Ankara Şehir Hastanesi
Kadın Doğum
Kliniğinde asistan
hekim olarak çalışan
Dr. Rümeysa Berin
Şen’in nöbet sonrası
geçirdiği trafik
kazasında hayatını
kaybetmesi, asistan
hekimlerin sorunlarını
yeniden gündeme
getirdi. 7 ))

“Dr. Rümeysa
Berin Şen
İsyanımızda
Yaşıyor!”

hekimlerin gücü, hekimlerle güçlü
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Gecikmeli
SABİM Kararı

Emek Bizim Söz Bizim

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi
olarak bilinen ama işleyişte hekim
şikayet hattına dönen SABİM’e yapılan
asılsız ihbarlar Bakanlığı geç de olsa
harekete geçirdi. Sağlık Bakanlığı Teftiş
Kurulu Başkanlığı yayımladığı genelge
ile “asılsız şikayetler için hekimlerden
savunma istemeyin” dedi. 6 ))

Hekimler Ceplerinde
Emeklilik Dilekçesi
ile Bekliyor
Karanlığa Karşı, Önlüğümüzün Beyazına,
Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz
“Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına,
Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip
Çıkıyoruz- Emek Bizim-Söz Bizim” diyerek 23
Kasım’da İstanbul’da başlatılan Beyaz Yürüyüş 27
Kasım’da Ankara’da tamamlandı.
İstanbul’dan yola çıkan yürüyüş kolunu
karşılamak isteyen yüzlerce sağlık emekçisi 27
Kasım 2021 Cumartesi günü sabahın erken
saatlerinde Türk Tabipleri Birliği önünde bir
araya geldi.

Güncel
MHRS’den Randevu
Almak Zorlaştı
Ankara Tabip Odası’nın
Ekim ayı içinde duyurduğu
MHRS sisteminde yaşanan
sorunlar devam ediyor.
Sağlık hizmetlerine
randevu bulunamadığı için
erişilemiyor. 2 ))

Ellerinde dövizlerle bir araya gelen yüzlerce
kişi “Yaşamak yaşatmak istiyoruz”, “Bu daha
başlangıç mücadeleye devam”, “Sermayeye değil
sağlığa bütçe” sloganları attı.
Daha sonra Beyaz Forum’da buluşan hekimler
ve sağlık çalışanları sorunlarını, yaşadıkları
deneyimleri ve çözüm önerilerini paylaştı.
Beyaz Forum’da ortaya konan çözüm
önerilerine göre Türk Tabipleri Birliği’nin
mücadeleye devam edeceği vurgulandı. 5 ))

Etlik Şehir Hastanesinin açılması ile
birlikte kapatılması planlanan kamu
hastanelerinde çalışan doktorlar, şehir
hastanesine gitmek yerine
emekliliklerini istemeyi planlıyor. 11 ))

GETAT Hayali
Suya mı Düştü
Geleneksel, tamamlayıcı ve integratif
tıp alanlarında disiplinler arası ve
çok paydaşlı Ar-Ge çalışmaları
yürütmek amacıyla kurulan
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Enstitüsünün 5 yıldır faaliyette
bulunmadığı ortaya çıktı. 10 ))

Güncel

Güncel

Güncel

Güncel

Çalışma Hakkının
Engellenmesi Açık ve
Ağır Bir Hak İhlali

“Söyleyeceğimiz
sözleri söylemekten
vazgeçmeyeceğiz”

92. Yılda Geleceğe
Umutla Bakıyoruz

Hukuksuz şekilde çalışma
hakkının engellenmesi ve bu
konuda yapılabileceklere ilişkin
soruları ATO Hukuk Bürosu
avukatlarından Ender
Büyükçulha yanıtladı. 8 ))

KHK ile görevine son verilen Dr.
Benan Koyuncu “Bu kadar
hukuksuzluğun içinde sadece
hukuki mücadelemizi değil
alandaki mücadelemizi de
sürdüreceğiz” dedi. 9 ))

ATO Güz Okulu Genç
Hekimlerin Yoğun
Katılımıyla
Gerçekleştirildi

Ankara Tabip Odası,
92. Yılını ODTÜ Vişnelik
tesislerinde düzenlenen törenle
kutladı. Törende,
“Geleceğe Umutla
Bakıyoruz” mesajı
verildi. 14 ))

Ankara Tabip Odası Güz Okulu
2021, genç hekimlerin yoğun
katılımıyla 29-31 Ekim tarihleri
arasında Ayaş’ta
gerçekleştirildi. 15 ))
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güncel
MHRS’den Randevu Almak Zorlaştı

Uygun randevu bulunamamıştır
Ankara Tabip Odası’nın Ekim ayı içinde duyurduğu MHRS sisteminde yaşanan sorunlar devam ediyor. Pandeminin ortaya
çıkması ile birlikte hastalık kapma endişesiyle ertelenen sağlık hizmetlerine şimdi de randevu bulunamadığı için
erişilemiyor.
hizmeti sunumunun yükünü
Etlik Zübeyde Hanım Kadın
Hastalıkları EAH ile Atatürk
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs
Cerrahisi EAH taşıyor.

Hekim Postası
Hem devam eden pandemi
hem ertelenen sağlık hizmetine
erişme çabası, hem de kamu
hastanelerinin kapatılmış olması hastanelerden randevu
almayı imkansız hale getirdi.
Ankara Tabip Odası Ekim ayı
içinde MHRS’den randevu alınamadığını duyurmuştu. Muayene randevusu alınamaması
ile ilgili sorunlar halen devam
ediyor.
11-26 Kasım tarihleri arasında Ankara’daki hastanelerde
Göz Hastalıkları, İç Hastalıkları, Cildiye, Kardiyoloji gibi
branşlarda muayene randevusu
bulunmuyor. MHRS’den Ankara genelinde yapılan aramalarda bu branşlara ait randevular çevre ilçeler olan Nallıhan, Şereflikoçhisar, Beypazarı,
Haymana, Polatlı’da bulunabiliyor.

Hastaneler kapandı
hizmet aksadı

Yaşanılan yerde
hastaneye gidilmiyor
Oturduğu ilçeye yakın bir
yerde sağlık hakkına erişmek
isteyen yurttaşların işi daha
da zor.
Etimesgut’ta ikamet eden
bir yurttaş, kendisine yakın
bir hastaneden randevu almak
istediğinde Cildiye, Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları,
Göz Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Kulak Burun
Boğaz, Ortopedi ve Psikiyatri
branşlarında uygun randevu
bulamıyor.
Benzer şekilde Sincan’da da
Cildiye, Enfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs
Hastalıkları, Göz Hastalıkları,
İç Hastalıkları, Kulak Burun
Boğaz, Nöroloji, Ortopedi, Psi-
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Sahibi:
Ankara Tabip Odası
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Dr. Ali Karakoç
Sorumlu Yazı
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Dr. Ali Karakoç

kiyatri branşlarında randevu
yok. Randevu bulunabilen bölümlerden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Kardiyoloji, Üroloji için Sincan Nafiz Körez
Devlet Hastanesine alınabilecek
en yakın randevu tarihi ise 24
Kasım.
Yenimahalle’de de Cildiye,
Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kardiyoloji branşlarında randevu bulunamıyor.
İlçedeki sağlık hizmeti sunumunu Dr. Ahmet Yurtaslan Onkoloji Hastanesi ile Dr. Sami
Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağ-
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lığı ve Hastalıkları, Atatürk
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
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Dr. Laleş Tunç, Dr.Mine Önal,
Dr. Muharrem Baytemür, Dr. Nur Canoğlu,
Dr. Serdar Koç, Dr. Ümit Yaşar Öztoprak,
Dr. Vedat Bulut, Dr. Zafer Çelik

Hastanelerinin semt poliklinikleri aracılığıyla karşılanıyor.
Keçiören ilçesinde de sağlık

Haber, yorum ve
yazılarınızı
ato@ato.org.tr
adresine
gönderebilirsiniz.
Ankara Tabip Odası
Basın Yayın Komisyonu
ürünüdür.
ATO üyelerine
ücretsiz gönderilir.

Yayın İdare Merkezi:
Ankara Tabip Odası
Mithatpaşa Cad.
No: 62/18 Kızılay
ANKARA
www.ato.org.tr
Tel : (312) 418 87 00
Faks : (312) 418 77 94

Mamak ilçesinde randevu
alınabilen İç Hastalıkları ve
Kadın Hastalıkları bölümleri
için Mamak Devlet Hastanesine, Üroloj, Ortopedi, Nöroloji,
Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında sağlık hizmetine erişmek için hastanenin Hüseyingazi ve Mamak Semt Polikliniklerine gitmek gerekiyor. Diğer bölümlerde Mamak’ta uygun randevu bulunamıyor.
Sıhhiye bölgesine yakın olmasına rağmen hastanelerin
kapatılması ile sağlık hakkına
erişim Çankaya’da yaşayan
yurttaşlar için de zorlaştı. Çankaya’da yaşayıp Enfeksiyon,
Göğüs Hastalıkları gibi branşlarda randevu arayan bir yurttaşın 29 Mayıs Devlet Hastanesi’ne, Nöroloji, İç Hastalıkları
için Beytepe Şehit Murat Erdi
Eker Devlet Hastanesine, Kulak Burun Boğaz için Ahmet
Andiçen Semt Polikliniğine başvurması gerekiyor. 11-26 Kasım
tarihli aramalarda bu branşlara
verilen en erken randevu tarihleri kasım ayının son haftasında.
Yine kamu hastanelerinin
kapanmasından önce sağlık
hakkına erişimi oldukça kolay
olan Altındağ’da yaşayan yurttaşlar şu an Cildiye, Geriatri,
Göz Hastalıkları, Kardiyoloji
ve Kulak Burun Boğaz branşlarında randevu bulamıyor. Diğer bölümler için Dışkapı EAH
ile Ankara EAH kasım ayının
son haftasına randevu bulunabiliyor.
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ato’dan
Beyaz
Yürüyüş*
TTB tarihinde Beyaz Eylemler önemli yer tutmaktadır. İlk
beyaz yürüyüş 23 Ekim 1988
tarihinde Ankara Tabip Odası
tarafından düzenlendi. Hekimlerin ekonomik haklarını temel
alan bu yürüyüş Etlik Kasalar
bölgesinde gerçekleştirildi. Dört
yıl sonra; 5 Aralık 1992 tarihinde, ikinci beyaz eylem ‘’Sağlıkta herkese eşit fırsat, iyi hekimlik ortamı ve özlük haklarımızı savunma” şiarı ve TTB
MK’nın kararıyla ülkenin dört
bir yanından gelen hekimlerin
katılımı ile yine Ankara Etlik
Mahallesi Kasalar bölgesinde
gerçekleştirildi.
Tarih 2004 16 Haziran; ülkenin altı bölgesinden TTB ve
Tabip Odalarına bağlı hekimler,
AKP iktidarı tarafından Kamu
Sağlık Reformu aldatmacasına
karşı, halkın sağlık hakkı ve
meslektaşlarımızın ekonomiközlük hakları için Ankara’ya
doğru ‘’UMUDA BEYAZ YÜRÜYÜŞ’’ başlatmışlardı. 2003
yılında uygulanmaya başlanan
Sağlıkta Dönüşüm Programının
Türkiye sağlık ortamına verebileceği hasarın farkındaydılar.
Evet, TTB ve Tabip Odalarında örgütlü hekimlerin öngörüleri ve tespitleri doğruydu.
COVİD-19 pandemisi ile birlikte
bu tespitler tüm çıplaklığıyla
ortaya dökülmüştü. Sağlık hak
olmaktan çıkarılmış; alınır satılır bir metaya dönüştürülmüş
ve halkın sağlık hakkı gasp

edilmiştir. Hekimler ve sağlık
çalışanları fabrikalarda seri
üretim bantları misali sağlık
hizmeti üretmeye zorlanırken;
yaratılan kışkırtılmış sağlık talebinden ötürü ve salgınlara
uygun olmayan mimari yapılar
nedeni ile şiddete uğruyor ve
hastalanıyor. Güvencesiz gelir
ve gelecekten umutsuzluk hekimleri göç etmeye ve başka
bir ülkede yaşam kurmaya zorluyor. Sonuç itibari ile uygulanan sağlık politikaları tüm halkı
ve bizleri korumadığı gibi hasta
ediyor ve ölmemize sebep oluyor.
11 Ekim 2021 tarihinde TTB
Merkez Konseyi ve Tabip Odaları aşağıdaki gerekçeler nedeniyle " Emek Bizim Söz Bizim”
diyerek “Beyaz Yürüyüş" eylemini gerçekleştireceklerini kamuoyuna açıkladılar.
Hekimlerin mesleki bağımsızlığının tehdit altında olduğu,
iş güvencesinin ortadan kaldırıldığı, sağlığın kamusal bir
hak olmaktan çıktığı ve bütünüyle piyasaya devredildiği,
sağlık alanında yaşanan şiddete
karşın etkin önlem alınmadığı
ve Covid-19 meslek hastalığı
kabul edilmediği gerekçeleriyle
bugüne dek birçok kez hükümete uyarı yaptıklarını, uyarılarının dikkate alınmadığını,
müzakere ve çözüm önerileri
için randevu talep ettiklerini
ancak hiçbir cevap alamadıklarından ötürü bu kararı verdiklerini belirttiler.
“Karanlığa karşı; önlüğümüzün beyazına, haklarımıza
ve halkın sağlık hakkına sahip
çıkıyoruz” diyen tabip odası

yöneticileri ve aktivisti hekimler 23 Kasım 2021’de İstanbul
Tabip odasının Kadıköy’deki
bürosunda bir araya geldiler.
Herkes çok coşkulu ve heyecanlı idi. Bu sürecin ülkenin
içinde bulunduğu politik atmosfere bir ‘’Çoban Ateşi’’ niteliği taşıma umuduyla Kadıköy
iskelesine doğru yola çıkıldı.
Beyaz Yürüyüş için hazırlanan
broşürler, “Halkın hekimleri
halkın sağlık hakkına sahip çıkıyorlar”, ”Sağlık haktır satılamaz”, ”Sermayeye değil sağlığa bütçe “ ve “Beş dakikada
hekimlik yapılmaz, sağlık beş
dakikaya sığmaz” sloganları ve
hekimlerin Türkiye sağlık ortamına dair konuşmaları eşliğinde halka dağıtıldı.
Halk tarafından ilgi ile karşılanan ve alkışlarla eşlik edilen
bu durum hepimizi daha da
heyecanlandırmış ve yağan yoğun yağmura karşın basın açıklaması yapacağımız alana var-

dığımızda coşkulu bir kitle ile
karşılaştığımızda sevincimiz
ve umudumuz daha da artmıştı. Bu alanda yaptığımız basın
açıklamasıyla alanda bulunan
basın kuruluşlarına, emek ve
demokrasi güçlerine, siyasi parti temsilcilerine ve sağlık çalışanlarına neden bu yürüyüşü
gerçekleştirdiğimizi duyurduk.
Daha sonra alanda bulunan
kitle “Beyaz Yürüyüş“ kolunu
otobüslere kadar alkışlar ve
zılgıtlarla uğurladı.
Önceden planladığımız gibi
yol güzergahı boyunca uğradığımız illerde halk buluşmaları
gerçekleştirdik, hekimler ve
sağlık emekçileri ile alanlarda
ve çalışma ortamlarında buluşmalar gerçekleştirdik. Her
ilin girişinde ve şehir merkezinde yürüyüşler gerçekleştirdik. O İle özgün sağlık ortamı
ve Türkiye sağlık ortamıyla ilgili tespitler ve çözüm önerilerimizi açıklamalarla kamuoyuna duyurduk.
24 Kasım’da Kocaeli Derince
Devlet Hastanesine doğru beyaz yürüyüş kolu olarak mavi
beyaz renkteki ‘’Beyaz Yürüyüş, Emek Bizim Söz Bizim”
pankartımızla yaptığımız yürüyüş görülmeye değerdi. Bu

esnada balkonlarda el sallayarak, alkışlarla bizlere katılan
Kocaeli halkı umudumuzu daha
da arttırdı.
25 Kasım günü Bursa’da İl
Sağlık Müdürlüğü önündeki
coşkulu kitlenin alkışları ve
‘’Kurtuluş yok tek başına ya
hep beraber ya hiçbirimiz’’ sloganı umudumuzu tazeledi.
Bursa Tabip Odası’nda; TTB
Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Tabip
Odaları başkanlarının hekim
adayları meslektaşlarımızla
gerçekleştirdiğimiz buluşmada
‘’Ülkedeki bütün kötü uygulamalara ve zorluklara rağmen
bu ülkede kalarak iyi hekimlik
değerlerine sahip çıkarak mücadele etmek istiyorum. TTB
ve Tabip Odaları aktivistlerinin
bu buluşmasından daha da
umutlandım ve güçlendim’’ diyen TÖK’lü arkadaşımız umudumuzu perçinledi.
25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddeti Önleme
Gününde, Bursa’da kadın örgütlerinin gerçekleştirdiği yürüyüşe katılan TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolundan meslektaşlarımıza yapılan
alkışlı karşılama ve destek konuşmaları aldığımız kararın ne
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ronlar çekerek coşku ve heyecanımızı yitirmeden hep tazeledik.
Nihayet finale yaklaşıyorduk. Yol boyunca “Emek bizim
söz bizim”, “Bekle bizi Ankara”
ve “Geliyoruz Ankara” sloganları sonrası 27 Kasım sabah
saat 9.00’da Eskişehir’den yola
çıktık.

kadar yerinde olduğunu bir
kez daha gösterdi. Hepimiz gururlanmıştık.
26 Kasım günü Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından
pandemi döneminde hayatını
kaybeden sağlık çalışanları anısına yaptırılan “Varlığınız Sağlığımız” anıtı önünde bizi karşılayan Eskişehir Tabip Odası
yöneticileri ve sağlık emekçileri
ile buluştuk. Kayıplarımızı andık ve anıta karanfiller bıraktıktan sonra sağlık emekçileri
ve bizleri karşılayan dostlarla
birlikte şehir merkezine doğru
sloganlar ve şarkılar eşliğinde
başlattığımız yürüyüş kısa süre
sonra emniyet görevlileri tarafından engellenmeye çalışıldı.

“Hekimlere değil çetelere barikat kurun” sloganıyla yürüyüşe devam ettik. Ne pankartımızı ne de dövizlerimizi verdik. Şarkılarla coşkulu bir şekilde inatla ve ısrarla yürüyerek Eskişehir halkıyla buluştuk.
Aile Sağlığı Merkezlerindeki
sağlık çalışanlarıyla, Şehir Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi önünde meslektaşlarımızla ve sağlık emekçileri ile
bir araya geldik. Bilimsel, özgür
akademik ortamlar ve üniversiteler talebimizi hep birlikte
yükselttik. Yürüyüş güzergâhı
boyunca araçlarımızda ve bekleme alanlarında marşlar, türküler eşliğinde halaylar ve ho-

Ankara’daki buluşmayı bu
yürüyüşün en önemli aşaması
olarak değerlendiriyorduk. Beyaz Yürüyüş sonrası TTB Genel
Merkezi önünde buluşma ve
“Emek bizim söz bizim” diyen
işin özneleri olan hekim ve
sağlık çalışanlarının aktif katılımıyla “Beyaz Forum” gerçekleştirmeyi planlamıştık.
Haftalardır süren çalışma ve
hazırlıkların son aşamasına
gelmiştik. Önemli kaygılarımızdan birisi de hava koşulları
idi; malum Kasım ayı Ankara’da soğuk ve sert geçer.
Sabahın erken saatlerinden
itibaren Ankara’daki arkadaşlar, diğer illerden gelen hekimler TTB Genel Merkezi önünde
bir araya gelmeye başlamışlardı. Sürekli görseller paylaşılıyordu. Dakikalar ilerledikçe
il dışından gelen tabip odalarının katılımının iyi olması kısmi bir rahatlama sağlamıştı.
Yağmurun ne zaman yağacağı
ve şiddeti ile ilgili kaygımız
devam ediyordu.
Ankara’ya batıdan Eskişehir
yolundan giriş yapmıştık. Yürüyüş boyunca; karşılamalar
ve her seferinde umudumuzu
arttıran buluşmalardan aldığımız güçle Sağlık Bakanlığı
yerleşkesinin önünden “Emek

bizim söz bizim yürüyoruz
umuda” sloganıyla geçiyorduk.
Maltepe Bulvarında, TTB
Genel Merkezine varmadan
500 metre geride araçlarımızdan inmiş pankartımızı açarak
sloganlar eşliğinde yürümeye
başlamıştık ki Ankara Emniyeti
bizleri yine yanıltmadı ve çevik
kuvvetle önümüzü kestiler.
Haklılığımız ve soğuğa rağmen
genel merkez önündeki kitlenin
coşkulu sloganları direncimizi
arttırmıştı. Dirençle ve azimle
yürüyüş yapmaktan vazgeçmeyeceğiz dedik. TTB Genel
Merkezi önünde bekleyen yoldaşlarımızın katılımıyla buluşma noktasına kadar sloganlar
eşliğinde yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Genel merkez önüne vardığımızda önceki dönem
TTB Merkez Konseyi Başkanı
Sinan Adıyaman ve TÖK’lü arkadaşlarımızın karanfillerle
bizleri karşılaması görülmeye
değerdi.
Kalabalığın coşkusu ve dinmeyen sloganları programımızın zamanlamasında aksamaya
neden oluyordu. Basın açıklamasında; uygulanan sağlık politikalarının iflas ettiğine, kamusal sağlık hizmetinin çöktüğüne, bu enkazın altında sağlık emekçilerinin ve halkın kaldığına vurgu yapıldı. “Artık talep etmiyoruz, halkı korumayan ve hasta eden bu politikalara mahkûm değiliz, alternatifimiz var.” diyerek açıklamamızı bitirdik. Forum meydanı
olan Yılmaz Güney Sahnesinin

bahçesine doğru binden fazla
katılımcıyla beraber sloganlar,
dövizler ve pankartlarımızla
yürümeye başladık. Daha erken
başlayacağını düşündüğümüz
ve beklediğimiz yağmur basın
açıklamasının son kısmında
başlamıştı ve şiddetini arttırıyordu. Ancak umudumuz ve
coşkumuz da artıyordu. ‘’Bu
daha başlangıç mücadeleye devam” sloganı her yeri inletiyordu. Genç hekimlerin ve tıp
fakültesi öğrencilerinin yoğun
katılım sağlaması geleceğe olan
güvenimizi artırıyordu.
Evet, yeni bir Beyaz Yürüyüş
bitmiş ve Beyaz Forum başlamıştı. Öncelikle tespitlerin yapıldığı, yaşanmışlıkların anlatıldığı ve sonra da alternatifler
sunan bir foruma hep birlikte
başlamıştık. Forumda, mücadeleyi büyütmek ve kazanımlar
elde etmek için eylemlere devam kararlılığı belirginleşti.
Yürüyüş kolunda yer alan
Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin arkadaşımızın ‘’Bozuk düzende sağlam çark olmaz’’ sözünü sahiplenerek,
1988-2021 yılları arasında gerçekleştirilen tüm Beyaz Eylemlerin ortak taleplerini ve
asıl değişimi gerçekleştirmek
için birlikte mücadele etmeye
kararlıyız.
‘’Kurtuluş yok tek başına ya
hep beraber ya hiçbirimiz’’

*Yürüyüş kolundan bir
hekim Ali Karakoç
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Emek Bizim Söz Bizim
Karanlığa Karşı, Önlüğümüzün Beyazına, Özlük
Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz
“Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz- Emek Bizim-Söz
Bizim” diyerek 23 Kasım’da İstanbul’da başlatılan Beyaz Yürüyüş 27 Kasım’da Ankara’da tamamlandı.
11) Sağlık alanındaki yöneticilerden kaynaklı mobbingin
son bulmasını, liyakata dayalı
atamaların yapılmasını istiyoruz.

Hekim Postası
Türk Tabipleri Birliği’nin
“Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün
Beyazına, Özlük Haklarımıza,
Halkın Sağlık Hakkına Sahip
Çıkıyoruz- Emek Bizim-Söz Bizim” diyerek 23 Kasım’da İstanbul’da başlattığı Beyaz Yürüyüş 27 Kasım’da Ankara’da
tamamlandı.
İstanbul’dan yola çıkan yürüyüş kolunu karşılamak isteyen yüzlerce sağlık emekçisi
27 Kasım 2021 Cumartesi günü
sabahın erken saatlerinde Türk
Tabipleri Birliği önünde bir
araya geldi. Buluşmaya, Türkiye’nin yedi bölgesinden 40’ın
üzerinde tabip odasının, sağlık
emek ve meslek örgütlerinin,
siyasi parti temsilcilerinin, uzmanlık derneklerinin yöneticileri, üyeleri ile hekimler, tıp
öğrencileri ve sağlık çalışanları
katıldı.
Ellerinde dövizlerle bir araya
gelen yüzlerce kişi “Yaşamak
yaşatmak istiyoruz”, “Bu daha
başlangıç mücadeleye devam”,
“Sermayeye değil sağlığa bütçe”
sloganları attı.
Türk Tabipleri Birliği Merkez
Konseyi Başkanı Dr. Şebnem
Korur Fincancı tarafından okunan basın açıklamasında; sağlığı alınıp satılan bir metaya;
hastaneleri işletmeye; hastaları
müşteriye ve sağlık emekçilerini köleye çeviren “Sağlıkta
Dönüşüm Programı”nın sağlık
sistemini tamamen çökerttiği
belirtildi.

12) Özel hastanelere değil
kamu hastanelerine bütçe ayrılmasını istiyoruz.

Dr. Şebnem Korur Fincancı
“Yaşama adanmış bir mesleğin
onurlu üyeleri olarak mesleğimizi değersizleştiren, hakkımızı
gasp eden bu bozuk düzene
karşı alternatifsiz değiliz” sözleriyle taleplerini şöyle sıraladı:
1) Sadece hekimler için değil
tüm sağlık emekçileri için insanca yaşayacağımız emekliliğe
yansıyan temel ücret istiyoruz.
2) Performans sisteminin
kaldırılmasını, döner sermaye
uygulamasına son verilmesini,
sabit maaşımızın bunlara muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesi
istiyoruz.
3) Çalışma koşullarımızın
iyileştirilmesi, insanca çalışma
süreleri istiyoruz.
4) 7200 ek gösterge ve tüm
sağlık emekçilerine pandemide
çalışılan her yıl için 120 gün
yıpranma payı istiyoruz.
5) Sağlıkta şiddete karşı cay-

dırıcı, içi boşaltılmamış, uygulanan bir yasa istiyoruz.
6) KHK ve güvenlik soruşturmaları ile işinden alıkonulmuş tüm sağlık çalışanlarının
derhal işlerine başlatılmasını
istiyoruz.
7) Şehir hastanelerinin kamulaştırılmasını istiyoruz.
8) Herkese eşit, parasız, nitelikli, ulaşılabilir, anadilinde
sağlık hizmetinin sunulduğu
basamaklandırılmış bir sağlık
sisteminde çalışmak istiyoruz.
9) Sağlık Bakanlığı, yabancı
uyruklu, YÖK kadrosu ayrımı
yapılmaksızın tüm asistanların
emeklerinin karşılığını aldığı;
çekirdek eğitim müfredatına
uygun, asistan hekimlerin tüm
süreçlerde söz sahibi olduğu
bir uzmanlık eğitimi istiyoruz.
10) Özgür, özerk, eşitlikçi,
demokratik üniversite ve tıp
fakülteleri; nitelikli tıp eğitimi
istiyoruz. İntörn hekimlerin
en az asgari ücret ve sigorta
ile çalıştırılmasını istiyoruz.

13) Hiçbir insani ve bilimsel
temeli olmayan 5 dakikada bir
muayene dayatmasına son verilmesini; hastalarımıza en az
20 dakika ayırabildiğimiz bir
sağlık sistemi istiyoruz.
14) Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini,
1. basamak sağlık sisteminin
bölge tabanlı olacak şekilde
yeniden düzenlenmesini istiyoruz.
15) Özel hastanelerde hekim
ve sağlık emekçilerinin fazla
çalıştırılmasına ve ciro baskısına son verilmesini istiyoruz.
16) COVID-19’un illiyet bağı
aranmaksızın meslek hastalığı
sayılmasını istiyoruz.
17) Sağlığın olmazsa olmazı
barışçıl ve demokratik bir ortamdır. Adaletsizliğin, antidemokratik uygulamaların son
bulduğu, toplum sağlığının
önemsendiği demokratik bir
ortamda çalışmak istiyoruz.
Basın açıklamasından sonra
söz alan Ankara Tabip Odası
Başkanı Dr. Ali Karakoç meslektaşlarını ve yol arkadaşlarını
Ankara Tabip Odası adına selamladıktan sonra yaptığı ko-

nuşmada şu sözleri kaydetti:
“Emek bizim söz bizim Beyaz Yürüyüşü’ne başlarken heyecanla ve coşkuyla İstanbul’a
gitmiştik. İstanbul’da coşkuyla
halkımızla buluştuk. Geçinemeyen ve barınamayan halkımızın selamını getirdik sizlere.
Umutlandık ve direnç kazandık. Megakent ve işçi kenti Kocaeli’nde pandemi döneminde
Kod 29’la işinden atılarak açlığa
ve yoksulluğa mahkum edilen
emekçilerin umudunu getirdik
buraya. 25 Kasım’da Bursa’daydık. Direnen, mücadele eden
kadın hareketinin umudunu
ve selamını size getirdik. Bizi
hasta eden, öldüren bu sağlık
sistemine mahkum değiliz. Alternatifimiz var. Birazdan yapacağımız Beyaz Forum’da çözüm önerilerimizi sunacağız”
Çankaya Belediyesi Yılmaz
Güney Sahnesi’nde şiddetli yağmura rağmen yüzlerce sağlık
emekçisinin katılımıyla Beyaz
Forum gerçekleştirildi.
Dr. Osman Öztürk ve Dr. İncilay Erdoğan’ın moderatörlüğünde başlayan Beyaz Forum’da hekimler ve sağlık çalışanları sorunlarını, yaşadıkları deneyimleri ve çözüm önerilerini paylaştı.
Beyaz Forum’da ortaya konan çözüm önerilerine göre
Türk Tabipleri Birliği’nin mücadeleye devam edeceği vurgulandı.
Üç saat süren forumdan sonra Bandista grubu sahne aldı.
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Sorunlar Dile Getirildi
Hekim Postası
“Emek Bizim Söz Bizim” etkinleri kapsamında Ekim ve Kasım
aylarında tabip odaları
eş zamanlı basın açıklamaları düzenleyerek
sağlık ortamı ve sağlık
emekçileri ile ilgili sorunları dile getirdiler.
TTB’nin eylem planı
kapsamında Ankara Tabip Odasında 20 Ekim
Çarşamba günü “5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz! Sağlık 5 Dakikaya
Sığmaz!”, 27 Ekim Çarşamba günü “Her yıla
120 gün yıpranma payı
ve Covid-19 Meslek
Hastalığı sayılsın”, 3 Ka-

sım Çarşamba “Hekim
Maaşlarında 7200 Ek
Gösterge ve Yükseltilmiş
Özel Hizmet Tazminatı
Oranı İstiyoruz”, 11 Kasım Perşembe “Çalışma
Koşullarında İyileştirme, Güvenli Sağlıklı Çalışma Alanları İstiyoruz”, Dr. Aynur Dağdemir’in ölüm yıldönümü
19 Kasım’da “Sağlıkta
Şiddete Karşı Etkin Yasa
ve Güvenli İşyerleri İstiyoruz” ve etkinliğin
altıncı haftasında “Sağlık Hizmetleri Toplumcu
Anlayışla Yeniden İnşa
Edilmelidir” başlıklı basın açıklamaları düzenlendi.

Emek Bizim Söz Bizim Etkinlikleri
Kapsamında Hastanelere Ziyaret
Emek Bizim Söz Bizim etkinlikleri kapsamında Ankara’daki hastanelere yapılan
ziyaretlerde hekimlerle görüş alışverişinde bulunuldu.
Hekim Postası
Ankara Tabip Odası ve
Türk Tabipleri Birliği yöneticileri ile Asistan Hekim ve Tıp Öğrenci Komisyonu üyeleri ilk ziyareti 13 Ekim Çarşamba
günü Hacettepe Üniversi-

tesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gerçekleştirerek
asistan ve uzman hekimler
ile görüştü.
18 Ekim Pazartesi günü
ATO ve SES heyeti Dışkapı
Yıldırım Beyazıt Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’ndeydi. Son olarak 8 Ka-

sım’da ATO ve SES heyeti
Gazi Mustafa Kemal Hastanesi’nde hekimlerle buluşarak sağlık çalışanlarının sorunlarını dinledi.
Yaptıkları ziyaretlerde
hekimlere “7200 ek gösterge”, “Asistan Hekimin
Hakları var” ve “5 daki-

kada sağlık olmaz” broşürlerini dağıtan heyet
TTB’nin Emek Bizim Söz
Bizim eylemlilik planına
destek çağrısında bulunarak hekimleri 27 Kasım'da
Ankara’da gerçekleştirilecek Beyaz Forum'a davet
etti.

Gecikmeli
SABİM Kararı
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi
olarak bilinen ama işleyişte
hekim şikayet hattına dönen
SABİM’e yapılan asılsız ihbarlar
Bakanlığı geç de olsa harekete
geçirdi. Sağlık Bakanlığı Teftiş
Kurulu Başkanlığı yayımladığı
genelge ile “asılsız şikayetler
için hekimlerden savunma
istemeyin” dedi.
Hekim Postası
Sağlık hizmetleri aşamasında yaşanan
aksaklıkların zamanında tespit edilmesi,
kısa sürede etkili çözümlerin sağlanması,
sağlık hizmetlerinin etkin, verimli, hakkaniyetli ve şeffaf hale getirilmesi amacıyla
kurulan ancak kuruluşundan itibaren hekimler üzerinde bir baskı aracına dönen
ALO 184 SABİM hattına gelen ihbarlar Bakanlığı harekete geçirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzası ile İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen talimat yazısında sağlık çalışanlarının gereksiz yere inceleme, soruşturma süreçleri ile muhatap edilmemesi istendi.
Yazıda, bakanlığa gelen geri bildirimlerde
sağlık çalışanlarıyla ilgili intikal eden ihbarlarda, detaylı bir inceleme başlatılmasına
gerek olmayan başvurular için bile çalışanlardan açıklama talep edildiğinin görüldüğü
belirtildi.
Pandemi nedeniyle yoğun iş temposu arasında çalışan sağlık çalışanlarının moral ve
motivasyonlarının en üst seviyede tutulması
gerektiği belirtilen yazıda şu ifadelere yer
verildi: “Sağlık çalışanlarının gereksiz yere
inceleme/soruşturma süreçleri ile muhatap
olmamaları büyük önem arz ettiğinden birimlere intikal eden başvuru, ihbar ve şikayetlerden somut bir konuyu ihtiva etmeyen,
soyut nitelikteki iddia/ithamlara yer verilen
ve detaylı bir inceleme yapılmasına gerek
bulunulmayanların öncelikle birim amirlerince değerlendirilerek ilgili sağlık personelinin ifade/açıklamasına başvurulmaksızın
işlemden kaldırılması, yapılan ön değerlendirme neticesinde detaylı bir inceleme başlatılması kanaatine varılan ihbar/şikayet
başvurulara yönelik inceleme soruşturma
süreçlerinin de gizlilik esasına riayet edilmek
suretiyle gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.”
Kurulduğu 2004 yılından bu yana SABİM
hattına yapılan şikayetler için haklı haksız
oluşlarına bakılmaksızın hekimlerden savunma isteniyordu. Bakanlık yayınladığı
yazı ile 2012 yılında Dr. Melike Erdem’i intihara sürükleyen, pek çok hekim üstünde
baskı unsuru olan SABİM şikayetlerinin büyük bölümünün asılsız olduğunu yıllar sonra
kabul etmiş oldu.
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“Dr. Rümeysa Berin Şen İsyanımızda Yaşıyor!”
Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinde asistan hekim olarak çalışan Dr. Rümeysa Berin Şen’in nöbet sonrası
geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi, asistan hekimlerin sorunlarını yeniden gündeme getirdi.
Hekim Postası
Asistan hekimlerin yıllardır
düzeltilmeyen çalışma koşulları
genç bir doktorun hayatını kaybetmesine sebep oldu. Dr. Rümeysa Berin Şen 36 saatlik nöbetin ardından otomobiliyle
evine giderken park halindeki
kamyona arkadan çarparak yaşamını yitirdi. Genç doktorun
ölümü üzerine 25 Ekim 2021
Pazartesi günü Şehir Hastanesinde anma töreni düzenlendi.
Ankara Tabip Odası’nın da yer
aldığı törene Kadın Doğum Hastanesi çalışanlarının tamamına
yakını ve Şehir Hastanesinin
diğer kliniklerinden de çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.
Törende, Ankara Tabip Odası
Başkanı Dr. Ali Karakoç, hem
üzgün hem de öfkeli olduklarını
söyledi. Sağlık çalışanlarının
çalışma şartlarının kötü olduğunu ve hiçbir sağlık çalışanının güvende olmadığını belirten Dr. Karakoç, “Yıllardır bunu
dile getiriyoruz. Genç meslektaşlarımız hafta içi 32 saat,
hafta sonu 24 saat nöbet tutmaktadır. Hekim arkadaşlarımız en az yüz tane hasta bakıyorlar. Tükenmiş bir hekimin
hastası olmak ister misiniz?
Arkadaşımıza Allahtan rahmet
sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Bu sorunların çözümü
için yasal düzenlemeler gerekir.
Üzgünüz cümleleri yetmiyor.”
dedi.
Anma töreninin ardından
Kadın Doğum Hastanesi’nden
çıkan sağlık çalışanları, hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Berin Şen’in fotoğrafının olduğu
“Yastayız” yazılı pankartla Şehir Hastanesi kampüsü boyun-

Yıllardır
süren
sorun

ca yürüyüş gerçekleştirdi. Bakanlık ve idari bina önünde
durarak alkışlı protesto yapan
sağlık çalışanları Kadın Doğum
Hastanesi önünde iş bırakma
eylemi gerçekleştirdi.

Çalışırken ölmek
istemiyoruz
Öğle saatlerinde Ankara Tabip Odası tarafından yapılan
basın açıklamasına TTB, ATO,
SES Genel Merkez, SES Ankara
Şube, sağlık meslek örgütü yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Dünyada en uzun
çalışan asistanlar
Türkiye’de

Basın açıklamasını Ankara
Tabip Odası Asistan Hekim ve
Genç Uzman Komisyonu üyesi
Dr. Benan Koyuncu okudu. Dr.
Rümeysa Şen’in kaza görüntülerinin kaza değil çalışma
şartlarının sebep olduğu bir
cinayet olduğunu söyleyen Dr.
Koyuncu “Asistan hekimlerin
çalışma şartlarının düzeltilmesi
için kaç meslektaşımızın daha
ölmesi gerekiyor?” diye sordu.
Asistanların ucuz iş gücü
olarak görüldüklerini söyleyen
Dr. Benan Koyuncu kışkırtılmış
sağlık talebinin, basamaklandırılmayan sağlık sisteminin,

Gazeteci Kenan Taş’ın çalışma saatleri ile ilgili yurtdışında yaşayan doktorlardan öğrendiği bilgilere göre:
ABD: Doktor mesaileri
24 saat iken bir asistan hekimin trafik kazasında ölmesi sonucu 24 saat nöbet
kuralı değiştirilerek maksimum gece mesaisi 12 saat,
gündüz mesaisi 10 saate indirildi.

belirsiz yönetmeliklerin, adaletsiz görev dağılımının yükünü
sırtlanmayacaklarını belirtti.
İnsanlık dışı çalışma şartları
nedeniyle bir arkadaşlarını
daha kaybetmeye tahammülleri
kalmadığını vurgulayan Dr. Benan Koyuncu nitelikli eğitim,
insanca çalışma koşulları ve
nöbet ertesi izin talep ettiklerini bir kez daha dile getirdi.
TTB Merkez Konseyi Genel
Sekreteri Dr. Vedat Bulut “Vefat
eden meslektaşımız Dr. Rümeysa Şen Türk Tabipleri Birliği’nin on yıllardır söylediği
çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik önlemler alınmadığı için kaybedildi. Bu bir
iş cinayetidir” diyerek acılı aileye ve meslektaşlarına baş
sağlığı dileklerini iletti.
Hekim Milletvekilleri Murat
Emir, Habip Eksik, Gamze Taşcıer ve Çetin Arık da yaptıkları
konuşmalarda taziye dileklerini
ileterek sağlık çalışanlarının
insanca çalışma koşullarına kavuşması için Mecliste mücadele
etmeye devam edeceklerini belirttiler.

Fransa: Gece nöbeti en
çok 14 saat
İspanya: Doktor mesaileri saat 09.00-16.00 saatleri
arasında. Doktorların maksimum çalışma süresi 10
saat. İsterse bir doktor 24
saat çalışabilir ama bu tercih
edilmiyor.
İngiltere: Londra’da çalışma saatleri kesin kural-

larla belirlenmiş durumda.
Gece nöbet tutan birinin gönüllü olsa bile asla ertesi
gün çalışmasına izin verilmiyor. Bunun sebebi ise
blok nöbet uygulamasının
hata yapmaya açık ve insan
haklarına aykırı olması.
Almanya: Doktorların ortalama çalışma süresi 12
saat civarında. Nöbete çağrılan bir doktor sonraki 8

Asistan Hekimlerin Çalışma Koşullarını Düzenleyen 15 Nisan 2011 tarihli
Sağlık Bakanlığı Genelgesine rağmen, geçen süre
zarfında Bakanlığa bağlı
kamu hastanelerinde dahi
asistan hekimlerin çalışma
koşulları düzelmedi.
Hastanedeki tüm iş yükünün nerdeyse yüzde
70’ini sırtlanan asistan
hekimler, sağlık hizmeti
sunumunun yanında yardımcı personel eksiğini de
kapatıyorlar. Asistan hekimlerin çalışma sürelerinin önemli bir bölümü
doğrudan kendi görevleri
olmayan dosya ve imza
işlerini yerine getirmekle
geçiyor. Yıllar içinde kliniklerde asistan hekim sayısı azalırken buna karşın
iş yükü arttı. Özellikle
pandemi döneminde bu
artış daha net hissedildi.
Asistan hekimlerin nöbet
sonrası izin kullanmaları,
hasta takibi ve kliniklerdeki diğer işlerin aksamasına sebep olacağı için
mümkün olmuyor. Nöbet
ücretleri ise ayda sadece
belli saatler için ödendiğinden asistanlar emeklerinin karşılığını da alamamış oluyor.

saat dinlenmeden çalışmaya
başlamıyor. 36 saat nöbet
kavramı Almanya’da yok.
Türkiye: Sabah 7’de göreve başlayan bir asistan
hekim akşam da nöbet tutup
diğer günün akşamı saat 1720 arasına kadar çalışıyor.
Toplamda 32-36 saat çalışmış oluyor. 36 saatin bitiminde akşam uyuyup sabah
tekrar 7’de işe geliyor.
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Çalışma Hakkının
Engellenmesi
Açık ve Ağır Bir Hak İhlali
Pandemi ile birlikte artan iş yükü ve hekim ihtiyacına rağmen güvenlik soruşturması
gerekçesiyle göreve başlatmama ve memuriyetten ihraç uygulamaları devam ediyor.
Hukuksuz şekilde çalışma hakkının engellenmesi ve bu konuda yapılabileceklere
ilişkin Hekim Postası’nın sorularını ATO Hukuk Bürosu avukatlarından Ender
Büyükçulha yanıtladı.
Sibel Durak

Öncelikle çalışma hakkı
konusunda yasalar bize
ne söylemekte?
Av.Ender Büyükçulha: Çalışma hakkı ve kamu hizmetine
girme hakkı, doğrudan Anayasal güvenceye bağlanmış temel haklar arasında yer bulmaktadır. Nitekim Anayasa
madde 49 gereği; çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet,
çalışmayı desteklemek, işsizliği
önlemeye elverişli ekonomik
bir ortam yaratmak için gerekli
tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır. Anayasa madde 70
gereği de; her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının, kamu hizmetine girme hakkına sahip
olduğu ve bu kapsamda kamu
hizmetine alınmada, görevin
gerektirdiği niteliklerden başka
hiçbir ayırım gözetilemeyeceği
hükme bağlanmıştır.

15 Temmuz sonrası
yasalar ile güvence
altına alınmış bir
hakkın ihraçlar ve
güvenlik
soruşturmaları ile
engellendiğine şahit
olduk. Ülke tarihinde
buna benzer
uygulamalar oldu mu?
E.B: Bu temel hakların, ülkemiz tarihinde ağır biçimde
sınırlandırıldığı, daha doğru
bir ifade ile özde keyfiyetle
yok edildiği dönemler yaşandı,
aynen şimdi olduğu gibi. Bu
dönemlerin, demokrasi ve insan haklarından uzaklaşılan,
baskıcı, otoriter dönemler olduğu görülmektedir. Nitekim,
15 Temmuz sonrası karşılaştığımız güncel tablonun benzeri
yakın geçmişte 12 Eylül Askeri
Darbesi ile de hukuk sistemi-

mizde ve uygulamada yer almıştır. Dolayısıyla şimdi yaşadıklarımızın benzerini, geçmişte, ancak ifade ettiğim gibi olağan hukuki ve idari yapı içerisinde değil, istisnai baskıcı,
otoriter yönetimler, özellikle
de askeri darbe dönemlerinde
de yaşandığını görmekteyiz.

Bugüne kadar ihraçlar
ve güvenlik
soruşturmalarında
hangi gerekçeler ile
çalışma hakkı
engellendi?
E.B: Aslında 15 Temmuz
sonrasında uygulamaya konulan mevzuatın bu kapsamda
somutladığı gerekçe; yani bir
yurttaşın, kamu görevinden
ihraç edilmesinin veya kamu
görevine alınmamasının, ilgili
güncel mevzuatta da yer bulan
yegane genel ve geçerli gerekçesi; o yurttaşın, “terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisak yahut
irtibatlı olduğunun tespit edilmesi”dir.
Ancak somut uygulamada,
bu normatif genel gerekçenin
altı, son derece yersiz ve haksız
kimi itham ve kabuller ile doldurulmakta; özünde siyasi iktidara muhalif yurttaşlar, haklarında bu yolda aleyhe bir
yargı kararı dahi olmadığı halde, idari makamlar tarafından
sözünü ettiğim bu gerekçe kapsamında değerlendirilip mağdur edilmektedir. Sanki siyasi
iktidara muhalif olan ya da İstanbul Sözleşmesi gibi kimi
güncel konularda siyasi iktidardan farklı düşünen herkes,
peşinen terör örgütleri veya

devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapılarla ilişkili kabul
edilmektedir. Odamız hukuk
bürosunun açtığı davalarda
dava dosyalarına gelen ve değindiğim tespite dayanak gerekçe olarak sunulan istihbari
belgeler, bunu fazlasıyla ortaya
koymaktadır.

Gerekçe, “iktidar
partisi ve ortağını
desteklememek”
ya da “sevmemek”
şeklinde yazılsa
idi, en azından
karşılaştığımız
somut durum ile
daha uyumlu
olacaktı.

Bu belgelerde yer alan
haksız itham ve
kabullere örnek
verebilir misiniz?
E.B: Örneğin; öğrencilik yıllarında kadına yönelik şiddeti
kınayan bir basın açıklamasına
ya da 1 Mayıs mitingine katıldığı için, yasal statüsü bulunan
HDP, ÖDP, TKP gibi kimi siyasi
partilerin etkinliklerinde yer
aldığı veya geçmişte bu partilere üye olduğu için, sosyal
medya hesabından iktidar partisini eleştiren ya da kimi toplumsal konularda muhalif görüşlerini içeren gerçekte son
derece meşru ve hukuki paylaşımlar yaptığı için, babası
KESK üyesi olduğu için, kardeşi
sol görüşlü öğrenci hareketleri
içerisinde bulunduğu için…
Ama asıl önemlisi aleyhinde
değindiğim suçlamalardan hiç-

bir kesinleşmiş mahkumiyet
hükmü, hatta benzer iddialarla
açılmış bir adli soruşturma
dahi bulunmayan çok sayıda
hekimimiz; kapalı kapılar ardında, hangi kriterlere göre karar verdiği bilinmez idari kişi
ve kurullar tarafından, terör
örgütü veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılarla ilişkili sayılabiliyor. Sanki
mevzuatta yer alan o değindiğim gerekçe; “terör örgütlerine
veya Milli Güvenlik Kurulunca
Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapılarla ilişkili olmak”
şeklinde değil de; “iktidar partisi ve ortağını desteklememek”
ya da “sevmemek” şeklinde yazılsa idi, en azından karşılaştığımız somut durum ile daha
uyumlu olacaktı.

Hukuk disiplininin
tarih içinde
geliştirdiği nice
çağdaş ilke ve
değerin bir anda
yok sayılıp,
neredeyse kabile
hukukuna dönüşe
geçtiğimiz,
karanlık ve kaygı
verici bir sürecin
içindeyiz.
İnsan hakları ve
Anayasal haklar
bakımından bir
hukukçu olarak bu
durumu nasıl
değerlendiriyorsunuz.
E.B: Son derece açık ve ağır
bir hak ihlali olarak değerlen-

diriyorum. Sohbetimizin başında da dile getirdiğim “çalışma hakkı” ve “kamu hizmetine girme hakkı”na dair temel
Anayasal güvencelerin, açık ve
ağır bir ihlali söz konusudur.
Ancak bunun yanında, kişiler
hakkında yapılan sübjektif,
muğlak, önyargılı ve her durumda keyfi değerlendirmeler
ile yine başta Anayasanın güvence altına aldığı “masumiyet
karinesi”, “şahsilik ilkesi”, “temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında öze dokunmama ve ölçülülük” gibi diğer
temel hukuki güvencelerin de
açıkça çiğnendiği görülmektedir. Hukuk disiplininin tarih
içinde geliştirdiği nice çağdaş
ilke ve değerin bir anda yok
sayılıp, neredeyse kabile hukukuna dönüşe geçtiğimiz, karanlık ve kaygı verici bir sürecin içindeyiz. Hatta kanımca
kimi zaman kabile hukukunun
dahi gerisine düşmekteyiz; nitekim eşitlik ve hakkaniyet temelli objektif uygulamalar, bu
ilkel hukuki zeminlerde dahi
geçerli olagelmiştir.
Ancak şimdi yaşadığımız
tablo o ki; örneğin, ağabeyi bir
terör örgütünün üyesi olmaktan yargılanan ve halen tutuklu
bulunan bir kişi, en üst kamu
görevlerinden olan bir bakanlık
görevine getirilip kabine üyesi
yapılırken; boşandığı eski eşi
benzer iddialarla yargılanmış,
ancak üstelik beraat de etmiş
bir hekim ise, bu gerekçe ile
kamu görevinden ihraç edilebilmektedir. Sırf geçmişte babası, kendisine harçlık göndermek için adına bir bankada
hesap açtığı gerekçesiyle kamuya alınmayan hekimler var;
ancak o bankanın açılış törenine katılıp kurdele kesenler
ülkeyi yönetebiliyor. Medeni
Kanunu inkar edip çok eşliliği
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savunan ve mevcut Anayasal
düzene ve Cumhuriyete, hukuk
mantığına göre doğrudan suç
teşkil eden ağır ifadelerle saldıran bir hekim, idareci konumuna getirilebilirken; Özgecan
Aslan cinayetine tepki göstermek için sokağa çıkıp yürüyüş
yapan bir kadın hekim, güvenlik soruşturmasına takılıyor.

Dr. Koyuncu: “Söyleyeceğimiz sözleri
söylemekten vazgeçmeyeceğiz”
Kanun Hükmünde Kararname ile görevine son verilen Dr. Benan Koyuncu “Bu kadar
hukuksuzluğun içinde sadece hukuki mücadelemizi değil alandaki mücadelemizi de
sürdüreceğiz” dedi.
Hekim Postası

İhraçlar ve güvenlik
soruşturmaları
karşısında ATO’ya
bugüne kadar kaç
başvuru yapıldı ve
nasıl bir hukuki süreç
takip edildi,
kazanımlar
ne oldu?
E.B: Hukuki bilgi ve danışmanlık almak isteyen çok sayıda başvurumuz oldu ve halen
de olmakta. Bu başvurular içinde ayrıca birçok hekimimizin
adli süreçlerini ise hukuk büromuz üstlendi, hekimlerimiz
adına idari mahkemeler nezdinde iptal davaları açtık. Yeni
başvurular ve dava hazırlıklarımız da gündemde. Şu ana
kadar 23 davamız bulunmakta,
bunlardan 19 davada lehe sonuç aldık. Bir davada aleyhe
karar verilmesine karşın, o konuyu da bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi gündemine taşıdık. Halen süren
davalarımız da mevcut. Değindiğimiz güvenlik soruşturması ve kamudan ihraç süreçlerinin idari yapı içinde etkin
ve yeterli bir denetim ve güvence mekanizması olmasa da,
bütün bu süreçler sonucunda
tesis edilen işlemlerin yargı
denetimine açık olması, elimizde kalan en değerli hukuki
güvence ve olanaktır. Kamu
görevine alınmayan ya da kamudan ihraç edilen hekimlerimiz, bu işlemleri yargıya taşıyabilirler ve idari yargı organları nezdinde iptal davalarına konu yapabilirler. Bu süreçlerin olumsuz kararlarla sonuçlanıp tüketilmesi sonrasında, Anayasa Mahkemesine ve
hatta devamında Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’ne bireysel
başvuru olanakları da bulunmakta. Konuyu yargıya taşıyarak hak arayışına girecek
hekimlerimize dava açmanın
belli sürelerle sınırlandırıldığını
dikkate almaları gerektiğini
hatırlatmak istiyorum yalnızca.

Ankara Tabip Odası önceki dönem yönetim kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu’nun Çankırı Devlet Hastanesindeki
görevine 30 Eylül 2021 tarihli Kanun
Hükmünde Kararname ile son verildi.
15 Temmuz sonrası benzer süreçleri
yaşayarak önce hakkında soruşturma
başlatılan daha sonra 2016 yılında o zaman asistanlık yaptığı Atatürk Eğitim
ve Araştırma Hastanesinde 2 ay açığa
alınan Dr. Koyuncu, tüm yapılanların
sağlık muhalefetini susturmaya yönelik
olduğunu kaydetti. Dr. Koyuncu, dosyasında suç teşkil eden hiçbir durumun
bulunmadığını aktararak neden böyle
bir şey yaptıklarını herkes az çok tahmin
edebilir diye konuştu.

Sağlık muhalefeti
susturulmaya çalışılıyor
Tüm emekçiler üzerinde bir baskı oluşturulmaya çalışıldığını aktaran Dr. Koyuncu sözlerini “Şu anda bir ekonomik
kriz var ve her kriz döneminde emekçilere
yönelik yeni baskı politikaları devreye
giriyor. Bu sadece bu döneme özgü değil.
Sağlık çalışanları pandemi sürecinde ciddi
bir sömürü ile karşı karşıya kaldı. Çalışma
koşulları ağırlaşmasına rağmen ücretlerinde bir iyileşme olmadı. Yıllık izinleri
engelleniyor. Bir dönem istifa hakları
engellendi. Genç hekimlerin yurtdışına
gitmek için başvurduğunu, kamuda ça-

lışan hekimlerin istifa ettiğini, muayene
sürelerinin 5 dakikaya indirildiğini görüyoruz. Tüm bu koşullara ses etmeyelim
diye sağlık muhalefeti susturulmaya çalışılıyor. Bizim üzerimizden aslında TTB
ve SES’e gözdağı verilmek isteniyor. Çünkü siyaset yapmakla eleştirilen meslek
örgütünün söylemlerinin haklılığı günbegün ortaya çıkmaya başladı.”

İnsanlar haksızlığa artık
yeter diyorlar
Dr. Koyuncu, görevden alınma sürecinin bazı şeylerin değişmeye başladığını
görmesine neden olduğunu anlattı. Daha
önce açığa alınma sürecinde meslek örgütünün yanında bulunduğunu ancak
bu sefer toplumun genelinden kendisine
bir destek geldiğini söyledi.
Dr. Koyuncu düşüncelerini “İlk defa
bu kadar sahiplenildim, yalnız bırakılmadım. Sadece TTB, SES ve diğer demokratik kurumlar değil tüm toplum bu
durum karşısında yanımda oldu. Çankırı’da çalışıyordum ve iktidara yakın bir
yer olmasına rağmen, politik insanlar
olmamalarına rağmen oradaki insanlar
da bu duruma tepki gösterdi. İnsanlar
haksızlığa artık yeter diyorlar. Sizden
farklı düşündüğü için bir insanı cezalandıramazsınız diye tepki veriyorlar aslında.” diye paylaştı.
Mahkeme sürecinin başladığını bu süreçte TTB ve ATO aracılığı ile Bakanlıkla
da görüştüklerini aktaran Dr. Koyuncu,

Dr. Benan Koyuncu
kendisine yöneltilen bir suçlama olmadığının karşı tarafın da farkında olduğunu
iletti. Tüm yaşananların ister istemez
yaşamını etkilediğini belirten Dr. Koyuncu
ATO Hukuk Bürosu ile birlikte karşı dava
açmayı planladıklarını aktardı.
“Geri dönsem de dönmesem de söyleyeceğimiz sözleri söylemekten vazgeçmeyeceğiz” diyen Dr. Koyuncu sözlerini
her alanda hukuksuzluğun yaşandığı bir
ortamda sadece hukuki mücadelemiz olmayacak alandaki mücadelemiz de devam
edecek” diyerek bitirdi.
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GETAT Hayali Suya mı Düştü
Geleneksel, tamamlayıcı ve integratif tıp alanlarında disiplinler arası ve çok
paydaşlı Ar-Ge çalışmaları yürütmek amacıyla kurulan Geleneksel ve
Tamamlayıcı Tıp Enstitüsünün 5 yıldır faaliyette bulunmadığı ortaya çıktı.
Hekim Postası
Sayıştay’ın Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’na ilişkin incelemelerinde Başkanlığa bağlı
kurulan 8 enstitüden biri olan
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Enstitüsü’nün (GETAT) 2014 yılından 2017 yılına kadar herhangi
bir faaliyette bulunmadığı, 20182020 yıllarını kapsayan dönemde
de sadece Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen bir toplantıda vekaleten temsil edildiği
anlaşıldı.

Başkanlık koltuğu boş
kaldı
18 Ekim 2017 tarihinde Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü
Başkanı vekâleten enstitü başkanı olarak atandı ancak vekil
başkanın sözleşme süresinin dolması ile başkanlık koltuğu 16
Ekim 2020 tarihinden itibaren
boş kaldı. Bu tarihten sonra Başkanlık için herhangi bir görevlendirme yapılmadığı görüldü.
2018, 2019 ve 2020 yıllarında
idare bütçesin-

den söz konusu Enstitü’ye ödenek
tahsili yapıldığını göz önüne alan
Sayıştay, enstitünün 5 yıl boyunca tam olarak faaliyete geçirilmemesinin kamu kaynağının
etkili, verimli ve ekonomik kullanımı açısından risk yaratacağını
belirtti.

Büyük yatırımlarla
hayata geçmişti
Türkiye’de geleneksel tıp ile
ilgili yapılan ilk yasal düzenleme
29.05.1991 tarihli akupunktur
tedavi mevzuatına ilişkindi. 2010
yılında Sağlık Bakanlığı geleneksel, alternatif, tamamlayıcı tıp
uygulama merkezleri açılacağını
duyurarak üniversitelerden görüş
istedi. 2012 yılında bu konuyla
ilgili Daire Başkanlığı kurulup,
organizasyon şeması oluşturuldu
ve buralara koordinatörler atandı. 2013 yılında geleneksel,
alternatif ve tamamlayıcı
tıp yönetmeliği taslağı
çıkarıldı. O dönem
TTB, düzenlemenin
ilerleyen yıllarda,
hekimlik mesleğini, bilimsel
tıbbın gelişimini,

toplumun sağlık hakkını ve sağlık
hizmetine erişim hakkını ciddi
bir biçimde etkileyeceğini belirterek “Tıbbın Alternatifi Olmaz”
dedi. 27 Ekim 2014 tarihinde
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamaları Yönetmeliğinin
Resmi Gazete’de yayımlanması
ile geleneksel ve alternatif tedavi
yöntemleri yasal çerçeveye oturtulmuş oldu. Yönetmeliğin yayılanması ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezleri ile üniteler hayata geçirildi. Sağlık
Bakanlığı 2018 yılında ilki
yapılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongrelerini
son 3 yıldır düzenliyor.

Sayıştay, Ar-Ge
Projelerinde
Şeffaflık İstedi
Sayıştay Türkiye Sağlık
Enstitüleri Başkanlığından Ar-Ge
projeleri destek sürecinde
şeffaflığı sağlamasını istedi.
Hekim Postası
Sayıştay, Türkiye
Sağlık Enstitüleri Başkanlığına
ait
Stratejik
Araştırma
ve Geliştirme Projeleri Destek Programı Sürecinde önemli eksiklikler buldu.
Yapılan incelemelerde Sayıştay; TÜSEB Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü tarafından hazırlanan 9034 numaralı
“Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB Koordinasyonunda
Çalışacak Covid-19 Tanı Merkezleri Kurulması-İstanbul Dışı Tüm İller”, 9044 numaralı
“Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB Koordinasyonunda
Çalışacak Covid-19 Tanı Merkezleri Kurulması-İstanbul” projelerini değerlendirdi.
Projelerin amacının nitelikli personel çalıştırılması, proje yönetiminin İstanbul ve diğer
tüm illerde belirli sürede personel çalıştırılması,
proje bütçesinin ise sadece personel ödemesinden oluştuğunu tespit eden Sayıştay, bu
projelerin Ar-Ge projesinin sahip olması gereken
nitelikleri taşımadığı sonucuna vardı. Sayıştay,
Kurumdan, TÜSEB Stratejik Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Yönetmeliğindeki tanıma uyan Ar-Ge projelerine destek
vermesi istedi.
TÜSEB ile ilgili raporda, “Proje Gelişme/Sonuç Raporlarının Sözleşmede Belirtilen Sürelerde Verilmemesi”, “Sözleşmesi İmzalanan,
Ödemesi Yapılan ve Uygulamaya Geçen Bazı
Projelerde Başlangıç Tarihlerinin Mevzuata
Aykırı Olarak Ötelenmesi” ve “Vakıf Yükseköğretim Kurumları ile Özel Kuruluşların Desteklenen Ar-Ge Projelerinde İlgili Kurum/Kuruluşlardan Teminat Alınmaması” da projelerle
ilgili tespit edilen diğer bulgular arasında yer
aldı.
Değerlendirme sürecine ilişkin usul ve kurallar belirlenmeden projelere destek verildiğini
tespit eden Sayıştay, destek süreçlerine ilişkin
şeffaflığı, hesap verilebilirliği sağlayacak düzenlemeler yapıldıktan sonra Ar-Ge projelerine
destek verilmesini Kurumdan istedi.
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Hekimler
Ceplerinde Emeklilik
Dilekçesi ile Bekliyor
Etlik Şehir Hastanesinin açılması ile birlikte
kapatılması planlanan kamu hastanelerinde
çalışan doktorlar, şehir hastanesine gitmek
yerine emekliliklerini istemeyi planlıyor.
Hekim Postası
Türkiye’deki sağlık sistemini
yaz-boz tahtasına çeviren şehir
hastaneleri projeleri ile hali hazırda hizmet veren köklü kamu
hastaneleri birer ikişer kapatıldı.
Ankara’nın ilk şehir hastanesi
olan Bilkent Şehir Hastanesinin
açılması ile Ankara Numune
Hastanesi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Dışkapı Çocuk
Hastanesi, Ankara Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Hastanesi,
Ulus Devlet Hastanesi ve Dr.
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı
Hastanesi şehir hastanesine taşındı.
Şimdi de benzer sürecin Etlik
Şehir Hastanesinin açılması ile
Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi,
Onkoloji Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım
Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Gazi
Mustafa Kemal Devlet Hastanesi,
Keçiören Eğitim ve Araştırma
Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım
Beyazıt Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde yaşanması bekleniyor.

toplanması beraberinde bazı sorunlar getirdi. Hekim ve sağlık
çalışanlarının hem çalışma koşullarını hem özlük haklarını
hem de asistan hekimlerin eğitim
sürecini etkileyen bu sorunların
aynısının Etlik’te de yaşanacağını belirten uzman hekim sağlık
çalışanlarının hiçbirinin taşınma
sürecine olumlu bakmadığını
anlatıyor. Son 5 yılı Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde olmak üzere 1996 yılından bu yana Mevki Hastanesinde görev yaptığını belirten
uzman hekim, görev yerlerinin
Etlik olarak değişmesinin bütün
hayatlarına yansıyacağını belirterek özellikle kreş ve okul erişimi düşünülünce çocuk sahibi
sağlık çalışanlarının
bu süreçten
olumsuz etkileneceğini
sözlerine ekliyor.
Uzman hekim
hem yaşam koşullarına
h e m

Her şey belirsiz
Bilkent Şehir Hastanesine taşınma sürecinden önce yaşanan
belirsizlik Etlik Şehir Hastanesi
için de geçerli. Bir uzman hekim netleşen bir bilgi olmamasına rağmen 4 yıldır taşınma
ihtimalinin konuşulduğunu anlatıyor. Doğrudan kendilerini ilgilendiren bir konu olmasına
rağmen süreç ile ilgili bilgilerin
sadece duyumdan ibaret olduğunu belirten uzman hekim, olası bir taşınma durumunda kendisi gibi emeklilik hakkını kazanmış hekimlerin şehir hastanesinde çalışmak yerine emekliliği tercih edeceklerini söylüyor.

Bilkent’te yaşananlar
tekrarlayacak
Birçok hastanenin Bilkent Şehir Hastanesinde tek çatı altında

çalışma
koşullarına yansıyacak bu belirsizlikle ilgili sözlerini
şöyle sürdürüyor: “Her şey bir
bilinmez. Kim bu riske girer bilmiyorum. Bilkent’te yaşanılanları da gördük. Oraya giden birçok arkadaşımız ya istifa etti
ya emekli oldu çünkü patron
değişti. Devlet patron olmaktan
çıktı, yerini özel sektöre bıraktı.
Bu koşullar yüzünden gençler
istifa ediyor, benim yaş grubum
ise emeklilik dilekçesini vereceği
zamanı bekliyor.”

Bir Soygun Biçimi
Olarak Şehir Hastaneleri
Dr. Ayşe Uğurlu
ATO Yönetim Kurulu Üyesi

Bu yazıda rakamlardan değil Şehir Hastanelerinin yaratmış olduğu fiili durumdan
bahsetmek istiyorum. Şehir
Hastaneleri adı konulmamış
olsa da bir özelleştirme biçimidir. Tam olarak ne olduğunu söylersek kamu kaynaklarının bir şekliyle yerli
ve yabancı özel sektöre transfer edilme yöntemidir. İktidarların sermaye sınıfına kaynak aktarmasının yolu olarak,
kamu kaynaklarının yetersizliğini gerekçe göstererek
özellikle sağlık, ulaştırma,
elektrik ve eğitim gibi sektörler üzerinden uygulanmaktadır. Özetle halka ait
paranın kamu eliyle sermayeye peşkeş çekilmesidir.
Aslında 12 Eylül 1980 sonrası Özal iktidarından günümüze, hayatımıza giren neoliberal politikalarla yap-işlet
devret modeline alıştırılmıştık. Şehir Hastaneleri bu modelin
bir versiyonu
olup yapkiraladevret
olarak
hayatım ı z a
girmiş
durumda.
Nasıl organize ediliyor bu işler?
İnşaat firmaları Şehir Hastanelerini hazine tarafından
bedelsiz olarak tahsis edilen
araziler üzerine yapıyor. Parakredi dışarıdan sağlanıyor,
nasıl sağlanıyor; uluslararası
şirketler, fonlar, bankalar aracılığıyla. Zaten hazine bu kredilere baştan garanti veriyor.
Arazinin yollarını, alt yapısını
bedelsiz olarak kamu yapıyor.
Yani şirket sadece finansman
sağlıyor. İnşaat firmaları yaptıkları bu binaları Sağlık Bakanlığına kiraya veriyor. Burada önemli bir nokta var. 4
yıllık kira bedeli ile yapılan
binanın maliyeti karşılanıyor
olduğu halde Sağlık Bakanlığı
25 yıl kira ödedikten sonra
ancak bu binaların sahibi olabiliyor. Üstelik bu şirketlere

kamu bir iyilik daha yapıyor.
Hastanenin bir kısım tıbbi
hizmetleri ile destek hizmetlerinin tamamı da şirket tarafından yürütülüyor. Gelir
getiren laboratuvar hizmetleri, görüntüleme hizmetleri,
nükleer tıp, fizik tedavi, rehabilitasyon hizmetlerinin tamamının bedeli döner sermayeden karşılanmak üzere
şirket tarafından karşılanıyor.
Şirket bu hizmetleri alt taşeronlara devrediyor. Kira bedeli dışında, bu hizmetler için
de hazine tarafından garanti
verilmiş durumda. Hasta gelse de gelmese de aradaki farkı
genel bütçe karşılamak zorunda. Yani bu fark bizlerin
cebinden çıkıyor.
Dış finansman ile ilgili de
birkaç cümle kurmamız gerekiyor. Uluslararası finans
kurumları; önceleri Türkiye’nin politik risk taşıyan bir
ülke olduğu ve buraya yatırım
yapmanın riskli olduğu düşüncesi ile bu projelere para
yatırmak istemediler. Uluslararası tahkim kurulunun
yetkili olmasını istediler. Bu
projelerde alınan borçlar, üstlenilen finansal riskler, harcanan paralar devlet garantisi
altında olduğu halde yapılan
iş genel bütçeye değil şirketlerin bilançosuna yazılıyor.
Böylece sanki devletten para
çıkmayacak gibi gösterilip
bütçe açığına ve kamu borçlarına bunlar dahil edilmiyor.
Yani bütçe açığı, kamunun
dış ve iç borç stoku şu anda
gösterilenden daha fazla durumda ne yazık ki.
Şirketler yatırım için gerekli kaynağa sahip değiller.
Bu durumda hazine şirketlerin bu borçlarına kefil oluyor, hatta yabancılar güvenip
vermez diye kamu bankaları
dahi devreye sokuluyor. Ve
hatta yapılan tüm işlerde,
tıpkı otoyol ve köprülerde olduğu gibi, şirketlere gelir garantisi taahhüt ediliyor. Yani
soygunun katmerlisi.
Şehir Hastaneleri modeliyle Türkiye’de mevcut yatak
sayısında bir artış öngörülmüyor. Mevcut yatak sayısının yaklaşık dörtte biri bu
modele tahsis edilmiş du-

rumda. Şehir Hastanesi yapılan kentlerde mevcut hastaneler kapatılarak şehrin dışında entegre sağlık kampüsleri açılıyor. Şehir hastanelerinde hedeflenen yatak sayısını tutturabilmek adına
mevcut olan hastaneler kapatılıyor.
Sağlık Bakanlığının kiracı
olduğu ama formel olarak
Sağlık Bakanlığı Hastanesi
olan bir hastane gibi ilginç
bir durum söz konusu. Tıbbi
ve destek hizmetlerinin şirketlerin elinde olduğu, onların
da işin çoğunu taşeron ve alt
taşeron firmalara verdiği bir
sistem. Sağlık Bakanlığı yönetiyormuş gibi görünmesine
rağmen özel sektörün yönettiği bir hastane biçimi var.
Bu durum ayrıca bir yönetim
karmaşası da yaratıyor ve
yaratacak.
Oluşturulan döner sermaye havuzundan öncelikle yıllık kira ve hizmet bedelleri,
kalırsa çalışanların ek ödemeleri ödeniyor. Bu durum
zaman içersinde personel
azaltması yoluna gidilmesine
daha sonra da esnek, güvencesiz, emek sömürüsüne son
derece açık değişik istihdam
modelleri ortaya çıkmasına
yol açacak ne yazık ki…
Şehir Hastaneleri modelini
ilk uygulayan ülkelerden biri
olan İngiltere bu modelden
vazgeçmiş olmasına rağmen
biz hızlı bir şekilde Şehir Hastaneleri ile donatılıyoruz.
Küresel ölçekte 600 yatak
sayısının üzerindeki hastanelerin sağlık hizmeti sunumunda etkin olmadığını söyleyen birçok kaynak var. Hastaneye erişim, hastane içi erişim, sağlık emek gücü üzerinden oluşan sorunlar, hastanın bir meta/müşteri olarak
değerlendirilmesi, koruyucu
yerine tedavi edici hizmeti
önceleyen sağlık hizmeti sunumu gibi saymakla bitmeyecek birçok sorun şehir hastaneleri ile ortaya çıktı ve
kapatılmadıkları müddetçe
de bu sorunlar devam edecek.
Bizler ise inat ve kararlılıkla Şehir Hastanelerinin bir
soygun biçimi olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Bu
büyük yanlıştan dönüleceği
umudunu her daim koruyacağız.
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Çocuklarda Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19)
MIS-C semptomlarının gelişiminden yaklaşık 4 hafta önce
COVID-19 öyküsü veya COVID19'lu bir kişiyle temas öyküsü
vardır. MIS-C vakaları tipik
olarak, genel popülasyonda COVID-19'un en yüksek insidansından 3-6 hafta sonra gözlenmiştir.

Doç. Dr. Gönül Tanır
Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları EAH
gonultanir58@yahoo.com

2020'nin başlarında, birçok
ülke, virüsün yayılmasını sınırlamak ve eğitim kurumlarının (kreş, okullar ve yüksek
öğretim kurumları) kapatılması
dahil olmak üzere sağlık sistemlerinin çökme riskini azaltmak için genel karantinalar
uyguladı. Çocuklar yüz yüze
okulda büyük kesintiler, sınırlı
akran etkileşimleri ve fiziksel
ve duygusal iyiliklerini geliştirmeye yardımcı olan etkinliklere erişimin azalmasıyla
pandemiden büyük ölçüde etkilendi.
Koronavirüs hastalığı 2019
(COVID-19) pandemisinin başlangıcından bu yana, çocuklarda hastalığın sıklık ve şiddeti, erişkinlere göre daha düşük seyrediyor. Çocuklar vakaların %2'sinden azını oluşturuyor. Erişkinlerden daha az
semptomatik oldukları ve enfeksiyona daha az duyarlı görünmeleri bunu kısmen açıklayabilir. Şiddetli akut solunum
sendromu koronavirüs 2 (SARSCoV-2) ile enfekte olan çocukların %70'inin asemptomatik
kaldığı tahmin edilir. Semptomatik çocuklarda, klinik bulgular genellikle spesifik değildir. En sık görülen semptomlar
ateş ve öksürük olduğundan
klinik prezentasyon genellikle
diğer solunum yolu virüs enfeksiyonlarından ayırt edilemez. Çocuklarda gastrointestinal semptomlar %15, anosmi
%1'den azında ortaya çıkar.
Çocuklarda ciddi hastalık nadiren geliştiğinden, hastaneye
yatış gerektiren hastaların sadece %1.5'ini çocuklar oluşturur. Çocuklarda ciddi hastalık
için risk faktörlerini belirlemek
zor olsa da, oyun çağındaki
çocuklar ve adölesanların hastaneye yatırılma olasılığı küçük
bebeklere göre daha fazladır.
Kronik akciğer hastalığı, konjenital kalp hastalığı veya nörolojik hastalığı olan çocukların
yoğun bakıma yatış olasılığı
daha yüksektir. Çocuklarda COVID-19 ile ilişkili ölüm oranı
çok düşüktür (COVID-19 ile
ilişkili bütün ölümlerin %0.08'
i).

Çocukların neden COVID19'a daha az duyarlı olduğu ve
neden bazılarının MIS-C geliştirdiği konuları belirsizliğini
koruyor. Daha düşük duyarlılıkla ilgili olarak, çocukların
maruz kaldığı mevsimsel koronavirüslere karşı çapraz reaktif immünite olması ve protein S ile karşılıklı etkileşim
yoluyla virüsün insan hücrelerine girmesi için gerekli olan
anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörünün
daha düşük ekspresyonu ifadesi
dahil olmak üzere birkaç hipotez önerilmiş olmasına rağmen bu olasılıkları destekleyen
veriler yetersiz kalıyor. Çocukların SARS CoV-2'ye karşı daha
hızlı ve daha düzenli bir immün
yanıt geliştirebileceğini ve sınırlı enflamasyonla viral kontrole izin verebileceğini gösteren
veriler ortaya çıkıyor. Bu özgün
immün yanıt profili, çocuklukta
aşılara ve patojenlere maruz
kalınmasıyla doğal immün yanıtın egzersizli olmasına bağlı
olabilir.

2'nin bulaşmasına katkıda bulunuyorlar. Klinik küme çalışmaları, bir hastalığın bulaşmasını anlamanın iyi bir yoludur. Sıklıkla çocukları kapsayan birçok SARS-CoV-2 kümesi bildirilmiştir. Çocuklar
bu kümelerde nadiren primer
vakalardır. Aile kümelerinin
çoğunda akrabalarının enfeksiyonundan sorumlu asemptomatik vericilerin çocuklar
olması olası değildir.Çocukların
bulaştırıcılığı hakkında sınırlı
veri vardır. Bulaştırıcılık çocukların yaşının artmasıyla artabilir.

Çocuklarda
Multisistem
İnflamatuar Sendrom
(MIS-C)

Çocuklar ve adölesanlarda,
çoğunlukla enfeksiyonlarla aktive olan, ancak erişkinlerde
nadiren görülen bronşlarla ilişkili lenfoid doku (BALT) artmıştır. COVID-19'lu çocukların
genellikle hafif klinik belirtileri
olmasında, BALT'ın SARS-CoV2 enfeksiyonu ve hastalık ilerlemesindeki rolü ile ilgili ve
daha fazla araştırma gerekiyor.

2020 baharında, Avrupa ve
Amerika'daki çocuk kümelerinde SARS-CoV-2 enfeksiyonu
tanısından birkaç hafta sonra
Kawasaki hastalığına veya toksik şok sendromuna benzeyen
ciddi bir hiperinflamatuar sendrom gelişti. Bu sendrom, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık
Kontrol Merkezleri ve Dünya
Sağlık Örgütü tarafından çocuklarda multisistem inflamatuar sendrom (MIS-C) veya Birleşik Krallık Kraliyet Pediyatri
ve Çocuk Sağlığı Koleji tarafından geçici olarak SARS-CoV2 ile ilişkili pediatrik inflamatuar multisistem sendromu
(PIMS-TS) olarak adlandırılmıştır.

Çocuklar COVID-19'dan daha
az etkilenmelerine rağmen enfekte oluyorlar ve SARS-CoV-

MIS-C'li çocuklarda aktif
SARS-CoV-2 enfeksiyonunun
klinik bulguları yoktur. Ancak

MIS-C'li çocukların yaşı Kawasaki hastalıklı çocukların
yaşından daha büyüktür. MISC’ li çocuklarda ortanca yaş 89 yaş, Kawasaki hastalıklı çocuklarda 3 yaştır. Klinik olarak,
MIS-C'li çocuklar klasik Kawasaki hastalığından daha heterojen semptomlar gösterir.
MIS-C persisten ateş, sistemik
enflamasyon, şok ve çoklu organ tutulumu ile kendini gösterir. Gastrointestinal belirtiler,
MIS-C vakalarının %50-80'inde
gözlenir. Hastalar bazen akut
karın ağrısıyla başvurur. Menenjit ve ensefalit bulgularıyla
birlikte nörolojik semptomlarla,
kutanöz döküntüyle ortaya çıkabilir. Kardiyak disfonksiyon
sıktır. Hastaların %4-20'sinde
koroner arter dilatasyonu ortaya çıkar. Hastalar sıklıkla
şok veya hemodinamik instabilite ile başvurur; %60-80'i
yoğun bakım ünitesinde yatış
gerektirir; ve %50'si inotroplara
ve/veya sıvı resüsitasyonuna
ihtiyaç duyar. Bu sendrom genellikle kortikosteroidler ve intravenöz immünoglobulin
(IVIG) ile hızla düzelir. Fatalite
oranı %1-2 olarak tahmin edilir.
MIS-C'li çocuklarda enflamatuar yanıt, C-reaktif protein
(CRP), prokalsitonin, troponinler, beyin natriüretik peptidi
(BNP), ferritin ve IL-1, IL-6,
IL-8, IL-10, IL-17, IL-18, IFN
ve TNF gibi sitokinlerin düzeylerinde artış, derin lenfopeni
ve nötrofili ile karakterizedir.
MIS-C'nin fizyopatolojisi incelenmiştir. Ancak enfekte çocukların küçük bir bölümünün
neden MIS-C geliştirdiğine dair
hala net bir açıklama yoktur.
MIS-C'nin çeşitli semptomlarının, etkilenen organların lokal
vaskülitini ve enflamasyonunu
yansıttığı bildirilmiştir. Kawasaki hastalığına benzer olarak,
MIS-C önceki bir enfeksiyon
tarafından tetiklenir ve muhtemelen bir otoimmün sendromdur. CRP, eritrosit sedi-

mentasyon hızı (ESH), prokalsitonin gibi enflamatuar belirteçler ve sitokinler, pediyatrik
COVID-19 vakalarına göre
MIS-C'de daha yüksektir. MISC'de enflamatuar yanıt, Kawasaki hastalığından daha yoğundur. Sitokin profili farklıdır.
Kawasaki hastalığında MISC'de gözlenmeyen güçlü bir
IL17A artışı vardır. Buna karşılık, MIS-C, otoantikorlar ve
kompleman tarafından hasar
gören endotelyal hücreler tarafından indüklenebilen yüksek
IL-1 düzeyleri ile ilişkilidir.
MIS-C'de endotelyal, gastrointestinal ve immün hücreler dahil olmak üzere çok sayıda spesifikliğe sahip otoantikorlar
gözlenmiştir. Bu otoantikorlar,
immün kompleksler oluşturabilir ve konak dokularında immün hasarı tetikleyebilir. Otoantikorların üretimi, SARSCoV-2 ve self-antijenleri arasındaki çapraz reaktiviteden
kaynaklanıyor olabilir. Enfeksiyondan sonra gözlemlenmesine rağmen, COVID-19 aşılamasının (esas olarak spike antijenini hedef alan) ardından
otoantikor üretimi bildirilmemiş olması SARS-CoV-2 enfeksiyonuna bağlı doku hasarının
S antijeninden başka viral antijenleri ilgilendirdiğini düşündürür. Gastrointestinal sistemdeki SARS-CoV-2 enfeksiyonu,
MIS-C hastalarında otoantikor
üretimini destekleyebilir ve bu
hipotez doğrultusunda birçok
MIS-C vakasında mezenterik
adenit ve ileitis vardır. Çeşitli
otopsi raporları SARS-CoV-2
RNA'sını postmortem dokularda, ekstrasellüler bölmede ve
birkaç hücre tipi (kardiyomiyositler, kalp ve beyin endotel
hücreleri, mezenşimal hücreler,
makrofajlar ve nötrofiller) içinde saptandığı, MIS-C patogenezinde direkt virüs disseminasyonu ve virüsün doğrudan
etkisinin oynadığı olası roller
de vardır. Bu nedenle, etkilenen
organlarda virüsün doğrudan
sitopatik etkisi ile birlikte hiperenflamatuar süreç ve lokal
vaskülit, MIS-C'nin başlangıcını
destekleyebilir. Başka bir olasılık, koronavirüs girişinde antikora bağlı geliştirmenin (ADE)
ortaya çıkmasıdır. Gerçekten
de, makrofajlar ve mast hücreleri üzerindeki Fc reseptör-
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lerine bağlanan SARS-CoV-2
antikorlarının virüs girişini
destekleyebileceği ve immün
disregülasyona katkıda bulunabileceği öne sürülmüştür.
MIS-C'nin gelişimi aynı zamanda ilk olarak çeşitli sitokinlerin artan sekresyonu ile
kontrolsüz bir lokal viral replikasyona ve ardından B ve T
hücreleri igilendiren abartılı
bir adaptif immune yanıta yol
açarak hücrelerin self- antijenleriyle çapraz reaksiyona
girmesi ve otoimmüniteyi tetiklemesine yol açan tip I ve
tip III interferon yanıtlarının
baskılanmasını da kapsayabilir.
Bir hipotez, SARS-CoV-2 S proteininin benzersiz bir parçasının bir süperantijen görevi görerek T hücrelerinin poliklonal
aktivasyonunu indükleyebileceğidir. Bu hipotez, MIS-C hastalarının çoğunda hem CD4
hem de CD8 alt kümelerinde
Vbeta 21.3 T hücre reseptörü
beta zinciri değişken bölgesini
eksprese eden aktive edilmiş
T hücrelerinin genişlemesinin
saptandığı bir çalışma ile desteklenmiştir.
MIS-C hastalarındaki hümoral immün yanıt, mevcut
veriler sınırlı olsa da, komplikasyonsuz COVID-19'lu çocuklardakinden farklı görünüyor.
MIS-C hastaları nötralize edici
antikorlar üretir, ve pediyatrik
COVİD-19 vakalarına kıyasla
daha düşük IgM ve daha yüksek IgA ve anti-spike IgG antikorlarına sahiptir. Başka bir
çalışma, MIS-C'li çocukların,
komplikasyonsuz COVID-19'lu
çocuklara kıyasla daha yüksek
SARS-CoV-2 spike RBD'ye özgü
IgG titrelerine sahip olduğunu
bildirdi. MIS-C’ li bütün çocuklarda ayrıca yakın zamanda
geçirilen SARS-CoV-2 enfeksiyonunu düşündüren RBD IgM
antikorları vardı. RBD IgG titreleri, eritrosit sedimantasyon
hızı ve hastanede kalış süresi
ve yoğun bakımda kalış süresi
gibi hastalık şiddeti parametreleriyle korele bulundu. Bu
gözlemler, orta düzeyde antikorun enfeksiyona karşı koruma sağladığını, belirli bir eşiğin
üzerinde ise daha yüksek antikor düzeylerinin hiperenflamasyonu destekleyebileceğini
düşündürür.
MIS-C'li hastaların bilinmeyen bir primer immün yetmezliğe sahip olabileceği öne sü-

rülmüştür. Tip I interferon yanıtlarının doğuştan gelen kusurları, şiddetli COVID-19 ile,
viral replikasyonun zayıf kontrolü ve aşırı pulmoner ve sistemik enflamasyon ile ilişkilidir. Bununla birlikte, MIS-C
ile ilişkili monogenik veya oligojenik defektler henüz tanımlanmamıştır.

Çocukların
Aşılanması
Bazı tartışmaların konusu
olan çocukların COVID-19 aşılanmasında, COVID-19 aşılarının bu popülasyonu aşılamak
için yeterince mevcut olduğu
ülkeler tarafından farklı yaklaşımlar izleniyor. Adölesanlarda mRNA ve inaktive aşılarla ilgili klinik deneyler yapılmış ve olumlu bir güvenlik
profili ve genç erişkinlerde gözlenene benzer bir immünojenisite göstermiştir. Erişkin çalışmalarıyla karşılaştırıldığında
örneklem büyüklüğü nispeten
sınırlı olmasına rağmen, 1215 yaşındaki adölesanlarda
BNT162b2 mRNA aşısının etkinliğinin yüksek olduğu gösterilmiştir. mRNA aşılarının
immünojenisite ve güvenlik
çalışmaları şu anda daha küçük
çocuklarda yürütülmeye devam
ediliyor. Son sonuçlar, 3-11 yaş
arası çocuklarda Coronavac
inaktive aşısının immünojenisitesini gösterdi. İnsan dışı primat çalışmaları, infant hayvanlarda mRNA aşılarına güçlü
ve dayanıklı antikor ve T hücre
yanıtları gösterdi. Bu çalışmalara dayanarak, mRNA ve inaktive COVID-19 aşıları, ABD, İsrail, İngiltere ve Çin dahil olmak üzere birçok ülkenin düzenleyici otoriteleri ve Avrupa
Tıp Ajansı tarafından adölesanlarda acil kullanım için
onaylanmıştır. Bu nüfusun aşılanması, giderek artan sayıda
ülkede uygulanıyor. Birleşik
Krallık kısa bir süre önce, aşılamayı şiddetli COVID-19 riski
taşıyan adölesanlarla ve bağışıklığı baskılanmış hastaların
ev temasları ile sınırlandırmaya
karar verdi. Adolesanların ve
küçük çocukların COVID-19
aşısını önerme ve uygulama
kararı yarar-risk analizine dayanır. Çocukların çoğu asemptomatik kalsa da, %6'sı hastaneye yatırılır; hastaneye kaldırılanların %13'ü fatalite oranı
%1 olan ciddi hastalık kriterlerini taşır. Diğerleri uzun süreli

semptomlara (uzun süreli COVID) sahip olabilir. Bu nedenlerle çocuklar aşıdan yarar
görebilir. Bu yarar, ciddi COVID-19 riski altındaki duyarlı
çocuklar için daha güçlüdür.
Diğer yandan, çocuklar SARSCoV-2 bulaşında hakim bir rolü
olmasalar da, aşı yoluyla enfeksiyonun önlenmesi, temaslıları için enfeksiyon ve hastalık
riskini dolaylı olarak azaltacaktır. Bu, temaslıların immünosupresyon nedeniyle aşıya
zayıf yanıt vermesi durumunda
özellikle önemli olacaktır. Nüfus ve toplum bağışıklığı düzeyinde yüksek aşı kapsamı
elde etmek için çocuklara zorunlu COVID-19 aşısı önerilmiştir. Bununla birlikte, erişkinlerde aşı tereddütü devam
ettiği için pek çok ülkede, özellikle endişe verici varyantlar
için toplum bağışıklığına ulaşma olasılığı daha uzak görünüyor ve çocukları zorunlu
aşılama için hedef alma argümanı zayıflıyor. Çocuklar ayrıca, kontrol önlemlerini gevşetmelerine, sosyal temasların
artması ve çeşitlenmesine ve
ev içinde hastalığın potansiyel
bir taşıyıcısı olmanın psikolojik
etkisinin azalmasına olanak
tanıyacaksa, COVID-19 aşısı
yararlı olacaktır. Böylece, küresel olarak erişkinlere göre
daha az belirgin görünse de,
sağlıklı çocuklar için COVID19 aşısının çeşitli yararları tanımlanabilir. Klinik araştırmalar, mRNA ve inaktive COVID19 aşılarının olumlu güvenlik
profillerini gösterse de, bu çalışmaların örneklem büyüklüğü
nispeten sınırlı ve uzun vadeli
izlem halen eksiktir. Adölesan
aşısının yaygınlaştırıldığı ülkeler tarafından daha fazla güvenlik verisi toplanıyor. Bu
sürveyans, genç erişkinlerin
ve adolesanların BNT162b2
veya mRNA-1273 aşısı ile aşılanmasının ardından özellikle
erkeklerde birkaç perimiyokardit vakasının tanımlanmasına
olanak sağlamıştır. Bu istenmeyen etki, tahmini 1/10.000
- 1/100.000 aşıda, nadir, hafif
ve kendi kendini sınırlayıcıydı.
Bu nedenle, adölesanların COVID-19 aşısının hastaneye yatışın, yoğun bakıma yatışın ve
ölümün önlenmesi, mRNA aşılaması ile ilişkili perimiyokardit
riskinden daha ağır basmıştır.
Erişkinlerin aşı kapsamı daha
da arttıkça, çocuklarda CO-

VID-19 vakalarının oranı artacaktır. Olumlu güvenlik profiline dair biriken kanıtlarla
birlikte, çocukların COVID-19
aşısının önümüzdeki aylarda
ve yıllarda daha fazla teşvik
edilmesi muhtemeldir.
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92. Yılda Geleceğe Umutla Bakıyoruz
Ankara Tabip Odası, 92. Yılını ODTÜ Vişnelik tesislerinde düzenlenen törenle kutladı. Törende, “Geleceğe Umutla
Bakıyoruz” mesajı verildi.
Hekim Postası
Geniş bir katılımla 19 Ekim
Pazar günü yapılan etkinlik
görüntüler eşliğinde ATO’nun
92. Yıl boyunca verdiği mücadelenin anlatılması ile başladı.
Açılış konuşmasını yapan
ATO Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Ali Karakoç sadece bir meslek örgütü değil, demokratik
kitle örgütü olan ATO’nun
1980’lerden bugüne mücadele
hattını devam ettirdiğini söyledi. Toplumda temel eşitsizliklerin devam ettiği bir ortamda sadece bireysel iyilik
halinden bahsedilemeyeceğini
vurgulayan Dr. Karakoç “Meslek örgütü olarak barışın, demokrasinin, eşitliğin ve adaletin olmadığı, anadilinde sağlık
hizmetinin verilmediği bir ortamda sağlıktan bahsetmenin
mümkün olmadığını belirtmek
istiyoruz” dedi. Dr. Karakoç
sözlerini "Genç meslektaşlarımız KHK'larla, güvenlik soruşturmalarıyla açlığa mahkûm
ediliyorlar. Daha demokratik
bir ülkede yaşamak için birlikte
mücadele edeceğimizi buradan
bir kez daha vurguluyorum"
diye bitirdi.

Basın ödülleri verildi
Dr. Karakoç’un konuşmasından sonra, sağlık alanında yaptıkları başarılı çalışmalara imza
atan basın emekçilerine basın
ödülleri takdim edildi.
Sözcü Gazetesi’nden Çiğdem
Toker’e Dr. Ali Karakoç, BirGün
gazetesinden İsmail Arı’ya Ankara Dişhekimleri Odası Genel
Sekreteri Gamze Burcu Gül,
Cumhuriyet gazetesinden Sarp
Sağkal’a TTB ve ATO eski başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Kafa
radyodan Güçlü Mete’ye TTB
Merkez Konseyi üyesi Dr. Deniz
Erdoğdu, Halk TV adına Mevsim Altay’a TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır,
TELE 1 adına Serdar Akyön’e
ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr.
Ümit Yaşar Öztoprak ödüllerini
takdim etti.
Pandemi nedeniyle hayatını
kaybeden sağlık çalışanlarının
çocuklarına Ankara Eğitim Kurumları’nın kapılarını açan Sul-

tan Batur’a teşekkür plaketini
ise Ankara Tabip Odası Genel
Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür sundu.

12 Eylül’den bugüne
gelenler
Basın ödüllerinin ardından
12 Eylül darbe döneminde tıp
eğitimi yarıda kalan ya da uzmanlığını alamayan hekimlere
plaketleri sunuldu. Duygu dolu
anların yaşandığı tören öncesinde kısa bir konuşma yapan
Dr. Muharrem Baytemür 40
yıl önce Türkiye’nin içinde bulunduğu kötü ortamda dahi
mücadele edenlere teşekkürlerini sundu.
ATO önceki dönem yönetim
kurulu üyeleri Dr. Gül Bakır
ve Dr. Arif Müezzinoğlu’nun
sunuşuyla gerçekleştirilen törende Adnan Güllüoğlu’na ATO
Yönetim Kurulu üyesi Dr. Laleş
Tunç, Akif Yücesan’a TTB Yük-

sek Onur Kurulu üyesi Dr. Sezai
Berber, Metin Bakkalcı adına
Nihat Bulut’a, ATO Onur Kurulu Başkanı Dr. Serap Şahinoğlu Kuş, Osman Özban’a ATO
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu üyesi Dr. Ceren
Göker, Ruşen Sümbüloğlu’na
ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr.
Gülseren Çeliksöz, Sedat Abbasoğlu’na SES MYK üyesi Sıddık Akın, Şadiye Çetintaş adına
Sıtkı Kesedar’a, ATO Yönetim
Kurulu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu,
Sıdıka Ateş adına Sezai Berber’e
ATO İnsan Hakları Komisyonu
üyesi Dr. Aysel Ülker, Kemal
Erbaşı adına Sezai Berber’e
ATO eski Genel Sekreteri Dr.
Mine Önal, Yiğit Bener’e önceki
dönem TTB Başkanı Sinan Adıyaman, Vahide Bilir’e ATO Onur
Kurulu üyesi Dr. Esin Davutoğlu Şenol plaketlerini verdi.
92. Yıl etkinliği müzik dinletisiyle son buldu.
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ATO Güz Okulu Genç Hekimlerin Yoğun Katılımıyla Gerçekleştirildi
Ankara Tabip Odası Güz Okulu 2021, genç hekimlerin yoğun katılımıyla 29-31 Ekim tarihleri arasında Ayaş’ta
gerçekleştirildi.
Hekim Postası
“Ekoloji ve sağlık” temasının
işlendiği bu yılki programın
ilk gününde hekimler yönetmenliğini Ümit Kıvanç’ın yaptığı, madenciliği ve maden işçilerini anlatan “16 Ton” belgesel filmini izledi. Dr. Arif
Müezzinoğlu’nun moderatörlüğünde yapılan film değerlendirmesinde madencilik adı altında insanları ölüme yollamanın doğal karşılanmaması
gerektiği konusunda uzlaşıldı.
Güz Okulu’nun ikinci günü
olan 30 Ekim Cumartesi günü
ilk oturumun moderatörlüğünü
Dr. Laleş Tunç üstlendi. Ecehan
Balta’nın konuşmacı olduğu
“Ekofeminizm” sunumunda kadın, doğa ve sermaye ilişkisi
tartışıldı.
Ardından Dr. Arif Müezzinoğlu’nun moderatörlüğünü

yaptığı Dr. Sıtkı Kesedar’ın konuşmacı olduğu “Kömür Madenlerinin Ekolojiye ve İşçi
Sağlığına Etkileri” başlıklı ikinci
oturuma geçildi. Oturumda kömür madenlerinin çevreye verdiği zararlar üzerinde duruldu.

Üçüncü oturumda Dr. Ümit
Yaşar Öztoprak moderatörlüğünde “Halk Sağlığı Bağlamında Çevre ve Ekoloji” başlıklı
sunum gerçekleştirildi. Dr. Çağatay Güler’in konuşmacı olduğu sunumda evrim, çevre-

sağlık ilişkisi, insan ekolojisi,
ekosistemler, çevresel kirleticiler, halk sağlığı felsefesi ve
sağlık eğitimi başlıkları ele alınarak sağlığın insan ve ekosistemleri paylaşan diğer canlılar arasında bir ahenk duru-

Sanat Tarihi Yürüyüş Rotası Yeniden Çizildi
Hekim Postası
Ankara Tabip Odası’nın
pandemi öncesinde büyük
ilgi gören etkinliği Sanat
Tarihi Yürüyüş Rotası
uzun bir aradan sonra yeniden başladı.
24 Ekim 2021 Pazar

Sağlık
Çalışanlarına
Toplu
Taşıma
Müjdesi

günü bir araya gelen hekimlere ATO Yönetim Kurulu adına Dr. Laleş Tunç
eşlik etti.
Ankara'nın önemli kültürel mirasları olan Ulus
Atatürk Heykeli, Taşhan,
Sümerbank, İşbankası binası, Eski Maliye Bakan-

Cumhurbaşkanlığının, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin
toplu taşımadan ücretsiz yararlanması
ile ilgili kararı belediyelere bırakılması

lığı binası, Julianus Sütunu, Augustus Tapınağı,
Hacı Bayramı Veli Cami,
Roma Tiyatrosu, Ankara
Kalesi, Alaaddin Cami, Ahi
Şerafeddin Cami ve Türbesi, Cenab-ı Ahmet Paşa
Cami, Hamamönü, Karacebey Cami ve Hamamı,

üzerine
aralarında
ATO’nun da bulunduğu
sağlık emek ve meslek
örgütleri Ankara Büyükşehir Belediyesi ile konuyu görüştü. Yapılan
görüşmede sağlık emek
ve meslek örgütlerinin

mu olduğu vurgulandı.
Dr. Ali Karakoç’un moderatörlüğünü yaptığı son oturumda Dr. Onur Hamzaoğlu “Sağlıksızlığın Etkenleri ve Sağlık
Hizmetlerinin Politik İktisadı”nı
anlattı.
31 Ekim Pazar günü düzenlenen oturumlarda Dr. Muharrem Baytemür “Türk Tabipleri
Birliği Tarihi” sunumunu gerçekleştirdi ardından Dr. Selçuk
Çelik moderatörlüğünde “ATO
Gelecek Perspektifi ve Güz Okulu Genel Değerlendirmesi” yapıldı.
Genç hekimlerle birlikte büyük bir heyecan ve mücadele
ruhuyla gerçekleştirilen ATO
2021 Güz Okulu’na katılan hekimlerin buradan aldıkları güçle 27 Kasım’daki Beyaz Eylem’e, daha örgütlü şekilde katılma kararı alması ile Güz
Okulu sona erdi.

Tıp Öğrenci Bursu

Yahudi Mahallesi ve Sinagogu’nu içeren gezi rotası sanat tarihçisi Taner
Aşık’ın rehberliğinde takip
edildi.
Yoğun ilgi gören sanat
tarihi gezisi önümüzdeki
günlerde yeniden tekrarlayacak.

çabası karşılıksız kalmadı. Alınan karara göre
sağlık çalışanları 31 Aralık 2021 tarihine kadar
Ankara Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Ankara Tabip Odası’nın bu yıl Ara Genel
Kurul’da aldığı karar ile Ankara’daki tıp
fakültelerinde eğitim gören ve ekonomik
olarak yardım ve desteğe ihtiyaç duyan
öğrencilere katkı sunma amacı ile hayata
geçirdiği “Tıp Öğrenci Bursu”nu almaya
44 tıp öğrencisi hak kazandı.
Burs Fonunun sürekliliğini sağlamak
ve artan ekonomik zorluklar karşısında
daha fazla sayıda öğrencinin yanında olabilmek adına, Ankara Tabip Odası hekimleri, genç meslektaşları ile dayanışmaya
ve burs fonuna katkı sağlamaya davet
ediyor.

A

ylardır yürüttüğümüz, bütün sağlık
çalışanları ile birlikte hekimlerle
paylaştığımız, 3600’den başlayarak
7200’e kadar kademeli artış gösteren ek
gösterge talebimiz başta olmak üzere özlük ve
ekonomik haklarımıza yönelik çalışmalarımız,
23 Kasım’da İstanbul’dan başlayan “Beyaz
Yürüyüş” ve 27 Kasım’da Ankara’da “ Beyaz
Forum” ile sağlık meslek ve emek örgütleriyle
birlikte Türkiye’nin bütün bölgelerinden gelen
hekimlerle büyük bir buluşmaya dönüştü. Bu
buluşmanın en önemli mesajı; hep birlikte
sonuç alana kadar mücadele yürütme
kararlığımızdı.
Özlük ve ekonomik haklarla ilgili taleplerimiz,
yapılacak düzenlemelerin bütün sağlık
çalışanlarını kapsamasına yönelikti.
“Bütün sağlık çalışanlarına müjde!” diye
sunulan, ancak sadece kamuda çalışan
hekimlere yönelik yapıldığı ifade edilen bir
düzenleme. Rakamlardan bağımsız, birlikte
çalışan bütün sağlık emekçilerini kapsamayan
düzenlemelerin ve uygulamaların karşılığı iş
barışını bozması, sağlık hizmetlerini olumsuz
etkilemesidir.
Bütün paylaşımlarımızda hizmet sunumunun
bütüncül olduğunu; sağlık alanında, sağlık
çalışanlarının ekonomik ve özlük hakları
konusunda yapılacak bir düzenlemede sağlık
çalışanlarının temsilcileri olan sağlık emek ve
meslek örgütleriyle görüşme yapılarak karar
alma süreçlerine mutlaka dahil edilmeleri
gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Ekonomik ve
özlük haklar konusunda yapılacak bir
düzenlemede hiç bir sağlık çalışanı kapsam
dışında bırakılmamalıdır. Hekimi, Hemşiresi,
Temizlik İşçisiyle sağlık hizmeti sunumu bir ekip

işidir. Sağlık hizmet sunumu kolektif bir emeğin
ürünüdür. Sağlık emekçilerinin her biri kritik
önemdedir. Tüm sağlık emekçilerine ekonomik
krizin olduğu koşullarda insanca yaşayacak
temel bir ücret verilmelidir. Üniversiteler, Aile
Sağlığı Merkezlerindeki ve BAĞ-KUR, SSK'lı
hekimlerle birlikte diğer tüm sağlık çalışanlarını
kapsam dışında bırakan, emekli hekimler
arasındaki eşitsizliği derinleştiren bu
düzenlemenin adaletsiz olduğunu belirtmek
isteriz. Hak taleplerimizi dile getirdiğimiz eylem
ve etkinliklerde talebimizin sadece Sağlık
Bakanlığında çalışan hekimlere yönelik
iyileştirme içermediğini; tüm sağlık
çalışanlarının çalışma alanlarının, çalışma
koşullarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini,
halkın sağlık hakkını savunduğumuzu her
seferinde dile getirdik. Bu taleplerimizi
görmezden gelen, eşitsizliklere neden olan,
çalışma barışını bozan ve güvencesiz bir
ücretlendirme olan performansa dayalı
ödemeyi sürdüren son değişikliği kabul
etmediğimizi; tek ve insanca yaşamak için hak
ödeme istediğimizi yine tekrarlıyoruz.
Sonuç itibariyle sağlık emekçilerinin ücretleri
arasında eşitsizlikleri gidermediği gibi daha da
derinleştiren bu son düzenlemenin yerine bütün
sağlık emekçilerini kapsama dahil eden adaletli
bir düzenlemenin yapılmasıdır. Tüm haklarımızı
elde edene kadar, Anayasadan aldığımız güçle
demokratik yöntemlerle mücadelemizi
sürdüreceğiz.
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