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Sağlık politikalarıGüncel GüncelGüncel

ATO’da seçim zamanı 
ATO Genel Kurulu 7 Nisan 2018
Cumartesi günü  AÜTF İbni
Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel
Konferans Salonunda yapılacak.
8 Nisan 2018 Pazar günü 
AÜTF Morfoloji Binasının
kafeteryasında hekimler
yaptıkları seçimle 
yeni yönetimi
belirleyecek. 8-9 ))

Sağlık sektöründe
tekelleşme eğilimi:
2017 yılında satın
almalar
Özel sektörün sağlık ve sosyal
hizmetler alanında payını
artırması için 2000’li yıllarda
başlayan hukuki ve teknik
düzenlemeler satın alma ve
birleşmeler olarak 
somutlaşıyor. 10 ))

ATO hukuki mücadele
başlattı 
ATO, resmi açıklamalara göre
2018 yılında açılacak olan
Bilkent Şehir Hastanesi ile 2019
yılında açılacak olan Etlik Şehir
Hastanesi’nin sağlık hizmetine,
kent yapısına, kamu maliyesine
vereceği zararlara karşı
yürüttüğü mücadeleyi hukuki
zemine taşıdı.  11 ))

Dr. Onur Hamzaoğlu
serbest bırakılsın
Çevre kirliliğinin anne ve
bebeklerin sağlığı 
üzerindeki etkileri konusunda
yaptığı çalışmalarla 
tanınan, 
Halk Sağlığı Uzmanı 
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu
Ankara’da çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı. 12 ))

Kirli hava
soluyoruz
Mevsim normallerinin
üstünde seyreden sıcaklığa
rağmen Ankaralılar
kış ayları boyunca yine kirli
hava soludu.
Hava kirliliği sınır değerleri
Aralık ayında 132,
Ocak ayında 84 ve Şubat ayında
75 kez aşıldı. 13 ))

Güncel

Ankara Tabip Odası’nın artık
gelenekselleşen 14 Mart Tıp Bayramı
etkinlikleri bu yıl yine dopdolu. 
10-25 Mart tarihleri arasında süren
etkinlikler içinde dinletiler, tiyatro
oyunu, paneller, söyleşiler 
yer alıyor. 15-16 ))

ATO, 
14 Mart’a 
hazır

Hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik
artan şiddet Ankara Tabip Odası’nın
Beyaz Kod Biriminden aldığı verilerle
gün gün ortaya çıkıyor. 6 ))

Taleplerimiz acil!
14 Mart Tıp Bayramı öncesinde sağlık meslek örgütleri, sağlık emekçilerinin
taleplerini açıkladı. Artık vaat dinlemek istemeyen sağlık emekçileri, yıllardır
müjdesi verilen ancak bir türlü yerine getirilmeyen taleplerinin hayata geçirilmesini
istediler. 7 ))

Sağlık çalışanlarının ücretleri ve emeklilik aylıkları
insanca yaşamaya izin verecek şekilde düzenlenmeli...

Sağlıkta şiddet yasa tasarısı yasalaşmalı...

Yıpranıyoruz, hakkımızı istiyoruz… Fiili hizmet zammı
yasa değişikliği önerisi bekletilmeden yasalaşmalı…

1

2

3

4Sağlık ve sosyal hizmetler alanında güvenlik
soruşturmaları kaldırılmalı…

TTB, iyi
hekimlik
değerlerinden
taviz vermiyor!

Savaş bir halk sağlığı sorunudur mesajı
veren basın açıklamasının ardından

TTB Merkez Konseyi üyelerinin
gözaltına alınması ve TTB’yi karalama
çalışmaları başlatılmasına  karşın yurt

içi ve yurt dışından hekim örgütleri, 
siyasi parti temsilcileri, 

sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar
verdikleri destekle iyi hekimlik

değerlerinin yanında durduklarını
gösterdiler. 4-5 ))

6 ayda 7 bin 424
şiddet vakası
yaşandı

Sabrımız kalmadı...

14 Mart taleplerimiz
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Hastaneler
gelir sağlasın
diye hastaların
gereksiz
ameliyat, tetkik
ve görüntüleme
hizmetlerine
maruz
kalmalarını
doğru
bulmadıkları
için…

İktidarın en
büyük gelir
kaynaklarından
biri olan sağlık
alanında
yaptıkları
yanlışları
gösterdikleri
için...

İktidarların
değil halkın
doktorları
oldukları için…

Performans
sistemi
yüzünden
hasta
muayene
sürelerinin 20
dakikadan 5
dakikaya
düşmesine ses
çıkardıkları
için…

Tam Gün Yasası
ile nitelikli
öğretim
üyelerinin
üniversite
hastanelerinden
koparılmasına
itiraz ettikleri
için…

Sağlık alanının taşeronlaşmasının yarattığı sonuçları
gösterdikleri için...

Herkes için eşit,
nitelikli, erişilebilir,

ücretsiz sağlık hizmeti
istedikleri için…

Sağlığımız
ve 
yaşam
hakkımız
için…

TTB’nin
yanındayız!

Otelcilik özelliğiyle
öne çıkarılan Şehir
Hastanelerine
halkın tatil yapmaya
değil sağlık hizmeti
almaya gideceğini,
bu hastanelerde
nitelikli sağlık
hizmeti
verilemeyeceğini
söyledikleri için…

Hacamat, sülük, larva
tedavisi gibi bilimsel
olmayan yöntemlerle
umut tacirliği yapılmasına
karşı durdukları için…

TTB’yi susturup
yanlışlarını doğru

kabul etmemizi
istedikleri için…

Katkı katılım ve muayene ücreti adı
altında hastaların cebinden her defasında

para çıkmasın dedikleri için…

DUYURULUR…
Türk Tabipleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu üyesi 11 hekim 

“Savaş bir halk sağlığı sorunudur” 
dedikleri için 30 Ocak günü sabah evlerine yapılan baskınla gözaltına alındılar. 

Hekimler ve meslek örgütü Türk Tabipleri Birliğine yönelik  yürütülen karalama kampanyasının  sebebi  elbette sadece bu
basın açıklaması değil. Sebepleri çok işte bazıları:

Hekimler ve sağlık emekçileri şiddete
uğramasın diye mücadele ettikleri için…



12 Eylül 1980 tarihinde saat beş su-
larında telefonumuz çalmıştı. O za-
manlar telefonların sesi hep aynıydı,
televizyonunsa henüz siyah beyaz ol-
duğu yıllardı. TRT Erzurum Bölge Rad-
yosu’na acilen çağrılmaktaydık. Gece
yarısı albayın biri gelmiş, vatan ve mil-
letin bütünlüğünü sağlamak için yöne-
time el koyduklarını bildirmişti. O va-
kitler darbe yapmak pek kolaydı. TRT’ye
ait dört radyo istasyonunu ele geçirmek
yeterliydi. Saat sekizden itibaren Yurttan
Sesler Korosu’nun saz ve solistleri içti-
maya hazır bir haldeydi. O yıllarda
Suat Işıklı şefliğinde Türk Halk Müziği
icrası yapan koronun sunuculuğunu
kimi zaman Mesut Mertcan, kimi zaman
Gülgün Feyman yapardı. Sabah yayın
kuşağı THM Erzurum Bölge Radyosu
Yurttan Sesler Korosu’nun kahramanlık
türküleri ve koçaklamalarıyla başladı.
Bizler de darbecilere ezgilerle katkı
sağlamıştık. Yine de şahlanıyor kol ba-
şının kır atı marşıyla başlayan seri,
Köroğlu türküleriyle sürmüş ve Vardar
Ovası’yla bitmişti. On sekiz yaşımızın
öz eleştirisini veriyoruz. Darbeye böyle
bir iştirakımız vardır. 

Darbenin yapıldığı Eylül ayının so-
nunda da tıp fakültesinde eğitime baş-
ladım. Tıbbiye hocaları bizlere insan
sevgisini, insanın yaşamının kutsallığını,
halk sağlığını korumanın öncelikli sağlık
hizmeti olduğunu, hastalara tebessümlü
ve iyi hekimlik değerleri içerisinde yak-
laşımı öğrettiler. Altı yıl boyunca Tür-
kiye’de hemen her şey değişime uğradı,
tabiplerin başına gelmedik iş kalmadı.
Fakülteye başlarken devletle bir söz-
leşmemiz yoktu, lakin mecburi hizmet
konuldu. Doktorların Anayasadan kay-
naklanan temel hakları olan seyahat
ve ikamet özgürlükleri yok edilmişti.
Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren
“Mecburi hizmete gelen doktorları ağaca
bağlayın, kaçmasınlar” bile demişti. Bir
sağdan bir soldan idamlara Kenan Ev-
ren’in "Hainleri asmayıp da besleyecek
miyiz?" sözleri damgasını vuruyordu.
İşkence ve insan hakları ihlalleri sü-
rerken, akademilerin değerli öğretim
üyeleri de 1402 sayılı kanuna dayanı-
larak üniversitelerden atılmıştı. Bu
baskı ve zulüm ortamında semiren iki
yapı oldu, neo-liberal politikaların zen-
ginleştirdiği bir avuç yandaş ve ‘’Rabıta’’
sermayesinin beslemesi proislamist ya-
pılar. Bugünün egemenlerinin serpilip
büyüdüğü ortam buydu.

Zaman değişti, ancak kafalar değiş-
medi. Aksine karşı devrim sürecinde
geldiğimiz nokta bu oldu. Birileri Türk
Tabipleri Birliği’ni TRT Yurttan Sesler
Korosuyla karıştırıyor. Türk Tabipleri

Birliği’nin on bir merkez konsey üyesi,
her biri iyi hekimlik değerlerinin savu-
nucusu meslektaşlarımız, hocalarımız
bir sabah vakti göz altına alındı. Nedeni
‘’Savaş bir halk sağlığı sorunudur’’ içe-
rikli barış dilekleri içeren bildirileriydi.
Türk Tabipleri Birliği’nin barışa ilişkin
bildirisinde Suriye ve Afrin’e ait bir tek
kelime yoktu. Bu bildirinin içeriğini
bile okumaktan ve anlamaktan aciz çı-
karcı bir şebeke, algı yönetimi içerisinde,
aslen hedeflerine yönelik çıkarları için,
iki yıldır planladıkları ve o zaman için
buzluğa kaldırdıkları planları harekete
geçirdiler. 

Her mesleğin kendine ait bir dili,
söylemi, retoriği vardır. Bir asker savaş
üzerine, strateji ve taktikleri üzerine
farklı konuşabilir. Bir siyasetçi gün
içinde kendiyle çelişen 3 farklı söylem
verebilir. Bugün Esad olan yarın Esed
olabilir. Aile boyu çekilen mutluluk re-
simleri sonra düşmanlık resimlerine
dönüşebilir. Dün açılım ve barış, bugün
kapanım ve savaşa dönüşebilir bir si-
yasetçinin, iktidar sahiplerinin dilinde.
Tarihte yazılı kayıtlarda ilk tıp doktoru
Firavun Zoser döneminde günümüzden
4700 yıl önce yaşayan İmhotep’tir. İs-
minin manası ‘’Barışla gelen’’dir. Bilinen
tüm tıp tarihi boyunca hekimler daima
insandan, yaşamdan ve barıştan yana
olmuşlardır. Bu çağrıları sadece krallara,
sultanlara, devletlere olmamıştır, silahlı
terör örgütlerine karşı da aynı tutumu
almışlardır. Savaştan, işkenceden, in-
sanlara kötü muameleden sorumlu tek
tük kötü örnek olsa da, bu isimler tıp
tarihinde ne anılır olmuştur, ne de mes-
lek erbabı olarak kabul edilmiştir. Tıp
doktorlarının mezuniyetlerinde ettikleri
yeminin siyasetçiler tarafından iyi an-
laşılamadığı kanaatindeyim.

AKP’nin parti devlet anlayışı hem
yerli ve millilikten bahsetmekte, hem
de Türk Tabipleri Birliği’nin ‘’Türk’’ is-
minden ve uluslararası saygınlığından
ve de gücünden rahatsız olmaktadır.
Bu yaman bir çelişkidir. Hükümet uzun
yıllardır bankaların, başkaca kurumların
başındaki Türkiye, TC ve Türk kelime-
lerini çıkarmakta. Kafalarındaki ümmet
olgusu, yurttaşların anladıkları millet
ve halk olgularından farklıdır. Kendi-
lerince ümmeti toplum olarak anladık-
ları yolunda bir söylem verilse de, on-
ların ümmetten anladıkları Sünni Müs-
lüman topluluklardır. AKP’nin ‘’Türk’’
isminden rahatsızlığı yeni değildir. 

Dünyanın bütün ülkelerinde tıp dok-
torlarının meslek örgütleri o ülkenin
ismiyle yapılanmıştır. Japon Tabipler
Birliği, Amerikan Tabipler Birliği, İsrail
Tabipler Birliği …vb gibi. Bu birliklerin

listesi Dünya Tabipler Birliği website-
sinde, https://www.wma.net/who-we-
are/members/members-list-printable/
adresinde topluca görülebilir. İstisnası
yoktur. İsrail’de Filistinlilerin haklarını
korumaya çalışan ve halk sağlığı için
iyi hekimlik değerlerini koruyan he-
kimlere dahi bu denli faşizan bir baskı
kurulmaya çalışılmamıştır.

Bu konudaki değişiklikleri Bakanlar
Kurulu KHK’sıyla yapmaya çalışmala-
rıysa Anayasaya aykırıdır. Bu konuda
hukuki mücadeleyi yürüteceğiz. Dünya
5’ten büyüktür ve Türkiye de 28’den
büyüktür. Bu tartışmalar saçma ve
mantık dışıdır.

Yıllardır Sayıştay denetimlerini bile
yok etmiş, kamu kaynaklarının kulla-
nımlarında şeffaflığı yok etmiş, “stra-
tejik” veya “ticari sır” terimlerinin ef-
sununa sığınmış bu yapılanma her
hangi bir kamu kurumunun, meslek
örgütünün, sendikanın, STK’nın eleşti-
risine dahi katlanmak istemiyor. Yani
biz yağma ve talan peşinde olacağız,
servet transferi yapacağız, sizler de
bunu görmeyecek, yazmayacak bizleri
eleştirmeyeceksiniz denmektedir. TTB
Şehir Hastaneleriyle ve diğer yanlış
sağlık politikalarıyla ilgili on milyarlarca
dolarlık vurgunu deşifre etti. Sağlık
alanındaki yağma ve talanın boyutlarını
ortaya koydu. Aynı şekilde TMMOB da
enerji, çevre, kentleşme, şehir plancılığı,
madencilik gibi alanlardaki yolsuzluk-
ları, yanlış politikaları dile getirdi. Ya-
pılmaya çalışılanların perde arkası bu-
dur. Sömürücü, asalak bir oligarşi emek,
demokrasi ve barış söylemini işitmek
istemiyor. Onların işitmek istedikleri
paranın sayılırken çıkardığı hışırtıdır,
istedikleri mutlak güçtür.

TTB’ye karşı yapılmaya çalışılan sal-
dırılara karşı Tabip Odaları topyekun
birlik halindedir. Bir ayrışma yoktur.
Düşünce farklılıkları sadece savaş ve
barıştan ne anlaşıldığı konusudur, bu
da düşünce özgürlükleri içerisinde ola-
ğan bir durumdur. Bu konuda farklı
düşünen meslektaşlarımızın düşünce-
lerine de saygı duyarız. Bizim saygı
duyamayacağımız söylem türü, tek
adamcı, teokratik, monarşik sistemlerde
görebileceğimiz tehditkar ve halk ara-
sında nefret ve kin uyandıran, birleştirici
değil ayrıştırıcı olan söylemlerdir.

6023 sayılı yasa TBMM’de onanmış-
tır. Getirip mecliste tartışıp, kanunu
değiştirebilirler. Biz Türk Tabipler Birliği
ve üyeleri olarak, şunu hatırlatırız: Bu
Cumhuriyetin kurulmasında Harbiye,
Mülkiye ve Tıbbiye harç koymuştur.
Tıbbiyeli olarak görevimiz ve tarihi so-
rumluluğumuz Atatürk’ün kurduğu
Cumhuriyeti ilelebet muhafaza etmektir.
İstedikleri kadar algı yönetimi yapabi-
lirler, basın dünyasını, finans dünyasını
ve toplumun her alanını kuşatabilirler,
biz gerçekleri ve mesleğimizin gerek-
tirdiğini söylemekten korkmayız. Bizler
Türk Tabipleri olarak her daim halkın
sağlığı için halkın yanında oluruz.

Dr. Vedat Bulut ATO Yönetim Kurulu Başkanı
vbulut@vedatbulut.com

Türk Tabipleri Birliği
Yurttan Sesler Korosu

ato’dan

TTB Merkez Konseyi üyelerinin göz-
altına alınmasıyla birlikte, Diyarbakır
Merkez Bankasında işyeri hekimi olarak
çalışan Dr. Şeyhmus Gökalp’in sözleşmesi
feshedildi. Adana Valiliği de Seyhan 132
No’lu Aile Hekimliği Biriminde aile hekimi
olarak görev yapan Dr. Dursun Yaşar
Ulutaş’ın sözleşmesini, gözaltına alındığı
ve görevi başında bulunmasında sakınca
görüldüğü gerekçesiyle 2 ay süreyle
askıya aldı. Aynı şekilde İstanbul Üni-
versitesi Rektörlüğü de Dr. Raşit Tükel
ile Dr. Taner Gören’i  3 ay süreyle görev-
den uzaklaştırdı. Savcılık tarafından  ser-
best bırakılmalarından sonra Dr. Tükel
ile Dr. Gören hakkındaki görevden uzak-
laştırma kararı kaldırıldı ancak aynı
süreç  Dr. Ulutaş ile Dr. Gökalp için
geçerli olmadı.

Dr. Ulutaş ile Dr. Gökalp’in hukuksuz
bir şekilde görevden alınmalarına karşın
Türk Tabipleri Birliği (TTB)  bir açıklama
yaptı. Açıklamada “Arkadaşlarımızın mes-
lek icrasından alıkonulması için hiçbir
hukuksal ve haklı neden yoktur. Burada
asıl sakıncalı durum; en temelde koru-
yucu ve tedavi edici birinci basamak
sağlık hizmeti sunan iki hekimin, çalışma
ortamlarından uzaklaştırılarak sağlık
hizmeti vermelerinin engellenmesi, yıl-
lardır takip ettikleri hastaları ile bağla-
rının koparılmasıdır. Yetkililer tarafından
bu hatalı işlemler geri alınmalı, meslek-
taşlarımızın Anayasal hakları ile toplu-
mun sağlık hakkı gözetilerek her iki mes-
lektaşımız bir an önce görevlerine baş-
latılmalıdır.” ifadelerine yer verildi. 

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü
Tümer de hala göreve iade edilmeyen
Dr. Dursun Yaşar Ulutaş’ın durumunu
Meclis’e taşıdı. TTB’nin 11 konsey üye-
sinden sadece Dr. Dursun Yaşar Ulutaş’ın
görevden uzaklaştırıldığını ve halâ göreve
iade edilmediğini vurguladı. Merkez Kon-
seyi Üyelerinin serbest bırakıldığını ha-
tırlatan Tümer, Dr. Ulutaş’ın iadesini
talep etti.

Merkez
Konseyi
Üyeleri
işlerine
iade
edilsin!
Serbest bırakılmalarına
rağmen görevlerine iade
edilmeyen TTB Merkez
Konseyi üyeleri Dr. Dursun
Yaşar Ulutaş ile Dr. Şeyhmus
Gökalp mücadeleyi
sürdürüyor. 

Hekim Postası



#TTBninYanındayız

İlk günden bu yana TTB süreci
nasıl gelişti?
Savaş bir halk sağlığı sorunudur mesajı veren basın açıklamasının ardından TTB Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına
alınması ve TTB’yi sindirme çalışmalarının yanında TTB’ye verilen desteğin gün gün kronolojisi: 

24 Ocak 2018 : 
Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Merkez Konseyi kamuoyuna
bir açıklama yaptı. Açıkla-
mada: “Savaş, doğada ve in-
sanda tahribat yapan, top-
lumsal yaşamı tehdit eden,
insan eliyle yaratılan bir halk
sağlığı sorunudur. Her çatış-
ma, her savaş; fiziksel, ruh-
sal, sosyal ve çevresel sağlık
açısından onarılmaz sorun-
lara yol açarak büyük bir in-
sani dramı da beraberinde
getirir. Yaşatmaya ant içmiş
bir mesleğin mensupları ola-
rak, yaşamı savunmanın, ba-
rış iklimine sahip çıkmanın
birincil görevimiz olduğunu
aklımızdan çıkarmıyoruz. Sa-
vaşla baş etmenin yolu, adil,
demokratik, eşitlikçi, özgür
ve barışçıl bir yaşam kurmak
ve bunu sürekli kılmaktır.
Savaşa hayır, barış hemen
şimdi! ifadelerine yer verildi.” 

26 Ocak 2018: 
Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan partisinin il
başkanları toplantısında bu
açıklamayı sert sözlerle eleş-
tirdi. Çeşitli medya grupları
da açıklamada olmayan ifa-
deler kullanarak TTB’yi zan
altında bırakma girişiminde
bulundu. 

29 Ocak 2018: 
Ankara Cumhuriyet Baş-

savcılığı tarafından TTB Mer-
kez Konseyi üyeleri hakkında
soruşturma başlatıldı. 

29 Ocak 2018:
TTB avukatları tarafından

Ankara Cumhuriyet Başsav-
cılığı ile görüşme yapılarak,
Savcılığın talebi halinde Mer-
kez Konseyi üyelerinin isten-
diği zaman ifade için gelebi-
lecekleri, talep edilen belge
ve bilgileri savcılığa verebi-
lecekleri bildirildi. 

30 Ocak 2018: 
06.30: TTB Merkez Konseyi üyesi 11 hekim sabah saat 06.30’da evlerine

yapılan baskınla gözaltına alındı. Aynı saatlerde polisler bina görevlisi ile
birlikte çilingirle açarak TTB binasına girip henüz avukatlar gelmeden arama
yapmaya başladı. TTB avukatları aramaya daha sonra nezaret edebildiler. 

07.30: TTB binasına gelen çok sayıda TTB/oda yöneticisi ve milletvekili
ısrarla talep etmelerine rağmen içeri alınmadılar. Hekim ve destek amaçlı
kurumsal ziyaretler sürekli arttı. 09.30, 11.00 ve aramanın bitmesiyle saat
14.00’de bina önünde 3 ayrı basına ve kamuoyuna açıklama yapıldı. 

14.00: Sabah 06.30’da başlayan gözaltı işlemi saat 14.00 civarında 11 Merkez
Konseyi üyesi için tamamlandı, Ankara dışında ikamet eden 7 üyenin Ankara’ya
getirileceği öğrenildi. Aynı saatlerde binada yapılan arama sona erdi.  Aramanın
sonlandırılmasıyla, saat 14.00’ü takiben bina önünde bekleyen çok sayıda hekim
ve dayanışma amacıyla gelen kurum temsilcileri içeri girdiler. 

30 Ocak 2018: 
Türk Tabipleri Birliğine
uluslararası hekim
örgütlerinden destek
mesajları yağdı

Dünya Tabipler Birliği (WMA)
Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöne-
ticilerinin gözaltına alınmalarına
ilişkin derin kaygılarını belirten bir
açıklama yaptı. Açıklamada ‘WMA,
Türk meslektaşlarımızın savaşın
bir halk sağlığı sorunu olduğu yö-
nünde kamuoyuna yaptıkları açık-
lamayı tam olarak desteklemektedir.
Doktorların ve ulusal tabip kuru-
luşlarının savaşın ve silahlı çatış-
maların yol açacağı insani sonuçlar
konusunda hükümetleri uyarma
görevi WMA’nın açık politikasının
bir parçasıdır.” ifadelerine yer ve-
rildi. 

Avrupa Hekimler Daimi Komitesi
(CPME) tarafından  yapılan basın
açıklamasında da TTB yöneticile-
rinin gözaltına alınması, fiziksel
şiddet tehditleri ve TTB hakkında
suç duyurusunda bulunulması kı-
nandı. Savaşın bir halk sağlığı so-
runu olduğu yönünde kamuoyuna
açıklamada bulunan Avrupalı he-
kimler, Türkiyeli meslektaşlarına
tam destek verdi. TTB’nin insan
haklarını ve barışı destekleme gibi
bir görevi bulunduğu konusunda
dünya tıp camiasıyla aynı görüşü
paylaştıklarını belirten CPME; son
gözaltı işlemleri ve suç duyurusun-
dan büyük kaygı duyduklarını kay-
detti. CPME, Dünya Tabipler Birliği
ile birlikte, Türk makamlarına TTB
yöneticilerinin derhal serbest bıra-
kılması ve sindirme kampanyasına
son verilmesi çağrısında bulundu. 

* İstanbul Üniversitesi Rektör-
lüğü tarafından TTB Merkez Kon-
seyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel
ve Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr.
Taner Gören, İstanbul Üniversite-
si’ndeki görevinden 3 aylığına uzak-
laştırıldı.

*TTB Merkez Konseyi üyelerin-
den  Dr. Şeyhmus Gökalp’in Diyar-
bakır Merkez Bankası’ndaki işine
son verildi. 

* Adana Seyhan 132 No’lu Aile
Hekimliği Biriminde aile hekimi
olarak görev yapan TTB Merkez
Konseyi Üyesi  Dr. Dursun Yaşar
Ulutaş’ın sözleşmesi askıya alındı. 



31 Ocak 2018:  
Gözaltılar British Medical Jo-

urnal’a (BMJ) konu oldu.  Dergide,
Julian Sheather imzasıyla yer alan
yazıda, hekim birliğinin silahlı ça-
tışmanın halk sağlığı açısından do-
ğuracağı sonuçlara dikkat çekme-
sinin hiçbir biçimde suç olarak
görünmediği, buna karşın Türki-
ye’de durumun farklı olduğu be-
lirtilerek, “Türkiye kendi hekim-
lerine saldırıyor” denildi. Yazıda,
dünya hekimlerinin konuya tepkili
olduğu, çeşit ülkelerin tabip bir-
liklerinden ve önde gelen dünya
sağlık örgütlerinden Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a mek-
tup gönderildiği, Dünya Tabipler
Birliği’nin süreci yakından takip
ettiği belirtildi. 

03 Şubat 2018:   
Gözaltına alınan TTB Merkez

Konseyi İkinci Başkanı Prof. Dr.
Sinan Adıyaman ve Merkez Konseyi
üyeleri Dr. Şeyhmus Gökalp ile Dr.
Ayfer Horasan Savcılık görüşme-
sinin ardından adli kontrol kaydıyla
serbest bırakıldılar. Serbest bıra-
kılmalarının ardından avukatları
ve aileleriyle beraber TTB’ye gelen
Adıyaman, Gökalp ve Horasan, bu-
rada gözaltı sürecinden beri
TTB’nin yanında olan milletvekil-
leri, sendika, meslek ve sivil toplum
örgütü temsilcileri, hekimler ve
sağlık çalışanları tarafından çi-
çeklerle karşılandı. Yapılan açık-
lamada konuşan Prof. Dr. Sinan
Adıyaman, bu süreçte TTB’nin ya-
nında olan ve destek veren tüm
kurum, kuruluş ve kişilere teşek-
kür etti. Adıyaman şöyle konuştu:
“Biz hekimlik görevimizi yaptık.
Bundan sonra da hekimlik görevi-
mizi yapmaya devam edeceğiz.
Her zaman ve her zaman yaşam-
dan yana olacağız.”

01 Şubat 2018:
TTB Etik Kurulu, Merkez Kon-

seyin açıklamasının mesleki de-
ğerlerin getirdiği yükümlülükler
çerçevesinde haklı ve meşru ol-
duğunu belirtti. Meslek örgütleri-
nin toplum sağlığını ve mesleki
değerleri korumakla görevli oldu-
ğunu hatırlattı. 

* CHP ve HDP’den milletvekilleri
ve parti temsilcileri, EMEP tem-
silcileri, DİSK, KESK, TMMOB ile
bağlı sendika ve odalarının başkan,
yönetici ve temsilcileri, SES, Dev-
Sağlık İş, 10 Ekim Derneği, Halk-
evleri, Yüksel Direnişçileri, Barış
Akademisyenleri, Ankara Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi öğretim üye-
lerinden bir grup,  Sosyalist Yeni-
den Kuruluş Partisi temsilcileri,
Kocaeli Dayanışma Akademisi
(KODA), Taşeron İşçileri Merkezi,
sağlık emek ve meslek birlikleri,
KESK Şubeler Platformu, SES An-
kara Şube, Öğrenci Kolektifleri,
ODTÜ Mezunları Derneği, İşyeri
Hekimleri Derneği, Sosyal Hizmet
Uzmanları Derneği temsilcileri bu
süreçte TTB’yi ziyaret ederek des-
tek ve dayanışma dileklerini ile-
tenler arasında yer aldı.

*DİSK, KESK ve TMMOB yap-
tıkları basın açıklaması ile TTB’nin
yanında olduklarını açıkladılar 

* Dünyanın saygın sağlık dergisi
Lancet de gözaltıları konu edindi.
Dergide yer alan yazıda TTB Mer-
kez Konseyi üyelerinin gözaltı sü-
reci aktarıldı. Yazıda Türkiye’de
insan hakları ve ifade özgürlüğüne
yönelik saldırıların ilk kez yaşan-
madığı, bununla birlikte TTB Mer-
kez Konseyi üyelerinin gözaltına
alınmasının Türkiye’de hekimlerin
güvenlik tehdidiyle karşı karşıya
kaldığının açık göstergesi olduğu
belirtildi. 

02 Şubat 2018:
35 Tabip Odası gazete ilanı

vererek, gözaltına alınan TTB
Merkez Konseyi üyelerinin ser-
best bırakılmasını talep etti-
ler.

*Dünya Tabipler Birliği
(WMA), İnsan Hakları İçin He-
kimler Örgütü (PHR), Avrupa
Hekimler Daimi Komitesi
(CPME), Avrupa Tabip Birlikleri
Forumu (EFMA) ve Uluslararası
İşkence Mağdurları Rehabili-
tasyon Konseyi  (IRCT) yöneti-
cileri, Türk Tabipleri Birliği
(TTB) Merkez Konseyi üyeleri-
nin gözaltına alınmalarını kı-
nayan ve bir an önce serbest
bırakılmalarını talep eden bir
mektubu Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’a gönder-
di.

06 Şubat 2018: 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği ve
Türkiye Barolar Birliği gibi ku-
rumların ismindeki "Türk" ifade-
sinin kaldırılacağını söyledi. Açık-
lamaya toplumun çeşitli kesimle-
rinden tepki geldi.  

07 Şubat 2018: 
İstanbul Üniversitesi Rektör-

lüğü, Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof.
Dr. Taner Gören hakkındaki gö-
revden uzaklaştırma tedbirini son-
landırdığını ilgili Anabilim Dalla-
rına bildirdi. 

TTB, dün olduğu gibi
bugün de iyi hekimlik
değerlerinden taviz
vermeden çalışmalarına
devam ediyor.

05 Şubat 2018: 
Gözaltında bulunan 8 Merkez

Konseyi üyesi Savcılık görüşmesi-
nin ardından adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı. 

* ABD’li dilbilimci, siyasi eleş-
tirmen ve yazar Noam Chomsky,
TTB Merkez Konseyi üyelerinin
gözaltına alınmasıyla ilgili olarak,
TTB’ye bir mesaj gönderdi. Şoke
edici gelişmeleri büyük bir kaygı
içinde izlediğini belirten Chomsky,
TTB’yi korumak için her türlü ön-
lemin alınması gerektiğine dikkat
çekti.

∞

#TTBninYanındayız



şiddet

Başta hekimler olmak üzere sağlık
çalışanlarına yönelik şiddet son zaman-
larda iyice arttı. Artışın pek çok nedeni
var. Bu yazıya sığdırmak zor. Antakya
Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde bir za-
manlar çalışan ve dünya denen cehen-
nemden uzaklaşıp boyut değiştiren, kı-
sacası ebediyete göçen dört hekim ar-
kadaşı anmak amacıyla oturdum bilgi-
sayarımın başına. Epeydir yazmıyordum
zaten. Ama bugün, şimdi içimden ge-
çenleri yazmasam, kendim dâhil herkese
haksızlık yapacaktım: Dr. Selahattin
Can’a, Dr. Belgin Kurt’a, Dr. Ali Ulvi
Kassap’a, Dr. Şima Yalvaç’a… Ve daha
pek çok hekime, pek çok sağlık çalışanı-
na…

Bir süre önce iki kareden oluşan bir
karikatürle yerimde mıhlandım. Bir dede
torununa soruyor: “Büyüyünce, ne olmak
istiyorsun?” diye. Torun: “Doktor,” diyor
kısaca. Dede, yeniden soruyor: “Peki,
doktor olamazsan…” Torun cevap veri-
yor: “Doktor düşmanı!” Özetle, toplu-
mumuzun şimdiki ruh hali…

“Doktorluk Mesleği”, hem ailelerin
hem de gençlerin hayallerini süsler. Hadi
bu yola girildi. Altı yıl süren ağır bir
eğitim. Dili eklerseniz, yedi; yıl kaybını
eklerseniz sekiz, bazen dokuz. Bir de
uzman mı olmak istiyorsunuz? Ekleyin
üzerine bir beş-altı yıl daha. Mecburi
hizmet (ler) derken, yaş olmuş 35 - 40.
Yolun yarısı çoktan geçildi. Yani hayatın
yarısı… “Evlilik Treni” ni kaçırmamak
için, evlendiniz diyelim. Eşinizin hayatını
karabasana çevirmeniz ihtimal dâhilinde.
Çocuğunuzla kaliteli bir iletişim kurmanız
son derece zor. Zaman akıp gidecek ve
siz çocuk büyütmenin, evlat sahibi ol-
manın tadını alamayacaksınız. Çocuk
da bir annenin, babanın gerçek yüzünü,
sevgisini göremeyecektir. Sağlık çalışan-
larının tek amacı hasta olan insanları
iyileştirmektir. Peki, amaç buyken, in-
sanlar neden memnun kalmaz? Kendi-
lerine uzatılan eli geri çevirir, kırar,
daha ileri giderek elin sahibine şiddet
gösterir? Öldürebilirler de. İşte bu soru-
ya/soruna değinmeden geçemeyeceğim. 

4. 5 milyar yıl yaşında olan gezegeni-
mizin son 10-13 bin yılına şöyle bir göz
attığımızda… İnsan denen canlı türünün,
dünyanın başına bela olduğunu tahmin
etmek pek zor değil. Düşünsenize, bazı
bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına
neden oluyor. Ormanları kesiyor, yakıyor,
talan ediyor, çölleştiriyor. Petrol ve diğer
madenler uğruna yeri kazıyor, altını üs-
tüne getiriyor, zehirler saçıyor, akla ge-
lecek her yeri (karaları, nehirleri, deniz-
leri, okyanusları, havayı) kirletiyor. Ürü-
yor da ürüyor. Sonra, şu kara parçası
senin, bu benim deyip ürettiği silahlarla,
önceden sömürdüğü fakir halkları, ka-

dın-erkek, çocuk-genç-yaşlı demeden
katlediyor. Kısacası tür olarak kendini
sevmiyor ki, diğer canlıları sevsin, ko-
rusun, kollasın. Kendini sevmiyor, say-
mıyor ki üzerinde yaşadığı gezegeni sev-
sin. “Seviyorum” diyorsa, külliyen yalan!
Her tarafından zehir fışkıran bir geze-
gende hastalıklar katbekat arttı. Gezegen
yorgun, insanlar yorgun, sağlık çalışanları
yorgun… Zamane insanı her şeyi kabul-
lenmişken, sağlığının bozulmasını kabul
edemiyor ne yazık ki! Hadi, kabul etti
diyelim. Bu çivisi çıkmış, kokuşmuş sis-
temde çok abartılı bir hizmet ve iyilik
hali istiyor. Kendisine her türlü nimeti
sunan gezegeni sevmezken, onu iyi et-
meye çalışan biz sağlık çalışanlarını mı
sevecek? Hayır! Dünyaya ne yaptıysa,
aynısını bize, biz sağlık çalışanlarına
yapacak. Gezegene şiddet ile sağlık çalı-
şanına şiddet, birbirine paralel gidiyor.
Özetle şöyle diyor vücut dili: “Seni; üs-
tüne bastığım yeryüzünle, yeraltınla,
suyunla, havanla çok seviyorum Allah
belamı versin, Allah belanı versin! Ve
sevgili sağlık çalışanları; hepinizi çok
seviyoruz ama sizin de Allah belanızı
versin! Allah vermezse, zaten biz vere-
ceğiz, veriyoruz da!”

Dr. Selahittin Can’ı 1 Eylül 2012’de
kaybettik. 52 yaşında, bir çocuk babası.

Dr. Belgin Kurt’u 4 Eylül 2014’te, 43
yaşında kaybettik. “Evlilik Treni”ni bi-
lerek kaçıran, ama erken ölümden ka-
çamadan…

Dr. Ali Ulvi Kassap’ı 30 Ocak 2016’da
kaybettik. 47 yaşında, üç çocuk babası.

Dr. Şima Almayaç’ı 14 Aralık 2017’de
47 yaşında kaybettik. O da, “Evlilik Tre-
ni”ni bilerek kaçıranlardan…

Şimdi düşünüyorum da, bu dört acil
servis çalışanı hekim arkadaşın, şu kı-
sacık yaşamlarında yaşadıkları ama an-
latmadıkları, anlatmaya fırsat bile bu-
lamadıkları ne çok şiddet vardı. Belki
de şiddetsiz tek anları, ölümün ta ken-
disiydi. Kim bilir?!

Rahmetle anıyorum. Işıklar içinde
uyusunlar.

6 ayda 7 bin
424 şiddet
vakası yaşandı

Dr. Muhsin Boz

Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod Bi-
riminden ATO’nun bilgi edinme
hakkı kapsamında istediği bilgilere
göre 13 Temmuz 2017 - 22 Ocak
2018 tarihleri arasındaki 7 aylık
zaman diliminde Beyaz Kod siste-
mine gelen toplam şiddet başvuru

sayısının 7 bin 424 olduğu ortaya
çıktı. Toplam şiddet başvurusunun
822’sini fiziksel, 5 bin 272’sini sözel
ve 1.330’unu hem fiziksel hem sözel
şiddet vakaları oluşturdu. Toplam
şiddet başvurusunun 4 bin 397’sini
hekime yönelik şiddet başvuruları
oluşturuyor.

Hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet
Ankara Tabip Odası’nın Beyaz Kod biriminden aldığı
verilerle gün gün ortaya çıkıyor.

Hekim Postası

Bir zamanlar Antakya Devlet
Hastanesi acil servisi

08 Şubat 2017-
12 Temmuz 2017
(6 Aylık Süreçte)
-Toplam Başvuru: 3599

-Fiziksel Şiddet: 255

-Sözel Şiddet: 2716

-Fiziksel+Sözel Şiddet :628

-Hekime Yönelik Şiddet: 2328

27 Haziran 2016-
08 Şubat 2017
(7 Aylık Süreçte)
-Toplam Başvuru:  6992

-Fiziksel Şiddet: 642

-Sözel Şiddet: 5165

-Fiziksel+Sözel Şiddet: 1185

-Hekime Yönelik Şiddet: 4403

9 Mart 2015-
27 Haziran 2016
(15 Aylık Süreçte)
-Toplam Başvuru: 7602

-Fiziksel Şiddet: 902

-Sözel Şiddet: 5526

-Fiziksel+Sözel Şiddet: 1174

-Hekime Yönelik Şiddet : 4887

Beyaz Kod 
Biriminden 
ATO’nun bugüne 
kadar aldığı 
bilgilere göre 
yaşanan şiddet 
rakamları şöyle: 



güncel

Hekimlik, önceden belirlenmiş mesai saatlerinden
ibaret bir meslekten öte bir alan kaplıyor yaşamı-
mızda. Mesleğimizi seviyoruz, işimiz yeri geliyor
en sevdiklerimizden öncelikli hale geliyor. Kendi
hayatlarımızdan hiç söz etmiyorum zira içimize
kodlanan sorumluluk ve başka insanlara yardımcı
olabilme duygusuyla tıp fakültesi amfilerinde bu-
luyoruz kendimizi. Başkaları, eş, dost, akraba,
toplum ve diğerleri. Ya hekimliğin hasta tedavi et-
mekten öteki yüzü ? Biliyorsunuz hekim kelimesi
köken olarak hakim kelimesinden geliyor, aynı za-
manda, bilge, filozof kişi…

Öyle sanıyorum ki dünyayı güzelleştirecek, belki
biraz daha yaşanılır kılacak tek şey politikacıların
çabası değil, insanlar tarafından topluma, tüm in-
sanlığa, doğaya karşı duyulan sorumluluk duygusu.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın veciz cümlesidir oku-
duğum en güzel insanlık tanımı; ‘’insanlık mesuliyet
duygusuyla başlar’’. Ve bir başka romanında
yaşadığı toplumun dar bir zamanında, düşünürüne
şunu söyletir, ‘’unutma, insan vazife ve mesuliyet
duygusudur’’. Patoloji kitabını içinde kaybolurcasına
okuduğumuz, bize tıbbın temellerini, hücreyi, pa-
tolojiyi anlatan Virchow, bin yıl önce yaşamış ve
bin yıl sonra da bugün gibi bilinecek İbn-i Sina,
Avicenna, yeminini tekrarlayarak mezun olduğumuz
Hipokrat ve tarihe adını yazdırmış nice hekim her
şeyden önce insanlığa ve yaşama karşı duydukları
bu mesuliyet duygusuyla dünyayı aydınlatmaya
devam edecek.

Ülkemizde hekimlerin %80’inin üye olduğu,
kamu kurumu niteliğindeki bir sivil toplum kuru-
luşu olan Türk Tabipleri Birliği, hekimler için bire
bir hasta bakmak dışında, içlerindeki sosyal so-
rumluluk duygusunun toplum yaşamına yansıdığı
bir çatı. Sivil toplum kuruluşu kavramı da zaten
açıkça, ‘’Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız
olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve ay-
dınlatma görevi yapan, öneriler sunan her türlü
birlik’’ olarak tanımlanmaktadır.*

Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlardan
bağımsız, sosyal, hukuksal, kültürel, çevresel amaç-
lar doğrultusunda faaliyet gösteren, gelirleri bağış
ve üye aidatları olan, üyelerinin gönüllülük esasıyla
çalıştığı, kar amacı gütmeyen kuruluşlardır.

Bir sivil toplum ve demokratik kitle örgütü
olarak Türk Tabipleri Birliği de;

Halkın sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin
kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli
sağlık hizmeti için çalışmak,

Meslek ahlakını en iyi şekilde korumak,
Tıp eğitiminin her alanında söz söylemek,
Hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda

dile getirmek,
Mesleğin, üyelerinin maddi, manevi haklarını

korumak için 6023 sayılı yasa ile kurulmuştur…
‘’Hekim kim, başına gelen’’ atasözündeki ironi

bir kenara, dilerim ‘’hekim kim ?’’ denilen günler
artık geride kalır. Hekimler, hastalarının hasta ol-
mamalarından da sorumludur dersem çok mu id-
dialı olur? 

* TDK Sözlüğü

Hekim Kim,
Başına
Gelen…

Dr. Emel Bayrak
ATO Yönetim Kurulu Üyesi
emel.bayrak@gmail.com14 Mart Tıp Bayramı öncesinde sağlık meslek örgütleri, sağlık

emekçilerinin taleplerini açıkladı. Artık vaat dinlemek istemeyen sağlık
emekçileri, yıllardır müjdesi verilen ancak bir türlü yerine getirilmeyen
taleplerinin hayata geçirilmesini istediler. 

Sağlık meslek örgütleri, 14
Mart Tıp Haftası dolayısıyla acil
olarak karşılanması gereken ta-
leplerini açıkladı. TTB, Türk Diş-
hekimleri Birliği (TDB), SES,
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası
(Dev-Sağlık İş), Sosyal Hizmet
Uzmanları Derneği ve Tüm Rad-
yoloji Teknisyenleri ve Tekni-
kerleri Derneği adına yapılan

açıklamayı TTB Merkez Konseyi
Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel
kamuoyu ile paylaştı.

Sağlık çalışanlarının taleple-
riyle ilgili olarak yıllardır Sağlık
Bakanlığı ve hükümet yetkilileri
tarafından sözler verildiğini an-
cak bu sözlerin tutulmadığını
belirten Dr. Tükel, “14 Mart’ta
artık vaat dinlemek istemiyoruz.
Taleplerimiz acil olarak yerine
getirilsin istiyoruz” diye konuştu. 

Tükel, sağlık çalışanları olarak
özellikle fiili hizmet zammı, he-
kim ve emekli hekim ücretle-
rinde artış ve sağlıkta şiddet ya-
sasına ilişkin düzenlemelerin bir
an önce yaşama geçirilmesini
istediklerini vurgularken, gü-
venlik soruşturmaları nedeniyle
bekletilen ya da ataması yapıl-
mayan tüm hekimlerin görev-
lerine başlatılmasını bekledik-
lerini aktardı.

Hekim Postası

Acil olarak karşılanması gereken
14 Mart taleplerimiz

a) Güvenlik soruşturması devam eden
sağlık çalışanlarının bu işlemleri
sonlandırılarak atamaları ivedilikle
gerçekleştirilmeli…

b) Güvenlik soruşturması olumsuz
olduğu gerekçesiyle ataması
yapılmayan sağlık çalışanları,

işlemleri geri alınarak bir an önce
görevlerine başlatılmalı…

c) Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanan,
ancak güvenlik soruşturması süren ya
da olumsuz gelen hekimler, uzmanlık
eğitimlerine başlatılmalı…

Güvenlik soruşturmalarıyla ilgili olarak acil taleplerimiz:

Sağlık çalışanlarının ücretleri ve
emeklilik aylıkları insanca yaşamaya
izin verecek şekilde düzenlenmeli...

Sağlıkta şiddet yasa tasarısı yasalaşmalı...

Yıpranıyoruz, hakkımızı istiyoruz… Fiili
hizmet zammı yasa değişikliği önerisi

bekletilmeden yasalaşmalı…
1

2

3

4Sağlık ve sosyal hizmetler alanında
güvenlik soruşturmaları kaldırılmalı…

Taleplerimiz acil!
Sabrımız kalmadı...



ATO hekimlerle birlikt
Ankara Tabip
Odası Yönetimi
yaklaşan seçimle
görevini
devretmeye
hazırlanıyor. 

ATO Genel Kurulu
7 Nisan 2018
Cumartesi günü
AÜTF İbni Sina
Hastanesi Hasan
Ali Yücel
Konferans
Salonunda
yapılacak. 8 Nisan
2018 Pazar günü
AÜTF Morfoloji
Binasının
kafeteryasında
hekimler
yaptıkları seçimle
yeni yönetimi
belirleyecek.  

Ankara Tabip
Odası Yönetimi
yaşam ve sağlık
hakkının ancak
barışın ve
özgürlüğün hüküm
sürdüğü
ortamlarda
sağlanabileceği
inancıyla OHAL
koşulları altında
geçen 2 yıl
boyunca her
fırsatta barış,
özgürlük, adalet,
eşitlik, demokrasi
vurgusundan
vazgeçmeyerek
taleplerini dile
getirdi. 2 yıllık
zaman zarfında
ATO Yönetiminin
yaptığı çalışmalar
şöyle: 

Yıllardır müjde olarak veri-
len ancak bir türlü hayata ge-
çirilmeyen fiili hizmet zammı
talebinin takipçisi oldu. 

Dışkapı Yıldırım Bayazıt,
Yenimahalle EAH, Yüksek İh-
tisas Hastanesinde yaşanan
şiddet olaylarında şiddete uğ-
rayan hekim ve sağlık çalışan-
larının yanında oldu. Hukuki
olarak destek sundu. 

Kapatılan sağlık kurumla-
rındaki hekim mağduriyetle-
rine son verilmesi için giri-
şimlerde bulundu. 

Emekli hekimlerin sorunları
için Bakanlık yetkilileri ile gö-
rüşmeler yaptı.  

Aile Sağlığı Merkezlerinde
cumartesi nöbetlerinin kaldı-
rılması için çalıştı.

Başından itibaren Şehir Has-
tanelerinin takipçisi oldu. 

Sağlık Bilimleri Üniversite-
sinin kadro ilanlarının takipçisi
oldu.  

Ankara’daki tıp fakültele-
rindeki intörn hekimleri hu-
kuki konularda bilgilendirme
amacıyla 28 ayrı toplantı ya-
pıldı.  

Kadın bedeni üzerinden yürütülen politikalar
tismarda çocuğun rızasını arayan anlayışın karşı

Kadın cinayetleri ve çocuk istismarı ile mücad

Hekimlerle birlikte,  hekimler için mücadele etti Pa

Kadın ve çocukların yanınd

T
t

Haksız hukuksuz ihraçlara karşı durdu.

Sağlıkta muhafazakarlaşma ve dinselleşmeye dikkat çekti.

Hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı durdu. 



te, hekimlerle güçlü...

Asbestli havagazı fabrikasının yıkım sürecinin halk sağlığına zarar vermemesi
için girişimlerde bulundu. Konuyu yargıya taşıdı. 
Hava kirliliğine işaret etti. 
Kent içi ormanların tahrip edilmesine, ranta karşı durdu

rın, cinsel is-
sında durdu. 
dele etti.   

Gaziantep, İstanbul, Kayseri, İzmir’de yaşanan katliamları
kınadı. Barış ve demokrasi ortamında birlikte yaşama
dileğini dile getirdi. 

ATO Hukuk Bürosu 2017 yılı içinde 274 hekime çeşitli
konularda hukuki danışmanlık ve destek sundu. Hukuk
Bürosu’nun destek sunduğu konuların başında, hekime
yönelik şiddet, OHAL KHK’si ile getirilen güvenlik
soruşturması gerekçesiyle  göreve başlatılmayan hekimlerin
mağduriyetleri, eş durumu atamalarında yaşanan
mağduriyetler ile özel hekimlerin imzalayacakları
sözleşmelerin iyileştirilme çalışmaları yer aldı. 

neller-Sempozyumlar-Kurslar düzenledi

Güvenceli çalışmayı savundu

Hukuki destek sundu

Halk sağlığı için uğraştı

Her zaman barışı savundu

da oldu 

Terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden 
tıp öğrencisi Berkay Akbaş anısına öykü

yarışması düzenledi.

İş cinayetlerine ve işçi katliamlarına, güvencesiz çalışmaya
hayır dedi.

2 yıllık süreçte hem hekimlerin sorunlarına
hem de sağlık hakkına işaret eden toplam 73 basın

açıklaması yapıldı. Açıklamaların dağılımı şöyle:

KHK ile kamuda 
yaşanan ihraçlar 

Hekim ihraçları, asistan 
hekimler, fiili hizmet zammı, 
acil servisler, şiddet ve 
halk sağlığını içeren açıklamalar

OHAL’in 
kaldırılması 

barış, adalet ve 
özgürlüğün 

temin edilmesi
talepleri 

Kadın bedeni üzerine yürütülen
politikalar  ve çocuk istismarı 

İstanbul, 
İzmir, 

Kayseri’de
meydana 

gelen terör
olayları 

İş 
cinayetleri

ve güvenceli
çalışma 16

5

7

5

18
22

"Sağlık ve Politika", "Uçak Yolculuklarında
Karşılaşılan Sağlık Sorunlarında Hekim
Uygulama ve Sorumlulukları", “Resüsitas-
yonda Son Gelişmeler-Dünü, Bugünü, Ya-
rını…”, “Mobbing ve Yasal Haklar” panelleri;
“İnsan Hakları İhlalleri ve Cezaevlerinin
Durumu”, “Şehir Hastanelerinde Bizi Ne
Bekliyor” sempozyumu; “Yüksekte Çalış-
mada Sağlık Gözetim Programı” çalıştayı;
"Çalışma Ortamında Gürültü Riski ve İşitme
Sağlığı" konulu eğitim toplantısı düzenledi.
Halk Sağlığı Komisyonu da her çarşamba
farklı bir konu başlığıyla sunumlar ger-
çekleştirdi. Hekimlere yönelik “Temel Bi-
yoistatistik”, “Temel Geriatri Güncelleme”
kursları  düzenledi. 



Sağlık sisteminde özel sektörün yoğun-
laşmasının önünü açan Sağlıkta Dönüşüm
Projesi’nin (SDP) birinci fazında atılan te-
meller ikinci fazda da meyvelerini veriyor.
Özel sektörün sağlık ve sosyal hizmetler
alanında payını artırması için 2000’li yıl-
larda başlayan hukuki ve teknik düzen-
lemeler satın alma ve birleşmeler olarak
somutlaşıyor.

AKP hükümetinin ilk yılında, 2003’te
yürürlüğe giren 4875 sayılı “Doğrudan
Yabancı Yatırımlar Kanunu” ile başta
sağlık olmak üzere hemen her sektörde
doğrudan yabancı yatırımların özendiril-
mesi ve yabancı yatırımcıların haklarının
korunması amaçlandı. Bu doğrultuda yerli
ve yabancı sermayeli özel şirketlerin pazar
payını artırmak amacıyla gerek teşvik
sistemi gerekse hukuki imtiyazlara dayalı
bir iktisadi model geliştirildi. Kamu yö-
netimi literatüründe “minimal devlet” ola-
rak anılan model uyarınca devletin kamu
hizmetlerindeki ağırlığı azaltılarak, ücrete
dayalı hizmet sunumu eğilimi hakim hale
geldi. Bu durum aynı zamanda özel sektör

mantığını kamuda egemen kılarak, ser-
maye gruplarının sektördeki pozisyonunu
da büyüttü.

Sağlık sektöründe tekelleşme eğilimine
de ivme kazandıran birleşme ve satın
alma işlemlerine geçmeden önce 2016 ve
2017 yıllarındaki genel trendi gözler önüne
sermek faydalı olabilir.

Deloitte tarafından hazırlanan “2017
Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu”na
göre, makroekonomik ve politik risklere
rağmen 2017 yılında 298 adet işlem ger-
çekleşti. Toplam işlem hacmi ise 2016’da
yaşanan 7,3 milyar dolarlık dip seviyeye
göre yaklaşık yüzde 41’lik bir artış göste-
rerek 10,3 milyar dolar oldu. Bu rakam,
2016 öncesi döneme göre düşük kalsa da,
toparlanma olarak yorumlanmaktadır. Ya-
bancı sermayenin işlem hacmi, tarihsel
dip seviyelerden birinin görüldüğü 2016’ya
göre yüzde 45 artarak 5,5 milyar dolar
oldu.

Ernst & Young Türkiye tarafından ha-
zırlanan rapora göre ise 2017 yılında ulaş-
tırma, finansal hizmetler ve gayrimenkul,
enerji sektörünün ardından işlem hacmi
bazında önde gelen sektörlerden oldu.

Sağlık sektörü ise işlem adedi açısından
dikkat çekti. İşlem sayısına göre hedef
şirketlerin sektörel dağılımı incelendiğinde
sağlık sektörü 14 sektör arasında dördüncü
sırada yer aldı. (Tablo 1)

Sağlık sektöründe tekelleşme eğilimi
2017 yılında da devam etti. İsviçre, Lük-
semburg, ABD merkezli şirketler değişik
hacimlerle satın alma işlemine imza attı.
Yabancı sermayeli şirketler içinde İsviçre
merkezli Straumann Holding Batıgrup
Dental’ın yüzde 70’ini, Lüksemburg mer-
kezli Eurofins Scientific Gözlem Gıda La-
boratuvarları’nın yüzde 100’ünü, ABD
merkezli Merck & Co. grubu Vilsan Vete-
riner İlaçlarının yüzde 100’ünü satın aldı.

Türkiye merkezli şirketlerin satın alma
işlemlerinde öne çıkan Acıbadem Sağlık
Grubunun birden çok satın alma gerçek-
leştirmesidir. Türkiye’de özel sağlık sek-
töründe önde gelen gruplardan olan Acı-
badem Sağlık, Me-Di Sağlık, Medlife Clinic,
Özel Turgutreis Poliklinik’in çeşitli mik-
tarlarda hisselerini satın almıştır. Tekel-
leşme olgusunun da bir göstergesi olan
satın alma tablosu Tablo 2’de görülebilir.

sağlık politikaları

Sağlık sektöründe tekelleşme eğilimi:
2017 yılında satın almalar
Kansu Yıldırım

Tablo 1. İşlem
sayısına göre hedef
şirketlerin sektör

dağılımı (2017)
(İlk 10 Sektör)

Bilişim 75

Enerji 37

Ulaştırma 19

SAĞLIK 18

Yiyecek-İçecek 16

İmalat 13

Perakende 12

Kimya 12

Finansal Hizmetler 10

Hizmetler 9

Kaynak: Ernst &
Young Türkiye, 2018

Tablo 2. Sağlık sektöründe satın alma işlemlerinin listesi, 2017

Hedef Şirket Satın Alan Şirket Hisse Oranı (%) İşlem Değeri İşlem Yapısı
(Milyon Dolar)

BMT BAPS Diffusion Capital Partners 0,9 Açıklanmadı Satın Alma

Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Eczacıbaşı Grubu 34,00 26,4 Satın Alma

Florence Nightingale Hastaneleri Florence Nightingale Hastaneleri Holding 50,00 Açıklanmadı Satın Alma

GlakoLens Biyomedikal Sağlık ACT Venture Partners Açıklanmadı 1.4 Satın Alma

Me-Di Sağ̆lık Hizmetleri Acıbadem Sağlık Grubu 100,00 1.8 Satın Alma

Medlife Clinic Acıbadem Sağlık Grubu 9,90 Açıklanmadı Satın Alma

Orthero Özel Yatırımcılar Açıklanmadı 0,8 Satın Alma

Orzaks İ̆laç Özel Yatırımcılar 100,00 Açıklanmadı Satın Alma

Özel Turgutreis Poliklinik Acıbadem Sağlık Grubu 40,00 Açıklanmadı Satın Alma

RS Research ACT Venture Partners Açıklanmadı 2.2 Satın Alma

SBS Diffusion Capital Partners Açıklanmadı 1.5 Satın Alma

SESU Özel Sağlık Hizmetleri Ali Suat Güllüoğlu (Özel Yatırımcı) 60,00 Açıklanmadı Satın Alma

Spirohome ACT Venture Partners, 500 İstanbul Açıklanmadı 1.4 Satın Alma

Turkuaz Sağlık Ak Portföy Girişim Sermayesi 20,00 Açıklanmadı Satın Alma

Virasoft Diffusion Capital Partners Açıklanmadı 0.4 Satın Alma

Kaynak: Kaynak: Ernst & Young Türkiye, 2018



Dr. Zafer Çelik
ATO Yönetim Kurulu Üyesi
celikzaferberk@hotmail.com

Birinci Basamak Sağlık 
Sistemi düzeltilmeden 

acillerde yaşanan sorunlar
çözülemez

Acillerde yığılmayı önlemek için Sağ-
lık Bakanlığı tarafından hastane acil-
lerinde bazı önlemler alınmaya başlandı,
acil birimlerin içine ve yanına vardiya
poliklinikleri planlandı. Bir kısım mesai
saatleri 16:00 – 23:00 arasına kaydırıldı.
Daha önce de hastanelerde vardiya po-
liklinikleri uygulaması yapılmıştı ancak
başarılı olamamış, vazgeçilmişti. 

Kışkırtılmış ve uygunsuz acil baş-
vurularının daha köklü ve temelden
ele alan tedbirler yerine böylesine pal-
yatif önlemlerle çözülemeyeceği aşi-
kardır. Sistemin bir bütün olarak ele
alınıp değerlendirmeye birinci basa-
maktan başlanması gerekmektedir.

Birinci basamakta aile hekimliği sis-
teminin getirilmesi ile daha önce eli-
mizde olup sonradan terk ettiğimiz bazı
unsurları hatırlamakta yarar var. Bun-
lar: Toplumu ve bireyi bir bütün olarak
ele alan hizmet anlayışı, hizmetin belirli
bir nüfus ve coğrafi bölgeye sunulması,
bir ekip hizmeti anlayışı içinde yeterli
ve uygun personel ile çalışma.

Sağlıkta Dönüşüm Programının bi-
rinci basamaktaki ayağı olan Aile He-
kimliği Sistemi içerisinde problemler
vardır.  Aile Sağlığı Biriminde, kendisine
kayıtlı nüfusun sayısı önemli olmadan,
bebek, çocuk, gebe, yaşlı, engellilerin
tamamının taleplerini bir hekim ve bir
aile sağlığı çalışanı karşılamaktadır.
Hizmet verilen kesimde bölgesel bü-
tünlük ya da aile bütünlüğü aranma-
makta bu da toplumcu yaklaşım eksik-
liği ve toplumla hekim arasında ko-
pukluk oluşturmaktadır.

İl ve ilçelerde ilan edilen sıfır nüfuslu
Aile Hekimliği Birimleri hekimler ta-
rafından tercih edilmemektedir. Çünkü
hekim, kendisi tarafından yüksek ma-
liyetle kurulacak geleceği belirsiz, eko-
nomik açıdan tatminsiz ve güvencesiz
bir Aile Sağlığı Birimi veya Merkezini
açmak istememektedir. Her birim için
başlangıç maliyeti ve sürdürülebilirlik
ücretleri çok farklıdır. Aile Sağlığı Mer-
kezi ve Aile Sağlığı Birimlerinin bir ço-
ğunun Sağlık Bakanlığına ait olmaması
sağlık hizmetinin belirlenmiş alanlarda
sürekliliği açısından da sakıncalar ya-
ratabilir.

Birinci basamağın ayrı bir tıp disiplini
olarak kabul edilmesi ve buna göre
mesleki eğitimin planlanması gerek-
mektedir. Sağlıkta Dönüşüm Programı-
nın başlatılmasına kadar geçen süreçte
verilen, Aile Hekimliği Uzmanlık Eği-
timinde sahada 1. basamak uygulama
eğitimi planlanmamış, nitekim Aile He-
kimi Uzmanları da yüksek oranda birinci

basamak dışı alanlarda istihdam edil-
mişlerdir. Bu durum, hekimlerin sahada
farklı sağlık hizmeti sunumu yaklaşı-
mına sebebiyet vermekte, sonuçta bi-
rinci basamağın tercih edilmemesine
yol açmaktadır. Bu alanda Türk Tabipleri
Birliğinin birinci basamağa özgün mes-
leki eğitim ve organizasyonu öngören
çalışmaları olmuştur. TTB bünyesindeki
Genel Pratisyenlik Enstitüsünün birinci
basamak alanına ilişkin geliştirdiği ve
çok sayıda eğitici yetiştirdiği mesleki
eğitim programı dikkate alınması ge-
reken çok önemli kaynaktır.

Mevcut sağlık sistemimizde ikinci
basamak öncelenmektedir. Son yıllarda
hem kaynak aktarımında hem hekim
sayısındaki dağılımda ikinci basamağın
ön planda tutulduğu görülecektir. Bu
durumda nitelikli bir birinci basamak
sağlık hizmeti verilemeyeceği açıktır.

Birinci basamağın donanımı, kapsa-
yıcılığı ve güçlendirilmesi sağlanmadığı,
halkımızda, birinci basamağın kendileri
için yetkin ve yeterli olduğu kanaati
gelişmediği sürece ikinci ve üçüncü ba-
samaktaki sorunlar çözülemez, verim-
lilik sağlanamaz. Ayrıca birinci basa-
makta sevk zincirinin yani hasta yön-
lendirilmesinin aşağıdan yukarı ve doğru
basamaklı yapıldığı bir sistemin kuru-
lamaması önemli bir eksikliktir.

Birinci basamaktaki sevk zincirinin
uygulanamıyor olması en büyük sıkın-
tılardan biridir.  Hastaların, sağlık evleri
ve sağlık ocaklarından uygun hasta se-
çimi yapılarak, değerlendirilmesi ya-
pıldıktan sonra, bir üst basamağa sevk
edilmesinin yığılmaları azaltacağı ve
verimliliği arttıracağı kesindir. Belirli
bir bölgesi olan, yeterli donanımda,
kamu binalarında, yeterli hekim/sağlık
personeli sayı ve çeşitliliğinde, ekip an-
layışı içinde sunulacak birinci basamak
sağlık hizmetinin en makul ve akılcı
yöntem olacağı aşikardır.

Acillerde hasta sayısı üzerinden per-
formans uygulanması da hasta başvu-
rusunun artışında önemli bir etken ola-
bilir. Hayati önemdeki hasta müdaha-
lesinin yapıldığı bir ortamda, hastanın
aciliyeti ve önceliği her türlü performans
değerlendirmesinin önünde olmalıdır.  

Vardiya poliklinikleri gibi sağlık ça-
lışanlarının yıpratılması ve özverisi
üzerinden kurgulanan geçici çözümler
yerine, sahadaki sağlık örgütlenmele-
rinin de katılımı ile sağlık sistemini
tüm basamakları ile bir bütün olarak
ele alan akılcı ve bilimsel düzenlemeler
yapılması daha gerçekçi bir çözüm ola-
caktır.

güncel

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamala-
rına göre 2018 yılında açılacak olan
Bilkent ile 2019 yılında açılacak
olan Etlik Şehir Hastanesi’nin sağlık
hizmetine, kent yapısına, kamu ma-
liyesine vereceği zararları ilk günden
beri anlatan ATO yürüttüğü müca-
deleyi hukuki zemine taşıdı. 

ATO, 21 Şubat 2018 günü Ankara
İdare Mahkemesi'ne başvurarak Bil-
kent Şehir Hastanesinin açılmasıyla
kapatılması gündeme gelen Numune
EAH, Türkiye Yüksek İhtisas Has-
tanesi, Zekai Tahir Burak Kadın
Sağlığı ve Çocuk EAH, Atatürk EAH,
Ankara Fizik Tedavi ve Rehabili-
tasyon EAH ile Ankara (Dışkapı)
Çocuk Sağlığı Hematoloji ve Onkoloji
EAH’nin kapatılmasına karşı yü-
rütmeyi durdurma talebiyle dava
açtı.  

Konuyla ilgili Ankara Tabip Oda-
sı’nda aynı gün yapılan basın top-
lantısına ATO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Dr. Vedat Bulut, Genel Sekreter
Dr. Mine Önal ve Yönetim Kurulu
Üyesi Dr. Zafer Çelik ile “Hastane-
mizi Kapattırmayacağız” platfor-
mundan CHP Altındağ İlçe, EMEP,
SES, Mimarlar Odası Ankara Şube,
TMMOB İKK, İnşaat Mühendisleri
Odası, Halkevleri ve Tüketici Hakları
Derneği temsilcisi katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Dr.
Mine Önal hukuki sürecin başla-
dığını belirterek “Hastanelerimizi

Kapatmayın, Koruyun, Geliştirin”
sözleriyle yetkilileri göreve çağırdı. 

Her biri bir değer 
Kapatılacağı açıklanan kamu

hastanelerinin her birinin bu ül-
kenin paha biçilmez değeri oldu-
ğunu kaydeden Dr. Önal  “Bilindiği
gibi bu hastaneler kuruluşları iti-
bariyle birer kamu hastanesi. Kamu
hastanesi demek bu ülkeye ait, bu
ülkenin ortak malı ve yurttaşların
yararını önceleyen kurumlar de-
mektir. Buralar vergilerle finanse
edilen, ücretsiz hizmetin öncelen-
diği, çalışanlarının da birer kamu
çalışanı olduğu şifa merkezleriydi.
Yıllar içerisinde bu özelliklerini
hükümetler yıkmak için çok uğ-
raşsa da direndiler, dayandılar.
Şimdi ise şifa merkezi değil alışveriş
merkezi kılıklı, özel kişi veya hol-
dinglere peşkeş çekilen bir "anla-
yışla" buralar terk edilecek. Oysa
bu kurumlar kimi eksiklikleri de
olsa Cumhuriyet'in halkçı anlayı-
şının birer örneği olan kuruluşlar.”
diye konuştu. 

Dr. Önal kapatılacak hastanelerin
birer eğitim kurumu olma özelliği
taşıdığını hatırlatarak  bu hasta-
nelerde geleceğin doktorlarının ye-
tiştirildiğini aktardı.

Dr. Önal sözlerini yurttaşları-
mızın aldığı sağlık hizmetini zor-
laştırmayın, kolaylaştırın diye bi-
tirdi.
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ATO hukuki mücadele başlattı

Hastaneler
kapatılmasın

Ankara Tabip Odası, Bilkent Şehir Hastanesi
açıldığında kapatılacağı belirtilen hastanelerin
kapatılmaması için hukuki süreç 
başlattı. 



iş güvenliği

2018 yılının ilk ayında 
141 işçi yaşamını yitirdi 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin aylık olarak derlediği
raporlara göre Ocak ayında 141 işçi iş cinayetlerinde yaşamını
kaybetti. 

Yaşamını kaybeden 141 emekçinin 120’si işçi ve memur, 21’i ise
kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor. 2’si kadın 139’u erkek
işçi olmak üzere Ocak ayında yaşamını yitiren işçiler arasında 5
çocuk, 10 mülteci bulunuyor. 

İş cinayetleri Ocak ayında en çok inşaat, tarım, metal, taşımacılık
ve belediye/genel işler işkollarında gerçekleşti. En fazla ölüm nedeni
ise yüksekten düşme, trafik/servis kazası ve ezilme/göçük oldu. 

Ocak ayında iş cinayetleri en fazla İstanbul, Bursa, Antalya, Kocaeli,
Konya, Adana, Aydın ve İzmir’de yaşandı.

Ocak ayında yaşanan iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin
yüzde 8’i sendikalı yüzde 92’si ise sendikasız çalışıyordu. 

Borç, mobbing, işsizlik intihara sürüklüyor
Meclisin raporları borç, mobbing ve işsizlik nedeniyle yaygınlaşan

intihar vakalarına da dikkat çekti. Raporlara göre 2013 yılında en az
15, 2014 yılında en az 25, 2015 yılında en az 59, 2016 yılında en az
90, 2017 yılında en az 89 işçi işyeri içinde intihar ederek yaşamını yi-
tirdi.
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ya-
şanan çevre kirliliğini gözler önüne
seren, çevre kirliliğinin anne ve be-
beklerin sağlığı üzerindeki etkileri
konusunda yaptığı çalışmalarla tanı-
nan, kendini barış, özgürlük ve de-
mokrasi mücadelesine adamış Halk
Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Onur Ham-
zaoğlu İstanbul’da yapılan operas-
yonla gözaltına alınmasının ardından
Ankara’da çıkarıldığı mahkemece tu-
tuklandı. 

28 Şubat sürecinde de bir dizi hak-
sızlığa uğrayan Dr. Hamzaoğlu hak-
kında Gülhane Askeri Tıp Akademi-
si’nde genç bir öğretim üyesiyken bir
şikayet gerekçesiyle soruşturma açıldı.
1997 yılında gerekçe gösterilmeden
İstanbul’a sürgün edildi. Başvurusu
üzerine, Askeri İdari Mahkemesinin
verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla
görevine döndü.1998 yılının Mayıs
ayında görülen duruşmada mahkeme
heyeti Genelkurmay’ın sunduğu de-
lillerin hukuksal delil olarak kabul
edilemeyeceğine hükmetti. Mahke-
meyi kazanan Dr. Hamzaoğlu bu ka-
rara rağmen iki hafta sonraki YAŞ
kararlarıyla ordudan resen emekli
edildi. 

Dr. Hamzaoğlu, 5 Ocak 2011'de Di-
lovası ve Kandıra'da annelerin ilk sü-
tünde ve bebeklerin ilk kakalarında

ağır metaller bulduğunu kamuoyuna
açıklamış, bu verilerden hareketle
Kocaeli'nde kapasite artışına gidilme-
sinin riskli olduğunu söylemişti. Dr.
Hamzaoğlu’nun bu araştırması üze-
rine Kocaeli Büyükşehir Belediye Baş-
kanı ve Dilovası Belediye Başkanı
Hamzaoğlu’nun “halk arasında endişe,
korku ve panik yaratmak...” suçundan
yargılanması talebiyle savcılığa suç
duyurusunda bulundular. Savcılık
prosedüre uygun olarak yetkisizlik
kararı verdi ve dosyayı incelenmek
üzere Kocaeli Üniversitesi Rektörlü-
ğü’ne iletti. Kocaeli Üniversitesi Rek-
törlüğü ise ön soruşturmaya gerek
duymadan, Hamzaoğlu hakkında cezai
soruşturma süreci başlattı. Bu dö-
nemde sivil toplum örgütleri ve halk
desteğiyle Dr. Hamzaoğlu’nun yanında
durdu. Bir süre sonra da  Kocaeli
Üniversitesi’nin soruşturma kurulu
tarafından yapılan inceleme sonu-
cunda oy birliği ile alınan kararla,
Hamzaoğlu’nun hatalı olmadığı, so-
ruşturmayı gerektirecek bir durum
olmadığı sonucuna varıldı.

Hayatı mücadele ile geçen Dr. Ham-
zaoğlu, Barış İmzacısı olması nede-
niyle 1 Eylül 2016 tarihinde yayım-
lanan 672 sayılı KHK ile üniversite-
den ihraç edildi. O günden beri 19
akademisyenle birlikte kurdukları Ko-
caeli Dayanışma Akademisi’nde
(KODA) derslerini sürdürüyordu.  
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Dr. Onur Hamzaoğlu
serbest bırakılsın

Çevre kirliliğinin anne ve bebeklerin sağlığı üzerindeki
etkileri konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan, Halk
Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu İstanbul’da
yapılan operasyonla gözaltına alınmasının ardından
Ankara’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

İş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı

İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin Raporları.http://www.guvenlicalisma.org/
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Dr. Onur Naci Karahancı
ATO Yönetim Kurulu Üyesi
onurnaci@gmail.com

Asıl siz kusura
bakmayın…

Cemal Süreya abimizin hükü-
metiyle ilgili şiirini yazmıştım bir
önce. Çok hoşuna gitmiş dostların,
Cemal abi de duymuş bunu… Bir
de savaşı resmettiydim şiirimle,
hele bunu da yazsana dedi... Kıra-
mam kendini:

Bir savaş: Otlukbeli
Bir mavi: Spartaküs

Bir soru: niçin Spartaküs
Bir kuş: nereye gidiyon kuşu

Bir çiçek: bilmem ki çiçeği
Bir su: şüpheli…. 

Aşk olsun Cemal abi ta oralara
gittin, Spartaküs’ün Otlukbeli sa-
vaşında masmavi giyiminden, ne-
reye gidiyon kuşlarına, bilmiyom
çiçeğine kadar ayrıntısıyla savaşı
resmettin. Bu kadar ayrıntılı gö-
rünce, su ‘şüpheli’ geldi sana öyle
mi?.. 

Son zamanları, dilinin döndü-
ğünce resmedenler de, her şeye
rağmen çıktı. Onlar da suları şüpheli
görmüş: Barışı dile alınmaz hale
getirmeye çalışanlar, bir de ‘kusura
bakmayın’ demiyorlar mı onlara!..
Pek de severler ya bu şekil konuş-
mayı, o şekil yazdım ‘kusura bak-
mayın’cılara: (Bilirim satarlar ne
sattıklarını bilmeden, ama satmak
yeter onlara…) “Çok da mağrur
olma kim meyhâne-i ikbâlde / Biz
hezâran mest-i mağrûrun humârın
görmüşüz.”* Anlamayacaklardır,
dur bir de çevireyim dilim dön-
dükçe: “Talih meyhanesinde çok
da gururlanma / biz gururdan sar-
hoşların binlercesini sersemlemiş
görmüşüz.”

Cemal abi, Bertolt Brecht’i bilir
misin diye sormayım ayıp olur. O
da senin gibi, yaşadığım Dünya Sa-
vaşlarını resmedeyim hele demiş.
Çok kez yazmış cihan harplerini;
anladığım o da hep şüpheli görmüş
suyun halini… Amma da barış de-
diniz; “Savaşla Çok Şey Büyüyecek”
demiş:

Büyüyecek
Mülk sahiplerinin mülkleri

Ve mülksüzlerin sefaleti
Yönetenlerin söylevleri

Ve yönetilenlerin suskunluğu**

Taktın sen de “su”ya diyen varsa,
hatırlatırım: “Şüpheli” her su, halk
sağlığı sorunudur. Buna da öyle
değil, demezsiniz her halde? Ohal’de

her şüpheli su’ya da söz söylemek
bizim sorumluluğumuz. 

Vay bu siyaset diyenler! Bulanık
suda ne güzel balık avlarız diye
bekleşenler! Valla eğer buna siyaset
diyorsanız yapacak bir şey yok,
görüyorsunuz sular siyasi… Sağlık
alanında soru sormaya cesaret et-
menizi geçtim, sorularımızın/so-
runlarımızın birine bile cevap ve-
rememeniz? Sadece tutacağınız ba-
lıkların hayaliyle haksızlığı göre
göre vurun abalıya demeniz? Görüp,
duyup, bilip, susmanız? Peki ya
bunlar siyaset değil mi? Asıl siz
kusura bakmayın!.. 

Ali Şeriati, “Sadece devletin ko-
nuşma hakkına sahip olduğu bir
memlekette hiçbir söze inanmayın”
demiş… Hakikat dediğimiz şey; de-
mokrasi dediğimiz şey; çok sesten,
çok sorudan, cesaretten geçer. Bun-
ların olmadığı yerde zulüm gelir:
İşte o zaman da, asıl cehennemlikler
kutsal değerleri sömürenlerdir, di-
yebilmek gerekir Ebuzer gibi… Un-
vanım, param, özgürlüğüm gitse
de doğruları ve barışı savunacağım
demek gerekir Muhammed Ali
gibi…

Her şerde bir hayır aramak da
kültürümüzün parçası olmuş ya…
Ben de TTB’nin geçtiği süreçte en
çok Onur Hamzaoğlu hocamla za-
man geçirebildiğime, birikimlerin-
den yararlanabildiğime sevinmiş-
tim. Öncesinde pek anlayamazdık
birbirimizi ama o günlerde gördüm
ki: Sürekli TTB’de sessizce emek
veren ama dostları tekrar dönene
kadar oradan hiç ayrılmayan biri
vardı… Bir şey yapacağında, bir
şey paylaşacağında gözleri ilk genç-
leri arayan, onları gördükçe gözle-
rinin içi parlayan biri vardı…
TTB’de her işe kendini (dostlar alış-
verişte görsün demeden) sessizce,
samimiyetle adayan Onur Hoca
vardı… Bilenler bilir azıcık da sert-
tir: Hocam söz, gel; daha çok din-
leyeceğim, daha çok çalışacağım.
İlk ödevini de duyar gibiyim: Aşa-
ğıdaki şiirin ana fikrini çıkarıp,
pratikleriniz içinde kullanın!  

Ne ah edin dostlar, ne ağlayın!
Dünü bugüne

bugünü yarına bağlayın!***

*Nâbi
**Bertolt Brecht 
***Nazım Hikmet

Mevsim normallerinin üstünde sey-
reden sıcaklığa rağmen Ankaralılar kış
ayları boyunca yine kirli hava soludu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hava
izleme istasyonlarından alınan verilere
göre ulusal mevzuatta geçerli olan par-
tiküler madde sınır eşiği Aralık ayında
132, Ocak ayında 84 ve Şubat ayında
75 kez aşıldı.

Avrupa Birliği ülkelerinin kabul ettiği
değere göreyse hava kirliliği sınır de-
ğerleri Aralık ayında 168, Ocak ayında

128 Şubat ayında ise 120 kez geçilmiş
oldu. 

En kirli ilçelere Keçiören de
eklendi. 

Son iki yıldır en kirli ilçeler arasında
gösterilen Sıhhiye, Kayaş ve Cebeci’ye
son ölçümlerde Keçiören de eklendi.
Aralık ayında Keçiören Sıhhiye’den son-
ra en kirli ilçe olurken Ocak ayında
sınır değerlerin 21 gün aşılmasıyla en
kirli havaya sahip ilçe olarak ilk sıraya
yerleşti. Şubat ayında ise Kayaş ile bir-
likte havası en kirli ilçe oldu. 
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Kirli hava soluyoruz

1-31 Aralık 2017

Hava izleme PM10 > 50 μg/m³  PM10 > 70 μg/m³
İstasyonu Aşıldığı Gün     Aşıldığı Gün

Bahçelievler 16 13
Cebeci 23 16
Demetevler 19 13
Dikmen 15 12
Kayaş 21 18
Keçiören 25 21
Sıhhiye 27 22
Sincan 22 17
TOPLAM 168 132

1-31 Ocak 2018

1-28 Şubat 2018

* Hava kirliliği ölçümlerinde ulusal mevzuatta partiküler maddenin 70,
Avrupa Birliği ülkelerinde ise 50 sınır değeri geçmemesi bekleniyor. 

Hava izleme PM10 > 50 μg/m³  PM10 > 70 μg/m³
İstasyonu Aşıldığı Gün     Aşıldığı Gün

Bahçelievler 14 6
Cebeci 17 14
Demetevler 13 9
Dikmen 13 5
Kayaş 16 11
Keçiören 21 16
Sıhhiye 18 11
(Sıhhiye’de 8 günlük veriye ulaşılamadı.)

Sincan 16 12
TOPLAM 128 84

Hava izleme PM10 > 50 μg/m³  PM10 > 70 μg/m³
İstasyonu Aşıldığı Gün     Aşıldığı Gün

Bahçelievler 15 8
Cebeci 5 3
Demetevler 17 9
Dikmen 20 13
Kayaş 22 16
Keçiören 22 16
Sıhhiye Verilere ulaşılamadı
Sincan 19 10
TOPLAM 120 75

güncel
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Cannes Film Festivali’nden ‘Altın
Palmiye’ ödülüyle dönen, 24. Uluslararası
Adana Film Festivali’nin seçkisinde
merakla beklenen filmlerden biri olan The
Square bir modern toplum taşlaması. Film
medyayı, toplumun sanat anlayışını ve tabii
bunları bünyesinde barından toplumun
kendisini eleştirmeyi kendine görev
ediniyor. Film, modern insan imajını
dışarıdan onlara bakarak değil tam olarak
onların içinden tasvir ediyor. 
İyi seyirler…

Avrupa'da kızamık vakalarının
son bir yılda dörde katlanması
yetkilileri endişelendiriyor. 

Sadece 5 bin 273 vakanın meydana gel-
diği 2016 yılı en düşük vaka rekoru kırarken
2017'de bu rakam dörde katlandı. 

Avrupa genelinde 20 binin üzerinde
insan kızamık hastalığına yakalandı, 35
kişi kızamık yüzünden hayatını kaybetti.

Kızamık vakalarında, Büyük Britanya
da dahil olmak üzere tüm Avrupa ülkele-

rinde artış görülürken, en yüksek rakamlara
Romanya, İtalya ve Ukrayna'da rastlandı.
Her üç ülkede de yaklaşık 5 biner kişi kı-
zamık oldu.

Kızamık vakalarının, aşı uygulamasının
azaldığı ülkelerde daha çok görüldüğü be-
lirtiliyor.

Türkiye'de ise kızamık vakaları son 10
yılda, 10 kattan fazla azalma gösterdi.
2016 yılında sadece 9 kişi kızamığa yaka-
lanırken, bu sayı 2017 yılında 79'u buldu.

EuroNews

Sudoku 

Avrupa'da kızamık tehdidi

Fransa'da Danıştay, Nancy şehrindeki
bir hastanede çalışan doktorlara, komada
bulunan bir hastanın tedavisini durdurma
iznine onay verdi.

Bu kararla birlikte doktorlar bitkisel
hayatta bulunan 14 yaşındaki hastanın te-
davisini, ailesi karşı çıksa bile, durdurma
yetkisi almış oldu.

Hastanın anne ve babası Haziran ayında
verilen kararı onayan Nancy'deki mahke-
menin kararını en üst mahkemeye taşımıştı.
Danıştay, söz konusu mahkemenin kararını
28 Aralık'ta gündemine almıştı. 

Kas erimesi yaşayan 14 yaşındaki hasta
haziran ayında kalp krizi geçirdikten sonra
hastanede tedavi altında tutuldu. Komadan
çıkamayan hastanın sağlık durumundan
umudu kesen doktorlar, Fransa'da ötenazi
konusunda 2016 yılında çıkan bir kanuna
dayanarak hastanın tedavisini sonlandır-
maya karar verdi. 

Danıştay'ın kararında, "Bir hastanın,
tüm mevcut durumu gözden geçirildikten
sonra, tedavisine nasıl ve ne zaman son

verileceği kararını uygulamak ehil olan
doktora aittir." denildi. 

EuroNews

Fransa’da doktora komada
bulunan hastanın tedavisine son
verme ruhsatı

The Square 



kültür sanat

Tıp Bayramı haftası için düzenlenen
etkinliklerin ilki 10 Mart Cumartesi
günü Ankara Tabip Odası toplantı sa-
lonunda gerçekleştirilecek. ATO İşçi
Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyo-
nu’nun düzenlediği panele İstanbul
İşçi Sağlığı Meclisi’nden Murat Çakır,
TMMOB YK eski üyesi Can Doğan,
ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği
Komisyonu üyesi Dr. Arif Müezzinoğlu
konuşmacı olarak katılacak. Panelde
İSİG’de son gelişmeler anlatılacak.  

12 Mart Pazartesi günü Çankaya
Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merke-
zinde terör saldırısı sonucu hayatını
kaybeden tıp öğrencisi Berkay Akbaş
anısına düzenlenen öykü yarışmasının
ve TTB Sted fotoğraf yarışmasının
ödül töreni gerçekleştirilecek. Ödül
töreninin ardından performanslarıyla
geçen yıl büyük beğeni kazanan “Or-
dulu Babalar Türkiyeli Oğullar” grubu
bu yıl da hekimler için yeniden sahne

alacak. Ardından Ankara Tabip Oda-
sı’nın düzenlediği erbane kursuna ka-
tılan hekimler erbane performansı
sergileyecek. 

15 Mart Perşembe günü ise AÜTF
Morfoloji Binası Abdulkadir Noyan
Salonunda, dört oktavlık sesi ve ina-
nılmaz emprovizasyon kabiliyetiyle
tüm dünyada tanınan, yaşayan en iyi
doğaçlama yeteneğine sahip kadın
caz sanatçılarından biri olarak bilinen
Yıldız İbrahimova hekimler için sahne
alacak. 

16 Mart Cuma günü yapılacak Mes-
lekte 40.,50.,60. Yıl Plaket Töreninde
bu yıl 1958,1968,1978 mezunu he-
kimlere plaketleri verilecek. 

17 Mart Cumartesi günü Ankara
Tabip Odası toplantı salonunda Dr.
Erdal Atabek ve Dr. Gençay Gürsoy’un
konuşmacı olarak katıldığı panelde
“Hekimlik Mücadele Tarihi” anlatıla-
cak.  

18 Mart Pazar günü ise kahvaltılı
söyleşi Çınarlarla Fidanlar Buluşma-
sı’na konuşmacı olarak Dr. Uğur Ci-
lasun katılacak. 

Genco Erkal yeni oyununu
hekimler için
sahneleyecek

20 Mart Salı günü ise usta oyuncu
Genco Erkal’ın belgesel tiyatro for-
munda tasarladığı yeni oyunu “Göç-
menleeeer” Yenimahalle Belediyesi
Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda  he-
kimlerle buluşacak. Genco Erkal’ın
yönettiği ve Şirvan Akan, Ayşe Lebriz
Berkem, Lütfi Can Bulut, Cem Çetin
ve Yiğit Yarar ile birlikte rol aldığı
“Göçmenleeeer”; mültecilerin, gözü-
müzün önünde cereyan eden hayatta
kalma mücadelelerini gerçekçi, bazen
de absürd bir dille sahneye taşıyor.

23 Mart Cuma akşamı yine gele-
nekselleşen etkinliklerden Ceyhun
Atuf Kansu’dan Behçet Aysan’a Şiir
Akşamı Ankara Tabip Odasında ger-
çekleştirilecek. 

25 Mart Pazar günü ise Geleneksel
Briç Turnuvası  briçseverleri buluş-
turacak.

Hekim Postası

20 Mart Salı günü usta oyuncu Genco Erkal’ın belgesel
tiyatro formunda tasarladığı yeni oyunu
“Göçmenleeeer” Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim
Tiyatro Salonu’nda  hekimlerle buluşacak.

Terör saldırısı sonucu
hayatını kaybeden tıp
öğrencisi Berkay Akbaş
anısına düzenlenen
öykü yarışması ve TTB
Sted  fotoğraf
yarışmasının ödül
töreni 12 Mart’ta.

15 Mart Perşembe günü,
yaşayan en iyi doğaçlama
yeteneğine sahip kadın
caz sanatçılarından biri
olarak bilinen Yıldız
İbrahimova hekimler için
sahne alacak. 

ATO, 14 Mart’a hazır
Ankara Tabip Odası’nın artık gelenekselleşen 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri bu yıl yine dopdolu. 10-25 Mart
tarihleri arasında süren etkinlikler içinde dinletiler, tiyatro oyunu, paneller, söyleşiler yer alıyor.
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