. Hoca-
larýmýz da bize hep þunu dedi;
hekimlik dokunarak yapýlýr, he-
kimlik bir sanattýr. Siz bu olayý
nasýl görüyorsunuz? 

Ý.A. - Bizim zamanýmýzda bir laf
vardý, sansklinik dediðimiz bir ha-
dise. Yani benim hocalarým öyle
insanlardý ki hiçbir laboratuar bel-
gesi yoktu elimizde edindiðiniz iz-
lenim, hastanýn yüzüne baktýðýnýz
zaman veya hastayý yokladýðýnýz
zaman edindiðiniz izlenim çok üs-
tün, çok kýymetli bir konu. Tekno-
loji ne kadar ilerlerse ilerlesin kli-
nik muayeneden hiçbir zaman
vazgeçemeyiz. Klinik muayene ile
hekimin edindiði intiba çok önem-
lidir. Klinik muayenede tabi ki
hastanýn özgeçmiþi, gözlem, hasta-
nýn anlattýðý hikaye, þikayetler,
hastanýn yüzüne bakmak. Hiç u-
nutmam, bir hasta vardý, halsiz-
likten þikayet ediyor, arýyorum ta-
rýyorum hiçbir þeyi yok hastanýn,
hocam bana dedi ki bu hastanýn
dýþkýsýna bir bak evladým dedi, bu
hasta mide kanamasý geçiriyor de-
di. Ve hasta mide ülseri çýktý. Ýþte
sansklinik dediðim bu. Hastanýn
yüzüne bakarak olan bir þey. Bunu
saf dýþý edemeyiz. Yalnýz teknoloji
bunu saf dýþý edebilecek duruma
gelmiþ gibi, bunu kabul edersek
yanlýþ olur. Týpta teknolojinin yeri
baþkadýr, klinik izlenimin yeri baþ-
kadýr. Hastayý görünüz, hastaya
dokununuz, muhakkak muayene
ediniz. Þunu söylemek istiyorum,
teknoloji muhakkak ki teþhis ve
tedavide çok daha iyi sonuç almak
için çok büyük aþamalar kaydet-
miþtir. Ama teknoloji böyledir di-
yerek kliniði saf dýþý etmeye taraf-
tar deðilim.

N.A. � Hekim iliþkilerine ve
hekim-hasta iliþkilerine deon-
tolojik açýdan baktýðýnýzda ne
görüyorsunuz? Sizin zamanýnýza
göre þuan ki durum nasýl sizce?

Ý.A. - Çok iyi örneklerde gördük,
çok kötü örneklerde gördük. Ama
tabi ki bizim zamanýmýzla þuan ki
deontolojik düzey arasýndaki fark
azalmýþtýr. Deontoloji bizim zama-
nýmýza göre çok azaldý. Çünkü biz
hocalarýmýzdan deontoloji dersi a-
lýrdýk. Þimdi sanýrým deontoloji
dersi var ama derste kalýyor. Çün-
kü çýkarlar, maddi menfaatler ve-
ya güç, korku gibi þeyler hekimi
baþka þeylere zorluyor. Maalesef
bizde bütün dünya olarak parayý
öðrendik, çýkar ön planda tutulu-
yor. Bu durumda elbette ki hasta-
landýðým zaman siz benden para
alýrsýnýz. Bu duruma geldik. Be-
nim kýzým özel bir hastanede ame-
liyat geçirdi, hastanede 4-5 gün
yattý, sonra hesabý ödenecek, öde-
meyi gördüm, benden bir rakam
istediler tamam dedim ama ben
hekimim dedim. Bu da benim ký-
zýmdýr. Efendim dedi, bizim statü-
müzde hekim farký yoktur dedi.
Peki dedim, hekim için yok, ya he-
kimler için? Çünkü ben hekimim
ve ameliyat ettiðiniz kýzýmda dok-
tordur dedim. Ýþin fenasý onun ka-
yýnbabasý da hekimdir dedim. Bu-
nun için herhangi bir þey yapýla-
cak mý dedim, bunun için de sta-
tümüz yok dedi çekinmeden. Peki
dedim ben alelade bir vatandaþým,
siz bu kadar rahat konuþuyorsu-
nuz bende rahat konuþacaðým; þu
listede dört gece yatmýþ, her gece
nöbetçi doktor ücreti alýnýyor, 50
lira nöbetçi doktor ücreti konul-
muþ. Benim kýzýma nöbetçi doktor

mu tahsis ettiniz dedim, hayýr de-
di. Peki, bu hastanedeki doktor nö-
bet tutuyor da siz bu doktora 50
lira mý verdiniz, yoksa kaç hasta
yatýyorsa hasta baþýna 50 lira mý
düþtü dedim. Adam 50 lira doktora
veriyoruz dedi þaþýrarak. Peki, bu
doktorun parasýný sadece benim
kýzým mý ödeyecek dedim. Sonra
masanýn üzerine parayý attým ve
adam bana özür dileyerek bir mik-
tarýný geri ödedi. Ýþte deontolojide
bunlar da var. Ama çok güzel de-
ontoloji örnekleri veren müessese-
ler de var. Nasýl ki türban meselesi
þimdi 4 misli artmýþsa bu durum-
da da netice böyle olur. Özel has-
tanelerde adam tüm mesaisini özel
kliniðe vermek ister. Biz de o eði-
timi almýþ deðiliz. Yani zor iþler
bunlar. Deontoloji sorunuza olum-
lu cevap veremeyeceðim. 

N.A. � Peki, hobilerinizden bi-
raz bahseder misiniz? 

Ý.A. - Efendim müzik biraz aile-
den geliyor. Babam ut çalarmýþ.
Ortaokuldayken de beni enstrü-
mana yatkýn görmüþler. Flütle
baþladým sonra klarnete dönüþtü.
Okulun bir orkestrasý oldu, orda
görev aldým. Klarnete epey devam
ettim. 

Resime gelince de iyi resim ya-
pardým herhalde. Derken benim li-
se son sýnýfta yaptýðým resim An-
kara Resim Sergisine katýlmak ü-
zere Ankara�ya götürüldü. Heves-
lendim bende. Fotoðrafa bakarak
veya canlý olarak bakarak yapa-
rým. Muhtelif yýllarda yaptýðým re-
simler. Size bir kaçýný gösterebili-
rim. Þu karþýda gördüðünüz Amas-
ra�da akþam, orda oturan da eþim.
Eþimi 7 sene evvel kaybettim. O-
radan bir fotoðraftan yaptým. Re-
sim grubundan izlenimcileri yani
emperistyonist ressamlarý daha
çok severim. Avrupa�ya yolum
düþtüðü zamanda onlarýn reyonu-
nu dolaþmaktan haz duyarým. O-
rada gider saatlerce otururum.
Fransýzlar da onlarý çok seviyorlar.
Mesela Paris�e yakýn bir mesafede
ressam Monet�nin (emperstyonist-
lerin baþýnda gelir) evini ziyarete
gittim ki bu benim için yaptýðým
en önemli þeylerden birisidir. 

N.A. �Ýnsanlarýn bir takým ho-
bilerle uðraþmasý kiþinin mes-
lek yaþantýsýný olumlu yönde et-
kiler mi, mesleðinize bir þey ka-
tar mý?

Ý.A. - Þöyle cevap vereyim, mes-
leðimize elbette bir þey katar. Her
türlü dinlendirici meþguliyet mes-
leðimize yardýmcý olur. Çünkü
mesleðimizin dýþýnda her türlü uð-
raþ, özellikle sanat çok yardýmcý o-
lur. Resim, þiir... Ben pek fazla þiir
yazmazdým ama bu 47lilere olan
aþkýmýz, baðlýlýðýmýz bizi þair yap-
tý. Bir arkadaþ bunu þiirinde de
söyler. 

Psikolojik derlemeleri bir kitapta
okumuþtum. Ýnsan neden bir þey
yapar? Ben mesela bunlar gibi her
türlü uðraþýdan hoþlanýrým. Yarat-
mak duygusu insanýn içinde olan
bir duygudur, hevestir. Ama neden
yaratýr insan? Neden bir heykel
yapýyor, çeþme yapýyor? Bunun e-
sasý þuymuþ; insanlarýn en çok öz-
lemini duyduðu þey ebedi hayattýr,
sonsuza kadar yaþamaktýr. Sonsu-
za kadar yaþamayacaðýný öðrendi-
ðini anda hiç olmazsa ismi kalsýn,
kendisi hatýrlansýn diye çabalar.
Yarýn benim çocuklarým görecek
bu ürünleri. Hakikaten iyi bir þey
oldu. Sizde gelip gördünüz bunla-
rý. Sanýrým ben bu akþam daha gü-

zel bir uyku çekeceðim. Ortaya bir
þey getirmek güzel bir þeydir. 

Hasan Bey � Týbbiyeliler için
söylenen bir þey vardýr. Týbbiyede
herkes yetiþir, her meslekten adam
olur, bazen de doktor çýkar. Ýsmet
arkadaþýmýz sadece müzik ve re-
sim sanatýnda usta deðil ayný za-
manda zanaatla da uðraþýr. Mesela
kendi gar dolabýný yapmýþtýr. Bun-
lar tatlý bir meþgale, yani herkes
zevk almaz bunlardan. 

N.A. � Siz Ýsmet Bey�i uzun yýl-
lardýr tanýyorsunuz. Onu nasýl
tanýmlayabilirsiniz?

Hasan Bey - Tabi 65 senedir ta-
nýyorum kendisini. Ýsmet sanatçý-
dýr, týp bilgisi mükemmeldir. Özel-
likle müzik ve resim alanýnda ha-
kikaten baþarýlýdýr. 

Ý.A. - 47li sýnýf arkadaþlarým i-
çin, onlara olan sevgimi dile geti-
ren bir þiir kaleme almýþtým. Onu
okuyacaðým þimdi size, þiir hak-
kýnda bir fikriniz olsun. 

Yüreðimde Yeþeren Sevgi
Bir þiir yazmak isterdim sana
Bir beste içinde erimiþte sevgi

olmuþ gönüllerde
Bir þarký söylesem derdim sana

güftesi anýlarla örülmüþ
Þiirler buruk, anýlar solmuþ,

hepsi sarmaþ dolaþ yüreðinde ye-
þermiþler 47li olmuþ

Bir damla yaðmur isterdim gök-
ten

Yeþersin diye göðsümdeki lale
Açsýn bütün çiçekler tüm karan-

lýklar solsun
Dilerim sýcacýk yaðmurlarda bir

damla evet bir damla 47li sevgisi
olsun.

Bir avuç toprak isterdim asude
bahçeme

Gerçek dostlar elinden ýlýk ve
mis kokulu olsun ve içinde bir tu-

tam 47li sevgisi bulunsun.

N.A. � Peki Ýsmet Bey, Týp mes-
leðini seçmeye nasýl karar ver-
diniz?

Ý.A. � Týp mesleðini seçme konu-
su da enteresan oldu. Aslýnda týbbý
seçeceðim diye bir þey yoktu, yani
lisedeyken böyle bir idealim yok-
tu. Ben teknik alanda bir þeyler
yapmak, kimya ile uðraþmak, mi-
mari ile uðraþmaktan hoþlanýrdým.
O zaman mühendislik fakültesi
vardý, teknik fakülte vardý. Sava-
þýn çýktýðý sene olduðu için liseler
o sene erken tatil yaptý. Ve biz aþa-
ðý yukarý 3 aylýk tatil yerine 6 ay-
lýk tatil yaptýk. Sosyal tarafýmýzda
olduðu için halkevlerine giderdik.
O zaman Türkiye�de halkevleri
vardý, halkevlerini size anlatmak
isterim gerçekten. Halk evleri mil-
li duygularý kamçýlayan, çok güzel
kültür aþýlayan bir yerdi. 

Orada müsamere yapalým dedik,
milli oyunlar temsiller tertip edi-
yoruz, subay elbiseleri giyiyoruz,
silah atýyoruz falan. Kýz arkadaþ-
larýmýz da var, gönül iþleri de var
arada, Allah ne verdiyse. Bizim
aklýmýzda ne mühendislik kaldý ne
de teknik üniversite. Biz tatilimizi
uçarak geçirdik. Halbuki teknik ü-
niversite imtihanla öðrenci alýyor.
Bu sýnavý kazanmak gerekiyor. Ka-
zanmama imkan yoktu zaten. Ha-
vayla vakit geçirdik biz. Ondan
sonra iki arkadaþ geldi, Adana�ya
gidiyoruz dediler. Saðlýk muayene-
sinden geçeceðiz, rapor alacaðýz
dediler. Týp talebe yurduna gire-
cekler. Bende gelip babama bu ha-
vadisi verdim.

N.A. -  Meslek örgütlerine na-
sýl bakýyorsunuz? 
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Ý.A. � Demin söyledim size der-
neðe seçilme hikayemi. Bu 1941
yýlýnda yani 1. sýnýfta oldu. O za-
man dernekçilik faaliyetleri ideo-
lojilerden tamamýyla arýnmýþ ola-
rak, çýkarlardan ayrýlmýþ olarak
bir görev yapardý. Týp Öðrenci
Derneði de biraz önce ideallerini
söylediðim bir týbbiyeli vasfýný ko-
rumak için ayrýca yoksul öðencile-
re yardým etmek, hem ekonomik
hem sosyal bakýmdan yardýmcý ol-
mak, yurtlara yerleþtirmek gibi
konularda yardýmcý olmak ve bir
araya getirmek bakýmýndan top-
lumsal aktivite bakýmýndan akti-
vite gösterirdik. Bunun dýþýnda
hiçbir ideolojik þeylerimiz yoktu.
Bunun arkasýndan memleketimize
gelen ideolojik dalgalanmalar ayný
þekilde derneklere de öðrenci der-
neklerine de intikal etti. Zaman
zaman öðrenci derneklerinin ba-
zen þu parti, bazen bu parti veya
ideolojiden yana abartýya kaçan
hatta mihrap biçimde olan hare-
ketlerle karþýlaþtýk. Seçimler de bu
söylediðim etkilerin altýnda yapýl-
dý. Ona göre sonuçlandý. Bana ka-
lýrsa derneklerin amacý mensupla-
rýný korumaktýr, yüceltmektir.
Herhangi bir ideolojiye hizmet et-
mek deðildir. Ama her olumlu ide-
oloji her gencin yüreðinde bulun-
malýdýr zaten bu ayrý bir konu. A-
ma taraf olmak, bölücü bir takým
hareketler yapmak, memleket için
zararlý bir konudur. Ben belli bir
tarihten sonra derneklerden bizim
yaptýðýmýzýn tersine tamamýyla ta-
raf tutarak, ayrýmcýlýða giderek ve
bazen de militan olarak tavýr gör-
düm. Ben bir defa militanlýðý asla
kabul edemem. Militanlýk düþma-
na karþý yapýlýr. Bunlardan arýn-
mýþ olarak faaliyet görmüyorum.
Her dönemde bunlarýn etkisi altýn-
dalar. O sebeple faaliyetlerinin da-
ha ideal, memleket çýkarlarýna da-
ha uygun biçimde olmasýný, mes-
lektaþlarýný koruyucu tarafa dö-
nük bulunmasýný istiyorum. Uç
þeyleri dernekçilikte sevmiyorum.
Belki bizim yetiþtiðimiz zamanýn
etkisidir.

N.A. � Peki þu an günümüzde
uygulanan saðlýk politikalarýnýn
saðlýðýmýzý ne yönde etkilediðini
düþünüyorsunuz? 

Ý.A. � Üzerinde durulmasý gere-
ken bir sürü þeyler var. Mesela
tam gün yasasý var. Bunun yanýn-
da yabancý uzmanlarýn Türkiye�ye

gelmesi meselesi var. Su problemi-
mizde olduðu gibidir bu. Adamalar
incelemiþler diyorlar ki, sizin
memleketinizde insanlara yetecek
kadar suyunuz var ama siz kullan-
masýný bilmiyorsunuz. Benim de
anladýðým memleketimizde yeterli
hekim mevcut. Ama bu yeterli he-
kime cazip þeyler getirmiyorsu-
nuz. Memleketin politik çýkmazla-
rý bir yerde hekime de yansýyor. A-
dam savaþ alanýna dönen bir yere
kolay kolay gitmez tabi. Ben þunu
merak ediyorum, yabancý hekim
ithal ettiðimiz takdirde acaba dý-
þarýdan gelen hekim Hakkari�de
gidip hekimlik yapacak mý? Hayýr,
yine falanca yerden profesör falan
gelecek, Bayýndýr kliniðine yerle-
þecek. Sonra bizim orada görev al-
mýþ hekimleri öteleyip baþka yer-
lere göndermeyi mi düþünüyorlar
anlamýyorum. Onun için yabancý
hekimin Türkiye�ye gelmesine ta-
mamen karþýyým. Faydalý olacaðý
kanaatinde deðilim.

N.A. � Mesela genel saðlýk si-
gortasý var. 

Ý.A. � Prensipte genel saðlýk si-
gortasý yapýlmasý gereken bir þey-
dir. Buna inanýyorum. Genel saðlýk
sigortasý yapýldýðý takdirde ilk za-
manda muhakkak ki zorluklar ge-
tirir. Ama yapýlmasý lazým. Þimdi-
ye kadarki iktidarlar genel saðlýk
politikasýna cesaret etmedi. Ama
bunlar cesaret etti, takdir ediyo-
rum. Ama öyle bir þey ki bu, çok i-
yi hesaplanmalýdýr. Pürüzler ayýk-
lanmalý, birbirinden farklý olan
kesimler zarara uðratýlmamalý.
Bað Kur, Emekli Sandýðý ve SSK ü-
çünde de insanlarýn statüleri fark-
lýdýr. Sen bunlarýn hepsini bir yere
baðladýðýn takdirde tek bir statüye
baðlamýþ oluyorsun. Bir iþçi 45 ya-
þýna geldiðinde yaþlanmýþtýr. Ama
bir hekim 70 yaþýnda çalýþabilir.
Bütün bunlar çok iyi bilimsel bir
þekilde, dýþarýda yapýlan çalýþma-
larý inceleyerek tetkik ederek, öð-
reterek, örnekler alarak bizim
memleketimizin özelliklerini, eko-
nomik, sosyal özelliklerini dikkate
alarak bir yasa hazýrlanmalýdýr.
Yoksa çorbaya döner. Prensipte ge-
nel saðlýk sigortasý mutlaka lazým.
Er geç bu yapýlacaktýr, yapýlma-
sýnda yarar vardýr. Ben hatýrlýyo-
rum, adam SSK hastanesinde yer
bulamýyor ama Numune Hastane-
sinde boþ yatak var.

N.A. � Ama üniversite hasta-
neleri bu yüzden çok dolmuþ
durumdalar. Böyle bir sýkýntý ol-
du bu açýdan da mesela üniver-
site hastanesine baþvurmasý ge-
reken hastalar artýk 3. basama-
ða gelmiþ hastalar tedavi almak
için 6 ay sonraya randevu alabi-
liyorlar. Yýðýlma var. 

Ý.A. � Evet, dediðim gibi uygula-
masý hesaplanacak ve düðmeye
basýlacak. Yoksa bütün bu pürüz-
ler ayýklanmadan, teorik olarak
evvela kitaplar üzerinde tüzükler
üzerinde en ufak boþluklarý dahi
hesap ederek yapýlmalýdýr. Ondan
sonra uygulama baþlamalýdýr. Ben
yaptým oldu mantýðý faydadan çok
zarar getirir. Ýki arkadaþýz, ben
doktorum, o mühendis. Ben emek-
li sandýðýna baðlýyým, o sigortaya
baðlý. Ben emekli maaþý olarak 2
milyar alýrken o 750 milyon alýyor.
Niçin? Meslek ayný meslek, iþ ayný
iþ, sene ayný sene.

N.A. � Anladýðým kadarýyla siz
ilke olarak doðru buluyorsunuz
ama uygulamanýn doðru bir þe-
kilde yapýlmasý gerektiðini dü-
þünüyorsunuz.

Ý.A. � Evet, ikisinde de yýpranma
payý doðru bir þekilde hesap edile-
cek. Hesaplarýn doðru yapýlmasý
lazým. Nasýl kadýn ve erkek ayrýmý
söz konusudur, kadýnýn dayanma
gücü ile erkeðin bir deðildir, mes-
leklere göre de ayrým yapýlmalýdýr.
Radyo sanatçýlarý sigortalýdýr me-
sela. Birçok yerde Devlet Su Ýþle-
rinde çalýþan mühendisler sigorta-
lýydý. Benim çalýþtýðým dönem bize
gelirlerdi. Pavyonda çalýþan ha-
nýmlar da sigortalýydý. Benim 2 ta-
ne kýzým var. Birisi biyokimya uz-
maný, diðeri eczacýdýr aslýnda. Di-
ðer kýzým ise mimar. Mimar olan
kýzým sigortadan emekli, ayda 600
lira falan alýr ama diðeri ayda
1.200 alýr. Aralarýnda 6 ay doðum
farký var. Bunlar olmamalýdýr deðil
mi? Onun için bunlarý düzene sok-
madan kalkýp bütün sigortalýlarý
üniversiteye sevk etmeye kalkýþýr-
sanýz 6 ay sonraya randevu alýrsý-
nýz.

N.A. - Evet, þimdi mecburi hiz-
met yapmazsanýz diplomayý ver-
miyor. 

Ý.A. � Birde doktorun mecburi
hizmet hikayesi var. O da bir ara
gündeme geldi.

N.A. � Evet, þu an uygulanýyor.
Eðer yapmazsanýz uzmanlýðýnýz
verilmiyor.

Ý.A. � Bir milli birlik komitesi ü-
yesiyle tartýþtým bu konuyu ben.
Asker gidiyor doðuya, doktor da
gitsin diyorlar. Ama askeri sen ta-

yin ediyorsun, askerin doðu hiz-
meti var, batý hizmeti var. Adam
doðu zammýný da alýyor. Doktorun
böyle bir þeyi de yok. Siz doktoru
bu kadar zora sokarsanýz olmaz. 

YÖK�ün açmýþ olduðu öðrenci
yerleþtirme sýnavlarýnda puaný en
yüksek olan yer týbbiye idi. Þimdi
öyle deðil. Adam hastanede çalýþ-
mýyor, muayene açmasýný nasýl en-
gelleyeceksiniz dedim, bu kiþinin
bireysel hakkýna tecavüz deðil mi-
dir? Muayene açmasýný yasaklarýz
dedi. E peki yasakladýnýz diyelim
sonra adam doktor olmaktan vaz-
geçer. Bu kadar yasak koyarsanýz
hiç doktor olmaz o zaman. Buna
da mani olabilir misiniz demiþtim
o zaman. Yani mecburi hizmet ol-
maz. Devlet memurudur, kayma-
kamdýr tamam kalkýp gider ama
sen doktoru mecburi hizmete zo-
runlu kýlamazsýn. Gitmezsem ne
olur? Devlet hizmetine giremezsin,
bunda haklý tabi, muayene aça-
mazsýn, hiçbir yerde özel bir yerde
ücretle çalýþamazsýn. Böyle bir
hakký olabilir mi? Bunu mühendi-
se diyebiliyor musun? Mesela a-
dam hakim, tayin ediliyor gitmi-
yor, sen avukatlýk yapamazsýn di-
yor mu hakime? Demiyor, asker
gitmeyip istifa ediyor. Ankara�da
bir þirket kuruyor. Devlet bunu
yapamazsýn diyor mu? Hayýr de-
miyor. Yani siz bu yasaklarý geti-
rirseniz týbbiyeler boþ kalýr. Devlet
hizmeti tabi baþka bir þey ama
mecburi hizmete karþýyým.

N.A. � Genç hekimlere önerile-
riniz var mý?

Ý.A. � Ben hepinize baþarýlar dili-
yorum. Hepiniz pýrýl pýrýl çocuk-
larsýnýz. Her þey gönlünüzce ol-
sun. Ýnanýyorum bizim de gönlü-
müzce olacaktýr. Ýyi yerlere gele-
ceksiniz, iyi þeyler göreceksiniz.
Tabip Odalarýnýn çalýþma þeklini
de beðeniyorum. 

N.A. - Dediðim gibi þimdi sizin
yaþýnýzda olsaydým þöyle yapar-
dým dediðiniz bir þey varsa son
kez onu öðrenmek isterim. 

Ý.A. � Bu suali þöyle sorduðunu-
zu farz edeyim ona göre cevapla-
yayým. Dünyaya bir daha gelseydi-
niz ne olmak isterdiniz sorusu da
güzel bir sorudur. Benim cevabým
yine hekim olmak isterdim olur.
Bunu her zaman söylemiþimdir.
Her türlü hekimlikte uðradýðýmýz
haksýzlýða raðmen hekimlik kral

meslektir, insancýl bir meslektir,
insaný seven herkes hekim olabilir.
Ama aksini söyleyen, insaný sev-
meyen hekim olmaz. Demek ki he-
kimlik insaný insana yaklaþtýran
bir meslektir. Diðerleri gibi deðil.
Elinizi atýp yokladýðýnýz þey mü-
hendisin köpüðü yoklamasý gibi
deðildir. Bir radyo tamircisinin
radyoyu onarmasý gibi deðildir. Ýn-
sana bakýyorsunuz, insana doku-
nuyorsunuz. Bir süre sonra hasta-
nýzla arkadaþ gibi yakýn oluyorsu-
nuz. Bir hayat kurtarýyorsunuz. O-
nun için her þeye raðmen güzel bir
meslek.

Bizim dönemimiz hekimliðin en
güzeli en saygýn dönemiydi. Heki-
min psikolojik olarak o rahatý a-
zalmýþtýr, hekime o saygý azalmýþ-
týr. 

Yalnýz bizim hekimlerin bir ku-
surumuz var, bir araya gelmesini
bilmiyoruz. Biz Tabip Odasý olarak
doktorlarýn toplanýp buluþacaðý
bir yer yapamadýk. Zaten yapsalar
da gitmezler. Gitmediði için de ka-
panýr. Kendi lokaline gitmez. Mes-
leðimizde biraz çekememezlik,
birbirimizi yermek var. Bunlar ol-
mamalý ama maalesef oluyor. 

Ama her þeye raðmen dediðim
gibi dünyaya 10 defa gelsem hep-
sinde de doktor olmak isterdim.
Yýllarýn verdiði bir þey tabi, her
zaman saygýnlýk gördüm. Yurt dý-
þýnda hekim daha saygýndýr. Hele
doðuya giderseniz, ben Beyrut�ta,
Halep�te bulundum. Olaðanüstü
bir insan olarak görürler sizi. Önü-
nüzde hemen ayaða kalkarlar, ce-
ketini ilikler. Hava bir anda deði-
þir. Bizde eskiden buna yakýn bir
þey vardý. Ama þimdi öyle deðil.
Sýradan bir çalýþan gibi görülüyor.
Hocamýza sormuþtum, Amerika�da
hekimlerin sosyal ve ekonomik
durumlarý nasýldýr diye sormuþ-
tum. Amerikalý doktorlar en say-
gýn, en yorucu sýnýftýr ama en çok
para kazanan sýnýftýr demiþti. Ýþte
insan bunu istiyor. Yorulduðumuz,
çalýþtýðýmýz muhakkak ama bugün
artýk en çok para kazanan deðiliz.
Genellemeye bakýn doktor bugün
bu bakýmdan ve saygýnlýk baký-
mýndan da zayýflamýþtýr. 

N.A. � Çok teþekkür ediyoruz.
N.A. � Biz sizin tecrübelerinizi

paylaþmýþ olmaktan dolayý çok
mutlu olduk, çok keyif aldýk. Te-
þekkür ederiz.

Bir iþçi 45 yaþýna geldi-
ðinde yaþlanmýþtýr. Ama
bir hekim 70 yaþýnda
çalýþabilir. Bütün bun-
lar çok iyi bilimsel bir
þekilde, dýþarýda yapý-
lan çalýþmalarý incele-
yerek tetkik ederek, öð-
reterek, örnekler alarak
bizim memleketimizin
özelliklerini, ekonomik,
sosyal özelliklerini dik-
kate alarak bir yasa ha-
zýrlanmalýdýr. Yoksa
çorbaya döner.

hekim postasý



Hekim Postasý    Ocak 2008 7

hekim postasý

Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmet-
leri Genel Müdürlüðü tarafýndan
hazýrlanan �Saðlýk Hizmeti Sunu-
munda Poliklinik Hizmetlerinin
Hastalarýn Hekimini Seçmesine ve
Deðiþtirmesine Ýmkân Verecek Þe-
kilde Düzenlenmesi Hakkýnda Yö-
nerge�, 17.10.2007 tarih ve 9379
sayýlý Bakanlýk oluru ile yürürlük
kazandý.

Toplam 18 maddeden oluþan ve
Saðlýk Bakanlýðý�na baðlý birinci
basamak saðlýk kuruluþlarý ile ilçe
hastaneleri, genel hastaneler, özel
dal hastaneleri, eðitim ve araþtýr-
ma hastaneleri ve de aðýz ve diþ
saðlýðý merkezlerini kapsayacaðý
öngörülen bu yönerge; ilk bakýþta
�hasta haklarý� kavramý içerisinde
öteden beri temel bir hak ve öz-
gürlük olarak yer alan �hastanýn
hekim seçme hakký�nýn gerekleri
kapsamýnda çýkarýlmýþ bir düzen-
leyici iþlem görünümü vermekte-
dir. Ancak yönergenin getirdiði ki-
mi kurumsal ve yapýsal düzenle-
meler irdelendiðinde; hastalarýn
hekim seçme hakkýnýn, asýl olarak
hekimler ve saðlýk kurumlarý ara-
sý bir rekabet konusu olarak ele a-
lýndýðý görülmektedir. Yönerge ile
getirilen sistem, hastalara hekim
seçme hakkýný vermekten çok, ka-
muda görev yapan hekimler ve
kamu saðlýk kurumlarý arasýnda
bir rekabet ortamýný yaratmakta,
doðallýðýnda hastalarý ise birer
müþteri kýlmaktadýr. 

Yönerge kapsamýnda öngörülen
yeni kurumsal ve yapýsal düzenle-
melerin baþlýcalarý þöyledir;

Yönerge kapsamýndaki saðlýk
kuruluþlarýnda, �hastanýn, muaye-
ne olacaðý hekime karar vereceði
ve kurumun iþleyiþiyle ilgili bilgi
alabileceði birim� olarak tanýmla-
nan �poliklinik sekreterliði birim-
leri� kurulacaktýr. Bu birimlerin,
gereðinde hasta kabul ve kayýt iþ-
lemleri ile de görevlendirileceði
öngörülmektedir.

Yine yönergede; hekimlerinin
poliklinik, ameliyathane ve diðer
birimlerdeki günlük ve aylýk çalýþ-
ma programlarýný gösterecek �he-
kim çalýþma tablolarý�; hekim seç-
me hakkýný kullanmayý saðlayan
kamu saðlýk kurumlarýný belirte-
cek �hekim seçme logosu�; hekim-
lerinin tümü tam gün çalýþan has-
tanelerin kullanacaklarý �tam gün
logosu� gibi yenilikler de öngörül-
müþ bulunmaktadýr. 

Yönergede öngörülen bu logola-
rýn, bir anlamda o saðlýk kurumu-
nun hastalar nezdinde tercih edil-
mesinde iþlevlenecek, reklam ve
tanýtým amaçlý görsel malzemeler
olarak öngörüldüðü açýkça gözlen-
mektedir. Bu açýdan ister istemez
hemen akla, turizm sektöründe
kýyýlara verilen �mavi bayrak� ve-
ya konaklama tesislerine (otellere)
verilen �yýldýz� uygulamasý gel-
mektedir. 

Hekim çalýþma tablolarý ise,
�günlük� ve �aylýk� olarak hazýrla-
nacaktýr. Bir anlamda hekimlere
özgü somut çalýþma takvimini içe-
rir bu tablolar, gerek kurum me-
kanýnda asýlarak ilan edilmek ve
ayrýca poliklinik sekreterliði,

santral, danýþma ve halkla iliþki-
ler gibi bilgilendirme birimlerine
verilmek, gerekse de internet or-
tamýnda kurumun web sayfala-
rýnda sergilenmek suretiyle; o he-
kimi seçmek isteyen hastanýn, o
hekimin belirli günlerde buluna-
caðý yer ve meþguliyeti konusunda
bilgilenmesine, böylece o hekime
kolaylýkla ulaþmasýna hizmet ede-
cektir.  

Devamýnda yönerge daha da ile-
ri giderek, varsa kurumun resmi
internet sayfasýnda; hekimlerin a-
dý-soyadý, unvaný, uzmanlýk alaný
ve yan dal ihtisasý bilgilerinin bu-
lunmasýný; hatta hekimlerin isteði
halinde özgeçmiþine ve fotoðrafý-
na da internet sayfalarýnda yer
verilmesini hükme baðlamaktadýr.
Ancak bu düzenleme ile, hekimlik
etik kurallarý kapsamýnda yer alan
�reklam ve tanýtým yasaðý�nýn ne
ölçüde ihlal edilmiþ olacaðý, þüp-
hesiz uygulamada önemli bir tar-
týþma baþlýðýný oluþturacaktýr.

Ayrýca yönerge, hekim seçme
hakkýnýn iþleyebilmesi için ku-
rumlarda, hekim sayýsý kadar po-
liklinik muayene odasý bulundu-
rulmasýný öngörmektedir. Oda ka-
pýlarýna hekimin adý soyadý, varsa
uzmanlýk alaný ve unvanýný belir-
ten bir tabela asýlacak, hatta heki-
min kendine ait poliklinik odasýný
kendi imkânlarý ile tefriþ edebil-
mesine fýrsat verilecektir. Böyle-
likle bir anlamda özel muayeneler,
þimdi de kamu saðlýk kuruluþlarý-
nýn içine taþýnmakta; sanki kamu
saðlýk kuruluþlarý, (performans
sistemi de düþünüldüðünde) kendi
nam ve hesabýna çalýþan ve bir bi-
riyle rekabet halinde bulunan he-
kimlerin toplu olarak bulunduðu
mekanlar olarak yeniden yapýlan-
dýrýlmaktadýr. 

Aslýnda yönergenin kendisi de,
kurulan bu rekabetçi ortamýn yol
açacaðý kimi sorunlarýn farkýnda-
dýr ve bünyesinde yer alan kimi
cezai/icrai hükümlerle bu sorunla-
rý baþtan giderme, engelleme yo-
luna gitmektedir. Bu kapsamda
yönergede yer verilen; birimlerde
ve hizmetlerde oluþacak yýðýlma-
larýn engellenmesi için kurum i-
darelerine gerekli tedbirleri alma
yükümlülüðü öngörülmesi; öte
yandan, kurum çalýþanlarýnýn has-
talarý herhangi bir hekime yönlen-
dirmesine, poliklinik sekreterliði
biriminde herhangi bir hekime ait
kartvizit ve yönlendirmeye yara-
yacak diðer dokümanlar bulundu-
rulmasýna, fiziki sorunlar gerekçe
gösterilerek hekimlere poliklinik
odasý açýlmasýnýn geciktirilmesine
yönelik öngörülen yasaklar, bu a-
çýdan yönerge ile getirilen bu sis-
temin yol açacaðý sorunlarýn baþ-
tan itirafý gibidir. 

Ancak deðinilen bütün bu �ya-
saklar�ýn dahi, öngörülen bu yeni
sistemde, personelin eylemi ile
doðacak kimi olumsuz uygulama-
larý engellese de, personel arasýn-
da yaratacaðý çýkar iliþkilerinden
kaynaklý gerilimi ne ölçüde gide-
rebileceði yolunda, haklý kaygýlar
söz konusudur. 

Yine yönerge, acil servisler ve a-
cil durumlarýn, hekim seçme uy-
gulamasý kapsamýna dâhil olmadý-
ðýný hükme baðlamaktadýr.

Yunanistan�da, pahalýlýk ve
iþsizliðe karþý tüketicilerin
baþlattýðý alýþveriþi boykot

etme eylemlerinden sonra iþçi ve
memur sendikalarý da 24 saatlik
uyarý grevi ilan etti. Yunan tüketi-
ci dernekleri, ülkenin 4 yýl önce E-
uro para birimine geçmesinden bu
yana gözlenen fiyat artýþlarý ve a-
þýrý pahalýlýðýn yaný sýra iþsizlik o-
ranýnýn yüzde 11�lere çýkmasýný
protesto etmek amacýyla 2 gün bo-
yunca alýþveriþlerin durdurulmasý
amacýyla boykot eylemi ilan etti.
48 saat süren boykota katýlým ora-
nýnýn düþük olmasýna karþýn; dev
maðazalarýn günlük satýþlarýnda
yüzde 30 düþüþ gözlendi. Bazý ma-
ðaza sahipleri Dünya Tüketiciler
Günü�nü gerekçe gösterip tüm gý-
da ve giyecek maddelerinde �3
günlük indirim� ilan etti. Bu arada
Yunan iþçi ve memur sendikalarý
pahalýlýðý, denetimsiz fiyat artýþla-
rýný, iþsizliði ve toplu sözleþmele-
rin laðvedilmesini öngören yasa
tasarýsýný protesto etmek amacýyla
24 saatlik uyarý grevi ilan etti..

Yunanistan�da toplusözleþme gö-
rüþmelerinin týkanmasý ve hükü-
metin toplu sözleþme hakkýný iþ-
levsiz kýlacak olan bir yasa tasarý-
sý hazýrlamasý, iþçi ve emekçiler-
deki tepkinin grev ve gösterilere
dönüþmesine neden oldu. Hükü-
metin grevlere karþý olaðanüstü
hal ilan etmesi, bütün emekçileri
bir araya getirdi. 

Bankalar, belediyeler, hastane-
ler, üniversite ve meslek yüksek o-
kullarýnda yapýlan uyarý grevleri-
nin hemen ardýndan greve çýkan
liman iþçileri eylemlerinin 7. gü-
nüde, provokatif saldýrýlara hedef
oldu. Ýþ þartlarýnýn iyileþtirilmesi,
yasa tasarýsýnýn geri çekilmesi, üc-

retlerin artýrýlmasý ve iþsizliðe
karþý önlem alýnmasý gibi talepler-
le baþlayan grev yüzde 100�e yakýn
bir katýlýmla sürüyor. Adalara yö-
nelik taþýmacýlýk tamamen durdu.
Girit ve Midilli gibi büyük adalar-
da temel ihtiyaç maddesi sýkýntýsý
baþladý. 

Eylem programý
Bir açýklama yapan Yunanistan

Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu
(GSEE), 28 Þubat�ta 4 saatlik iþbý-
rakma, 15 Mart�ta ise bir günlük
genel greve gidileceðini duyurdu.
Açýklamada, genel grevin ardýndan
hükümetin tutumunu deðiþtirme-
mesi halinde, yeni eylem kararla-
rýnýn alýnacaðý vurgulandý. Ayný
yönde bir kararýn, Yunanistan Ka-
mu Emekçileri Konfederasyonu
(ADEDY) tarafýndan alýnmasý bek-
leniyor. 

Grev dalgasýnýn hýzla yayýldýðýný
gören hükümet, savcýlýðýn grevle-
rin yasal olduðuna dair hükmüne
raðmen, �olaðanüstü hal� ilan etti.
Bu karar, grevin yasaklanmasý an-
lamýna geliyor. Bu geliþmenin ar-
dýndan limanlarda polisle iþçiler
arasýnda çatýþmalar çýktý. Kerkira
adasýndaki çatýþmada birçok e-
mekçi yaralandý, bazýlarý gözaltýna
alýndý. 

Ortak mücadele
OHAL kararýndan sonra Pire li-

maný diðer sektörlerden iþçilerin
akýnýna uðrarken; inþaat, metal,
tekstil, belediye ve valilik, taþýma-
cýlýk ve otellerde çalýþan iþçiler 24
saatlik grev kararý aldý. Çok sayýda
federasyon ve sendika da, 2 ila 4
saat arasýnda iþbýrakma eylemi
yapacaklarýný ilan etti. Emekliler
Sendikasý ile Esnaf ve Sanatkârlar
Federasyonu�nun da içinde bulun-

duðu birçok sendika ve kuruluþun
yaný sýra, Pire�daki üniversite öð-
rencileri ve kitle örgütleri de greve
destek açýklamasý yaptý. 

Diðer yandan, grev ve eylemlere
katýlan bütün sendikalar, bugüne
kadar ileri sürdükleri taleplerin
dýþýnda, olaðanüstü hal kararýnýn
kaldýrýlmasý talebi etrafýnda bir-
leþtiklerini de ilan etti. Yapýlan or-
tak açýklamada, mücadelenin Pire,
Kerkira ve Patra limanlarýnda yo-
ðunlaþacaðý belirtildi. Bu limanlar,
ulaþým ve ticaretin saðlandýðý ana
merkezler konumunda. 

PAME (Mücadeleci Ýþçiler Cep-
hesi) Baþkaný Yorgos Mavrikos, ey-
lemleri Evrensel�e deðerlendirdi.
Mavrikos, þöyle konuþtu: �Ýþçiler,
üyesi olduklarý parti ve siyasi gö-
rüþlerinden baðýmsýz olarak, ser-
mayenin yoðunlaþan saldýrýlarýna
karþý koymak zorunda. Mücadele
Avrupa Birliði�nin, sermayenin ve
patron örgütlerinin saldýrýný püs-
kürtecek biçimler içermelidir. Biz
bu yonde hareket edeceðiz. Geli-
nen noktadan, uzlaþmacý sendika-
cýlýk anlayýþýný etkili kýlmaya çalý-
þanlar da sorumludur.� 

Önceki gün PAME�nin çaðrýsý ile,
Atina�nýn da aralarýnda olduðu 55
þehir ve ilçede, sermayenin saldý-
rýlarýna karþý protesto gösterileri
yapýldý. 

Hekim seçmek mi ?
Müþteri olmak mý ?

PAME Mavrikos: �Ýþçiler, üyesi
olduklarý parti ve siyasi görüþle-
rinden baðýmsýz olarak, serma-
yenin yoðunlaþan saldýrýlarýna
karþý koymak zorunda. Mücade-
le Avrupa Birliði�nin, sermaye-
nin ve patron örgütlerinin saldý-
rýlarýný püskürtecek biçimler i-
çermelidir. Gelinen noktadan,
uzlaþmacý sendikacýlýk anlayýþý-
ný etkili kýlmaya çalýþanlar da
sorumludur.� 

Yunanistan�da 
çalýþanlar grev�de
Yunanistan�da 
çalýþanlar grev�de

Avukat Ender Büyükçulha

Saðlýk hizmetleri, devletin
vatandaþlarýna karþý taþýdý-
ðý sorumluluklarýn daima

baþýnda gelir. Ama bu hizmetler,
nüfusun kaçta kaçýný kapsar, kim-
leri �görmezden gelir�? Geliþmiþ
ülkelerin hemen hepsinde, saðlýk
bir vatandaþlýk hakkýna dönüþür-
ken, dünyanýn öteki bölgeleri de
bu reform �rüzgârlarýna� kapýlý-
yorlar. IMF ile Dünya Bankasý�nýn
da desteklediði bu �insanî� tutu-
mun gerçek nedeniyse, insanlarý
küresel piyasa oyununda tutmak.
Elbette her yeni reform paketiyle,
özel sektörün saðlýk alanýndaki iþ-
gali geniþliyor ve devletin tek ba-
þýna hizmet vermesinin etkin ol-
madýðý ileri sürülerek, maaþlý sað-
lýk personeli istihdamýnýn daraltýl-
masý öneriliyor. Geliþmekte olan
ülkeler, reformlarý kendi koþullarý-
na göre eðip bükerek, vaat edilen
eþitlik ve hakkaniyet koþullarýný
en baþta ortadan kaldýrýyorlar. Pe-

ki ya Türkiye? Nüfusun tamamýný
kapsamaktan uzak �Genel Saðlýk
Sigortasý� tasarýsý, primlerini öde-
meyenlerin saðlýk hizmetinden
mahrum býrakýlmasýný esas alýyor.
Prim sistemi üzerine kurulan bir

saðlýk sigortasýnýn, Türkiye gibi e-
konomik istikrarsýzlýklarýn hüküm
sürdüðü bir ülkede yol açabileceði
felaketleri düþünmek bile korkutu-
cu. Avrupa�nýn farklý ülkelerinden
akademisyenlerin, Avrupa�daki
�saðlýk hizmetleri� kavramýný ve
uygulamalarýn tarihini ele aldýkla-
rý, sorunlarýný ulusal ölçeklerde
tartýþtýklarý ve reform önerilerini
deðerlendirdikleri bu kitap, saðlýk
hizmetinin devletin vatandaþa
karþý asli görevi olduðunu ve yara-
týlmaya çalýþýlan �müþteri-satýcý� i-
liþkisinin çarpýklýðýný bir kez daha
tüm açýklýðýyla gözler önüne seri-
yor.

Avrupa�da ve Türkiye�de Saðlýk Politikalarý
Peki ya Türkiye? Nüfusun tama-
mýný kapsamaktan uzak �Genel
Saðlýk Sigortasý� tasarýsý, prim-
lerini ödemeyenlerin saðlýk hiz-
metinden mahrum býrakýlmasý-
ný esas alýyor. 



Ülkemizde saðlýk sistemi-
nin yapýsal-mali sorun-
lardan kaynaklý barýndýr-

dýðý eksiklikler ve yol açtýðý top-
lumsal gerilimler, öte yandan ki-
mi çevreler tarafýndan saðlýk ça-
lýþanlarý aleyhinde yaratýlan hak-
sýz ve yersiz önyargýlar; meslek-
lerini icra eden hekimlerimize
yönelik hastalardan veya hasta
yakýnlarýndan kaynaklý hakaret,
tehdit ve hatta darp biçimindeki
saldýrý olaylarýný sýklýkla doður-
maktadýr. Nitekim son birkaç ay
içerisinde hekimlere yönelik bu
neviden saldýrý olaylarýnda gözle
görülür bir artýþ yaþanmakta; ka-
mu saðlýk kuruluþlarýnda varo-
lan personel ve teknik alt yapý
yetersizlikleri, bundan kaynaklý
hasta ve hasta yakýnlarýnýn yaþa-
dýðý sýkýntýlar; ne yazýk ki önce-
likle hekimlerimizi hedef kýlmak-
tadýr.

Hastanelerimizdeki kalabalýk-
tan kaynaklý muayene sýrasýnda
beklemekten bunalanlar, teknik
cihazlarýn eksikliði nedeniyle bir
týbbi tetkiki yaptýrmak için aylar
sonrasýna gün verilmek duru-
munda kalýnanlar; yaþadýklarý
maðduriyetlerin asýl nedenlerini
sorgulamak yerine ilk elden, bü-
tün bu eksikliklere raðmen özve-
ri ile görev yapan hekimlerimize
tepkide bulunma yoluna gitmek-
tedir. Ne yazýk ki bu tepkiler de
çoðu zaman; hakaret, tehdit,
darp vb. biçimlerde, hekimleri-
mizin haklarýný ihlal eden, onlarý
fiziksel veya manevi anlamda za-
rara uðratan bir nitelik taþýyabil-
mektedir.

Ýþte, eðer göreviniz esnasýnda
böylesi bir saldýrý olayýna maruz
kalýrsanýz; haklarýnýzý korumak
açýsýndan yerine getirmenizde
fayda bulunan birkaç hususu,
�Hekim Postasý� adlý yayýnýmýzýn
bu sayýsýnda sizlerle paylaþmak
istedik.

-Bir saldýrýya maruz kaldýðýnýz-
da öncelikle, sonraki adli süreç-
lerde kanýt teþkil etmesi açýsýn-
dan, olaya tanýk olan diðer per-
sonel ile birlikte, olayý anlatan ve
belgeleyen bir tutanak tutmanýz
yerinde olacaktýr. Bu tutanakta,
tarih ve saat bilgileri ile olayýn
geliþim seyrine ve size yönelik
saldýrýnýn ayrýntýlarýna yer ver-
menin yanýnda, mutlaka olaya
tanýk olan (tutanaðý birlikte dü-
zenlediðiniz) personelin adlarý ve
imzalarý, ayrýca tutanaðýn düzen-
lendiði tarih de yer almalýdýr. Tu-
tanak el yazýsý ile düzenlenebilir,
ancak okunaklý olmasý gerekir.

-Hakaret, tehdit, darp gibi ey-
lemler; 5237 Sayýlý Türk Ceza Ya-
sasý�nda tanýmlanmýþ olan ve bi-
rer suç teþkil eden, cezai müeyyi-
deye baðlanmýþ eylemlerdir. Do-
layýsýyla, haklarýnýzýn korunmasý
ve faillerin cezalandýrýlmasý, adli
mercilerin yetki ve sorumluluðu
kapsamýndadýr. Bu nedenle,
mümkünse hemen en yakýndaki

karakola bizzat baþvurarak veya
daha sonra, Ankara Adalet Sara-
yý�nda bulunan Ankara Cumhuri-
yet Baþsavcýlýðý�na bir dilekçe ile
þikayette bulunarak, adli süreci
baþlatmanýz gerekmektedir. Ka-
rakola yaptýðýnýz baþvuruda, þi-
kayetçi sýfatý ile ifadeniz alýna-
cak ve þikayetinizle (olayla) ilgili
bir ceraim numarasý verilecektir.
Ýfade tutanaðýnýn bir suretini ve
ceraim numarasýný almanýz, son-
raki süreçlerin takibi açýsýndan
önemlidir. Savcýlýða yaptýðýnýz
yazýlý baþvuruda da, gereðinde
müracaat savcýlýðý tarafýndan yi-
ne ifadeniz alýnacak ve bu sefer
bir soruþturma numarasý verile-
cektir. Ayný þekilde savcýlýk aþa-
masýnda da ifade tutanaðýnýn bir
suretini ve soruþturma numara-
sýný almanýz yerinde olacaktýr.
Söz konusu iþlemlerde, ifade tu-
tanaklarýnýn bir suretini ve sözü
edilen kayýt numaralarýný alma-
nýz, yasal hakkýnýzdýr.  

-Eðer hakaret ve tehdit gibi
sözle yapýlan bir eylemin ötesin-
de, vücut bütünlüðünüze zarar
verecek bir saldýrýya, hukuki ta-
biri ile bir darba maruz kaldýysa-
nýz; mutlaka konuyu hemen en
yakýnda bulunan karakola veya
derhal savcýlýða þikayet yoluyla
intikal ettirmeniz ve yine kanýt
teþkil etmesi açýsýndan Adli Týp
Kurumu�na sevkinizi isteyerek,
maruz kaldýðýnýz darbý týbbi ra-
porla belgelemeniz yerinde ola-
caktýr.

-Maruz kaldýðýnýz saldýrý ola-
yýyla ilgili görev yaptýðýnýz ku-
rum idaresini de derhal yazýlý o-
larak bildirmeniz; bu yazýlý baþ-
vurunuza tutanak, adli týp rapo-
ru, karakol veya savcýlýkta verdi-
ðiniz ifade tutanaðý sureti gibi
kanýtlarý da eklemeniz, yine yeri-
ne getirmenizde fayda bulunan
bir usulü yoldur.

-Yaþanan kimi olaylarda hekim-
lerimiz, imzasýz mektuplar veya
cep telefonlarýna gelen kaynaðý
belirsiz mesajlar yoluyla tehdit
ve hakaretlere maruz kalmakta-
dýr. Bu gibi olaylarý da önemse-
yerek, kanýtlanmasýna veya failin
bulunmasýna dair güçlükleri dik-
kate almadan, yine derhal adli
mercilere ve idari makamlara
bildirmeniz yerinde olacaktýr.
Sonuçta böylesi bir saldýrýnýn fai-
lini bulmak ve olayý aydýnlat-
mak, adli makamlarýn ve kolluk
güçlerinin görevidir; olayda va-
rolan belirsizlikler, þikayet hak-
kýnýzý ortadan kaldýrmayacaktýr. 

-Ankara Tabip Odasý Hukuk Ko-
misyonu, görevleri baþýnda böy-
lesi bir saldýrýya maruz kalan he-
kimlerimize yönelik aktif hukuki
destek sunmakta; gereðinde Oda-
mýz avukatlarý tarafýndan bütün
adli süreçler sizin adýnýza takip
edilmektedir. Bu nedenle, böylesi
bir saldýrý olayýna maruz kaldýðý-
nýzda, en kýsa zamanda bizimle
de temas kurmanýzý bekleriz.

Mutlu ve huzurlu bir çalýþma
yaþamý dileklerimizle ....
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haklarýmýzý 
biliyor muyuz?

Göreviniz esnasýnda
bir saldýrýya maruz
kaldýðýnýzda yapmanýz
gerekenler

Þüphesiz �Asistanlarýn Görev-
Yetki ve Sorumluluklarý� þeklinde-
ki bir baþlýðýn buradan çok, konu-
ya iliþkin yasa, yönetmelik veya
tüzük kapsamýnda yer almasý iste-
nir. Aslýnda var da. Fakat ilgili bil-
giler o kadar serpiþtirilmiþ ve bir-
birleriyle çeliþkili ifadeler içer-
mekte ki, bunlarý toparlamak,
mantýk süzgecinden geçirerek tu-
tarlý bir metin haline getirmek
çok zor. Oysa asistan hekimin eði-
tim ve öðretimini almakta olduðu
uzmanlýk alanýnda uygulama, hiz-
met, performans gibi kavramlarla
iç içe olmasý, konuya yönelik ay-
rýntýlý ve tutarlý yeni bir yasal dü-
zenlemeyi gerekli kýlmaktadýr. Ö-
nemini vurgulamak açýsýndan þu
gazete baþlýklarýna göz atmakta
fayda var.

� Asistana �Beni kör býrak-
týn� davasý

Ýþ kazasý geçirdikten sonra eksik
muayene edildiði için kör kaldýðý-
ný öne süren iþçi 56 bin YTL taz-
minat talep etti. Adli Týp doktoru
kusurlu buldu. (Sabah
26�10�2007)

� Doðumda baþýna gelmeyen
kalmadý.  

Sezaryen olmasý gerekirken iki
asistan doktor tarafýndan normal
doðum yaptýrýlan Y.T.�nin doðan
erkek bebeðinde �klavukula� kýrýðý
oluþtu. Görevlilerin üç aydan bir
yýla kadar hapsi isteniyor. Y.T. ay-
rýca Saðlýk Bakanlýðý aleyhine de
100 bin YTL tazminat davasý açtý.
(Akþam 29 Mart 2005)

� Meslek etiðine uy, kendini
mahkemede bul!

Numune Hastanesi Psikiyatri A-
sistaný Dr. Ö.D. hakkýnda jandar-
ma yanýnda tutuklu muayene et-
mediði için dava açýldý. (Týp Dün-
yasý 15 Eylül 2000)  

� Pisi pisine öldü! 
Acil serviste görevli Asistan

doktor E.O. kalp krizi þüphesiyle
getirilen F.D�yi tedavi etmek yeri-
ne yýkanmasý için morga gönder-
di. F.D yatýrýldýðý mussalla taþýnda
hortumla yýkanýrken yaþamýný yi-
tirdi. Hasta yakýnlarý dava açtý.
(Birgün 25�03�2005)

� Kesik bacak davasý
Duvardan düþen gencin kýrýlan

bacaðýna gerekli ilgiyi gösterme-
yip kesilmesine neden olmakla
suçlanan üç doktor, 3 aydan 20 a-
ya kadar hapis istemiyle yargýla-
nýyor. Olay sýrasýnda henüz asis-
tan doktor olan Ý.K. da suçsuz ol-
duðunu, elinden geleni yaptýðýný,
damarlarý geniþletip kan dolaþýmý-
ný saðlamak için uðraþtýklarýný be-
lirtti. (Hürriyet 29 Haziran 2000) 

Þimdi de konuyu ilgili mevzuat
ýþýðýnda deðerlendirelim. Þu an
geçerliliðini koruyan Týpta Uz-
manlýk Tüzüðünün 20. maddesi
�asistanlýkla baðdaþmayan iþler�
ile ilgilidir. Tüzüðün bu madde-
sinde, asistanýn eðitim, öðretim ve
uygulama çalýþmalarý dýþýnda ka-

mu ve özel kuruluþlarda aylýklý
veya aylýksýz hiç bir görev alama-
yacaðý, çalýþtýklarý uzmanlýk dalý-
nýn uygulanmasýndan sayýlmaya-
cak iþlerle �görev�lendirilemeye-
ceðinden bahsedilmektedir. Bura-
dan asistanýn eðitimini almakta
olduðu uzmanlýk dalýnýn uygula-
masýndan sayýlan iþlerle �görev-
lendirilebileceði� sonucu çýkmak-
tadýr. Ancak tüzüðün diðer bir
maddesinde tüzük hükümlerine
göre uzmanlýk belgesi almayanla-
rýn uzmanlýkla ilgili týbbi faaliyet-
te bulunamayacaklarý ve uzman
gözetiminde görev yapabilecekleri
açýkça ifade edilmiþtir. 

Yine �Yataklý tedavi kurumlarý
iþletme yönetmeliði�nin 118 ve
119. maddeleri uzmanlýk eðitimi
görenlerin görev ve yetkilerini dü-
zenlemektedir. Asistan, hastalarýn
hazýrlanarak gereken fizik muaye-
ne ve tetkiklerinin zamanýnda ya-
pýlmasý, acil olgulara uzman gele-
ne kadar gereken týbbi müdahale-
nin uygulanmasý, klinik þefleri ta-
rafýndan verilen her türlü görevi
zamanýnda ve eksiksiz yapmasý,
�uzman müdahalesi gereken� du-
rumlarda uzmanýna zamanýnda
haber vermesi, nizam, intizam,
temizlik gibi konularda kontrol ve
uyarý yetkilerinden bahseder. 

Uzmanlýk eðitimi veren her ku-
rum için geçerli olmasa da, pek
çok klinik uygulamanýn asistanlar
tarafýndan yapýldýðýný söylemek
yanlýþ olmaz. Bu durumda ne tür
uygulamalarýn uzman müdahalesi
gerektirdiði, ne tür uygulamalarýn
asistanýn tek baþýna yapabileceði
uygulamalar olduðunun belirlen-
miþ olmasý gereklidir. Bu konuya
girmeden önce ayný yönetmeliðin
183. maddesine göz atalým. Yönet-
meliðin bu kýsmý nöbet tutan asis-
tanlarýn görev ve yetkileri ile ilgi-
lidir. Buna göre nöbetçi asistan
hekimler �baþtabip, nöbetçi uz-
man tabip ve servis þeflerinin e-
mir, talimat ve verdikleri yetkiler
çerçevesinde, nöbetleri esnasýnda
gelen hastalarýn usulüne uygun o-
larak muayene ve tedavilerini ya-
par ve ön müþahedelerini alýrlar.
Ýçinden çýkamadýðý olgularý nöbet-
çi uzmana haber verirler�. 

Her þeyden önce þu konuda mu-
tabýk olmak gerekir. Asistan heki-
min, eðitimini almakta olduðu uz-
manlýk alanýnda her þeyi bilmedi-
ði düþünüldüðünde bir uygulama-
yý eksik veya yanlýþ yapabilir. As-
lýnda yanlýþ yaptýðý bir uygulama-
yý da doðru yaptýðýný düþünebilir.
Bu durumda yasalar karþýsýnda
kim veya kimler sorumludur?  Ke-
sinlikle asistan olmamalýdýr. Çün-
kü asistan uzman deðil, o uzman-
lýk alanýnda eðitim görmekte olan
hekimdir ve sorumluluk verilirse
pek ala bilmeden yanlýþ yapabilir.
Bu nedenle yönetmeliðin bu mad-
desi uygulamadaki týpta uzmanlýk
tüzüðüne aykýrý ifadeler içermek-
tedir. Bundan dolayý pek çok asis-
tan hekim, týbbi hizmetlerin kötü
uygulanmasýndan doðan sorumlu-
luklar nedeniyle ceza almýþlardýr.    

Peki uzman ne yapar? O da 4 ve
üzeri uzmanýn bulunduðu branþ-
larda �branþ nöbeti�, daha az sayý-
da uzmanýn olduðu durumlarda i-
se �icap nöbeti� tutarak �servisle-

rin akþam vizitelerini ve yeni ge-
len hastalarýn muayenelerini ya-
par veya uzmanlýk eðitimi gören-
lere yaptýrýr�.  Ancak Saðlýk Ba-
kanlýðý�na baðlý pek çok hastane
ve klinikte, yeter sayýda uzman
olmamasý nedeniyle asistan he-
kimler tek baþlarýna nöbete kal-
makta ve acil servislerde hasta
karþýlayarak ilk müdahaleyi tek
baþýna yapmak durumunda býra-
kýlmaktadýr. Pek çok adli rapor a-
sistan hekim kaþeleri ile kapatýl-
maktadýr. Numune Hastanesi A-
sistan Temsilciliði olarak yaptýðý-
mýz bir çalýþma, uzmanlarýn nöbe-
te aktif kalma oranýnýn sadece
%22, icap nöbeti tutma oranýnýn
%45 olduðunu göstermiþtir. Kli-
niklerin 1/3�de uzman hekimler
hiçbir þekilde nöbet tutmamakta,
asistan sýnýrlý deneyim ve bilgisi
ile sorunun üstesinden gelmeye
çalýþmaktadýr. Yoðun çalýþma al-
týnda asistan hekim kendi baþýna
býrakýldýðýnda hata yapabilmekte,
bir komplikasyon durumunda ya-
salar karþýsýnda sorumlu tutul-
maktadýr.

Yine ayný yönetmeliðin 46. mad-
desinde asistanlara hiçbir zaman
uzman nöbeti tutturulamayacaðý
belirtilmiþtir. Oysaki mevcut uy-
gulamalarda asistan hekimin pek
çok klinikte tutmakta olduðu nö-
betin aslýnda �uzman nöbeti� veya
�branþ nöbeti� olduðu açýktýr.  

Yönetmeliðin ayný maddesinde
�bir serviste ikiden fazla asistan
bulunduðu takdirde, bunlarýn sýra
ile servis nöbeti tutacaðý� belirtil-
mektedir. Bu madde, yasalarýn yö-
netmelikler ile nasýl çiðnenebile-
ceðinin belgesidir. 657 sayýlý yasa
gereði 80 saat üzerindeki ek me-
sailere karþýlýk, her 8 saat için 1
gün geçerli olmak nöbet izni veril-
melidir. Yönetmelik maddesi uy-
gulandýðýnda asistan, mesaisinin
yaný sýra 180 saat ek mesai yapa-
cak demektir. Bunun ücretlendiri-
len 80 saati çýkýldýðýnda geriye ka-
lan 100 saatin her 8 saat için 1
gün hesabýyla nöbet izni verilmesi
gerekir ki bu durumda zaten kli-
nikte ayný anda 3 asistan olmaz. 

Sonuç
Asistanýn uzman gözetimi dýþýn-

da poliklinik ve acil servis nöbeti
tutarak hasta muayene etmesi ve
klinik uygulama yapmasý doðru
deðildir. Ýlgili yasa, tüzük ve yö-
netmelikler konuya yönelik ayrýn-
týdan yoksun olup çeliþkili ifade-
ler mevcuttur.  Bu nedenle asistan
hekimler klinik nöbetlerinde ken-
di baþlarýnýn çaresine bakmak du-
rumunda býrakýlmaktadýr. Ýtiraz i-
se asistan hekimlerin eðitim sü-
reçlerini olumsuz etkilemektedir.

Bu ay baþýnda kurultayýný ger-
çekleþtiren TTB-Asistan Hekim
Eþgüdüm Kurulu�nu bekleyen ö-
nemli bir konu da �Görev-yetki ve
sorumluluklar� konusudur. Bu ko-
nu baþtan ele alýnmalý, tüzükte
geçen asistan tanýmýna uygun, ay-
rýntýlý, derli toplu bir yönetmelik
maddesi üzerinde çalýþma baþla-
týlmalý ve konu saðlýk eðitimi ile
ilgili kurumlarla görüþülmelidir.

Dr. Gültekin Gülbahar

Asistanlarýn görev-yetki
ve sorumluluklarý 

Hukuk Komisyonu
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Bazýlarýnýza bu kavramlar bir-
birleriyle pek ilgisizmiþ gibi gele-
bilir. Öyle ya, uzman gözetiminde
eðitim amaçlý klinik ve akademik
uygulama yapmak dýþýnda bir
davranýþý olmayan asistan adý, �e-
tik� kavramý ile birlikte niye anýl-
sýn ki? Veya asistanlýk nasýl bir �e-
tiket�tir ki �etik� kavramý gibi ö-
nemli bir konu ile birlikte anýlsýn.
Hele kýdemli asistanýnýn bile adýný
bilmeyen onca �eðitici� varken!
Oysa �asistan�lar, �yüksek etiket�
sahiplerinin mesleki �etik� dýþý uy-
gulama ve davranýþlarýnýn iyi bili-
nen maðdurlarýdýr dostlarým. Aça-
lým.

Bir çalýþmanýn düþündür-
dükleri...

Ýzmir ölçekli iki araþtýrma ve
karþýlaþtýrmalý sonuçlarýnýn ele a-
lýndýðý bir çalýþma, asistan hekim-
lerin araþtýrma amaçlý çalýþmalar-
da %50�71 oranlarýnda görev al-
dýklarýný, buna karþýlýk asistanla-
rýn bilimsel yayýnlar içinde yer al-
ma oranlarýnýn %11�28 arasýnda
olduðunu ortaya koymuþtur*. 

Buradan asistan hekimlerin ya-
rýsýna yakýnýnýn bilimsel çalýþma-
larda yer almadýðý veya çalýþma i-
çine dahil edilmediði, edilse bile
büyük oranlarda yayýna adýnýn ya-
zýlmadýðý sonucu çýkmaktadýr. Bi-
limsel çalýþmalar hem sürekli eði-
timin hem de uzmanlýk eðitiminin
bir parçasýdýr. Asistan hekimlerin
çalýþmalara dahil edilmemesi uz-
manlýk eðitimindeki bir eksiklik,
çalýþmalara dahil olduðu halde is-
minin yazýlmamasý ise mesleki e-
tik ile baðdaþmayan bir davranýþ-
týr. Bir diðer deðiþle emek hýrsýzlý-
ðýdýr diye düþünüyorum.

�Ýsmini niye yazalým, yayýna
ihtiyacý mý var ki?�

Aslýnda çok ta yaygýn olan bu
yaklaþým, akademik ortamlarda a-
raþtýrma ve bunun yayýn haline
getirilme sürecine yönelik bakýþ a-
çýsý hakkýnda fikir verecektir. Bak-
sanýza, ihtiyaç duyulan konu iþgal
edilen kadrolarýn hakkýný vermek
adýna bilimsel araþtýrmalar yap-
mak deðil, kriterleri yerine getire-
bilmek için kiþisel dosyanýn yayýn
ile doldurulmasý olmuþtur. Bu du-
rumda �emek sahibi� asistanlarýn
yerine, çalýþmada emeði geçmeyen
�ihtiyaç sahibi� akademisyenlerin
isimlerinin yazýlmasý daha �akýlcý�
bir �yatýrým� olarak algýlanmakta-
dýr. Zira araþtýrmalarýn yazým aþa-
masýnda çýkar amaçlý �paslaþma-
lar� daha kýsa zamanda daha çok
yayýna sahip olmanýn yolu olmak-
tadýr. 

�Çalýþmada bu kliniðin has-
talarý kullanýldýðýna göre,
yayýnda klinik þefinin adý
nerede?�     

Bu da bilimsel araþtýrmalara da-
ha üst seviyeden bir bakýþ açýsý.
Çok ta yaygýn olmadýðýna inansam
da örneklerinden haberdar olma-
yan çok az meslektaþýmýz vardýr.
Asistan ile ilgisi olmadýðý düþünül-
se bile aslýnda, gelecek tepkiden

korkulduðu için asistanýn adýnýn
yayýndan çýkarýlarak klinik þef ve-
ya þef yardýmcýsýnýn adýnýn yayýna
yazýlmasý nadir bir durum deðil-
dir.  

Akademik yükselme kriter-
leri tekrar gözden geçiril-
melidir. 

Akademik kurumlarda araþtýr-
ma ve bunun yayýn haline getiril-
me sürecine yönelik etik dýþý dav-
ranýþlarýn yaygýnlaþmasýnýn ö-
nemli nedenlerinden biri, akade-
mik yükselmede veya herhangi bir
üniversitenin akademik kadrosuna
atanmada �yayýn sayýsý�na biçilen
aþýrý deðerdir. Oysa akademik yük-
selmede yayýn sayýsý dýþýnda kabul
görmüþ pek çok evrensel kriter
vardýr. Yayýn sayýsýna atfedilen bu
aþýrý deðer, yayýnlarda adý geçecek
isimlerin belirlenmesinde manipü-
lasyona neden olmakta bazen e-
mek ve eser sahiplerinin isimleri-
nin yazýlmamasýna veya tersine e-
meði olmayan ancak kiþisel veya
politik nedenlerle desteklenen
meslektaþlarýmýzýn isimlerinin ya-
zýlmasýna zemin hazýrlamaktadýr. 

Akademik unvanlar akade-
mik kurumlara aittir ve ku-
rum dýþýnda kullanýlmama-
lýdýr. 

Aslýnda sorunun çözümü, akade-
mik kadrolara olan yoðun ilginin
nedenlerinin ortaya konmasý ile
mümkündür diye düþünüyorum.
Akademik unvanlarýn amacý dýþýn-
da ve reklam amaçlý olarak mua-
yenehane veya özel saðlýk iþletme-
lerinde kullanýlabilmesinin bu il-
giye neden olduðuna inanýyorum.
Üniversiteler, kamu kaynaklarý
kullanýlarak oluþturulmuþ kurum-
lar olduðuna göre, burada elde e-
dilen ünvanlarýn kamu yararý dý-
þýnda bireysel çýkarlar için kulla-
nýlabilmesi anlaþýlýr þey deðildir.
Sadece akademik unvanlarýn üni-
versite ve eðitim kurumlarý dýþýn-
da kullanýlmasýnýn önlenmesi bile
mesleki etik konusunda önemli i-
lerlemeler kat edilmesi açýsýndan
tarihi deðere sahip kilometre taþý
olurdu.

Týpta uzmanlýk eðitiminde etik
dýþý uygulamalarýn son bulmasý,
hekimlik mesleðinin icrasýndaki e-
tik dýþýlýðýn sona ermesi ile müm-
kündür. Bu ayný zamanda hekim-
lik onuruna sahip çýkmak için ge-
reklidir. Gerekirse TTB, �tam gün
çalýþma� karþýlýðýnda hekimlerin
özlük haklarýnda iyileþme yapýl-
masý gerektiði söylemini akademik
kadrolar için gözden geçirmelidir.
Bu maaþa bilime meraklý, kendini
týp eðitimine ve bilimsel araþtýr-
malara adayacak meslektaþlarýmýz
vardýr. Sýrf bireysel çýkarlarý için
unvan peþinde olanlarýn iþgal et-
tikleri kadrolarý terk etmelerini
saðlamak adýna, TTB taþýn altýna
elini koymalýdýr. Aksi taktirde
kendini bilime ve týp eðitimine a-
damýþ meslektaþlarýmýzýn bu kad-
rolara yerleþmesi hayal gibi görü-
nüyor. 

* Doç. Dr. Candan Çiçek, Prof.
Dr. Cem Terzi. Ýzmir ölçekli iki a-
raþtýrma ve karþýlaþtýrmalý sonuç-
larý. 2006, TTB yayýnlarý.

Etik, etiket ve
asistan

30Kasým-2 Aralýk 2007
tarihleri arasýnda Ýs-
tanbul Üniversitesi

Cerrahpaþa Týp Fakültesi Oditor-
yumu�nda düzenlenen XIII. Týpta
Uzmanlýk Eðitimi Kurultayý�nýn
son gününde Çocuk Hastalýklarý
Anabilim Dalý kütüphanesinde
TTB-Asistan Hekimler Eþgüdüm
Kurulu (AHEK) asistan çalýþtayýyla
birlikte TTB-AHEK 2. Genel Kuru-
lu da yapýldý.17 uzmanlýk dalýn-
dan 49 asistanýn katýlýmýyla ger-
çekleþen çalýþtayýn ilk kýsmýnda
Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi
ve Ankara Numune Eðitim Araþ-
týrma Hastanesi�ndeki asistan ör-
gütleme modelleri üzerinden asis-
tan örgütlenmesindeki sorunlar
tartýþýldýktan sonra saðlýkta dönü-
þüm politikalarýnýn sonucu olarak
her geçen gün daha da kötüye git-
mekte olan saðlýk ortamýnda asis-
tan olarak çalýþan hekimlerin so-
runlarý paylaþýldý. Günaþýrý nöbet-
ler, nöbet ertesi dinlenme izninin
olmamasý, ücretlendirilmeyen faz-
la mesai saatleri, eðitimde stan-
dart çekirdek müfredatýn olma-
masý, asistanlarýn çalýþma ortam-
larýnýn yetersizliði (örneðin Nu-
mune�de bir kütüphane ile inter-
net eriþiminin bile olmamasý gibi),
eðiticisi olmayan kliniklerin açýl-
masý (acil týp asistanlarýnýn yaþa-
dýðý gibi), insanca yaþamayý im-
kansýz hale getiren düþük maaþlar
en önemli asistan sorunlarý olarak
belirlendi. Bir asistan hekim için
asistanlýk geçici bir dönem olsa
bile asistanlýk kurumu kalýcý ol-
duðundan bu sorunlarý paylaþmak
ve çözmek yolundaki en önemli a-
dýmýn merkezi asistan örgütlen-
mesi olduðu belirtildi. Bu baðlam-

da TTB-AHEK�in önemi bir kez
daha vurgulandý. Bilindiði üzere
Ankara�da yapýlan XI.TUEK�teki
asistan çalýþtayýnda çeþitli þehir-
lerden ve kurumlardan gelen 42
asistanýn katýlýmýyla TTB-AHEK
kurulmuþ ve seçilen 7 kiþilik geçi-
ci yürütme kurulunun (YK) Anka-
ra Tabip Odasý Asistan Komisyonu
üyelerinin yaptýðý TTB-AHEK ön
yönergesinin maddeleri üzerinde
çalýþmasý kararlaþtýrýlmýþtý. Geçici
YK hazýrladýðý yönergeyi  2007�de
Ankara�da yapýlan TTB 56. Büyük
Kongresi�nde sundu ve AHEK,
TTB tarafýndan resmen tanýnmýþ
oldu.

Toplantýnýn ikinci kýsmýnda
TTB-AHEK 2. genel kurulu yapýl-
dý. Divan baþkanlýðýna Dr. Ali Kü-
çük, baþkan yardýmcýlýðýna Dr. Ci-
ðerhun Polat, yazmanlýða ise Dr.
Ceren Göker seçildi. Genel  Kurul,
TTB-AHEK geçici yürütme kurulu
üyelerinin son 2 yýlý özetlemesiyle
baþladý. AHEK�in ileriki hedefleri
2008 baharýnda bir asistan kurul-
tayý düzenlemek, çalýþma gruplarý
oluþturmak, yerel tabip odalarýn-

da asistan komisyonlarý kurmak,
üniversite ve eðitim hastanelerin-
de asistan temsilciliði kurmak ve
uzmanlýk derneklerinde asistanla-
rýn seçme/seçilme hakký olacak þe-
kilde üye olabilmelerinin saðlan-
masýna çalýþmak olarak belirlendi.
Daha sonra TTB-AHEK yönetim
kurulu seçimine geçildi. Gizli oy-
lama açýk sayým yöntemiyle yapý-
lan seçimde kullanýlan 36 oydan
32�si geçerli sayýldý. 

Sonuç olarak TTB-AHEK Yürüt-
me Kurulu asil üyeliðine Dr. Ferda
Topal, Dr. Tekin Aksu, Dr. Sadýk
Çayan Mullamahmutoðlu, Dr. Ýs-
mail Aytaç, Dr. Ayþe Gültekingil,
Dr. Betül Yýlmaz, Dr. Eylem Þen-
gül seçildiler. AHEK Yürütme Ku-
rulu yedek üyeliðine ise Dr. Emine
Baran, Dr. Halis Yerlikaya, Dr. Ay-
sun Erbahçeci, Dr. Behice Yýlmaz,
Dr. Bülent Kaya, Dr. Barýþ Yýlmaz,
Dr. Mehmet Akif Öztürk seçildiler.
Yeni yönetime önümüzdeki zorlu
süreçte baþarýlar diliyoruz. Mayýs
2008�de yapýlacak olan asistan ku-
rultayýnda hepinizi aramýzda gör-
meyi umuyoruz.

Dr. Gültekin GülbaharDr. Ceren Göker

TTB-AHEK 2. Genel
Kurulu yapýldý

Nörolojide aciller
1 Mart 2008 Cumartesi 
Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi 

GBS Dr. Kubilay Varlý
Transvers myelit Dr. Aslý Kurne
Myasthenia Gravis Dr. Rana Karabudak
Nekrotizan myopati Dr. Sevim Özdamar
Periyodik paraliziler Dr. Ersin Tan
Akut görme kaybý Dr. Tülay Kansu
Hýzlý ilerleyen demanslar Dr. Esen Saka Topçuoðlu
Status taný ve tedavisi Dr. Neþe Dericioðlu
Ani geliþen bilinç bulanýklýðýnda EEG Dr. Ýrsel Tezer

Hacettepe
Üniversitesi
Týp
Fakültesi
Sürekli Týp
Eðitimi
Kursu



H.K. Öncelikle þunu sormak is-
tiyorum, kaç senelik hekimsin? 

S.K. 3 yýllýk hekimim. 

H.K. Bir parantez açýp kaç ya-
þýnda olduðunu da sorayým.
Çünkü bunun ardýndan gelecek
sorular doðum tarihinle ilintili
olacak diye düþünüyorum.  

S.K. 1980 doðumluyum. 

H.K. 1980 doðumlu olman çok
önemli.80, bu ülke için bir milat
sayýlýr.  

S.K. Ama benim için avantaj sa-
yýlmaz. 

H.K. Neden avantaj deðil? 
S.K. Çok þey kaçýrdýk çünkü.  

H.K.  80� li yýllarda doðanlar
kayýplarý olan bir kuþak. Sen
kendi kuþaðýný kayýplarý  olan
bir kuþak olarak deðerlendiriyor
musun? 

S.K.  Deðerlerin yitirilmiþ olduðu
bir ortamda doðdum ve böyle bir
ortamda yetiþiyoruz. Bu durumun
dezavantaj olduðunu düþünüyo-
rum. Maalesef ki durum böyle ama
umutsuz deðilim.  

H.K. Deðerler derken?
S.K.Ahlaki deðerler; iyiye götü-

ren ne varsa artýk azalýyor.

H.K. Peki, hekimlik mesleðini
seçme kararýný nasýl aldýn? Bu
kararý tetikleyen herhangi bir
þey oldu mu? Bir olay, bir kiþi� 

S.K. Aslýnda bütün çocuklar gibi
bende doktor olmak istemiþtim, li-
sede bu fikrim deðiþti. Gemi Kap-
taný olmak istiyordum. Benim De-
niz Lisesi ve  Deniz Harp Okulu
maceram vardýr. Ama göz saðlý-
ðýmda bir problem olduðu için sý-
navlarý kazanamamýþtým. Daha
sonra ablamýn tabiplikle ilgili  yön-
lendirmesi oldu. Bende hekimliðin
bana daha çok uyacaðýný düþüne-
rek bu mesleðe yöneldim.  

H.K.Hangi kiþilik özelliklerini
bu meslekle baðdaþtýrýyorsun? 

S.K. Ben küçüklüðümden beri he-
kimliðe þöyle baktým; týp bir sanat
iþi  ve ilgi alaný da insan. Daha çok
analiz etmeyle, ilgili bir bilim dalý.
Ýnsanla ilgilendiði  için bu mesleði
çok seviyorum.

H.K. Ýnsanlarý tanýmak ve an-
lamaya çalýþmak aslýnda bir
parça kendimizi de anlama, ta-
nýma anlamýna geliyor. Daha ge-

niþ bakacak olursak hayatý anla-
maya tekabül ediyor.

S.K. Elbette; hekimlik anlama-
dan, tanýmadan yapýlamaz.  Ýçinde
neden olan, nasýl olan sorular bi-
limle ilgilidir. Ben bilimin daha çok
insanla ilgilenen  bölümünü seç-
tim. Çok güzel bir bilim alaný için-
de olduðumu düþünüyorum. He-
kim olmak kolay olabilir ama ben
iyi bir hekim olmanýn çok zor ol-
duðunu düþünüyorum.  

H.K. Ýyi hekimlik derken bu-
nunla baðlantýlý olarak bir þey
soracaðým; hem eðitim sürecin
hem de þu an içinde bulundu-
ðun saðlýk ortamýný nasýl deðer-
lendiriyorsun? 

S.K. Çok zor bir soru. Çünkü  ge-
niþ konularý içeriyor. Ama þöyle
deðerlendirilebilir ; biraz sýkýntýlý
bir süreç yaþýyoruz, bunun çözü-
mü yok deðil. Eskiden çok karam-
sar yaklaþýyordum ama umudu yi-
tirmemek gerektiðini düþünüyo-
rum. Sýkýntýlý süreç þundan kay-
naklanýyor, iþ sadece bu iþle uðra-
þan kiþilerle, hekimlerle bitmiyor.
Bir ülkenin sosyal politikasý, o ül-
kedeki insanlarýn saðlýðýný birinci
dereceden ilgilendirir. Bunun için-
de koruyucu Saðlýk Hizmetleri de
var. Az önce söylediðiniz gibi deði-
þen deðerler var ve hekimlik bun-
lardan baðýmsýz yapýlamaz. 

H.K. Kendine bu coðrafyada
bir hekim olarak nasýl bir rol çi-
ziyorsun? 

S.K. Türkiye coðrafi açýdan çok
heterojonik olduðu için  bana çok
uygun diye düþünüyorum. Hekim-
likte evrensel bakabilmek gereki-
yor. Hekimliðin ilgi alaný insan a-
ma insaný  þekli, yeri, veya cebi
deðil. Dolayýsýyla ülkedeki her in-
sana eþit, kolay saðlýk hizmeti ve-
rebilmenin gerekliliðini savunuyo-
rum. 

H.K. Sen 3 yýllýk bir hekimsin
ve saðlýk alanýnda ciddi bir deði-
þim ve dönüþüm söz konusu.
Saðlýktan kar elde etme öne çý-
kýyor, koruyucu hekimlik azalý-
yor Sende böyle düþünüyor mu-
sun?

S.K. Bu soru her þeyi çok güzel ö-
zetleyebilir. Hep deðiþen deðerler-
den bahsediyoruz. Maalesef ki ar-
týk her þey piyasa ekonomisiyle o-
rantýlý gidiyor. Bizim ülkemizde de
gördüklerimiz küreselleþmenin et-
kileridir, bunlar çok üzücü þeyler.
Çünkü benim anneme de kardeþle-

rime de ayný saðlýk hizmeti ulaþa-
mayacak. Yani kendimizden ba-
ðýmsýz düþünemeyeceðimiz için sý-
kýntýlý bir süreç. Ben týpta koruyu-
cu hekimliðin çok önemli olduðunu
düþünüyorum. Mantýken de bu
böyledir, bunu dallandýrýp budak-
landýrmaya hiç gerek yok; korur-
sak tedavi etmemize gerek kalmaz.

H.K. Deðerler dedik, gönüllü,
karþýlýk beklemeden, sorumlu-
luk almak; belki de en  yitik de-
ðerlerimiz. Tamda burada senin
gönüllü hekimlik deneyiminden
bahsetmek isterim. Sudan�a,
Darfur bölgesine gitmiþtin. Sen
bulduðun her fýrsatta dünyanýn
deðiþik yerlerinde görev almak
isteyen bir hekimsin. Özellikle
sýnýr tanýmayan hekimler birli-
ðine katýlmak istediðini, bunun
için çabaladýðýný biliyorum ben.
Bunlardan biraz bahseder mi-
sin? Nasýl karar verdin? 

S.K.  Çocukluðumdan beri çok a-
naliz yaptýðýmý, biraz da ailesel ya-
pýnýn etkisi olduðunu düþünüyo-
rum. 1986 yýlýnda babamý kaybedi-
þimizin ve ailesel çöküntümüzün
bunda çok büyük etkisi oldu. Olay-
lara  bakýþ açým genelde yaþýtla-
rýmdan  farklý oldu. Tam karþýlýðý
bu deðil sanýrým ama insanlara da-
ha iyi davranma, olaylara daha
doðru yaklaþma, daha iyi inceleme
özelliðim oldu. Hekimlikte de bunu
uygulamak istemiþtim. Yýllardýr
insanlara ücretsiz saðlýk hizmeti
sunma düþüncem var. Týp fakülte-
sinde okurken buna benzer  çalýþ-
malarýmýz oldu. Fakülteden sonra
TUS�a girerek Aile hekimliði uz-
manlýðýný kazandým. Kazandýktan
sonraki ilk ay, Saðlýk Bakanlýðýna
bir dilekçeyle baþvurarak gönüllü
olarak, yurt içinde veya dýþýnda ih-
tiyaç durumuna göre çalýþabilece-
ðimi bildirdim. 7-8 ay sonra bir te-
lefonla Sudan�da olaðan üstü bir
durum olduðunu bildirir bir davet
geldi. Büyük bir sevinçle kabul et-
tim tabi ki. 55 günlük bir görevim
oldu. Orada geçirdiðim 55 gün he-
kimliðim için 55 yýl gibi geldi. Hat-
ta oradan döndükten sonra artýk
hekimlik yapmasam bile manevi
doyuma ulaþmýþ hissediyordum
kendimi.  

H.K. Acaba Türkiye�de hekim-
lik yaparken bir açlýk mý hisse-
diyordun? Bir þeyler mi eksikti? 

S.K. Hekimliðin bu olmadýðýný
düþünüyordum. Çok þey eksikti
çünkü. Ya hekimlik böyle bir þey

deðildi, ya da ben hekim olmak is-
temiyordum. Ama hekim olmak is-
tediðimi de çok iyi biliyordum. De-
mek ki hekimlik bu deðil diye dü-
þündüm. Bunu hekimliðimin ilk se-
nesi bittiðinde teyit edebildim. Ya-
ni oradaki insanlara yardým ede-
bildiðimi gördüðümde. Olay her-
halde bu dedim. Çok yoruluyor-
dum. Günde en az 100 kiþiye baký-
yordum. Bu yorgunluða raðmen ki-
þisel haz çok yüksekti. Herhalde
böyle bir þey; ihtiyaca göre, sýkýn-
týya cevap verebildiðinizde bu
mesleðe daha yaklaþýyorsunuz.  

H.K. Hekim bir parça fe-
dakârlýk demek ve  pek çok þey-
de insan adanmýþlýk ruhuyla
davrandýðý zaman kendini daha
iyi hissediyor. Kendine ve haya-
ta deðer biçmeye baþlýyor.  

S.K. Kesinlikle. Yani insanlar için
etkin bir rol oynamak istiyordum.
Hekimliðin diðer mesleklerden far-
ký burada. Hekim sadece bir hasta-
lýðýn reçetesini yazmamalý. Bazen
bir hastayý iyi dinlemek bile onu
tedavi edebiliyor, iyi hekim olmak
gerçekten zor. Belli nüanslarla ay-
rýlýyor. Yurt dýþý görevi benim bu
düþüncelerimi pekiþtirdi. 

H.K. Bundan sonrasý için ne
planlýyorsun? Bu çalýþmalar için
neler düþünüyorsun? 

S.K.  Kiþisel donanýmýmý artýr-
mayý, uzmanlýk eðitimimi bitirme-
yi düþünüyorum.  Yurt dýþý ve yurt
içinde insanlara nasýl faydalý ola-
bilirim in sonuna kadar gitmeyi is-
tiyorum.  

H.K. Genel olarak bu ülkenin
deðerlerinde bir yýpratýlma var.
Senin kuþaðýnda bundan fazla-
sýyla nasibini aldý. Daha bireyci,
paylaþmak, karþýlýksýz bir þey
yapmak gibi deðerler noktasýn-
da tahrip olmuþ bir kuþak. Sen
nasýl böyle oldun? Kendi kuþaðý-
na bu gözle baktýðýnda nasýl de-
ðerlendiriyorsun? Bana katýlýyor
musun? 

S.K. Çoðu konuda size katýlýyo-
rum ama bir noktada size katýlmý-
yorum. Benimde kendi kuþaðýmý
suçladýðým anlar oluyor ama temel
suçlu biz deðiliz tabi ki. 

Ama biz bazý þeyleri deðiþtirebi-
liriz. Biz kendimizi geliþtirebiliriz,
boþ vermeyebiliriz. Bu daha çok
bilimle mümkün. Bu iþ binlerce
yýldýr böyle. � Hayatta en hakiki
mürþit ilimdir. � . Ben neden böyle
oldum sorusuna cevabým þöyle o-
labilir; bu belki daha çok benimle
ilgili bir þey. Benim mesleðim sa-
dece hekimlik deðil, ben müzikle
de uðraþýyorum. 15 yýldýr müzikle
iç içeyim. Farklý dallarla ilgilenme-
min etkisi olabilir diye düþünüyo-
rum. Sadece ev-okul hayatý yaþa-
madým.  

H.K. Peki, kendi kuþaðýnla  ça-
týþma yaþýyor musun? 

S.K. Evet, aslýnda çatýþma yaþa-
dýðým durumlar da oluyor. Kendi
kuþaðýmý artý eksi 5 yýl olarak dü-
þünürsek aslýnda genel olarak kali-
teli insanlar  yetiþtiðini düþünüyo-
rum. Ama sayýsal olarak çok azdýr.
Genel olarak bilgisizlik ve ne ola-
caðýný bilemezlik hali var. Bu genç-
ler arasýnda tüm ülkede mevcut.
Çok okuyan ve bilinçli gençlerimiz
tabi ki var  Ama ben oranlarýnýn
çok düþük olduðunu düþünüyorum
Bu arada hep suçlamamýz doðru
deðil. Çalýþmamýz gerekiyor. Ne-
den-sonuç iliþkisi tabi ki var.  

H.K. Ama sen bu neden-sonuç
iliþkisini kurabiliyorsun. Bunu

kuramayan çok büyük bir güruh
var.  

S.K. Evet, çok büyük bir güruh
var. Bu beni bazen karamsarlýða i-
tiyor.  

H.K. Meslek örgütleriyle iliþ-
kin var mý? 

S.K. Ben öðrenciyken Tabipler
Birliðine sürekli gidip geliyordum.
Yayýnlarýný takip ediyordum. STED
dergisine üyeydim.  Tabipler Birli-
ðinin bir hekim için çok önemli ol-
duðunu düþünüyorum. Çünkü ger-
çekten hasta reçete olayý deðil, in-
sanlara daha fazla nasýl faydalý o-
lunabilirlikle ilgili bir görevi var
ve bu görevi Tabipler Birliði iyi ya-
pýyor. Bu tartýþma götürmez bir
þey.  

H.K. Tabip Odasýna da üyesin
deðil mi? 

S.K. Evet, ben öðrenciyken de
Ýskenderun Tabip Odasýna  gidiyor-
dum zaten . Uzmanlýðý kazanýnca
Ankara�ya geldim ve  þu an Ankara
Tabip Odasýna üyeyim.  

H.K.  Ankara Tabip Odasý senin
için ne ifade ediyor? Oda ya da
meslek örgütü sence nasýl olma-
lý ? 

S.K. Öncelikle þunu söyleyebili-
rim. Böyle bir örgüt belki baþka
meslekler için olmayabilirdi ama
hekimlik için mutlaka olmalýdýr.
Çünkü ülkenin temel iki unsuru
vardýr; biri saðlýk diðeri eðitim.
Saðlýkla birincil olarak ilgilenen
kuruluþlarýn olmasý çok gereklidir.
Bunu ülkemizde gerçekleþtiren Ta-
bipler Birliði var, Ankara�da Tabip
Odasý var. Oda çok doðru çalýþma-
lar yapýyor. Aktif olarak Odada ça-
lýþmak istiyorum. Komisyon çalýþ-
malarýný takip ediyorum . Bu örgü-
te bir öneri sunmak benim bilgimi
aþan bir þey. Çünkü çok efektif ça-
lýþtýklarýný düþünüyorum ve izliyo-
rum. Türkiye�deki hekimlik siste-
mi, ihtisas eðitimi yeteri kadar so-
runlu. Bunlarý toparlayabilecek bir
örgüt olduðunu düþünüyorum. Ta-
bi bunlar bizim de katkýlarýmýzla,
çalýþmalarýmýzla olabilecek þeyler.  

H.K. Odanýn genç hekimlere u-
laþabildiðini düþünüyor musun?
Hekimler odayla kolay iletiþime
geçilebiliyor mu? Sen nasýl görü-
yorsun? 

S.K. Ulaþamýyorlar. Az önce de
konuþtuðumuz gibi 80 sonrasýnda
insanlarýn özellikle sosyal alanda
bir þeyler yapmaya,  ortak amaçlar
için bir araya gelmeye ihtiyaç his-
setmesi unutturuldu. Bu büyük bir
gerçek ve maalesef ki üzücü bir
durum. Týp fakültesini kazanan bir
insan yeni yeni kendine geliyor,
belki hekimliði tam olarak tanýya-
madan mezun oluyor. Bir bakýyor
ki saðlýk ocaðýnda çalýþýyor. He-
kimlik özelliklerine sahip olama-
yan birçok hekim var. Bu sýkýntý e-
ðitim sürecinde giderilebilir.  So-
rumluluk duygusu, daha iyi he-
kimlik bilinci eðitim sürecinde ka-
zandýrýlmalýdýr, mesleki birlikteli-
ðin gerekliliði derslerde verilmeli-
dir. Bunlar verilebilir ama biraz da
iþin algýlama kýsmý var. Yani insan-
la ilgili bir þey. Kiþi biraz ihtiyaç
hissedecek. Zorla yapýlabileceðini
düþünmüyorum. Ýnsanlar artýk sa-
dece sabah 8�de iþlerine gidiyorlar
ve akþam 5�te evlerine dönüyorlar,
yemek yiyorlar ve uyuyorlar.  

H.K. Sen hekimlerin sosyal bir
varlýk göstermelerini ya da top-
lumsal ortamlarda rol almasýný
gerekli görüyorsun. Ve neyi ne
kadar deðiþtirebileceðini düþü-
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söyleþi

Hayatýn gizemli 
torbasýný karýþtýran ve
galiba ölünceye kadar da
bunu devam ettirecek 
olan,  bu gizemi diðer  
insanlara kendini 
sorumlu hissetmekle 
anlamaya çalýþan, yolun
baþýnda ama yolculuða
hevesli, gönüllü, 
evrensel iki dili ;
hekimlik, müzik dilini
kullanan genç bir  
hekim Serdal Kanuncu. 
Onu tanýyalým ve o ve 
onun gibiler umut 
galiba diyelim.    

Dr. Handan Kurtbaþ

Umut galiba...
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nüyorsun?  
S.K.  Biraz akýl yürütecek olur-

sak,  týp fakültesi en yüksek puan-
la kazanýlan bölümlerden biridir.
Týp fakültelerine giren insanlarýn
özellikli insanlar olduklarýný düþü-
nüyorum. Tabi ki diðer insanlar-
dan ayrý deðiller ama belli bir se-
viyedeler. Hekimlerin bir ülkenin
belirleyici unsurlarý olduðunu dü-
þünüyorum.  Ülkenin geliþmiþliðini
gösteren unsurlar saðlýk ve eðitim-
dir demiþtim. Bu bütün ülkelerde
böyledir. 

H.K. Çok kýsa bir zaman oldu
hekimlik yapalý ama hiç piþ-
manlýk duydun mu? Duyduysan
hangi anlardý ?

S.K. Çok yoðun geçirdiðim nöbet-
lerin ertesi gününde piþmanlýk
hissettiðim oluyor. Mesela nöbet
sabahý kýsa bir piþmanlýk süresi
yaþarým ama o sürenin hemen so-
nunda onun anti tezi geliþir.  

H.K. Anti tezi nasýl kuruyor-
sun? 

S.K. Þöyle kuruyorum; iki seçe-
nek var, yaþýyorsan farkýnda ola-
caksýn ya da olmayacaksýn. Ýnsan-
lar kendi tercihleriyle yaþarlar.
Ben düþünsel anlamda yorulmak-
tan çok mutsuz deðilim.  

H.K. Piþmanlýk yok o zaman. 
S.K. Evet, piþmanlýk yok. Düþü-

nüyorum o halde varým!  

H.K. Aile hekimliði uzmaný ol-
mak için asistanlýk yapýyorsun.
Bu bilinçli bir tercih miydi? Ne-
den aile hekimliðini seçtin? 

S.K. Maalesef bilinçli bir tercih
deðildi. Kiþisel olarak ben psikiyat-
riyi istemiþtim, çeþitli sebeplerden
dolayý olmadý. Bu uzmanlýk ala-
nýnda ilerde mesleki sýkýntýlar ya-
þayacaðýmý düþünüyorum. Aile he-
kimliði ve deðiþen saðlýk sistemiy-
le ilgili pek iç açýcý bir ortam ol-
madýðýný düþünüyorum. Ama ben-
de yýllardýr bir psikiyatri hayali
vardý. Bu içimizde kalacak saný-
rým.  

H.K. Türkiye�deki aile hekimli-
ði sistemi hakkýnda ne düþünü-
yorsun? Geliþmeleri takip edi-
yor musun?  

S.K. Evet, takip ediyorum. Ka-
famda çok basit sorular var . Çö-
zümü olan sorular bunlar ama. Sý-
kýntým þu; týpta bütün ülkelerde
bir basamak sistemi vardýr. Bunun
birinci basamaðý saðlýk ocaðýdýr.
Neden saðlýk ocaklarýný iyileþtir-
miyorlar da aile hekimliði kavra-
mýný yerleþtirmeye çalýþýyorlar ha-
len anlamýþ deðilim. Ülkenin en
büyük eksikliði zaten denetim sis-
temidir. Bu kiþisel görüþüm. Basa-
mak zinciri kýrýldýðý anda ülkenin
saðlýk politikasý temelinden oynu-
yor. Geliþmekte olan ülkelerde çok
ciddi reformlarý getirip baþarýlý o-
lamazsýnýz. Bu sýkýntýlar doðurur.
Eðer siyaseti düþünüyorsanýz böy-
le þeyler yapabilirsiniz ama insan-
larý düþünüyorsanýz yapamazsýnýz.
Bu çok önemlidir. Ve sadece bizim
ülkemizde deðil, her yerde bu böy-
ledir. Ýnsanlarýn saðlýðý sizin aðzý-
nýzdan çýkacak bir çift cümleyle
etkilenmemelidir. Týpký eðitimin
de etkilenmemesi gerektiði gibi.  

Baþka bir ülkedeki sistemi, ülke-
ye getirirken  zamanlama , ülkenin
ihtiyaçlarý göz önünde bulundu-
rulmalýdýr. Mesela bir ülkede 40-
50 yýl önce oturtulan bir sistemi
2006-2007 yýlýnda ülkeye getirmek
sanýrým doðru deðildir. Çünkü ko-
þullar  farklýdýr. Zaten saðlýk ocaðý
sistemi var, bence önce onlar yapý-

landýrýlmalýdýr. Kalite anlamýnda
zenginleþtirilmeli ve  eþit daðýlýmý
saðlanmalýdýr. O zaman herkesin
saðlýða ulaþabileceðini düþünüyo-
rum.  Yeni modelde parasý rahat-
lýkla ulaþabilecekken yoksullar es-
kisinde daha fazla sýkýntý yaþaya-
cak diye düþünüyorum.

H.K. Bunu nasýl anlýyorsun?
Yani bunu bu günden nasýl ön
görebiliyorsun?  

S.K. Çünkü verilen sistemin için-
de bu var. Özelleþen bir sürü mer-
kez var, özel týp merkezleri var. Bu
týp merkezlerine gittiðin zaman
herkes bilir ki hastalar bir takým
farklar ödüyor. Zaten isimlerinin
baþýnda özel olmasý o insanlarýn o-
raya ayrý bir ödeme yapmasý ge-
rektiðinin bir göstergesidir. Anaya-
sada da geçer, insan haklarý evren-
seldir ve eðitim ve saðlýk temel in-
san hakkýdýr. Bu çok basit.  

H.K.  Hýzlý bir geçiþ sorusu ola-
cak ama, ya hayallerin ?

S.K. Hayaller için üç kelime seçe-
lim; birincisi  BARIÞ olsun, ikincisi
de öyle olsun, üçüncüsü de öyle ol-
sun. Yani evrensel barýþ� Sonrasý
için mutluluðu ve özgürlüðü dü-
þündüm ama birincisi diðerleri i-
çin yeterli ve gereklidir diye dü-
þündüm.   

Dünyada savaþlar ve kýyýmlar
çok daha uzun sürecek. Öldüðü-
müz zaman, bu dünyayý bir film
þeridi gibi düþündüðümüzde bizde
bu filmde bir yer aldýk, görevimizi
yerine getirdik ve ayrýldýk. Doðal
bir süreçtir bu. Bunu yaþamanýn i-
yi bir þey olduðunu düþünüyorum.
Ama az önce konuþtuðumuz gibi
misyon ne getiriyorsa!  

H.K. Yani sen hayatý bir görev
gibi mi düþünüyorsun? 

S.K. Hayýr, bir görev olarak bak-
mýyorum ama belirli sorumluluk-
larým olduðunu düþünüyorum.
Alfred Adler,�� Bir insaný diðer in-
sanlara olan sorumluluklarýndan
kurtaracak hiçbir mazeret yoktur.�
�der. Bunu önemsiyorum ben iþte.
Bütün insanlarýn görevi vardýr ve
hayatýn güzelliði þurada ortaya çý-
kýyor; insanlar bu görevleri yerine
getirirken veya getiremezken yaþa-
dýklarý olaylardan aldýklarý hazda.
Ve hayat böyle iþliyor ve bitiyor.  

H.K. Geçen ay ki röportajýmýzý
60 yýllýk bir hekimle, Rafet Er-
ten ile yapmýþtýk. O da seninle
benzer þeyler söylemiþti, ��her-
kes her þeyden sorumludur��
düsturuyla hekimlik yaptýðýný i-
fade etmiþti. O, 60 yýllýk bir he-
kim, sen 3 yýllýk bir hekimsin,
ortak bir anlamda onunla bulu-
þuyorsunuz.  

S.K. Bu benim için çok onurlu bir
þey. Umarým her zaman öyle olur. 

H.K. Rafet Erten gençlerden
memnundu ve çok umutluydu.
Sen ve senin gibiler umut ben-
ce. 

S.K. Bende, bizlerden umutlu-
yum ama soru iþaretlerim yok de-
ðil.  

H.K. Bu soru iþaretlerini nasýl
kaldýracaðýz?  

S.K. Baþarýlarýmýzý arttýrarak.. O
zaman soru iþaretleri kalmaz.  

H.K. Yani kendinizi ispatlaya-
caksýnýz.  

S.K. Evet, çok çalýþacaðýz ve di-
yeceðiz ki evet bizler çok þey  ba-
þarabiliriz

Ankara, 3 Kasým 2007�de, tarihi
günlerinden birini daha yaþadý.

Ne mutlu bu günü yaþayanlara.
Bir ucu Sýhhiye Meydaný�ný dol-

dururken, Diðer ucu henüz Hipod-
rom� dan çýkamamýþ olan;

On binlerin görkemli yürüyüþü
bizlere, umut ve güven verdi.

1 Mart 2003�teki savaþ-karþýtý
mitingden sonraki en görkemli ey-
lemdi.

Medya ise, yaygýn olarak ya ey-
lemi görmezlikten geldi, ya da çar-
pýtarak verdi.

Mitingde, bir yandan yeni ana-
yasa tartýþmalarýna iliþkin eleþtiri-
ler ve görüþler dile getirilirken, di-
ðer yandan da savaþ karþýtlýðýný
vurgulayan konuþmalar yapýldý ve
sloganlar atýldý.

Konuþmalarý takiben, þiirler o-
kundu, müzik dinletileri izlendi ve
halaylar çekildi.  

Þunu unutmayalým ki, savaþlar
hep yoksullara ölüm ve sefalet ge-
tirirken, zenginlerin servetlerine
yeni servetler katmýþtýr.

Savaþa ve þiddete karþý olmak,
temel hak ve özgürlükleri savun-
mak; meslek etiðimizden de öte
bir insanlýk görevidir.

Basýn, 3 Kasým
mitinginde sýnýfta
kaldý

5 Kasým 2007, Pazartesi 
Türk basýnýnýn haber ve olaylara

çarpýk yaklaþýmý kendisini önceki
gün Ankara�da gerçekleþtirilen mi-
ting haberlerinde de gösterdi. Gör-
mezden gelme, çarpýtma sayfalara
egemen olurken, az sayýda gazete
eylemi net bir biçimde verdi. 

soL (Ankara) Türk basýný, önceki
gün KESK, TMMOB ve TTB öncü-
lüðünde Ankara�da gerçekleþtiri-
len mitingi ya görmezden gelmeyi
ya çarpýtmayý ya da �barýþ ve kar-
deþlik� temasýyla duyurmayý ter-
cih etti. Görmezden gelme ve çar-
pýtmanýn ilginç bir örneðini Cum-
huriyet gazetesi oluþtururken, çok
satan gazeteler arasýnda Hürriyet
ve Akþam mitinge sayfalarýnda yer
vermedi. Son dönem Türkiye siya-
setinde yaþananlar çerçevesinde
solun kendisini ifade edebilme ola-
naðý bulduðu 3 Kasým Ankara mi-
tingi, sayfalara genel hatlarýyla
þöyle yansýdý:

Cumhuriyet: 
Bu tür mitingleri genellikle ön

sayfadan bir fotoðraf eþliðinde ve-
ren gazete, 30 bin kiþinin katýldýðý
mitingde öne çýkan �barýþ, kardeþ-
lik ve tezkere karþýtý� seslerin üze-
rini örttü. Yayýnlarýyla son derece
tutarsýz bir çizgi izleyen ve tezke-
reye de destek veren gazete, habe-
ri, ön sayfada küçük bir kutuda,
�On binler meydanda� üst baþlýðý
ve �Anayasaya protesto� baþlýðýyla
duyurdu. Mitingi iç sayfalarda �Pi-
yasacý deðil, toplumcu anayasa�
baþlýðýyla veren gazete, mitingdeki
tezkere ve savaþ karþýtý vurgulara
hiç deðinmedi. Gazete, böylelikle
son dönemde izlediði tezkere yan-
lýsý çizgi çevresinde, alternatif ses-
lere sayfalarýnda yer vermeme ko-

nusunda ilk iþaretlerini de vermiþ
oldu.

Milliyet: 
Mitingi �40 bin kiþi �barýþ� dedi�

baþlýðýyla duyuran gazete, eyleme
damgasýný vuran savaþ karþýtlýðýný
öne çýkardý. Önceden Anayasa
gündemiyle ilgili düzenlenen mi-
tingin �tezkere karþýtý bir gösteri-
ye dönüþtüðü�nü yazan gazete,
KESK Baþkaný Tombul�un �Atýlan
her bomba, patlayan her mayýn,
sorununun çözümünü güçleþtir-
mektedir. Geliþtirilen milliyetçi
histeri ve linç kültürü toplumu ay-
rýþtýrýp kardeþçe yaþayan halklarý
düþman edecektir� ifadelerine yer
verdi. Öte yandan Melih Aþýk kö-
þesinde mitingi eleþtirdi. Katýlýmcý
sayýsýný 20 bin olarak veren Aþýk,
�Adeta bir DTP mitingi izleniyor�
yorumunda bulundu.

Radikal: 
Gazete haberi ön sayfada orta

göbekten alanýn tamamýný göste-
ren bir fotoðraf eþliðinde, �Onbin-
ler barýþ istedi� baþlýðýyla duyur-
du. �Kürt sorununun demokratik
yollardan çözülmesi, silahlarýn
susmasý ve kardeþçe yaþam önün-
deki engellerin kaldýrýlmasý talep-
lerinin� dile getirildiði ifade edilen
haberde, �miting alanýnýn kara ve
havadan adeta abluka altýnda� ol-
duðu yazýldý. Gazete haberi gru-
bun söz konusu gazeteleri içerisin-
de en geniþ içerikle verdi.

Sabah: 
Haberle ilgili �20 bin kiþi �Barýþ

ve kardeþlik� dedi� diye baþlýk a-
tan gazete, Abdullah Öcalan ve
PKK lehine atýlan sloganlara de-
ðindi. Haberde,Tombul�un, �Kaçý-
rýlan askerlerin koþulsuz serbest
býrakýlmasýný istiyoruz. Kürt soru-
nu bu ülkenin sorunudur ve ancak
kendi dinamikleriyle çözülebilir.
Bilinmelidir ki atýlan her bomba,
patlayan her mayýn, sýkýlan her
kurþun sorunun çözümünü güçleþ-
tirmektedir� cümleleri aktarýldý. 

Vatan: 
Gazete haberi arka sayfalarda ve

küçük bir biçimde, �Ankara�da 30
bin kiþiye 3 bin 500 polis� baþlý-
ðýyla verdi. Görevli polis sayýsýný
Anadolu Ajansý 3 bin 500 olarak
geçmesine karþýn ANKA 8 bin ola-
rak vermiþti. Haberde, mitingde
sýk sýk sýnýr ötesi operasyon karþýtý
sloganlarýn atýldýðý kaydedildi. Ey-

lemi köþesine taþýyan Mustafa
Mutlu, yazýsýnýn baþlýðýný �Cýlýz
bir mitingin düþündürdükleri!� o-
larak attý. Mutlu, mitingin �Anaya-
sa ile ilgili olmasý�na karþýn, �i-
nandýrýcý olmamasý nedeniyle� ka-
týlýmýn cýlýz olduðu deðerlendir-
mesinde bulundu.

Zaman: 
Mitingi, DTP�nin Silopi�deki mi-

ting haberinin sonunda, �Özgürlük
mitinginde PKK propagandasý�
baþlýðýyla veren gazete, �KESK,
TMMOB ve Türk Tabipleri Birli-
ði�nin organizasyonunda çok sayý-
da sivil toplum örgütü ile meslek
odasýnýn katýlýmýyla Ankara�da dü-
zenlenen �Özgür, Demokratik ve E-
þitlikçi Türkiye� mitinginde PKK
propagandasý yapýldý� diye yazdý.
Katýlýmcý sayýsýný 10 bin olarak
verilirken, eylemdeki tezkere ve
savaþ karþýtý öze deðinilmedi.

Evrensel: 
�Savaþ deðil barýþ ve demokrasi

istediler� manþetiyle okuyucu kar-
þýsýna çýkan gazete, habere tam
sayfa ayýrdý. Eylemi ayrýntýlý bir
biçimde gören gazete, yapýlan ko-
nuþmalara da yer verdi. Gazete,
mitingi �Kuzey Irak�a operasyon
planlarýnýn yapýldýðý Ankara�da
barýþ ve demokrasi güçleri, hükü-
mete �dur� dedi. Savaþ kýþkýrtýcýla-
rýnýn günlerdir �esir� aldýðý sokak-
lar, bu sefer barýþ ve kardeþlik is-
teyenlerle doldu, taþtý. Demokrasi
güçleri farklý bir ses çýkararak, sa-
vaþ isteyenlere inat barýþta ýsrar
etti� diye deðerlendirdi.

Birgün: 
Gazete haberi manþetten, �Evet,

baþka bir Türkiye mümkün� baþlý-
ðýyla verdi. Spotta, �TMMOB,
KESK ve TTB�nin çaðrýsýyla Anka-
ra�ya gelen onbinler savaþ ve sö-
mürünün o kadar da kolay olmadý-
ðýný gösterdi� ifadelerini kullanan
gazete, konuþmalara ayrýntýlý bir
biçimde yer verdi. Gazete, �Son
birkaç haftadýr kentlerinde, sokak-
larýnda yapýlan ýrkçý saldýrýlar yü-
zünden utanca gömülmüþ bir top-
lum dün Ankara�da bu ülkenin
baþka bir yüzünü gördü. Mitingi
düzenleyenlerin çok sayýda talebi-
nin arasýndan öne çýkan yine barýþ
oldu. Onbinler sýnýr ötesi operas-
yona karþý çýkarken, Türkiye�de
bir arada yaþam umudunun asla
sönmeyeceðini de kanýtladýlar� di-
ye yazdý.

3 Kasým Mitingi
Dr. Serdar Koç

hekim postasý



12 Hekim Postasý    Ocak 2008

hekim postasý

Salgýn hastalýklar insanlýðýn
yerleþik hayata geçmeleriyle
beraber, birçok medeniyetin

yüzyüze kaldýðý önemli afet olayla-
rýdýr. Köycül yaþantýdan kent yaþa-
mýna geçiþle beraber, salgýn hasta-
lýklar daha çok görülmeye baþlan-
mýþ ve toplu ölümlere neden ol-
muþlardýr. 

Salgýn hastalýklar arasýnda en bü-
yük kýrýmlara sebep olanlar arasýn-
da olan veba  salgýný ilk kez (Ýusti-
nianos vebasý denir) Ý.S. 542�de Ak-
deniz havzasýnda yayýldý ve belki
yüzbinlerce kiþinin ölümüne yolaç-
tý. 1346 ile 1353 yýllarý arasýnda
yaþanan kara veba salgýný insanlýk
tarihinin en trajik dönemlerinden
biriydi. 1466 yýlýnda vebadan gün-
de 600 kiþinin öldüðü tahmin edil-
miþtir. Vebanýn niteliði ve bulaþma
nedenleri ancak 1894�e gelindiðin-
de Alexandre Yersin tarafýndan
keþfedilebilmiþtir . Osmanlý Devle-
ti�nde sadece Ýzmir�de 1707-1800
yýllarý arasýnda sekiz þiddetli (1709,
1728, 1735, 1741, 1759, 1762, 1771
ve 1788) ve beþi çok þiddetli (1740,
1758, 1760, 1765 ve 1784) olmak ü-
zere farklý boyutlarda 54 veba sal-
gýný yaþanmýþtýr . Osmanlý kayýtla-
rýnda bu hastalýðýn adý tâûn olarak
geçiyordu.

Kolera (Cholera) �da büyük yýkým-
lara yol açmýþ, daha ziyade Hindis-
tan kanalý ile diðer bölgelere yayýl-
mýþtýr. �Asiatic Cholera� denilen
Hindistan kaynaklý koleranýn yaný-
sýra, koleranýn tüm belirtilerini
göstermesine raðmen, Asya kolera-
sý kadar þiddetli telefata yol aç-
makla ondan ayrýlan �Cholera Eu-
ropa�  adý ile anýlan ve Avrupa�da
görülen kolera adeta, bir nevi mev-
sim hastalýðý þeklinde olup, yaz ve
sonbaharda etkilerini daha çok gös-
termiþtir.

Kolera ilk olarak 1817 yýlýnda
Bengal�de Jossere mýntýkasýnda he-
kimlerin dikkatini çekmiþtir. Bu
büyük salgýn dalgasý Ýndia British
üzerinde aðýr bir þekilde hükmünü
icra etmiþtir. 1819 yýlýnda Kuzey
Nepal, Birmanya, ve Siyam�da gö-
rülen kolera 1821�de Çin, 1822�de
Japonya�ya ulaþýrken ayný zaman-
da Hint Okyanusu�ndan batýya ge-
çerek Maskat ve Basra Körfezi�nde
görülmüþ 1821 yýlýnda Ýran, 1822
yýlýnda da Hazar Denizi, Kafkasya
ve Astrahan�a ulaþarak, Basra ve
Baðdat üzerinde Osmanlý toprakla-
rýna sirayet etmiþtir. 

Çiçek, tifüs, verem de özellikle
19. yüzyýlýn önemli bulaþýcý hasta-
lýklarý olmalarýyla beraber, Osmanlý
Devleti�ni en çok meþgul eden veba
ve kolera olmuþtur.

Osmanlý Devletinde ilk karantina
uygulamasý 1831 yýlýnda Karade-
niz�den gelen ticaret gemilerine uy-
gulanmýþtýr. Uygulamayý dönemin
yöneticilerine öneren Hekimbaþý
Mustafa Behçet Efendi�dir. Önemli
Liman merkezlerinde uygulanmaya
baþlanan karantina, kent merkezle-
rinde uygulanmaya baþlanýnca hal-
kýn tepkisini çekmeye baþlamýþ
�gâvur icadý� olarak adlandýrýlarak
�mekruh� sayýlmýþtýr. 

Karantina hekimlerinin ölüleri,

Müslüman kadýnlarýn ölülerini mu-
ayene etmeleri, ölülerin kireçle gö-
mülme mecburiyetleri asla hoþ kar-
þýlanmýyordu. II. Mahmut (1808-
1839) bu tepkiler karþýsýnda Ham-
dan Bin Osman�a karantina konu-
sunda bir kitap yazdýrmýþtý .

Ýstanbul Boðazýnda uygulanan
karantinanýn asýl amacý Mansure
askerine bu �illetin� bulaþmasýný
önlemekti. Bu uygulamadan önce,
Osmanlý Devleti, Veba salgýnýný ön-
leme hususunda, Avrupa�da uzman
olan Valli ve Boçini isimli Ýtalyan
hekimleri Ýstanbul�a getirmiþtir.
Ancak ilk karantina uygulamasý
yukarda bahsi geçen Rusya�dan ya-
yýlabilecek koleraya karþý uygulan-
mýþ ve bu vazifenin baþýna Mustafa
Nazif Efendi getirilmiþtir . Kolera
salgýný Hicaz (Hac yolu), Kýbrýs ve
Þam da görülmeye baþlanýnca 1837
yýlýnda, Çanakkale�de de karantina
uygulamasý baþlatýlýp �tahaffuzha-
ne� kurulmuþtur.

1800�lerin baþýnda artarak de-
vam eden salgýn dalgasý özellikle
deniz aþýrý ticaret yapan limanlarý
vurmuþtur. Osmanlý Devleti�nin
dünyaya yayýlýþý gözönünde bulun-
durulduðunda, en çok etkilenen
devlet konumundadýr. Bu da çok a-
cil önlemler alýnmasýný gerekli kýl-
mýþtýr. 

Karantina meclisi kurumsallaþtý-
rýlmaya baþlanmýþ, ancak karanti-
na iþlerini yürütecek yeterli sayýda
uzman bulunmamasý nedeniyle,
karantina uygulamalarýnda dene-
yimli ülkelerden yardým istenmiþ-
tir. Bu çaðrý üzerine Almanya, Ýn-
giltere, Ýspanya, Ýsveç, Norveç,
Rusya, Fransa, Hollanda, Belçika, Ý-
talya, Yunanistan, Amerika Birleþik
Devletleri ve Ýran bu meclise 1 er
delege göndermiþlerdir. Söz konusu
meclis ilk kez 27 Mayýs 1840�ta Ýs-
tanbul�da Lebib Efendi baþkanlý-
ðýnda toplanmýþtýr . 

1841 yýlýnda Sýhhiye Meclisi�ne,
Osmanlý topraklarýnýn salgýn hasta-
lýklara karþý korunmasýndan doð-
rudan doðruya sorumlu tutulmasý
karþýlýðýnda, bütün kararlarýnda ve
icraatlarýnda baðýmsýzlýk verildi .
Birçok Osmanlý vilayetinde karan-
tina müdürlükleri kurularak bura-
lara uzman görevliler gönderildi,
taþra yöneticilerinin bu görevlilere
yardýmcý olmalarýný saðlamak için
nizamnameler yayýnlandý. Karanti-
na hekimleri 15 günde bir, ölenlerle
ilgili raporlarý Ýstanbul�a, karantina

merkezine gönderiyorlardý.
1851 yýlýna gelindiðinde Ýngiltere,

Ýspanya ve Almanya�nýn giriþimle-
riyle, Paris�te  ilk defa uluslar arasý
karantina konferansý düzenlendi.
Bu konferansa Osmanlý Devle-
ti�nden bir temsilci de iþtirak etti.
Konferansýn üçüncüsünün 1866 yý-
lýnda, Ýstanbul Galatasaray�da ya-
pýlmýþ olmasý Osmanlý Devleti�nin
konuya hassasiyetini göstermekte-
dir. 

1894 Paris, 1897 Venedik, 1903
Paris, 1911 Paris, 1922 Varþova�da
düzenlenen kolera salgýnlarýna kar-
þý önlemler ve karantina konulu
konferanslara, Osmanlý Devleti bü-
yük önem göstererek, batýdaki de-
neyimleri kendi coðrafyasýnda uy-
gulamaya çalýþmýþtýr . 

Osmanlý Devleti, bu konferans-
lardan çok önce 1831 yýlýnda, �Ko-
lera Risalesi� adýyla bir kitapçýk
yayýnlamýþtý.  Bunu yayýnlayan (ya-
zan) Mustafa Behçet Efendi, hasta-
lýk etkenini henüz bilinmediði bir
dönemde, salgýn hastalýk karþýsýn-
da alýnmasý gereken önlemleri ver-
mesi açýsýndan týp tarihinde önemli
bir yere sahiptir. 

1844 yýlýna kadar Bandýrma, Er-
dek, Ayvalýk, Akçay, Ýzmir, Alaþe-
hir, Kayseri, Halep bölgelerinde ka-
rantina uygulamalarýný görmekte-
yiz. Kolera salgýnýn en büyüðü ve
en önemlisi 1865� Hicaz�da yaþan-
mýþtýr. Hac yollarýnda önemli ka-
rantina merkezleri kuruldu. Bu
bölge çok önemliydi, çünkü dünya-
nýn dört bir yanýndan Müslüman-
lar  Hicaz�a Hac�a geliyorlardý.
1900�lere dek Hicaz salgýn hastalýk-
lar ve karantina konusunda en ö-
nemli bölge olmuþtur.

Ýstanbul�u etkisi altýna alan iki ö-
nemli kolera salgýnlarýndan biri
1893�te yaþanmýþ, 1894 depremi
salgýnýn yayýlmasýnda tetikleyici
olmuþ, ve salgýn tüm Ýstanbul�a ya-
yýlmýþtýr. Ýkinci büyük salgýn 16 E-
kim 1907 - 27 Ocak 1908 tarihleri
arasýnda yaþanmýþtýr.

1892 yýlýnda Hamburg�ta þehir
sularýnýn koleranýn en baþta gelen
bulaþma araçlarýndan biri olduðu
anlaþýlýnca, Mekteb-i Týbbiye-i Þa-
hane (Askeri Týp Okulu) Bakteriyo-
loji muallimi Hamdi Bin Azizin ö-
nerisiyle, Ýstanbul sularýnýn saðlýða
uygun olup olmadýðýný belirlemek
amacýyla bir laboratuar kurulmasý
kararlaþtýrýlmýþtýr .

Yapýlan analizler neticesinde
Taksim suyu sakýncalý görülerek,
halkýn buradaki suyu tüketmesi ya-
saklanmýþtýr. Terkos gölünde tet-
kikler yapýlmýþ ve burada balýk av-
lanmasýnýn yasaklanmasý karara
baðlanmýþtýr. 1907-1908 yýlýnda gö-
rülen koleranýn kaynaðýnýn Rus-
ya�dan gelen hacýlar olduðu anlaþý-
lýnca, Rusya ve diðer koleralý ülke-
lerden gelen gemilerin Ýstanbul�a
uðramasý gene yasaða baðlanmýþtý .

Karantina uygulamalarýna karþý
bazý tepkiler

Osmanlý coðrafyasýnda, salgýnla-
ra karþý uygulanan karantinaya
tepkiler sýkça yaþanmýþtýr. Osmanlý
Devleti�nde hekimlik, cerrahlýk, ec-
zacýlýk ve diðer saðlýk mesleklerini
icra edenlerin büyük çoðunluðu Hý-

ristiyan, Ermeni ve diðer azýnlýkla-
ra mensup görevlilerdi. Müslüman
toplumun yabancý olduðu karanti-
na yöntemine tepkilerin önemli ne-
denlerinden biri, karantina uygula-
malarý yüzünden ekonomisi bozu-
lan belde halkýnýn zor durumda
kalmasýdýr. Gayrimüslim karantina
görevlilerinin halkýn deðerlerini ö-
nemsemeyen bazý tutumlarýný da
eklersek, tepkilerin nedenlerini an-
lamýþ oluruz. Karantina nizamna-
mesinde; �eðer þüpheli ölüm yaþan-
mýþsa ve bu bir kadýnsa kontrol e-
dilmesi için bölgeden bir kadýn bu-
lundurmak lazýmdýr� þeklindeki i-
zahata raðmen bazý doktorlar uy-
gulamanýn dýþýna çýkmak istemiþ-
lerdir.

Halkýn tepkisini çeken hekimler
artýnca, bazý hekimler azl edilmiþ,
yerlerine atananlar Padiþah huzu-
runda imtihana tabi tutulmuþlar-
dýr. 1838 yýlýnda II. Mahmut döne-
minde, Þeyhülislam Mekkizade
Mustafa Asým Efendi karantinanýn
þeriata uygun olduðu konusundaki
açýklamalarýyla da halk karantina
kurallarýna uymaya çaðrýlýyordu. 

Buna raðmen ulema sýnýfýnýn ön-
de gelenleri, hastalýklarýn, �Allah�ýn
günahkâr kullarýný terbiye etmek i-
çin gönderdiði afetler� olduðunu
söyleyerek halký karantina uygula-
malarýna karþý ayaklandýrmada ö-
nayak olmuþlardýr. Zaten salgýn ve
karantinalardan bunalan halk bir-
çok yerde bu kýþkýrtmalardan cesa-
ret alarak karantina merkezlerini
tahrip etmiþlerdir.

Bütün bu tepkiler yanýnda Os-
manlý Devleti karantina uygulama-
larýný yaygýnlaþtýrmýþ ve cehalete
karþý kendi tedbirlerini dayatmýþ-
týr. Padiþah Abdülaziz 1865�te kole-
rayla mücadele eden hekim, zabit,
jandarma ve diðer memurlara �Ka-
rantina Madalyasý� vererek, alýnan
önlemlere karþý çýkanlara ve kýþkýr-
týcý ulemaya, ayanlara karþý cevap
vermek istemiþtir.

Karantinanýn en yoðun uygulan-
dýðý Hicaz bölgesinde, Hanikin�de
görev yapan Doktor Lamer Saad a-
nýlarýnda bazý tepkileri þöyle anla-
týr:

�Hacýlarla pek çok baðrýþýp çað-
rýþmalarýmýz oldu. Çoðu karantina-
ya girmek istemiyorlardý. Bir kere-
sinde Tebriz�den bir grup Türkmen
olduðu gibi þehrin öbür yakasýna
geçiverdiler. Karantinaya girmek-
tense kafalarýnýn kesilmesine razý
olacaklarýný söylüyorlardý�  

26 Mayýs 1838�de Kuþadasý�nda,

Türkmen mahallesinden Kara Ý-
mam denen þahýs, yanýna aldýðý
halktan insanlarla karantina mer-
kezine saldýrmýþ ve bazý görevlileri
yaralamýþtýr. Olayýn hemen akabin-
de suçlular Ýstanköy Adasý�na sü-
rüldüler. Bir daha karantinayla ilgi-
li eylemde bulunmayacaklarýna da-
ir padiþahtan af dileyerek Kuþada-
sý�na dönmüþlerdir. 

1840 yýlýnda Amasya�da veba va-
kalarý görüldüðü sýrada, kadýn ölü-
lerin muayenesinde mahrem yerle-
rine bakýlmasýný, vebadan ölenlerin
kireçlenerek gömülmelerini �þeriat
hükümleri�yle baðdaþtýrmayan ba-
zý Amasyalý din görevlilerinin tah-
rikleriyle, halk karantina merkezini
basýp görevlileri öldürmüþlerdir .

Bu olaylar karþýsýnda Padiþah bir
ferman yayýnlayarak �karantina
uygulamasýna karþý çýkanlarýn en
aðýr þekilde cezalandýrýlacaklarý�
kararýný almýþ, ancak bu karara
raðmen karantinaya karþý tecavüz-
leri önleyememiþtir.

1845 yýlýnda Hicazdan dönen ha-
cýlara Adana dýþýnda karantinaya
alýnmalarý ve Adana�ya girmemele-
ri gerektiði bildirilince 2.500 hacý
Adana�ya girmiþ, karantinahaneyi
yaðmalamýþlar, müftünün �karanti-
na lazým deðildir� diye fetva ver-
mesi olayýn daha da büyümesine
neden olmuþtur. Bunun üzerine
Konya�dan bir bölük asker Ada-
na�ya sevkedilmiþ, Adana�dan te-
miz belgesi alamadan kaçan hacýlar
yakalanarak karantinaya alýnmýþ,
olaylar yatýþtýrýlmýþtýr .

1848 yýlýnda Antep�te kocasý ölen
bir kadýnýn karantinaya alýnmak is-
tenmesi sonucunda bunu fýrsat bi-
len kaymakamýn adamlarý ile ka-
rantina gardiyanlarý �karantina
kalkmadýkça kolera illeti def ol-
maz, artýk kadýnlarýmýzý da karan-
tinaya alacaklar� diyerek namaz-
dan dönenleri tahrik etmiþlerdi.
Karantina istasyonuna yürüyen
halk kapýlarý, camlarý kýrmýþ ve ka-
rantina bayraðýný yýrtarak, karanti-
na müdürünü aðýr yaramýþlardý .

1890�lardan sonra dezenfekte
yönteminin Osmanlý karantina me-
murlarýnca uygulanmaya baþlan-
masý tepkileri de beraberinde getir-
di. Dezenfekte yöntemleri karanti-
na memurlarýnýn halkla daha çok i-
letiþime geçmelerini gerektiriyor-
du. 

1891�de Fransa�daki Geneste ve
Hurscher fabrikasýndan getirilen i-
ki etüvün biri Ýzmir, biri de Kavak

1911 kolera salgýnýnda Gülhane�deki kolera hastanesi sýhhi heyeti. Saðda, pulverizatörü ile
dezenfeksiyon görevlisi.

Solda sýrtýnda  kimyasal dezenfektan
dolu pulverizatörüyle, saðda resmi ünifor-

masýyla tedbirhane memurlarý.

Ufuk Þafak

Osmanlý�da karantina uygulamalarý
ve bazý tepkiler

devamý karþý sayfada ))



Hekim Postasý: Þimdi biliyor-
sunuz 17 � 24 Kasým 2007 tarih-
leri arasýnda Ýþyeri Hekimliði
Kursumuzu yaptýk. Kursa bir
hayli uzun bir süre önce baþvur-
muþtunuz herhalde deðil mi?

Serdal Kanuncu: Evet

Hekim Postasý: Yaklaþýk bir yýl-
dýr kurs düzenlemiyorduk. Bu
yýlki kursumuz bu formatta yap-
týðýmýz ilk kurstu. Kursta size
yabancý gelen veyahut olmasa
daha iyi olurdu veya bir sýnav
vardý biliyorsunuz, bu sýnav ge-
rekli miydi? Ýnternetten takip e-
dilebilen uzaktan eðitim gerekli
miydi? Yoksa 8 günlük, hekim-
lerle yüz yüze eðitim daha mý
saðlýklý olurdu? Sizin açýnýzdan
baktýðýmýz zaman örneðin ne ka-
dar faydalý bir eðitimdi?

Serdal Kanuncu: Ön eðitimlerin
çok faydasý olduðunu düþünmüyo-
rum çünkü eðitim internet üzerin-
den olmuþtu ve ben bu yöntemi çok
etkili bulmuyorum. Sonuçta verile-
re ulaþabilmek çok zor deðil. Hoca-
larla yaptýðýmýz 8 günlük eðitim
çok efektif geçti, slayt ve Powerpo-
int sunumlar da olmuþtu veya ho-
calarýn doðrudan bu iþle ilgili ol-
masý, bize direk düþüncelerini ak-
tarabilmeleri ve bizim bunlarý ala-
bilmemiz çok etkili oldu. Arada ya-
pýlan sýnavýn da çok anlamlý oldu-
ðunu düþünmüyorum. Çünkü soru
seçimleri doðru deðildi. Gerçekten
güzel sorular vardý ama ayrýca çok
uçta sorularda vardý.

Hekim Postasý: Yani çok genel
sorular olduðunu mu düþünü-
yorsunuz, konular çok kapsam-
lýydý, o konularýn hepsini zaten
ilk okuyuþta hafýzanýzda kala-
mayacak detay bilgiler mi vardý
yoksa okuyup akýlda kalan konu-
larýn kapsamýnýn dýþýnda mý so-
rular vardý?

Serdal Kanuncu: Klasik sýnav for-
matýndan çok farklýydý çünkü çok
absürt ve çok basit sorular vardý,
klasik deðildi, o sýnavýn neticesinde
kesinlikle çan eðrisi yapmak gere-
kiyordu. Onun dýþýnda da gereksiz-
di bence.

Hekim Postasý: Peki eðitimden
beklediðiniz þeyler nelerdi? Ýþye-
ri Hekimliði Sertifikasý almak is-
temenizin nedeni neydi?

Serdal Kanuncu: Benim bu serti-
fikayý almak istememin birkaç ne-
deni var. Bunlarýn baþýnda gelecek
kaygýsý geliyor. Ýkincisi iþçi saðlýðý
ve güvenliði farklý bir alaný oluþtu-

ruyor ve gerçekten de ülke prob-
lemleriyle yakýndan ilgili ve biraz
fazla geri planda kaldýðýný düþünü-
yorum. Ýlerde belki bu alanla ilgile-
nebilirim diye düþünüyorum. Te-
melini oluþturmak istedim aslýnda. 

Hekim Postasý: Kurstan önce
iþyeri hekimliðine bakýþýnýz ile
kurstan sonra iþyeri hekimliðine
bakýþýnýz arasýnda farklýlýklar o-
luþtu mu? Düþündüðünüz þey ne
oldu?

Serdal Kanuncu: Benim gözümde
iþyeri hekimi kurstan önce oradaki
insanlar hastalanýrsa, hekim iþte
reçetesini yazardý, muayenesiz has-
taneye sevk ederdi diye bakýyor-
dum ama þimdi iþin komplike oldu-
ðunu multi-disipliner bir yaklaþým
gerektirdiðini daha iyi anladým.
Bence iþçi saðlýðý ve güvenliði ger-
çekten çok önemli bir konu.

Hekim Postasý: Kurstan sonra
iþyeri hekimliði yapmayý düþün-
dünüz mü? Yoksa bu iþ eðitim-
den sonra çok daha zor gelmeye
baþladý, eðitimden önce düþün-
düðüm þeylerle eðitimden sonra
düþündüðüm þeyler, aldýðým o
bilgiler benim gözümü korkuttu,
o yüzden iþyeri hekimliðine ba-
kýþým pozitif deðil de negatif
yönde deðiþti gibi bir düþünce-
niz var mý? Çünkü ben birçok
hekimden bu izlenimi aldým. 

Serdal Kanuncu: Kesinlikle nega-
tif bir düþüncem yok sonuçta he-
kimliðin bir amacý da insanlara
hizmet olduðu için ben hep kaçma-
yý deðil savaþmayý deneyen bir he-
kim olmayý tercih ettim.

Hekim Postasý: Peki kurs orga-
nizasyonu için neler düþünüyor-
sunuz?

Serdal Kanuncu: Organizasyon þu
açýdan biraz sýkýntýlýydý: bir sýnýfýn
sýkýntýsý vardý bende o sýnýftaydým
belki o yüzdendir. Ama ben açýkça-
sý þunu söyleyeyim: kötü demek is-
temiyorum çünkü bir þeyler yapýl-
maya çalýþýldý, bir emek sarf edildi

ve biz sadece ýceberg�in üstünü
gördük. Altýnda onlarca insan bu iþ
için çok çaba sarf etti. Hocalar,
teknik ekip, organizasyon eleman-
larý, yemekler güzeldi bence. 

Hekim Postasý: Sýnýflarýn
Gruplanmasý nasýldý, sýnýfýn dü-
zenlenmesi, dökümanlar, cihaz-
lar; bu eðitim için size yeterli
materyalin verildiðine inanýyor
musunuz ya da eksikler vardý
da, iþte þöyle þeyler bize veril-
meliydi?

Serdal Kanuncu: Þu olsa bence
çok güzel olurdu: 8 günün 1 ya da
2 günü bir iþyeri gezisi þeklinde o-
labilirdi. Komplike bir iþyerini ge-
zerek orada görerek pratik yapma
fýrsatý bulmuþ olurduk. Belki bu
eklenebilirdi kursa fakat kursun
yararlý yanlarýndan bir tanesi de
derslerin interaktif olmasýydý. Ho-
calarýmýzýn birçoðunun çok kaliteli,
alanýnda çok tecrübeli olmasýydý. 

Hekim Postasý: Peki ödev konu-
sunda ne düþünüyorsunuz? 

Serdal Kanuncu: Ödev tamamen
gereksiz hatta insaf sýnýrlarýný zor-
ladý diye düþünüyorum. Çünkü bi-
rincisi sorulan sorulara cevaplarý
oradaki boþluklara sýðdýramayýz, i-
kincisi en sondaki anket tek tek
toplanacak mý yoksa hepimizin
toplu bakýþ açýsýný mý anlamaya yö-
nelik, yani illa ödev yapmamýzý dü-
þünüyorlarsa farklý bir ödev verse-
lerdi keþke diye düþünüyorum. 

Hekim Postasý: Bu ödev yerine
bir iþ yerini gezmemizin ve ora-
da bazý notlar tutmamýzýn daha
faydalý olacaðýný düþünüyorum
diyorsunuz.

Serdal Kanuncu: Evet bu da ola-
bilirdi. 

Hekim Postasý: Teþekkür edi-
yoruz. Bize söylemek istediðiniz
baþka bir þey var mý kursla veya
eðitimle ilgili?

Serdal Kanuncu: kýsaca söylemek
istediklerim bunlar ben de çok te-
þekkür ediyorum.   
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tahaffuzhanelerine yerleþtirilmiþ-
lerdi. 1893�e gelindiðinde Ýstan-
bul�daki bütün hastahanelere birer
etüv makinesi yerleþtirilmiþti. Ay-
rýca Hicazda çýkan kolera salgýný
nedeniyle Mekke�ye de bir etüv
makinesi gönderilmiþti. Fakat ma-
kine kurulmadan, hacýlarýn çýrýl-
çýplak bu makineye sokulup sonra
Mekke�ye girebilecekleri rivayetle-
rinden sonra, karantina merkezi
basýlmýþ ve týbbi malzemeler imha
edilmiþtir. Halk, karantinayý, hacý-
larýn toplanmasýna engel olmak is-
teyen Avrupa�nýn iþi olarak düþü-

nüyorlardý.
Bütün bu tepkiler dinin �yeni�

karþýsýndaki tepkisi olarak yorum-
lanabilir. Burada gözden kaçýrýlma-
masý gereken, Osmanlý Devleti,
1700 yýllarýnda baþlayan veba ve
1800 yýllarýnda baþlayan koleraya
karþý mücadelede etkin yöntemler
kullanmýþ, bütün bu çaba uzun va-
dede ekonomik kayýplarýn önlen-
mesi amacýný gütmüþtür. Denizaþýrý
ticaret yapan limanlarda ve Hicaz
(Hac) yolunda etkin olarak uygu-
lanmaya çalýþýlan karantina, yerel
esnafýn satýþlarýný önemli ölçüde

engelliyordu. Genel ekonomiyi elin-
de bulunduran devlet, salgýnlarla
duraðanlaþan ekonomiyi canlandýr-
mak adýna, taþralarda yaþayan hal-
ký karantina uygulamasýna tabi tu-
tuyor, taþra ekonomisine dolaylý da
olsa darbe vuruyordu. Geçimlerini
büyük oranda hacýlardan saðlayan
Mekke yollarý üzerindeki kasaba ve
köyler, bu anlamda olumsuz etkile-
niyordu. Kimi zaman temel ihtiyaç
maddelerinde kýtlýðýn yaþandýðý da
oluyordu. Maðdur olan esnaf, bazý
din adamlarý ve ayanlarýn kýþkýrt-
masýyla karantina merkezlerine
saldýrmýþ ve �dini cehalet� burada
tetikleyici bir rol oynamýþtýr. 

Benzer tepkilerin Avrupa ülkele-
rinde daha da þiddetli olmasý, bize,
Osmanlý coðrafyasýndaki bu tepki-
leri sadece �doðu despotizmi� ve ya
�dini tepki�ler olarak yorumlama-
mýzýn yanlýþ olacaðýný göstermekte-
dir. Keza Avrupa�da kimi devletler
bu uygulamalarý tümden kaldýrma-
ya çalýþmýþlardýr. Bazý devletler,
yöneticilerin kararlarýyla, salgýnla-
ra karþý karantina yöntemini hiç
uygulamamýþ ya da 1900�lerin baþý-
na dek anca uygulamýþlardýr. 

Osmanlý Devleti ekonomik canlý-
lýðý tekrar yakalamak ve toplu ö-
lümlerin önüne geçebilmek adýna,
karantina uygulamalarýný, merkez-

den atadýðý uzmanlarla ve bu uz-
manlara yerel asayiþ güçlerini tah-
sis ederek, gerektiðinde zora baþ-
vurarak, gerçekleþtirmeye çalýþmýþ
ve kýsmi olarak baþarýlý olmuþtur. 

Karantina yöntemi, dünyada yay-
gýnlýk kazanmadan önce, Osmanlý
Devletinde uygulanmýþ, bugünkü
modern karantina yöntemlerinin
uygulanmasý hususunda gerek bi-
limsel gerek toplumsal olarak ö-
nemli tecrübeler kazanýlmasýný
saðlamýþtýr.

ufuksafak@gmail.com

(Kaynakça ve dipnotlara
ato@org.tr adresinden ulaþýlabilir.) 

Hekim Postasý: Hasan Bey, pro-
testo haberinizi basýn yoluyla
öðrendik ve iþin aslýný sizlerden
öðrenmek için buradayýz. Fatih
Üniversitesi Týp Fakültesi Has-
tanesi�nin mahalle sakinleri ü-
zerinde yarattýðý olumsuz etkile-
rini bize anlatýr mýsýnýz?

Hasan Sarý:Beþtepe Mahallesi 50
yýllýk bir mahalledir. Mahallemiz
sessiz ve sakin bir muhitti. Hasta-
neyle birlikte otopark sýkýntýsý, gü-
rültü arttý, görüntüsü deðiþti kýsa-
ca huzursuzluk arttý. Misket Sokak
sakinlerinden bir kaçýna da otur-
duklarý daireleri 170-180 bin liray-
sa 210-220 bin fiyat vererek satýn
almýþlar ve hastanenin deposu ola-
rak kullanýyorlar binada oturan di-
ðer sakinlere ise; ya satýn ya alýn
ya da gidin diyerek gece gündüz
demeden yýldýrma politikasýyla
mahalle ve misket sokak sakinleri-
ni bu alandan atmak istiyorlar.
Hastane çevresinde steril bir ortam
yok. Týbbi atýk yönetmeliðine ayký-
rý olarak konteyner kullanýyorlar.
Sokaða enjektörler saçýlýyor. Gece
gündüz havalandýrmalar çalýþýyor.
Yoðunluk nedeniyle otopark yü-
zünden hastane yakýnlarý ve ma-
halle sakinleri sürekli tartýþýyorlar.
Yani huzurumuz kalmadý.

Burada 3 katýn üzerine kat çýk-
mak yasal olmamasýna raðmen
hastane bu yasal durumu ihlal et-
miþ, alttan toprak zemine 4 kat da-
ha inip hastane binasýný 8 kata çý-
karmýþtýr. Belediye meclisi bana
bilgi veriyor bu katlar kaçaktýr di-
ye ama hiç bir müdahalede bulun-
mayýp, bilgi vermekten öte gidemi-
yor. Arkasýna iktidarý ve belediyeyi
alan hastane yetkilileri istediðini
yapmakta bir sakýnca görmüyor.
Kanun ve yasalar mahalle sakinle-
rinden yana ama kanun kim? Ka-
nunda gene onlar vatandaþ deðil
yani. Þunu önce belirteyim biz ya-
sal süreçte baþlattýk ama bir türlü
bitmiyor uzadýkça uzuyor.  Amaç-
larý ise çok büyük bir alana yerle-
þip araþtýrma laboratuar kurmak.

Hekim Postasý: Peki Hasan Bey
protesto süreci nasýl baþladý?

Hasan Sarý: Ýki kere toplandý va-
tandaþ ama ilk protesto da basýn
gelmedi. Tv gelmedi. Mahalle sa-
kinlerine yazý gönderdik gelen ol-
du. 30-40 kiþi açýkcasý diðer mahal-

le sakinleri gelmedi tabi biraz du-
yarsýz kaldýlar. 

Hekim Postasý: Protestoyla il-
gili hastane yetkilerinden bir
tepki geldi mi? 

Hasan Sarý: Yok göndermediler
sadece orada çalýþan bir personel
var onu tanýyorum onu gönderdiler
yemeðe çaðýrdýlar beni daha sonra
anladým, gittim. Hastane müdürü,
baþ tabip ve bir doktor biz sizi ta-
nýmýyorduk muhtar bey gibi laflar
ettiler bende normal bir vatanda-
þým dedim. Zaten vakýf hastanesi
olduklarýný söylüyorlar ama bir ið-
neyi 3 yýl önce 9 ytl ye yapýyorlar-
dý. Mahalle sakinlerinden giden o-
luyor ama çoðu fark ödemek zo-
runda kalýyor. Biz bir saðlýk ocaðý
istiyoruz dedik yetkililer etrafýnýz
hastane dolu dediler.

Hekim Postasý: Yasal bir süreç
baþlattýðýnýzý söylediniz 

Hasan Sarý: Evet yasal süreç baþ-
lattýk bilirkiþiler geldi. Bir sonuç a-
lamadýk. 5 Ýnsaat mühendisi 3 ü e-
vet diyor 2 si hayýr olmaz bu alana
hastane diyor. Yani sonuçsuz kal-
dýk. Bu arada þunu da belirteyim.
Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi
Hastanesi yetkilileri çok büyük bir
araþtýrma enstitüsü  yapacaðýz di-
yorlarsa devlet mezarlýðýný arka-
sýnda boþ bir arazi var oraya yap-
salardý. Alternatifleri varken onlar
geldi buraya yerleþtiler.

Hekim Postasý: Mahallenizde
yaþayanlarý taþýnmaya zorluyor-
lar gibi bir sonuç çýkýyor üstelik;
saðlýk hizmetlerini de yüksek ra-
kamlarla sunuyorlar� durumu
bu þekilde yorumlamamýz müm-
kün mü?

Hasan Sarý: Evet  kesinlikle sað-
lýk hizmeti falan sunuyorlar ama
paran varsa � 

Hekim Postasý: Sonuç olarak
Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi
Hastanesi�nin buraya yerleþtiði-
ni ve mahalle sýnýrlarýný geniþle-
terek buradaki insanlarý sürece-
ðini düþünüyorsunuz. Peki bu
süreçte ne yapacaksýnýz?

Hasan Sarý: Mücadele edeceðiz.
Ama umudumuz yok gibi.

Hekim Postasý: Verdiðiniz bil-
giler için teþekkür ediyoruz

Beþtepe Mahallesi muhtarý Hasan  Sarý:  

�Huzurumuz kalmadý�
Aralýk ayý içersinde Beþtepe Ma-

hallesi�nde yaþanan Fatih Üniversi-
tesi Hastanesi protestosuyla ilgili
detaylý bilgi almak amacýyla ma-
hallenin muhtarý Hasan Sarý ile
Hekim Postasý�nýn gerçekleþtirmiþ
olduðu röportajý ana baþlýklarýyla
sizlerle paylaþýyoruz.

Ýþyeri hekimliði kursu
üzerine...

Osmanlý�da karantina uygulamalarý ve bazý tepkiler
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H.P.: TED Ankara Koleji�nde kaç
yýldýr çalýþýyordunuz ve orada
sizden baþka çalýþan hekim var
mý(ydý)?

L.K.: Hekim örgütüme içtenlikle
teþekkür ederek baþlamak istiyo-
rum. Soruna/konuya sahip çýkýldýðý-
ný görmek, biz hekimleri örgütüne
daha bir yaklaþtýrýyor. Okul saðlýðý
çalýþmalarýma TED Ankara Koleji
Vakfý Okullarý�nda 1995 yýlýnýn o-
nuncu ayýnda baþladým. Ýþyeri He-
kimliði Hizmet Sözleþmesi�yle baþ-
ladýðým görevi Türk Tabipleri Birli-
ði�nin �iþçi saðlýðý ve iþyeri hekimli-
ði� anlayýþý ve 1475 sayýlý Ýþ Yasa-
sý�na baðlý mevzuat gereði (Ýþyeri
Hekimlerinin Görev ve Yetkileri
Hakkýndaki Yönetmelik) sürdür-
düm. Ancak iþçi/çalýþan saðlýðý hiz-
metlerinin dýþýnda, okul coðrafyasý
içerisinde öðrencilerin de saðlýðýnýn
gözetilmesi gereðini gördüm. Týp fa-
kültelerindeki eðitim sürecinde �o-
kul saðlýðý� kavramýna ne yazýk ki
yeterince yer verilmediðinden ve o-
kul içerisinde de böyle bir ihtiyacýn
olduðundan yola çýkarak; okul sað-
lýðý anlayýþýný derinleþtirmek ve ça-
lýþtýðým kuruma bir model yerleþti-
rebilmek için Hacettepe Üniversite-
si Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Ana Bi-
lim Dalý Okul Saðlýðý Departman So-
rumlusu Prof. Dr. Hikmet Pekcan ile
okul saðlýðý üzerine çalýþtým. Bu ça-
lýþmalar sonucunda geliþtirdiðimiz
modeli TED Ankara Koleji Vakfý O-
kullarý�na taþýdým ve yaklaþýk 13 yý-
la yakýn bir süredir bu model üze-
rinden saðlýk hizmeti sunumum(uz)
devam etmekteydi. 

Benden önce bir hekim, günde
yaklaþýk bir-iki saat saðlýk hizmeti
sunumu(!) için görev almýþ. Aslýnda
bu istihdam biçimi hem kurum hem
de hekim için iþlevsel olmadýðý gibi,
yürürlükteki mevzuata da aykýrýlýk
taþýmaktaydý. Göreve baþladýðým ta-
rihten iþ akdimin feshedildiði güne
kadar iþlevsel ve hukuksal hizmet
modeli ve yine bu modele uygun he-
kim ve yardýmcý saðlýk personeli
kadrosu oluþturmak için uðraþtým. 

H.P.: �Okul Hekimliði� hekimlik
ortamýnda bizlerin bildiði bir uy-
gulama alaný deðil. Siz bu iþin e-
ðitimini almýþsýnýz ve TED Anka-
ra Koleji Vakfý Okullarý�nda 12 yý-
lý aþkýn bir süredir de bu alanýn
pratiðini yapmýþsýnýz. Bizi, kýsaca
�okul hekimliði� hakkýnda bilgi-
lendirir misiniz?

L.K.: TED Ankara Koleji Vakfý O-
kullarý�nda göreve baþlayýncaya ka-
dar, aslýnda ben de okul saðlýðý/öð-
renci saðlýðý kavramlarýna çok ya-
kýn deðildim; ama göreve baþlayýn-
ca bu ihtiyacý hissettim ve bu ihti-
yacý karþýlayabilmek için Hacettepe

Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Sað-
lýðý�nda okul saðlýðýný öðrenmeye,
geliþtirmeye ve bunu çalýþtýðým ku-
ruma taþýmaya çalýþtým. Ayný za-
manda 1996�1997 yýllarýnda, Anka-
ra Tabip Odasý�nda Okul Saðlýðý Ko-
misyonu�nun kurulmasýna öncülük
edip, komisyonun baþkanlýðýný üst-
lendim. Çalýþmalarým okul saðlýðý-
nýn tarihselliðinden baþlayýp, hiz-
met içeriðine ve hizmetin modellen-
mesine kadar geliþtirildi. 

T.C Milli Eðitim Bakanlýðý�nýn
geçmiþ yýllardaki Þura Toplantýla-
rý�ný dokümanlardan incelediðimiz-
de görmekteyiz ki, �okul hekimi� ve
�okul hemþiresi� tanýmlarý bu tuta-
naklarda mevcut ve bu tanýmlara
denk gelen eðitim/sertifikasyon
programlarý tutanaklara geçmiþ. Yi-
ne bu tutanaklarda, bu tanýmlara
denk düþen istihdam ve statülerden
de söz edilmektedir. Okul hekimliði
tanýmlarý/içeriði, Dünya Okul Saðlý-
ðý Eksper Komitesi tutanaklarýnda
ve literatürde de vardýr; yani bu
kavramlar evrensel bir içerik taþý-
maktadýr.  

Okul saðlýðý hizmetleri, hizmetin
ekip baþý olarak okul hekiminin ya-
ný sýra, okul hemþiresi ve diðer yar-
dýmcý saðlýk personeli tanýmlarýný
da gerektirmektedir. 

Okul saðlýðý hizmetleri; çalýþanla-
rýn ve öðrencilerin saðlýðýnýn deðer-
lendirilmesi, geliþtirilmesi ve sür-
dürülmesini içerirken, okullarýn
�öðrenciler tarafýndan en doðru bil-
gilerin öðrenildiði yer� olmasý nede-
niyle, öðrencilerde; yani ardýllarý-
mýzda saðlýk ve güvenlik kültürü-
nün iþlenmesi/geliþtirilmesi gereðini
de kapsar.

Bu hizmetleri verirken elbette bir
örgütlenme modeline ihtiyaç vardýr.
Okul saðlýðý hizmetleri (çaðdaþ okul
saðlýðý hizmetleri) dört kompartý-
mandan oluþmaktadýr: Koruyucu
saðlýk hizmetleri, geliþtirici saðlýk
hizmetleri, birinci basamak tedavi
edici hizmetler ve saðlýðýn yönetimi
hizmetleri. Bu kompartýmanlar bir-
birinden kopuk deðildir, birbirine
karþýlýklý geçiþleri olan bir bütün-
selliðin parçalarýdýr; yani okul sað-
lýðý hizmetleri, bizlerin toplum sað-
lýðý/halk saðlýðý kavramý içinde ta-
nýmladýðýmýz, tümelci saðlýk hiz-
metleri uygulamasýnýn ta kendisidir. 

Okul saðlýðý hizmetleri, okullar
kamusal alanlar olduðu için, niteliði
gereði, saðlýk ocaklarýna baðlýdýr.
Ancak geçmiþten günümüze saðlýk
ocaklarýnýn içi boþaltýldýðý için bu
hizmet sýnýrlý ve/veya �yok� denecek
ölçüde yetersizdir. 

Yapýlmasý gereken; çalýþanlarýn ve
öðrencilerin okula giriþ/baþlangýç
muayenelerinin gerçekleþtirilmesi,
saðlýk durumlarýnýn tespit edilmesi

ve bunun üzerinden saðlýðýn geliþti-
rilmesi çalýþmalarýnýn sürdürülme-
sidir. Geliþtirici saðlýk hizmetleri i-
çerisinde tanýmladýðýmýz saðlýk eði-
timleri ise bu alanda son derece ö-
nemlidir; çünkü en doðru bilgileri
okuldan, öðretmenlerinden edinece-
ði inancýyla okullara gelen öðrenci-
lere saðlýk ve güvenlik kültürünü
yerleþtirmek gereklidir ve bu müm-
kündür. Buradan da anlaþýlacaðý gi-
bi, okul saðlýðý hizmet modeli içeri-
sinde birlikte çalýþýlabilecek en ö-
nemli unsurlardan biri de öðret-
menlerdir. Saðlýk eðitimi, öðretmen
üzerinden öðrenciye doðru olmalý-
dýr. Bu nedenle, bu kapsamda, TED
Ankara Koleji Vakfý Okullarý�nda öð-
retmen okul saðlýðý sertifika prog-
ramlarý, öðretmene yönelik saðlýklý,
dengeli ve yeterli beslenme, ilk yar-
dým, cinsel eðitim, madde baðýmlýlý-
ðý eðitimi, saðlýklý iletiþim, güvenli
sürüþ teknikleri ve ulaþým vs. eði-
timleri de düzenledik. 

Okullarda önemlice bir risk grubu
olarak deðerlendirilen �sporcu öð-
renciler�in spora baþlangýç ve yýl-
lýk/periyodik muayenelerinin yapýl-
masý da bir ihtiyaç olduðu için spor-
cu muayenelerinin gerçekleþtirilme-
si gerekiyordu ve gerçekleþtirdik.
Yine sporculara yönelik saðlýk eðiti-
mi içerisinde; sporcu ve beslenmesi,
sportif travmalar, kitle için kitle
sporu (sporun felsefesi), sporcu psi-
kolojisi, sporcu performansý vs. eði-
timleri de gerçekleþtirdik. 

Koruyucu saðlýk hizmetleri içeri-
sinde çevre saðlýðý/sanitasyon hiz-
metleri önemlice bir yer iþgal et-
mektedir. Özellikle toplu yaþanýlan
yerlerde (okullar) bu hizmetler okul
ve çevresi, yemekhane, kantin, tu-
valet, lavabolar, okul bahçesi ve sa-
nitasyon suyu temininin kontrolü
son derece önemlidir. Bu hizmetleri
de, görevim süresince, ekibimle bir-
likte bütünsel bir tarzda gerçekleþ-
tirdim.

Bilindiði gibi toplumda genel ola-
rak saðlýk denildiðinde hastalýklar
ve tedavi edici hizmetler akla gelir.
Bu yanlýþ saðlýk algýsýnýn sonuçlarý-
ný çalýþtýðým kurumda da yaþama-
dým deðil. Uyguladýðýmýz hizmet
modeli içerisindeki etkinliklerimize
yönelik kimi dirençlerle karþýlaþtýk.
12 yýlý aþkýn bir süredir çalýþtýðým
kurumda bu yanlýþ algýyý kýrýp �sað-
lýk� kavramýný ayaklarý üzerine o-
turtmaya çalýþtým. Bu amaçla öð-
renci, veli, öðretmen ve yöneticileri
bu sisteme dâhil edecek bir proje-
nin; yani tüm bu taraflarýn içinde
bulunduðu Okul Saðlýðý ve Güvenli-
ði Kurulu�nun oluþumuna ön ayak
olup, bu kurulun baþkanlýðý görevi-
ni de üstlendim. 

H.P.: Bu kadar komplike hizmeti
yerine getirebilmek için TED An-
kara Koleji Vakfý Okullarý�nda
sizden baþka saðlýk çalýþaný var
mýydý ve ne tür bir örgütlenme
mevcuttu?

L.K.: Göreve baþladýðým 1995 yýlý-
nýn onuncu ayýnda tek baþýma ve
yardýmcý saðlýk personeli olarak üç
kiþiden oluþan ekibimle neler yapa-
bilirim, diye düþündüm. Öncelikle
hizmet modelinin tanýmlanmasý ge-

reðini önüme hedef olarak koydum.
Bu konuda kurumun o dönemki ge-
nel müdürlüðü ile sunularým çerçe-
vesinde mutabakata vardýk. Hizmet
modeli tanýmlandýktan sonra
(çaðdaþ okul saðlýðý hizmet mo-
deli) sýra bu modelin hayata ge-
çirilebilmesi için yeterli kadro
ihtiyacýna gelmiþti. Ýþte tam
da bu noktada kurumla
gerilimlerim baþladý.
Benden önce iþlevsel
ve mevzuat olarak
eksik götürülen
saðlýk hizmeti
ar týk yerini
baþka bir
modele bý-
rakmalýydý.
Bilimsel mo-
del üzerinde
tartýþýp ve
hatta geri-
limler de ya-
þanýp þöyle veya böyle anlaþtýktan
sonra sýra kadro tanýmý ve istihda-
mýna gelmiþti. TED Ankara Koleji
Vakfý Kadro Tanýmý Kitapçýðý�ndan
�Vakýf Doktoru� kavramýný çýkarýp
yerine �iþyeri hekimi� ve �okul heki-
mi� tanýmýný koyduk ve iþyeri he-
kimliði sözleþmesiyle çalýþmakta ol-
duðum için çalýþanlardan sorumlu
olduðumu söyleyip öðrencilerin sað-
lýðýna zaman ayýramayacaðýmý be-
lirttim. Okul hekimi görev tanýmý
çerçevesinde kadro alýp bir hekim
görevlendirilmesini istedim. Kadro
çýktý; ancak hekimin görevlendiril-
mesi için 2 yýlý beklemek gerekti. 

Yaklaþýk 5 yýl önce TED Ankara
Koleji Vakfý Okullarý�nýn Ýncek Kam-
pusu�na taþýnmasýyla beraber öð-
renci ve çalýþan nüfusunda artýþ ol-
duðu gibi okullarýn kampus içerisin-
deki yerleþimi de yaygýnlaþtý. Bu ye-
ni durumda acil ambulans hizmeti
ve yeni hekim istihdamýna ihtiyaç
doðdu. Ýki yýl önce iki hekim daha
kadro tanýmý içerisine alýnýp göreve
baþladý. Bu hekimlerin iþyeri hekimi
statüsü olmadýðý için, onlarla tam
gün çalýþacaklarý halde bir hayli dü-
þük ücretle özel/ayrý bir sözleþme
yapýldý.

5 yýl önce saðlýk hizmetleri yapý-
lanmasýnýn adý �TED Ankara Koleji
Vakfý Saðlýk Hizmetleri Müdürlüðü�
olarak deðiþtirildi ve ben �Saðlýk
Hizmetleri Müdürü� olarak görev-
lendirildim. Biz müdürlük olarak
Genel Müdür ve Genel Müdür Yar-
dýmcýsý�na baðlý olarak çalýþmalarý-
mýzý sürdürdük. 

Ýncek Kampusu�na taþýnmamýzla
beraber, okullarýmýzdaki saðlýk hiz-
metlerinin yapýlandýrýlmasý ve hiz-
metin sürdürülmesi için, genel mü-
dürlük makamýna, özel hastaneler
ve týp merkezlerinden pek çok teklif
geldi.  Bu konuda o dönemki genel
müdürümüz, saðlýk hizmetleri mü-
dürü olarak benden görüþ istediðin-
de kendisine, �okul saðlýðý hizmetle-
ri koruyucu, geliþtirici ve birinci
basamak tedavi edici hizmetleri
kapsadýðý için, ikinci ve üçüncü ba-
samak tedavi edici saðlýk hizmeti
veren kurum ve kuruluþlarýn bura-
dan tatmin olamayacaðýný ve/veya
öðrenci-çalýþan nüfusumuzu �kulla-

nabilecekleri�nin kaygýsýný taþýdýðý-
mý� belirttim.  O dönem, bunlar ya-
þanýrken oluþturmuþ olduðumuz
modelin yeni hekim kadrosu deste-
ðiyle sürdürülmesinin daha anlamlý
olacaðýnda genel müdürlük maka-
mýyla ortaklaþýlmýþtý. Ancak bu
yaklaþýmdan vazgeçilmiþ olunacak
ki 30 Kasým 2007 tarihinde, iþ ak-
dim, bugünkü yönetim tarafýndan,
yazýlý olarak gerekçesi bildirilmese
de, sözel olarak �yeniden yapýlan-
ma� gerekçesiyle feshedildi.  

Bu gerekçesiz fesih üzerine, Anka-
ra Tabip Odasý (ATO) Yönetim Kuru-
lu, ATO Ýþçi Saðlýðý ve Ýþyeri Hekim-
liði Komisyonu ile Türk Tabipleri
Birliði Merkez Konseyi sözcülerinin
TED Ankara Koleji Vakfý Okullarý
Genel Müdürü�yle görüþmesinden
de anladýðýmýz kadarýyla �yeniden
yapýlanma�nýn dýþarýdan/taþeron
firma üzerinden saðlýk hizmeti al-
mayý içerdiðini öðrenmiþ bulun-
maktayýz. Kamusal alan olan okul-
larýmýzda öðrencilerin ve çalýþanla-
rýn saðlýðýnýn piyasaya/taþeron fir-
maya teslim edilmesini ise kabul et-
mek mümkün deðildir. Üstelik de
saðlýk hizmetleri ile ilgili TED An-
kara Koleji Vakfý Okullarý �2004-
2005 Veli Memnuniyeti Ölçeði�nde
% 84�ün üzerinde bir memnuniyetin
yakalanmasýna raðmen. 

H.P.: Okul-Ýþyeri Hekimliði ya-
parken TED Ankara Koleji Vakfý
Okullarý yönetimi ve üst yöneti-
miyle aranýzda sorunlar çýktý mý?
Bu sorunlar nelerden kaynakla-
nýyordu?

L.K.: Yukarýda da bahsettiðim gibi
TED Ankara Koleji özel okul/vakýf
olmasýna raðmen eðitim iþkolu ol-
duðu için ve yine önemlice bir nü-
fusu (6000 üzerinde öðrenci ve
800�e yakýn çalýþaný mevcut) kendi
coðrafyasýnda barýndýrdýðý için bu-
radaki okul-iþçi saðlýðý hizmetlerini
kamusal alan içerisinde deðerlen-
dirmek gerektiði inancýndayým. 

Ardýllarýmýz olan öðrenciler ile bu
öðrencilerin eðitim ve öðretimlerin-
den sorumlu olan öðretmen ve öð-
retmen dýþý çalýþanlara verilen/veri-
lecek olan saðlýk hizmetlerini te-
cimsel kaygýlardan uzak deðerlen-
dirmek gerekir. Ancak yukarýdaki

Hekim örgütümüzün üyesi Sayýn Levent Koþar,
TED Ankara Koleji�nde okul- iþyeri hekimi olarak
çalýþmalar yürütüyordu.  Kasým ayýnýn sonunda
kendisinin iþ akdinin gerekçesiz olarak 
feshedildiðini duyduk. Kendisiyle Hekim Postasý 
olarak bu konuyu, okul saðlýðý ve hekimliði 
konularýný konuþtuk. 
Yayýmlýyoruz�

hekim postasý

�Çocuklarýmýza býrakacaðýmýz en büyük
miras saðlýk ve güvenlik kültürüdür ve 
bu okullarda mümkündür�  
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soru üzerine konuþurken sözünü et-
tiðim �yeniden yapýlanma�nýn taþe-
ron firma üzerinden saðlýk hizmeti
alýmý anlayýþýný ve açýlýmýný görün-
ce ister istemez kaygýlanýyor insan.
Özel tababete, ticari kaygýlar ön
plana çýkarýlarak, içerisinde öðren-
ciyle çalýþanlarýn bulunduðu bir po-
tansiyel teslim edilecek gibi görü-
nüyor. Bugün, saðlýðýn ve eðitimin
kimlere, hangi mantýk ve anlayýþla
teslim edileceðinin kaygýlarýný, daha
önce deðiþik alanlarda, taþeronlaþ-
týrma mantýðý içerisinde olanlarý
bildiðimizden, yaþýyorum. 

Bu durum TED Ankara Koleji Vak-
fý Okullarý yönetimi ve üst yöneti-
miyle sadece benim deðil Tabip O-
dasý�nýn da yaþadýðý gerilimlerdir
aslýnda. Bu durumun daha önceki
yýllardan gelen ipuçlarý da vardý el-
bette. 

1995 yýlýnýn onuncu ayýnda göre-
ve baþladýðým kurumda Ýþyeri He-
kimliði Hizmet  Sözleþmesi�ne denk
gelen ve TTB Ücret Tarifesi�ne uy-
gun ücret alýyordum. Ancak 1996
yýlýnda TTB�nin iþyeri hekimliði üc-
retlerini ilk altý ay %100, ikinci altý
ay %40 artýrmasýyla (o yýllarda enf-
lasyon %120�nin üstündeydi) ilk ge-
rilimler baþladý. Ardýndan, daha ön-
ceki sorularda açýlýmýný saðlamaya
çalýþtýðým, iþyeri hekimi ile okul he-
kimi görev tanýmlarý üzerinden is-
tihdamýn gerçekleþtirilmesi konula-
rýnda da gerilimler yaþadým. Benden
önceki yýllarda sözleþme yaptýklarý
iþyeri hekimiyle hiçbir mevzuata
uymayan/yasadýþý çalýþmalar sürdü-
ren TED Ankara Koleji Vakfý Okulla-
rý, benden de tam zamanlý olarak iþ-
yeri hekimliði yapmamý; ancak TTB
Ýþyeri Hekimliði Ücret Tarifesi al-
týndaki bir ücreti kabul etmemi is-
tedi. Ben ise o yýllarda TTB Merkez
Denetleme Kurulu üyesiydim. Deon-
toloji ve etik kurallarýyla hekim ör-
gütünün çizgisine sahip olan bir he-
kim olarak ve hekim örgütlenmesi
içerisindeki görevim itibariyle böyle
bir teklifi kabul etmem mümkün
deðildi. Bu gerilimler hekim örgü-
tümle paylaþtýðým ölçü ve seviyede
giderilirken yakýn geçmiþ zamanda
ise baþka gerilimler de bunun üzeri-
ne eklendi: Ýki yýl önce tam zamanlý
olarak göreve baþlayan bir çocuk
saðlýðý ve hastalýklarý uzmaný mes-
lektaþýmla yine bir aile hekimi uz-
maný meslektaþýmýn �özel bir söz-
leþme� ile kendilerine verilen ücreti
duyunca/görünce; bu konunun iþ
barýþýný bozacaðýný dillendirdim ve
bu nedenle de gerilimler yaþadýk.
Bunlar sessiz gerilimlerdi tabii.

Bir kasaba nüfusuna saðlýk hiz-
meti verirken elbette ki ilaç ve týbbi
sarf malzemesi istemlerimiz oldu.
Bu konuda da kurumda görevli týp
doktorlarýnýn geçmiþ yýllarla muka-
yese ederek ve kurum menfaatini
gözeterek istemde bulunmuþ olduðu
ilaç ve týbbi malzemelerin teminine
engeller getirildi. Hiçbir gerekçe
gösterilmeden ve bizim anlamlý ge-
rekçelerimiz hiçlenerek birtakým i-
laç ve týbbi sarf malzeme kalemleri-
nin istem listesinden çizilmesi üze-
rine, �Saðlýktan tasarruf edilemez,
sonucu hastalýklar, sakatlýklar ve ö-
lümlerdir.� içeriðinde yazýlar ve sö-
zel paylaþýmlarda bulunarak tartýþ-
malar da yaþadýk. 

Oldukça büyük ve yaygýn bir coð-
rafya üzerine kurulmuþ olan yerleþ-
kede öðrenci ve çalýþanlarýn nüfu-
sunu dikkate aldýðýmýzda saðlýk ü-
nitelerine baþvurularýn bir hayli yo-
ðun olduðunu, dönemsel ve yýllýk
faaliyet raporumuzda da belirttiði-
miz halde; ikinci kademe saðlýk üni-

tesinden bir hemþire arkadaþýmýzýn
ayrýlmasýnýn ardýndan bu kadroya
yeni hemþire alýmý noktasýnda da
yönetimle çatýþtýk. Ve ihtiyacýmýz o-
lan hemþire talebimiz yerine getiril-
medi. 

Yaklaþýk üç yýl önce oluþturmuþ
olduðumuz Okul Saðlýðý ve Güvenli-
ði Kurulu TED Ankara Koleji Vakfý
Okullarý içerisinde risk analizlerini
gerçekleþtirdi. Bu risk analizlerinin
sonuçlarýndan �kabul edilemez risk-
lere� müdahaleler konusunda da yer
yer tartýþmalar yaþadýk. 

Geçmiþ ve yakýn geçmiþ zamanda
�okul saðlýk gezileri� yaparken du-
rum tespitlerimizden biri de (Ki bu
konuyla ilgili Çalýþma Bakanlýðý Ýþ
Güvenliði Müfettiþleri�nin de yazýlý
tutanaklarý mevcuttur.); mevzuat
gereði 150 ve üstü kadýn çalýþaný
bulunan iþ yerlerinin kreþ ve emzir-
me odalarý bulundurma zorunlulu-
ðudur. Ancak TED Ankara Koleji
Vakfý Okullarý�nýn eski adresi olan
Kurtuluþ�taki yerinde/binalarýnda
kreþ ve emzirme odalarý bulunma-
dýðý gibi yeni yerleþkesi olan Ýncek
Kampus yaþamý içerisinde de bu im-
kanlar/haklar çalýþanlara sunulma-
mýþtýr/sunulmamaktadýr. Bu konuda
da geçmiþten bu yana gelen tartýþ-
malar yaþanmýþtýr. 

Çok çarpýcý bir tartýþma örneði de
vererek yazýyý kendi sýnýrlarý içeri-
sinde tutmak istiyorum. TED Anka-
ra Koleji Vakfý Okullarý�nda anasý-
nýflarýnýn bulunduðu binalarda beþ
sýnýfýn penceresi yoktur. Bu konu
proje mimarý ve kurum yetkilileriy-
le yerinde tartýþýldýðýnda, sýnýfýn ha-
valanmasýnýn kapýdan yapýlabilece-
ði söylenmiþtir. Bu görüþmeyi �Bu-
rasý cezaevi midir, ki cezaevlerinde
bile koðuþlarda pencereler vardýr�
diyerek terk ettiðimi ve bu konuda
da gerilimler yaþadýðýmý söyleyebi-
lirim. Bu sýnýflarýn hali hazýrda pen-
ceresi olmadýðý gibi, bu sýnýflara a-
deta eksiðin kabulü niteliðinde gös-
termelik aspiratörler takýlmýþtýr.
Sözünü ettiðimiz bir köy okulu de-
ðildir, yýllýk yaklaþýk 30 bin YTL�nin
öðrenci baþýna tahsil edildiði bir
yerdir. Örnekler artýrýlabilir; ama
röportajýn sýnýrlarý dahilinde, dün-
yanýn en büyük ilköðretim ve orta-
öðretim kurumlarý arasýnda (yerleþ-
ke ve nüfus olarak) olduðunu sýk sýk
telaffuz eden TED Ankara Koleji
Vakfý Okullarý�nda yaþananlarýn an-
cak bir kýsmýna yer verilebilir.  

H.P.: Örneklerini verdiðiniz ve
tartýþma doðuran bu durumlar,
TTB�nin ve elbette ki sizin savun-
duðunuz ilkelerle TED Ankara
Koleji Vakfý Okullarý Yöneti-
mi�nin ilkelerinin örtüþmediðini
mi gösteriyor?  

L.K.: Aslýnda yukarýda özetlemeye
çalýþtýðým zihniyet, bu sorunun ce-
vabýný da dikte ediyor. Hekim(lerin)
ve diðer çalýþanlarýn haklarýna yö-
nelik uygulamalar tüm iþyerlerinde,
küreselleþme diye tabir edilen dün-
yada �yeniden yapýlanma� termino-
lojisiyle sürdürülüyor. Hepimiz bil-
mekteyiz ve görüyoruz ki �yeniden
yapýlanma� ülkemizde nelere mal
olmuþtur/oluyor. Dünyadaki ve Tür-
kiye�deki ticari kaygýnýn ve sömürü-
nün iþverenleri (ister en büyük iþve-
ren devlet olsun isterse özel sektör
olsun) ne tür uygulamalara yönelt-
tiðinin tipik bir örneðini TED Anka-
ra Koleji Vakfý Okullarý�nda da yaþa-
maktayýz. Hekim(ler) dahil iþyeri i-
çerisindeki tüm çalýþanlarýn ücret-
leri, mevzuatta dahi bulunan hakla-
rý açýk ve yarý açýk olarak iþveren
mantýðýyla; ama çalýþanýn aleyhine
tartýþýlýyor. Ticari kaygýlar taþýyan

bu tartýþmanýn yaþandýðý iþ kolunun
eðitim olduðu düþünülürse; böyle
bir öðrenme ve öðretme modeli içe-
risinde ardýllarýmýza/çocuklarýmýza
ne öðretildiði ve/veya öðretilmek is-
tendiði de anlaþýlýyor olsa gerek. 

Bana, �ilkeleriniz örtüþmüyor mu�
diyorsunuz. Evet, tarihsel olarak bir
duruþtan ve bu duruþa baðlý ilkeler-
den söz ediyoruz. Burada hekim ör-
gütümüzün ve bu örgüte gönülden
ve organik olarak baðlý olan benim
de temelde TED Ankara Koleji Vakfý
Okullarý�nýn yönetimiyle ilkesel ola-
rak örtüþmediðimi söylemek kadar
gerçekçi baþka bir þey olamaz. 

H.P.: Eski ve yeni baþlayan
ve/veya süren tartýþma-sürtüþ-
meler genellikle sanayi sektörün-
deki iþyerlerinde yaþanýyor kaný-
sýndaydýk. Ancak görüyoruz ki
Türkiye�nin ve Ankara�nýn en
gözde diye bilinen eðitim kuru-
munda da yaþanýyormuþ. Siz bu
gerilimlerle beraber iþyeri he-
kimliði ve okul hekimliði sözleþ-
mesi çerçevesinde çalýþtýnýz. Ýþ-
yeri Hekimliði bizler için artýk
yerleþmiþ bir kavram. Peki, Okul
Hekimliði olgusunun yaygýnlaþ-
masý ve/veya geliþtirilmesi gereði
konusunda ne söyleyebilirsiniz?

L.K.: Aslýnda konuþmamýzýn ilk
kýsýmlarýnda belirttiðim gibi okul
saðlýðý, okul hekimliði diye bir kav-
ram Milli Eðitim Bakanlýðý Þura
Toplantýlarý�nýn tutanaklarýnda var.

1980 öncesi þura toplantýlarýnýn tu-
tanaklarýnda, okul hekimliðinin özel
ve geliþtirilmesi gereken bir alan ol-
duðundan ve bu alanýn özel eðitim-
lerle/sertifikasyon programlarýyla
güçlendirilmesi gereðinden ve buna
uygun olarak okul hekimlerine sta-
tü saðlanmasýndan söz edilir. Ancak
bu belirlemeler kâðýt üzerinde kal-
maktadýr. Üstelik týp fakültelerinde
de bu konuda eðitim verilmez. Oy-
saki nüfusumuzun yaklaþýk %20 si
okulludur ve çocuklarýmýz da gele-
ceðimizdir. Ben buradan yola çýka-
rak okul saðlýðý hizmetlerine daha
bir önem verilmesinin ihtiyacýný be-
lirtebilirim. Tabip Odasý ile beraber
benim �Okul Hekimi Hizmet Sözleþ-
mesi� oluþturmam ve bu sözleþmeyi
de Ýþyeri Hekimliði Hizmet Sözleþ-
mesi gibi Tabip Odasý onayýndan/o-
lurundan geçirmem, bu konunun
daha da güçlendirilmesinin ilk adý-
mýydý. Bakir bir alanda hekimlere
derinlik vererek, en azýndan özel o-
kullarda, bu konunun iþyeri hekim-
liði ile baðlantýsýný kurmalýyýz. So-
runun çözümünün en önemli ayaðý-
ný ise Milli Eðitim Bakanlýðý ile Sað-
lýk Bakanlýðý oluþturmalýdýr. Ama
biliyoruz ki ülkemizin politik ter-
cihleri saðlýk alanýna da bire bir
yansýmýþ ve koruyucu-geliþtirici
saðlýk hizmetleri, tedavi edici hiz-
metlere tercih edilmemiþtir. Oysaki
okullar, saðlam nüfusa eðitim öðre-
tim verilen bina ve tesislerdir. Bu-
rada öðrenci ve çalýþanlarýn saðlýk

durumlarýnýn tespiti, korunmasý ve
geliþtirilmesi esastýr. Ama tekrar et-
mek gerekirse politik tercihler bu
yönde deðildir. 

H.P.: Sizin 12 yýlý aþkýn bir süre-
dir oluþturmuþ olduðunuz �Çað-
daþ Okul Saðlýðý Hizmet Modeli�
diðer okullarda da uygulanýyor
mu, böyle bir örgütlenme baþka
bir yerlerde bildiðiniz kadarýyla
var mý?

L.K.: Özel okullarda genelde iþyeri
hekimliði sýfatýyla çalýþan hekimle-
rimiz görev almakta ve bu görevleri
esnasýnda öðrencilerin saðlýk sorun-
larýna da tedavi edici bazda destek
olmaktadýrlar. Pek çok özel okul,
hekimini, öðrenci çekmek için taný-
tým broþürlerinde reklam olarak
kullanmaktadýr. Kullanmak lafý aðýr
kaçmýþ olabilir; ama hekimin buna
müsaade etmemesi gerektiðini dü-
þünüyorum. Bizim oluþturmuþ ol-
duðumuz modelin Türkiye�de yay-
gýnlýðý bulunmamaktadýr. Bunu, o-
luþturulmamasý anlamýnda kullan-
mýyorum. Saðlýk anlayýþýnýn genel-
de olduðu gibi okullarda da baþ aþa-
ðý bir duruþa sahip olduðunu söylü-
yorum. Okul saðlýðý hizmetlerinin
tarihçesine bir göz attýðýmýzda, ko-
nunun Birinci ve Ýkinci Dünya Sa-
vaþlarý yýllarýnda daha çok gündeme
geldiðini ve Avrupa�dan doðru ö-
nemsendiðini görmekteyiz. Þöyle ki,
savaþ yýllarýnda çürüðe ayrýlan as-
ker sayýsýnýn ve buna karþýlýk sava-

þacak insan ihtiyacýnýn da fazla ol-
masý nedeniyle yeni nesillerin/ardýl-
larýn saðlýklý büyümeleri ihtiyacý
doðmuþtur. Bu nedenle �Biz nerede
ve hangi yaþ grubunda çocuklarýmý-
zýn saðlýk durumlarýný tespit edip,
koruyup, geliþtirip onlarý ileride
saðlýklý bir þekilde kullanabiliriz.�
anlayýþý hareket ettirici olmuþtur.
Bu durum, savaþsýz yýllarda saðlýklý
nüfusun daha iyi üretim yapabilece-
ði ve saðlýk harcamalarýnýn azaltýla-
bileceði anlayýþýyla bütünleþip okul
saðlýðý hizmetlerinin gündeme otur-
masýný ve olmazsa olmaz denli ihti-
yacýný tanýmlamýþtýr. Hatýrlanýrsa
224 sayýlý Saðlýðýn Sosyalizasyonu
Yasasý da okul saðlýðý hizmetlerini
saðlýk ocaklarýna baðlamýþtýr. Ancak
daha önce belirttiðimiz gibi saðlýk
ocaklarýnýn içi boþaltýlarak bu hiz-
metin kadükleþtirilmesi söz konusu-
dur. 

H.P.: Sizi çok yorduk ve çok þey-
ler öðrendik. Okul saðlýðý hizmet-
leri ve okul hekimliði konusunda
ileride epey konuþacak gibiyiz; a-
ma tüm bunlara ilaveten þunu
sormak isterim: Ýþ akdiniz feshe-
dildi, daha açýkçasý iþten atýldý-
nýz. Ýþten atýlmak nasýl bir duy-
gu?

L.K.: Ýþverenlerin Sanayi Devri-
mi�nin ve teknolojinin oluþtuðu ve
geliþmeye baþladýðý Ýngiltere�den
doðru aslýnda centilmenlik kazandý-
ðýný düþünüyordum. Yani en azýn-

dan �Ýngiliz Centilmenliði� seviyesi-
ne gelmiþ olmalarýný beklerdim; a-
ma TED Ankara Koleji Vakfý Yöne-
tim Kurulu üyelerinde bu �centil-
menliði� dahi göremedim. Öyle ki,
30 Kasým 2007 tarihinde Yönetim
Kurulu tarafýndan görüþmek için
davet alacaksýnýz ve ayný gün saat
15:00�da iþ akdinizin feshedildiði si-
ze söylenecek. Üstelik de çalýþmala-
rýnýzdan dolayý teþekkür edilerek. 

Ne yaparsanýz yapýn; ödüller alýn,
teþekkürler alýn ve tüm bunlarý ku-
rum içindeki çalýþmalara bir moti-
vasyon olarak aktarýn� Sonucu ba-
þardýklarýnýz deðil, iþveren mantali-
tesiyle uyuþup uyuþmadýðýnýz belir-
liyor.  Bizler iþçi olarak (hekimlerin
de mesleki statüsü týp doktoru olan
iþçi olduðunu kabul eden bir yer-
den) iþverenle tarihsel-yapýsal-sos-
yal-ekonomik-kültürel olarak aslýn-
da farklý yerlerdeyiz. Bu nedenle ge-
linen noktayý �þaþkýnlýkla� karþýla-
madým. �Þaþkýnlýk� mevcut nesnelli-
ðinden doðan bir sonuç olmasý gere-
kirken nesnelliði kavrayan bizler i-
çin bir gerçekliðin ifadesinden baþ-
ka bir þey deðildir. Özcesi her iþçi-
nin baþýna gelen/gelebilecek olan bir
durumla karþý karþýya kaldým. 

Benim tek korkum; bir kasaba nü-
fusuna sahip olan TED Ankara Kole-
ji Vakfý Okullarý�nda okul saðlýðý
hizmet modelinin daðýtýlacak ve bu
konuda yönetim ve üst yönetiminin
de rýza göstermek bir yana, eðilimi-

nin ve ýsrarýnýn oluþudur.   Kýrgýnlý-
ðým sadece ve sadece bu hassas
noktadadýr. Duygularýmýn içerisinde
herhangi bir üzüntü bulunmadýðý
gibi, sizlerle bu görüþmemizde de
belirttiðim gibi yaptýklarým ve uy-
gulamalarým nedeniyle son derece
mutluyum. Burada bulunma nede-
nim; bu mutluluðumu paylaþmakla
beraber, TTB Yasasý�nda da bulunan
halkýn ve toplumun saðlýðýný koru-
mak, sahip çýkmak ilkelerine  hiz-
met etmek ve hekim örgütü üyeleri-
nin haklarýný korumalarýný ve bu-
nun hayattaki karþýlýðýný somut ola-
rak yaþamaktýr.  Bu nedenle benim
TED Ankara Koleji Vakfý Okulla-
rý�nda çalýþýyor olup olmamam esas
konu deðildir. Esas konu, konuþma-
nýn bütününden de anlaþýlacaðý gi-
bi; 6000�i aþkýn öðrencisi ve 800�e
yakýn çalýþaný bulunan bir kurumun
saðlýk ve güvenlik alanýna iliþkin
bundan sonraki yapacaklarýnýn ta-
kibinin hekim örgütü tarafýndan
sürdürülmesi gerektiðidir. 

H.P.: Okul saðlýðý konusunda bi-
ze ayýrdýðýnýz zaman için teþek-
kür edip daha sonraki paylaþým-
larda buluþma ihtiyacýný da be-
lirterek sohbetimizi isterseniz
burada noktalayalým. 

L.K.: Hekim örgütümüzün konuya
gösterdiði duyarlýlýk nedeniyle ben
sizlere teþekkür ederim. Çocuklarý-
mýz ardýllarýmýzdýr, hep beraber sa-
hip çýkalým.

hekim postasý
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Anayasa Mahkeme-
si�nin hizmet satýn al-

ma hakkýnda verdiði karar,
Kamu Hastane Birlikleri Ya-
sa Tasarýsý�nýn önünü açtý. 

Kamu Hastane Birlikleri
Yasa Tasarýsý�nýn kendi ge-
rekçesinde de belirtildiði
gibi, tasarýnýn hekimlerin
ve diðer saðlýk çalýþanlarý-
nýn istihdam biçimi olarak
öngördüðü iki model var.
Bunlardan birisi iþletmeler-
de sözleþmeli çalýþma, diðe-

ri de hizmet satýn çerçevesi
içinde þirket iþçisi olarak
çalýþmadýr. Denizli, ihale-
sinden sonra yaþanan süreç
taþeron çalýþmaya engel ge-
tiriyordu. Ancak Anayasa
Mahkemesinin son Kararý i-
le birlikte hizmet satýn al-
ma önündeki engel büyük
oranda aþýlmýþ durumda. 

Anayasa Mahkemesi�nin
ilgili kararýnda �iktisadi ve
teknik yetersizlikler� duru-
munda hizmet satýn alma

yoluna gidilebileceði söyle-
niyor.  KHBY Tasarýsýnda da
zaten iþletmenin iktisadi
dengeleri ve alt yapý gerek-
sinimleri doðrultusunda
hizmet satýn alma yoluna
gidilebileceði yazýlýydý. 

Anayasa Mahkemesi�nin
hizmet satýn alma ile ilgili
verdiði kararla birlikte, ka-
mu hastanelerini iþletme-
leþtirecek yasa tasarýsýnýn
önündeki en önemli engel-
lerden biri kalkmýþ oldu. 

Kamu hizmeti olan saðlýkla ilgili asli
ve sürekli görevler, Anayasa�nýn
128. maddesi gereði Devlet ve ka-

mu tüzelkiþilerinde ancak memurlar ve
diðer kamu görevlilerince yerine getirile-
bilir. 

Ýptali istenilen kural, memurlarla ilgili
657 sayýlý Yasa�nýn memurlarýn sýnýflarýný
belirleyen 36. maddesinin �Saðlýk Hizmet-
leri ve Yardýmcý Saðlýk Hizmetleri� bölü-
müne eklenmiþtir. Buna göre kuralýn ön-
celikle bu sýnýfa giren memurlarla ilintili
olduðu açýktýr. Satýn alýnacak hizmetin o-
nu yürütecek kiþi yanýnda araç ve aygýtla-
rýyla bir bütünlük içermesi de düþünülebi-
lir. Ancak memurlarla ve memurlarýn sý-
nýflarýyla ilgili bir yasal metinde, salt sað-
lýk araçlarýyla sýnýrlý bir satýn alma söz ko-
nusu olamaz. 

Bu durum karþýsýnda, Anayasa�nýn 128.
maddesinde öngörülmeyen bir istihdam
þeklini düzenleyen ve hizmetin satýn alýn-
masý þeklinde bir görevlendirme biçimi
geliþtiren kuralda Anayasa�ya aykýrýlýk a-

çýktýr. 
Öte yandan, Anayasa�nýn 47. maddesinin

dördüncü fýkrasýna göre, Devletin yürüt-
tüðü yatýrým ve hizmetler özelleþtirme ko-
nusu olabilecektir. Madde baþlangýç fýkra-
sýnda �kamu hizmeti� kavramýný kullanýr-
ken burda �yatýrým ve hizmet� sözcükleri-
ne yer vermiþtir. Ayrýca, bu kural hizmet
satýn alýnmasýný deðil, Devlet tarafýndan
yürütülen hizmetin üçüncü kiþilere yaptý-
rýlmasýný veya devredilmesini öngörmek-
tedir. Dahasý, iptali istenen kural memur-
larýn sýnýflarýyla ilgili bir madde de yer al-
dýðý gibi, satýn alýnacak hizmetler de açýk-
lýk ve ayrýntýlarýyla gösterilmemiþtir. Bu
bakýmdan, kuralýn 47. maddeyle doðrudan
bir ilgisi bulunmamaktaysa da, ilintili ol-
duðu varsayýlsa bile 47. maddenin gerek-
lerine uygun bir belirginlik taþýmamakta-
dýr. 

Açýklanan nedenlerle Anayasa�nýn 128.
maddesine aykýrý kuralýn iptali gerekeceði
oyuyla karara karþýyým.

Ýptali istenilen Yasa kuralý, 657 sayýlý
Devlet Memurlarý Kanunu�nun 36.
maddesinin �Saðlýk Hizmetleri ve

Yardýmcý Saðlýk Hizmetleri sýnýfý� baþlýklý
bendine 4924 sayýlý Yasa�nýn 11. maddesi
ile eklenen �Bu sýnýfa dahil personel tara-
fýndan yerine getirilmesi gereken hizmet-
ler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye
gelirlerinden ödenmek kaydýyla, Bakan-
lýkça tesbit edilecek esas ve usullere göre
hizmet satýn alýnmasý yoluyla gördürüle-
bilir.� kuralýdýr. 

Anayasa�nýn 56. maddesinde, herkesin
saðlýklý ve dengeli bir çevrede yaþama
hakkýna sahip olduðu, devletin herkesin
hayatýný, beden ve ruh saðlýðý içinde sür-
dürmesini saðlamak; insan ve madde gü-
cünde tasarruf ve verimi artýrarak iþbir-
liðini gerçekleþtirmek amacýyla saðlýk
kuruluþlarýný tek elden planlayýp hizmet
vermesini düzenleyeceði hükme baðlan-
mýþtýr. 

Anayasa�nýn bu hükmünden saðlýk hiz-
metlerinin toplumun genel ve ortak ihti-
yaçlarý kapsamýnda ele alýndýðý ve bu
hizmetlerin bir kamu hizmeti olarak ni-
telendirildiði anlaþýlmaktadýr. 

181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðý Teþkilat ve
Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde
Kararname�nin 1. maddesinde Saðlýk Ba-
kanlýðý�nýn kurulmasý örgüt ve görevleri
düzenlendikten sonra 2. maddesinde de
saðlýk hizmetlerinin devlet tarafýndan ya
da devletin denetim ve gözetiminde yü-
rütülmesi esasý benimsenerek bu hizme-
tin kamu hizmeti niteliðinde olduðu vur-
gulanmýþtýr. 

Anayasa Mahkemesi�nin E:1987-16,
K:1988-8 sayýlý kararýnda �çok önemli bir
kamu hizmeti olan saðlýk hizmetinin...� i-
fadesiyle, saðlýk hizmetinin önemli bir
kamu hizmeti olarak tanýmlandýðý, yine
bir baþka kararýnda ise; kamu hizmetinin
�devlet yada diðer kamu tüzelkiþileri ta-
rafýndan yada bunlarýn gözetim ve dene-
timleri altýnda genel ve ortak gereksi-
nimleri karþýlamak, kamu yararý yada çý-
karýný saðlamak için yapýlan ve topluma
sunulmuþ bulunan sürekli ve düzenli et-
kinlik� olarak açýklanmýþtýr. 

Anayasa�nýn kamu hizmeti görevlileriy-
le ilgili hükümler baþlýklý 128. maddesi-
nin birinci fýkrasýnda �Devletin kamu ik-
tisadi teþebbüsleri ve diðer kamu tüzel
kiþilerinin genel idare esaslarýna göre yü-
rütmekle yükümlü olduklarý kamu hiz-
metlerinin gerektirdiði asli ve sürekli gö-
revleri, memurlar ve diðer kamu görevli-
leri eliyle görülür� hükmü yer almýþtýr. 

Yine 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanu-
nu�nda istihdam þekilleri Anayasa�nýn
128. maddesine paralel olarak 4. madde-
sinin birinci fýkrasýnda �kamu hizmetleri,
memurlar, sözleþmeli personel, geçici
personel ve iþçiler eliyle gördürülür� de-
nildikten sonra 5. maddesinde de sayýlan
bu dört istihdam þekli dýþýnda personel
çalýþtýrýlmasý yasaklanmýþtýr. 

Nitekim Anayasa Mahkemesi�nin
K:1993-7 sayýlý kararýnda da kamu hiz-

meti görevlileri �genel idare esaslarýna
göre yürütülen kamu hizmetlerinin ge-
rektirdiði asli ve sürekli görevlerde kadro
esastýr. Bu hizmetlerin yapýsal ve iþlevsel
özellikleri onu diðer hizmetlerden ayýrýr.
Genel idare esaslarýna göre yürütülen ka-
mu hizmetlerine iliþkin asli ve sürekli gö-
revlerin ancak memurlar ve diðer kamu
görevlileri tarafýndan yerine getirileceði
ve bu görevlerin kadroya baðlanmasý dý-
þýnda, merkezi idare ile statüer bir iliþki
içinde olmasý ve kamu gücünün kullanýl-
masý biçiminde özellikleri görülmektedir�
þeklinde açýklanmýþtýr. Yine Anayasa
Mahkemesi�nin K:1995-11 sayýlý kararýn-
da da Anayasa�nýn 128. maddesinde sözü
edilen diðer kamu görevlilerinin �memur-
lar ve iþçiler dýþýnda kamu hizmetinin ge-
rektirdiði asli ve sürekli görevlerde yöne-
time kamu hukuku iliþkisiyle baðlý olarak
çalýþanlar olduðu� belirtilmiþtir. Buna gö-
re diðer kamu görevlilerinin de memurlar
gibi nitelikleri, atanmalarý, görev ve yet-
kileri, hak ve yükümlülükleri, aylýk ve ö-
denekleri, özlük iþleri kanunla düzenlen-
mesi gerekmektedir. 

Anayasa�nýn 2. maddesinde belirtilen
hukuk devleti, eylem ve iþlemleri ile hu-
kuka uygun, insan haklarýna saygý göste-
ren, bu hak ve özgürlükleri koruyup güç-
lendiren her alanda adaletli bir hukuk
düzeni kurup bunu geliþtirerek sürdüren,
Anayasa�ya aykýrý durum ve tutumlardan
kaçýnan, hukuku tüm devlet organlarýna
egemen kýlan, Anayasa ve hukukun üs-
tün kurallarýyla kendini baðlý sayýp yargý
denetimine açýk olan, yasalarýn üstünde
yasakoyucununda bozamayacaðý temel
hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduðu bi-
lincinde olan devlettir. 

657 sayýlý Yasa�nýn 36. maddesine 4924
sayýlý Yasa�nýn 11. maddesi ile eklenen
hüküm ise, Anayasa�nýn �kamu hizmeti
görevlileriyle ilgili hükümler� baþlýklý
128. maddesinde öngörülmeyen bir istih-
dam þeklini düzenlemekte; idarenin doð-
rudan genel idare esaslarýna göre yürüt-
tüðü saðlýk hizmetinin gerektirdiði asli
ve sürekli görevlerin �hizmet satýn alýn-
masý� yoluyla gördürülmesi þeklinde, do-
laylý olarak bir özelleþtirme getirmekte-
dir. 

Anayasa�nýn özelleþtirmeyi düzenleyen
47. maddesinin dördüncü fýkrasý ise özel-
leþtirme konusu alanlarý, devletin yürüt-
tüðü yatýrým ve hizmetler olarak öngör-
müþ olup, itiraz konusu kural hizmet sa-
týn alýnmasýna iliþkin olmasý nedeniyle
Anayasa�nýn 47. maddesi ile bir ilgisi bu-
lunmamaktadýr. 

Açýklanan nedenlerle 4924 sayýlý Ya-
sa�nýn 11. maddesi ile 657 sayýlý Yasa�nýn
36. maddesinin �Saðlýk Hizmetleri ve
Yardýmcý Saðlýk Hizmetleri sýnýfý� baþlýklý
bendinde yapýlan deðiþikliðin Anaya-
sa�nýn 128. maddesinde ve 2. maddesinde
belirtilen Cumhuriyetin nitelikleri ara-
sýnda sayýlan hukuk devleti ilkesine ayký-
rý olduðu ve iptali gerektiði düþüncesiyle
verilen karara karþýyým.

Karara karþý oy veren Zehra Ayla Perktaþ�ýn gerekçe yazýsý

Ýþletmeleþtirme yolunda bir adýmTaþeron elemaný doktor aranýyor!

Karara karþý oy veren Þevket Apalak�ýn gerekçe yazýsý
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17 Kasým�da saðlýkta taþeronlaþtýrmaya karþý yapýlan mitingden...

Doktorlarý kamu saðlýk hizmetine taþeron
firma üzerinden yerleþtirme konusunda Ba-
kanlýðýn yaptýðý giriþim daha önce Danýþtay
tarafýndan durdurulmuþtu.

Taþeron hükümetlerden, taþeron saðlýða
Hükümetin saðlýkta dönüþüm alarak da

adlandýrdýðý, ülkemiz saðlýk ortamýna karþý
uzunca bir süredir yürütülen, Dünya Bankasý
patentli müdahaleler yeni bir aþamaya geldi.
Anayasa Mahkemesi�nin son kararýyla, huku-
ki engelleri de aþma yolundalar. Saðlýkta ta-
þeronlaþma hekimlere de yaygýnlaþtýrýlýyor. 

Saðlýk Bakanlýðý 2004 yýlýnda Denizli Dev-
let Hastanesinde, 4 ay süre ile  Psikiyatri Uz-
maný, Onkoloji Uzmaný, Çocuk Psikiyatri Uz-
maný, Alerji Hastalýklarý Uzmaný olmak üze-
re 5 doktor 7 saðlýk personeli hizmetini  ta-
þeron aracýlýðý ile satýn almak için ihale aç-
mýþ ve bu ihalenin iptali için Türk Tabipleri
Birliði Danýþtay�da iptal davasý açmýþtý. Da-
nýþtay 5. Dairesi tarafýndan satýn alma iþle-
minin dayanaðý olan 657 sayýlý Yasanýn 36.
maddesine 2003 yýlýnda eklenen yasa hük-
münün Anayasaya aykýrýlýðý itirazý ciddi bu-
lunarak  iptali istemi ile Anayasa Mahkeme-
sine gönderilmiþti.  Bir süre önce yeni ata-
malar yapýlan Anayasa Mahkemesi baþvuru-
yu esastan oy çokluðu ile reddetti. 

Yasa ile hizmet satýn alma konusunda veri-
len yetkinin keyfi ve hukuka aykýrý kullanýmý
sonucu;  saðlýk çalýþanlarýnýn  taþeron þirket
iþçisi haline getirilmesi, 3-5 ay 1 yýl gibi sü-
relerle çalýþtýrýlarak  ekip üyelerinin sürekli
deðiþmesi, mesleki baðýmsýzlýk ve iþ güven-
cesinin bütünüyle ortadan kaldýrýlmasý, sað-
lýk personelini insan saðlýðýný korumakla ta-
þeronun maliyetini ve kârýný düþünmek ara-
sýnda sýkýþtýrýlmasýna, saðlýk hizmetlerinin
bütünlüðünün parçalanmasýna neden ola-
caktýr.  Bütün bu etkenler verilen hizmetin
niteliðini olumsuz etkileyecek, toplumdaki
bireylerin saðlýk hakkýný zedeleyecek, hatta
ortadan kaldýracaktýr. Böylesi bir uygulama
kamu yararýna deðil zararýna neden olacak-
týr. 

Anayasa Mahkemesi Kararýnda, �saðlýðýn
ertelenemez ve ikame edilemez özelliði nede-
niyle, acil durumlar, doðal afet, salgýn hasta-
lýk gibi  haller ile iktisadi ve teknik yetersiz-
lik gibi  olaðan yollarla saðlýk hizmetine eri-
þimin saðlanamayacaðý durumlarla sýnýrlý o-
larak saðlýk hizmetinin satýn alma yetkisinin
kullanýmýnýn zorunlu olabileceði belirtilmek-
tedir. Karar ilk bakýþta taþeron firma üzerin-
den hekim, saðlýk personeli çalýþtýrýlmasý ko-
nusunda bir kýsýtlýlýk getiriyor gibi görün-
mektedir. Ancak, doðal afet, salgýn hastalýk
gibi acil durumlarda taþeron þirketler birden
bire nasýl olacakta hekim toplayabilecektir.
Bu ancak ciddi bir hekim iþsizliðinin oluþma-
sý durumunda gerçekleþebilecektir. (Mevcut
politikalarýn uygulanmasý sürerse ülkemizde
böylesi bir hekim iþsizliðinin yaþanacaðý da
ortadadýr). Anayasa Mahkemesinin diðer ta-
rif ettiði durum oldukça yoruma açýk bir a-
lan yaratmaktadýr. Bakanlýk bundan sonra
istediði her hastanede, teknik ve/veya mali
yetersizlik tarif ederek taþeron þirket iþçisi
hekimler çalýþtýrabilecektir. 

Mahkeme Kararýnda �Bilime dayalý olmasý
gereken taný ve tedavi metotlarýnýn insan ya-
rarýna sürekli yenilik ve geliþme göstermesi,
hizmet kalite ve beklentilerini çaðýn koþulla-
rýna yaklaþtýrmayý gerektirmektedir. Bu yö-
nüyle saðlýk hizmetleri, kendi iç dinamikleri
ve nitelikleri gereði üretilmesi ve halk yara-
rýna sunulmasýnda özel sektörün kazanç, re-
kabet ve büyüme dinamiklerinden yararla-
nacak  türdeki hizmetlerdendir� denilmekte-
dir. Bugün ülkemiz hastanelerinde  taþeron
þirketlerden alýnan hizmetin kalitesi, bilim-
selliði ortadayken, Mahkemenin bu mütalasý,
kararýn yaþanan gerçeklerden uzak olduðunu
göstermektedir. Ayný zamanda Mahkeme bu
cümleleri ile, �saðlýðý� alýnýr satýlýr bir meta,
ticaretin bir konusu ve tacirlerin çalýþma a-
laný olarak tarif etmiþtir. Bu haliyle Anayasa
Mahkemesinin bu kararý hekimlerin gelece-
ðini karartmakla kalmamakta, saðlýðý bir
�hak� olmaktan çýkartmakta ve ülkemizi ve
geleceðimizi karanlýklara itmektedir.

1. sayfadan devam ))



ATOHalk Saðlýðý Ko-
misyonu Çalýþ-
malarý içerisinde

gerçekleþtirilen Prof. Dr Çaðatay
Güler�in sunumunu yaptýðý, her a-
yýn 2. Cumartesi günü çevre saðlýðý
konusunda bir kitabýn özetinin ko-
nuþulduðu ve tartýþýldýðý etkinlikler
devam etmektedir. Bir yýllýk progra-
mýn 5. si 12 Ocak Cumartesi Saat
10�da gerçekleþtirilecek

Aþaðýda bu konularý ve etkinliðin
gerçekleþtirileceði tarihlerin progra-
mý yer almaktadýr.

Halk Saðlýðý Komisyonumuz çevre
saðlýðý çalýþma grubu, çevre kirliliði
e-atýklardan içme suyuna, çocuk
saðlýðýndan deprem sýrasýnda alýn-
masý gereken çevre saðlýðý önlemle-
rine kadar çok çeþitli konularý Prof
Dr. Çaðatay Güler�in hazýrladýðý ve
yayýnlamayý planladýðý bu baþvuru
kitapçýklarýndan 18 adet ATO�nun
desteði ile yayýnlamýþ bulunmakta-
dýr.

Özgür Doruk Güler Çevre
Dizisi Hakkýnda

Ülkemizde çevre tartýþmalarý kimi
zaman kavram kargaþasý içinde ge-
çer. Çoðu kiþi için çevre, ekoloji,
çevre saðlýðý, çevrebilim ayný kav-
ramlardýr. Oysa çevre �genetik dý-
þýndaki her þey�, canlýnýn dýþýndaki
her þeydir.Ekoloji �bir yerde canlýla-
rýn varlýðýný ve çocukluðunu belirle-
yen etkileþimler� bilimidir. Çevrebi-
lim canlýlarýn, özellikle insanýn fizi-
kojeokimyasal çevre üzerindeki et-
kilerini konu edinir. Ýçerik olarak e-
kolojiden farklýdýr. Çevre saðlýðý es-
kiden �çevrede insana zararlý et-
menlerin ortadan  kaldýrýlmasýna
yönelik  halk saðlýðý uygulamalarý�
olarak tanýmlanýrken; günümüzde
�çevrede insan ve diðer canlýlara za-
rarlý etmenlerin  ortadan kaldýrýl-
masýna yönelik  halk saðlýðý uygula-
malar� olarak tanýmlanmaktadýr.
Çünkü artýk diðer canlýlarýn zarar
görmesiyle insan varlýðý arasýndaki
iliþki çok iyi  kavranmýþtýr.

Bu kavram kargasýnýn giderilmesi
tartýþmalarý ve çözüm önerilerini
daha gerçekçi  bir zemine oturtacak
ve önerileri daha uygulanabilir kýla-
caktýr.

Çevre konusunda ulaþýlabilen kay-
naklar ya bir türlü vazgeçilemeyen
yabancý sözcükler ve  karmaþýk an-
latým özelliði nedeniyle  tam olarak
anlaþýlamamakta yada konularý ya-
zarýn yaklaþýmýna göre tek yönlü i-
letmektedir . Oysa temel amaç top-
lum bireylerine bilimsel bilginin an-
laþýlabilir biçimde ulaþtýrýlmasý, far-
kýndalýk yaratýlmasýdýr. Çevre bilin-

cine sahip bir
toplum oluþtu-
rulmasý ancak
bu yolla olacak-
týr. Bunu saðlaya-
bilmek için birçok
uzman ve bilim a-
damýnýn katkýsý ge-
rekir. 

Bu tip  özgün
k a y n a k l a r ý n
baþlangýçta ilgi
görmeyeceði, ký-
sa sürede geniþ
toplum kesimleri-
ne ulaþamayacaðý
açýktýr. Yayýmlanma-
sý, tanýnmasý zaman
alacaktýr. Bu nedenle
kaynak saðlanmasý da
güçtür. Sürekliliðinin
saðlanmamasý durumun-
da soluksuz bir deneme-
den ibaret kalacaktýr.

Otuz yýlý aþkýn süredir
çevre saðlýðý sorunlarýyla
ilgilenen bir hekim olan
Prof.Dr.Çaðatay Güler�in amacý böy-
le bir dizinin baþlangýç adýmlarýný
atmak, çevre ve çevre saðlýðý konu-
larýnda temel bilgileri kavram kar-
gaþasýný kaldýracak ve anlaþýlacak
biçimde iletmekti. Diðer uzman ve
bilim insanlarýnýn katkýsýyla kapsa-
mýnýn daha yararlý hale geleceðine
inanýyordu.

Bu konuda ilk büyük desteði Yazýt
Yayýncýlýk�dan gördü ve dizinin ilk
dört kitabý yayýmlandý. Arkasýndan
Ülkemizin halk saðlýðý sorunlarýnýn
çözümüne çok duyarlý bir Meslek
Örgütü�nün, Ankara Tabip Odasý�nýn
desteði geldi. Ankara Tabip Oda-
sý�nýn özendirici desteðiyle yayýmla-
nan kitap sayýsý on sekize çýktý ve
kýsa sürede hedef gruplara ulaþtý:

Diziye ilgi giderek artma-
ya ve katkýlar büyü-

meye baþladý.
Peki bu dizi-

nin sürekliliði
saðlanacak mý,

yoksa bu aþama-
dan sonra soluðu

kesilecek mi? Dr.
Güler kesilmeyeceði-

ni söylüyor. Çünkü di-
zinin ilk kitabýnda

bir sunu var. Bu
çabalarýn niçin bü-
yük zorluklara
raðmen sürmesi ge-
rektiðini açýklayan
bir sunu:

�SUNU
Biyolojik çevre için

benden öncekiler çok
þey yaptýlar.. Ocak
hekimi olarak, uzman
olarak, yönetici ola-
rak  ben de  katký yap-
maya çalýþtým...  Fizi-
kojeokimyasal çevre i-

çin de  toplumu uyarmaya, baþta
hekimler olmak üzere saðlýk çalý-
þanlarýný, çevre mühendislerini ye-
tiþtirmeye çalýþtým... Ama daha ta-
nýmý bile tam olarak yapýlamayan
sosyal iyilik halinin en önemli etke-
ni sosyal çevre için hiçbir þey yapa-
madým... Ama bundan sonra çevre-
nin her üç öðesiyle ilgili olarak u-
yarmak, bilgilendirmek, çözüm ü-
retmek için çok daha fazla çalýþaca-
ðým.. Sen hep benim yanýmda ola-
caksýn,  senden, senin sevginden ve
özleminden güç alacaðým...  Bu dizi
bu nedenle yayýmlanacak... Katký
yapacak herkesi kucaklayarak...

Yapmam gerekenlerin damlasý bile
deðil... Ama elimden gelen bu...

Gözlerinden öpüyoruz oðlum...�

�En azýndan yaþadýðým sürece..�
diyor Dr.Güler... �bu dizi sürecek..�.
Gerekçesi sununun satýr aralarýnda
gizli.

�Özgür Doruk Güler Çevre Dizi-
si�nin sürmesi ve amacýna ulaþmasý
dileðiyle.
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Toplumsal yapýnýn bir
parçasý olan cezaevleri,
toplum ve insan saðlýðý ile
ilgili kamusal yükümlülük-
leri bulunan Tabip Odalarý-
nýn ilgi alanlarý içinde yer
almaktadýr.  Ankara Tabip
Odasý�na, cezaevlerinden
saðlýk alanýnda yaþanan so-
runlar ile ilgili gerek tutuk-
lu ve hükümlülerden gerek
ise aile ve avukatlardan çok
sayýda þikayet baþvurusu
yapýlmaktadýr.  Diðer yan-
dan, kamuoyunun bildiði ü-
zere Adalet Bakanlýðý�nca 22
Ocak 2007 tarihinde, 45/1
sayýlý genelgenin yayýnlan-
masý üzerine, F tipi cezaev-
lerindeki tecriti protesto a-
maçlý yapýlan ölüm oruçla-
rýna ara verilmiþ ve meslek
örgütümüz TTB ve bazý de-
mokratik kitle örgütleri ge-
nelgenin uygulanmasý nok-
tasýnda sürecin takipçisi o-
lacaðýný açýklamýþtýr. Bu
kapsamda, Tabip Odamýz
Ýnsan Haklarý Komisyonu
tarafýndan,  Adalet Bakanlý-
ðý�na, 19 Kasým 2007 tari-
hinde Sincan Cezaevini zi-
yaret etmek için baþvuru
yapýlmýþ ve verilen izin doð-
rultusunda odamýza kayýtlý
hekimlerden oluþan bir he-
yet ile Sincan Cezaevi�ni zi-
yaret etmiþtir. Kurumsal ve
düzenli bir biçimde, meslek
etik ilkeleri doðrultusunda
gerçekleþtirilmeye çalýþýlan
ziyaretin sonuçlarýnýn ve zi-
yaret sýrasýnda karþýlaþýlan
sorunlarýn bir Rapor ile ka-
muoyu ile paylaþýlmasýna
karar verilmiþtir.

1999 yýlýnda mesane kan-
seri tanýsý konulan Erol Za-
var , halen Sincan F tipi ce-
zaevinde hükümlü olarak
tutulmaktadýr. Tanýsýnýn ko-
nulmasýnýn ardýndan, hasta-
lýðýnda ilerleme izlenen ve
bu nedenle defalarca ameli-
yat edilen Erol Zavar, her a-
meliyattan sonra tekrar F
tipi cezaevine gönderilmek-
tedir. Dýþarýda bile takibi
güçlükler taþýyan bu hasta-
lýðýn cezaevi koþullarýnda
izlemi, tedavisini olumsuz
yönde etkilemekte ve güç-
leþtirmektedir.  Hastalýðýnýn
tedavisinin, her insanýn
hakký olan ancak cezaevin-
de mümkün olmayan, insani
ve týbbi koþullarda sürdü-
rülmesi için, ilgilileri bu ko-
nuda göreve çaðýran bir Ba-
sýn Açýklamasý, Komisyonu-
muzca hazýrlanarak ATO ta-
rafýndan yapýlmýþtýr. Yine
konu ile ilgili olarak TBMM
Ýnsan Haklarý Komisyonu ile
görüþen bir heyette ATO
temsilcisi de yer almýþ ve bu
konu özelinde cezaevlerinde
yaþanan saðlýk sorunlarý ile
ilgili kaygýlar dile getiril-
miþtir.

ATO Ýnsan
Haklarý
Komisyo-
nundan
haberler

Çevre Konulu. Kitap Özetleri Programý Sunan: Prof. Dr. Çaðatay Güler
Tarih Kitabýn Adý Yazarlar Sayfa
15.09.2007 Ecological Dynamics Of Tick-Borne Zoonoses Daniel E. Sonenshine, Thomas M. Mather (Eds) 447
20.10.2007 Environmental Health Ýndicators Institute Of Medicine 111
17.11.2007 Rebuilding The Unity Of Health And Environment Institute Of Medicine 96
15.12.2007 Strategic Environmental Assesment Barry-Dalal Clayton, Barry Sadler 470
12.01.2008 Environmental Toxicology Sigmund F. Zakzewski 336
09.02.2008 Environmental Health Ýn Emergencies And Disasters B.Wisner, J.Adams 252
08.03.2008 Managing Water Demand Ellysar Baroudy, Abderraffi Abid 74
19.04.2008 Implications Of Nanotechnology For Environmental Health Research Institute Of Medicine 54
10.05.2008 Leading Health Ýndicators For Healthy People 2010 Carole A.Charvala, Roger J. Bulger 75
14.06.2008 Community Environmental Health Assesment Workbook An Environmental Law Ýnstitute Workbook 74

Toplantý Yeri : Ankara Tabip Odasý Prof. Dr. Nevzat Eren Toplantý Salonu Adres : Mithatpaþa Cad. No:62/18 Kýzýlay

Dizide yer alan kitaplar
1. Su Baskýnlarýnda Bireysel

ve Toplumsal Saðlýk Önlemleri,
Prof. Dr. Çaðatay Güler. 

2. Bireysel Su Savurganlýðýný
Azaltmaya Yönelik Önlemler,
Prof. Dr. Çaðatay Güler

3. Çevre Kirliliði ve Çocuk,
Prof. Dr. Çaðatay Güler

4. Ýstanbul�da Deprem Olasý-
lýðýna Karþý alýnmasý Gereken
Önlemler, Prof. Dr. Çaðatay Gü-
ler

5. Terk Edilmiþ Kuyularýn
Kapatýlmasý, Ýnþ. Müh. Zakir
Çobanoðlu

6. Su Kesintisi Yapýlan Ýllerde
Alýnmasý Gereken Halk Saðlýðý
Önlemleri, Prof. Dr. Çaðatay
Güler

7. Ýç Ortam Kavramýný Ku-
ramsallaþtýran Bilim Adamý:
Claude Bernard, Dr. Funda Se-
vencan, Dr. Fehminaz Temel,
Doç. Dr. Songül A. Vaizoðlu,
Doç. Dr. Z. Dicle Balkancý

8. Bir Biyolojik Çevre Öykü-
sü: Semmelweis, Dr. Fehminaz
Temel, Dr. Funda Sevencan,
Doç. Dr. Songül A. Vaizoðlu. 

9. Atýk Piller ve Halk Saðlýðý,
Prof. Dr. Çaðatay Güler

10. Kiþisel Hijyen, Çevre ve
Saðlýk, Prof. Dr. Çaðatay Güler

11. Ýçme Suyundaki Kirletici-
ler ve Halk Saðlýðý, Prof. Dr.
Çaðatay Güler

12. Tehlikeli Atýklar ve Halk
Saðlýðý, Prof. Dr. Çaðatay Güler,
Zakir Çobanoðlu

13. Tehlikeli Atýk Yönetimi,
Prof. Dr. Çaðatay Güler

14. Evde ve Okulda Cýva Sa-
çýlýmýnda Yapýlmasý Gereken-
ler, Dr. Derya Çamur, Doç. Dr.
Songül A. Vaizoðlu

15. Halk Saðlýðý Açýsýndan E-
atýklar, Prof. Dr. Çaðatay Güler

16. Okul Çevre Saðlýðý, Doç.
Dr. Ö. Faruk Tekbaþ, Doç. Dr.
Songül A. Vaizoðlu. 

17. Kapalý Ortam Hava Kirli-
liði, Prof. Dr. Çaðatay Güler,
Ýnþ. Müh. Zakir Çobanoðlu. 

18.Minamata Hastalýðý, Prof.
Dr. Çaðatay Güler, Dr.Vahide
Bilir.

Halk Saðlýðý Komisyonu�ndan 
Özgür Doruk Güler Çevre Dizisi
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Siz hiç iki parmaðýný hýzara
kaptýrmýþ ve parasý yeterli
gelmediði için kopan hangi

parmaðýný diktireceðine karar ver-
meye çalýþan, sonra da 60 bin  $�lýk
orta parmaðý yerine 12 bin $�lýk yü-
zük parmaðýný  seçen bir insan
gördünüz mü?Ya da böyle bir olayý
hayal ettiniz mi hiç? Ya da evi-bar-
ký, iþi  olan  baþarýlý  orta sýnýf A-
merikalý çiftten birinin kansere ya-
kalandýðý ve diðerinin 2 kez kalp
krizi geçirdiði için saðlýk sigortalarý
olduðu halde evlerini satmak zo-
runda kaldýklarýný duydunuz mu? 

Michael Moore�un  ��Sicko�� fil-
minde bu tür hayal ötesi gerçeklik-
lerle karþýlaþmaya hazýr olun. Mic-
hael Moore; Amerikan saðlýk siste-
mini ve ��amerikan rüyasý�� fonu-
nun arkasýný çok çarpýcý gerçeklik-
lerle gözünüze sokan bir belgesel
hazýrlanmýþ. Tümüyle gerçek, ya-
þanmýþ ve yaþanmaya devam eden
hayat öyküleriyle anlatýlan saðlýk
sistemini ��bu kadar da olmaz ar-
týk�� diyerek izliyorsunuz. 

Saðlýktan neden para kazanýlama-
yacaðýný çok çarpýcý bir dille göste-
riyor film. Gözünü kar hýrsý bürü-
müþ saðlýk sigortalarýnýn tam da
bu gerekçeyle aslýnda asla ��saðlý-
ðýnýzýn sigortasý �� olamayacaðý
gerçeðiyle yüzleþtiriyor. Saðlýk
sigortasýný iþleten ��imzalarýný
kiralamýþ�� bireyleri,o çarkýn
parçasý olmuþ ��kiralýk katilleri��
yüreðiniz burkularak, mideniz
bulanarak (sistemin insanlar-
dan erdemli ve cesur bireyler
de kiralýk katiller de yaratabil-
diðini görerek), korkarak(baþý-
mýza bunlar mý gelecek!) ve
infial duygusuyla (hemen
þimdi bir þeyler yapmak la-
zým) izliyorsunuz.Belki de bu
korkunçluk hissi filmin baþ-
langýç cümlesinde gizliy-
di.:��Bu film Amerika�da
saðlýk sigortasý bulunma-
yan 50 milyon kiþiyle de-
ðil,saðlýk sigortasýna sahip
250 milyonla ilgilidir.Yani
Amerikan rüyasýnýn ger-
çek sahipleriyle.��  Yani kimseye
��neyse ki bunlar sistemin dýþýna a-
týlmýþ yoksullarýn baþýna gelebile-
cek þeyler, ben saðlýk sigortamý
yaptýrýp güvende olurum�� rehaveti
yaþatmýyor. 

Zaten sistemin dýþýna atýlmýþ yok-
sullarýn bir kaza vb. sebeple kaçý-
nýlmaz ve zorunlu olarak hastala-
nýp hastaneye gittiklerinde arabala-
ra/taksilere bindirilip hastanelerin
dýþýna býrakýlýverdiklerini de görü-
yoruz. Bu sýrada ��kendine iyi bak��
demeyi de ihmal etmiyorlar.

Ýngiltere�nin ��ulusal saðlýk siste-
mi�� ni ve Fransadaki ücretsiz sað-
lýk sistemini göstererek  ��aslýnda
kapitalizmin iyi halleri de varmýþ
caným...�� dedirtiyorsa da, 11 eylül
saldýrýsýnda kurtarma çalýþmalarý-
na gönüllü olarak katýlýp çeþitli so-
lunum yolu hastalýklarýna yakalan-
mýþ, saðlýk sigortalarýnýn çeþitli da-
leveralarla tedavilerini ödemeyi
reddettiði itfaiyecileri ve diðer si-
gorta kurbanlarýný toplayýp Kü-
ba�ya götürdüðü son bölümler hari-
kaydý. Küba saðlýk sistemini gör-

mek
kaybettiðimiz güven
duygusunu yerine koyuyor..Filmde-
ki insanlarýn Küba�daki yüz ifadele-
rini görmek , þaþkýnlýk ve minnet
duygularýný yüzlerinden okumak
çok etkileyiciydi. 

Filmin sonunda ne mi oldu? Söy-
lemeyelim de izlemeyenler mutlaka
izlesin.

Ek vergi demek olan GSS� nin ne
menem bir þey olduðunu kafanýzda
tam olarak canlandýramadýysanýz
bu filmi mutlaka görün. Her þey
yerli yerine oturacaktýr.Saðlýðýn ki-
þisel bir sorumluluk olmadýðýný ve
toplumsal dayanýþma duygusunun
sadece sosyalistlere ait olmayan
son derece temel bir insani duygu
olduðunu bir fransýz liberalinden
duymak da etkileyiciydi.Ben bu
filmden iki önemli ders çýkardým:1-
böyle bir sistem bizde de gerçekleþ-
tirilirse (ki bunun  olmamasý için
her þeyi yapmalýyýz) asla hastalan-
mamalýyým...

2-Baþka bir dünya ve baþka bir
saðlýk sistemi mümkün!...

Dr. Müge Yetener
Ýstanbul�da çeþitli emek ve mes-

lek örgütleri, sol partiler ve de-
mokratik kitle örgütlerinin oluþ-
turduðu �Herkese Saðlýk Güvenli
Gelecek� platformu �Sosyal Gü-
ven(sizlik) ve Genel Saðlýk(sýzlýk)�
yasa tasarýsýna karþý 27 Aralýk�ta
bir yürüyüþ gerçekleþtirdi.

Unkapaný Sosyal Güvenlik Ku-
rumu önüne varan topluluk adýna
ilk açýklamayý Türk Tabipler Bir-
liði Baþkaný Gençay Gürsoy yaptý.
AKP�nin �zücaciye dükkanýna gir-
miþ bir fil� gibi saðlýk ve sosyal
güvenlik sistemini yýktýðýný söyle-
yen Gürsoy, saðlýk alanýnýn hýzla
ticarileþtirildiðini anlattý. Plaform
adýna basýn açýklamasýný Hava-Ýþ
ikinci baþkaný Eylem Ateþ, �Kabe-
si IMF, secdesi patron olanlarýn
saðlýk ve sosyal güvenlik haklarý-
mýzý yok etme çabasýdýr bu� dedi.
AKP hükümetinin �Nasýlsa Alla-
hýn sopasý yok ama IMF�nin sopa-
sý var� diye düþündüðünü söyle-
yen Ateþ, �Ama bizi hesaba katmý-
yorlar, çalýþan da üreten de biziz,
biz karþý çýkarsak yapamazlar�
dedi.

14 emek ve meslek
örgütü GSS�ye karþý
bir araya geldi

Türk Tabipleri Birliði�nin de a-
ralarýnda olduðu 14 emek ve mes-
lek örgütü, Sosyal Sigortalar ve
Genel Saðlýk Sigortasý Yasasý kap-
samýnda yapýlan düzenlemelere
karþý, �Saðlýðýmýzdan ve ve Gele-
ceðimizden Vazgeçmeyeceðiz�
baþlýklý toplantýda bir araya geldi. 

3 Aralýk 2007 Pazartesi günü,
Ýnþaat Mühendisleri Odasý Konfe-
rans Salonu�nda gerçekleþtirilen
toplantý, Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Ýþ ve Sosyal Gü-
venlik Hukuku Anabilim Dalý
Baþkaný Prof. Dr. Ali Güzel�in su-
numuyla baþladý. Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasa-
sý hakkýnda bilgi veren Güzel, bu

alanda yapýlan düzenlemelerin
diðer yasal düzenlemelere benze-
mediðine dikkat çekti. Güzel,
�Toplum olarak ciddi bir döne-
meçteyiz. Çünkü bu yasa toplu-
mun ve insanlarýn saðlýðýný, has-
talýðýný, emekliliðini, sakatlýðýný
özetle yaþamýný etkilemektedir�
diye konuþtu. 

Yaþama geçirilmek istenen Sos-
yal Sigortalar ve Genel Saðlýk Si-
gortasý Yasasý�nýn, �Sosyal güven-
lik ve saðlýk devletin görevi deðil-
dir. Devlet bu alandan elini çek-
melidir. Birey kendi geleceðini,
saðlýk sorumluluðunu kendi üst-
lenmelidir� anlayýþýna dayandýðý-
ný kaydeden Güzel, bu modelin a-
sýl sahibinin sosyal devlete karþý
olan Dünya Bankasý ve IMF oldu-
ðuna dikkat çekti. 

�Daha fazla prim, daha az
hak� 

Ali Güzel, yasanýn gerekçelerini
deðerlendirirken de, �Reform ge-
rekçeleri yanýlgýlara dayanmakta-
dýr. Ortaya konulan projeksiyon-
lar bilinmezlere dayanmaktadýr.
Gerçekliði ve bilimsel yaný bulun-
mamaktadýr� diye konuþtu. Yasa-
nýn, �daha fazla prim, daha az
hak� ilkesine dayandýðýný belirten
Güzel, varolan saðlýk hakkýný da-
ha geriye götürdüðünü, daha az
saðlýk hizmet sunumunu içerdiði-
ni, daha fazla yoksulluk sonucu
doðurduðunu ve asgari düzeyde
hak saðladýðýný kaydetti. Ali Gü-
zel, �Bu sosyal güvenliði piyasa
kurallarýna feda eden bir model-
dir. Bir ulusun yazgýsý, bu model-
le pazar kurallarýna terk edilecek
kadar ucuz deðildir� diyerek söz-
lerini tamamladý. 

�Baþka ülkede isyan çýkar� 
Güzel�in sunumunun ardýndan,

toplantýya katýlan ve yasaya karþý
çýkan tüm örgütlerin baþkanlarý
tek tek söz alarak, görüþlerini ak-
tardýlar. Türk Tabipleri Birliði
Merkez Konseyi Baþkaný Prof. Dr.

Gençay Gürsoy, vahþi kapitalizm
döneminin yaklaþýmýyla hareket
edildiðini söyledi. Bu düzenleme-
lerin baþka bir ülkede yaþama ge-
çirilmesi halinde orada �isyan çý-
kacaðýný� belirten Gürsoy, �Biz ta-
bii ki isyan çýkaralým demiyoruz
ama bu tablonun halka pozitif
yansýmasýnýn vebali biraz da bi-
zim üzerimizde� diye konuþtu.
Gürsoy, hekimlerin yasadan etki-
lendiðini ancak birinci derecede
zarara uðrayan kesimin vatan-
daþlar olduðunu kaydederken,
�Yoksul kesimler, halk maðdur
durumda. Biz hekimler olarak,
Türk Tabipleri Birliði olarak dört
yýldýr bu meselenin arkasýndayýz.
Bizim itirazlarýmýz karþýsýnda ba-
zý düzenlemeler yapýldý ama bun-
lar kozmetik iyileþtirmeler olarak
kaldý. Sonra öyle deðiþiklikler ge-
tirildi ki, bu kozmetik iyileþtirme-
ler bile gölgede kaldý� dedi. Gür-
soy, bu meselenin peþinde olmaya
devam edeceklerini bildirdi. 

�Anayasa Mahkemesi
gerekçeleri ile ilgisi yok�

Dr. Osman Öztürk de, yasanýn
Genel Saðlýk Sigortasý boyutuna
açýklýk getiren bir sunum yaptý.
Yasada yapýlan deðiþikliklerin A-
nayasa Mahkemesi�nin iptal kara-
rýna dayandýrýldýðýna iþaret eden
Öztürk, deðiþikliklerin Anayasa
Mahkemesi kararlarýyla ilgisi ol-
madýðýný, ancak siyasi iktidarýn
Anayasa Mahkemesinin son dere-
ce liberal yaklaþýmýndan cesaret
aldýðýný vurguladý. Deðiþikliklerin
hiçbirinin sigortalýlara yeni hak-
lar getirmediðini belirten Öztürk,
saðlýk hakkýnýn ise iyice daraltýl-
dýðýný anlattý. 

Toplantýya, ilgili emek ve mes-
lek örgütlerinin temsilcilerinin
yaný sýra CHP, DSP, DTP ve
MHP�den de milletvekilleri katýl-
dý. Toplantý, akþam saatlerinde
sona erdi.

(TTB ve ÝTO web sayfalarýndan
alýnmýþtýr)

GSS ile saðlýk hakký 
daralýyor

Hastanelerde Amerikan Saðlýk Sistemi ve GSS tartýþýlýyor

Saðlýk Politikalarý 
Komisyonu
Üniversite ve
Bakanlýk
Hastanelerinde
Michael Moore�un
Sicko Filmi üzerinden
GSS�yi tartýþýyor

ATO Saðlýk Politiklarý Komis-
yonu Aralýk Ayý baþýndan itiba-
ren Üniversite hastaneleri ve
bazý Bakanlýk hastanelerinde,
Michael Moore�un yönettiði
�Sicko� adlý filmin gösterimini
yapýyor. Odada da gösterimi
yapýlan filme hekimlerin yo-
ðun ilgisi oluyor. Moore�un fil-
mi vahþi kapitalizm içinde GSS
gibi sistemlerin halkýn saðlýk
hizmetine ulaþmasýný nasýl en-
gellediðini ortaya koyuyor.
Saðlýk Politikalarý Komisyonu,
sinema  dilinin kullanýlmasýnýn
GSS ve Saðlýkta Dönüþüm
Programý�nýn hekimlerle payla-
þýlmasýnda bir avantaj yarattý-
ðýný düþünüyor.

Genel Saðlýk Sigortasý ve
saðlýk sefaleti: �Sicko�

Ülkemizde ilk olarak yoðun bir
þekilde dermatopatoloji ile ilgile-
nen patolog ve Dermatopatoloji
Derneði�nin kurucu baþkaný da
olan Prof. Dr. Aytaç Gököz emekli

oldu. Hacettepe Üniversitesi
Konferans Salonunda Gököz için
bir emeklilik töreni düzenlendi.  

Gököz ; Ankara Kýz Lisesi�ni ve
Ankara Üniversitesi Týp Fakülte-

si�ni bitirdi. Hacettepe Üniversi-
tesi Týp Fakültesi Patoloji Anabi-
lim Dalý�nda uzmanlýk eðitimini
tamamlayýp 1977 de doçent,
1988�de profesör oldu.

Prof. Dr. Aytaç Gököz emekli oldu
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toplumsal hafýza

�Küçük çocuklarýn ve yaþlý a-
damlarýn üzerine gaz dökülerek
yakýlmýþ, insanlýk dýþý olaylar iþ-
lenmiþtir. Olaylarýn baþlangýcýnda
20 kiþiye otopsi yapabilme imkaný
bulduk. Bunlar uzun menzilli si-
lahlarla öldürülmüþ idi. Daha son-
ra gelen ceset fazlalýðýndan deðil o-
topsi kimlik tespiti bile yapmaya
imkan kalmamýþtýr. Toplu katliam
olaylarý, toplu halde ceset bulun-
masýyla doðrulanmaktadýr. Ölü sa-
yýsýnýn resmi miktarlarý aþarak iki
yüzü aþacaðýný tahmin ediyorum�.
(Dündar Saner � dönemin savcýsý)

�Hastaneye getirilen ölülerden
elli ikisini inceledim. Bunlardan üç
tanesi sopayla öldürülmüþ, diðer ö-
lüler mermilerle�boðularak öldü-
rülenlerin de olduðunu söylediler.
Yetmiþlik yaþlýlarý, üç yaþýnda be-
bekleri vurmuþlardý. Bir cehennem
aleminden geldim... Kurþun yað-
muru altýnda gidip geldim� �(Me-
te Tan � dönemin saðlýk bakaný) 

��Hüseyin ve karýsý Fatma Baz
vurularak öldürüldü. Fatma Baz�ýn
kucaðýndaki küçük çocuðu 6 aylýk
Yýlmaz da kurþunla vurularak öl-
dürüldü�� (Hatun Köse � tanýk)

��babam Ali, annem Hatice, a-
ðabeyim Hüseyin YILMAZ�a saldýr-
dýlar. Babam, anam ve aðabeyim,
�Bizi öldürmeyin� diye çok yalvar-
dýlar. Dereden kaçarak hastaneye
yetiþtim. Bir gün yattým, yaralarý-
mý sardýlar, ertesi gün hastaneden
çýkýp eve gittiðimde annemin, ba-
bamýn ve aðabeyimin cesetlerini e-
vimizin kapýsýnýn önünde gördüm.
Babamýn parmaklarýný kesmiþler-
di, kanýný da bir kazanýn içine akýt-
mýþlardý. Annemin kafasýný briket-
le parçalamýþlardý, yüzü tanýnmý-
yordu. Evimizi, eþyalarýmýzý da
yakmýþlardý. Her þey kül olmuþtu.�
(Ýsmail Yýlmaz � tanýk)

��kocasý dedi �Allah�tan korkun�.

Kocasýný çektiler öldürdüler. Ar-
dýndan kadýný öldürdüler�20 ya-
þýnda bir babayý oðluyla birlikte
öldürdüler�karýsýnýn ýrzýna geçip,
kurþuna dizdiler.daha sonra külo-
tunu çýkarýp sokaða attýlar�bal-
tayla beynini parçaladýlar��   

��karþýmýzda oturan ve gözü
görmeyen 80 yaþýndaki; yaþlý Cen-
net Çimen�in evine girdiler. Bu ka-
dýný, �gel nene, gel� diyerek ellin-
den tutup dýþarý çýkardýlar. Cennet
kadýn, gözleri görmediði ve yaþlý
olduðu için öldürülenlerden ve ya-
kýlanlardan habersizdi. Sanýklar-
dan Cuma Yalçýn ve Nuri Boða tor-
navida ile gözlerini oydular, sonra
silahla öldürdüler. Yakýnda bulu-
nan helanýn çukuruna baþ üzeri a-
týp, üzerine at arabasýný devirdiler.
Daha sonra hem bizim evi, hem di-
ðer evlerin tümünü yaktýlar��
(Maviþ Toklu � tanýk)

Adýna tornavida denilen avadan-
lýk, bu topraklarda, göz oymak i-
çin-amacý dýþýnda-,

hem de seksenlik gözü görmez
bir ninenin gözlerini oymak için de
kullanýlmýþtýr yazýk ki. Böylesi bir
vahþetin ve gaddarlýðýn þiiri nasýl
yazýlýr ey þair! Dilin tutuldu deðil
mi? Benim de; inan ki benim de
nutkum tutuldu�

Mahkeme sürecindeki klasörler
dolusu, tanýk ifadeleri, bazý sanýk-
larýn itiraflarý, kamu tanýklýðý ya-
pan bazý subay-astsubaylarýn ifa-
deleri, katliamýn vahþetini ve bo-
yutlarýný açýkça gözler önüne ser-
mektedir. 

Bu hunharlýk, Bosna�da, Filis-
tin�de, Lübnan�da veya Irak�ta de-
ðil, bir baþka yüz yýlda ya da bir
baþka ülkede deðil, ülkemizde daha
dün diyebileceðimiz bir yakýn geç-
miþte, 1978 aralýðýnda Maraþ�ta
yaþandý, vahþetin ve caniliðin akla
gelebilecek her türü sergilendi.
Yüzlerce insan öldürüldü. Binlerce
insan yaralandý. Binlerce ev ve iþ
yeri yakýlýp yýkýldý�

Maraþ ölüleri hep bir eksik kala-
cak, çünkü ana rahminde doðumu-
na bir ay kala katledilen cenin hep

peþimizden gelecek. Mahþere ka-
dar hep soluðu ensemizde olacak.
Yüzünü henüz hiç görmediðimiz
ve asla artýk hiç göremeyeceðimiz,
elleri ayaklarý nasýldýr asla artýk
hiç bilemeyeceðimiz, sesini asla ar-
týk hiç duyamayacaðýmýz, doðumu-
na bile fýrsat vermediðimiz, anne-
siyle yek vücut öldürdüðümüz;
bizden hesap soracak; elleri yaka-
mýzda olacak. Kayýtlarda hep bir
eksik olan o isimsiz; evet �o�

Taþrada, adli tabiplik görevi de
yapan, özellikle pratisyen hekim-
ler, hukukun o soðuk dilini bilirler.

Tanýk ifadeleri aslýnda öyle bire bir
yazýlmaz tutanaklara. Araya yargý-
cýn o soyut, mekanik yargý dili gi-
rer. Örneðin Maraþ katliamý benze-
ri duruþmalarda, tanýklarýn kan re-
van içindeki çýplak yüreklerinin
dili deðildir bu. Misal, katliamda
kocasý ve kardeþi de gözlerinin ö-
nünde iþkence edilerek öldürülmüþ
olan birisi, yine gözlerinin önünde
hunharca katledilen kapý komþu-
suyla ilgili, mahkemede ifade ve-
rirken, 80�lik Cennet nineden �bu
kadýn� diye söz etmez asla. ,O; o-
nun Cennet ninesidir çünkü. Çok
çok Cennet Kadýn, ama �bu kadýn�
deðil. Dedik ya, mahkeme duvarý
da hastane kapýsý gibi soðuktur ne-
de olsa. Hukukun yüzü bazen, so-
ðuk olduðu kadar �zalimdir� de. 19
Aralýk 1978�de Maraþ�ta baþlayan
ve 26 Aralýk�a kadar civar köy ve
kasabalara da yayýlarak süren;
yüzlerce insanýn öldürüldüðü, bin-
lerce insanýn yaralandýðý, binlerce
ev ve iþ yerinin yakýlýp yýkýldýðý o
gerici-faþist katliamýn sonunda,
hakkýnda dava açýlan 804 sanýðýn
yarýya yakýný daha ilk duruþmalar-
da serbest býrakýlýr. 12 Eylül faþist
darbesinin de araya girmesi ile ar-
týk iyice hukuk guguklaþýr ve
1991�de çýkarýlan yeni bir yasayla
da kalan çok az sanýk da serbest
býrakýlýr. Maraþ katliamý dosyasý
sessizce kapatýlýr. Hatta bu katlia-
mý planlayýp baþlatanlardan biri
daha sonra millet vekilliðiyle ödül-
lendirilir. Mahkeme sürecinin bir
diðer dramatik boyutu da müdahil
avukatlardan üçünün davanýn ilk
yýlý içerisinde vurularak öldürül-
mesidir. Zaten duruþmalar boyun-
ca sürekli bir linç ortamý içinde o-
lan maðdur avukatlarý, sanýklar ta-
rafýndan biteviye taciz edilip tar-
taklanmýþlardýr. Bu koþullarda söz
konusu hukukun da aslýnda bir hu-
kuksuzluk olduðunu anlamak zor
olmasa gerek. Zaten  bir askeri
darbenin koþullarýný hazýrlamak i-
çin Maraþ ve benzeri katliamlarý
tezgahlayanlar, hukuklarýný da ha-
zýrlamýþ olmalýlar. Ve tabi bu süre-
cin ayrýlmaz bir parçasý olan de-
zenformasyonu da. Daha da vahi-
mi savcýlýk soruþturmalarý ve
mahkeme kayýtlarýnýn uzun yýllar
devlet sýrrý olarak arþivlerde sak-
lanmasýdýr. Kendilerince geçmiþe
sünger çektiler çekmesine ama, þa-
irin dediði gibi: o süngeri sýktýkça
kan damlýyor...                                    

Maraþ ve benzeri katliamlarýn
dosyalarýnýn yeniden açýlmasý, yar-
gýlanmalarýn doðru dürüst yapýl-
masý, yapanýn yaptýðýnýn yanýna
kar kalmamasý ve bu tür katliam-
larýn her yönüyle aydýnlanmasý her
þeyden önce bir insanlýk görevidir.
Geçmiþteki böylesi katliamlarýn ve

cinayetlerin bütün faillerinin ada-
let önüne çýkarýlmasý, gelecekteki
muhtemel benzeri katliamlarý ön-
lemenin de en gerçekçi yolu olsa
gerek. Maraþ ve benzeri katliam-
larla kaybettiði insanlýðýný, bu top-
raklara iade etmenin bir baþka yo-
lu var mý? Geçmiþimizi Maraþ kat-
liamý ve benzeri kirlerden arýndýr-
mak aslýnda gerçek bir vatan bor-
cudur da. Unutmayalým ki geçmiþi
olmayanýn geleceði de olmaz.

Maraþ katliamý ilk deðildi, son da
olmadý. Aynýsý 1980 temmuzunun
ilk haftasý boyunca Çorum�da ya-
þandý. Bir baþka biçimde 2 temmuz
1993�te Sivas�ta tekrarlandý. Ülke-
mizde artýk bir siyaset tarzý olan,
faþist saldýrý ve katliamlar, baþta
Malatya,Sivas, Maraþ, Çorum ol-
mak üzere Anadolu�daki pek çok i-
lin nüfus yapýsýný deðiþtirdi. Ýnsan-
larýmýz doðup büyüdükleri þehirle-
rini terk etmek zorunda býrakýldý.
Örneðin, Maraþ�ta  yaþayan Alevi-
lerin %80�i, 1978 katliamýný izle-
yen birkaç yýl içinde þehri terk etti.
Bu katliamlarý tezgahlayanlar tari-
himize karþý insanlýk suçu iþledi-
ler. Adýna ister milliyetçilik ister
dincilik veya her ne denirse den-
sin, ötekine saldýrýp yakýp yýkan,
bilmelidir ki, aslýnda kendi tarihini
yýkmaktadýr. Ötekini öldüren ger-
çekte kendisini de öldürmektedir.
Serçe parmaðýmýzýn ucu bile kana-
sa bütün bedenimiz acý çeker, ru-
humuz yara alýr. Hiçbir hamaset a-
vutamaz yüreði yaralanmýþ olaný.
Hiçbir canlý türü, gezegenimize
�insansý kýmýlý�nýn verdiði zararý
vermedi.

Þehirlerin tarihlerini, en azýndan
bir yüzyýl geriye doðru, özellikle
de demografik yapý üzerinden iz-
lerseniz; o ülkenin derin sýrlarýna
da ulaþýrsýnýz; gizlenen siyasi gü-
nahlardýr bunlar; toplumsal enses-
te kadar uzanan�zaten köylerin
kasabalarýn baþýna gelmiþse böyle-
si kýyýmlar; esamisi okunmaz; ha-
ritalardan külliyen silinir gider-
ler�

1978 aralýk ayý sonrasý, Ma-
raþ�tan ayrýlmak zorunda kalanla-
rýn çoðu Avrupa�ya göç etti. Hangi
duygularla terk ettiler vatanlarýný,
oralarda nasýl tutundular �ya da
tutunamadýlar-, bunca yýl neler ya-
þadýlar, hangi sürgüne mülteciydi-
ler, hiç düþündünüz mü?

�..karlar altýnda kalmýþ çiçek-
ler�ey ertelenmiþ, ey bize býrakýl-
mýþ zaman!...�

�..sonradan öðrendi ki, kuzularýn
otladýðý yerlerde, kurtlar önceden
beklerler hep, karanlýk bakýþlarla.�
(Ingeborg Bachmann)

�Ýdeallerimiz, onlarý taþýma gü-
cünde olduðumuz sürece bizimdir-
ler.�

Maraþ � 1978
�giderken, her þeylerini 

yitirmiþlere�� 

Dr. Serdar Koç

Maraþ Maraþ (Türkü)
Maraþ maraþ�ta derler
Bu nasýl maraþ bu nasýl maraþ
Al kýzýl kan içinde can veren
kardeþ
Kardaþ kalk gidelim yoldaþ kal
gidelim
Bizim iller kýrcýllýdýr geçilmez
yollar
Çamur kurusunda gidelim bur-
dan gidelim
Ufak taþýnan bina yapýlmaz
Bir ben ölmeyinen maraþ yýkýl-
maz
Valla bir ben ölmeyinen kardaþ
maraþ yýkýlmaz
Yollar çamur kurusunda gide-
lim
Lale sümbül büyüsünde gidelim
Kardaþ gidelim ay ay

Söz-Müzik: Anonim

SIÐKESÝ
derin tarihe kulak ver dinle
cinayetlerin iniltisini�
sanki kanlý bir tekerrür: gibi-
sen de iþitiyor musun bibi?

(derinliði yüzeyinde gizli)

tarihin atlaslarýný izle
düþtükçe sayfalarý üst üste�
yapaydýr sýnýrlar: büyüdükçe-
küçülür çocukluðun uzayý!

(derinliði yüzeyinde çünkü)
Serdar Koç



Kasýmpatý 
yangýndan sonra çiçekler býraktý 
arkadaþlarý 
otelin önündeki kaldýrýma: güller, 
karanfiller. 
tam þurda toplanan insanlarýn 
acýmasýzca yaktýklarý 

kendi kardeþlerini 
onlarýn da þu ekmek kasasýný taþýyan 

adamýn elleri gibi elleri vardý 
þu kadýnýn baþörtüsü gibi ýþýklýydý 
alýnlarý 
þu çocuk gibi koþabilirlerdi 
ayaklarýyla... 
en son bir sap kasýmpatý býraktý 
bir genç kýz 

yangýn yerinde 
çaresiz merdivenle-
re oturmuþ 
yanmayý bekleyen 
metin altýok�un gözlerin-
deki dehþet 
vardý çiçekte.

Salih Bolat

�Ve birgün buluþacaðýz
ayrý yönlerden gelip� 

Yannis Ritsos
Sovyetler Birliði � ABD

eksenindeki iki kutuplu
dünyadan günümüze, siya-
set paradigmasý deðiþti. Bu
yeni dönemde dünyamýz,
tek kutupluluktan baþlaya-
rak, giderek çok kutuplu
hegemonya mücadelelerine
sahne olmaya baþladý.  

Kapitalist emperyalist sis-
temin irili ufaklý pek çok
güç odaðý küresel rantý tek-
rar ve tekrar paylaþabilmek
için amansýz bir mücadele
içindeler. Ýster batýnýn, Al-
manya, Fransa, Ýngiltere,
ABD v.b. emperyalizmi ol-
sun, ister doðunun, Rusya,
Hindistan, Çin, Japonya v.b.
emperyalizmi olsun, hiç biri
diðerinden daha masum de-
ðil. Her biri güçleri oranýn-
da bu oyunun birer parçasý.

Gezegenin çatýþma bölge-
lerinden birinde düþman o-
lan ayný iki güç odaðý, bir
baþka çatýþma noktasýnda
dost olabilmektedir.

Soðuk savaþýn iki kutuplu
güç diziliþi ve daðýlýmý yeri-
ni yeni dönemin çok boyut-
lu, çok katmanlý düþmanlýk
ve ittifak iliþkilerine býrak-
mýþtýr.   

Tabi þunu da hatýrlatalým
ki, bahse konu fillerin oyu-
nu. Oysa bizim derdimiz çi-
menlerin kurtuluþu. Bunu
hep aklýmýzda tutarak ko-
nuyu irdeleyelim.

Ülkemiz solunda emper-
yalizme karþý tavýr alýþta,
bugün için, baþlýca iki sap-
madan bahsedilebilir. Ýlki,
anti anti emperyalizm ola-
rak da adlandýrabileceði-
miz, anti emperyalist duru-
þu yavaþ yavaþ milliyetçi-
likle özdeþleþtirerek dýþla-
yan, daha çok Irak kaynaklý
olan bir anlayýþ. Ýkincisi, ül-
kemizdeki her türlü sorunu
emperyalizmle iliþkilendire-
rek, faþizmi maskeleyen ve
ilkiyle ayný kapýya çýkan fa-
þizan bir anlayýþ. Unutma-
yalým ki dünyanýn her ye-

rinde faþistler, gerektiðinde
kapitalizme ve emperyaliz-
me karþý tavýr alýyor gibi
yapmýþlar ama özünde hep
kapitalist-emperyalist siste-
min tetikçiliðini üstlenmiþ-
lerdir.    

Ülkemiz solunun farklý e-
ðilimlerinin her birinin
farklý kaygý ve hassasiyetle-
rine aynen katýlmak müm-
kün. Her birimizin kendi
doðrularýna, kuvvetle inan-
masý doðal karþýlanabilir. A-
ma, bir birimizin farklý has-
sasiyetlerine karþý da, daha
duyarlý olmamýz gerekmez
mi? Ülkemizi bugün içinde
bulunduðu sýkýntýlý durum-
dan, etnik bir iç savaþa sü-
rüklenmeden nasýl kurtara-
biliriz; asýl sorun bu. Çok
mu ýrak? Sadece etrafýmýz-
daki ülkelere dönüp bak-
mak yeter. Veyahut ta daha
dün kadar yakýn, 1970�lerin
son birkaç yýlýnda Maraþ�ta,
Malatya�da, Sivas�ta, Ço-
rum�da yaþananlara bak-
mak yeter. 

Bir hastalýðý, hasta ile be-
raber yok edebilirsiniz. Ama
olmasý gereken, hastalýðýn i-
yileþmesi ve hastanýn þifa
bulmasý deðil midir? Yoksa
hekimliðe ne gerek var.

PKK terörünün, baþta
Kürt kardeþlerimiz olmak
üzere, ülkemizi nasýl zora
soktuðu ve nerelere doðru
sürüklediði, çýplak gözle gö-
rünür bir gerçek. Ama bu-
nun yanýtý ýrkçýlýk deðil. 

Batý entelijensiyasýnýn
toplum mühendisliðinin di-
zayn ettiði þu kahrolasý si-
yaset sahnesinde bir rol çal-
mak olacaksa varlýðýmýz;
çaða tanýklýk, çaðýmýzý sor-
gulamak gibi etik deðerlerin
ve sorumluluklarýn ne öne-
mi kalýr ki? Aydýn olmaktan
öte; savaþlara karþý olmak,
hele hele ülkemizin etnik
bir iç savaþa sürüklenmesi-
ni önlemenin yollarýný ara-
mak her þeyden önce mes-
lek etiðimizin gereði deðil
mi? Bugün hangi sorun
bundan daha önemli olabi-
lir?

Bu sorunu, ýrkçýlýða pirim
vermeden, kuru gürültüye

pabuç býrakmadan, saðduyu
ve akýl yoluyla çözmek ül-
kemize ve gelecek kuþakla-
ra karþý önemli bir görevi-
mizdir de.

Mazinin anti emperyalist
geleneði bize yol göstere-
cektir. Bu konuda solun baþý
diktir. Ülkemiz devrimci
hareketinin, büyük bedeller
ödemek pahasýna bizlere bý-
raktýðý anti emperyalist
mücadele mirasý onuru-
muzdur. Henüz belleðimizi
yitirmedik.

ABD Emperyalizminin ye-
þil kuþak projelerinin arka-
sýnda mevzilenerek, bu ül-
kede 12 Eylül faþizmini tez-
gahlayanlardan, birkaç ku-
þaða kan kusturanlardan,
bu konuda öðrenecek dersi-
miz olamaz. Televizyonlar-
da kanal kanal gezerek ah-
kam kesen �zinde kuvvet�
temsilcileri eðer anti em-
peryalistliklerinde ve yurt
sevgilerinde samimi iseler
önce, Amerikanýn Türkiye
ye en büyük komplosu olan;
12 Eylül faþizmiyle ve onun
sonuçlarýyla hesaplaþsýnlar.
Halký daha fazla kandýrma-
sýnlar.

Gerek bugün karþý karþýya
olduðumuz irtica(gericilik)
belasýndan, gerek Kürt so-
rununun bugün geldiði aþa-
madan, baþta 12 Eylül fa-
þizmi olmak üzere; bu kapý-
dan geçerek iktidar olan
tüm hükümetler tek tek so-
rumludur. Amerikanýn her
istediðini yapmadýlar mý bu
güne deðin? Yýllar boyu, 6
ayda bir mecliste oylanarak
uzatýlan �çekiç güç� aymaz-
lýðýný unutabilir miyiz? Ýn-
cirlik baþta olmak üzere,
hava alanlarýmýzýn, liman-
larýmýzýn, baþta Ortadoðu
halklarý olmak üzere pek
çok mazlum halkýn katli ve
yýkýmý için, ABD askerleri-
nin kullanýmýna peþkeþ çe-
kilmesini nasýl içimize sin-
direbiliriz? Bir koyup üç al-
mýyorlar mýydý? BOP�un eþ
baþkanlýðýyla övünmüyorlar
mýydý? Irak�ýn iþgalini des-
teklememiþler miydi? Þim-
diye dek izlenen yanlýþ poli-
tikalarýn sonucu deðil midir

bugünkü durum?
Adamlar, en deðerli þeyi-

mizin askerimizin kaný ol-
duðunu söylemediler mi?

Ve hala, �Büyük Ortadoðu
Projesi� dedikleri Emperya-
list Vandallýðýn peþinden se-
ðirtmiyorlar mý hükümetle-
rimiz? Ne deðiþti? Bu ülke-
de siyasi erk mi deðiþti? Bu-
günkü sorunlarýmýzýn sebe-
bi olan bu iktidarlardan so-
runlarýn çözümünü nasýl
bekleyebiliriz? Emperyal E-
fendilerin, Ülkemizin gele-
ceðine iliþkin ne roller biç-
tiklerini, hangi kanlý provo-
kasyonlarýn hazýrlýðý içinde
olduklarýný nasýl bilebiliriz
ki? Ülkemiz egemenlerinin,
efendileri ile kapalý kapýlar
ardýndaki gizli kapaklý iliþ-
kilerinin ne kadarýndan ha-
berdarýz?

Bu ülkede sol mu býraktý-
lar. Ülke siyasetinin sol ka-
nadýný 12 Eylül faþizmi ko-
parmadý mý? Tek kanadýyla
bu ülke bundan baþka nasýl
olabilirdi ki? Ne bekleniyor-
du ki?

Hani denir ya, emperya-
listler bir ülkeyi iki þekilde
kontrol edip yönetirler. Bi-
rincisi doðrudan askeri þid-
det kullanarak. Ýkincisi ön-
ce o ülkede sorunlar çýka-
rýp, sonrada çözüyor gibi
yaparak. Adamlar bizimle
kedinin fareyle oynadýðý gi-
bi oynuyorlar. Peki biz ne
yapmalýyýz? Minik fareler
gibi, þartlý refleks labirent-
lerinde dolaþýp duracak mý-
yýz? Bu oyunlarýn bizler ne-
resindeyiz?

Ne zaman barýþýn dili güç-
lense, hemen akabinde as-
kerlerimizi hedef alan pro-
vokadif eylemler gündeme
geliyor. Ama nedense bu ey-
lemlerle ilgili kuþkulu du-
rumlarýn ve soru iþaretleri-
nin, oluþan infial ortamýn-
dan dolayý, üzerine gidile-
miyor. Sürekli bir infial ha-
linden çýkabilsek de konu-
þabilsek, sanki bir yol ala-
caðýz gibi. Sanki bazý konu-
larýn konuþulmasýna engel
olmak amaçlanýyormuþ gi-
bi�Örneðin Eþref Bitlis Pa-
þa�nýn öldürülmesinde bile,

olayýn üzerine gidilememesi
ve en yetkin kiþilerin �derin�
suskunluðu, kaygý uyandý-
racak nitelikte deðil midir?

Unutmayalým ki, barýþýn
dilinin güçlenmesinden ra-
hatsýz olanlar, infial orta-
mýndan beslenenlerdir. Pro-
vokasyon tam da bu nokta-
da baþlamýyor mu?

Bugün gelinen noktada,
bu ülkenin hiçbir kurumu-
nu ortak sorumluluðun dý-
þýnda tutamayýz. Hiçbirisi
sütten çýkmýþ ak kaþýk de-
ðil.

Gelecek umutlarý ellerin-
den alýnmýþ, sokaklardaki
milyonlarca genci, ýrkçýlara
ve gericilere mi býrakalým?
Zaten egemenlerin istediði
de bu deðil mi? Ýnsanýmýzý
bir süre de savaþ çýðýrtkan-
lýðýyla oyalamak istiyorlar.
Bu oyunu nasýl bozabiliriz?

Sorunlarý doðru tarifleye-
bilirsek çözümlere ulaþma-
mýzda o ölçüde kolaylaþýr.
Önce Kürt�üyle Türk�üyle,
var olan siyaseti sorgula-
malýyýz.Yarýn çok geç olma-
dan, hemen þimdi. PKK te-
rörünün çanak tuttuðu pro-
vokasyon ortamýnýn hangi
mecralara doðru yol aldýðý-
ný en baþta Kürt arkadaþlar
görmeliler ve tavýr almalý-
lar. Bu ülke, þehit cenazele-
rini daha ne kadar taþýyabi-
lir? Yangýn bir kez çýkmaya
görsün, kurunun yanýnda
yaþta yanar. PKK terörünün
yanlýþlýðý, bir baþka terörü
haklý kýlmaz. Linç kültürü-
ne bu ülkede fýrsat verme-
meliyiz. Bu ülkenin baþýna
gelebilecek en büyük fela-
ket etnik bir iç çatýþmadýr.

Kendi iç ortamýmýzda bile
bazý arkadaþlarýmýz, farklý
görüþler olmasýný bir zaaf
gibi algýlama eðilimindeler.
Oysa asýl, bu ülkede bir gün
herkesin ayný siyasi dili ko-
nuþuyor olmasý ihtimalin-
den korkmalýyýz. O zaman,
egemen düþünce dýþýnda
herkes susturulmuþ demek-
tir. Oysa bu coðrafyanýn
geçmiþ kültürü, masalsý bir
ebruyu andýrýr. Ve o rüya
bitmiþ demektir. Oysa bizler
o çok renkli insanlýk rüyasý-

ný; ütopyalarýmýzý, hayalle-
rimizi, özlemlerimizi sürdü-
rebildiðimiz sürece insan o-
larak kalabiliriz. 

Fikirler türlü çeþit de ol-
sa, aklýn yolu birdir. Birbiri-
mizi dinleyerek, birbirimize
sabýr göstererek bir çýkýþ
yolu bulacaðýmýza inanýyo-
rum.

Bir adý da kavimler kapýsý
olan, farklý kültürlerin ke-
nar kenara geldiði bu coð-
rafyanýn, hor görüye deðil,
saðaltýcý bir hoþgörü iklimi-
ne ihtiyacý var.

Bu ülke ýrkçýlýðýn ve geri-
ciliðin kýskacýndan kurtul-
malýdýr. Böylesi bir daral-
maya mahkum deðildir. Bu
ülkenin sola her zamankin-
den fazla ihtiyacý var. Sol-
dan bir çýkýþ hala mümkün-
dür. Böyle bir çabaya deð-
mez mi?

Baðýmsýzlýk, Demokrasi,
Sosyalizm ekseninde ilerle-
yen; emek-sermaye çeliþki-
sini ve emekten yana tavrý-
ný merkeze alan, bir dev-
rimci siyasi hat oluþturma-
lýyýz.Görünür gelecekte,
baþka da bir çýkýþýmýz yok.

Geçmiþ dönemde belki,
mevzi savaþlar ve zaferler
mümkündü. Ama bugün
dünden daha fazla, küresel
emek dayanýþmasýna ihtiya-
cýmýz var. Irkçý � þoven söy-
lemlerle, fukaralýktan baþka
bir yere varýlamaz.

Baþkalarýnýn �yanlýþlarý-
nýn� da, kendi doðrularý ola-
bileceðini kabul etmeliyiz.
Ortak bir uzlaþý diline ve
kültürüne ihtiyacýmýz var.
Her birimiz, kendi doðrula-
rýmýzdan esnememiz gerek-
tiðinin farkýnda olmalýyýz.
Her birimiz nerde ne kadar
esneyebileceðimizin de bi-
lincinde olmalýyýz. Birbiri-
mize karþý; �//donmuþ i-
nançlarýnýn tutsaðý/ donmuþ
inançlarýnýn zalimi/ bin yýl
öncesiyle ilkel/ bin yýl önce-
siyle zulüm//� kesilmemeli-
yiz.

Ortak bir uzlaþý dili geliþ-
tirebiliriz, geliþtirmeliyiz,,,

��Ýdeallerimiz, ancak, onlarý
taþýma gücünde olduðumuz
sürece bizimdirler.��

16 Hekim Postasý   Ocak 2008

Uzlaþý arayýþý
Dr. Serdar Koç

Türk Tabipleri Birliði�nin
2 Temmuz 1993�te Sivas�ta
Madýmak Yangýnýnda yitir-
diðimiz Þair, Doktor Behçet
Aysan ve 36 insanýmýzýn a-
nýsýna düzenlenen ödülün
bu yýl onüçüncüsü verildi.

Arif Damar, Emin Özde-
mir, Ahmet Telli, Ali Cengiz-
kan, Doðan Hýzlan, Cevat
Çapan ile Ataol Behramoð-
lu�ndan oluþan seçici kuru-
lun deðerlendirmesi sonu-
cunda ödülün �Kanýt� adlý
kitabýyla Bolat�a verilmesi
uygun görüldü.

Ankara�nýn þair, sanatçý ve
sanat severlerini buluþturan
ödül töreni, 13 Aralýk Per-

þembe günü Çankaya Bele-
diyesi Çaðdaþ Sanatlar Mer-
kezi�nde gerçekleþtirildi.

Dr. Serdar Koç

20 Aralýk 1989 /Behçet Aysan, Ali Püsküllüoðlu, Ahmet Say, Cahit Külebi

2 Temmuz 1993 Sivas 
Fotoðraf: Gülnaz Çolak

Behçet Safa Aysan�ýn kýsa
özgeçmiþi

1949 yýlýnda Ankara�da doðdu.
Selimiye Askeri Ortaokulu ve Ku-
leli Askeri Lisesi�nde okudu.

1968�de Ankara Týp Fakültesi�ne as-
keri öðrenci olarak girdi.

12 Mart döneminden sonra poli-
tik nedenlerle ara vermek zorunda
kaldýðý týp öðrenimi sýrasýnda çeþitli

iþlerde çalýþtý. Mezun olduktan sonra
Ýzmit�e atandý. Ankara�da psikiyatri
ihtisasý yaptý. SSK Yeniþehir Dispanse-
ri�nde doktor olarak çalýþmaktaydý.

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas�ta
Madýmak Oteli�nde yakýlarak öldürü-
len 35 kiþiyle birlikte can verdi. Ölü-
münden sonra Türk Tabipleri Birliði
tarafýndan adýna þiir ödülü verilmeye
baþlandý.

Behçet Aysan Þiir Ödülü, Salih Bolat�ýn
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