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Numune Hastanesi 
rant ve siyasi hırsa
kurban edilmemeli   
Kapatılan Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesinin  ya
yenilenerek ya da kamu
üniversitelerine devredilerek
sağlık hizmeti sunumunu
sürdürmesi talebiyle bir basın
açıklaması düzenlendi. 3 ))

Mecburi hizmette
emsal karar
Ankara Tabip Odası’nın açtığı
dava sonucu, Ankara Bölge
İdare Mahkemesi emsal değeri
taşıyan bir karar vererek 5371
Sayılı Yasa öncesi tıp
fakültesinden mezun olmuş
kişilerin hekimlik mesleğini icra
edebileceğini dile getirdi. 13 ))

ATO yıllık izin gaspına
karşı harekete geçti 
Ankara Valiliği İl Sağlık
Müdürlüğü’nün kongre,
sempozyum, konferans gibi
toplantılara katılmak isteyen
hekimlerin önce 
yıllık izinlerinden kullanması
kararı üzerine ATO, harekete
geçti. 13 ))

Tıp fakültelerinde
mezuniyet sevinci
Ankara Tabip Odası her yıl
olduğu gibi bu yıl da
Ankara’da mezuniyet
törenleri gerçekleştirilen Gazi,
Ufuk, Başkent ve Ankara
Üniversitesi’nde genç
hekimlerin sevincine 
ortak oldu. 7 ))

Gezgin doktor
Yeni yerler görmeye,

gezmeye, yeni
kültürler, yeni
yüzler tanımaya

aşık bir insan Dr.
Efsun Müftüoğlu, 100
ülke hayali ve
gördüğü yerleri 
Hekim Postası için 
anlattı. 15 ))

Şehir hastanesinde doktora yasak
Açılışının üzerinden 4 ay geçen Bilkent
Şehir Hastanesinde sorunlar gün
yüzüne çıkmaya başladı. İdari işlerin
özel şirket, sağlık hizmetlerinin Sağlık
Bakanlığı sorumluluğunda olduğu
hastanede, hastalar ve sağlık
çalışanlarının yararlandığı hizmetler
bakımından çifte standart var.

Bilkent Şehir Hastanesinde
doktorların ve sağlık
personelinin hastane içi
ulaşımı sağlayan araçlara
binmesi yasak. Doktorlar, 674
bin metrekarelik alana kurulu
hastanede binalar arasında
mekik dokuyor. 4 ))

TTB 70. Büyük Kongresi
gerçekleştirildi Tababet

için
Adalet!

Hekimlerin örgütlenmesi, mesleki
dayanışma, birbirleriyle ve hastalarla
olan ilişkilerinin düzenlenmesi, etik
değerlerin yerleşmesi açısından önemli
bir adım atılarak 27 Mart 1929 tarihli
Etibba Odaları Nizamnamesi ile
kurulan Etibba Odaları bugünün tabip
odalarının kuruluşunun da ilk adımı
oluyor. Etibba Odalarından bugüne
Ankara Tabip Odası 90 yıllık bir
geçmişe sahip olmanın haklı gururunu
yaşıyor. 2 ))

ATO 90 yaşında

Yeni eğitim öğretim yılında tıp
fakültelerine 15 bin 50 öğrenci
alınacak. ÖSYM’nin tercih
kılavuzunda yer alan bilgilere göre
bu sene 69’u devlet 23’ü vakıf
üniversitesi olmak üzere toplam
92 üniversitede tıp eğitimi
verilecek. 2 ))

Tıp Fakültelerine 
15 bin 50 kontenjan

“Tababet İçin Adalet” ana talebi ve temasıyla düzenlenen Türk
Tabipleri Birliği (TTB) 70. Büyük Kongresi, 22 Haziran 2019
Cumartesi günü, Ankara’da Devlet Su İşleri (DSİ) Konferans
Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi.  12 ))

Bir önceki TTB merkez konsey üyelerinin
barış talep ettikleri için yargılandıkları
davadan hapis cezası çıkmasının
ardından düzenlenen TTB 70. Büyük
Kongresine, toplumun tüm kesimleri için
adalet talebi  damgasını vurdu.

Dava sürecinin kronolojisini Hekim
Postası için çıkardık.  8, 9, 10, 11 ))
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11 Nisan 1928 tarihinde ka-
bul edilip 14 Nisan 1928 tari-
hinde yayınlanarak yürürlüğe
giren 1219 sayılı Tababet ve
Şuabatı San`atlarının Tarzı İc-
rasına Dair Kanun‘a dayanıla-
rak hazırlanan 27 Mart 1929
tarihli Etibba Odaları Nizam-
namesi ile dokuz mıntıkada
(bölge) etıbba odaları kurulma
kararı alınıyor. Bu bölgeler An-
kara, İzmir, İstanbul, Konya,
Adana, Diyarbakır, Erzurum,
Sivas ve Samsun. Dönemin
Cumhuriyet Gazetesi’nde Ni-
zamname geniş bir şekilde yer
bulur.

18 Ekim 1929 tarihinde
İstanbul, 19 Ekim 1929
tarihinde ise Ankara  Etib-
ba  Odalarının ilk yönetim
kurulu, haysiyet divanı ve
denetleme kurulu üyelerini
belirledikleri seçimler ya-
pılır. 

19 Ekim 1929 tarihinde
Ankara’da Cemiyet-i Bele-
diye salonunda yapılan se-
çimleri fırka (Cumhuriyet
Halk Fırkası) namzetlerinin
kazandığı ifade edilmektedir.
Darülfunun  Konferans Sa-
lonunda yapılan ve 1150 he-
kimin (128 çevre iller) oy
kullandığı İstanbul seçimle-
rinde ise gazetelere yansıyan
şekliyle yönetim kurulu fırka

namzetlerinden olmasına kar-
şın haysiyet divanına  diğer
hekimler de aday olmuş ve ba-
zıları seçilmiştir.

Cumhuriyet döneminin mes-
leki anlamda önemli adımla-
rından birisi olmuştur etıbba
odalarının kuruluşu. Hekim-
lerin örgütlenmesi, mesleki da-
yanışma, birbirleriyle ve has-
talarla olan ilişkilerinin dü-
zenlenmesi, etik değerlerin yer-
leşmesi açısından önemli bir
adımdır.

Kuruluşta İstanbul bölgesine
bağlı olan daha sonra birinci
bölgeye bağlanan Bursa, Ko-
caeli, Bolu,

Bilecik, Zonguldak
ile Çorum, Çankırı,
Eskişehir, Kütahya,
Kırşehir, Yozgat il-
leriyle geniş bir
bölgede hizmet
veren hekimlerin
ve diş hekimleri-
nin odası oldu Ankara
Etibba Odası.

Seçimlerine ilişkin yeterli
bilgi olmamasına karşın ikinci
mıntıka etıbba odası olan İzmir
Etibba Odası’nın 1930 yılından
itibaren üç ayda bir İzmir Kli-
niği isimli bilimsel tıbbi bir
yayını düzenli çıkardığı, keza
dördüncü mıntıka etibba odası
olan Konya Etibba Odası’nın
1934 yılından itibaren her ay
tıbbi/bilimsel bir yayın olan
Konya Müsamere Serisi isimli
dergiyi çıkardığını biliyoruz.

Ayrıca Etibba Odalarının ya-
sasında var olan ortak Yüksek
Haysiyet Divanı Ankara'da
toplanmakta idi. Kararlar Sağ-
lık ve Sosyal Yardım Bakan-
lığı'nca valiliklere tamim edil-
mekteydi.

24 yıl hekim örgütlenme-
sinde önemli bir yere sahip
olan etibba odaları 23 Ocak
1953 yılında çıkarılan Türk
Tabipleri Birliği Kanunu
sonrasında  Mart 1953'de
son genel kurullarını top-
layarak TTB Büyük Kon-
gresi’ne gidecek 114 de-

legeyi seçti ve 27 Nisan
1953’de Ankara Numune Has-
tanesi Salonu'nda Dr. Hasan
Yusuf Başla başkanlığında ya-
pılan kongre ile TTB Merkez
Konseyi ve organları seçildi,
Ankara ile beraber 22 tabip
odası da kongre kararıyla ku-
ruldu.

Adı  Ankara Tabip Odası
oldu. Daha sonra Kırıkkale’nin
il olmasıyla bir süre Ankara-
Kırıkkale Tabip Odası olarak
hizmet verdi. Kırıkkale Odası-
nın kurulmasıyla bugün An-
kara sınırları içinde on üç binin 

üzer inde
üyesiyle İs-
t a n b u l ’ d a n
sonra en büyük
tabip odasıdır.

Kısaca özet-
lemeye çalıştığı-
mız sürecin ön-
cesinde etibba
odalarının teme-

lini oluşturan ve
çalışmalarına katkı sunan, bu-
gün de varlıklarını sürdüren
üç cemiyetin/derneğin adını
anmamız uygun olacaktır. Ce-
miyet-i Tıbbiye-i Şahane (1856)
bugünkü adı Türk Tıp Cemi-
yeti, Cemiyet-i Tıbbiye-i Os-
maniye (1867) bugünkü adı
Türkiye Tıp Akademisi ile iki
cemiyetin birleşmesiyle oluşan
İstanbul Etibba Muhadenet ve
Teavün Cemiyeti (1923) bu-
günkü adıyla Türk Hekimleri
Dostluk ve Yardımlaşma Der-
neği.

Dr. Muharrem Baytemür

Yeni eğitim öğretim yı-
lında tıp fakültelerine 15
bin 50 öğrenci alınacak.
ÖSYM’nin tercih kılavuzun-

da yer alan bilgilere göre bu
sene 69’u devlet 23’ü vakıf
üniversitesi olmak üzere top-
lam 92 üniversitede tıp eği-
timi verilecek. 

Bu yıl Ankara’da tıp eği-

timi veren devlet üniversi-
telerinden Ankara Üniver-
sitesine 320, Yıldırım Beyazıt
Üniversitesine 150, Gazi
Üniversitesine 291, Hacet-
tepe Üniversitesine 200 öğ-

renci alınacak. Başkent üni-
versitesinin kontenjanı ise
80.

İngilizce eğitim veren tıp
fakültelerinin kontenjanları
ise şöyle: Ankara Üniversi-

tesi 40, Yıldırım Beyazıt Üni-

versitesi 120, Gazi Üniver-

sitesi 100, Hacettepe Üni-

versitesi 162, Başkent Üni-

versitesi 30.

Tıp Fakültelerine 15 bin 50 kontenjan 
Hekim Postası

YÖK kontenjanları açıkladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için tıp fakültelerine 15 bin 50 kontenjan ayrıldı.

ATO 90 yaşında



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

TIP 4.0

ato’dan

Endüstriyi etkileyen
gelişmeler aynı ko-
şutlukta tıp alanını

da fazlasıyla etkilemektedir.
2019 yılının mezunlarını ve-
rirken Y kuşağından genç
meslektaşlarımıza teknoloji
ve bilgideki artış hızının mes-
leğimize getireceği risk ana-
lizini aktardık. 

Teknoloji her yıl ikiye, bil-
giyse her 2 yılda bir ikiye
katlanmaktadır. Bu nedenle
hekimlik yaşamında birkaç
yıl içerisinde bilgi ve dona-
nımlarımızın bir kısmı ge-
çersiz kalacak ve yeni bilgi
ve donanımlar edinmek ka-
çınılmaz olacak. Tıbbi araş-
tırmalarda in siliko modelle-
meler büyük fırsatlar getir-
mekte. Evden tele-tıp uygu-
lamaları giderek yaygınlaş-
makta. Kök hücre ve rejene-
ratif tıp uygulamaları geç-
mişte tedavisiz olan hasta-
lıklara her gün yeni derman-
lar sunmakta. Doku mühen-
disliği, organoid teknolojileri,
organ çiftçiliği doku nakille-
rinin geleceğini oluşturacak.
Robotik cerrahiden bahsetti-
ğimiz dönem sona ermek üze-
redir. Artık genç hekimlerimiz
kollaboratif, kooperatif, ko-
minikatif (iş paylaşımcı, iş-
birlikçi, iletişimci) yani Ko-
botik cerrahiyle tanışacaklar
ve uygulayacaklar. Yapay
zeka anamnezden başlayıp
tanı ve tedavinin her süre-
cinde kullanılacak teknoloji-
leri ve uygulamaları hekimlik
yaşamına sokacak. Big data
uygulamalarıyla geleceğin
sağlık planlaması yapılabile-
cek.

Tıp eğitimi yaşam boyu
süren bir eğitimdir. Sürekli
eğitim, kongreler ve bilimsel
toplantılar, mezuniyet sonrası
eğitim programları, uzaktan
eğitim sürekli gelişme ve öğ-
renmede genç kuşağa olanak-
lar sağlamakta. Tıp eğitimin-
de yüksek gerçeklikli (HR) si-
mülasyon uygulamaları eği-

timi yeniden yapılandırmayı
zorunlu kılıyor.

Biyoinformatik, nanotek-
noloji ve biyoteknoloji gele-
ceğin tıbbı, tanı ve tedavi
yaklaşımlarını  şekillendire-
cek. Çağı yakalayanlar ve iyi
hekimlik yapanlar dijital ça-
ğın teknolojisini iyi kullanan-
lar olacak. Şüphesiz insanlık
tarihi boyunca var olan he-
kimlik mesleği gelecekte de
varlığını koruyacak, ancak
yapısal ve işlevsel büyük de-
ğişimler geçirecektir.

Ancak teknolojiye esir kal-
madan ve insanın sosyal bir
varlık olduğu, sağlığın psi-
kolojik, biyolojik ve sosyal
açıdan iyilik hali olduğu ger-
çeğinden yola çıkarak, has-
talarımızı dijital varlıklar ve
bilgisayarlarda veri kümeleri
olarak değerlendirmek bir
risk oluşturmaktadır. Onlar
dokunulmayı, konuşulmayı,
dinlenilmeyi tercih edecek-
lerdir. Tıp hekimlerinin sosyal
sorumlulukları da vardır.
Halk sağlığını korumak, daha
iyi bir kent, daha iyi bir çevre,
daha iyi ve insanca bir yöne-
tim için de mücadele etmek
için, meslek örgütüne üye ol-
mak, katılım sağlamak ve
meslek örgütünü desteklemek
gereklidir. 

Genç hekimlerimiz aile he-
kimliği, tıpta uzmanlık eğiti-
mi, işyeri hekimliği alanla-
rında seçimlerini yapacaklar
ve geleceklerini kuracaklar.
Bazı genç hekimler de gelecek
teknolojinin kurucuları olmak
üzere araştırmacı olacak ve
AR&GE alanına katılacak ve
Temel Tıp Bilimleri alanında
çalışmalarını, akademik ka-
riyerlerini sürdürecekler. Bu
duygularla mezun olan genç
meslektaşlarımıza meslekle-
rinin her anında dayanışma
içerisinde olacağımızı belir-
tiyor ve başarılar diliyoruz.

30 Mayıs Perşembe günü
ATO’da gerçekleştirilen basın
açıklamasını Hastanemi Ka-
patma Platformu adına İlknur
Başer okudu. Türkiye’nin köklü
sağlık kurumlarının ranta ve
siyasi hırsa kurban edildiğini
belirten Başer, dünyadaki ör-
nekleri başarısızlıkla anılan şe-
hir hastanelerinin sağlık hiz-
meti sunumuna telafisi güç za-
rarlar vereceğini söyledi.

Tıp tarihi açısından ayrı bir
önemi olan tarihi hastanenin
yerleşkesine ne yapılacağını
yurttaşlar adına soran Başer,
50 sivil toplum örgütünü içinde
bulunduran Hastanemi Kapat-
ma Platformu olarak Ankara
Numune Hastanesi’nin kapa-
tılmamasını, daha çağdaş hale

getirilerek dertlere derman ol-
maya devam etmesini istedik-
lerini söyledi. Başer, şayet Sağ-
lık Bakanlığına bağlı olarak
hizmet sunması mümkün değil
ise Ankara Numune ve Yüksek
İhtisas Hastanelerinin, bu böl-
gede yer alan Ankara veya Ha-
cettepe Üniversitelerine dev-
redilebileceğini  kaydetti.

Basın açıklamasının ardın-
dan gazetecilerin sorularını ya-
nıtlayan Ankara Tabip Odası
Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç
da başından beri kamu özel
ortaklığı modeline karşı olduk-
larını kaydetti. Dr. Karakoç,
sağlık hizmeti sunumunun üc-
retsiz, nitelikli ve ulaşılabilir
olması gerektiğini, bu hizmeti
sunan sağlık emekçileri için
de güvenli çalışma koşulları
ve güvenceli işi savunduklarını

belirterek önce Atatürk EAH
şimdi de Numune EAH’de ya-
şanan işten çıkarmalara dikkat
çekti.

Çalışanların bu tarz deği-
şikliklerde işsiz ve güvencesiz
kalmaması gerektiğini kayde-
den Dr. Karakoç, Sıhhiye’deki
boşaltılacak hastaneler bölge-
sinde  sağlık çalışanı ve civar
esnaf olmak üzere 15 bin kişi-
nin işsiz kalma riski olduğunu
belirtti.

SES Ankara Şube Başkanı
Hüsnü Yıldırım da hastaların
hem ulaşım zorluğu hem de
büyüklüğünden ötürü şehir
hastanesini tercih etmediğini
bu durumun da çeperdeki diğer
hastanelerin yoğunluğunun
daha da artmasına sebep ol-
duğunu söyledi.

Numune Hastanesi Rant ve
Siyasi Hırsa Kurban Edilmemeli

Hekim Postası

BAŞSAĞLIĞI

Oda personelimiz değerli Zeynep Bike’nin annesi 

Kezik Bike
vefat etmiştir. 

Acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz.

Ankara Tabip Odası

Hastanemi Kapatma Platformu, kapatılan Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesinin  ya yenilenerek ya da kamu üniversitelerine devredilerek
sağlık hizmeti sunumunu sürdürmesi talebiyle bir basın açıklaması
düzenledi.
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Açılışının üzerinden 4 ay
geçen Bilkent Şehir Hastane-
sinde sorunlar gün yüzüne çık-
maya başladı. İdari işlerin özel
şirket, sağlık hizmetlerinin Sağ-
lık Bakanlığı sorumluluğunda
olduğu hastanede, hastalar ve
sağlık çalışanlarının yararlan-
dığı hizmetler bakımından çifte
standart var.

Sağlık hizmeti sunumunun
asli unsurları olan sağlık emek-
çilerinin çalışma koşulları göz
önüne alınmadan tasarlanan
hastanede tüm imkanlar hasta
ve hasta yakınları için seferber
edilmiş durumda. Hasta ve
hasta yakınlarının yararlandığı
hizmetlerin çoğu özel şirket
eliyle yürütüldüğü için bu im-
kanlardan sağlık emekçilerinin
yararlanmasına izin verilmiyor.  

Hasta yakını araçta
doktor yayan 

Genel Hastane, Ana Hastane
Binası, Kalp ve Damar Hasta-
nesi, Nöroloji Hastanesi, Çocuk
Hastanesi, Kadın Doğum Has-
tanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Has-
tanesi ve Psikiyatri Hastanesi
olmak üzere toplam 9 ana bi-
nadan oluşan Bilkent Şehir
Hastanesinde şu an 6 blokta
sağlık hizmeti veriliyor. He-
kimlerin bir bloktan diğerine
acil durumlar veya konsültas-
yon için ulaşma süresi ise ya-
rım saat ile bir saat arasında
değişebiliyor. 

Bloklar arasındaki mesafe
için hasta ve hasta yakınları
mobil araçları kullanırken bu
araçlardan sağlık emekçilerinin
yararlanması ise yasak. 

Doktorlar üzerlerinde önlük
varsa hiçbir şekilde araçlara
alınmadıklarını, görevlilere
araçlara sağlık personelinin
alınmaması konusunda talimat
verildiğini anlatıyorlar. Hastaya
yetişmek zorunda olan kimi
doktorlar beyaz önlüklerini çı-
karıp hasta yakını gibi araç-
lardan yararlanmaya uğraşıyor.
Bu durumun fark edilmesi ise
görevliler ve hekimler arasında
tartışmaların yaşanmasına se-
bep oluyor. 

Doktorlar hastanenin dışın-
da yapılan Psikiyatri ve Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Has-
tanelerinin açılmasıyla yaşanan
sorunların artacağını söylü-
yorlar. 

Asansör kuyruğunda
bekleyen doktor 

1 milyon 312 bin 258 met-
rekare toplam kapalı alana sa-
hip hastanede bloklar içinde
katlara çıkmaksa ayrı bir so-
run. Bloklarda hasta ve ziya-
retçi asansörü ile sedyeli hasta
asansörü bulunurken sağlık
emekçilerine tahsis edilmiş
asansör bulunmuyor. Konsül-
tasyon için katlara çıkmak zo-

runda kalan doktorların has-
taya ulaşma süresini, uzun
asansör sırası ve asansörün
her katta durması daha da uza-
tıyor. Doktorların konsültasyon
için bile olsa sedye asansörünü
kullanması yine yasak.  

Bloklar arası acil çağrılarda
zorda kaldıklarını anlatan bir
doktor yaşadıkları olumsuz-
lukları “Özel şirket yapmış has-
taneyi o kadar. Doktor hastaya
ulaşabilir mi ulaşamaz mı kim-
se düşünmemiş. Acil hasta için
çağrılıyoruz, asansör kuyru-
ğundan, asansörlerin her katta
durmasından ötürü hastaya
ulaşamıyoruz. Hastaya bir şey
olursa ne olacak, suçlu doktor

diyecekler.” şeklinde ifade edi-
yor.  

Günde en az on bin
adım

Bloklar arası gidiş gelişle
doktorlar günde en az on bin
adım atıyor. Bir blokta 4 başka
blokta 3 hastayı görmesi gere-
ken bir doktor, gün içinde ya-
şadıklarını şu cümlelerle an-
latıyor “Bir blokta, 2,3 ve 8.
katlardaki hastalar için istem
yapılmış. 8. kata çıkmak için
arka taraftaki sedye asansör-
lerini kullanmak istiyorum gö-
revli, hasta asansörü deyip al-
mıyor. Öndekiler de hasta asan-
sörü. Ben sekizinci kata nasıl

çıkacağım. Hasta asansörüyle
çıkarsam 8. kata çıkmam yarım
saat sürüyor. Oradan 3. kata
inmek için asansör bekliyorum.
Sonra ikinci kata yürüyerek
iniyorum. Sonra iki kat daha
iniyorum. Aynı şeyi diğer blok-
ta da yaşıyorum.  Nasıl olacak
bu iş, olmuyor. Gittiğim hastaya
doğru düzgün bakamıyorum
çünkü ben de yorulmuş olu-
yorum. Bu şekilde hasta dok-
tordan hizmet alamaz.”

Yoğun bakımda hasta
yakını için oda var
doktora nöbet için
oda yok

Genel Hastanenin içindeki
yoğun bakımda refakatçi odası
bile düşünülen hastanede he-
kimlerin nöbete kaldıkları za-
man dilimlerinde kullanabile-
cekleri doktor odaları yok.
Doktorlar, katlardaki ofisleri
doktor odasına çevirseler de
bu odalarda tuvalet, lavabo ve
yataklı koltuk bulunmuyor.
Oysa her odada hastaların ken-
dilerine ait tuvalet ve lavabo-
ları bulunuyor. İki kişilik oda-
larda tuvalet sayısı da televiz-
yon sayısı da ikiye çıkıyor. 

Bir hekim, yoğun bakımdaki
refakatçi odasının doktor oda-
sına çevrildiğini bunun üzerine
şirket görevlilerinin gelip oda-
daki televizyonu söküp götür-
düğünü anlatıyor. 

Polikliniklerin
camları açılmıyor

Otel odası konforunda hasta
odalarının bulunduğu hasta-
nede poliklinikler ise eksi bir
ve ikinci katlarda yer alıyor.
Günde en az 50 hastaya bakan
doktorların hizmet verdiği po-
liklinik odalarının camları dahi
açılmıyor. Bu durumun sebe-
binin maliyeti kısmak olduğu
söyleniyor. 

Doktorlar yaşadıkları bu
olumsuzluklar karşısında Sağ-
lık Bakanlığının yanlarında ol-
madığını, bu şartlarda hiçbir
doktorun şehir hastanesinde
uzun süre  kalmayacağını dile
getiriyorlar.

Şehir hastanesinde doktora yasak

Hekim Postası

Bilkent Şehir Hastanesinde doktorların ve sağlık personelinin hastane içi ulaşımı sağlayan araçlara binmesi yasak.
Doktorlar, 674 bin metrekarelik alana kurulu hastanede binalar arasında mekik dokuyor. 



güncel

Kalabalık bir grup, mağdur edilmiş
genç hekimler. İhraç edilenler, güvenlik
soruşturmasına takılanlar, açığa alınan-
lar… Yazıldı edildi, gazete haberlerine
konu oldu. Kimi durumun vahametine
şaştı kaldı, kimi bu sizin yaşadığınız da
bir şey mi daha neler neler var dedi, kimi
kesin bir suçları vardır canım dedi, kimi
hadi mücadele edelim bir şey yapalım
dedi ama ne yapacağını da tam bilemedi. 

Henüz sonuçlanmamış ama çökmenin
eşiğindeki bir toptan sindirme harekatını
yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz.
Bu harekatın büyük yaralar açtığı ve he-
pimize çok pahalıya patladığı kesin. Fakat
istenen sonucun alınamadığı ve tekrar
edelim çökmekte olduğu da hayli kesin.
Bunun nedenleri, detayları çok konumuz
değil, girmeyeceğiz. Ama “biz mağdurların”
oynadığı rolün edilgen bir figüranlık dü-
zeyinde olduğunu, en fazla yapabildiği-
mizin belli şeylere rıza göstermemek ol-
duğunu belirtelim. Herhalde itirazı olan
yoktur.

Bu mağdur olma ama tam da
olmama, bir şeyler yaşama ama
en kötüsünü yaşamama ne
menem bir şeydir, yine
canlı canlı gördük. Açık-
çası pek de baş ede-
medik bununla. Her-
kes, el yordamıyla,
o an ne doğru gel-
diyse onu yapma-
ya uğraştı. Bir
kaç genel eğilime
bölerek bunları
toparlamaya çalı-
şayım kendimce.
Kendimce dememden bi-
limsel bir kaygı gütmediğim
anlaşılıyordur sanırım. Biraz
beyin jimnastiği, hepsi bu.

Ulaşamadığımız kalabalık
kesim, izole olarak mağduri-
yetini gidermeye odaklandı. Çoğu zaman
belki de ahlaki bulmadığı yolları kulla-
narak. Kimisi sonuç da aldı ve haklılar
da. Tümüyle çürümüş bir ortamda etik-
ahlak tesis etmek tek tek bireylere düş-
mez.

Bir kısım, ki bunlar da iyi bir çoğunluğu
oluşturuyor, yetkililere ve vicdanlara
hitap etme yolunu seçti. Mümkün oldukça
olaya politikayı karıştırmadan, bu yapı-
lanın ülkenin geleceğine bir katkı sun-
madığı vb. argümanlar üzerinden ilerle-
meye çalıştılar. En tepedeki yönetici elitten
medyaya kadar herkese ulaşarak kamu
vicdanına hitap etmek amaçlandı. Yap-
mayın etmeyin tarzı diyelim buna. Bildi-
ğim kadarıyla bu şekilde sonuç alan ol-
madı.

Bir diğer ekip, tabip odalarımızın ak-
tivistleri. Büyük oranda mezuniyet öncesi
Tıp Öğrencileri Kolu’nda faaliyet yürütmüş
arkadaşlarımız. Kendim de buraya dahil
olduğumdan ve bir kısım görünür sebep-
lerden bu kısmı biraz daha uzun tutalım.

Mağduriyeti giderme amaçlı bir politik
mücadele yürütme ile mağduriyeti daha
büyük bir sorunun parçası haline getirip
politik mücadele alanına dönüştürme
farklı şeyler. İlki ile kısmi sonuç alınabilir
elbet ama rahat eder miyiz o sonuçla? Bu
ekip vicdanlara seslenme gibi bir hedefin
doğru olmadığı tespitini yapmıştı, nitekim
aslında mağdur edilmişlerin harekete ge-
çirilmesi muazzam bir kitlesellik sağla-
maya yeter de. Fakat soru şudur, mağdur
edilenler nasıl harekete geçer? Sırf onları
harekete geçirmek için bazı şeyleri iste-
meye istemeye yapmak gerekir mi?

Soruya tatmin edici bir ce-
vap bulmuş değiliz fakat

şu iddiadayız, mağdu-
riyetimizi kendi başına
ele alarak değil, onu
daha büyük bir soru-
nun parçası haline ge-

tirerek sonuç alabiliriz,
rejim sorununun. Bunun

da ilk adımı öncelikle herkesi
mağduriyetini dile getirmeye

ikna etmek. Zira konuyla ilgili
herkes yaşanan en büyük zorluğun

evvela mağduriyeti “dil-
lendirme” olduğunun

farkında. Kamuya açık
bir dillendirmeden
bahsediyoruz. Özelde
zaten zar zor buldu-
ğu işini kaybetme-
mek, daha fazla fiş-

lenmek istememek ve
benzeri sebepler önü-

müzde ciddi engel. 

Mağduriyet dile getirme ko-
nusunda öncü arkadaşlarımız oldu.

Röportajlar verildi, videolar çekildi.
Fakat durum yaygınlaşmadıkça, yük bu
arkadaşlarımızın omuzlarına kaldı. Bir
nevi mağdur rolü onların üzerine yapıştı,
bu da uzun vadede yıprattı arkadaşları-
mızı. Can sıkıcı bir duruma dönüştü. Kit-
leselleşmenin zorunluluğu buradan da
görülebilir.

Belli genel prensipleri söyledik ama ne
yapmalı konusunda hala hazır bir reçete
mevcut değil. Olmayacak da. Dikkat edi-
lirse mağdur edilmişlerin politik farklı-
lıklarına dikkat çekmedik, zira söz konusu
olan kitleselliğin sağlanması ise bu sorun
en azından şimdilik talidir. Bu çizgide
daha incelikli yollar bulmak elimizde.
Öncelikle tartışmaları buraya, kitlesel-
leşmenin yollarına odaklamalıyız. Geç
kalmış değiliz.

Mağdur edilmiş genç hekimler
Dr.Ahmet Karer Yurtdaş

Hekimler becerilerini ve bilgilerini tedavi ettikleri kişilerin
yararına kullanmalıdır. Bu ‘yararlı olma’ kavramının tamamlayıcısı
ise ‘zarar vermeme’ ya da ‘önce zarar verme’dir (primum non
nocere). Bu iki kavramın dengede tutulması gerekir. ‘Yarar’, kişilerin
isteklerine saygılı olmayı ve refahlarını gözetmeyi içerir. ‘Zarar’dan
kaçınma ise yalnızca sağlığa yönelik zararın asgari düzeyde tutulması
değil, karar verme yeterliği olan kişilere zorla tedavi uygulanamayacağı
ve onları zorla açlık grevinden vazgeçirmeye çalışılmayacağı anlamına
da gelir. Yararlı olma, her durumda ve her ne pahasına olursa olsun,
başka belirleyenleri dikkate almadan yaşamı uzatmaya çalışmak
anlamına gelmez. Hekimler, bunun zarara yol açacağı öngörülen
durumlarda bile, karar verme yeterliği olan kişilerin özerkliğine
saygılı olmalıdır. Karar verme yeterliğinin kaybı, daha önce kişi ye-
terliğe sahipken yapay besleme dahil olmak üzere tedaviye yönelik
verdiği red beyanlarının geçersizleştiği anlamına gelmez.

Açlık grevi yapanlar beslenmeyi reddettiğinde, eğer hekim kişinin
beslenmemenin yol açacağı olumsuz sonuçlar üzerinde tam ve
doğru bir yargıya varacak yetenekte olduğu kanısında ise, bu kişiyi
damardan beslememelidir. Beslenmeyi reddetmenin yol açacağı so-
nuçların hekim tarafından açlık grevi yapana açıkca anlatılması ve
kişiden aydınlatılmış onam alınması gerekir. Açlık grevi yapanın
konu hakkındaki görüşleri öğrenilemiyorsa ve kişinin önceden
verdiği hiç bir talimat yoksa, hekim o kişi için en iyisini belirleyip
yapmakla yükümlüdür. Bu açlık grevi yapanın fiziksel sağlığını
olduğu kadar, bilinci açıkken ifade ettiği isteklerini, kişisel ve
kültürel değerlerini de dikkate almak anlamına gelir. Açlık grevi ya-
panın önceki isteklerinin neler olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt
yoksa, hekimler, üçüncü tarafların müdahalesinden bağımsız kalarak,
hastayı besleyip beslememe konusunda karar vermelidirler. Ayrıca,
bilinci kapalı hastaya yaklaşımı ortaya koyan Lizbon Bildirgesi ve
hasta hakları bildirgesinde de yapılacak tıbbi müdahalelerde hastanın
onamının alınması zorunlu hale getirilmiştir.

Açlık grevlerinde "sıvı, B grubu vitamin, tuz, şeker ve karbonat”
alımı yaşamsal olduğu kadar, sonlandıktan sonra kalıcı beyin ha-
sarlarının önlenmesi açısından kritiktir. Açlık grevlerinin herhangi
bir aşamasında cezaevi kurumlarının olası şeker, tuz ve vitamin
yasağı yaşam hakkı bağlamında zamana yayılmış işkence ve kötü
muamele olarak ele alınabilecek bir tutumdur. Bu nedenle açlık
grevi yapanların hekim ve sağlık çalışanları tarafından onamlarına
uygun olarak düzenli takip edilmesi, ihtiyaçları olan su, tuz, şeker
ve B1 vitamininin sağlanması, kendilerine bakamayacak duruma
geldiklerinde refakatçilerinin olması, zor kullanmaktan kaçınılması
gibi konular ek sağlık sorunlarının ortaya çıkmasını engelleyecek-
tir.

Açlık grevi yapanların açlık grevini bıraktıklarında en az sağlık
sorunu yaşamalarına olanak verecek bakımın ve tedavi koşullarının
sağlanması için çaba harcamak, yaşam ve sağlık hakkının gerçek-
leşmesi açısından çok önemlidir ve mesleki yükümlülüğümüzdür.

Türkiye’de açlık grevlerinin bü-
yükçe bir kısmı cezaevlerinde ya-
şanmaktadır. Yaşamdan ve yaşat-
maktan yana olan bir mesleğin
mensubu olan biz hekimler açlık
grevlerini savunmadığımız gibi ka-
bul de etmiyoruz. Ama ellerinde
başkaca bir mücadele yöntemi ol-
mayan mahpusların; bir hak arama
yöntemi olarak ne yazık ki ülke-

mizde sıkça başvurdukları bir yön-
temdir. Sağlık açısından olağan dışı
bir durum olan açlık grevlerine
karşı sorumluluğumuz bugüne ka-
dar evrensel etik ilkeler, mesleki
değerlerimiz ve ettiğimiz yemine
göre belirlenmiştir. Uluslararası he-
kim belgeleri olan Tokyo ve en son
2017 yılında güncellenen Malta Bil-
dirgelerinde açlık grevlerine ilişkin
hekim tutumu özetle şu şekilde
ifade edilmektedir.

ATO İnsan Hakları 
Komisyonu

Açlık Grevlerinde 
Hekim Tutumu 



sağlıkta şiddet!

Dr. Ersin Arslan 17 Nisan 2012’de, te-
davisi için uğraştığı bir hastanın, dedesinin
emekli maaşını alabilmek için ölüm rapo-
runun geç yazılmasını isteyen torunu ta-
rafından, bu isteği kabul etmediği için
göğsünden ve kalbinden hunharca bıçak-
lanarak öldürüldü. Öldürüldüğünde henüz
30 yaşındaydı. 

Sağlık Bakanlığı’nın 2003 yılında yaşama
geçirdiği Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın
sağlık hizmetini metalaştıran ve hekim
ile hastasını karşı karşıya getiren neoliberal
uygulamaları olumsuz sonuçlarını hızla
göstermiş, hasta ve hasta yakınlarından
sağlık çalışanlarına yönelik şiddet çok hızlı
bir şekilde artmaya başlamıştı. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygu-
lanmaya başlamasından sonraki süreçte,
12 Kasım 2005 tarihinde Çapa Tıp Fakültesi
öğretim üyesi Prof. Dr. Göksel Kalaycı ho-
camızı, uzun süredir tedavisi için uğraştığı
bir hastanın yakınının silahlı saldırısında
kaybettik. Ardından, Giresun Göğüs Has-
talıkları Hastanesi’nde görev yapmakta
olan Dr. Ali Menekşe, 15 Ocak 2008 tari-
hinde yine bir hastası tarafından öldürüldü. 

Dr. Ersin Arslan’ın katledilmesi ise gerek
Sağlıkta Dönüşüm Programı, gerekse yet-
kililerin -önlem almak bir yana- sağlıkta
şiddete davetiye çıkaran söylemleri dola-
yısıyla, sağlık alanında şiddetin artacağının
ve gelecek hekim cinayetlerinin işaret
fişeği gibiydi. Bu yüzden “yeter artık” diye
haykırdık, o güne kadar sağlıkta şiddete
karşı yürüttüğümüz çalışmalarımıza ivme
kazandırdık. “Bu şiddet sona ERSİN” slo-
ganıyla, tabip odalarımız aracılığıyla Tür-
kiye’nin dört bir yanında basın toplantıları,
açıklamalar, eylemler gerçekleştirdik. Sağ-
lıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasa
teklifi hazırladık ve bu teklifi Sağlık Ba-
kanlığı’na, tüm siyasi partilere ve yetkili
kurumlara gönderdik. Milletvekilleriyle
görüşmeler yaptık. 14 Mart Tıp Haftala-
rında ana temayı sağlıkta şiddetin önlen-
mesine ayırdık. 

Sorunun önemi mücadelemiz sonucunda
dikkat çekti ve TBMM 24. Yasama Döne-
mi’nde sağlık çalışanlarına yönelik artan
şiddet olaylarının araştırılarak alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
TBMM’de Araştırma Komisyonu kurularak,
konuya ilişkin bir rapor hazırladı.  Rapor
Ocak 2013’te paylaşıldı. 

Sorunun boyutunun büyüklüğü ve önemi
TBMM Araştırma Komisyonu’nun rapo-
runda tespit edilmesine karşın, aradan ge-

çen 6 yıl içerisinde ne yazık ki raporda
önerilen adımların hiç biri atılmadı. Bu
sürede sağlıkta şiddetin önlenmesi ya da
azaltılması bir yana, işlenen yeni hekim
cinayetleriyle yüreğimiz tekrar tekrar yan-
dı. Bu süreçte, 9 meslektaşımız daha kat-
ledildi. Sağlıkta şiddetin yaygınlığı arttı,
kimi zaman da silahla ve kalabalık grup
halinde “hastane basma”lara varan, infial
yaratacak acımasız eylemlere büründü. 

TTB olarak, sağlıkta şiddete ve bu şid-
dete duyarsız kalan tüm kesimlere karşı
mücadelemizi yılmadan, yorulmadan, vaz-
geçmeden sürdürüyoruz. Bu, ne yazık ki
aramızdan ayrılan arkadaşlarımızı bize
geri getirmiyor, acımızı dindirmiyor. Ama
tekrar tekrar söylüyoruz: Bir meslektaşı-
mızı daha kaybetmeye tahammülümüz
yok! Bu yüzden mücadelemizi ve çabala-
rımızı sürdürüyoruz. 

Bu yıl da, Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıl-
dönümü olan 17 Nisan’da tüm Türkiye
çapında “Sağlıkta Şiddete Sessiz Kalma”
sloganıyla eylemler gerçekleştirdik. İllerde,
tabip odalarımızın öncülüğünde gerçek-
leştirilen etkinlikler kapsamında ilk olarak
sabah saatlerinde tüm sağlık kurumlarında,
görevi başında öldürülen tüm hekimler
anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bu-
lunduk. Öğle saatlerinde ise kentlerin tabip
odalarınca belirlenen yerlerinde basın açık-
lamaları, akşam saatlerinde ise fenerlerle
nöbet eylemleri gerçekleştirdik. Bu çok
geniş katılımlı eylemlere, meslektaşlarımız
ve sağlık çalışanları kadar sendikalar, de-
mokratik kitle ve meslek örgütlerinin tem-
silcileri ile milletvekilleri de destek verdi. 

Dr. Ersin Arslan’ı ve görevi başında kat-
ledilen tüm meslektaşlarımızı andığımız
bu eylemlerde 17 Nisan’ın “Sağlıkta Şiddetle
Mücadele Günü” olarak ilan edilmesini ve
TTB’nin önerisi olan Sağlıkta Şiddet Yasa-
sı’nın çıkarılmasını talep ettik. 

Mesleğimizle ilgili can yakıcı çok fazla
sorunumuz var. Ancak her gün maruz ka-
lınan, ardı arkası kesilmeyen ve artarak
devam eden şiddetten dolayı adeta bunları
öncelikle konuşamaz hale geldik. Ama bu
böyle sürmeyecek! Mücadelemizden vaz-
geçmeyeceğiz! Sosyal ve özlük haklarımızın
iyileştirilmesiyle ilgili taleplerimizden
hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz! Toplum
sağlığını olumsuz etkileyen hiçbir soruna
duyarsız kalmayacağız. Etik ve deontolojik
değerleri korumaktan ve halkımıza nitelikli
bir sağlık hizmeti verme kararlılığımızdan
vazgeçmeyeceğiz. Sağlık çalışanlarına yö-
nelik hürmetsiz, itibarsızlaştırıcı, hekim
ve hastayı karşı karşıya getirici söylemle-
rinize teslim olmayacağız. Yaratılan şiddete
teslim olmayacağız!

Sağlıkta şiddete
sessiz kalma!

"Dr. Kamil
Furtun’u saygıyla
anıyor, sağlıkta
şiddete artık
yeter diyoruz!"

Prof. Dr. Sinan Adıyaman
TTB Merkez Konseyi Başkanı

Çalıştığı ve daha sonra adının
verildiği Samsun Göğüs Hastalıkları
ve Göğüs Cerrahisi  Hastanesinde
düzenlenen anma programı bugüne
kadar görevi başında hayatını kay-
beden sağlık çalışanları anısına
saygı duruşunda bulunulmasıyla
başladı. Dr. Kamil Furtun’un öz-
geçmişinin okunmasıyla süren
programda konuşan Samsun Tabip
Odası Başkanı Dr. Murat Erkan,
Kamil Furtun’un katledilişinin üze-
rinden geçen 4 yıllık süreçte, katilin
hastanede pek çok olaya karışma-
sına rağmen nasıl çalışabildiği,
kimlerin ona referans olduğu, has-
tane idaresi tarafından nasıl ko-
runup kollandığına dair soruların
artık yanıtlanmasını beklediklerini
söyledi. Dr. Erkan bu soruların
yanıtlanması ve sorumlular hak-
kında gereğinin yapılması ile vic-
danlardaki ateşin bir nebze azala-
cağını, adaletin tecelli edeceğini
aksi takdirde bu sorumluluğun,
gereğini yapmayanların üzerinde
sonsuza dek kapkara bir leke olarak
kalacağını sözlerine ekledi. 

Dr. Kamil Furtun’un ölüm yıl-
dönümünde Ankara Tabip Odası
tarafından da bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, TTB’nin hazırladığı
yasa taslağı yok sayılarak Bakan-
lığın öne sürdüğü palyatif uygula-
maların çözüme götürmemesi so-
nucu sağlık çalışanları için hayati
tehlikenin devam ettiği kaydedildi. 

Fiziksel ve psikolojik şiddetin,
tüm hekimlerde onur kırıcı, mes-
lekten uzaklaştırıcı etki yaratarak
tükenmişlik ve hekim intiharlarına
varan sonuçlara yol açtığını be-
lirten ATO, şiddetin, uzmanlık alanı
seçiminden riskli hastalara yakla-
şıma dek pek çok konuda aslında
doğrudan toplumu da ilgilendiren
bir hâl aldığını kaydetti. 

ATO, Sağlıkta Dönüşüm Proje-
si’nden ve sağlığı piyasalaştıran
anlayıştan vazgeçilmedikçe her
dakika bir sağlık çalışanının şiddete
uğramaya devam edeceğini bildirdi.
Açıklamada, sağlıkta şiddetin ancak
şiddete neden olan ortamın ve
uygulanan yanlış sağlık poli-
tikalarının ortadan kaldırılmasıyla
önlenebileceği belirtildi. 

Sağlıkta şiddet sonucu görevi başında katledilen Dr.
Kamil Furtun, ölümünün dördüncü yılında anıldı. 
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tıp eğitimi

Tıp fakültelerinde mezuniyet sevinci
Ankara Tabip Odası her yıl olduğu gibi bu yıl da Ankara’da mezuniyet sevinci yaşayan genç hekimlerin sevincine ortak
oldu. 

Ankara Tabip Odası, mezu-
niyet törenleri gerçekleştirilen
Gazi, Ufuk, Başkent ve Ankara
Üniversitesi’nde genç hekim-
lerin yanında yer aldı. 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi’nin, 19 Haziran Çarşamba
ve Başkent Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nin 25 Haziran Salı
günü düzenlenen mezuniyet
törenlerine Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu adına Başkan
Dr. Vedat Bulut katıldı.

Dr. Bulut mezuniyet tören-
lerinde yaptığı konuşmaya hem
genç hekimleri, hem onların
başarısına ortak olan ailelerini
hem de genç hekimleri yetişti-
ren meslektaşlarını kutlayarak
başladı. Kendi kuşaklarından
farklı olarak genç hekimleri
teknoloji ve bilgideki artıştan
kaynaklı bir risk beklediğini
kaydeden Dr. Bulut, bu riskten
dolayı birkaç yıl içinde öğren-
diklerinin bir kısmının geçersiz
kalacağı ve yeni bilgi ve dona-
nımlar edinmek durumunda
kalacaklarını aktardı. 

“Tıp eğitimi yaşam
boyu süren bir
eğitimdir”

Dr. Bulut sözlerini “Tıp eği-
timi yaşam boyu süren bir eği-
timdir. Hekimlik yaptığınız sü-
rece eğitiminiz devam edecek-
tir. Bizim kuşağımızı daktiloya
aşina bir kuşak eğitti, sizlerse
bilgisayar çağının öğretim üye-
leri eliyle eğitildiniz. Geleceğin
tıbbı, biyoinformatik, nano-
teknoloji ve biyoteknolojinin
baskın olduğu bir dönemdir.
Bu alanları okuyup öğreniniz.
Kendinizi bu alanlarda gelişti-
riniz. Çağı yakalamanız ve iyi
hekimlik yapmanız dijital çağın
teknolojisini iyi kullanmanızla
olanaklı hale gelecek çünkü.”
diye sürdürdü.

Dr. Bulut genç hekimlere,
halk sağlığını korumak, daha
iyi bir kent, daha iyi bir çevre,
daha iyi ve insanca bir yönetim
için mücadele etmek gibi sosyal
sorumlulukları bulunduğunu
hatırlattı. Dr. Bulut, yeni mezun
hekimlerin meslek örgütüne
üye olması ve meslek örgütünü
desteklemesi temennisi ile ko-

nuşmasını sonlandırdı. 

Genç hekimlere:
“Çalacak bir kapınız
olduğunu
bilmelisiniz”

Ufuk Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi mezuniyet töreni de 27
Haziran Perşembe günü üni-
versitenin Balgat Kampüsünde
gerçekleştirildi.

Törene Ankara Tabip Odası
adına Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Gül Bakır ve Dr. Gülgün
Kıran katıldı. 

Dr. Gül Bakır öğrenci, veli
ve öğretim üyelerini  selamla-
yarak başladığı konuşmasında
yeni mezun hekimlere; herkese
eşit, ulaşılabilir, nitelikli ve
ücretsiz sağlık hizmeti sunmak
için mücadele etmelerini tav-
siye etti. Meslek odalarının iyi
hekimlik mücadelesinde her
zaman yanlarında olduğunu
belirten Dr. Bakır “Çalacak bir
kapınız olduğunu bilmelisiniz”
dedi.

Dr. Bakır, mezun olup hiçbir
gerekçe sunulmadan atanama-
yan ve güvenlik soruşturması
sonucunu aylardır bekleyen,
yüzlerce genç hekimin gerekli
düzenlemeler yapılarak görev-
lerine dönmelerinin en büyük
dilekleri olduğunu kaydetti. 

Son yıllarda giderek artan
sağlıkta şiddet olaylarına dikkat
çeken Dr. Bakır “Meslek odaları
olarak şiddeti doğuran temel
faktörlerin ortadan kaldırıla-
bilmesi için uğraşlarımıza yıl-
madan devam edeceğiz. Sizlere
öncelikle şiddetten uzak bir
meslek hayatı dileriz” diye ko-
nuştu.

28 Haziran Cuma günü dü-
zenlenen Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi mezuniyet töre-
nine Ankara Tabip Odası Genel
Sekreteri Dr. Ali Karakoç ka-
tıldı. Dr. Karakoç, mezun olan
meslektaşlarına iyi hekimlik
değerlerinin izinden gitmeleri
tavsiyesinde bulundu ve ba-
şarılarının devamını diledi.

Düzenlenen törenlerde Türk-
çe ve İngilizce Tıp Programla-
rından dereceyle mezun olan
öğrencilere Ankara Tabip Odası
tarafından mezuniyet ödülü
verildi.
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* Türk Tabipleri
Birliğine
uluslararası
hekim
örgütlerinden
destek mesajları
yağdı

Dünya Tabipler Birliği
(WMA) TTB yöneticile-
rinin gözaltına alınma-
larına ilişkin derin kay-
gılarını belirten bir açık-
lama yaptı. Açıklamada
‘WMA, Türk meslektaş-
larımızın savaşın bir halk
sağlığı sorunu olduğu yö-
nünde kamuoyuna yap-
tıkları açıklamayı tam
olarak desteklemektedir.
Doktorların ve ulusal ta-

bip kuruluşlarının sava-
şın ve silahlı çatışmaların
yol açacağı insani sonuç-
lar konusunda hükümet-
leri uyarma görevi
WMA’nın açık politika-
sının bir parçasıdır.” ifa-
delerine yer verildi. 

Avrupa Hekimler Dai-
mi Komitesi (CPME) ta-
rafından  yapılan basın
açıklamasında da TTB
yöneticilerinin gözaltına
alınması, fiziksel şiddet
tehditleri ve TTB hak-
kında suç duyurusunda
bulunulması kınandı. 

* İstanbul Üniversitesi
Rektörlüğü tarafından
TTB Merkez Konseyi

Başkanı Prof. Dr. Raşit
Tükel ve Merkez Konseyi
Üyesi Prof. Dr. Taner Gö-
ren, İstanbul Üniversi-
tesi’ndeki görevinden 3
aylığına uzaklaştırıldı.

*TTB Merkez Konseyi
üyelerinden Dr. Şeyhmus
Gökalp’in Diyarbakır
Merkez Bankası’ndaki
işine son verildi. 

*Adana Seyhan 132
No’lu Aile Hekimliği Bi-
riminde aile hekimi ola-
rak görev yapan TTB
Merkez Konseyi Üyesi
Dr. Dursun Yaşar Ulu-
taş’ın sözleşmesi askıya
alındı. 

Gözaltılar British Me-
dical Journal’a (BMJ)
konu oldu.  Dergide, Ju-
lian Sheather imzasıyla
yer alan yazıda, hekim
birliğinin silahlı çatış-
manın halk sağlığı açı-
sından doğuracağı so-
nuçlara dikkat çekmesi-

nin hiçbir biçimde suç
olarak görünmediği,
buna karşın Türkiye’de
durumun farklı olduğu
belirtilerek, “Türkiye
kendi hekimlerine saldı-
rıyor” denildi. Yazıda,
dünya hekimlerinin ko-
nuya tepkili olduğu, çe-

şitli ülkelerin tabip bir-
liklerinden ve önde gelen
dünya sağlık örgütlerin-
den Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’a
mektup gönderildiği,
Dünya Tabipler Birli-
ği’nin süreci yakından
takip ettiği belirtildi. 

TTB Etik Kurulu, Mer-
kez Konseyinin açıklama-
sının mesleki değerlerin ge-
tirdiği yükümlülükler çer-
çevesinde haklı ve meşru
olduğunu belirtti. Meslek
örgütlerinin toplum sağlı-
ğını ve mesleki değerleri
korumakla görevli olduğu-
nu hatırlattı. 

* CHP ve HDP’den mil-
letvekilleri ve parti tem-
silcileri, EMEP temsilcileri,
DİSK, KESK, TMMOB ile
bağlı sendika ve odalarının
başkan, yönetici ve tem-
silcileri, SES, Dev-Sağlık
İş, 10 Ekim Derneği, Hal-
kevleri, Yüksel Direnişçi-
leri, Barış Akademisyenleri,
Ankara Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi öğretim üyelerinden
bir grup,  Sosyalist Yeniden
Kuruluş Partisi temsilcileri,
Kocaeli Dayanışma Akade-
misi (KODA), Taşeron İşçi-
leri Merkezi, KESK Şubeler
Platformu, SES Ankara
Şube, Öğrenci Kolektifleri,
ODTÜ Mezunları Derneği,
İşyeri Hekimleri Derneği,
Sosyal Hizmet Uzmanları
Derneği temsilcileri bu sü-
reçte TTB’yi ziyaret ederek
destek ve dayanışma di-
leklerini iletenler arasında
yer aldı.

*DİSK, KESK ve TMMOB
yaptıkları basın açıklaması
ile TTB’nin yanında olduk-
larını açıkladılar 

* Dünyanın saygın sağlık
dergisi Lancet de gözaltıları
konu edindi. Yazıda Tür-
kiye’de insan hakları ve
ifade özgürlüğüne yönelik
saldırıların ilk kez yaşan-
madığı, bununla birlikte
TTB Merkez Konseyi üye-
lerinin gözaltına alınması-
nın Türkiye’de hekimlerin
güvenlik tehdidiyle karşı
karşıya olduğunun açık
göstergesi oluğu belirtildi. 

Barışa Darbe!

Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Merkez Konseyi kamuoyuna
bir açıklama yaptı. Açıklama-
da: “Savaş, doğada ve insanda
tahribat yapan, toplumsal ya-
şamı tehdit eden, insan eliyle
yaratılan bir halk sağlığı so-
runudur. Her çatışma, her sa-
vaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve
çevresel sağlık açısından ona-
rılmaz sorunlara yol açarak
büyük bir insani dramı da be-
raberinde getirir. Yaşatmaya
ant içmiş bir mesleğin men-
supları olarak, yaşamı savun-
manın, barış iklimine sahip
çıkmanın birincil görevimiz
olduğunu aklımızdan çıkar-
mıyoruz. Savaşla baş etmenin
yolu, adil, demokratik, eşitlikçi,
özgür ve barışçıl bir yaşam
kurmak ve bunu sürekli kıl-
maktır. Savaşa hayır, barış he-
men şimdi! ifadelerine yer ve-
rildi.” 

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan partisinin il baş-
kanları toplantısında bu açık-
lamayı sert sözlerle eleştirdi.
Çeşitli medya grupları da açık-
lamada olmayan ifadeler kul-
lanarak TTB’yi zan altında bı-
rakma girişiminde bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsav-
cılığı tarafından TTB Merkez
Konseyi üyeleri hakkında so-
ruşturma başlatıldı. 

TTB avukatları tarafından
Ankara Cumhuriyet Başsavcı-
lığı ile görüşme yapılarak, Sav-
cılığın talebi halinde Merkez
Konseyi üyelerinin istendiği
zaman ifade için gelebilecek-
leri, talep edilen belge ve bil-
gileri savcılığa verebilecekleri
bildirildi. 

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 ara-
maya daha sonra nezaret edebildiler. 

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 bek-
leyen çok sayıda hekim ve dayanışma
amacıyla gelen kurum temsilcileri içeri
girdiler. 

24 Ocak 2018: 30 Ocak 2018: 01 Şubat 2018:

31 Ocak 2018: 

26 Ocak 2018:

29 Ocak 2018:

29 Ocak 2018:

TTB Barışı savunduğu için suçlu bulundu. 3 Mayıs’ta Ankara’da görülen davada Mahkeme, TTB bir önceki Merkez Konseyi
üyelerini hapis cezası ile cezalandırdı. Hukuk devleti ilkeleriyle değil, siyasilerin söylemlerine göre şekillenen sürecin
kronolojisini Hekim Postası için çıkardık.  
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* 35 Tabip Odası gazete ilanı vererek,
gözaltına alınan TTB Merkez Konseyi
üyelerinin serbest bırakılmasını talep
ettiler.

* Dünya Tabipler Birliği (WMA), İn-
san Hakları İçin Hekimler Örgütü
(PHR), Avrupa Hekimler Daimi Komi-
tesi (CPME), Avrupa Tabip Birlikleri
Forumu (EFMA) ve Uluslararası İş-
kence Mağdurları Rehabilitasyon Kon-
seyi  (IRCT) yöneticileri, TTB Merkez
Konseyi üyelerinin gözaltına alınma-

larını kınayan ve bir an önce serbest
bırakılmalarını talep eden bir mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a gönderdi.

* Gözaltına alınan TTB Merkez Kon-
seyi İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan
Adıyaman ve Merkez Konseyi üyeleri
Dr. Şeyhmus Gökalp ile Dr. Ayfer Ho-
rasan Savcılık görüşmesinin ardından
adli kontrol kaydıyla serbest bırakıl-
dılar. 

Gözaltında bulunan
8 Merkez Konseyi üyesi
Savcılık görüşmesinin ar-
dından adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı. 

* ABD’li dilbilimci, si-

yasi eleştirmen ve yazar
Noam Chomsky, TTB
Merkez Konseyi üyeleri-
nin gözaltına alınmasıyla
ilgili olarak, TTB’ye bir
mesaj gönderdi. Şoke edi-

ci gelişmeleri büyük bir
kaygı içinde izlediğini
belirten Chomsky, TTB’yi
korumak için her türlü
önlemin alınması gerek-
tiğine dikkat çekti.

02 Şubat 2018:

TTB Merkez Konseyi binasında bir
araya gelen tabip odaları başkan ve
üyeleri hekimler, ortak bir basın açık-
laması düzenleyerek, gözaltında bu-
lunan TTB Merkez Konseyi üyelerinin
serbest bırakılmasını istediler. Tabip
Odası Başkanları adına Mersin Tabip
Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan tarafın-
dan okunan açıklamada, Türk Tabipleri
Birliği’nin kurumsal kimliğini temsil
eden Merkez Konseyi yöneticilerinin
gözaltına alınması ve binasında yapılan

aramanın TTB’ye yönelik bir saldırı
olduğu vurgulandı.

TTB’nin kuruluşundan bu yana ilk
kez böyle bir durumla karşılaşıldığına
dikkat çekilen açıklamada, “Türk Ta-
bipleri Birliği,  hekimlerin tek çatı
örgütü olarak vardır. Adil ve hukuka
uygun seçimlerle gelen yönetimler
değişse de bu çatı varlığını sürdürecek
ve bu tür hukuk dışı uygulamalara
karşı ortak duruşumuzla savunula-
caktır” denildi.

4 Şubat 2018

05 Şubat 2018:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği
ve Türkiye Barolar Birliği gibi kurumların ismindeki "Türk"
ifadesinin kaldırılacağını söyledi. Açıklamaya toplumun çeşitli
kesimlerinden tepki geldi. 

06 Şubat 2018:  

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof.
Dr. Taner Gören hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbirini son-
landırdığını ilgili Anabilim Dallarına bildirdi.

07 Şubat 2018: 

Sağlık Bakanlığı’nın TTB Merkez Konsey Üyeleri Dr. Yaşar
Ulutaş, Dr. Selma Güngör ve Dr. Bülent Nazım Yılmaz hakkında,
aile hekimliği sözleşmelerinin feshedilmesi talebiyle idari soruşturma
başlatması üzerine Meclis’te CHP Milletvekillerinin katıldığı bir
basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya CHP Milletvekilleri Dr.
Murat Emir, Dr. Ceyhun İrgil,  Şenal Sarıhan, Orhan Sarıbal, Musa
Çam, Dr. Niyazi Nefi Kara, Zülfikar İnönü Tümer ve Dr. Ali Şeker
de destek verdiler.

16 Mayıs 2018: 

Sağlık Bakanlığı’nın, TTB Merkez Konseyinin görevden alınması
için Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde  açtığı davanın ikinci
ön inceleme duruşmasında karar verildi. Mahkeme, görevden
alınması istenen Konseyin, görev dönemi sona erdiği için, davanın
konusuz kaldığına ve bu nedenle  esası hakkında karar verilmesine
yer olmadığına hükmetti.

29 Haziran 2018: 

Sağlık Bakanlığı’nın kendi bünyesinde çalışan TTB Merkez
Konseyi üyeleri hakkında başlattığı idari soruşturmalar kapsamında,
Dr. Yaşar Ulutaş’ın aile hekimliği sözleşmesi feshedildi. Dr. Yaşar
Ulutaş’ın aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesi, TTB Merkez
Konseyi tarafından 20 Kasım 2018 günü düzenlenen basın toplan-
tısıyla protesto edildi. Toplantıya KESK, TMMOB, Türk Dişhekimleri
Birliği (TDB), SES ve Ankara Tabip Odası destek verdi. 

20 Kasım 2018: 

TTB 69. Büyük Kongresi tamamlandı
TTB’nin 69. Seçimli Büyük Kongresi 8-10 Haziran 2018 tarihle-

rinde Ankara’da gerçekleştirildi. Kongrenin son gününde yapılan
seçimleri Etkin Demokratik TTB grubunun listesi kazandı

11 Haziran 2018:
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Baro
Başkanlarından
destek

Ankara Barosu Başka-
nı Av. Erinç Sağkan, İs-
tanbul Barosu Başkanı
Av. Mehmet Durakoğlu,
Adana Barosu Başkanı
Av. Veli Küçük, Mersin
Barosu Başkanı Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Hatay Barosu
Başkanı Av. Polat Balkan,
İzmir Barosu Başkanı Av.
Özkan Yücel, Diyarbakır
Barosu Yönetim Kurulu
üyesi Av. Tevfik Karahan

da TTB’ye destek ama-
cıyla müdafi heyetinde
yer aldı. 

Baro Başkanları, sa-
vunulan değerleri yaşam,
barış, adalet, demokrasi,
eşitlik, özgür ve sürekli-
lik arz eden barışçıl ya-
şam olan, bu açıklama-
dan dolayı kişilerin terör
örgütlerini meşrulaştır-
maya çalıştığı sonucuna
varmanın, bir hukuk
devleti olmadığımızın ve
hiçbir vatandaşın hukuki
güvenliğinin bulunma-

dığının açık ilanı oldu-
ğunu söylediler. 

TTB’nin yasayla be-
lirlenmiş temel görevleri
arasında “halkın sağlığını
koruma görevinin” de bu-
lunduğunu belirten avu-
katlar, sağlıklı yaşam
hakkını savunmanın en
temel evrensel hekimlik
ilkelerinden olduğunu,
söz konusu açıklamanın
ifade özgürlüğü ve
TTB’nin  görev ve ilkeleri
doğrultusunda yapıldı-
ğını ifade ettiler.

TTB davasının ikinci duruşması
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde ger-
çekleştirildi. Mahkeme, TTB avukat-
larının, duruşma savcısının daha ilk
duruşma bile yapılmadan, yapılmış
gibi ceza  talebinde bulunarak hukuka,
görevinin gereklerine aykırı davrandığı
gerekçesiyle savcının değiştirilmesi
talebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na
yaptıkları başvurunun sonucunun so-
rulmasına ve savunma için davanın 3
Mayıs 2019 Cuma günü saat 09.15’e

ertelenmesine karar verdi. TTB ile da-
yanışma amacıyla Türkiye’de bulunan
Dünya Tabipler Birliği (WMA) Genel
Sekreteri Dr. Otmar Kloiber ve Avrupa
Hekimler Daimi Komitesi (CPME) ön-
ceki dönem Başkanı Dr. Jacques de
Haller’in de izlediği duruşmaya, baro
başkanları ve yönetim kurulu üyeleri
vekil olarak katıldı, tabip odaları, sen-
dikalar,  meslek örgütleri temsilcileri
ile çok sayıda hekim ve milletvekili
destek verdi.  

İyi hekimlikten ve barış
talebimizden
vazgeçmeyeceğiz!

TTB Merkez Konseyi üyelerinin “Sa-
vaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı
açıklama dolayısıyla, Türk Ceza Ya-
sası’nın “terör örgütü propagandası
yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa
alenen tahrik etmek” suçlarından yar-
gılandıkları davanın ilk duruşması 27
Aralık 2018 günü, Ankara 32. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. 

Duruşma saat 09.45’de kimlik tespiti
ile başladı. Kimlik tespitinin yapılma-
sının ardından, TTB geçen dönem Mer-

kez Konseyi üyelerinin beyanlarına
geçildi. Beyanlarda; bir hekim meslek
örgütü tarafından yapılan “Savaş Bir
Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamasının
neden suç oluşturmayacağı, evrensel
ve bilimsel değerler ve bilgiler ışığında,
hekimlik meslek ilkeleri doğrultusunda,
hukukun temel ilkelerine dayanarak,
tarihsel örnekleriyle ve hukukî kanıt-
larıyla birlikte ayrıntılarıyla aktarıldı.
İddianamenin özensiz hazırlandığı, çe-
lişkilerle dolu olduğu ve gerçeklerin
çarpıtıldığına dikkat çekilen beyan-
larda, yöneltilen suçlamaların tamamı
reddedildi. Dava, 20 Mart 2019 Çar-
şamba günü saat 09.00’a ertelendi.

27 Aralık 2018:  

20 Mart 2019: 

“Şiddeti kınamak,
insan haklarını ve
barışı savunmak suç
değildir.

Dünya Tabipler Birliği (WMA)
ve Avrupa Hekimler Daimi Ko-
mitesi (CPME), bir açıklama ya-
yımlayarak TTB Merkez Konseyi
üyelerine hapis cezası verilme-

sini kınadı. Açıklamada “Şiddeti
kınamak, insan haklarını ve ba-
rışı savunmak suç değildir. Mah-
keme sonucunu büyük bir üzün-
tüyle karşılıyoruz ve tıp mesleği
etiğine saygı çabalarında Türk
Tabipleri Birliği yöneticilerinin
yanında olduğumuzu ilan edi-
yoruz.” denildi.  

TTB davasının 3. duruşma-
sında Mahkeme utanç verici bir
karara imza attı.  1 Eylül 2016
tarihli “Bu Topraklarda Eşitlik
ve Barış İçinde Yaşamamız Çok
Mümkün” başlıklı açıklamayı da
karara dâhil eden mahkeme, her
iki açıklama dolayısıyla dönemin
11 Merkez Konseyi üyesine “hal-
kı kin ve düşmanlığa tahrik
etme” suçundan 2’şer kez 10’ar
ay hapis cezası verilmesine karar
verdi. Mahkeme, Dr. Hande Ar-
pat’a 2014 yılındaki bazı sosyal
medya paylaşımlarında “terör
örgütü propagandası” yaptığı ge-
rekçesiyle ayrıca 1 yıl 6 ay 22
gün hapis cezası verdi. Dr. Şeyh-
mus Gökalp ise “terör örgütü
propagandası” suçundan beraat
etti.

Mahkemenin kararını açık-
lamasının ardından, çıkışta kısa
bir açıklama yapan TTB Merkez
Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan
Adıyaman, “Biz hekimliğin ev-
rensel etik ilkeleri doğrultusunda
hareket ettik. Savaşın bir halk
sağlığı sorunu olduğunu söyle-
dik” diye konuştu. Bundan ön-
ceki duruşmalarda da mahkeme
heyetine bunun bir suç olmadı-
ğını söylediklerini belirten Adı-
yaman, karara itiraz edeceklerini
de bildirdi. Adıyaman, “Mahke-
meden ceza çıktı biz bunu kabul
etmiyoruz. Bunu iptal ettirmek
için elimizden geleni yapacağız.
Sonuna kadar mücadele edece-
ğiz. TTB savaşın bir halk sağlığı
sorunu olduğunu söylemekten
hiçbir zaman vazgeçmeyecektir”
diye konuştu.

3 Mayıs 2019: 

Barış talebi cezalandırıldı 



TTB Merkez Konseyi üyeleri onurumuzdur

İnsan Hakları İçin Doktorlar (PHR),  tarafından TTB davasına yönelik bir
açıklama yapıldı. Açıklamada hapis cezasının korkunç bir yargı yanlışı olduğu
belirtilerek, mahkeme kararının bozulması ve suçlamaların düşürülmesi is-
tendi.

06 Mayıs 2019: Tepkiler...

Merkez Konsey Üyelerine verilen
ceza TTB ve tabip odalarınca protesto
edildi. Türkiye’nin dört bir yanından
gelen tabip odası başkanları ve TTB
Merkez Konseyi üyeleri gerçekleştirilen
basın açıklamasının ardından, Adalet
Bakanlığı’na giderek, mahkeme süre-
cinde yaşanan hukuksuzluklara ilişkin
kaygıları içeren bir dilekçe verdiler. 

TTB Yüksek Onur Kurulu tarafından
yapılan açıklamada ise  “TTB Merkez
Konseyi üyesi meslektaşlarımız, hem
birer onurlu hekim, hem bir meslek
kuruluşunun yöneticisi olarak, görev-
lerinin ve topluma karşı sorumluluk-
larının gereğini yerine getirmişlerdir.
TTB Merkez Konseyi üyeleri onuru-
muzdur” ifadelerine yer verildi.

Türk Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak ve beraberindeki heyet
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’ni ziyaret etti. TEB Heyeti TTB
Merkez Konseyi üyelerine ve TTB camiasına destek ve dayanışma mesajlarını
iletti.

08 Mayıs 2019:

14 Mayıs 2019: 

TTB Merkez Konseyi
üyelerine verilen 1 yıl 6
aylık hapis cezasının
gerekçeli kararı açık-
landı. Kararda, halkın
kin ve düşmanlığa tahrik
suçlamasının delilinin

bulunmadığı belirtildi.
“Savaş bir halk sağlığı
sorunudur cümlesinin
tek başına okunduğunda
herhangi bir suçu oluş-
turmadığı şüphesiz”
ifadelerine yer verilen

kararda “Açıklamanın

yapıldığı tarih ve dönem

itibarı ile terör örgütü

de aynı ve yoğun şekilde

benzer ifadeler kullandı”

denildi. 

18 Mayıs 2019

Dünya Tabipler Birliği
(DTB) ve Avrupa Hekim-
ler Daimi Komitesi
(CPME), tüm
hükümetleri
2016-2018
dönemi Türk
Ta b i p l e r i
Birliği (TTB)
Merkez Kon-
seyi üyeleri-

ne “Savaş Bir Halk Sağlığı
Sorunudur” başlıklı basın
açıklaması dolayısıyla

verilen hapis
cezalarını kı-
namaya ça-
ğırdı. DTB ve
CPME’den
Avrupa Bir-
liği liderleri-
ne gönderi-

len ortak açık mektupta
da, bu protesto çağrısına
destek vermeleri isten-
di.

21 Mayıs 2019:  

TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verilmesi
üzerine toplumun çeşitli kesimlerden hekimlere
destek yağdı. Sosyal medya üzerinden yapılan bazı
paylaşımlar şöyle:



Divan seçimi ile başlayan
Kongre, TTB Merkez Konseyi
Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıya-
man’ın açış konuşması ile sür-
dü. Dr. Adıyaman konuşmasına
"Savaş bir halk sağlığı soru-
nudur" açıklaması yaptıkları
için hapis cezası alan 2016-
2018 dönemi TTB Merkez Kon-
seyi üyelerinin adlarını sayarak
başladı. Dr. Adıyaman isimleri
sayarken, 2016-2018 dönemi
TTB Merkez Konseyi üyelerinin
hepsi salonda bulunanlar ta-
rafından ayrı ayrı alkışlandı.

“Toplumun tüm
kesimleri için ‘adalet’
istiyoruz”

TTB 70. Büyük Kongresi’nin,
adalet talebinin herkes için ih-
tiyaç haline geldiği bir dönemde
yapıldığına işaret eden Dr. Adı-
yaman, Kongre’de bu talebi
yalnız hekimler adına değil,
toplumun tüm kesimleri adına
dillendireceklerini vurguladı.

Türkiye’de tarihin en büyük
ve en önemli krizlerinden bi-
rinin yaşandığına dikkat çeken
Dr.Adıyaman, enflasyon, pa-
halılık, döviz artışı, işsizlik gibi
parametreler üzerinden görü-
nürlük kazanan krizin, sadece
ekonomik değil, siyasal, sosyal,
kültürel krizlere, esasen top-
lumsal bir krize dönüşmüş du-
rumda olduğunu kaydetti. Adı-
yaman, sağlık ortamı ve he-
kimlerin de doğal olarak bu
kriz ortamından etkilendiğini,
hekimler olarak mesleklerini
her açıdan kırılgan bir iklimde
yaşama geçirmeye çalıştıklarını
söyledi.

“TTB tarihinde bir
ilk”

Bu konuşmayı, TTB adına
yapılan basın açıklamalarından
dolayı diğer Merkez Konseyi
üyeleriyle beraber 20 ay hapis
cezasına çarptırılmış bir TTB
başkanı olarak yaptığını belir-
ten Dr. Adıyaman, bu durumun
Türkiye tarihinde ilk kez ya-

şandığını ve dünyada da benzer
bir örneği olmadığını kaydetti.
Dr. Adıyaman, TTB’nin darbe
dönemleri başta olmak üzere
defalarca yargılandığını, ancak
hekimliğin evrensel değerleri
açısından tartışmasız ve haklı
görüldüğü için bu yargılama-
ların hiç birinin daha önce ha-
pisle sonuçlanmadığını belirtti. 

Adıyaman sözlerini şöyle
sürdürdü:  “Türk Tabipleri Bir-
liği’nin daha önce olduğu gibi
haklılığı ortaya çıkacaktır. Türk
Tabipleri Birliği’nin analizleri,
öngörüleri her zaman doğru
çıkmıştır. Burada da zaten tar-
tışacak bir nokta yoktur. Ant
içtik. Vicdan, iyi hekimlik de-
ğerleri dedik. Tehdit ediliyor
bile olsak, tıbbi bilgimizi insan
haklarını çiğnemek için kul-
lanmayacağımıza yemin ettik.
Yaşamdan ve yaşatmaktan

yana olan biz hekimler, ağacı-
mıza, toprağımıza, ormanları-
mıza, kentimize, mesleğimize
ve halkın sağlığına sahip çık-
maya devam edeceğiz.”

Dünya Tabipler Birliği
yöneticilerinden
destek mesajı

Dr. Adıyaman’ın konuşma-
sının ardından, 2016-2018 TTB
Merkez Konseyi üyelerinin yar-
gılama sürecine ilişkin olarak
hazırlanan video gösterimi ya-
pıldı ve Dünya Tabipler Birliği
Başkanı Prof. Dr. Franck Ulrich
Montgomery ile Dünya Tabip-
ler Birliği Genel Sekreteri Dr.
Otmar Kloiber’in TTB’ye ve
Türkiye’deki hekimlere gön-
derdiği destek mesajı okundu.

TBMM Başkanvekili ve HDP
Mardin Milletvekili Prof. Dr.

Mithat Sancar, CHP İzmir Mil-
letvekili Selin Sayek Böke, CHP
Ankara Milletvekili Dr. Servet
Ünsal, Saadet Partisi İstanbul
Milletvekili Dr. Cihangir İslam,
Emek Partisi Genel Başkanı
Selma Gürkan, ÖDP Başkanlar
Kurulu üyesi İlknur Başer,
KESK Eş Genel Başkanı Aysun
Gezen, DİSK Başkanı Dr. Arzu
Çerkezoğlu, TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
Türk Dişhekimleri Genel Sek-
reteri Gülay Özdoğan, Türk
Eczacıları Birliği Başkanı Er-
doğan Çolak, SES Eş Genel Baş-
kanı İbrahim Kara ve İzmir
Baro Başkanı Av. Özkan Yücel
konuşmalar yaparak TTB Mer-
kez Konseyi’ne ve eşitlikten,
demokrasiden, özgürlükten ve
iyi hekimlikten yana olan tüm
hekimlere destek mesajlarını
ilettiler. Kongreye katılan ko-

nuklar arasında CHP Ankara
Eski Milletvekili Şenal Sarıhan,
Mimarlar Odası Ankara Şube
Başkanı Tezcan Karakuş Can-
dan, Veteriner Hekimler Birliği
Başkanı Ali Eroğlu, Tüm Emek-
li Sen Genel Sekreteri Ali Sü-
rücü de  yer aldı.

Konuk konuşmalarının ar-
dından, öğle saatlerinde kon-
greye verilen arada tüm ko-
nukların katılımıyla basın açık-
laması düzenlendi. TTB İkinci
Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu’nun
okuduğu açıklamada, on bin-
lerce hekimin oyuyla seçilmiş
TTB yöneticilerinin savaş kar-
şıtı ve barış yanlısı açıklamaları
nedeniyle hapisle cezalandırıl-
masının, darbeler dâhil Tür-
kiye’nin hiçbir döneminde kar-
şılaşılmamış bir utanç tablosu
olduğu vurgulandı.

TTB 70. Büyük Kongresi
gerçekleştirildi 
“Tababet İçin Adalet” ana talebi ve temasıyla düzenlenen Türk Tabipleri Birliği (TTB) 70. Büyük Kongresi, 22 Haziran 2019
Cumartesi günü, Ankara’da Devlet Su İşleri (DSİ) Konferans Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi.
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güncel



hukuk

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün kongre, sempozyum, konferans gibi toplantılara katılmak isteyen hekimlerin önce
yıllık izinlerinden kullanması kararı üzerine ATO, harekete geçti. 

Ankara Valiliği İl Sağlık Mü-
dürlüğü tarafından; "yurt dı-
şında veya yurt içinde düzen-
lenecek kongre, konferans,
sempozyum gibi toplantılara
katılmak istenilmesi halinde
personelin öncelikle yıllık iz-
ninin kullandırılmasının uygun
olacağı, şayet yıllık izin hakkı
kalmamış ise, mazeret izni ve-
rilmek suretiyle personelin bu
gibi toplantılara katılımının
sağlanabileceği" yolunda bir iş-

lem ve tasarrufta bulunması
üzerine ATO, hukuka, kamu
yararı ve hizmet gereklerine
aykırı uygulamaya karşı gerekli
girişimleri başlattı. 

ATO Hukuk Bürosu tarafın-
dan İl Sağlık Müdürlüğü’ne söz
konusu işlem ve tasarrufun
hukuka aykırı olduğunu belir-
ten bir yazı gönderildi. 

Önce mazeret izni
verilmesi gerekir 

Yazıda, 2017 yılında, Türkiye

Kamu Hastaneleri Kurumu’na
bağlı Ankara Bölge Kamu Has-
taneleri Birlikleri yönetimleri
tarafından benzer bir keyfi uy-
gulamaya gidildiği ancak
ATO’nun girişimleri ile bu uy-
gulamaya son verildiği, Bakan-
lık hukuk birimlerinin yeni bir
görüş tesis ederek,  kongre,
konferans, sempozyum gibi
toplantılara katılacak hekim-
lere öncelikle mazeret izni ve-
rilmesi gerektiği sonucuna va-
rıldığı hatırlatıldı.  

Anayasa ve uluslararası söz-
leşmelerle yıllık izin hakkının
diğer izin türlerinden ayrı ve
bağımsız normatif güvenceye
bağlandığı ve bu hakka yönelik
tecavüzlerin engellenmek is-
tendiği kaydedilen yazıda, Sağ-
lık Bakanlığı İzin Yönergesi
hükmü de; bu kapsamdaki bir
etkinliğe asli biçimde iştirak
edecek personele verilecek iz-
nin, yıllık izinden mahsup edi-
lemeyeceğini açık ve kesin bi-
çimde ifade edildiği belirtildi. 

Hekimlerin bilimsel ve mes-
leki etkinliklere katılmasının
yürüttüğü kamu faaliyetinin
ve icra ettiği mesleğin doğası
gereği olduğu belirtilen yazıda
bu etkinliklere katılımın yıllık
izinden mahsup edilmemesi
gerektiği kaydedildi. 

ATO Hukuk Bürosu, ilgili
idareler nezdinde girişimlerde
bulunduğu söz konusu keyfi-
yete karşı gereğinde konuyu
yargıya taşıyacağını da duyur-
du. 

ATO yıllık izin gaspına karşı harekete geçti 
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Mecburi hizmette emsal karar 
Ankara Tabip Odası’nın açtığı dava sonucu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi emsal değeri taşıyan bir karar
vererek 5371 Sayılı Yasa öncesi tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerin hekimlik mesleğini icra edebileceğini dile
getirdi.

Ankara Tabip Odası’nın açtığı da-
vada devlet hizmeti yükümlülüğü
karşısında hekimlerin kazanılmış
haklarını koruyan bir karar çıktı.
Davaya konu olan uyuşmazlıkta, uz-
manlık eğitimini bitirerek acil tıp
uzmanı olan ve bu nedenle Sağlık
Bakanlığı tarafından devlet hizmeti
yükümlülüğü atamasına tabi tutulan
ATO üyesi bir hekim,  kimi ailevi ve
mesleki nedenlerle, mesleğini pra-
tisyen hekim olarak icra etmek ve
pratisyen hekim olarak Ankara’da
muayenehane açmak için Ankara
Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne baş-

vurdu. Ancak idare, devlet hizmeti
yükümlülüğüne dair 5371 sayılı ya-
sanın yürürlüğünden önce fakülte-
den mezun olmuş hekimin başvu-
rusunu devlet hizmeti yükümlülü-
ğünü yerine getirmediği gerekçesiyle
reddetti. 

Kazanılmış haklara saygı
gereği iptali istendi 

Bu gelişme üzere ATO Hukuk Bü-
rosu konuyu yargıya taşıyarak  “ka-
zanılmış haklara saygı" ilkesi gereği
sonradan yürürlük kazanan ve ancak
yürürlüğe girdikten sonraki durum-
lara etki edeceği açık olan bir yasanın

keyfi biçimde geçmişe yürütülme-
sinde, hukuka uygunluk ve haklılık
bulunmadığını savundu ve işlemin
iptalini talep etti.

Ancak davayı gören Ankara 14.
İdare Mahkemesi, iptal talebini red-
dederek davacı hekimin devlet hiz-
meti yükümlülüğünü tamamlama-
dan mesleğini icra edemeyeceği yo-
lunda aleyhe hüküm tesis etti. 

İstinaf başvurusu haklı
bulundu 

Karar üzerine ATO Hukuk Bürosu
tarafından istinaf yoluyla üst mah-
kemeye başvuruldu. Ankara Bölge

İdare Mahkemesi 12. İdari Dava
Dairesi, oy çokluğu ile aldığı
11.04.2019 tarihli kararı ile istinaf
başvurusunu haklı buldu. 

Ankara Bölge İdare Mahkeme-
si’nin kesin nitelik taşıyan kararında
davacı hekimin 5371 Sayılı Yasa ön-
cesi mezun olduğu dikkate alınarak
devlet hizmeti yükümlülüğünün bu-
lunmadığı, yasanın yürürlüğünden
önce hekimlik unvan ve yetkisi ka-
zanmış kişilerin bu kapsamda bir
yükümlülüğe tabi tutulmasına hu-
kuken olanak olmadığı ifade edildi.
Mahkeme, yerel mahkemenin aleyhe
kararını kaldırdı ve hekim lehine
iptal kararı verdi. 
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dünyadan

Birleşmiş Milletler Çocuklara
Yardım Fonu (UNICEF)  ve Dünya
Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) hazır-
ladığı ortak rapor dünya gene-
linde yaklaşık 2 milyar 200 mil-
yon kişinin hâlâ temiz içme su-
larına erişimi olmadığını ortaya
koyuyor.

İçme Suları, Sanitasyon ve
Hijyen adını taşıyan rapora göre
21'inci yüzyılın başından bu yana
en fazla 30 dakikalık bir mesa-
fede temiz içme suyuna erişebilen
insan sayısı 1,8 milyara ulaştı.
785 milyonunun ise yarım saatlik
yürüme mesafesinde ulaşabile-
cekleri bir temiz su kaynağı bu-
lunmuyor.

Rapor ayrıca dünya nüfusu-
nun neredeyse yarısına tekabül
eden 4 milyar 200 milyon  kişinin
güvenli şekilde yönetilen sıhhi
koşullara erişimi olmadığını or-
taya koyuyor. Üç milyar insan
evde sabun ve su ile ellerini yı-
kayamıyor. 673 milyon insan tu-
valet olarak açık alanları kulla-
nıyor.

Her yıl 297 bin çocuk
hayatını kaybediyor

Temiz su kaynakları ishal, ko-
lera, dizanteri, hepatit A ve tifo
gibi hastalıkların yayılmasının
önlenmesinde basit ve en etkili
yollardan biri olma özelliği taşı-
yor. Temiz su kaynaklarının az-
lığı, atık su tesisatı ve hijyenik

koşulların yokluğu nedeniyle her
yıl beş yaş altı 297 bin çocuk is-
hale bağlı rahatsızlıklar nedeniyle
hayatını kaybediyor.

Kırsal kesimde yaşayan fakir
aileler ve çocuklarının temiz
içme suları ve atık su tesisatla-
rına erişiminden yoksun bıra-
kılmasının büyük bir risk oluş-
turduğunu açıklayan UNICEF
yetkilisi Kelly Ann Naylor, ülkeler
arasındaki ekonomik ve coğrafi
uçurumların ortadan kaldırıla-
bilmesi ve en temel insan hak-
larının gerçekleştirilebilmesi için
hükümetleri harekete geçmeye
çağırdı.

2 milyon kişi
hijyenik
tuvaletten uzak
yaşıyor

Raporu hazırlayan örgütler
2000 yılından bu yana koşulların
iyileştiğini vurgularken, kaynak-
ların halen yetersiz olduğu ve
eşit olarak dağıtılmadığı konu-
sunda uyarıyor. Rapora göre yak-
laşık 2 milyon kişi güvenli kabul
edilen hijyenik tuvalet kullana-
mazken bu kişilerin neredeyse
yüzde 70'i kırsal kesimde yaşıyor.
Ayrıca temiz tuvalete erişimi ol-
mayan insanların üçte birini az
gelişmiş ülkelerin vatandaşları
oluşturuyor.

DEUTSCHE WELLE

ABD'nin New York eyaletinde, kızamık
salgınının ardından çocukların aşılardan
dini gerekçelerle muaf tutulmasını en-
gelleyen yasa kabul edildi.

Perşembe gecesi geçen yasa nedeniyle
hükümet binası aşı karşıtlarının protes-
tolarına sahne oldu.

New York'taki salgının çoğunun Orto-
doks Yahudi topluluklarında görüldüğü
belirtiliyor.

2019'da binden fazla Amerikan vatan-
daşına kızamık teşhisi kondu. Sağlık yet-
kilileri hastalığın yeniden ortaya çıktığını
söylüyorlar.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme
Merkezi (CDC) geçen ay, 2000 yılında kı-
zamığı ülkeden bertaraf eden ABD'nin
bu statüsünü kaybedebileceği uyarısında
bulundu.

Ülkede salgın hastalık son 27
yılda ilk kez bu kadar fazla
görülüyor

New York'taki bu yeni yasa, ailelerin
dini gerekçelerle çocuklarının okula gi-
debilmeleri için gerekli olan aşılardan
muaf tutulması uygulamasını kaldırıyor.

Yasayı öneren Demokrat Jeffrey Di-
nowitz, "Tevrat'ta, İncil'de, Kuran'da ya
da herhangi başka bir yerde aşı olmama-
nın söylendiğini görmedim" dedi.

New York Senatörü Brad Hoylman da,
"Bilimi aşılarla ilgili yanlış bilgilendir-
menin önüne koyuyoruz ve aşı yapılma-
yan çocukların ve yetişkinlerin, hamile
kadınların ve doğmamış bebeklerin, ki
bu onların suçu değil, hakları için harekete
geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yasayı, kabul edildikten sonra birkaç
saat içerisinde imzalayan Eyalet Valisi
Andrew Cuomo, "Bilim, kristal kadar ber-
rak: Aşılar güvenli, etkili ve çocuklarımızı
sağlıklı tutmanın en iyi yolu.İnanç öz-

gürlüğünü anlayıp, ona saygı duysam da,
ilk görevimiz kamu sağlığını korumak
ve bu önlemi yasalaştırarak, daha fazla
bulaşmasını engelleyecek ve salgını kont-
rol altına alacağız."

New York'taki kızamık salgınının 3'te
2'sinin Brooklyn'deki Williamsburg ma-
hallesinde yaşayan Ortodoks Yahudiler
arasında görüldüğü kaydediliyor.

California, Mississippi, Batı Virginia
ve Maine eyaletlerinde de sağlık sorunu
harici muafiyet okul çağındaki çocuklar
için kaldırıldı.

Benzer muafiyetler diğer 45 eyalette
sürüyor, ancak kanun koyucular bu eya-
letlerden bazılarında muafiyetleri kal-
dırmak için harekete geçmiş durumda.

Yasa protestolar arasında
geçti

Albany'de yer alan hükümet binasında,
yasa geçtikten sonra gergin anlar yaşan-
dı.

Aşı karşıtı protestocular "utanın" diye
bağırırken, bir protestocu yasayı öneren
Demokrat Jeffrey Dinowitz'i kastederek,
"Senin için geri döneceğiz Jeffrey!" ifa-
delerini kullandı.

Dinowitz, bu açık tehditle ilgili New
York Post gazetesine yaptığı açıklamada,
"Eminim şu an koridorlar benim için çok
tehlikeli" dedi. Yasa, okula başlayan ço-
cukların 30 gün içerisinde aşı olduklarına
dair kanıtı sunmalarını öngörüyor. Bu
kanıtı gösterememeleri halinde, çocukların
kaydının silinebileceği belirtiliyor.

Williamsburg mahallesinde iki okul,
aşısız öğrencilerin girişine izin verilme-
sinin ardından sağlık yetkilileri tarafından
kapatıldı. Brooklyn semtinde böylece 11
okul kapatılmış oldu.

BBC Türkçe

New York dini gerekçelerle 
aşıdan muafiyeti kaldırdı

BM: 2 milyardan fazla 
kişi temiz sudan mahrum

New York şehrinin
çeşitli bölgelerinde
kızamık salgını
konusunda
uyarılarda bulunan
tabelalar yer alıyor.



röportaj

Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesinden 1991 yılında me-
zun olan Dr. Müftüoğlu, emekli
olduğu 2014 yılına kadar Eti-
mesgut Devlet Hastanesi, Ba-
yındırlık İl Müdürlüğü, Dikmen
Ana Çocuk Sağlığı ve 112’de
çalışıyor. Emekli olduktan son-
ra bir daha doktorluk yapmayı
istemiyor çünkü hekimlere gös-
terilen saygının azaldığını dü-
şünüyor. 

Başta babası olmak üzere
aileden gördüğü için doktor
olunur diye düşünüp doktor
olduğunu ama aslında sosyal
dallara hep daha fazla ilgi duy-
duğunu anlatıyor. Fakülteyi bi-
tirince ihtisas yapmıyor ama
Kamu Yönetimi yüksek lisansı
yapıyor. Avrupa Topluluğu
Uluslararası İlişkiler okuyor
Siyasal’da. Kendi okumaları da
hep tarih, sosyoloji üzerine.
Bir de dil öğrenmeye karşı özel
bir merakı var. İngilizce, İs-
panyolca, Makedonca ve ken-
disini idare edecek kadar Al-
manca biliyor. 

Yerel rehber yetersiz
kalınca rehber oluyor 

Hekimlik yapmam artık diye
düşündüğü esnada hayatı te-
sadüf eseri değişiyor. Katıldığı
Vietnam turunda yerel rehber
yetersiz kalınca gittiği her yeri
en ince ayrıntısına kadar oku-
yup araştırdığını bilen bir he-
kim arkadaşı Dr. Müftüoğ-
lu’ndan şehri anlatmasını isti-
yor. Vietnam gezisi Dr. Müftü-
oğlu’nun anlatımı eşliğinde ta-
mamlanıyor. O gezide “madem
hekimlik yapmayacaksın reh-
ber ol” diye kendisine yol gös-
teren başka bir hekim saye-
sinde hala çalıştığı acenteyle
görüşmeye gidiyor ve rehberlik
günleri başlıyor. 

Yeni işine böyle adım atıyor
ama gezip görme tutkusu ço-
cukluktan geliyor.  Arkadaşları
pembe panjurlu ev hayalleri
kurarken, o Machu Picchu’ya
tırmandığını düşlüyor. İlk ge-
zilerine de çocuk yaşlarda çı-
kıyor. Makedon bir aileden ge-
len Dr. Müftüoğlu için Balkan-
lar aşina olduğu coğrafya. Fa-
külteyi kazandığı yıl Yunanis-
tan ve Makedonya ve hazırlığı
bitirdiği yıl İngiltere seyahatleri
ise başarıları karşısında aile-
sinden gelen ödülleri.  

Küçük yaşlarda edindiği bu
tecrübe cesaretini arttırıyor ve
meslek hayatı boyunca da sür-
dürüyor gezmeyi.  Nasıl yap-
tığını ise “Maaşımın her kuru-
şunu döviz yapardım. Sonra-
sında polikliniklerde nöbet tu-
tardım. O parayla hayatımı
idame ettirirdim. Yıllık izinle-
rimin tamamında yurtdışına
gittim ben.”diye anlatıyor.  

Bir zaman sonra, kardeşi,
yakın akraba ve arkadaşlarının
yaşadığı ülkelere ziyaretleri
başlıyor. Azerbaycan, İsrail,
Londra, Amerika, Bangladeş,
Belgrad,  İsviçre, Almanya,
Peru, İspanya, Yeni Zelanda,
Avustralya bu sayede ekleniyor
gördüğü yerler listesine. Yeri
geliyor kaybolarak öğreniyor
gittiği yerleri , yeri geliyor yerel
halktan tanıştığı insanların pe-
şine takılarak. 22 yıldır evlerine
gittiği ailenin yanında bir Hintli

kadar bilecek düzeye eriyor
Hindistan’ı. 

Rehberlik günleri ile birlikte
gezdiği ülke sayısı da hızla ar-
tıyor. Yeni işinde programı hayli
yoğun. Bir ay İspanya’ya gidi-
yor, diğer ay İngiltere, İrlanda,
İskoçya, Norveç’e, ardından
birkaç ay sonra Polonya, Uk-
rayna, Brezilya, Arjantin, Mo-
ğolistan, Küba, Fas’a… Sonra
başka başka ülkeler ekleniyor
bu seyahatlere. 

Bugüne kadar 94 ülke 
Yaş ilerledikçe maceradan

kaçtığını artık seyahatlerine
daha programlı çıkmaya baş-
ladığını söylüyor. Ve berabe-
rinde herkesin gittiği yerleri
değil daha marjinal gezileri
planlamaya başlıyor. Ekvador,
Galapagos Adası, Pasifik Adaları
ve İpek Yolu... Bugüne kadar
94 ülkeyi gezdiğini mükerrer-
lerle bu sayının 200’e ulaştığını
anlatıyor. Hedefi ise 100 ülkeye
ulaşmak. Bundan sonrası için
gitmediği ülkeleri görmeyi
planlıyor. En büyük hayali ise
siyahi Afrika’yı görebilmek.  

“Gitmedim dediğim ülkeye
rehber olarak gitmem” diyor.
Daha önce gitmediği bir ülke
ise önce tur kendisini çırak
olarak gönderiyor. Her gezi ön-
cesi kendisini eve kapatıp gi-
deceği yerler üzerine okumalar
yapıyor. Gezmek kadar bu araş-
tırma aşaması da çok vaktini
alıyor. 

“O kadar iyi bilmeme rağmen
hala Makedonya’ya gitmeden
önce Makedonya okurum” di-
yerek anlatıyor okumalarını. 

Gittiği ülkeler içinde en sev-
diği Hindistan. Küba ve İsrail
geliyor ardından. Kudüs içinse
“Başka bir Kudüs yok dedikleri
kadar var.” cümlesini kuruyor. 

“Meksika’ya tek
gitmem korkarım” 

Sizin adınıza her şey düşü-
nüldüğü için tur eşliğinde gez-
menin bir avantajı olduğunu
düşünüyor ama bireysel gez-
menin de farklı bir tadı oldu-
ğunu.  Gençken uzak hedeflere
yaş ilerledikçe daha yakın yer-

lere gitmeyi tavsiye ediyor. 
Bu kadar çok gezmesine kar-

şın tek başıma gitmem dediği
ülkeler de yok değil. Tavsiye
niteliğindeki bu sözlerini şöyle
aktarıyor: “Çin’de turistlere
serbest zaman verdim ben ge-
zeyim demem. Çin’de gezmem
çünkü kayboldum dediğim
anda soru sorabileceğim kimse
yok. Ne kadar dil bilirsen bil
Çin’de dilsizsin. Japonlar öyle
değildir mesela bilmese bile
yardım etmeye çalışır. Belli ül-
keler var ki güvenlikten dolayı
gitmem. Dünyada cinayetin en
fazla işlendiği Honduras’a çan-
tamı alıp gideyim demem. Mek-
sika’ya tek gitmem korkarım.
Venezuela’ya aynı şekilde. Gü-
ney Amerika’da Şili’ye, Arjan-
tin’e gidilir tek başına ama
Brezilya cesaret ister. Gittim
diyen var mıdır vardır elbet
ama ben olsam gitmem. Belli
ülkeler var ki nereye gidersen
git tehlikeli. Böyle yerlere tek
başıma gitmem, iki kişiyle de

gitmem, turla giderim. Viet-
nam, Kamboçya gibi ülkelere
tek başına gidilir mi gidilir ara-
ba tutulup gezilir mi gezilir
ama turla gitmekte fayda var.
Vietnam’da hala nerede mayın
olduğunu bilmediklerini söy-
lerler bu sebeple.” 

Dr. Müftüoğlu sözlerini  “Bir
ülkede yaşar mısınız deseniz
hep hayır derdim. Kendi dilinde
şaka yapmak, kendi adetlerini
yaşamak bambaşka. Arkada-
şımın çocuğu, artık torunu
doğduğunda altın takmaya git-
meyeceksem, akrabama geçmiş
olsun demeye gitmeyeceksem
ben niye yaşayayım ki derdim.
Ancak ilk defa diyebilirim ki
dışarıda yaşayacaksın seç bir
ülke deseler artık İspanya de-
rim. İspanyolları çok sevdim
sıcaklıklarını, yaşam tarzlarını
sürekli selamlaşmalarını ha-
yattan keyif almaya çalışma-
larını çok sevdim.” diye bitiri-
yor.

Gezgin doktor 

Sibel Durak

Yeni yerler görmeye, gezmeye, yeni kültürler, yeni yüzler tanımaya aşık
bir insan Dr. Efsun Müftüoğlu. Ve onun hayatı, küçük bir tesadüfün her
şeyi nasıl da değiştirdiğinin örneği. Dr. Müftüoğlu hedefine sığdırdığı
100 ülkeyi görme hayali ile gezilerini Hekim Postası için anlattı. 
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TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

Türk Tabipleri Birliği Merkez

Konseyi üyelerine verilen

cezalar hukuka ve evrensel

insanlık değerlerine yöneliktir. 

Türk Tabipleri Birliği

hekimliğin ve insanlığın

vicdanı olmuştur.
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