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Örgütlü hekim güçlü tabip odasý

Saðlýkta kriz!
Yaþanýlan kriz, halkýn yaþamýný giderek zorlaþtýracak. Saðlýkta eþitsizlikleri artýran
her türlü uygulamadan derhal vazgeçilmesi gerekiyor. Þimdi; Türkiye saðlýk ortamýný,
çalýþanlardan, yoksullardan, emekten yana bir hattan tekrar konuþma zamanýdýr.
Krizin faturasý kime?

Saðlýðýn tasarrufu olmaz

Kriz hekimi iþsiz býrakacak

Ankara Tabip Odasý Saðlýk Politikalarý
Komisyonu, ekonomik krizin saðlýk
alanýna olasý etkilerine iliþkin kapsamlý
bir rapor hazýrladý. Rapora göre krizin
faturasý yine yoksullara ve çalýþanlara
çýkacak.

Koruyucu saðlýk hizmetlerinde tasarrufa
gidilecek. Saðlýk hizmeti kullanýmýnda
eþitsizlik artacak. Fiziksel ruhsal
hastalýklarda artýþ olacak. Saðlýk
hizmetine baþvuru oranlarý
düþecek.

Krizle birlikte özelde çalýþan hekimi
‘iþsizlik’ bekliyor. Hekimlerin gelirleri
düþeceði gibi, saðlýkta eþitsizliklerin daha
da artmasýyla birlikte, hekimler ve diðer
saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddette ciddi
2 ))
artýþlar meydana gelecek.

Büyüyen bir risk;
Özelde hekim olmak…
9
9
9
9

Ankara Tabip Odasý’nda
gerçekleþtirilen “Özel saðlýk
kuruluþlarýnda çalýþan hekimlerin
sorunlarý” konulu toplantýya katýlan
hekimlerin anlattýklarý; krizin özel
hastaneleri ve dolayýsýyla özelde
çalýþan hekimlerin iþ güvenliðini ne
boyutta tehdit ettiðini gösterir
nitelikte.

Özelde çalýþan birçok hekim ayný yerde
bir yýldan fazla çalýþamýyor.
Hastane yönetimi az personelle çok
hasta bakýp çok para kazanmaya çalýþýyor.
Eðer çalýþtýðýnýz özel hastanede ciroyu
yükselten bir hekim deðilseniz para
kazandýrmayan bir hekimsiniz demektir.
Ücretlerimizin düþürülmesi tehlikesi ile
karþý karþýyayýz.
10 - 11 ))

Tek hekimli devlet
Rapor týbbi ve hukuki
hastanesi!
açýdan kabul edilemez
“Cinsel istismar”da tartýþýlan rapora TTB’den yanýt:

Ankara Tabip Odasý deprem
bölgesi Bala’da
incelemelerde bulundu.
Bala Ýlçe Hastanesi’nde ilk
dikkatimizi çeken bir
poliklinik önünde sýra
bekleyen hastalar…
Bu hastanede çalýþan
hekimlerle görüþmek niyetimiz
ama hekim yok hastanede. Meðer, hastanede
geçici görevli bir hekim çalýþýyormuþ. Doktorumuz da
24 saat nöbetteymiþ koca hastanede tek baþýna! 8 ))

Tecrübe
Bana “doktor bey” dediler
Halk Saðlýðý ve Kadýn-Doðum
Uzmaný Prof. Dr. Ayþe Akýn’la,
toplum hekimliði ve
mesleki deneyimleri
üzerine keyifli bir sohbet
gerçekleþtirdik.
6 ))

14 yaþýndaki kýz çocuðuna cinsel istismarda
bulunduðu iddiasýyla tutuklu yargýlanan Vakit
Gazetesi yazarý Hüseyin Üzmez, Ýstanbul Adli Týp
Kurumu’nun, B.Ç. adlý kýz çocuðunun “beden ve ruh
saðlýðýnýn bozulmadýðý” yönündeki rapor
doðrultusunda tahliye edildi. TTB, Adli Týp Kurumu
6. Ýhtisas Kurulu’nun verdiði raporun týbbi ve
5 ))
hukuki açýdan kabul edilemeyeceðini bildirdi.

Mamak’ta
saðlýksýz çevre koþullarý

9 ))

Krize kar
þý alanlar
dayýz
29 Kasým
2008
emek örgü tarihinde
tarafýndan tleri
Sýhhýye M , Ankara
eyda
saat 13.00 ný’nda
’de
gerçekleþt
irilecek ola
n
“Krize,
yoksulluðaiþsizliðe,
v
karþý emek e zamlara
demokras , barýþ ve
i mitin
buluþalým gi”nde
.

Þef atamalarý
hekimleri
kaygýlandýrýyor
Ankara Tabip Odasý tarafýndan
Ankaralý hekimlerin katýlýmýyla 30
Ekim 2008 tarihinde þef ve þef
yardýmcýlýðý atamalarýnýn
deðerlendirildiði bir toplantý
gerçekleþtirildi. Kadrolara atamalar
yapýlýrken fýrsat eþitliði yaratacak bir
yönteme baþvurulmamasýný eleþtiren
hekimler, atamalarýn kadrolaþma
sürecinin bir parçasý olduðu kaygýsý
4 ))
taþýdýklarýný ifade ettiler.

ABD’liler saðlýklý
rüyalar görebilecek mi?
Obama, bir rüyayý
gerçekleþtirdi ve
ABD’nin ilk siyahi
baþkaný oldu.
Peki, ABD’nin kar ve
hýrsa dayalý
saðlýk sisteminde
Obama ile deðiþen
ne olacak?
15 ))

Yaþam ve hekim

Gezi

Güncel

Þiirimin dili…
Dr. Ömer (Civano) Çakmakçý,
Ankara’da bir göz hekimi, þair.
Þiirle iliþkisi ise hekimlikten
daha eski… Dr. Çakmakçý ile
þiir ve hekimlik üzerine sizin
için söyleþtik.
17 ))

Yolunuz düþerse…
Darlandýysa nefesiniz,
soluklanmaksa niyetiniz, çok
uzaða gitmeye gerek yok.
Mudurnu, yaný baþýmýzda, en
þirinlerinden ve en þiirlerinden
bir alternatif…
16 ))

Füsun Abla’ya mektup
TTB Ýkinci Baþkaný Prof. Dr.
Feride Aksu’nun, 2 yýl önce
aramýzdan ayrýlan Dr. Füsun
Sayek’e yazdýðý mektubu
Füsun Abla’mýzýn anýsýna
sizlerle paylaþýyoruz.
5 ))

Siz de yazýn
Gazetemiz
Hekim Postasý’na
her türlü haber ve yorum
yazýlarýnzý bekliyoruz.
hekim_postasi@ato.org.tr
Tel: 418 87 00/123
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ATO Saðlýk Politikalarý Komisyonu, “Ekonomik Krizin Saðlýk Alanýna
Etkileri” konulu raporunu tamamladý:

Kriz ve saðlýk

Saðlýkta
kriz çanlarý

Kriz döneminde halkýn
yaþamý giderek
zorlaþacaktýr. Saðlýkta
eþitsizlikleri artýran her
türlü uygulamadan derhal
vazgeçilmelidir. Þimdi;
Türkiye saðlýk ortamýný,
çalýþanlardan,
yoksullardan, emekten
yana bir hattan tekrar
konuþma zamanýdýr.
Hekim Postasý
Ankara Tabip Odasý Saðlýk
Politikalarý Komisyonu, “Kriz
ve Saðlýk” üzerine yaklaþýk 1
buçuk aydýr sürdürdüðü çalýþmalarýný tamamladý. Komisyon tarafýndan hazýrlanan “Ekonomik Krizin Saðlýk
Alanýna Etkileri” baþlýklý raporda ise yaþadýðýmýz ekonomik krizin kapitalizmin kendi krizi olduðu belirtilerek,
krizin faturasýnýn yoksullara
ve çalýþanlara ödetildiðine,
kriz süresince bu kesimlerin
ekonomik ve sosyal olarak
daha da gerilediðine vurgu
yapýldý.
Raporda, “Kriz döneminde
halkýn yaþamý giderek zorlaþacaktýr. Saðlýkta eþitsizlikleri artýran her türlü uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.” denildi.

Türkiye ve
kriz yönetimi

Rapordan derlediðimiz bazý tespitler þöyle: Krize iliþkin Türkiye’de uygulanan
politikalar sonucunda sorunlar ve eþitsizlikler giderek
artýyor. Son 6-7 yýlda kýrsaldan kopup kentlere gelen 1
milyon insan, eðitimden saðlýða pek çok alanda yeterli
hizmet alamýyor.
Rapora göre, Türkiye ekonomisi küresel sermaye akýþýna aþýrý baðýmlý hale geldi.
Krizin gündeme oturmasý ile
birlikte hükümet krizin bizi
etkilemeyeceðini iddia ederken, bir yandan da çözüm
planlarý açýklamaya baþladý
ama çok açýk ki Türkiye’de
de krizin faturasýný yoksulHekim Postasý
Sahibi
Ankara Tabip Odasý adýna
Prof. Dr. Gülriz Ersöz
Sorumlu Yazý iþleri
Müdürü:
Dr. Aytuð Balcýoðlu

lar, ezilenler ve çalýþanlar ödeyecek.
Daha þimdiden 2009 için
“sýfýr” zam iþaretleri alýnýyor: Ücretsiz izinler, iþyerinin tamamen paydos edilmesi, toplu sözleþmelerde sosyal haklarýn yok edilmesi
gündeme gelecek.
Sermayenin kayýplarýný önlemeye çalýþacak olan iktidar, geniþ halk kesimlerinin
haklarýný budamaya giriþecek.

Saðlýðýn
tasarrufu olmaz

Türkiye’de saðlýk harcamalarý tedavi edici hizmetlere
yönelmiþ dur umda. Halk
saðlýðýna ayrýlan bütçe kaynaklarýnýn saðlýk harcamalarý içindeki payý yüzde 1,2’lere kadar düþerken, Saðlýk
Bakanlýðý, koruyucu saðlýk
hizmetlerinden tasarruf etmeye çalýþýyor.
Krizle birlikte yoksulluðun
artmasý; iþ, barýnma, ýsýnma,
yeterli gýda, temiz içme suyu
gibi saðlýðýn diðer belirleyenlerinde ciddi bozulmalara
yol açacak ve kriz son tahlilde halkýn saðlýðýný bozacak.
Krizin halkýn saðlýk hakkýna
ve toplum saðlýðýna yönelik
öngörülebilir bazý etkileri
þöyle: Saðlýk hizmeti kullanýmýnda eþitsizlik artacak. Ýlaç
fiyatlarýnýn artmasý ile birlikte ilaca eriþimde zorluklar
yaþanacak. Hem fiziksel hastalýklarda, hem de depresyon, panik atak, madde baðýmlýlýðý gibi ruhsal problemlerde artýþ olacak. Özellikle tüberküloz ve diðer bulaþýcý hastalýklar artabilir.
Prim, katký payý, fark v.b.
uygulamalar saðlýk hizmetine baþvuru oranlarýný düþürecek.

Kriz hekimi
iþsiz býrakacak

Krizle birlikte kamu ve özel saðlýk kuruluþlarý ciddi
bir mali sorunla karþýlaþacak. Özelde çalýþan hekimler
için “iþsizlik” sor unu baþ

Yayýmlayan:
Ankara Tabip Odasý
Yayýnýn Türü:
Yerel, süreli
Yayýnýn Þekli:
Aylýk Türkçe
Yýl: 2008
Sayý:10

Ne yapmalý?
Bu dönemde barýþýn,
emeðin savunulmasý için çaba harcamak, krizin çalýþanlara, yoksullara, ezilenlere yüklenmemesi için aktif bir faaliyet yürütmek. Kazanýlmýþ haklarý korumak.
Hekimlerin özlük haklarý dahil krize karþý sermayeyi deðil emeði savunan bir bütçe talebini
öne çýkar mak. Krizle
birlikte hekimlerin ve
diðer saðlýk çalýþanlarýnýn gelirlerinin düþeceðinden hareketle, performans ücretlerinin emekliliðe yansýyacak þekilde maaþa çevrilmesi
için hekimlerle birlikte
bir program yürütmek.
Ýþten çýkartmalar dahil
olmak üzere çalýþanlara
yönelik her türlü saldýrýya diðer emek örgütleri ile birlikte karþý durmak. Özelde çalýþan hekimlerin iþten çýkarýlmasý dur umunda, kamuda istihdam edilmesi
yolunda çaba harcamak.
Sermayeyi koruyan deðil, sahici “kamucu müdahaleleri” dayatmak.
Özel saðlýk iþletmelerinden iflas noktasýna gelen olursa, karþýlýksýz ya
da pazarlýk sonucunda
devletleþtirilmesinin
yanýnda olmak. Kamu
hastanelerinin iþletmeleþtirilerek batýrýlmasýna karþý durmak.
gösterecek. Krizle birlikte
hekimlerin gelirleri düþecek.
Saðlýkta eþitsizliklerin daha
da artmasýyla birlikte, hükümet hekimleri daha fazla hedef göstermeye baþlayabilir
ve bunun sonucunda hekimlere ve diðer saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddette ciddi
artýþlar olabilir.

Yayýn Ýdare Merkezi:
Ankara Tabip Odasý
Mithatpaþa Cad.
No: 62/18 Kýzýlay
ANKARA
Tel : (312) 418 87 00
Fax : (312) 418 77 94
www.ato.org.tr

Yayýn Kurulu:
Dr. Arzu Erbilici
Dr. Aytuð Balcýoðlu
Dr. Harun Balcýoðlu
Dr. Nadir Sevinç
Dr. A. Selçuk Atalay
Dr. Serdar Koç
Dr. Seyfi Durmaz

Prof. Dr. Gülriz Ersöz
Ankara Tabip Odasý Baþkaný

A

BD’de 2006’nýn ikinci yarýsýndan itibaren baþlayan ve konut kredileri üzerinden geliþtiði ifade edilen küreselleþen kriz bu
ay Ankara Tabip Odasý’nýn gündemlerinden birini oluþturdu. Prof. Dr. Hakan Yýlmaz, Prof. Dr. Aziz Konukman
ve Prof. Dr. Ýlker Belek, krizin saðlýða
ve çalýþanlara etkileri konularýndaki
birikimlerini bize aktardýlar. Saðlýk
politikalarý komisyonumuz ekonomik
krizin saðlýk alaný üzerinden deðerlendirmesini içeren bir rapor hazýrladý.
Arjantin, Endonezya, Güney Kore,
Finlandiya ve eski sosyalist ülkelerde
ekonomik krizlerin saðlýk üzerine etkilerine ait çalýþmalar aktarýldý. Verilerle, ekonomik krizlerin iþsizliði, düzensiz çalýþmayý artýrdýðý, iþ barýþý ve
doyumunu azalttýðý, bu dönemlerde
ruh saðlýðý sorunlarýnýn ve madde baðýmlýlýðýnýn artýþ gösterdiði, saðlýk
göstergelerin bozulduðu ve enfeksiyonlarýn artýþýyla salgýnlarýn yaþandýðý vurgulandý. Küresel düzeyde etkisini gösteren bu krizin 8-10 yýl süreceði, Türkiye için kriz belirtilerinin
2007 yýlýndan itibaren oluþtuðuna dair veriler sunuldu.
2004’de yüzde 9,4 büyüyen ekonomi, izleyen yýllarda da yüksek büyüme hýzlarýný yakalamaya devam etmiþ
ancak 2007 yýlýnda gerilemeye baþlamýþtýr. Yine 2007 yýlý için enflasyon
yüzde 4 olarak öngörülürken yüzde
8,4 büyüklüðüne varmýþtýr. Ancak çok
yüksek büyüme deðerlerinin olduðu
yýllar da dahil olmak üzere, büyüme
rakamlarý istihdama yansýmamýþtýr.
1999-2007 döneminde kamu saðlýk
harcamalarý reel olarak yüzde 40 gibi
oldukça yüksek oranda artmýþtýr. Artan saðlýk harcamalarý tedavi edici
hizmetlere yönelmiþtir. Halk saðlýðýna
ayrýlan bütçe kaynaklarýnýn saðlýk
harcamalarý içindeki payý yüzde
1,2’lere kadar düþmüþtür. Bakanlýk,
tedavi harcamalarý baþta olmak üzere
diðer harcama kalemlerine, ödeneðin
çok üstünde kaynak ayýrmakta, koruyucu saðlýk hizmetlerinden ise tasarruf etmeye çalýþmaktadýr. OECD veriEditör: Jülide Kaya
Yayýn Koordinasyonu:
Dr. A.Selçuk Atalay
Ýletiþim:
Cem Ali Temuçin
Haber, yorum ve yazýlarýnýzý
hekim_postasi@ato.org.tr
adresine gönderebilirsiniz

lerine (2005) göre kiþi baþýna koruyucu nitelikte hizmetlere yapýlan harcamalarýn düzeyinin en düþük olduðu
ülke Türkiye’dir. Krizle birlikte iþ, barýnma, ýsýnma, yeterli gýda, temiz içme suyu gibi saðlýðýn diðer belirleyenlerinde yaþanacak ciddi bozulmalar,
halk saðlýðýný da bozacaktýr. Saðlýkta
Dönüþüm Programý ile saðlýðýn finansmaný prime dayandýrýlmýþtýr.
Katký paylarý, farklar, saðlýk hizmetine ulaþmayý zorlaþtýrmaktadýr. Krizle
birlikte saðlýk için ayrýlan kaynaklarýn, prim girdilerinin azalmasý beklenmektedir. Öte yandan giderek yoksullaþarak reel gelirleri düþecek geniþ
halk kesimlerinin katký payý, fark v.b.
ödemeleri yapmakta zorlanacaðý da açýktýr. Döviz kurunun artmasý ile birlikte ilaç ve týbbi malzeme girdilerinin maliyeti ve halka yansýmasý artacaktýr. Yeni yoksul 3,7 milyon insan
olacaðý öngörülmektedir ve bu insanlar sosyal yardýma ihtiyaç duyacaktýr.
Kamu ve özel saðlýk kuruluþlarýnýn
ciddi bir mali sorunla karþýlaþacaðý
ortadadýr. Bu tablonun içinde öncelikle küçük ve orta özel iþletmelerin kapanma tehlikesi yaþayacaðý öngörülmektedir. Kurumlarýn yaþayacaðý bu
sýkýntýlarýn hekimlere yansýyacaðý açýktýr. Önümüzdeki dönem özelde çalýþan hekimler için “iþsizlik” sorununun ortaya çýkmasý olasý görünmektedir. Krizin ve sonuçlarýnýn yaratacaðý
finansal tablo içinde hekimlerin önümüzdeki dönemde gelirlerinin düþeceði beklenmektedir. Saðlýkta eþitsizliklerin daha da artmasýyla birlikte hekimlere ve diðer saðlýk çalýþanlarýna
yönelik þiddette ciddi artýþlar olabilir.
TTB Genel Yönetim Kurullarý toplantýsýnda, meslek örgütü olarak
TBMM’de bütçe gündemdeyken hekimlerin özlük haklarý dahil krize
karþý sermayeyi deðil emeði savunan
bir bütçe talebini iþlemek ve görünür
kýlmak, krizle birlikte hekimlerin ve
diðer saðlýk çalýþanlarýnýn gelirlerinde
beklenen düþüþe karþý performans ücretlerinin emekliliðe yansýyacak þekilde maaþa çevrilmesi, özel sektörde
çalýþanlar için iþten çýkarýlma ya da
düzensiz çalýþmalara karþý uygun bir
sözleþme güvencesini saðlamak için
bir program yürütülmesinin uygun olacaðýna dair kararlar alýnmýþtýr. Bu
çalýþmalarýn Ankara ayaðýný birlikte
yürütmek için önümüzdeki günlerde
hastanelerde ve odamýzda hekimlerle
bir araya gelip görüþ alýþveriþinde bulunmak istiyoruz. Birlikte belirleyeceðimiz bir programýn krize karþý saðlýk
ve özlük haklarýmýzý koruyabilmemiz
açýsýndan önemli olduðunu düþünüyor, toplantýlara katýlýmýnýzý bekliyoruz.

Ankara Tabip Odasý
Basýn Yayýn
Komisyonu
ürünüdür.
Ayda bir yayýnlanýr.
ATO üyelerine
ücretsiz gönderilir.

Baský öncesi hazýrlýk:
GEO Tanýtým ve Reklam Hizmetleri
Kubilay Sokak 23/8 06570
Tandoðan /Ankara
Tel
:(0312) 229 09 85
Faks :(0312) 229 09 86
geotanitim@gmail.com
Basým yeri ve tarihi:Ýhlas Gazetecilik AÞ. Turgut Özal
Bulvarý Demirciler Sitesi 1.Cadde No:68 Siteler Ank.
TEL: 353 29 61/ 13 Kasým 2008
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güncel
Þiddet Halk Saðlýðý Kongresi’nde de tartýþýldý

Þiddet karþýtý
politikalar üretilmeli
Ankara Tabip Odasý Genel Sekreteri
Aytuð Balcýoðlu, 12’nci Ulusal Halk
Saðlýðý Kongresi’nde yaptýðý “Saðlýk
Çalýþanlarýnýn Güvenliði ve
Sorunlarý-Çözüm Önerileri” baþlýklý
sunumda, ATO’nun Ankara’daki
hastanelerde gerçekleþtirdiði þiddet
forumlarýnýn sonuçlarý hakkýnda bilgi
verdi.

Hekim Postasý
Ekim ayýnda gerçekleþtirilen 12’nci
Ulusal Halk Saðlýðý Kongresi kapsamýnda düzenlenen panellerden biri hekimler ile saðlýk çalýþanlarýnýn sýklýkla karþýlaþtýðý þiddet olgusu üzerineydi.
Kongrede, Ankara Tabip Odasý (ATO)
Genel Sekreteri Aytuð Balcýoðlu, “Saðlýk Çalýþanlarýnýn Güvenliði ve Sorunlarý-Çözüm Önerileri” baþlýklý bir sunum yaptý. ATO’nun Ankara’daki hastanelerde yaptýðý þiddet forumlarýnýn
sonuçlarýný katýlýmcýlarla paylaþan Balcýoðlu’nun sunumu; toplumu þiddete
yönlendiren neoliberal politikalarý da
gözler önüne seriyordu.
ATO tarafýndan 11 ayrý hastanede
gerçekleþtirilen forumlara katýlarak
düþüncelerini dile getiren hekimler ve
saðlýk çalýþanlarýna göre; kültür ve ekonomik düzeyin giderek düþüyor olmasý ve toplumun eðitimsizliði saðlýk
alanýnda da þiddeti artýrýyordu. Hastanede koþullar deðiþmeksizin iþletme
modeli yerleþtikçe müþteri konumuna
geçen hastalar daha fazla þiddete baþvuruyordu. Saðlýk politikalarýndaki
yanlýþlýklar hekimin, halkýn gözündeki
saygýnlýðýný zedeledi. Saðlýkta Dönüþüm Programý, þiddeti körükledi. Bir
diðer gerçek ise performans sisteminin
çalýþma barýþýný bozmasýydý ve bu durum saðlýk çalýþanlarý arasýnda bile þiddete yol açýyordu.

Þiddet nasýl önlenebilir?
Þiddeti önlemek için profesyonel
gruplar oluþturulmalý. Milli Eðitim
ve Saðlýk Bakanlýðý ortak çalýþma
grubu oluþturarak þiddete karþý politikalar üretmeli. Þiddetin boyutunu yansýtan çalýþmalar yapýlýp bilimsel verilerle bu durum ortaya
konulmalý. Tabip odalarý eðitimin
kalitesini artýrmasý için üniversitelere baský uygulayabilir. Toplumun
yapýsýný, hasta kitlesini deðiþtirmek
mümkün olmayabilir; önemli olan
hekimlerin riski öngörme ve yönetme becerisinin olmasý, bunun için
de hizmet içi eðitimler önemli. Hekimler kendilerini topluma daha iyi
anlatmalý. Tabip odalarý iyi hekimlik uygulamalarý ile ilgili çalýþmalar
yapmalý. Medyadaki doktor düþmanlýðý yapan yayýnlara tavýr almak ve engel olmak da gerekli.

Hasta
yakýný
sopayý
elinden býrakmýyor
Geçtiðimiz aylarda Kartal Eðitim Araþtýrma
Hastanesi Acil Servisi’nin eli sopalý hasta yakýnlarý tarafýndan basýlmasýnýn ardýndan bu
kez benzer bir olay Aydýn Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yaþandý. 3 Kasým 2008
tarihinde hastalarýna bakýlmadýðýný ileri süren
bir grup, býçak ve sopalarla Aydýn Atatürk
Devlet Hastanesi Acil Servisi’ni bastý. Çýkan olaylarda bir güvenlik görevlisi darp edildi. Olay þöyle geliþti: Aþýrý strese baðlý olarak felç
geçiren bir hasta yakýnlarý tarafýndan Atatürk
Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. Acil
Servis görevlileri, 6 yataklarýnýn da dolu olmasý nedeniyle, hastanýn bir süre beklemesini
istedi. Bunun üzerine hasta yakýnlarý, doktorlarla tartýþmaya baþladý. Araya giren hastanenin güvenlik görevlileri taþkýnlýk yapan hasta
yakýnlarý güçlükle dýþarý çýkardý.
Hasta yakýnlarý daha sonra kalabalýk bir
grup olarak, tekrar hastaneye geldi. Ama bu
sefer ellerinde býçak ve sopalar vardý. Saldýrýyý
engellemeye çalýþan güvenlik görevlilerinden
Ferman Nas olay esnasýnda hafif yaraladý.

Nöbetçi hemþireye darp
… Dr. Rauf Haznedar, Dr. Ömer Savuran, Dr. Erkan Yurduseven, Dr.
Necati Yenice, Dr. Erkan Coþkun, Dr. Hüseyin Evirgen ve…

Hastasýný bilgilendirmeyen doktora 125 bin YTL ceza!
Yargýtay 13. Hukuk Dairesi, ameliyatýn riskleri konusunda hastayý bilgilendirmediði gerekçesiyle 125 bin YTL tazminata mahkum edilen doktorun cezasýný onadý. 2003 yýlýnda geçirdiði ameliyat sonrasý sesi kýsýlan bir hasta,
doktorunun kendisini ameliyat komplikasyonlarýna iliþkin bilgilendirmediði
iddiasýyla manevi tazminat davasý açmýþ, bilirkiþi raporlarýnda ise hekim kusurlu bulunmamýþtý. Yargýtay 13. Hukuk Dairesi ise doktorun hastayý bilgilendirdiði yönündeki savunmasýný, yazýlý bilgilendirme olmadýðý gerekçesiyle
reddederek, 125 bin YTL’lik tazminat kararýný onayladý.

SABÝM þiddeti
Aytuð Balcýoðlu, forumlarda üzerinde
durulan bir diðer konunun ise Saðlýk
Bakanlýðý Ýletiþim Merkezi (SABÝM) þiddeti olduðunu söyledi. Saðlýk hakkýndan çok hasta hakkýnýn ön plana çýkmasý, konuyla ilgili yeterli eðitim almamýþ kiþilerin burada görev yapmasý,
gerçek dýþý þikayetler bile olsa, gerekli
araþtýrma bile yapýlmadan cezai iþlem
yapýlmasý hekimi zor durumda býrakýyordu.

Koruyucu önlemler neler ?
Saðlýk bilincini artýrýcý eðitim çalýþmalarý yapýlmalý. Medya bu konuda
bilgilendirilebilir. Herkese gereksinimine göre eþit, nitelikli, ücretsiz, ulaþýlabilir saðlýk hizmeti sunulmalýdýr.
Yönetici tutumuna yönelik çalýþmalar yapýlabilir: Önlemler konusunda
baský oluþturma, þiddete uðrayan ya
da þiddet endiþesi taþýyanlarýn desteklenmesi ve Saðlýk Çalýþanlarýnýn
Saðlýðý birimlerinin oluþturulmasý
vb. Çalýþma koþullarý ve ortamlarýnýn
düzenlenmesi gerekir. Eðitimli güvenlik görevlilerinin bulunmasý saðlanmalýdýr. Þiddet sonrasý yasal iþlem
yapýlmasý ve etkin cezai yaptýrýmlarýn olmasý de önem taþýyor.

‘Hasta haklarý’ söylemi ise forumlardan çýkan sonuca göre kavramlarýn içini boþaltma ve modalaþtýrarak saptýrma örneðiydi: “Hekim- hasta iki ayrý
taraf deðil ayný taraf; ancak hak kavramýnýn yanlýþ yorumu birbirine karþý
haklarý gibi algýlanýyor. Yalnýzca hasta
hakký olmadýðý, hekim hakkýnýn da olduðunun bilinmesi gerekiyor. Hasta
hakký-hekim hakký gibi ikilemler yerine
saðlýk hakký öne çýkarýlmalý ve savunulmalýdýr.”
Balcýoðlu, hekimlerin çok sýk gündeme gelen geçici görevlendirmelerin de
idari þiddet anlamýna geldiði görüþünde
olduðunu ve hastanelerde çalýþanlarý
koruyacak mekanizmalarýn yokluðundan ya da yetersizliðinden yakýndýðýný
söyledi.

Ankara Tabip Odasý Genel Sekreteri
Aytuð Balcýoðlu, toplumu þiddete
yönlendiren neoliberal politikalara da
dikkat çekti.

Baðcýlar Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde
görevli hemþire Songül Güvenç, 27 Ekim 2008
tarihinde hasta yakýnlarýnca darp edildi. Hastanenin cerrahi kliniðinde gece nöbeti tutan
hemþire Songül Güvenç’in þiddete maruz kalmasý Saðlýk-Sen tarafýndan protesto edildi.
Saðlýk-Sen tarafýndan yapýlan açýklamada, “Bu
insanlýk dýþý olay son zamanlarda ülkemizin
çeþitli bölgelerinde saðlýk çalýþanlarýna yönelik artan þiddet olaylarý da göz önünde tutulduðunda, saðlýk çalýþanlarýnýn güvenliði konusunun ciddi bir sorun haline dönüþtüðünü
göstermektedir. Toplumun içinden çýkan ve
toplumun saðlýðýný koruma adýna gece gündüz
çalýþan insanlar, þiddet deðil saygýyý ve övgüyü hak etmektedir.” denildi.

Urfa’da hekime saldýrý
Urfa’nýn Suruç ilçesine baðlý Onbir Nisan
Saðlýk Ocaðý’nda görev yapan Dr. Sultan Kara
muayenesini yapýp ilacýný yazdýðý bir erkek
hasta tarafýndan hakarete ve fiziksel þiddete
maruz kaldý. 14 Ekim 2008 tarihinde meydana
gelen olaya iliþkin Urfa Tabip Odasý Baþkaný
Doç. Dr. Þahin Aksoy tarafýndan yapýlan açýklamada saldýrýnýn; Saðlýk Bakanlýðý’nýn son
yýllarda uygulamýþ olduðu ve hekimleri hastalar karþýsýnda zayýf ve çaresiz duruma düþüren, halký hekimlere düþman hale getiren saðlýk politikalarýnýn bir sonucu olarak görüldüðü
vurgulandý. Açýklamada þöyle denildi: “Kaba
kuvvet ve zorbalýk ancak medeni olmayan insanlarýn kullanacaðý bir yöntemdir. Son yýllarda sýklýkla duymaya baþladýðýmýz hekim ve
saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet, hekim-hasta arasýnda olmasý gereken güven ve saygýya
dayalý iliþkiyi kökünden sarsmakta ve hekimlerin görevlerini hakkýyla yapmasýna engel olmaktadýr. Eðer yetkili merciler tarafýndan gerekli tedbirler alýnmaz ve hekimlerin iþ güvenliði saðlanmaz ise bundan en büyük zararý
görecek olan yine saðlýk sistemi ve hastalar olacaktýr.
Söz konusu saldýrýyý, faillerini ve hekimini
bu duruma düþüren yetkilileri tekrar þiddetle
kýnýyor, bu ve benzeri olaylarda faillerin gerekli cezayý alýp almadýklarýnýn ve Dr. Sultan
Kara’dan baþlamak üzere hekimlerimizin can
ve mal güvenliðine yönelik tedbirlerin yetkililer tarafýndan alýnýp alýnmadýðýnýn takipçisi
olduðumuzu duyuruyoruz.”
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Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði (ÝSÝG) Yasa
Tasarýsý protesto edildi

Ýþ kazalarýnda
yýlda 1600 kiþi
ölüyor!
Hekim Postasý
Çalýþma Bakanlýðý’nýn caydýrýcý
hiçbir yaptýrým içermeyen Ýþ Saðlýðý
ve Ýþ Güvenliði (ÝSÝG) Yasa Tasarýsý
TTB’nin de yer aldýðý Herkese Saðlýk
Güvenli Gelecek Platformu tarafýndan düzenlenen bir basýn açýklamasýyla protesto edildi.
1-2-3 Kasým 2008 tarihlerinde Ýstanbul’da Çalýþma Bakanlýðý’nca düzenlenen 5. Uluslararasý Ýþ Saðlýðý
ve Güvenliði Konferansý’nýn yapýldýðý Lütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda konuþan TTB Merkez
Konseyi üyesi Dr. Ali Çerkezoðlu,
“Çalýþma Bakanlýðý tamamen göstermelik, caydýrýcý hiçbir yaptýrým içermeyen Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Yasa Tasarýsý’yla; iþ saðlýðý ve güvenliði hizmetlerini taþerona devredilmesini ve iþyeri hekimlerini esnek çalýþtýrmayý, ‘reform’ olarak yutturmaya çalýþýyor” dedi. Çerkezoðlu,
söz konusu tasarýnýn iþçiler lehine
hiçbir düzenleme içermediðini ve bu
haliyle saðlýklý ve güvenli iþ ortamlarýnýn yaratýlmasýnýn ve meslek
hastalýklarýnýn önüne geçilmesinin
mümkün olmadýðýný belirtti.
Sendika ve meslek odalarýnýn önerileri alýnmadan tasarýya son halinin
verilmesinin doðru olmadýðýný vurgulayan Çerkezoðlu, “Emek dünyasýnýn onaylamadýðý yasa tasarýsý geri
çekilsin. Saðlýðýmýzdan, haklý mücadelemizden vazgeçmeyeceðiz” diye
konuþtu.

5 dakikada bir iþ kazasý

Ülkemizde her yýl yaklaþýk kayýtlý
80 bin iþ kazasý bildirimi yapýldýðýný
ve bunlarýn sonucunda bin 600 kiþinin yaþamýný yitirdiði bilgisini veren
Çerkezoðlu, Türkiye’de her 5 daki-

kada bir iþ kazasý yaþandýðýný bildirdi. Çerkezoðlu þöyle konuþtu: “AKP
Hükümeti rakamlara yansýyan bu
kara tabloyu düzeltecek çabalar yerine, mevcut durumu daha da geriye
götürecek giriþimler peþindedir. Üstelik bu giriþimler yeni rant kapýlarý
içermektedir. Yaklaþýk 2 yýldýr tartýþmalarý sürmekte olan ve iþçi sendikalarýnýn, ilgili meslek örgütlerinin olumlu katký sunma çabalarý
dikkate alýnmadan Çalýþma Bakanlýðý’nca son hali verilmeye çalýþýlan ÝSÝG yasa tasarýsý, iþçi ve emekçilerin
beklentilerini karþýlamaktan çok uzaktýr.”

Örnekler can alýcý

Konuþmasýnda Tuzla ölümlerini,
baþta TOKÝ olmak üzere inþaat sektöründe, maden ve ulaþým iþ kolunda yaþamýný yitiren iþçileri, Davutpaþa’da 22 iþçinin havai fiþeklerle
parçalandýðýný, yakýn zamanda da
kot taþlamasý nedeniyle 18 yaþýndaki 2 genç iþçinin slikozis hastalýðýndan öldüðünü hatýrlatan Çerkezoðlu,
“Güvencesiz çalýþtýrma biçimi olan
taþeronlaþtýrmayý ve yarattýðý tahribatý dikkate almayan, aðýr ve tehlikeli iþler için patronlara ciddi yaptýrýmlar getirmeyen bu yasayla ne yazýk ki iþ kazalarý ve meslek hastalýklarý azalmayacak, her yýl iþ kazalarýnda kaybettiðimiz iþçi kardeþlerimiz yüreðimizi yakmaya devam edecektir.” dedi.

Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Yasa
Tasarýsý, aralarýnda TTB’nin de
bulunduðu Herkese Saðlýk
Güvenli Gelecek Platformu
tarafýndan, Çalýþma
Bakanlýðý’nca düzenlenen 5.
Uluslararasý Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Konferansý’nda basýn
açýklamasýyla protesto edildi.

Þef atamalarý
hekimleri kaygýlandýrýyor
Ankara Tabip Odasý
tarafýndan Ankaralý
hekimlerin katýlýmýyla 30
Ekim 2008 tarihinde þef ve
þef yardýmcýlýðý
atamalarýnýn
deðerlendirildiði bir
toplantý gerçekleþtirildi.
Kadrolara atamalar
yapýlýrken fýrsat eþitliði
yaratacak bir yönteme
baþvurulmamasýný
eleþtiren hekimler,
atamalarýn kadrolaþma
sürecinin bir parçasý
olduðu kaygýsý
taþýdýklarýný ifade ettiler.
Hekim Postasý
Saðlýk Bakanlýðý Eðitim ve
Araþtýr ma Hastaneleri’nde
çok yönlü sorunlar artarak
devam ediyor. Uzunca bir süredir tartýþmalý bir biçimde
yapýlan þef ve þef yardýmcýlýðý
atamalarýna bir yenisi daha
eklendi. Son olarak ilgili yasa,
yapýlan itirazlar üzerine yüksek yargý organlarýnda görüþülmeyi beklerken, Haziran
2008’de ilan edilen 201 kiþilik
kadronun önemli bir bölümüne atamalar gerçekleþti, atamalarýn üzerinden 2 hafta
geçmeden 17 Ekim 2008 tarihinde ise Saðlýk Bakanlýðý’nca
221 kiþilik yeni bir kadro ilaný daha yapýldý.

Ankara Tabip Odasý (ATO)
tarafýndan ise Ankaralý hekimlerin katýlýmýyla 30 Ekim
2008 tarihinde þef ve þef yardýmcýlýðý atamalarýnýn deðerlendirildiði bir toplantý gerçekleþtirildi. Toplantýda, nitelikli ve gerekli sayýda uzman
hekim yetiþmesinin, ciddi
planlama ve bilimsel ölçütlere dayanmasý gereken hayati
bir konu olduðu vurgulandý.
Saðlýk Bakanlýðý’nýn, Türk
Tabipleri Birliði’nin sayýsýz uyarý ve giriþimlerine raðmen,
klinik þef ve þef yardýmcýlýðý
atamalarýnda adaletli, hak edenin atanmasýný saðlayacak
objektif bir sýnav sistemi uygulamadýðýnýn ve eðitim-araþtýrma hastanelerini kaosa
sürükleyen þeffaflýk ve objektiflikten yoksun atama yöntemlerine devam ettiðinin
vurgulandýðý toplantýda, hiçbir nesnel, bilimsel kritere
dayanmadan yeni eðitim ve
araþtýrma hastanelerinin açýldýðý, mevcut eðitim ve araþtýrma hastanelerindeki klinikler bölünmek veya hizmet
hastaneleri eðitim hastanelerine katýlmak suretiyle yeni
klinikler, dolayýsýyla þef ve
þef yardýmcýlýðý kadrolarý
tahsis edildiði ifade edildi.

Fýrsat eþitliði yok

Bu kadrolara atamalar yapýlýrken hekimler arasýnda

fýrsat eþitliði yaratacak bir
yönteme gidilmediðinin dile
getirildiði toplantýda þu görüþlere yer verildi: “Baþvurular sýrasýnda hekimler seçilme kriterleri ile ilgili olarak
aydýnlatýlmamaktadýr. Çoðu
ilan edilen kadrolara, ilan edilir edilmez, hatta kimi yerlerde ilan edilmeden, kimlerin atanacaðý meslektaþlarýmýz arasýnda aðýzdan aðýza
dolaþmaktadýr. Hekimlerde
bunun yoðun bir kadrolaþma
süreci olduðu kaygýsý hakimdir. Genel olarak eðitim ve araþtýrma hastanelerinde yaþanan, yýllardýr sonu gelmeyen bu tahribat, meslektaþlarýmýzda derin hayal kýrýklýðý
oluþturmakta, ülkemiz týp ve
saðlýk ortamýna telafisiz zararlar vermektedir. Objektif,
bilimsel bir sýnavýn bir an önce yapýlmasý gereklidir. Yapýlmakta olan atamalar, eðitim
ve araþtýrma hastanelerinin
önümüzdeki 20-30 yýlýný olumsuz etkileyecektir. Bu
hastanelere yapýlacak klinik
þef ve þef yardýmcýlýðý atamalarý için mutlaka, yapýlacak
merkezi bir yabancý dil ve ilgili alanda mesleki bilim sýnavýný kapsayan, uzmanlýðýný
almýþ meslektaþlarýmýzýn hiçbirini dýþlamayan, hak edenin
atanma hakkýný elde ettiði bir
yöntem hayata geçirilmelidir.”

Týpta uzmanlýk
eðitimi tartýþýlacak
Hekim Postasý
Ýlk kez 24 Þubat 1994 tarihinde gerçekleþtirilen Týpta
Uzmanlýk Eðitimi Kurultayý’nýn 14’üncüsü, TTB-Uzmanlýk Dernekleri Eþgüdüm
Kurulu tarafýndan, Ankara
Tabip Odasý’nýn (ATO) ev sahipliðinde, Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Morfoloji
Binasý’nda, 28-30 Kasým 2008
tarihleri arasýnda düzenlenecek.
Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir
arasýnda dönüþümlü olarak
yapýlan kurultaylarda saðlýk
sistemi, uzmanlýk eðitimi,
dernekler ve yeterlik kurullarý ile ilgili sorunlar tartýþýlýyor ve çözüm önerileri geliþtiriliyor.
Uzmanlýk eðitiminin bileþenleri olan Saðlýk Bakanlýðý,
týp fakülteleri, eðitim hastaneleri, tabip odalarý, uzmanlýk dernekleri ve saðlýkla ilgili
diðer kurumlarýn temsilcileri-

nin bir araya gelerek görüþ alýþveriþinde bulunmalarýna
da aracý olan kurultayýn birinci gününde, “Ýnsan Gücü
Planlamasý, Toplum Saðlýðýný
Geliþtirme, Etik, Sürekli Týp
Eðitimi/Sürekli Mesleki Geliþim, Bilimsel Araþtýrma ve
Saðlýk Hizmetlerinin Ýyileþtirilmesi” baþlýklarý altýnda VI.
Çalýþma Gruplarý Genel Kurulu da yapýlacak.
Yine ayný gün derneklerin
ATUB temsilcileriyle ortak
bir toplantý düzenlenecek.
Kurultayýn ikinci ve üçüncü
günlerindeki ana program içinde ise, Týpta Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði, E-Saðlýk,
Uzaktan Eðitim, Hekimin
Saðlýðý, Yeterlik Kurullarýnýn
Etkinlikleri, Akreditasyon ve
Uzmanlýk Alanlarýnda Kesiþen Alanlar ve Çok Disiplinli
Yaklaþým konularý ele alýnacak. Kurultaya, eðiticiler, eðitilenler, uzmanlýk dernekleri
ve tabip odalarý yöneticileri

ve uzmanlýk eðitimi alanýna
ilgi duyan tüm hekimler davetli.

Füsun Sayek Eðitim
Hastaneleri Kurultayý
Füsun Sayek 3. Eðitim Hastaneleri Kurultayý ise 28 Kasým 2008 tarihinde ATO ev
sahipliðinde Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Morfoloji
Binasý’nda düzenlenecek. Kurultay saat 14.00’de “Uzmanlýk Eðitimi ve Eðitim Hastaneleri” konulu panel ile baþlayacak. Panelde; þef ve þef
yardýmcýlýðý atamalarý, performans sistemi ve eðitime
etkileri ile Kamu Hastaneleri
Birlikleri Yasa Tasarýsý tartýþýlacak konu baþlýklarý arasýnda bulunuyor. “Uzmanlýk
Eðitimi ve Çaðdaþ Yönelimler” konulu konferansla devam edecek kurultay, “Eðitim
hastanelerinde sorunlar ve
çözüm önerileri” adlý forum ile son bulacak.
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“Cinsel istismar”da tartýþýlan karar: Adli Týp Raporu
Hüseyin Üzmez’i serbest býraktý

TTB: Rapor týbbi ve hukuki
açýdan kabul edilemez
14 yaþýndaki kýz çocuðuna
cinsel istismarda bulunduðu
iddiasýyla tutuklu
yargýlanan Vakit Gazetesi
yazarý Hüseyin Üzmez,
Ýstanbul Adli Týp
Kurumu’nun, B.Ç. adlý kýz
çocuðunun “beden ve ruh
saðlýðýnýn bozulmadýðý”
yönündeki rapor
doðrultusunda tahliye
edildi. Raporu incelemek
üzere bilimsel bir heyet
oluþturan TTB, Adli Týp
Kurumu 6. Ýhtisas
Kurulu’nun verdiði raporun
týbbi ve hukuki açýdan kabul
edilemeyeceði sonucuna
vardý. Konu ile ilgili ihmal ve
özensizliði tespit edilen
hekimler hakkýnda ise
soruþturma baþlatýlacak.
Hekim Postasý
14 yaþýndaki kýz çocuðuna cinsel istismarda bulunduðu iddiasýyla tutuklu yargýlanan 76 yaþýndaki Vakit gazetesi yazarý Hüseyin Üzmez, tahliye edildi. Bursa 4. Aðýr Ceza Mahkemesi’nin
Ýstanbul Adli Týp Kurumu’nca
hazýrlanan B.Ç.’nin “beden ve
ruh saðlýðýnýn bozulmadýðý” yönündeki rapor doðrultusunda
Üzmez’in tutukluluk halinin kaldýrýlmasýna karar vermesi tartýþmalarý da beraberinde getirdi.
Üzmez’in tahliyesi birçok kesimin tepkisiyle karþýlanýrken,
Türk Tabipleri Birliði (TTB) Merkez Konseyi, Adli Týp Kur umu’nun Hüseyin Üzmez ile ilgili
olarak verdiði raporun bilimsel
incelemesini yapmak üzere çalýþma baþlattý.
TTB çaðrýsýyla bir araya gelen
5 uzmanlýk derneði incelemelerinin ardýndan, Üzmez’in cinsel
istismar davasýna iliþkin Adli
Týp Kur umu 6. Ýhtisas Kur ulu’nun verdiði raporun týbbi ve
hukuki açýdan kabul edilemeyeceði sonucuna vardý. Ýnceleme
heyeti tarafýndan hazýrlanan raporda þöyle denildi: “Adli Týp Kurumu 6. Ýhtisas Kurulu, hekimliðin temel kuralýna riayet etmemiþ, tedavi gerektiren bir olgu
hakkýnda yetkisi olmadýðý halde
ve yetkili uzmanlardan yardým
almadan tedaviyi gerektirecek
bir dur um olmadýðý kararýna
varmýþtýr. Kurulun B.Ç için hazýrladýðý rapor, gerek raporun
hazýrlandýðý ortamýn çocuk açýsýndan yeni travmalara meydan
vermeyecek güvenli bir ortamda
ve bu konuda uzman kiþiler tarafýndan yapýlmamýþ olmasý, çocuðun muayene dýþýndaki davranýþlarýna yönelik verilerin toplanmamýþ olmasý, var olan diðer
verilerin ise doðru deðerlendiril-

mediði, bilimsel niteliklere haiz
bir bilirkiþi raporu olmaktan son
derece uzaktýr.”

TBB’den doktorlara
soruþturma

Ýstanbul Tabip Odasý Genel
Sekreteri Hüseyin Demirdizen ise konu ile ilgili ihmal ve özensizliði tespit edilen hekimler
hakkýnda soruþturma baþlatacaklarýný açýkladý.
TTB tarafýndan 10 Kasým 2008
tarihinde düzenlenen basýn toplantýsýyla kamuoyuna açýklanan
“Çocuklarýn Cinsel Ýstismarý Konusunda Bilirkiþilik ve Adli Týp
Kurumu” baþlýklý raporda ifade
edilenler ise þöyle:
Cinsel istismar kolaylýkla ortaya konamaz. Cinsel istismara
maruz kalan çocuklar kendilerine inanýlmayacaðý, istismar eden kiþinin kendisine ya da yakýnlarýna yönelik tehditlerinden

Raporu eleþtiren hekimlere
soruþturma açýldý

Ý

stanbul Adli Týp Kurumu, TTB tarafýndan
cinsel istismar davasýnda Hüseyin Üzmez’in
tahliyesine yol açan rapora
iliþkin düzenlenen basýn
toplantýsýna katýldýklarý gerekçesiyle 3 adli týp uzmaný
hakkýnda soruþturma açtý.
Soruþturma çerçevesinde
Doç. Dr. Serhat Gürpýnar,
Uzman Dr. Elif Kýrteke ve
Uzman Dr. Lale Týrtýl’ýn savunmalarý istendi. TTB, Ýstanbul Tabip Odasý ve Adli
Týp Uzmanlarý Derneði tarafýndan yapýlan açýklamada, “Bu soruþturma, Türk
Tabipleri Birliði ve ilgili
meslek örgütlerinin adli týpla ilgili hazýrladýklarý bilimsel bir rapora bile tahammül edilemediðini göstermektedir.” denildi. Açýklamada, Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Adli Týp Kurumu’nu yönetim kadrosuyla birlikte bilimsel veriler
doðrultusunda yeniden yapýlandýrýlmasý için harekete
geçmeye davet edildi.

korkmalarý, istismar edenleri sevmeleri, arkadaþlarýnca
dýþlanabileceklerini düþünmeleri, “muhbir” ya da
“gammaz” olarak nitelendirilmekten çekinmeleri, cinsellikle ilgili sözcükleri kullanmanýn ayýp olacaðýný düþünmeleri vb nedenlerle yaþadýklarýný anlatmakta çok
zorlanmaktadýrlar.
Çocuðun Adli Týp Kurumu’nda mahkemeyle benzeþen
bir kurul önünde deðerlendirilmesi son derece uygunsuz ve yararsýz olduðu gibi, çocuðun utancýný ve korkusunu artýrmasý
bakýmýndan zararlýdýr.
Çocuk istismarý iddiasýnýn, kanýtlanmasa dahi tedavi gerektiren bir durum olduðu göz önüne
alýndýðýnda, 6. Ýhtisas Kurulu oluþumu ve yapýlanmasý itibari ile týbben ve hukuken çocuk istismarýný ve bunun ruhsal sonuçlarýný deðerlendirebilecek
uzmanlýða sahip deðildir.
Kurulun hiç bir çocuk ve ergen
ruhsal deðerlendirmesi bulgusuna yer vermeyen ve bir cümleyle
ifade bulan kararý bilimsel verilere dayanmamaktadýr.
Hiç bir çocuk ve ergen ruhsal
deðerlendirmesi bulgusuna yer
verilmemiþtir.
Herhangi bir psikometrik deðerlendirmeye baþvurulmamýþtýr.

Hekimlik
kurallarý çiðnendi

Adli Týp Kurumu 6. Ýhtisas Kurulu, hekimliðin temel kuralýna
riayet etmemiþ, tedavi gerektiren bir olgu hakkýnda yetkisi olmadýðý halde ve yetkili uzmanlardan yardým almadan tedaviye
gerektirecek bir durum olmadýðý
kararýna varmýþtýr.
Adli Týp Kurulu 6. Ýhtisas Kurulunun B.Ç. için hazýrladýðý rapor, gerek raporun hazýrlandýðý
ortamýn çocuk açýsýndan yeni
travmalara meydan vermeyecek
güvenli bir ortamda ve bu konuda uzman kiþiler tarafýndan yapýlmamýþ olmasý, çocuðun muayene dýþýndaki davranýþlarýna
yönelik verilerin toplanmamýþ
olmasý, var olan diðer verilerin
ise doðru deðerlendirilmediði,
bilimsel niteliklere haiz bir bilirkiþi raporu olmaktan son derece
uzaktýr.

Adli Týp’a özerklik
saðlanmalý

Adli týp hizmetlerinde bilimselliðin, baðýmsýz ve özerk yapýlanmanýn, bilirkiþiliðin ayrýlmaz
parçalarý olduðundan Türkiye’de
Adli Týp hizmetlerinin bu çerçevede yeniden yapýlandýrýlmasý
gerekmektedir.

Füsun Abla’ya mektup
TTB Merkez Konseyi
baþkanlarýndan Dr. Füsun Sayek
ölümünün ikinci yýldönümünde
TTB Genel Merkezi’nde
düzenlenen etkinlik ile anýldý. Dr.
Füsun Sayek anýsýna TTB
tarafýndan her yýl hazýrlanacak
çalýþmalardan ilki olan “TTB
Raporu 2008: Saðlýk Emek-Gücü:
Sayýlar-Gerçekler” baþlýklý rapor
ise 17 Ekim’de gerçekleþtirilen
etkinlikte kamuoyu ile paylaþýldý.
TTB Ýkinci Baþkaný Prof. Dr.
Feride Aksu’nun, Füsun Sayek’e
yazdýðý mektubu ise Füsun
Abla’mýzýn anýsýna sizlerle
paylaþýyoruz.

Dr. Füsun Sayek

“Sevgili Füsun Abla,
Size hiç mektup yazmamýþtým. Bu ilk mektubum. Sizin en yakýn
halkanýzda olmadým hiç. Size dair ipuçlarýndan iz sürmüþtüm daha
çok. Hayatýn kendisi kadar ayrýntýlarýný gören ve öne çýkaran özeninizin izlenimleri var belleðimde. Bir kýþ sabahý erkenden otobüsten inip TTB’ye geldiðimizde bizi sýcak çay ve poðaça ile karþýlayan bir meslek örgütünü kotaran duygu dünyasý, uzak bir kasabadan gelen hekimi ismiyle çaðýran, onunla insanca ve sýcacýk bir iletiþim kurabilen kavrayýþ, sizi yeterince tanýmayýnca gerçek dýþý görünebilen iyimserliðinizin izdüþümleri var zihnimde. Ýnsan gençken hayatý sonsuz sanarak yaþar ya, ben de o sonsuzluk sanrýsý içinde zamana yayýlmýþ izleri biriktirmiþim.
Ýlk mektubumda size iyi haberler vermek isterdim. Darbecilerin,
iþkencecilerin yargýlandýðýný söylemek isterdim. Daha birkaç gün
önce gözaltýnda bir gencin öldürüldüðünü deðil. Siz gideli daha demokratik, eþitlikçi bir ülke olma yolundayýz demek isterdim. Topraklarýmýzda artýk barýþ hüküm sürüyor, kardeþkaný dökülmüyor
diyebilmeyi çok isterdim. Kadýnlar artýk þiddete maruz kalmýyor,
namus adýna cinayetler iþlenmiyor demeyi.
Saðlýk artýk gerçekten kamusal bir sorumluluk olarak görülüyor
diye müjdelemeyi isterdim. Ama itiraf etmeliyim ki aile hekimliði
adý altýnda birinci basamak ta özelleþiyor yavaþ yavaþ. Üstelik en
çok emek verdiðiniz alanlardan biri olan genel pratisyenlik alanýndaki meslektaþlarýmýzý da yaptýklarý tercihler üzerinden bölerek.
Saðlýk emekçileri grevli toplu sözleþmeli çalýþýyor artýk diyebilmeyi isterdim. Ýkinci, üçüncü iþte çalýþmadan geçinebiliyor. Ama
ne yazýk ki geçici görevlendirmeler, uzayan çalýþma saatleri, angarya ve þiddet var gündemimizde. Belki de yakýn geçmiþimizde
hiç olmadýðý kadar saðlýk emekçileri, hekimler þiddete maruz kalmakta. Saðlýk emekçileri artýk taþeron þirketlerin kölesi durumunda çalýþmaktalar. Ne iþ eþit artýk, ne de ücretler…
Marmara depreminin dokuzuncu yýl dönümü bu yýl. Sakarya koordinasyon merkezinde çalýþýrken bizi arayýp yanýmýzda olmanýz,
destek vermeniz dün gibi. Size artýk kimse konteynerlerde yaþamýyor, kentlerimiz, insanlarýmýz hazýrlýklý artýk demeyi isterdim. Artýk depremlerde hiç deðilse hastaneler yýkýlmayacak. Tahmin edebileceðiniz gibi diyemiyorum.
Biz vefa duygusunu biraz da sizden öðrenmiþtik. Eminim tanýrsýnýz, Dr. Arslan Ebiri’yi. Adýnýn verildiði cadde artýk sendika caddesi diye anýlmakta. Ben insanlarýn asýl artýk anýlmadýklarýnda öldüklerini düþünürüm. Bu da unutturma üzerinden bir taammüden
cinayet giriþimi.
Ama Sevgili Füsun abla, belki böyle bir ülkede yaþamanýn da insaný diri, mücadeleci tutan bir yaný var. O nedenle yine de size az
da olsa iyi haberlerim de var. Umudumuzdan ve yitirmediðimiz direnme ve yaratma gücümüzden, iyi hekimlik deðerlerine olan inancýmýzdan söz etmeliyim. Hekimlik ve saðlýk ortamýnýn bir nebze olsun daha insanca olmasý için harcanan emeklerden.
Bilseniz ne çok yeni film, sonsuz bir yaratýcýlýkla insaný insan yapan deðerleri anlatmakta, bilseniz ne çok yeni kitap var okunacak.
Ve þiirler… Ýnsanlar kötülüklere inat üretmeye devam ediyor. Smetana’nýn Ma Vlast “Vataným” senfonik þiirindeki Moldau nehrinin
akýþý gibi hayat da akýyor. Biz sürüklenen deðil akýþý deðiþtiren olmaya çabalýyoruz, akýþa müdahil olmaya, yön vermeye çalýþýyoruz. Biliyoruz ki baþka bir yaþam, baþka bir paylaþým mümkün. Ýnsan bilince gözünü kapatýp, arkasýný dönemiyor. Onun için mücadele ediyoruz sizin de yaptýðýnýz gibi.
Yitirilenin anýsýný putlaþtýrmadan yaþatmanýn dersini sizden almýþtýk. Sizi anmanýn ve yaþatmanýn yolunun emekten geçtiðini düþünerek size bir armaðan hazýrladýk. Ne olduðunu Eriþ ve Onur
söyleyecekler. Ben, size hasret dolu bir selam gönderiyorum.”
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Hacettepe
Üniversitesi (HÜ)
Týp Fakültesi Halk
Saðlýðý Anabilim
Dalý Öðretim Üyesi
iken emekli olan
ve þu an Baþkent
Üniversitesi
Kadýn, Çocuk
Saðlýðý ve Aile
Planlamasý
Araþtýrma
Uygulama
Merkezi’nin
baþýna geçerek
meslekte bir 40 yýl
daha hizmet
vermekten
çekinmeyeceðini
gösteren Prof. Dr.
Ayþe Akýn,
tecrübelerini
bizimle paylaþtý.
Ayný zamanda
Kadýn Doðum
Uzmaný olan ve
kadýnlarýn
statüsünü
yükseltmek üzere
sürdürülen
mücadelelerin
baþýný çeken Prof.
Dr. Ayþe Akýn,
baþta kadýn saðlýðý
olmak üzere, anne
ve çocuk saðlýðý,
üreme saðlýðý,
nüfus ve kalkýnma
ile aile planlamasý
gibi konularda
çok önemli
çalýþmalara imza
attý. Ayþe Akýn’la;
tüm yaþamýný,
gücünü, bilgisini
ve olanaklarýný,
herkese saðlýk
hizmetinin
ulaþtýrýlmasýna
adayan, 18 yýl önce
3 Kasým’da
yitirdiðimiz Prof.
Dr. Nusret Fiþek’le
anýlarýndan,
mesleki
deneyimlerine
kadar birçok
konuda keyifli
bir sohbet
gerçekleþtirdik.

Prof. Dr. Ayþe Akýn’ýn deneyimleriyle

Bir toplum
hekimliði
öyküsü…
de, 1980’lerden
sonra artýk Türkiye’de her þey mübah haline geldi.
“Ben yaparsam olur!”
anlayýþý yani.

Fotoðraflar : Jülide Kaya

Dr. Aytuð Balcýoðlu
- Çok geniþ yelpazede ve çok
verimli bir meslek yaþamýnýz ol duðunu biliyoruz. Bize mesleki
biyografinizden bahseder misi niz?
1965 Ýstanbul Týp Fakültesi
mezunuyum. Bursla okuyan bir
öðrenci olduðum için zorunlu
hizmetim vardý ve Erzur um
Çat’a zorunlu hizmete yollandým. Belki de meslek hayatýmýn
en deðerli diyebileceðim, bana
yön veren bölümü Erzur um
Çat’ta geçirdiðim iki yýlýmdý. Ocak hekimliði yaptýðým yýllarda
hekim sayýsý bu kadar bol deðildi ve kýrk köyüm, yirmi üç bin
nüfusum vardý. Erzurum Çat,
Eylül ayýndan itibaren kar ve
çamurdu, at üzerinde hizmete
giderdim. Kaymakam bile akýl
erdiremezdi; “Bu doktor dakikada bir köylere niye gidiyor, ne
yapar oralarda?” diye sorardý.
Topluma dayalý hizmet vermeye
o zamandan baþladýðýmý hatýrlý-

yorum. Ben okulda halk saðlýðý
eðitimi görmemiþtim, biz hijyen
okumuþtuk ama saðlýk hizmetlerinin sosyalleþtirilmesi sistemi
bireyi öyle içine alýyor ki o sistemin içine girip de benim yaptýklarýmý yapmamak mümkün
deðil.
Saðlýk hizmetlerinin baþarýsýnda yönetici etkisinin önemli rol
oynadýðýna inanýyorum. Ben iyi
bir yönetim içinde hizmet verdim. Ýyi yönetmeden hiçbir sistem iþlemez, iþe yaramaz. Bu
zamanda ise yönetme sisteminde eksiklikler olduðunu düþünüyorum. Örnek vermem gerekirse; en acemi kiþi saðlýk müdürü
diye bir ilin baþýna getirilebiliyor. Bu kiþi, iyi yönetemediði için o ilde sistem çöküyor. Sonra
“Falan sistem iþe yaramadý!” deniyor.
Benim dönemimde saðlýk hizmetleri ya da yönetimi daha ciddiydi. Ve gerçekten de hak etmeyen insanlar o yönetici koltuðuna oturtulmuyordu. Zaman için-

- Prof. Dr. Nusret Fi þek’le yollarýnýz nasýl
keþiþti? Bu kesiþmesinin
meslek yaþamýnýza nasýl
bir etkisi oldu?
Mesleki yaþamýmýn
Çat’ta geçen yýllarýnda
Prof. Dr. Nusret Fiþek’le
tanýþtým. Aniden bir haber
geldi. Birileri beni tebrik ediyordu. “Niye ediyorsunuz?” dedim, “Hacettepe’ye
ihtisasa çaðrýlýyorsun” dediler. “Ne demek, benim baþvurum falan yok!” diye itiraz ettim. “Ama bu çok güzel bir þey,
itiraz etme” dediler. Toplum Hekimliði Bölümü kurulmuþ, baþýnda Nusret Fiþek, hiç tanýmýyorum, toplum hekimliði adýný
da duymamýþým. Araþtýrmaya
baþladým, toplum hekimliðinin
ne demek olduðunu öðrendiðimde tam benim hekimliðime uyan
bir sistem olduðunu anladým.
“Türkiye’nin pratisyen hekime
ihtiyacý var, ben ihtisas yapmayacaðým.” diyordum ama toplum hekimliðinde ülkeyle uðraþýyorsun, insanlarla uðraþýyorsun çok güzel, bana uygun. Nusret Fiþek, Erzurum’a konferans
vermeye geldi, ilk öyle tanýþtým
kendisiyle. Çok uzun boyluydu
hatýrlarsýnýz sizler de. Beyaz
saçlý, uzun boylu, zaten hiç de
deðiþmedi benim birlikte çalýþtýðým 18 yýlda. Gittim, yanýna;
“Ben doktor Ayþe Akýn.” dedim,
“Sen misin o?” dedi hemen. Nusret Fiþek, altý yýl müsteþarlýk
yaptýðý için Türkiye’yi çok iyi
biliyor. Toplum Hekimliði Bölümü’ne Türkiye’nin çeþitli illerinden ocak hekimi olarak da
baþarýlý olmuþlarý seçeceklermiþ. O zamanki Ýl Saðlýk Müdürü de çalýþmalarýmý takdir etmiþ
olacak ki, benim adýmý bildirmiþ. Ben Erzurum’dan bölümün
ilk asistaný olarak gelenlerdenim. Sonra Hacettepe ihtisas dönemi baþladý. Biz bir yýl sahada
çalýþtýk, eðitimimizin bir parçasýydý bu.
- Ýkinci ihtisasýnýz da kadýndoðum üzerine…
Bize daha sonra ikinci ihtisasýmýzý da yapabileceðimizi söylediler. Çat’taki yaþadýklarým nedeniyle kadýn-doðum ihtisasý

yapmaya karar verdim. Çat’ta
ben aþýrý doðurganlýðý olup da
çaresizlik yaþayan kadýnlarý
gördüm. 1965-66’da Türkiye’de
Nüfus Planlamasý Yasasý çýkmýþtý ama uygulamaya henüz geçmemiþti, hiç birimiz duymamýþtýk ve kadýnlar geliyor, çaresiz…
Yedi tane doðurmuþ, beþ tane
düþürmüþ, “Ben ne yapayým?”
diyor. Kadýn-doðum ve halk saðlýðý uzmaný olmamda bu yaþadýklarýmýn etkisi olabilir. Bize ikinci ihtisas hakký verilmiþti ama burada Nusret Fiþek’in bakýþ
açýsýný yansýtmak istiyorum:
Çünkü hoca biliyordu ki klinik
branþlar hep duvarlarýn içindedir, kendine gelenle ilgilenilir.
Dolayýsýyla toplum hekimliði eðitimi almýþ hekimler eðer klinik branþlarýn içinde olurlarsa o
bölümlere bir toplum hekimliði,
bir halk saðlýðý bakýþ açýsýný götürebilirler. Bu çok doðruydu.
Halk Saðlýðý’ndan Prof. Nusret
Fiþek, Kadýn-Doðum’dan Prof.
Hüsnü Kiþniþçi, ikisi de hocala-

Bana “doktor
bey” dediler
Türkiye’de kadýnýn statüsünden söz etmek istiyorum. Çat’ta görevdeydim.
Bana altý ay “ebe haným”
dediler. Hiç tuhafýma gitmedi, olabilir. Hekim pek
görmemiþler, “ben doktorum” falan demedim. Derken altý ay sonra beni çok
benimsediler, sevdiler,
“doktor bey” demeye baþladýlar. Çok sinirlendim bir iki ses çýkar tmadým, dili
sürçmüþtür diye düþündüm. Sonra bir gün adamýn
birine dedim ki: “Ben erkeðe mi benziyorum niye bana doktor bey diyorsun?”
“Estaðfurullah!” dedi, “ayýp
olmasýn diye...” Þimdi o zaman ben toplumsal cinsiyet eþitsizliðini bilmiyordum. Yýllar sonra bu toplumsal cinsiyet olayýný ben
öðrenip öðretmeye baþladýðým zaman o “doktor bey”i
çözdüm ve maalesef hala
21. yüzyýl dünyasýnýn hiçbir yerinde kadýn erkek eþitliði söz konusu deðil.
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tecrübe
rýmdý. Ýki ihtisasýmý da uygulamalarýmda birleþtirdim. Bir gün
Nusret Hoca, “Senin üniversitede kalmaný istiyorum.” dedi. Bölümde Nusret Hoca’yla kalmak
çok güzel olacaktý. Herhalde o
yýl benim kýsmetim açýktý on beþ
gün sonra Hüsnü Bey de bana
bölümde kalmamý istediðini
söyledi. Nusret Hoca’nýn da ayný
teklifi yaptýðýný söyledim. Hüsnü bey o zaman, “Nusret Hoca
hepimizin hocasý onu kýramayýz,
sen orada kal beraber çalýþýrýz.”
dedi.
- Sizin kadýnlarýn statüsünü
yükseltmek üzere sürdürülen
mücadeleler içinde de görüyo ruz.
1980 sonrasý çýkan, benimde
bizzat çalýþmalarýnda bulunduðum nüfus planlamasý hakkýndaki 2827 sayýlý yasa, kadýn saðlýðý açýsýndan çok önemli bir yasadýr. Deneyimlerimden yola çýkarak savunduðum bu yasa ile
kadýnlara yasal olarak kürtaj
hakký tanýnmýþ oldu. O yasanýn
çýkmasý kuþkusuz kolay olmadý.
Tabi bizi yöneten, rütbeli bir asker olan Kenan Evren’di. Biz düþük ile ilgili bir takým veriler
sunduk kendisine ki ben doçentlik tezimi bile düþükle ilgili yapmýþtým. Bir tek benim çabalarým
yoktu tabii ki. Saygýyla andýðým
o dönemin Saðlýk Bakaný Kaya
Kýlýçturgay, meslektaþlarým
Necdet Erenus, Hüsnü Kiþniþçi,
Ziya Durmuþ, Nusret Hoca, þu
an hatýrlayamadýðým pek çok isim ikna edilmesi gereken yerleri iknaya çalýþýyorlardý. Yasanýn
konuþulduðu 24 Mayýs günü
TBMM’deydim. Yasa hakkýnda
çok aleyhte konuþuldu, embriyo
þiirler mi okunmadý, neler reler… Biz çok demoralize olmuþtuk. Ama o önemli yasa 24 Mayýs 1983’de kabul edildi. Ben o
yasayý hatýrladýkça kadýn saðlýðýna somut bir katkým olduðunu
düþünerek mutlu oluyorum.
- Baþkent Üniversitesi Kadýn,
Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlama sý Araþtýrma Uygulama Merke zi’nden de bize bahsedebilir mi siniz?
Hacettepe’deki yýllarýmda belki de beni en mutlu eden, yetiþtirdiðim hekimler, hemþireler, ebeler… Sayýlarýný bilemem ama

Prof. Dr. Nusret Fiþek’in
fotoðrafý, Ayþe Akýn’ýn Baþkent
Üniversitesi Kadýn, Çocuk
Saðlýðý ve Aile Planlamasý
Araþtýrma Uygulama
Merkezi’ndeki kitaplýðýnda
çoktan yerini almýþ. Ayþe Akýn
ve ATO Genel Sekreteri Aytuð
Balcýoðlu, Nusret Fiþek’i de
yanlarýna alarak objektifimize
gülümsediler.

“Ölüm ya da
yaþam, bu
politik bir
karardýr”
eðitim verdiðim gençler Türkiye’nin her yerinde hizmet verdiler. Bu da bizim gibi profesyonel
yaþamý olanlarý mutlu eden bir
olay. Hacettepe faslý emeklilikle
bitti ancak birikimime uyan bir
iþ yapmalýyým dedim ve Baþkent
Üniversitesi bizim çok yabancýmýz deðildi, rektörü dahil hocalarý Hacettepe kökenli. Baþkent
Üniversitesi’nin, ülke tutkusu,
ülkeyle ilgili pozitif yaklaþýmlarý
ve Atatürk tutkusu bana cazip
geliyordu. Buradaki çalýþmalarýmýn ülkeye hizmetime zemin
hazýrlayacaðýný düþündüm ve
bugün iþte buradayým. Kadýn,
Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý, Araþtýrma Uygulama Merkezi’nin en önemli fonksiyonu þu:
Türkiye’de hatta dünyada kadýn
ve çocuk saðlýðýyla ilgili doðrularý savunmak ve biraz da saðlýk
hizmeti vermek.
- Ülkemizdeki saðlýk politika larýný nasýl deðerlendiriyorsu nuz? SSGSS, Aile Hekimliði uy gulamalarý mesela…
Ben dört yýl Halk Saðlýðý Uzmanlarý Derneði Yönetim Kurulu baþkanýydým. Bir takým mücadeleler baþlatmýþtýk. O dönemde aile hekimliði konusu
gündeme gelmeye baþlamýþtý.
Konuyla ilgili yürütülen çalýþmalarda Halk Saðlýðý Uzmanlarý

Baþbakan Erdoðan’a bir soru
Bu kadar yýl ben aile planlamasýyla uðraþtým, kimseye “þu
kadar doður” demedim. Saðlýk problemi varsa tabi ki “Aman
bak þu saðlýk problemin var, artýk gebe kalmasan iyi olur.”dedim. Ama biliyoruz ki doðurganlýk da bir insan hakkýdýr, birisi
empoze edemez. Hatýrlar mýsýnýz Saðlýk Bakaný bir ara “Üreme
saðlýðýna evet, aile planlamasýna hayýr” dedi, Üreme saðlýðýna
evet dediniz mi öbürüne de evet demek zorundasýnýz, o onu içeriyor çünkü. Mesela hiç çocuk doðurmayacaðým diyor biri,
“ille bir tane doður” deniyor. Benim üstüme vazife deðil bu!
Hele ülke düzeyinde çok önemli mevkilerde olan kiþiler, böyle
tehlikeli laf etmemeliler. “En az 3 çocuk doðurun” diyen Baþbakan’a soruyorum: ‘Þu kadar doðurun demeden önce her doðan çocuðu yaþatmayý denememiz lazým deðil mi?

Derneði’nin görüþü, önerileri alýnmasý gerekirdi ama bu yapýlmadý. Bolu’da gerçekleþen bir
toplantýda halk saðlýðý uzmanlarý konuyla ilgili görüþlerini dile
getirmiþti ancak dikkate alýnmadý. Saðlýk, hiç vazgeçilmeyecek, hiç kimsenin keyfine býrakýlamayacak bir insan hakký. Bu
aile hekimliði sistemini kýrk yýllýk hekim olarak ben anlayamýyorsam kimse anlamaz. Saðlýk
hastalýk deðildir. Ben derslerime
böyle baþlýyorum; ama büyük
insanlara da demek ki bu dersi
vermek lazým. Benim içinde hizmet verdiðim sistem saðlam adamý ele alýyor. Aile hekimliði
kiþisel bazý koruyucu hizmetler
hariç hastalýkla baþlýyor. Siz benim aile hekimimsiniz, eðer ben
gerek duyarsam, kendimi hasta
hissedersem size geleceðim siz
de bana tabi ki bakacak sýnýnýz,
ama çok geç… Bir de benim size
gelmem için bayaðý saðlýk bilincimin olmasý lazým. Türkiye’de
yetmiþ milyon kiþiyi ele alalým,
nedir saðlýk bilinci? Hastayla
baþlayan bir hizmet saðlýk hizmeti deðildir.
Bir saðlýk güvencesi olmayan
ya da primini ödeyemeyen kiþi yararlanamýyor
hiçbir hizmetten.
Yani, cebinde
parasý olmayaný devlet
tespit edecek de primini ödey e c e k
de... Bu
sistemd e n
çok

insan zarar görecek. Çünkü parasý olan için zaten saðlýk hizmetinde yýllardýr bir problem
yok. O insanlar deðil bizim
problemimiz. Onlar saðlýk haklarýný bilek güçleriyle alýyorlar;
ama bilek gücü olmayanlar için
devletin – eðer sosyal devletse
tabii - aile hekimliði olmamasý
lazým modelin. Dolayýsýyla ben
ileriye yönelik çok endiþe ediyorum. Endiþe ettiðim bütün insanlar ama iki grup daha fazla;
kadýnlar ve çocuklar…

Saðlýk hizmeti tek baþýna
hekimin baþarýlý olacaðý bir
hizmet biçimi deðildir, ekip
iþidir. Ben bir takým baþarýlý iþler yaptým, iyi iþler
yaptým diye bugün anlatabiliyorsam ben tek baþýma
hekim olarak yapmadým.
Ebem, hemþirem, saðlýk
memur um, çevre saðlýk
teknisyenim, týbbi sekreterim hatta müstahdemimle
yaptým. Aile hekimliði sistemi ekibi kaldýrýyor ortadan, hatta diðer personeli
aþaðýlýyor bile diyebiliriz.
Hekimlere gelince, hepimiz
insanýz. Aile geçindiriyoruz, çocuk okutuyoruz, ev
kirasý veriyoruz vs. vs…
Doðalgaz yüzde 22 arttý.
Dolayýsýyla paraya ihtiyacý
var hepimizin. Özellikle bu
performans denen uygulama ile adeta “para pompalayarak susturdular hekimleri” demek istemiyorum ama evet hekim biraz daha
ekonomik olarak rahatladým diye düþünebilir. Hekimlerin ücretlendirilmesi
daha iyi bir uygulama ile
düzenlenebilirdi. Ek performanstan alýnan para bir
gün var bir gün yok. Hekimin sosyal güvencesine de
yansýmýyor. Hekim aldýðý
ek bir iki bin lirayla sesini
çýkaramaz hale getirildi diye düþünülüyorsa, bunu
düþünenler yanlýþ yapýyor
ve yanýlýyor. Hekim öyle
parayla susturulamaz; susturanlarýn daha büyük ayýbý olur. Kahire’de bir toplantýda bir afiþ dikkatimi
çekmiþti. Anne ölümleriyle
ilgiliydi: “Ölüm ya da yaþam, bu politik bir karardýr” Gerçekten Türkiye’de
saðlýk politik kararlýlýk ne
yöne sürüklüyorsa o yöne
gidiyor. Þimdi þu anda sürüklendiði yer saðlýðýn böyle alýnýr satýlýr þekle sokulmasý.
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saðlýk ocaklarý
Ankara Tabip Odasý deprem bölgesi Bala’da incelemelerde bulundu

Tek hekimli devlet hastanesi!
Bala Ýlçe Hastanesi’nde bir poliklinik
önünde sýra bekleyen hastalar ilk
dikkatimizi çeken.
Bu hastanede çalýþan hekimlerle
görüþmek niyetimiz ama hekim yok
hastanede. Karþýmýza çýkan bir iki
saðlýk görevlisinden, hastane
personelinden bilgi alýyoruz.
Hastanede geçici görevli bir hekim
çalýþýyormuþ. Gölbaþý’ndan geçici
görevle gelen hekimi, kapýsýnda
yýðýnla hasta bekleyen muayene
odasýnda buluyoruz. Meðer
doktorumuz 24 saat nöbetteymiþ
koca hastanede tek baþýna!

revle gelip gidiyorlarmýþ hastaneye. Doktorumuz 24 saat nöbetteymiþ koca hastanede tek baþýna! Yani hem polikliniðe bakýyor gündüz, hem gece acil servisi bir
baþýna idare etmek zor unda kalýyor.
Günde baktýðý hasta ortalamasý ise 100.
Bir diðer sorun, hastanedeki malzeme sýkýntýsý. “Bu þekilde verimli olmamýz
mümkün deðil” diyor hekimimiz; “Bir
yerde sabit kalsanýz iþinizi benimserseniz, hastanýzý tanýrsýnýz… Bu durum bizim açýmýzdan da hasta açýsýndan da dezavantaj. Bir hekim hem acile hem polikliniðe bakabilir mi?”

Jülide Kaya

Can sýkýntýsýyla ayrýlýyoruz hastaneden
ve Afþar’a doðru yol alýyoruz. Depremde
bu beldenin saðlýk ocaðý zarar görmüþtü.
Beldeye vardýðýmýzda öðreniyoruz ki; yeniden yapýmýna baþlanan saðlýk ocaðýnýn
henüz inþaatý bitmemiþ, PTT binasý içindeki birkaç odada saðlýk ocaðýna dönüþtürülmüþ. “Hoþ geldiniz, nerden geldiniz…” diyerek bizi karþýlayan Afþar halkýndan saðlýk ocaðýnda personel kalmadýðý, ocaktaki tek doktorun da tayinini istediði bilgisini alýyoruz. Afþar Saðlýk Ocaðý hekimiyle de Ankara’da olduðundan
görüþemiyoruz ama Afþar halký beldedeki durumu özetliyor bize: “Bir yýl oldu,
kalýcý konutlar teslim edilmedi. Evlerimizin önüne kurduðumuz çadýrlarda yaþýyoruz. Bir kýþ daha çadýrlarda geçecek.
Çadýrlarý ýsýtmak zor, sýk sýk hastalanýyoruz. Bir tek hekimi var buranýn, yetmiyor. Bala’da da hekim yok. Tetkiklerimizi
yaptýramýyoruz, þehre taþýnýp duruyoruz. Eczanemiz vardý, kapandý. Ýlaç yazdýrmak bile sorun bizim için. Depremin
ardýndan verilen vaatler unutuldu. Ýkinci
sýnýf vatandaþ muamelesi görüyoruz.”

Ankara Tabip Odasý (ATO), geçen yýl aðýr hasarlara sebebiyet veren depremlerle sarsýlan Ankara’nýn Bala ilçesinde incelemelerde bulundu. ATO Yönetim Kurulu Baþkaný Gülriz Ersöz ve Yönetim
Kurulu Üyesi Bayazýt Ýlhan’la birlikte, 24
Ekim 2008 tarihinde bölgeye gerçekleþtirdiðimiz ziyarette, ilçede görev yapan
hekimlerin çalýþma koþullarýný ve Bala
halkýnýn yaþadýðý sorunlarý yerinde tespit
ettik.
Bala ilçe merkezinin yaný sýra Beynam
Köyü Saðlýk Ocaðý ve depremden en çok
zarar gören Afþar Beldesi uðrak yerlerimiz. Bala Merkez Saðlýk Ocaðý iken hastaneye dönüþtürülen Bala Ýlçe Hastanesi’ndeki izlenimlerimizi anlatmaya baþlayacaðýz önce.
Bir poliklinik önünde sýra bekleyen
hastalar ilk dikkatimizi çeken. Bu hastanede çalýþan hekimlerle görüþmek niyetimiz ama hekim yok hastanede. Katlarý
dolaþýyoruz, karþýmýza burada görevli bir
hekim çýkar mý diye. Birçok polikliniðin

PTT içinde saðlýk ocaðý

Afþar halký saðlýk ocaðýnda personel
kalmadýðýný, ocaktaki tek doktorun da
tayinini istediði belirtiyor ve
sorunlarýný bizlerle paylaþýyor:
“Çadýrlarý ýsýtmak zor, sýk sýk
hastalanýyoruz. Bir tek hekimi var
buranýn, yetmiyor. Bala’da da hekim
yok. Tetkiklerimizi yaptýramýyoruz,
þehre taþýnýp duruyoruz. Eczanemiz
vardý, kapandý.”
tabelasý asýlmýþ kapýlara, tek tek týklatýp
içeri giriyoruz, bomboþ… Karþýmýza çýkan bir iki saðlýk görevlisinden, hastane
personelinden bilgi alýyoruz. Hastanenin
baþhekimi bir toplantýya katýlmak üzere
Ankara’ya gitmiþ. Hastanede geçici görevli bir hekim çalýþýyormuþ. Gölbaþý’ndan geçici görevle gelen hekimi, kapýsýnda yýðýnla hasta bekleyen muayene o-

Çadýrda kýþ geçer mi?

N

aime Güngör (70) ve kalp hastasý eþi, kýþ, yaz çadýrda
yaþýyor. Komþularý ile birlikte tandýr ekmeði yaparken
karþýlaþtýðýmýz Güngör, evleri hasar gördüðü için tek
göz çadýrda yaþamaya mecbur kaldýklarýný, kýþlarý çadýrýn içine kurduklarý soba ile ýsýnmaya çalýþtýklarýný anlatýyor.
Kýzýlay’ýn verdiði çadýrlarýn yaðmura çamura dayanmadýðýný
bu nedenle kendi imkanlarýyla daha korunaklý bir çadýr yaptýklarýný belirten Güngör’ün oðlu Celal Güngör ise “Devlet birkaç ay kira yardýmý yaptý, sonra o da kesildi. 270 konut yapýlacaðý söylendi. Hala konutlar yapýlmadý.” diyor. Anne ve babasýnýn önemli saðlýk sorunlarý olduðunu söyleyen Celal Güngör,
saðlýk ocaðýnda “iðneden baþka bir þey” yapýlmadýðýný ifade ediyor.

dasýnda buluyoruz. Hastanýn biri giriyor,
biri çýkýyor. Sýrasýný kaptýðýmýz düþüncesindeki hastalarýn sert bakýþlarý arasýnda
kapýyý týklatýp içeri giriyoruz. Yukarýdaki
doktor odasýnda beklememizi rica ediyor
görevi baþýndaki hekim.

“Bir dokunduk bin ah iþittik”
derler ya…

Doktor odasýnda beklemeye koyuluyoruz. “Tam da sýkýntýlarýn üzerine gelmiþiz” diye kendi aramýzda konuþurken, geliyor doktorumuz. “Bir dokunduk, bin ah
iþittik” derler ya, durum bu maalesef…
Mesleðine 10 yýl önce baþlamýþ, yaklaþýk
5 senedir Ankara’da görev yapan doktorumuz, sürekli geçici görevde olduðunu
anlatýyor. Hastanenin kalýcý hekimi yokmuþ. Gölbaþý’ndaki hekimler geçici gö-

Kaloriferler yanmýyor

Ý

lk duraðýmýz, Beynam Köyü Saðlýk Ocaðý.
Ýlk dikkatimizi çeken saðlýk ocaðýnýn “buz
gibi” olmasý… Kaloriferler yanmýyor. Beynam Köyü Saðlýk Ocaðý hekimi sorunu ilgililere
ilettiklerini belirtiyor. Bir hekim, iki ebe, sözleþmeli bir saðlýk memuru, bir hemþire ve bir
hizmetli görev yapýyor burada. Beynam’ýn nüfusu ise 2 bin civarý.
Beynam’ýn ocak hekimi ATO’nun faaliyetleri
üzerine bir deðerlendirme yapýyor önce, taleplerini iletiyor: “Pratisyen hekimin gerçekliði ile
ATO’nun gerçekliði farklý gibi geliyor bana. Bir
iletiþim kopukluðu yaþadýðýmýzý düþünüyorum.
ATO; çalýþmalarýnda pratisyen hekimlerin sorunlarýna gereken önemi daha fazla vermeli.
Yayýnlarýnda saðlýk ocaklarý ile ilgili haberler,
alanýmýza iliþkin geliþmeler, bilgilendirmeler
yer almalý.”

“Aile hekimleri
ötekileþtirilmemeli”
Çokça tartýþýlan “Aile hekimliði uygulamasý”
da sohbet konularýmýzdan biri. Pratisyen hekimlerin aile hekimliði ile ilgili görüþleri de ATO için önem taþýyor. Beynam Saðlýk Ocaðý hekimi konu ile görüþlerini de bizlerle paylaþýyor:
“Ciddi ve zor bir konu. Yeteri kadar bu konuda

ATO Yönetim Kurulu Baþkaný Gülriz Ersöz ve
Yönetim Kurulu Üyesi Bayazýt Ýlhan, Beynam
Saðlýk Ocaðý çalýþanlarý ile birlikte...

bilgisi yok hekimlerin. ATO’nun bu konuda objektif ve düzenli bir bilgi aktarýmý yapmasý lazým. Pratisyen hekimin aldýðý para belli, aile
hekimliði yapmaya baþladýðýnda çok daha fazla
kazanacak. Evet, saðlýk sistemi özelleþtiriliyor,
bu da birçok sorun demek aslýnda ama hekimin
gerçekliði ile de bakmak gerek duruma. Hekim
de ekonomik mücadele içinde. Hekim aile hekimliði sistemi ile ne kazanacak ne kaybedecek,
bu konuda kapsamlý çalýþmalar yapmak lazým.
Aile hekimliðine geçen hekimleri “ötekileþtirmemek” gerekir. Aile hekimliði hizmeti yeterince tartýþýlmýyor bence. ATO konuyu tartýþmaya
açmalý.”
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komisyonlardan

Mamak’ta saðlýksýz çevre koþullarý
“Kentsel Dönüþüm Projesi”
kapsamýnda gecekondularý
yýkýlmaya baþlanan
Mamak halkýnýn saðlýðý
tehdit altýnda.
ATO tarafýndan oluþturulan
heyet bölgeyi ziyaret ederek,
incelemelerde bulundu.
Ziyaretin ardýndan ise
bölgedeki tespitleri içeren
bir rapor hazýrlandý.
Rapora göre,
bölge sakinleri
saðlýksýz çevre koþullarý ile
karþý karþýya.

nin kirlenmesine neden oluyor.
Özellikle sokakta oynayan çocuklarýn saðlýksýz koþullardan olumsuz etkilendiðinin belirtildiði raporda, bölgede aðýr bir kokunun yaygýn olduðu ifade
ediliyor.

Ruh saðlýðý
tehdit altýnda

Hekim Postasý
“Kentsel Dönüþüm Projesi”
kapsamýnda Ankara Mamak’ta
Aðustos ayýndan itibaren gecekondularýn yýkýlmaya baþlanmasý ve belediye tarafýndan enkazlarýn kaldýrýlmamasý, Mamak
halkýnýn saðlýðýný tehdit ediyor.
Ankara Tabip Odasý (ATO)
Halk Saðlýðý Komisyonu ise Mamak halkýnýn yaþadýðý sýkýntýlarý
gündemine aldý. ATO tarafýndan
oluþturulan bir heyet Mamak
Bölgesi’nde yaþayan bireyler tarafýndan gelen bir çaðrý üzerine
Mamak Kentsel Dönüþüm Projesi kapsamýnda bazý incelemelerde bulunmak için 17 Eylül 2008
tarihinde bölgeyi ziyaret etti. Ziyaretin ardýndan ise bölgedeki
tespitleri içeren bir rapor hazýrlandý.
Rapora göre, yýkým anýnda
bölge sakinleri saðlýksýz çevre
koþullarý ile karþý karþýya kalýyor. Toz, kaza, kanalizasyon sorunlarý, moloz yýðýnlarýnda çocuklarýn oynamasýna baðlý olarak düþme, yaralanma, vb. vakalar ise göze çarpan en öncelikli riskler arasýnda bulunuyor.
Moloz yýðýnlarýnýn hemen bölgeden kaldýrýlmamasý da bu sorunlarýn uzun süreli yaþanma

ATO tarafýndan oluþturulan bir heyet Mamak halký tarafýndan gelen bir çaðrý üzerine
Mamak Kentsel Dönüþüm Projesi kapsamýnda bazý incelemelerde bulunmak için
17 Eylül 2008 tarihinde bölgeyi ziyaret etti.
riskini artýrýyor.
Mamak’ta bazý konutlar “bitiþik nizam” özelliði taþýyor. Bu
tip evlerin birinde oturanlarýn
yýkýma onay verdiði; diðer evde
oturanlarýn onay vermediði durumlarda yýkýma izin vermeyen
evlerde de hasarlar oluþmuþ durumda. Oluþan hasarlar ise ev sakinleri tarafýndan karþýlanýyor ve rapora göre böyle bir süreç; ekonomik açýdan da önemli bir yük.

ait olduðunun ifade edildiði raporda, “Yapýlan ziyarette; bölge
halký ile yapýlan görüþmelere ve
gözlemlere dayanarak bu görevin yerine getirilmediði saptanmýþtýr. Çöplerin zamanýnda toplanmamasý bulaþýcý hastalýklar

açýsýndan önemli bir risk olup
insan saðlýðýný tehdit eden önemli ve önlenebilir bir konudur.” deniyor.
Ziyaret edilen bölgede bir dere
yataðý bulunuyor ve saðlýksýz
koþullar, atýklar ve çöpler dere-

Çöpler
toplanmýyor
Yerleþim yerlerindeki
çöplerin ve atýklarýn
insan saðlýðýna zarar
vermeden toplanmasý
ve yok edilmesi görevinin yerel yönetimlere

Raporda bir diðer dikkat çekilen olgu ise bölge halkýnda kaygýnýn yaygýn olmasý. Raporda þu
ifadelere yer veriliyor: “Kaygý;
bireyin sosyal ve ruhsal saðlýðýný tehdit eden önemli bir durumdur. Bu konuda daha ayrýntýlý bilgilere ulaþabilmek için bilimsel araþtýrmalar yapýlmalýdýr.
Ankara’da Dikmen Bölgesi de
benzer bir yýkým sürecini deneyimlemiþtir. Ankara Tabip Odasý
tarafýndan yapýlan ve kamuoyu
ile sonuçlarý paylaþýlmýþ olan bir
araþtýrmada kaygý düzeyi yüksekliði tespit edilmiþtir. Mamak
bölgesinde yaþayan bireylerin
yýkým sürecine ve yarattýðý sorunlara baðlý olarak kaygý yaþýyor olmalarý da beklenmektedir.
Bunun yaný sýra; yýkým için onay
veren yurttaþlarýn borçlandýklarý miktarlarý ödeme konusunda
da kaygý duyduklarý alýnan bilgiler arasýndadýr.”
Kentsel Dönüþüm Projesi’nin
uygulanmaya çalýþýldýðý bölgede
toplumun büyük bir çoðunluðunun yaþadýklarý bölgeden ayrýlmak istemediðine iþaret edilen
raporda, kültür, sosyal ortam, iletiþim gibi bireylerin sosyal koþullarýný yönlendiren bu belirleyicilere önem vermek ve kiþileri
yaþadýklarý toplumdan koparmayan; bunun aksine bütünleþtiren
uygulamalarý sürdürmek gerektiðinin saðlýk açýsýndan da beklenen ve istenen bir yaklaþým olduðu vurgulanýyor.

Doðum sayýsýna kim karar vermeli?
Hekim Postasý
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, geçtiðimiz günlerde yaptýðý
açýklamada, aile planlamasý adý
altýnda “aman çocuk yapmayýn”
anlayýþýnýn önerildiðini ileri sürerek, “Üç çocuk yapýn” çaðrýsýný yineledi. Ankara Tabip Odasý
(ATO) Kadýn Komisyonu tarafýndan yapýlan açýklamada ise kadýnlarýn kendi yaþamlarýyla ilgili karar mekanizmalarýnýn içinde yer alabilmelerinin önünde engeller olan bir toplumda
kaç çocuk doðurmalarý gerektiðinin siyasi otorite tarafýndan ifade edilmesinin risk taþýdýðý
vurgulandý.
Bireylerin ve çiftlerin çocuk

sayýsýna serbestçe ve sorumluca karar verebilmeleri için, bu
konuda karar vermelerini kolaylaþtýracak her türlü bilgiye
sahip olabilmelerinin, gereksinim duyduklarý hizmete ulaþabilmelerinin, doðum eyleminin
risklerden uzak gerçekleþtirebilmesinin, doðmuþ olan çocuklarýna gelecekte de her türlü olanaðý sunabileceklerinden emin olabilmelerinin gerektiðine
iþaret edilen açýklamada, nesillerin saðlýk, eðitim, sosyal koþullar, iþ olanaklarý gibi pek çok
açýdan güven içinde yaþamalarýnýn ön koþul olduðu vurgulandý.
Toplum liderlerinin konuya iliþkin herhangi bir mesaj verir-

ken duyarlýlýk ve sorumluluk içinde olmalarý gerektiðine, aksi
takdirde Türkiye’de çok deðerli
emekler verilerek kazanýlan baþarýlarýn sekteye uðrayacaðýna
iþaret edilen açýklamada, þöyle
denildi: “Siyasi mesajlar verilirken, toplumsal kültür içinde
yer bulan doðurmanýn -özellikle erkek çocuk- kadýnlara bir
statü saðladýðý, doðuramayanlarýn ise çeþitli baský ve ezilme
iliþkilerine maruz kaldýðý unutulmamalýdýr. Toplumsal cinsiyet dengeleri özellikle kadýnýn
statüsünün geride olduðu durumlarda kadýný erkek çocuk
doðurana kadar gebeliðe ve doðuma zorlayabilmektedir. Bu
noktadan bakýldýðýnda bireysel

özerkliði, hatta namus cinayetlerinde olduðu gibi hayatý, kocasý ve aile büyükleri tarafýndan ipotek altýna alýnabilen kadýnlara, kaç çocuk doðuracaklarýný söyleme konusunda daha
kavrayýcý, saðlýðý koruyan ve
geliþtiren bir yaklaþýmýn gereði
ortadadýr. Kadýnlar baþta olmak
üzere çiftleri, yaþamlarý boyunca bakamayacaklarý ve koþullarýn yetersizliði nedeniyle koruyamayacaklarý çocuklara ebeveynlik yapmaya bir anlamda
zorlamak doðru deðildir.”

Önce parasýz saðlýk

ATO Kadýn Komisyonu’nun;
tüm çocuklarýn bakým, eðitim,
sosyal güvenlik harcamalarýnýn
ücretsiz olmasýnýn, yeni SGK

Yasasý’nda olduðu gibi 18 yaþýna kadar deðil, eðitimini tamamlayýp iþ bulana kadar sosyal güvence ve çalýþan kadýnlara ücretsiz kreþ olanaðý saðlanmasýnýn temel koþul olduðu görüþünde olduðunun ifade edildiði açýklamada, “Çocuk taciz ve
tecavüzlerini önleyecek caydýrýcý, etkin önlemler alýnmadýkça
ve failleri cezalandýrýlmadýkça
yetkili aðýzlardan çok çocuk doðurmanýn teþvik edilmesi risklidir. Saðlýklý bir toplumda yaþayabilmek için kadýnlarýn, saðlýk
baþta olmak üzere, her türlü
karar mekanizmasýna katýlabilmelerini, bu mekanizmalarýn
kamusal çerçevede belirlenebilmesini diliyoruz.” denildi.
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Mesleki bir risk: Özel’de hekim olmak…

Hekimin iþ güvenlið
Ankara Tabip Odasý
(ATO), özel
hastanelerde
çalýþan hekimlerin
sorunlarýný
gündemine alarak
bir çalýþma baþlattý.
Ankara Tabip
Odasý’nda
7 Kasým 2008
tarihinde
gerçekleþtirilen
“Özel saðlýk
kuruluþlarýnda
çalýþan hekimlerin
sorunlarý” konulu
toplantýya birçok
hekim katýldý.
Özel Hekimlik
Komisyonu’nu ATO
bünyesinde yeniden
aktif hale getirerek,
“bu alandaki
sorunlar nelerdir,
sorunlara karþý
nasýl çözümler
üretebiliriz”
sorularýna yanýt
aramak amacýyla
gerçekleþtirilen
toplantýda söz alan
hekimlerin
anlattýklarý; son
günlerde dünyayý
sarsan ekonomik
krizin Türkiye’ye
yansýmalarýnýn bir
sonucu olarak
saðlýk alanýnda da
birçok sýkýntý ile
karþý karþýya
kalýndýðýný
gösteriyor.
Hekimlerin
anlatýmlarýna göre
kriz özel hastaneleri
ve dolayýsýyla özelde
çalýþan hekimlerin
iþ güvenliðini tehdit
ediyor.

Özel
hastanelerde
çalýþan
hekimlerin
toplantýda dile
getirdikleri
yakýcý sorunlarý
baþlýklar halinde
toparlamaya
çalýþtýk.

Ankara Tabip
Odasý’nda 7 Kasým
2008 tarihinde
gerçekleþtirilen
toplantýya
Ankara’daki özel
saðlýk
kuruluþlarýnda
çalýþan
birçok hekim
katýldý.

Hekim Postasý

Hekimi
özele iten nedenler

- 18 yýllýk bir hekim 16. yýlýnda kamudan istifa ederek özel
sektöre geçmesinin nedenini
þöyle açýklýyor: Çalýma þartlarý
daha iyiydi, özellikle ekonomik
olarak. Çalýþýrken fiziki mekanýn yeterli derecede iyi olmasý
gerekir. Bir cerrah olarak ameliyat yaparken gereken þartlarý
bulamýyordum. Özel bir hastaneden teklif gelince kabul ettim
ama bu durum birçok riski de
beraberinde getiriyordu.

Sözleþme çýkmazý

- Öncelikle sözleþme yapýlýyor.
Önce çok hoþuma gitti ama sonra anladým ki; devlette çalýþan
bir hekimden farklý SSK’lý oluyorsunuz. Ýstifa edip geçtiðiniz
için kazandýðýnýz haklarý kaybediyorsunuz. Sözleþmede, ‘Yýllýk
izin 12 günden fazla olamaz’ deniyor ama daha sonra öðreniyorsunuz ki iþletme sahibiyle
pazarlýk yapýp 30 gün izin alan
da var. Pazarlýða açýk bir iþleyiþ
yani. Ne denirse onu kabul etmek zorunda kýlýyorsunuz.
- Özelde çalýþmanýn bütün acemiliðini en kötü þekilde yaþadým. Sözleþme meselesi çok önemli. Bana verilen sözleþmede
öðle tatilinden bahsedilmiyor.
Ben haftada bir öðle tatiline lütfen çýkýyorum.

Mesleki
güvenceniz yok

- Mesleki güvence, iþinizi rahat yapabilme ve onun arkasýnda duran bir kurum istiyoruz.
Yani hekime, mesleðimizin gerektirdiklerine sahip çýkacak bir
kurum… Ama zamanla görüyorsunuz ki, -özellikle özel hastanelerde- mesleki anlamda çýkabilecek herhangi bir sürtüþmede
açýkta kalabilirsiniz. Yapayalnýzsýnýz…
- Özelde çalýþan birçok hekim
ayný yerde bir yýldan fazla çalýþamýyor. Bir yýl içinde birkaç
kez yer deðiþtirmek zorunda kalabiliyor.

Ücret eþitsizliði

- Bir de ücret konusunda sýkýntýlar çok. Mesela yeni bir arkadaþ iþe baþlýyor. Ayný iþi yaptýðýnýz arkadaþla ayný maaþý almanýz gerekirken bir bakýyorsunuz ki o kiþi farklý anlaþmýþ. Bu
hoþ bir durum deðil, hem çalýþma ortamý açýsýndan hem de hekim emeðine büyük bir saygýsýzlýk, emek sömürme.
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- Mesela ben þu anda çalýþtýðým yerde ücretlerimizin düþürülmesiyle karþý karþýyayým. Gelir vergisi hekimlerin üstüne yýkýlmak isteniyor. Saðlýk Uygulama Tebliði (SUT) nedeniyle önünü göremez halde herkes.
- Mesai saatleriyle ilgili her
zaman problem var. Hele o ünitede tek çalýþýyorsanýz her zaman bu sorun var.

Özelde çalýþan birçok hekim ayný yerde bir yýldan
fazla çalýþamýyor. Bir yýl içinde birkaç kez yer
deðiþtirmek zorunda kalabiliyor.
Sözleþmedeki belirsizlikler giderilmeli. Bu konuyla
ilgili ne yapacaðýmýzý bilmiyoruz. Önümüze gelen
sözleþmeyi imzalamak zorunda mýyýz?

TTB sözleþme örneði hazýrladý
TTB, özel saðlýk kurum ve
kuruluþlarýnda çalýþan hekimlerin yapacaklarý hizmet sözleþmesine iliþkin bir kitapçýk
hazýrladý. TTB tarafýndan önerilen sözleþme öneklerinin de
olduðu kitapçýkta, çalýþma koþullarýnýn aðýrlýklý olarak iþveren tarafýndan belirlendiði, hekimlerin bu iliþkide güvencesi
olmayan taraf olarak yer aldýðýnýn gözlendiði belirtildi.
Hekimler tarafýndan imzalanacak olan sözleþmelerde dikkat edilmesi önerilen bazý hususlar þöyle: Sözleþmenin süresi ve herhangi bir deneme
süresi olup olmadýðý sözleþmede belirtilmelidir. Taraflar arasýnda yapýlan ücret anlaþmasýnýn ne þekilde olduðu açýk,
tartýþmaya yer býrakmayacak
þekilde belirlenmelidir. Sözleþmede ayrýca en geç ayda bir olacak þekilde belirlenecek olan
ödeme tarihi de gösterilmelidir.

Çalýþma saatleri

Çalýþma gün ve saatleri sözleþmede gösterilmelidir. Ýþ Kanunu’na göre haftalýk 45 saatlik çalýþmadan fazlasý “fazla
çalýþma”, haftalýk 45 saatin altýnda yapýlan hizmet sözleþmeleri yönünden ise, belirle-

nen süre ile haftalýk 45 saat arasýndaki süre “fazla sürelerle
çalýþma” olarak tanýmlanmýþtýr. Sözleþmede belirlenen gün
ve çalýþma saatleri dýþýndaki
her türlü çalýþmanýn fazla çalýþma ya da fazla süreli çalýþma olduðu belirtilmelidir.
Yasaya göre yapýlan her bir
saat fazla çalýþmanýn karþýlýðý,
fazla çalýþma yapýlmasý durumunda nor mal saat ücreti
yüzde 50 oranýnda artýrýlarak,
fazla süreli çalýþmalarda ise
yüzde 25 oranýnda artýrýlarak
ödeneceðinden, bu oranýn altýnda olmayacak þekilde sözleþmede bir oran gösterilmelidir. Yine yasaya göre ulusal
bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günler ile
hafta tatilinde çalýþmasý halinde hekime, çalýþýlan her gün için bir günlük ücreti yüzde
100 oranýnda artýrýlarak ödeneceðinden, buna uygun bir
düzenlemeye sözleþmede de
yer verilmesi uygun olacaktýr.

Ýzinler

Hekimin yýllýk ücretli izin
süresinin ne kadar olduðu sözleþmede gösterilmelidir. Kural
olarak yýllýk ücretli izin, saðlýk
kurumu/ kuruluþu tarafýndan
bölünemez. Ancak hekimin ka-

bulü veya isteði halinde yýllýk
iznin bölünebilmesi olanaklý
olduðundan, böyle bir kayýt
düþülerek hekim yararýna ve
ihtiyacýna göre deðiþebilirlik
saðlanmasý yararlý olacaktýr.
Hekimin sürekli mesleki eðitim almasý, hizmetin gereði gibi sunulmasý ve kamu yararý
bakýmýndan büyük önem taþýmaktadýr. Ne yazýk ki, özel
saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan hekimler arzu edilen ölçüde bu tür eðitim toplantýlarýna katýlamamakta, iþverenlerin çýkardýðý zorluklarla karþýlaþmaktadýrlar. Bu nedenle konunun sözleþmede ele
alýnmasý gerekir.

Mesleki haklar

Hekimlerin mesleki haklarý
tanýmlayan temel kavramlara
yer verilmeli ve bu tür haklarý
korunmalýdýr. Özel saðlýk kurum ve kuruluþlarýnýn yükümlülükleri içerisinde, hekimin
kamu yararýna uygun olarak
saðlýk hizmeti verebilmesi için
gerekli olan fiziki koþullar ile
ekip ve ekipmanýn saðlanmasýna iliþkin hükümlere yer verilmesi hekimin hastaya karþý
mesleki ve hukuki sorumluluðu bakýmýndan önem taþýmaktadýr.

Hekim Postasý
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ði “kriz” kýskacýnda
9

yi de bitirmeye çalýþýyor. Hükümetle arasý
iyi olan hastaneler
kayrýlýyor.
- Uzmanlýk alanlarýmýzla ilgili sýkýntýlar da
yaþýyor uz. Benim uzmanlýk alanýmla ilgili sýkýntý var piyasada. Mikrobiyoloji aranan bir
branþ deðil. Bu bölüm
kaldýrýlýnca siz de iþsizsiniz.

Hastane yönetimi az
personelle çok hasta
bakýp çok para
kazanmaya çalýþýyor.
Þimdi biz oturmuþ;
patronun gelirinin
düþmesinin biz
çalýþanlara nasýl
yansýyacaðýný
bekliyoruz.

Çok para
kazandýrmalýsýnýz

- Benim çalýþtýðým özel hastane devlet hastanesi gibi. Hastane yönetimi az personelle çok
hasta bakýp çok para kazanmaya çalýþýyor. Þimdi biz oturmuþ;
patronun gelirinin düþmesinin
biz çalýþanlara nasýl yansýyacaðýný bekliyoruz. Eleman çýkarma, maaþlarý düþürme, ihtiyaç
duyulan malzemelerin alýnmamasý gibi durumlar mý geliþecek
bilmiyoruz. Krizle birlikte belki
özel hastaneler kapanacak ve iþ
bulamayacaðýz. Devlet ne kadar
fakirleþirse biz de o kadar fakirleþiyoruz. Özel hastanelerde gelirleri düþürülen arkadaþlarýmýz
var. Gelirleri düþenler kamu
hastanelerine geri dönüþ yapmaya çalýþýyor.

‘Özel’den ‘ilkel’e…

- Çalýþtýðým yer rezalet ve
çok ilkel. Þu an her türlü
hastaya bakýyorum. Tuvaletlerde peçete bile bulamýyorsunuz, bulsam mutlu olacaðým. Benim adýma hasta
bakýp, reçete yazan bile oldu.
Hemen duruma müdahale ettim. Müdahale etmesem vahim
bir durumla karþý karþýyaydým.
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Muhatabýmýz kim?

- Sor unlarýmýzýn muhatabý
kim? Özel hastanelerin patronlarý mý yoksa hükümet mi? Hükümetin dayattýðý SGK denilen
saçma sapan bir þey var. Hükümet, hekimlerin emeðini sömürerek halka þirin gözükmek için
bizi peþkeþ çekiyor. Muhatabýmýz kim bilmemiz lazým. Özel
hastanelerin bazýlarýnda bir
keyfiyet söz konusu ama asýl sorun bu sistemi dayatan hükümetten kaynaklanýyor diye düþünüyorum.

Büyük balýk
küçük balýðý yutar

- Sistem aslýnda özel saðlýk
kuruluþu sahiplerinin gelirlerinde de bir düþmeye yol açýyor.
Bunu çözmenin en kolay yolu da
çalýþanlarýn kalemleri aþaðý çekmek olarak görünüyor. Bu uygulama devlet fakirleþtiði için deðil. Þu anda Ýstanbul’da çalýþan
ve maaþlarý yüzde 50 geri çekilmiþ özel saðlýk kuruluþu çalýþanlarý var. Yeni sistemle büyük
saðlýk merkezleri açýlýyor, küçük
poliklinikler kapanýyor ve daha
düþük ücretlerle büyük merkezlerde hekimler çalýþtýrýlýyor.
- Hükümet çoðu özel hastane-

Eðer çalýþtýðýnýz özel
hastanede ciroyu
yükselten bir hekim
deðilseniz para
kazandýrmayan bir
hekimsiniz demektir.

Bahþiþimiz;
ekstradan hasta

- Hükümet, çok yüksek kazançlara alýþanlarýn ayaklarýna
çelme taktý. Yani bir polikliniðe
bir bakýyorsunuz 400 hasta girmiþ. Lokantalarda ekstralar vardýr ya maaþ dýþýnda, çalýþanlara
pay edilir, özel saðlýk merkezlerinde de ekstra hastalar vardýr.
Bir sabah gittim kayýt defterime
baktým 10-15 hasta fazladan kayýtlý. Bu ekstra hastalar vurgunun merkezi aslýnda. Bugüne
kadar ayakta olan týp merkezlerinin ayakta durma sebebi bunlar. 100-150 hastadan az bakan
týp merkezinin yaþamasý mümkün deðil, kapanmak zorunda.
Böyle bir ortamda çalýþýyoruz
biz.

Kaç saatte
kaç hasta bakarsýnýz?

- Mesleki etiðimizin dýþýna
çýkmamýz isteniyor bazen. Radyoloji uzmanýyým ben. Spesifik
çalýþmak diye bir þey kalmadý
artýk. Spesifik iþ yapmak, bilgiye deðer vermek, bilimsel bir
yöntemle hastaya yaklaþýp tedavi etmek yahut taný koymak gibi
bir þey yok artýk. Sadece yaptýðýnýz iþin karþýlýðýnda ne alýrsý-

nýz
bunu hesaplýyorsunuz.
Patronlarýn bunu hesaplamasýnýn kabul edebiliyorum çünkü
onlar sonuçta bu iþte sadece para kazanmaya bakýyorlar. Ama

burada bizim durumumuz çok
önemli. Biz de buna mecbur býrakýlýyoruz. Primle çalýþmamýz
gerektiði için buna mecbur kalýyoruz. Hepimizin bir uzmanlýk
dalý var ve bunun içinde de
spesifikasyonlar var. Radyoloji
açýsýndan örneklemek gerekirse; radyoloðun tomografi,
MR, ultrason, mamografi bilmesi mümkün deðil. Ama þu
anda piyasadaki bütün radyologlar her þeyi biliyorlar.
Çünkü bunu yapmak zorundalar. Aksi taktirde iþ bulamýyorlar. Artýk çoðu yerde
pazarlýk þu: “Kaç saatte kaç
hasta bakarsýnýz ?”
- Ben bir örnek vereceðim mesela bizim kardiyologlara sýnýr konmuþ. Haftada 1500 hasta. Prim alabilmesi için 1500 hasta bakmasý
gerekiyor yani. Bütün hastanelerde var bu. Eskiden tomografiyi iyi okuyan radyoloji uzmaný
aranýrdý, þimdi ucuza çalýþan
radyoloji uzmaný aranýyor.

Sorunlarýmýzý
nasýl çözeceðiz?
Özelde çalýþan hekimlerin 9Örgütlülük çok önemli. Bu9
sayýsý gün geçtikçe artýyor. radan yola çýkarak bir þeyler
Hekimlerin örgütlü hak arama mücadelesine ihtiyaç var.
Özelde çalýþan hekimlerin
9
bir sendika faaliyetleri yok.
Birçoðumuz bahsettiðiniz gibi
çok olumsuz þartlarda çalýþmaya mahkum, bu konuda ATO’nun çalýþma yapmasý gerektiðine inanýyoruz.
Özel Hekimlik Komisyo9
nu’nu güçlendirmeliyiz. Bu
konuyla ilgili bir mail grubu
oluþturulabilir. Bu komisyon,
hakkýmýzý hukukumuzu ve
mesleki onurumuzu zayýflatmayacak bir duruþla çalýþma
yürütmelidir.
Hukuki konularda TTB ve
9ATO
üzerine düþeni yapmalý.
Sözleþme ile ilgili bir çalýþma yapýlabilir ve özelde çalýþan hekimler bu konuyla ilgili
birebir bilgilendirilebilir.
Kurumsal hastanelerde çalý9
þanlarla diðerlerinin sorunlarý çok farklý gibi görünüyor.
Aslýnda özelde çalýþan hekim
sayýsý arttýkça daha fazla sor un or taya çýkacak. Ancak
daha küçük merkezlerde çalýþanlarýn sorunlarý daha öncelikli görünüyor. Þu an için onlara öncelik verilmeli.

yapmalýyýz bence. Birlikte hareket ederek yol alýrýz gibi geliyor bana.
Son küresel krizle birlikte
9
ben Türkiye’de gözden çýkarýlan insan sayýsýnýn çok artacaðýný düþünüyorum. Ve bunun için de hekimler ve hekimlerin hizmet verdiði çok
geniþ halk kitleleri olacak. Bizi çok kötü günler bekliyor.
Bu kötü gülerden ancak özel
sektör hekimleri olarak örgütlenerek ve belli bir duruþ
göstererek kurtulabiliriz diye
düþünüyorum. O nedenle buraya genç arkadaþlarýn daha
çok gelmesini istiyorum. Bu
çalýþmayý onlara yönelik yapmayý istiyorum. Çok sayýda
istifa etmiþ genç arkadaþ var.
Özelden emekli olma þanslarý
yok ama bunu görmüyorlar.
Bir miktar devletten daha
fazla kazanýyorlar. Aslýnda
onlarý daha kötü günler bekliyor, farkýnda deðiller. Ben bu
çalýþmayý özelde çalýþan genç
hekimlere yönelik geniþletme
kanýsýndayým.
Baþlangýç olarak bana göre,
9
birim birim mücadele etmek
gerek. Yani sözleþmemiz, mesai saatimiz, öðle yemeklerimiz gibi.

Ýkinci el malzemelerle
çalýþýyoruz

- Bir de þöyle bir sorun var:
Piyasa radyoloji açýsýndan bir alet mezarlýðý. Son derece kötü,
son derece kalitesiz, ikinci el, oradan buradan sökülmüþ cihazlarla çalýþýlýyor ve bu son derece
tehlikeli bir þey. Ýnsanlar tetkik
yaptýrýyoruz sanýyorlar, hastalarýn dosyalarý sürekli þiþiyor.
Dosyalar, film tetkik dolu ama
hiçbir sonuç yok.

Hekimin
hekime saygýsý yok

- Hekimlerin birbirlerine, hekimlerin hastalarýna karþý hemen hemen korunmuþ hiçbir ahlak deðeri kalmamýþ durumda.
Yani evet sözleþmelerde falan sýkýntýya düþüyoruz ama iþin bir
yaný da bu. Bizi esas zora sokacak durum bu. Çok zorlaþtý hekimlik yapmak çok zorlaþmýþ…
-Ýþte bu prim usulü yüzünden
daha hasta odamýza girer girmez, SGK’lý mý, kurumlu mu diye sorgulamak zorunda kalýyoruz. Eðer ciroyu yükselten bir
hekim deðilseniz para kazandýrmayan bir hekimsiniz demektir.
SGK’lýysa az tetkik isteyen, kurumluysa çok tetkik isteyen bir
hekim olmak zorunda býrakýlýyorsunuz.
-Kamuda da ayný sýkýntýlar var
aslýnda. Orada da iþ barýþý bozulmuþ. Etik deðerler hekim baðýmsýzlýðý gibi konular orda da
benzer durumda. Ama az tetkik
yapýyorsunuz diye sizi iþten çýkarmýyorlar.

Hak arama
lüksümüz var mý?

- Ben özele çýkmadan önce özel
hastanelere karþýydým. Ama özele çýktýðým zaman özelde, devletteki savurganlýðýn olmadýðýný,
daha ekonomik hasta bakýldýðýný
daha iyi bakýldýðýný daha becerikli hekimlerle çalýþýldýðýný gördüm. Bizim gibi yoksul, malzemesi sýnýrlý, olanaklarý sýnýrlý bir
ülke için iyiymiþ, bunu gördüm.
Önyargýlarým yýkýldý. Ama sorunlar var elbette ki. Özel hastaneler
birçok hastane gibi ayakta durmaya çalýþýyor. Ýþsiz kalmamak için fedakarlýk yapmam gerektiðini düþünüyorum. Þimdi bunun
yükünü de taþýyorum. Ýki katý
çalýþýyorum. Hata yapma riskim
artýyor. Yani sistemin öyle bir yerindeyim ki; hak aramak bile
lüks hale geldi. Radyoloji uzmaný
arkadaþa katýlýyorum ama ben
makine al diyemiyorum ki patronuma. Devlet vermiyor ki radyoloji parasýný. Bir tane evrak yüzünden bü tün paranýzý kesme
hakký var devletin.
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güncel
SES Genel Baþkaný
memuriyetten men edildi!
Hekim Postasý
SES Genel Baþkaný Bedriye Yorgun, Saðlýk Bakanlýðý Yüksek Disiplin Kurulu’nda sürgün olduðu dönemden kalma bir dosya üzerinden
memuriyetten men cezasý aldý.
Yorgun, kararý; Dr. Zekai Tahir
Burak Hastanesi’nde yaþanan bebek ölümlerinin açýða çýkarýlmasýnýn, eðitim ve araþtýrma hastanelerinde yapýlan klinik þef ve þef yardýmcýlarý atamalarýnýn sendikanýn
açtýðý dava ile iptal edilmesinin ve
SES üzerinden yükseltilen mücadeleye tahammülsüzlüðün göstergesi
olarak deðerlendirdi.

“Gözdaðý verilmek
isteniyor”

Bedriye Yorgun’un memuriyetine
son verilmesine ve SES MYK üyesi
Meryem Özsöðüt hakkýnda soruþturma açýlmasýna tepki göstermek
amacýyla 7 Kasým 2008 tarihinde ise Saðlýk Bakanlýðý önünde basýn açýklamasý ve oturma eylemi gerçekleþtirildi. SES tarafýndan gerçekleþtirilen eyleme aralarýnda Ankara
Tabip Odasý’nýn da bulunduðu birçok oda ve sendika temsilcisi de
destek verdi.
“Sürgün ve iþten atmalar mücadelemizi engelleyemez” yazýlý pan-

kartýn açýldýðý eylemde sendika üyeleri, sýk sýk “Baskýlar dursun sürgünler son bulsun”, “Baskýlar bizi
yýldýramaz”, “Zam zülüm iþkence
iþte AKP” sloganlarý attý. SES Genel
Sekreteri Kemal Yýlmaz yaptýðý açýklamada, Saðlýk Bakanlýðý’nýn
sürgünlerle, tutuklamalarla, ceza
ve baskýlarla üyelerine gözdaðý verilmeye çalýþýldýðýný belirtti. Yýlmaz, SES Genel Baþkaný Bedriye
Yorgun’un rahatsýzlýðý nedeniyle aldýðý raporlarla ilgili Ankara Numune Hastanesi’nde yapýlan incelemede, raporun “usul ve fenne uygun”
bulunduðunu, ancak bakanlýk müfettiþlerinin ayný raporun “usul ve
fenne uygun olmadýðý” yönünde karar kýldýðýný aktardý. Ayný raporlara
dair iki zýt karar bulunduðuna dikkat çeken Yýlmaz, Yüksek Disiplin
Kurulu’nun toplantý tarihinden 2
ay sonra hukuksuz bir þekilde Yorgun’u iþten attýðýný bildirdi.
KESK Genel Baþkaný Sami Evren
ise, sendika üyeleri üzerindeki baskýlara deðinerek, “SES Genel Baþkanýmýz Bedriye Yorgun ve MYK üyemiz Meryem Özsöðüt’ün görevlerinden alýnmasý ve soruþturmalara
maruz kalmalarý kabul edilemez.
Baskýlarla bizi sindirmeye çalýþýyorlar ama biz mücadelemize devam edeceðiz” dedi.

Adana Valisi’nden saðlýk hakký tehdidi:

Devlete taþ atanýn
yeþil kartýný iptal ederiz
Adana Valisi Ýlhan Atýþ,
çocuklarý korsan gösterilere
katýlan ailelerin yeþil
kartlarýný iptal edeceklerini
açýkladý. TTB Merkez Konseyi
ise Vali’nin açýklamalarýný
“Saðlýk hakkýnýn
engellenmesi asayiþ
sorunlarýnýn çözümünde
kullanýlamaz.” sözleriyle
eleþtirdi.
Hekim Postasý
Adana Valisi Ýlhan Atýþ, asayiþ sorunlarýnýn çözümünü saðlýk hakkýný engellemekte buldu.
Vali, Adana’da korsan gösteriye
katýldýðý tespit edilen 170’in üzerindeki çocuðun ailesinin yeþil
kartlarýný iptal edeceklerini ve devlet yardýmlarýndan mahrum býrakacaklarýný söyledi.
Adana Valisi Ýlhan Atýþ’ýn açýklamalarýna ilk tepki ise Türk Tabipleri Birliði’nden geldi:
“Saðlýk hakkýna eriþimin engellenmesi yanlýþ bir “araçtýr”, asayiþ
sorunlarýnýn çözümünde kullanýlamaz. Hangi gerekçeyle olursa olsun
yoksul vatandaþlarýn saðlýk hakkýna eriþiminin engellenmesi kabul edilmesi mümkün olmayan bir tutumdur.”
TTB tarafýndan yapýlan açýklama-

da, Ýlhan Atýþ’ýn basýna yansýyan
“çocuðuyla ilgilenmeyen ailelerin
yeþil kartlarýnýn iptal edilmesinin
kararlaþtýrýldýðý” þeklindeki beyanýnýn evrensel hukuk ilkelerine aykýrý
olduðu ifade edilerek þöyle denildi:
“Çocuklarýn hangi içerikte olursa
olsun siyasi eylem ve etkinliklere
katýlmasý genel olarak “çocuk istismarý” kategorisinde deðerlendirilebilecek olsa bile, bu durumun yasal
mevzuat gereði “yeþil karta” ihtiyaç
duyacak kadar yoksul olduðu anlaþýlan ailelerin saðlýk hakkýnýn engellenmesi için gerekçe oluþturamayacaðý bilinmelidir.”

“Saðlýk hakký
sadaka deðildir”

Saðlýk hakkýnýn her an geri alýnabilecek bir ‘sadaka’ ya da ‘lütuf’ olmadýðýnýn, zengini, yoksulu, çocuðu, kadýný ve erkeði ile bu toplumu
oluþturan herkesin hakký olduðunun kabul edilmesi gerektiðinin
vurgulandýðý açýklamada, “TTB olarak, asayiþten sorumlu olanlarýn
kendi görevlerini layýkýyla yerine
getirmelerini, ülkemizde herkesin
huzur içinde yaþayabileceði bir ortamý yaratmalarýný, saðlýk hakkýna
eriþim konusunda ise yeþil kartlarý
iptal etmek bir yana herkesin eþit
ve nitellikli bir saðlýk hizmetine kavuþmasý yönünde çalýþmalar yürütmelerini bekliyoruz.” denildi.

Hekimlerin sýr saklama yükümlülüðü
ve yargý önünde tanýklýðý

H

ekimlerin “sýr saklama yükümlülüðü”,
daha açýk bir ifade ile
hekimlik mesleði nedeniyle
hastalarý hakkýnda elde ettikleri bilgileri baþkalarý ile paylaþmamalarý, bilinen temel
mesleki etik kurallardan biridir. “Týbbi Deontoloji Tüzüðü”nün 4. maddesi, hekimin
meslek ve sanatýn icrasý nedeniyle vakýf olduðu sýrlarý, yasal zorunluluk olmadýkça açýklayamayacaðýný hükme
baðlamaktadýr. Ayný maddenin
ikinci paragrafýnda, bilimsel
bir faaliyet söz konusu olsa
dahi, özellikle hastanýn kimliðinin açýklanamayacaðý kesin
olarak hükme baðlanmakta ve
özel olarak vurgulanmaktadýr.
Yine tüzüðün 44. maddesi, hekimlerin bu tüzük hükümlerine aykýrý davranýþlarý durumunda haklarýnda disiplin hükümleri uygulanacaðýný öngörmektedir.
“TTB Disiplin Yönetmeliði”nin 3. maddesinde de “hasta
haklarýna saygý göster memek”, “uyarma cezasý”ný gerektirir bir disiplin suçu olarak düzenlenmiþtir. Ayný yönetmeliðin 5. maddesinde ise
çok daha açýk bir ifade ile;
“Mesleðin uygulanmasý sýrasýnda ve meslek sebebiyle öðrenilen hastalara ait sýrlarý yasal zorunluluk dýþýnda açýklamak” eylemi, “geçici olarak
meslekten alýkoyma cezasý”
gerektirir bir disiplin suçu olarak tanýmlanmaktadýr.
“Hasta Haklarý Yönetmeliði”nin 5. maddesinde; “Kanun
ile müsaade edilen haller ile
týbbi zorunluluklar dýþýnda,
hastanýn özel hayatýnýn ve aile
hayatýnýn gizliliðine dokunulamaz” hükmü yer almaktadýr.
Ayný yönetmeliðin 15. maddesi, “bilgi edinme hakký” kapsamýnda bir düzenleme yapmakta olup; hastalýk, teþhis ve tedaviyle ilgili, bizzat hastanýn,
hastanýn küçük, temyiz kudretinden yoksun veya kýsýtlý olmasý halinde ise velisi veya
vasisinin ya da hastanýn yetki
verdiði bir baþka kiþinin bilgi
edinme hakkýna sahip olduðuna yer vermektedir. Maddenin
aksi yorumuyla, hasta tarafýndan yetkilendirilmemiþ olan
üçüncü kiþilerin bu konuda
bilgi edinme hakkýnýn bulunmadýðý anlaþýlmaktadýr. Yönetmeliðin “kayýtlarý inceleme” baþlýklý 16. maddesinde ise, “kayýtlar, sadece hastanýn
tedavisi ile doðrudan ilgili olanlar tarafýndan görülebilir”
hükmü yer almaktadýr. Yönetmeliðin 21. maddesi “mahremiyete saygý gösterilmesi”
baþlýðýný taþýmakta olup; hastanýn, mahremiyetine saygý
gösterilmesinin esas olduðunu, hastanýn, saðlýk durumu ile ilgili týbbi deðerlendirmele-

rin gizlilik içerisinde yürütülmesini ve hastalýðýn mahiyeti
gerektirmedikçe hastanýn þahsi ve ailevi hayatýna müdahale
edilmemesini açýkça hükme
baðlamaktadýr.
Yönetmeliðinin “bilgilerin
gizli tutulmasý” baþlýklý 23.
maddesi ise, bu konuda çok
daha açýk ve kesin hükümler
taþýmaktadýr. Bu maddeye göre; “Saðlýk hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen
haller dýþýnda, hiçbir þekilde
açýklanamaz”.
Ancak ne yazýk ki bu konuda
hekimlerimizi ve hastalarý koruyucu düzenlemelerin genelde muðlak tutulduðu görülmektedir. Nitekim bu güvenceyi içeren hemen hemen bütün normatif metinlerde; “yasal zorunluluk olmadýkça” veya “hukuki ve ahlaki yönden
geçerli ve haklý bir sebebe dayanmaksýzýn” gibi kimi açýk
kapýlar býrakýlmaktadýr. Örneðin “Hasta Haklarý Yönetmeliði”nin 49. maddesi, bu konuda
daha da ileri giderek; “Milli
güvenliðin, kamu düzeninin,
kamu yararýnýn, genel ahlakýn
ve genel saðlýðýn korunmasý
maksatlarý ve kanun hükümleri ile getirilen özel düzenlemeler ve sýnýrlamalar saklýdýr”
hükmünü taþýmaktadýr.
Hekimlerin sýr saklama yükümlülüðünü esneten veya ortadan kaldýran bu gibi hukuki
durumlardan (hukuki zorunluluklardan) belki de en fazla
karþýlaþýlansa, yargý organlarý
önünde görülen davalarda “tanýklýk” konusunudur.
Konuyu öncelikle ceza yargýsý (ceza davalarý) açýsýndan ele
aldýðýmýzda, 5271 Sayýlý Ceza
Muhakemesi Kanunu’nda son
derece açýk düzenlemelerin
yer aldýðý görülmektedir.
Öncelikle yasanýn “Meslek
ve sürekli uðraþýlarý sebebiyle
tanýklýktan çekinme” baþlýklý
46. maddesi; hekimlerin ve diðer bütün týp meslek veya sanatlarý mensuplarýnýn, bu sýfatlarý dolayýsýyla hastalarý ve
bunlarýn yakýnlarý hakkýnda
öðrendikleri bilgiler söz konusu olduðunda tanýklýktan çekilebileceðini hükme baðlamaktadýr. O halde sürmekte olan
bir ceza davasýnda bir hekim,
bu kapsamda bir tanýklýða davet edildiði takdirde, tanýklýktan çekilme hakkýna sahip olacaktýr. Ayný çekilme hakkýnýn,
henüz dava açýlmamýþ olsa da,
sürmekte olan hazýrlýk soruþturmasý sürecinde de (kolluk
veya savcýlýk aþamalarýnda)
geçerli olduðu tartýþmasýzdýr.
Ancak ayný madde son fýkrasýnda bir istisna getirmiþ ve
“ilgilinin rýzasýnýn varlýðý halinde” hekimin tanýklýktan çekilemeyeceðini hükme baðlamýþtýr. “Ýlgili” kavramýndan

öncelikle hekimin hastasýnýn,
hastanýn irade beyan edecek
durumda olmamasý halinde ise birinci derecede yakýnlarýnýn anlaþýlmasý gerektiði açýktýr. Eðer ilgilinin yani hekimin
hastasýnýn (veya yakýnlarýnýn)
açýk bir rýzasý varsa, bu durumda hekim sürmekte olan
ceza davasýnda tanýklýk yapmak durumunda kalacak; duruþmada kendisine yöneltilen
sorulara, sýr saklama yükümlülüðünü dikkate almadan açýk ve doðru yanýtlar vermekle yükümlü olacaktýr.
Yine ayný yasanýn 60. maddesi, yasal bir sebep olmaksýzýn tanýklýktan çekinen tanýk
hakkýnda, bundan doðan giderlere hükmedilmekle beraber, dava hakkýnda hüküm verilinceye kadar ve her halde
üç ayý geçmemek üzere disiplin hapsi verilebileceðini de
hükme baðlamaktadýr. O halde
tanýk olarak çaðrýlan hekim,
ilgililerin rýzasý olduðu halde
yine de tanýklýktan çekilir, tanýklýk görevinin gereklerini
yerine getirmez ise, bu müeyyidelere maruz kalabilecektir.
Konu hukuk davalarý açýsýndan ise, 1086 Sayýlý Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiþtir.
Anýlan yasanýn 245 ve 246.
maddeleri gereði, hekimler,
hukuk davalarýnda da, hastalarý hakkýndaki mesleki bilgiler/sýrlar kapsamýnda tanýklýktan çekilebilecektir. Ancak yasanýn 250. maddesi, tanýklýktan çekilme hakkýna sahip olanlarýn, tanýklýða çaðrýldýklarý duruþma gününden önce,
tanýklýktan çekilme iradesini
ve nedenlerini, hatta varsa kanýtlarýný, mahkemeye bildirmelerini usulü bir kural olarak öngörmüþtür. Bu usule uyan tanýðýn, tanýklýða çaðrýldýðý duruþma günü mahkemede
hazýr bulunmasý zorunlu görülmemiþtir.
Ancak ceza yargýsýnda olduðu gibi hukuk yargýsýnda da,
ilgilinin (hastanýn veya yakýnlarýnýn) rýzasý durumunda, hekimin tanýklýktan çekilemeyeceðini yine hükme baðlanmýþtýr. Ýlgilinin rýzasýnýn varlýðý
ve bu rýza gereði mahkemenin
tanýklýða kesin olarak daveti
durumunda, eðer hekim yine
de tanýklýk yapmaz ise, duruþmaya zorla getirilme ve bu
kapsamda yapýlan masraflarý
üstlenme gibi müeyyidelerle
karþýlaþabilecektir.
Ýster ceza, isterse hukuk davalarýnda, (varsa) ilgilinin rýzasýnýn yazýlý olarak alýnmýþ
olmasý, en azýndan duruþmada
ilgilinin sözlü beyaný üzerine
tutanaða geçirilmesi, sonradan hekimlerimiz aleyhine geliþebilecek istenmeyen durumlara karþý, önemli ve yasal
bir kanýt teþkil edecektir.

Hekim Postasý
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güncel

Prof. Dr. Nusret Fiþek anýldý
kezi’nde gerçekleþtirilen 10.
Saðlýkçý Ressamlar Sergisi açýlýþ ve kokteyli ile sürdü. Ardýndan Araþtýrmacý Gaye Yýlmaz’ýn konuþmacý olduðu
“Suyun Metalaþmasý ve Karþý
Mücadeleler” konulu konferans gerçekleþtirildi.

TTB eski baþkanlarýndan
Prof. Dr. Nusret Fiþek,
ölümünün
18. yýldönümünde
bir dizi etkinlikle anýldý.
Hekim Postasý
Türk Tabipleri Birliði’nin
(TTB) eski baþkanlarýndan
Prof. Dr. Nusret Fiþek, ölümünün 18. yýlýnda, TTB ve
Hacettepe Üniversitesi Týp
Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý’nca düzenlenen etkinliklerle anýldý.
Prof. Dr. Nusret Fiþek’in ölüm yýldönümü olan 3 Kasým
2008 Pazartesi günü gerçekleþtirilen etkinlikler, Fiþek’in
mezarý baþýnda düzenlenen
anma ile baþladý. Nusret Fiþek’in ailesi, yakýnlarý ve hekim arkadaþlarýnýn katýldýðý
anma etkinlikleri Nusret Fiþek Ödül Töreni ile devam etti. Prof. Dr. Nusret Fiþek’in anýsýna her yýl Bilim, Hizmet
ve Saðlýk Ocaklarý olmak üzere üç baþlýkta verilen ödüllere, bu yýl bilim ve hizmet dalýnda deðer bulunan olmadý.
Nusret Fiþek Saðlýk Ocaklarý
Ödülü ise Aydýn Koçarlý Çakýrbeyli Saðlýk Ocaðý ile Aydýn Kuþadasý Ferit Demirel-Ali Çallý Saðlýk Ocaðý’na verildi.
Prof. Dr. Nusret Fiþek etkinlikleri Çaðdaþ Sanatlar Mer-

Ankara deneyimleri

Konferansta Ankara Tabip
Odasý (ATO) Yönetim Kurulu
üyesi Doç. Dr. Dilek Aslan da,
“Ankara Deneyimleri” baþlýklý
bir sunum gerçekleþtirdi. Bir
hekim örgütünün en önemli
sorumluluklarýndan birinin
topluma duyduðu sorumluluk
ve toplum saðlýðý çalýþmalarý
olduðunu belirterek sözlerine
baþlayan Dilek Aslan,
ATO’nun geçmiþten bu yana
saðlýklý ve güvenli su konu-

sunda çalýþmalarýný sürdürdüðünü bildirdi. ATO yönetimini devraldýklarý günden bu
yana yaptýklarý çalýþmalarý
katýlýmcýlarla paylaþan Aslan,
su ile ilgili ATO’nun baðýmsýz
çalýþmalarýnýn yaný sýra diðer
meslek örgütleriyle birlikte
üretim içinde olduðunu da
vurguladý. Aslan, ATO’nun da
içinde bulunduðu Ankaram
Platformu Su Hakký Giriþimi’nin çalýþmalarý ve platfor m olarak hazýrladýklarý
“Ankara’nýn Su Sorunu ve Çözüm Önerileri” baþlýklý broþür
hakkýnda bilgi verdi. Aslan,
bireyler ile toplumun saðlýklý
ve güvenli su hakkýnýn saðlanmasýyla ilgili katký saðlayýcý çalýþmalarýný sürdüreceklerini belirtti.

Prof. Dr. Nusret Fiþek
anýsýna gerçekleþtirilen
ve Gaye Yýlmaz’ýn
konuþmacý olarak
katýldýðý “Suyun
Metalaþmasý ve Karþý
Mücadeleler” konulu
konferansta, ATO
Yönetim Kurulu üyesi
Doç. Dr. Dilek Aslan da,
“Ankara Deneyimleri”
baþlýklý bir sunum
gerçekleþtirdi.
Doç. Dr. Dilek Aslan

Hekim Postasý
Ankara Tabip Odasý Halk
Saðlýðý Komisyonu ve Tüm Emekliler Sendikasý iþbirliði ile
düzenlenen “Saðlýklý Yaþam
Sempozyumlarý” adlý etkinlik
çerçevesinde Halk Saðlýðý Uzmaný Dr. Ayþegül Esin, Emekli-Sen üyelerine saðlýklý yaþlanmayý anlattý.

Ankara Tabip Odasý Halk
Saðlýðý Komisyonu ve Tüm Emekliler Sendikasý (EmekliSen) iþbirliði ile düzenlenen
“Saðlýklý Yaþam Sempozyumlarý”nýn ilki 18 Ekim 2008
Cumartesi günü Emekli-Sen
Genel Merkezi’nde gerçekleþtirildi.
Halk Saðlýðý Uzmaný Dr. Ayþegül Esin, “Saðlýklý Yaþam’”
konulu toplantýda, EmekliSen üyelerine saðlýklý yaþlanmayý anlattý.
Ortalama ömür dünyanýn
her yerinde ayný olmadýðý için, yaþlýlýk dönemini yaþamanýn bir ayrýcalýk olduðunu
söyleyen Esin, hastalýklarýn
bireysel, bünyesel ve çevresel
etkenlere baðlý olarak ortaya
çýktýðýný belirtti. Saðlýklý olmanýn bir insan hakký olduðunu ve bunun Anayasa ile
de güvence altýna alýndýðýný
kaydeden Esin, bireylerin bunu talep etme haklarý bulunduðuna dikkat çekti. Esin,
saðlýklý yaþlanmak için þu önerilerde bulundu:
- Beslenmeye dikkat edilmeli, tüm besin gruplarýndan
yeterli ve dengeli miktarda alýnmalýdýr.

Gaye Yýlmaz

- Düzenli saðlýk kontrolleri
yaptýrýlmalýdýr.
- Gerektiði zaman, gerektiði
kadar ve doktor önerisiyle ilaç kullanýlmalýdýr.
- Aþýrý güneþ ýþýnlarýndan
korunmalý, uyku ve dinlenmeye yeterli zaman ayrýlmalýdýr.
- Sosyal aktivitelere önem
verilmelidir.
- Evde ve dýþarýda kazalardan ve düþmelerden korunmak için önemler alýnmalýdýr.
- Yaþama karþý olumlu bir
tutum takýnýlmalýdýr.
- Mutlu eden þeylere zaman
ayrýlmalýdýr.

15 hafta sürecek

Dr. Ayþegül Esin
- Fiziksel aktiviteye önem
verilmelidir. Egzersiz yapmaya baþlamadan önce mutlaka
hekim kontrolünden geçilmelidir.
- Sigara ve alkolden uzak
durulmalýdýr.

Ýzmir Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çocuk Hastalýklarý Kliniði’nde bir
gecede 13 bebeðin hayatýný kaybetmesiyle
ilgili araþtýrmasýný tamamlayan Ýzmir Adli
Týp Kurumu, ölümlere baðýrsaklara yerleþmiþ ‘entero bakteriyel kloseye’nin neden
olduðunu tespit etti.
Adli týp uzmanlarý, baðýrsaklara yerleþen
bu bakterinin, bu serviste çocuklarýn beslenmesi için kullanýlan mamayla alýnmýþ olabileceðini belirtti. Uzmanlar, fabrikada
tamamen steril ortamda 1 litre olarak hazýrlanan bu mamalarýn yüksek ihtimalle,
hastanede, bebeklere günlük verilecek
miktarlar haline getirilirken, yani 1 litrelik
mamanýn 200 gramlýk bölümlere ayrýlmasý
sýrasýnda bakteri bulaþmasýna neden olduðunu vurguladý. Uzmanlar, tamamen steril
atmosferde üretilen bu mamalarýn þýrýnga
ile hastanelerde bölünmesi sýrasýnda ya da
bölünmüþ mamanýn konulduðu þiþelerde
bakterinin üremiþ veya karýþmýþ olabileceðini belirtti.

Toplum saðlýðý
için pratisyen
hekimlik

ATO’dan ‘Saðlýklý Yaþam’ sempozyumlarý
Ankara Tabip Odasý Halk
Saðlýðý Komisyonu ve Tüm
Emekliler Sendikasý
iþbirliði ile yaklaþýk 15
hafta boyunca Emekli-Sen
Genel Merkezi’nde
“Saðlýklý Yaþam
Sempozyumlarý”
gerçekleþtirilecek.
“Saðlýklý Yaþam
Sempozyumlarý”nýn ilki
18 Ekim 2008 Cumartesi
günü Emekli-Sen Genel
Merkezi’nde
gerçekleþtirildi. Halk
Saðlýðý Uzmaný
Dr. Ayþegül Esin,
“Saðlýklý Yaþam’” konulu
toplantýda,
Emekli-Sen üyelerine
saðlýklý yaþlanmayý
anlattý.

Ýzmir’deki bebek
ölümlerinin
nedeni belli oldu

2008-2009 döneminde yaklaþýk 15 hafta boyunca sürecek ve Emekli-Sen Genel
Merkezi’nde gerçekleþtirilecek “Saðlýklý Yaþam Sempozyumlarý” çerçevesinde kemik
ve eklem saðlýðý, kalp ve damar saðlýðý, solunum sistemi
hastalýklarý, saðlýklý beslenme, akýlcý ilaç kullanýmý, ev
kazalarý, ruhsal sorunlar vb.
konu baþlýklarý, alanýnda uzman hekimlerin katýlýmýyla ele alýnacak.

13. Pratisyen Hekimlik Kongresi 29 Ekim
-2 Kasým 2008 tarihleri arasýnda Antalya’da gerçekleþtirildi. TTB Pratisyen Hekimler Kolu, TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneði tarafýndan düzenlenen “Mesleki Geleceðimiz ve
Toplum Saðlýðý Ýçin Genel Pratisyenlik” temalý kongreye 55 ilden 1000’i aþkýn hekim
katýldý. Kongrede, mesleki ve bilimsel konularda 29 oturum, 4 kurs, 31 serbest bildiri/poster sunumu gerçekleþtirildi. Yurtdýþýndan birçok konuðun da katýldýðý kongrede, Bulgaristan’dan davetli bir hekim ülkelerindeki “Saðlýk Reformu” adý altýnda uygulanan programýn 10 yýllýk deneyimlerini
paylaþýrken, Türkiye’deki aile hekimliði pilot uygulamalarýnýn saðlýk göstergeleri ise
Düzce ve Adýyaman örneði üzerinden tartýþýldý. Kongrede gerçekleþtirilen konuþmalarda, “Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda sürdürülen ve 23 ilde 1500’ün üzerinde saðlýk ocaðýný kapatarak 6000’i aþkýn
pratisyen hekimi iþ güvencesinden yoksun
býrakan, birinci basamak saðlýk hizmet sunumunu özelleþtiren aile hekimliði pilot
uygulamasý, diðer illere yayýlmadan derhal
durdurulmalýdýr” vurgusu öne çýktý.

Belediye
polikliniklerine
yýlbaþýna kadar
süre
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1. basamak saðlýk hizmeti veren belediyelere baðlý
semt polikliniklerinin yýlbaþýna kadar Saðlýk Bakanlýðý’na devredilmemesi halinde,
bu kurumlarla olan anlaþmalarýný 1 Ocak
2009 tarihi itibariyle iptal edecek. Yýlbaþýna kadar Saðlýk Bakanlýðý’na devredilmeyen semt poliklinikleri tarafýndan yazýlan
reçeteler de kurum tarafýndan ödenmeyecek.
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kentten
Dikmen
Vadisi’ndeki
yýkým kararýna
“dur” dendi
Dikmen Vadisi’nde uygulanacak kentsel
dönüþüm projesi kapsamýnda gerçekleþtirilen yýkým tebligatlarýna karþý açýlan davalar birinde Ankara 6. Ýdare Mahkemesi yýkým iþlemi hakkýnda iptal kararý verdi. Ankara 6. Ýdare Mahkemesi tarafýndan Ankara
Büyükþehir Belediyesi tarafýndan davacýnýn
yýkýlmak istenen konutunun tapu tahsisli
olup olmadýðýnýn tespit edilmediði, dava
konusu taþýnmazýn anlaþma yapýlmadan yýkýlmasýnýn söz konusu olamayacaðý vurgulandý. Açýlan diðer davalarda ise yýkým iþlemlerine karþý yürütmenin durdurulmasý
kararlarý alýnmýþ, davacý bölge sakinleri aleyhine sonuçlanan bir kýsým davada da
Danýþtay’a temyiz yoluna gidilmiþti.

Krize karþý
alanlardayýz
Emek örgütleri 29 Kasým
2008 tarihinde Ankara
Sýhhiye Meydaný’nda saat
13:00’de “Krize, iþsizliðe,
yoksulluða ve zamlara
karþý emek, barýþ ve
demokrasi mitingi”
gerçekleþtirecek.
Hekim Postasý
KESK ve DÝSK’in çaðrýsýyla
Türkiye’nin dört bir yanýndan bir araya gelecek emekçiler Ankara’da, “Krize, iþsizliðe, yoksulluða ve zamlara
karþý emek, barýþ ve demokrasi mitingi” gerçekleþtirecek.
KESK ve DÝSK temsilcileri 5
Kasým’da KESK Genel Merkezi’nde ortak bir basýn toplan-

týsý düzenlendi. Basýn toplantýsýnda krize karþý emekten
yana bir çözüm ortaya koymak için gerçekleþtirilecek
bir dizi eylemin takvimi de açýklandý. Eylem programý
çerçevesinde 29 Kasým’da Ankara’da emek örgütlerinin katýlýmýyla miting düzenleme
kararý alýndý.
Basýn toplantýsýnda ortak açýklamayý okuyan KESK Genel Sekreteri Emirali Þimþek,
hükümetin bir türlü kabullenmek istemediði ekonomik
krizin her geçen gün etkisini
daha da fazla hissettirdiðini
belirterek, “Daha kýþ baþlamadan, halkýmýzýn büyük bir
çoðunluðu, bu kýþý nasýl geçi-

receðinin derdine düþmüþ bulunuyor. Baþta doðalgaz ve elektrik olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yapýlan fahiþ zamlar, halkýn gündelik

yaþamýný olumsuz etkiliyor.
Geniþ bir toplumsal karþý çýkýþ yaratýlamazsa, bu zamlarýn artarak devam edecektir”
diye konuþtu.

Doðal gaz zammý saðlýk için risktir
TMMOB Çevre
Mühendisleri Odasý
uyardý: Doðal gaz zammý
halkýn yoksullaþmasýna ve
hava kirliliðinin
artmasýna neden olacak.
Bu durum da
hastalýklara davetiye
çýkaracak.
Hekim Postasý

Ulaþýmda
en pahalý kent
Ankara
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF)
Baþkaný Ali Çetin, Ankara’nýn ulaþýmda en
pahalý kent olduðunu söyledi. Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek’i
yýl içinde ulaþýma ikinci zam yapmasý nedeniyle eleþtirerek, toplu taþýma araçlarýný
kullanmanýn bir hak olduðunu ve bu hakkýn Ankaralýlardan esirgendiðini kaydetti.
Baþkentte toplu taþýma ücretlerine geçen ay
zam yapýlmýþ, EGO otobüsleri, metro ve
Ankaray’da çok biniþli kartlarda tek biniþ
ücreti 1 YTL 20 kuruþtan, 1 YTL 40 kuruþa,
özel halk otobüsü bilet ücretleri 1 YTL 50
kuruþtan, 1 YTL 70 kuruþa çýkarýlmýþtý.

Ankara’da ‘AKP’ye
dur de’ mitingi
Ankara’da 18 Ekim 2008 tarihinde siyasi
partiler, meslek odalarý ve demokratik kitle
örgütleri tarafýndan “AKP’ye dur de” mitingi gerçekleþtirildi. Kolej Kavþaðý’nda gerçekleþtirilen mitingde yapýlan konuþmalarda yaþanýlan yoksulluðun ve sefaletin son
bulmasý, haklarýn gasp edilmesinin durdurulmasý, herkesin barýþ içerisinde insanca
yaþadýðý, baðýmsýz, demokratik ve özgür bir
Türkiye için kararlýlýkla mücadele edilmesi
gerektiði vurgulandý.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi tarafýndan yapýlan açýklamada
doðal gaz zammýnýn halkýn
yoksullaþmasýna ve hava kirliliðinin artmasýna neden olacaðý, bunun da hastalýklara
davetiye çýkaracaðý belirtildi.
Üst ölçekte doðalgaz politikalarýnýn ve uluslararasý antlaþmalarýn tekrar gözden geçirilmesi gerektiðinin vurgulandýðý açýklamada, dýþa baðýmlýlýðý azaltacak araçlarýn
yaratýlmasý gerektiði kaydedildi. Açýklamada, “Bu gibi
bütünsel çalýþmalar ivedilikle

“Ölmesin
tavuk
kazýmýz,
neþeli
çalsýn
sazýmýz”

þýk bin kiþi, “Doðalgaz
zamlarý geri çekilsin”,
“Gökçek elini cebimizden çek” ve “Zam,
zulüm, iþkence, halk
düþmaný AKP”, sloganlarý ile tepkilerini
dile getirdi. Eyleme
katýlanlar adýna açýklama yapan KESK Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Tuðrul
Çulfa; seçimler sonrasý, elektrik ve doðalgaz fiyatlarýný otomatiðe baðlayan AKP’nin
IMF sözcülüðünü elektrikte yüzde 60 ve
doðalgazda yüzde 80
zam yaparak gösterdiðini ve halk düþmanlýðýný sürekli tescillediðini belir tti.
Çulfa, Melih Gökçek’e
de “Halktan aldýðýnýz
paralarý BOTAÞ’a neden ödemiyorsunuz”
diye sordu.

hayata geçirilmediði
sürece gelecek günlerde yaþanacak hava
kirliliðinden kaynaklý
hastalýklarýn ve ciddi
yaþamsal risklerin önüne geçmek için çok
geç olacaktýr. Acil olarak doðal gaz zamlarý geri çekilmeli ve
yaþama hakkýna saygýlý bir yönetim sergilenmelidir” denildi.

Kýzýlay’da zam
protestosu

Öte yandan aralarýnda Ankara Tabip
Odasý’nýn da bulunduðu bazý meslek odasý, kitle örgütü ve
sendika üyeleri 5 Kasým 2008 tarihinde
Kýzýlay’da krizin faturasýnýn halka çýkarýlmasýna karþý eylem yaptý. Doðalgaz
zammýnýn geri çekilmesini isteyen yakla-

Hekim Postasý
Kuþ gribi ile mücadelede Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý ile Ankara Üniversitesi
arasýnda Ankara’da imzalanan “Kuþ gribi
ile mücadelede sorumlu gazetecilik yaklaþýmý meslek eðitimi protokolü” töreninde Aþýklarýn
kuþ gribi atýþmasý
büyük beðeni topladý.
Tavuklar Köyü Aþýðý
Kul Nuri ile Tavuksuz
Köyün Aþýðý Zeki Erdali’nin kuþ gribi atýþmasýný
biraz da gülümseyin diye
sizlerle paylaþmak istedik.

Çin’den çýkmýþ
yola
Geliyormuþ kuþ
gribi
Tavuklarý
saklamazsak
Alýr gider kuþ gribi
Grip bizi etkilemez
Deðme gelsin kuþ
gribi
Hiç tavuk grip mi
olur
Deðme gelsin kuþ
gribi
Veterinerden akýl
alsan

Tavuðu içeride
tutsan
Ýþi hafife almasan
Zarar vermez kuþ
gribi
Grip bize nanay
gelir
Ölen ölür kalan
kalýr
Tavuksuz köy ne
olur
Deðme gelsin kuþ
gribi
Ölmesin tavuk
kazýmýz
Neþeli çalsýn
sazýmýz…

Hekim Postasý
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dünya
Bir Amerikan rüyasý: Obama

ABD’liler saðlýklý rüyalar
görebilecek mi?
Jülide Kaya

Obama, bir rüyayý
gerçekleþtirdi ve
ABD’nin ilk siyahi
baþkaný oldu. Peki,
ABD’nin kar ve hýrsa
dayalý saðlýk sisteminde
Obama ile deðiþen ne
olacak?

ABD’de bir ilk yaþandý
ve Demokrat Par ti’nin
baþkan adayý Barack Obama, ülkenin ilk siyahi baþkaný oldu. ABD ordusunu
Irak’tan çekmek baþta olmak üzere seçildiði takdirde, “herkese çok ucuz hatsýz ediyordu.
saðlýk sigortasý” vaadeden
Özetle, saðlýk hizmetleObama, zafer konuþmasýn- rinde Amerikan halkýna ida “Amerika’ya deðiþim ki uç seçenek sunuluyorgeldi, rüya gerçek oldu” du; “Ya hükümetin saðladiyordu. Peki, ABD’liler dýðýna yönelir ve yüksek
saðlýklý rüyalar görebile- vergilerle karþýlarsýn ya
cek mi? Obama, ABD’nin da sigor ta þirketlerinin
kar ve hýrsa dayalý saðlýk kuralsýzlýklarýna boyun esisteminde ne gibi iyileþ- dersin.”
tirmeleri gündemine alahizmetleri için karar vere- leyip sabit bir strateji çercak?
Obama iki uç
bilecek. Obama, saðlýk si- çevesinde birikim saðlayaBirçoðunuz izlemiþ ol- seçeneði de
gortasýný, sigorta þirketle- rak önlenebilir týp hatalamalýsýnýz; ABD’li muhalif reddediyor
ri ve ilaç firmalarý yararý- rýnýn önüne geçilecek. Yeyönetmen Michael Moore
ABD’nin yeni baþkaný o- na deðil halkýn yararýna ni bir kamu planý olan U‘Sicko-Hasta’ adlý filminde larak seçilen Obama ise yönlendirecek. Sigorta þir- lusal Saðlýk Sigortasý KuABD’deki saðlýk sistemini bu iki seçeneði de reddedi- ketlerinden, hastalarýn ön- rumu oluþturularak bireyeleþtiriyor ve gerçekleri yor. Obama seçim kamceden var olan tüm koþul- lere ve küçük iþletmelere
tüm çýplaklýðý ile gözler ö- panyasý sýrasýnda saðlýk
larýný kapsamalarý istene- ödeyebilecekleri bir saðlýk
nüne seriyordu. Neydi bu sistemine iliþkin, iþverecek, böylece tüm Amerika- hizmeti saðlanacak.
gerçekler?
nin sigorta miktarýný artýSigorta primi ödemeleri
lýlar saðlýk durumlarýna
Günlük yaþamda insan- ran, sigorta þirketlerini
için
ihtiyacý olan herkese
ve geçmiþlerine bakýlmaklarýn týbbi bakýmla ilgili hükümete karþý mali açývergi
kredisi akarþýlaþtýklarý sýra dýþý ve dan sorumlu kýlan ve has- sýzýn kapsamlý tedaviden çýlmasý saðlaüzücü olaylar karþýmýza talarýn hükümetin müda- faydalanabilecek.
nacak.
Küçük iþletmelere yeni
çýkýyordu bu filmde. Mic- halesi olmadan doktor ve
Diðer geliþhael Moore, 11 Eylül sal- hizmet seçeneðini belirle- bir Küçük Ýþletme Saðlýk miþ ülkelerden
dýrýlarý sonrasý enkaz kal- yebildiði bir plan sundu. Vergisi kredisi verilecek, güvenli ilaç itdýrma çalýþmalarýnda ze- Plana göre tüm Amerikalý- böylece tüm çalýþanlarýnýn halatýna izin
hirli maddeler nedeniyle lar için var olan saðlýk keselerine uygun saðlýk si- vererek ilaç
hastalanan 10 kiþiyi teda- hizmetleri sisteminin üze- gortasý sunulabilecek.
ücretleri düþüÇalýþanlarýn aðýr hasta- rülecek, markasýz ilaçlarýn
vi olmalarý için Küba’ya rine herkesin kesesine gögötürüyor, iki ülkenin sað- re ve ulaþýlabilir bir sis- lýklarýnýn tedavisinde iþ- kamu programlarýnda kullýk sistemini karþýlaþtýrý- tem inþa edilecek, gerekli letmelerden istenen mas- lanýlmasýnýn artmasý saðyordu. Saðlýk sigortasý sis- tüm bileþenlerle doktorla- raf payý azaltýlacak.
lanacak ve pazarda bu uSigor ta þirketlerinin, cuz ilaçlarýn sürümünü
teminin insana yaþama rý da içine alan program
hakký tanýmayan uygula- uygulanacak. Bu planla doktorlardan meslek hata- engelleyen büyük firmalamalarý inanýlýr gibi deðil- hastalar sigorta þirketleri larýna karþý sigorta vasýta- rýn üzerine gidilecek.
di. (Ama artýk inanmamak bürokratlarýyla uðraþmak sýyla fazladan ödeme yapHastanelerden saðlýk
mümkün deðil, sadece pa- yerine doktorlarýyla saðlýk maya zorlamalarýný engelhizmeti ücretleri ve
rasý olanýn saðlýk
kalitesiyle ilgili bilhizmetinden yararABD’li muhalif yönetmen Michael Moore ‘Sicko-Hasta’ adlý
gileri depolamasý ve
landýðý ABD’dekine
filminde ABD’deki saðlýk sistemini eleþtiriyor.
rapor etmesi istenebenzer bir saðlýk siscek.
temi ülkemizde de
Obama’nýn çok kýSosyal Güvenlik ve
sa özetlediðimiz haGenel Saðlýk Sigortaliyle planlarý böyle.
sý ile uygulamaya
Bakalým, seçim öngirdi bile…)
cesi vaatlerini dinHalkýna hem ücretlediðimiz ve 20 Osiz hem de kaliteli
cak’ta yönetimi
hizmet saðlayan Küdevralacak olan Oba’nýn saðlýk sistebama, bu planlarý
minin ABD’den çok
hayata geçirebiledaha üstün olduðunu
cek mi, saðlýklý toptýbbi haksýzlýklara
lum olabilmenin ödikkat çekerek belnünde önemli bir
geleyen Moore’nun,
engel teþkil eden
dünyanýn en zengin
vahþi kapitalizmin
ülkesinde yaþayýp da
kalesi ABD’de, kasaðlýk sistemine dapitalist sistemin
hil olmayan 45 milduvarlarýný yýkabiyon kiþinin dramýný
lecek mi, hep biror taya çýkar masý
likte göreceðiz…
Bush yönetimini ra-

Afrika’da beyin cerrahý
yok denecek kadar az
Güney Afrika’da düzenlenen uluslararasý bir kongrede, Afrika’da her 1.2 milyon kiþiye bir beyin cerrahý
düþtüðünü açýkladý. Yaklaþýk 700 milyon kiþinin yaþadýðý Afrika’da, 565 beyin cerrahý görev yapýyor. Etiyopya’da beyin cerrahisi eðitimi görmekte olan Abat Sahlu,
ülkesindeki 80 milyon kiþiye sadece 4 beyin cerrahýnýn
hizmet verdiðini söyledi. Bir hastanede cerrahi tedavi
bekleyen 400 çocuk olduðunu dile getiren Sahlu, bekleme süresinin 4 yýlý bulabildiðini ve bir çoðunun da tedavi sýrasý beklerken öldüðünü bildirdi. Zambia’da ise 11
milyonluk nüfusa iki beyin cerrahý hizmet veriyor. Liberia ve Sierra Leone gibi ülkelerde ise hiç beyin cerrahý bulunmuyor.

Nobel Týp Ödülü
sahiplerini buldu
2008 Nobel Týp Ödülü, AÝDS ve rahim kanserine yol açan virüsler üzerine yaptýklarý ayrý çalýþmalardan ötürü
Alman Harald zur Hausen ve Fransýz Français Françoise
Barré-Sinoussi ve Luc Montagnier’e verildi. Fransýz araþtýrmacýlar HÝV virüsü üzerine bulduklarý bir keþiften
dolayý ödüllendirildiler. Nobel Komitesi, bu buluþun
hastalýðýn mevcut biyolojisi ve tedavisini anlamada temel rol oynadýðýný kaydetti. Alman Harald zur Hausen
ise rahim kanserinin nedeni olan papillomavir us
(VPH)’yi buldu.

Kadavradan bir sergi

Alman Dr. Gunther von Hagens insan kadavralarýndan
oluþan bir sergiyi geçtiðimiz günlerde Londra’da açtý.
“Vücut Dünyalarý ve Zamanýn Aynasý” isimli sergide,
çok tartýþýlan “plastination-sývalama” tekniðiyle tüm
vücut muhafaza edilerek, görsel bir heykel haline getirilmiþ. Derisi sýyrýlýp atýlan vücuttaki tüm kaslar, damarlar ve organlar plastiklenerek korunmuþ. Dr. Gunther von Hagens ise sergisi hakkýnda; “Bu sergi en baþtan baþlayýp yaþlýlýða kadar gelen süreçte vücudumuzun nasýl geliþtiðini gösteren bir içerik sunuyor” diyor.
Sergide, toplam 200 kadavra kullanýlýyor.

Kuzey Iraklý týp
öðrencileri eylemde
Kuzey Irak’taki Selahattin, Süleymaniye ve Duhok Üniversitesi’ndeki týp öðrencileri Fethullah Gülen cemaati tarafýndan açýlan Cihan ve Iþýk Üniversiteleri’nin kapatýlmasý için yaklaþýk üç aydýr eylem yapýyor. Öðrenciler yaptýklarý eylemlerde, bu üniversitelerin hiçbir bilimsel alt yapýsý olmadýðý gibi sadece ticari amaçlý kurulan üniversiteler olduðuna dikkat çekiyor.
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gezgin
Mudurnu; yani þurasý, bizim
eski konak, asýrlýk aðaç…

Kocaman bir çýnarýn
altýndan geçip bir
konaðýn önünde
duruyoruz.
Mehmet Bey,
sanki
bekliyormuþ
gibi karþýlýyor bizi:
“Nerelerdeydiniz?”
Deniz görmeleriniz size
kalsýn, kaçamak
Ýstanbullarýnýz da…
Darlandýysa nefesiniz,
soluklanmaksa niyetiniz,
bambaþka bir incelikse
hevesiniz çok uzaða
gitmeye gerek yok.
Ankara’ya yakýn bu
alternatiflerin en
þirinlerinden, en
þiirlilerinden
göstereceðim
yer…
Dr. Arzu Erbilici
Bozkýrýn ortasýnda denizsiz
kaldýk ya; griler ortasýnda mavisiz, boðazsýz, köprüsüz… Kimilerinin en çok dönüþünü
sevdiði þu memleketim Ankara’sýnda eylendik kaldýk mý?
Sanki tercihen deðil bir zorla
alýkonulmuþluk hissi bu kentte… Bi telaþ; ne zamandýr gitmedim güneylere, Ýstanbul’lara, atamadým kendimi þu mendebur þehrin uzaklarýna…
Ankaralý kadar, hele Ankaralý
hekimler kadar, gitme meraklýsý az bulunur herhalde. O sahile, bu sahile kara zehirlenmesinden arýnmak için koþmaktan bitap düþmüþ, “nerelere kaçsam, hangi denizlerde
kulaç atsam” diye düþünen biz
gezme sever Ankaralý doktorlarýn; yanýmýzda, yöremizde,
kýþýmýzda, yazýmýzda gidilecek
ne çok alternatifi var aslýnda.
Ankara yakýnlarýna deniz getirecek deðiliz ya, -o belediyenin iþi- ya da þehrin orasýndan
burasýndan fýþkýran fýskiyelerin, insan yapýsý þelalelerin sularýný bir araya toplayýp sizi
bir kayýða bindirip mehtaba
çýkaracak…
Deniz görmeleriniz size kalsýn, kaçamak Ýstanbullarýnýz
da… Darlandýysa nefesiniz,
soluklanmaksa niyetiniz, bam-

baþka bir incelikse hevesiniz
çok uzaða gitmeye gerek yok.
Ankara’ya yakýn bu alternatiflerin en þirinlerinden, en þiirlilerinden göstereceðim yer…
Mudurnu; Ankara’ya Beypazarý-Nallýhan üzerinden 208
km uzaklýkta yani yakýnlýkta
küçük bir ilçe. Türkiye’de
marka olmuþ ilçenin adýný taþýyan tavukçuluk tesisleriyle,
Babas kaplýcasýyla, eko-turizme açýlan yaylalarýyla, geleneksel yemek kültürü ve el sanatlarýyla ve özellikle son yýllarda gerçekleþtirilen restorasyon çalýþmalarýyla öne çýkmýþ
sivil mimari örnekleriyle tanýnýyor.
Tabi ki ilk çaðrýþým; tavukçuluk… Ýlçeye girerken gördüðümüz devasa tavuk heykeli
“kocaman bir kümese mi giriyoruz?” acabasýný yaþatsa da,
Allahtan öyle olmuyor… Tavuk seslerinden, kümes kokusundan fazlasýný, daha görme-

diðimiz fazlasýný vaadediyor
bu þirin, eski Anadolu kasabasý…
Yeþillikler içinde, betonla
kirletilmeden korunabilmiþ eski sokaklarýyla, yöresel ürünler satan köy pazarýyla, insanýn duvarlarýný eliyle sevesi
gelen eski konaklarýyla karþýlýyor bizi Mudurnu…

Eski zaman müzesi…

Merkezden, pazarýn gürültüsünden, turistik mekanlarýn
nispeten abartýsýz sayýlabilecek civcivinden uzaklaþýp ara
sokaklara dalýyoruz. Ýþte burasý; hala yaþayan, içinde yaþanan bir eski zaman müzesi, eski zaman mahallesi… Kah restore edilmiþ, kah olduðu gibi
býrakýlmýþ yaþýný saklamayan
eski Osmanlý konaklarý…
Kocaman bir çýnarýn altýndan geçip bir konaðýn önünde
duruyoruz. Mehmet Bey, sanki
bekliyormuþ gibi karþýlýyor bi-

Kocaman serin odalarýna giriyorsunuz konaðýn. “Sedirde
oturup, iþlemeli perdeleri aralayýp; pencereden sokaða mý
baksam, yoksa kenarlarý kaneviçe þu kocaman yün yataða
uzanýp konaðýn fýsýldayarak anlattýðý eski bir masalý
dinleyerek mi uyusam” karar veremiyorsunuz.

zi: “Nerelerdeydiniz?” Hikaye
oradan sonra baþlýyor aslýnda,
konaða giriyoruz… Eskiye neredeyse fark edemeyeceðiniz
rötuþlarla baðlý kalýnarak restore edilmiþ büyükçe bir konak burasý “Hacý Þakirler Konaðý”… Yaþantýsýyla, hikayesiyle 155 seneyi devirmiþ. Avluyu aþýp, el dokumasý kilimlere basýp, eski merdivenleri gýcýrdatýp, ahþap oymalý kapýlardan geçip, kocaman serin odalarýna giriyorsunuz konaðýn.
“Þu sedirde oturup, iþlemeli
perdeleri aralayýp; pencereden
sokaða mý baksam, yoksa kenarlarý kaneviçe þu kocaman
yün yataða uzanýp konaðýn fýsýldayarak anlattýðý eski bir
masalý dinleyerek mi uyusam”
karar veremiyorsunuz, veremiyorum. Þu eski þömineyi mi
yaksam? Mehmet Bey kurtarýyor, akþam yemeðine çaðýrýyor,
aile sofrasýna, muhabbete…

Bir konak masalý

Mudurnulu aydýn bir insan
Mehmet Bey. Sevginin ve emeðin hayatý dönüþtürebileceði inancýyla koyulmuþ iþe, mütevazý ve incelikli bir yer haline
getirmiþ burayý. Mahalleliyi,
çocuklarý da dahil etmiþ konaðýn hikayesine…
Ticari kolaycýlýða, tekdüzeliðe kaçmadan sevgiyle canlanmýþ konak yeniden. Paylaþmaya, üretmeye, insana sevdalý…
Kendinden, konaðýn serüveninden, Mudurnu’nun tarihinden anlatýyor, koyu bir sohbete dalýyoruz. Sonrasý fýsýltýlar… Konaðýn masalý devam ediyor… Odalarýmýzda misler
gibi, serin serin uyuyor uz.
“Daha uzun kalsam” dedirten
bir yer burasý. Bu kasaba, bu
hava, bu konak bir eski zaman
aþýrmasý… Ýyi ki gelmiþiz.
Mudur nu þöyle, konaklar
böyle… Yolunuz düþerse…

DSÖ: Saðlýk
hizmetlerinde
büyük eþitsizlik
var!
Dünya Saðlýk
Örgütü (DSÖ),
1978’de Kazakistan’ýn Almata kentindeki
konferansýn 30.
yýldönümü dolayýsýyla yayýmladýðý raporda, saðlýk hizmetleri
alma konusunda 30 yýl önceye göre
çok büyük eþitsizlikler olduðunu açýkladý. ‘Temel Saðlýk Hizmetleri’ baþlýklý
raporda, zengin ve yoksul ülkelerde
ortalama yaþam süresindeki farkýn artýk 40 yýlý aþtýðýna dikkat çekilerek, bu
yýl doðum yapacaðý tahmin edilen 136
milyon kadýndan yaklaþýk 58 milyonunun doðum aný ve sonrasýnda týbbi
yardým alamayacaðý, bunun da kadýn
ve çocuklarýn hayatýnýn tehlikeye atýldýðý anlamýna geldiði ifade edildi.
Kamu saðlýðý harcamalarýnýn, her yýl
kiþi baþý 20 Dolar’la 6 bin Dolar arasýnda deðiþtiðinin belirtildiði raporda,
kiþisel saðlýk harcamalarýnýn her yýl
100 milyon kiþiyi yoksulluk eþiðinin
altýna ittiði, sanayi ülkeleri dýþýnda yaþayan 5 milyar 600 milyon kiþiden yarýsýnýn saðlýk ihtiyaçlarýný kendi cebinden karþýlamak zorunda kaldýðý kaydedildi.
Raporda, saðlýk hizmetlerine eriþim
konusundaki eþitsizliðin genellikle
saðlýk konusuna ‘ticari bir ürün’ gibi
bakýldýðý durumlarda ortaya çýktýðý,
bunun sonucundaysa gereksiz testler
ve prosedürlerin uygulandýðý, daha sýk
ve uzun hastanede kalýmlarýn görüldüðü, daha yüksek fiyatlarýn çýkarýldýðý
ve masraflarý karþýlayamayacak olanlarýn dýþlandýðý vurguladý.

Cezaevlerinde
doktor yok
Her geçen gün mahkum sayýsýnýn artan cezaevlerinde doktor krizi yaþanýyor. 250 kiþilik doktor kadrosu bulunan cezaevlerinde þu anda 67 doktor
görev yapýyor. ANKA’nýn haberine göre, Ceza ve Tevkifevleri’nde çalýþan
doktorlar, cezaevinde kalan mahkumlar gibi, kýsýtlý imkanlara sahip. Hastanelerde görev yapan bir pratisyen hekimin döner sermaye ile birlikte aylýk
ortalama 3-4 bin YTL maaþ aldýðýna
dikkat çeken yetkililer, cezaevinde görev yapan bir hekimin aylýk ortalama
bin 500 YTL maaþ aldýðýna iþaret ederek “Ýmkanlarýn kýsýtlý olduðu ve maaþlarýn da düþük olduðu bir kurumda
çalýþacak doktor bulmakta zorlanýyoruz” deðerlendirmesini yaptýlar. Cezaevlerinde yaþanan doktor, diþhekimi,
sosyolog ve psikolog sýkýntýsýný çözmek
için Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü ise harekete geçti. Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri ile görüþmeye baþlayan bürokratlar, cezaevinde görev yapacak saðlýk personelinin maaþýnýn, hastanelerde görev yapan hekimlerle ayný seviye getirilmesi
için çalýþmalara baþladý.
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hekim ve yaþam
Dr. Ömer (Civano) Çakmakçý, Ankara’da bir göz hekimi, þair.
Þiirle iliþkisi ise hekimlikten daha eski.

Þiirimin dili…

Yayýmlanmýþ 4 þiir kitabý var;
Kanýmda iki su 1987, Yaralý
Coðrafyam 1989, Þiirimin Dili
1994 ve 2007’de
Ürün Yayýnlarý’ndan çýkan toplu
þiirlerinin olduðu Þiirimin
Yarasý. 10’a yakýn þiiri
bestelenmiþ. Bunlardan en
bilineni; Seyyal Taner’in de
seslendirdiði “ Þiirimin Dili”.
Dr. Arzu Erbilici
Dr. Seyfi Durmaz
Bir cumartesi öðleden sonra Dr. Ömer
Bey’in çalýþtýðý hastanedeyiz. Hekimlikten, yaþamdan, þiir serüveninden konuþuyoruz.
- En etkili hususlardan biri, çok küçük
yaþlarda gurbete çýkmam oldu. Ortaokul,
lise, fakülte yýllarým Ankara’da geçti. Aileden uzakta olmak, memleket özlemi oluþturmuþtur ilk þiirlerimin duygusunu. Zamanla þiire emek verdikçe daha farklý, hayata, kendime dair daha baþka bir sürü
þeyle zenginleþerek deðiþerek geldi bu
günlere… Uzunca bir süre þiirler yazdým.
Sivas’ta görev yaparken, þimdi rahmetli olan bir hocamýz vardý, Yunus Yýldýrým.
O’nun þiirlerimi bir dergiye göndermesi
sayesinde 70’li yýllarýn sonunda ilk þiirim
yayýmlandý: “Vaveran”
Daha sonra Mehmet Kemal, Cumhuriyet’teki köþesinde bahseder Ömer Civano’nun þiirinden. Daha geniþ kitlelerle
buluþma olanaðý bulur. Ardýndan “Þiirimin Dili”, daha sonra þiir kitaplarý,
bestelenmiþ diðer þiirler gelir.
- Ýlk kitabým Yorum Yayýnlarý’ndan çýktý.
Kitaplaþma süreci baþlayýnca þiire daha
fazla vakit ayýrmaya baþladým. Þiir de diðer sanat dallarý gibi çok emek, çok zaman
gerektiren bir þey. Yaþantýnýn, duygunun
söze dönüþmesi, sözcüklerin yerli yerine
oturmasý kolay bir süreç deðil. Ben hala
kendimi “þair” olarak nitelendiremem. Þiirin yolcusuyum, öðrencisiyim o kadar.
Hekim olmanýn da getirdiði avantaj
veya duyarlýlýðýn kolaylaþtýrdýðý bir
empati þiiri olarak tanýmlýyor þiirlerini, Doktor Ömer Çakmakçý.
Empati zor bir iþ. Hekimliðin bu yöntemi uygularken bana çok faydasý olduðuna
inanýyorum. Filistinli bir annenin aðzýyla
yazdýðým bir þiirim var. Filistinli deðilim,
anne de deðilim ama bir dünya insanýyým.
Þiirin öznesi olarak kendinizi koyabilirsiniz ama oradaki, sizinle beraber hak etmediði yaþama muhatap olan bütün insanlarý

temsilen bir öznedir. Mesela Tekirdaðlý bir
asker; Þýrnak’ta askerliðini yaparken orada yaþayan insanlarýn yerine koyuyor kendisini ve böyle bir algýlamanýn, duyumsamanýn içine giriyor. “Bir jandarma erinin
günlüðünden” adlý þiirim bunu anlatýr.
Yurdundan sürülmüþ bir Tatar gencini,
Güney Afrika’da bir zenciyi, Bosna Hersek’te, Azerbeycan’da ezilmiþ, horlanmýþ,
þovenizme ve ýrkçýlýða muhatap kýlýnmýþ
insanlarý bulabilirsiniz þiirlerimde. Ben
kendimi hala þiir konusunda amatör kabul
ediyorum ama empati konusunda iddialý
olduðumu söyleyebilirim. Þiir de böyle
bir iddiadan çýkýyor.
Bir diðer önemli vurgusu ise; þairin çaðýna tanýklýðý üzerine. Bunu
oldukça önemsiyor.
- Biz hekimler ölümün her türlüsünün karþýsýndayýz. Çünkü ölümle mücadele ediyoruz. Bu
ülkede bir dönem barýþ
gönüllüleri yargýlandý.
Bir dönem “savaþa hayýr”
diyenler, idamlara karþý çýkan insanlar yargýlandý. Mesela Nusret Fiþek, Atalay Yörükoðlu o dönem idamlara karþý
çýktýklarý için yargýlandýlar. “Eþittir ölüm” diye bir þiirim var.
Bizden sonraki kuþaklar okuduklarý zaman buradan bir
þey çýkaracaklar ve olan
biteni hayretle ve
üzüntüyle
karþýlaya-

Beþinci kitap yolda
- Beþinci kitabýmý hazýrlýyorum. Ýçinde 25-30 yýldýr Van-Hakkari
yöresine ait derlediðim çeþitli türküler olacak. Bir dize, biraz müzik
gerisi olmayan türküler bunlar. O türkülerin yok olup gitmesine gönlüm razý gelmedi. Tekrar derledim, topladým, bir kýsmýnda aile büyüklerinden de faydalandým. Nota çalýþmalarý sürüyor. Türkiye de ilk
olacak bu türkü kitabý. Adýna da “Civan Türküler” diyeceðiz. Bu kitabý annemle birlikte Türkiye’de acý çeken bütün annelere armaðan etmek niyetindeyim.

caklar. Bizler dönemsel olarak, bu ülkede
hem mesleki, hem insani boyutta yaþanan büyük sýkýntýlara tanýklýk ettik, bizzat yaþadýk. Yüreðimizde hissettik. Sonuçta yazdýklarým böyle bir bakýþ açýsýnýn ve yaklaþýmýn da ürünü.

Þiirimin dili
Þiirimin dili ?
Kaf daðýnda kilitli
Halaylarda / davul-zurna duy beni
Ayaklarým / zincirlerle düðümlü
Boynu bükük menekþeden sor beni
Þiirimin burcumuyam
Dil bilmez daðlýmýyam
Aðzýmda dilim baðlý
Ben bunun harcýmýyam
Þiirimin dili ?
Aðulardan süzmeli
Türkülerde / ezgi ezgi duy beni
Uyaklarým / mayýnlardan ateþli
Bölük-pörçük gülþenlere sor beni
Þiirin taþýmýyam
dilleri baðlýmýyam
Ýçimde dilim aðlar
Ben bunun harcýmýyam
Þiirimin dili ?
Telörgüyle çevrili
Aðýtlarda / dertli dertli duy beni
Dizelerim / hasretlerle nakýþlý
Ariflerin sevdasýna sor beni
Þiirin dalýmýyam
Baðcasý-baðýmýyam
Yanaram dilim dilim
Ben bunun harcýmýyam
Þiirimin dili ?
Ulu daðlarýn seli
Irmaklarda / gürül gürül duy beni
Ezgilerim / ezim ezim ezimli
Dört kitabýn nebisine sor beni
Þiirin narýmýyam
Dilleri acýmýyam
Hangi kitaba sýðar
Ben bunun harcýmýyam

“Belki de þair olmak da
öyle bir þey; insanlarýn
gözünün içine bakmak.”
Þiirle ilgili bir hayaliniz var mý,
þöyle olsaydý ya da böyle olsaydý
keþke dediðiniz, diye soruyoruz.
- Þiirin kendisi hayal bir kere, þiir
yazmakta bir hayalle uðraþmak demek. Ama yazdýklarýmýn daha geniþ
kitlelere ulaþmasý gibi bir isteðim olabilir tabi. Mesela Nazým’ýn yerinde
olmayý kim istemezdi þimdi. Ömrüm
yettikçe þiirden kopmamak ve bir
þeyler üretmek istiyorum.
- Ýyi ki þiir yazmýþým, hayatýmda
þiir var diyorsunuz, öyle anlaþýlýyor. Ýyi ki hekim olmuþum diyor
musunuz?
- Bence meslek demek hekimliðe biraz haksýzlýk olur. Çünkü hekimlik bir
yaþam biçimi, bir gönüllülük iþi. Göz
hekimliðini de kendime göre buluyor um. Ölümün her
türlüsüne tepkiliyim
sanýrým. Bizim iþimizde biliyorsunuz
ya, insanla uðraþýrsýnýz, gözüne bakarsýnýz. Ölümle pek karþýlaþmazsýnýz.
Belki de þair olmakta öyle bir þey, insanlarýn gözünün içine
bakmak…
Bakýlan göz de baktýrýlan göz de önemli.
Aslýnda o göz göründüðü kadar küçük
deðildir. Kocaman
çok güzel bir dünyaFotoðraflar:
dýr.
Dr. Arzu Erbilici, Dr. Seyfi Durmaz

“Her insan yaþadýðý dönemin
çok önemli bir tanýðýdýr.
Ve bu tanýklýðý aktarmada
sanatçýlarýn çok daha fazla
görevi olduðuna inanýyorum.”
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sizden gelen
Yeniden tanýmlanmýþ insan
ve mekanik doktorlar
Dr. Özgür Aydýn
Dýþ gezegenlerden birinde robotlar insanlarý öldürmektedir.
Bu son derece sýra dýþý bir durumdur. Çünkü birinci robot yasasý “bir robot bir insana zarar
veremez” demektedir. Öyle ki cesetlerin yüzünde acý ve korkudan
ziyade þaþkýnlýk görülmektedir
(Güneþin Tanrýlarý-The Naked
Sun, Altýn kitaplar, 1984).
Benzer bir ifadeyi acil servis önünde öleduran hastalarda ve
yakýnlarýnda görüyorum. Diðer
duygulardan daha baskýn olarak,
insanlara yardým etmeye yeminli
doktorlarýn (saðlýk personelinin)
onlar ölürken bir þey yapmadan
ölmelerine izin vermelerinin þaþkýnlýðý damgalýyor bu yüzleri.
Yeri gelmiþken birinci yasanýn
devamýný da koyalým: “Bir robot
bir insana zarar veremez veya
harekete geçmeyerek bir insanýn
zarar görmesine seyirci kalamaz”.
Bu trajik durumun açýklamasýnda yine kitabýn kurgusundan
yararlanalým. Yasada herhangi
bir deðiþiklik yapýlmamýþ. Ancak
robotlara kurulum aþamasýnda
insan tanýmý biraz farklý tarif edilmiþ. O gezegenin vatandaþý olma, insan olmanýn birincil þartý
olarak verilmiþ. Böylece o gezegen dýþýndan bir kiþi, robot için
“insan deðil” ve zarar verilebilir
konumdadýr. Acaba insanlarý iyileþtirmek üzere inþa edilmiþ yapýlarýn önünde ölen veya müdahale edilmediði için ölecek hastalarý görmezden gelen yaklaþýmda
da benzerlikler var mý? Hasta
“biz insan deðil miyiz” diye haykýrýrken karþý tarafýn sessizliði
bunu onaylýyor mu?
Saðlýk sistemi deðiþtiriliyor, yenileniyor, hatta bazen baþtan aþaðý yenileniyor. Bu deðiþikliklerin sonuçlarýný hasta genelde
hastaneyle temas ettiðinde anlayabiliyor. A tipi karnesi varsa
belirlenmiþ hizmetlerden ücretsiz yararlanabiliyor; B tipi karnesi varsa bu hizmetler için bir
miktar ücret ödemesi gerekiyor
vb. Spektrumun bir ucunda herhangi bir saðlýk güvencesi olmayanlar bulunuyor. Hemen her zaman bu hastalar hastane hizmetlerinin ücretini karþýlama gücünden yoksun fakir hastalar oluyorlar. Bunlara saðlýk hizmeti
verilmiyor. Ýnsanlarý iyileþtirmek üzere var olan kurumlar ve
personelleri bu hastalarýn ölmesine seyirci kalýyor. Aristo mantýðýyla bu hastalar insan olarak
kabul edilmiyor.

Yadsýmaya giden süreç
Hastane önlerinde ölen veya ölüme terk edilen bu hastalara bakaduran saðlýk personelinin yüzünde, personelin sistem içindeki kýdemi paralelinde duygulanýmlar oluyor. Yenilerde hastalardakine benzer bir inanamama,

þaþkýnlýk ifadesi görüyorum. Bu
ifade kabullenememe, öfke ve nihayet yadsýma haline evriliyor.
Nihayi evreye ulaþmýþ doktorda
duygulanýmda donukluk, boþ-sabit bakýþlar, uyaranlara tepkisizlik hali gözlüyorum. Bir dýþ gözlemci olarak bu tip doktorlarý robotlara benzetiyorum. Adeta bir
yazýlým rehberliðinde hareket ediyorlar ya da etmiyorlar. Hastane giriþinde ‘insan olmayan’ hastalarla karþýlaþan bu doktorlar
son derece mekanik davranýþlar
gösterip kalýp cümlelerle hastalara durumu bildiriyorlar.
‘Ýnsan olmayan’ hasta ile henüz evrilmemiþ doktorun karþýlaþmasý ise trajik oluyor. Doktor
yeni sürüm yazýlýmý ile henüz etkinliði devam eden eski sürümü
(insanlýðý) arasýnda sýkýþýp kalýyor. Ne hastayý tedavi edecek imkaný oluyor ne de onu ölüme terk
edecek katýlýðý. Ýkilem arasýnda
sýkýþmýþ doktorun bedenini duvardan duvara savuruþuna çok
þahit olmuþumdur. Eðerine alýþýp
çifte atmayý býrakan doktor hastasýna durumu açýklamaya çalýþýr. Elinden bir þey gelmediðini,
sistemin kendisini çaresiz býraktýðýný anlatýr. Açýklama hastadan
ziyade kendisine yöneliktir aslýnda. Bu kýrýlma noktasýnda doktor
ya sistemi ve dayattýklarýný kabul eder (evrilir) veya reddeder.
Ýkinci durum nadiren oluþur. Genelde doktor sisteme dahil olur.
Artýk sistemin bir parçasýdýr. Ödediði bedele karþýlýk mekanizmanýn bir çarký olarak davranýþlarýndan sistemi sorumlu tutma
lüksünü elde etmiþtir.
Sistem dediðimiz; görülmez,
koklanmaz, dokunulmaz canavar
insanlarý kendini besleyen mekanik parçalara dönüþtürme iþleminde hayli yol almýþ görünüyor.
Sadece hastanelerde deðil bankalarda, çay bahçelerinde, fýrýncýlar odasýnda da ayný donuk bakýþlarla, sorunlarýmýza yanýt olarak kalýp cümlelerle karþýlaþýyoruz. Sistemi anlama (görme) noktasýnda meslek gruplarýndaki yatay analiz dýþýnda dikey olarak,
global süreci de çok iyi analiz etmek gerekli. Dünyanýn bir yerinde tombul demokrasi savaþçýlarýnýn ölümü trajik efsanelere dönüþtürülürken, kara kuru onlarca insansýnýn ölümü ekranlarda
altyazýlara dönüþmüþ rakamlardan ibaret.

Dr. Adnan Yüce
Bu kendimi anlatan bir yazý...
Geçmiþi de içine kattýðýma göre,
aný da diyebiliriz. Yaþadýklarýndan
ders almayý deneyen, aldýðý derslerden de genellikle bütünlemede
geçebilen, duyarsýzlaþmaya direnmeye çalýþan, vazgeçmek üzere olan birinin yazýsý...
TTB yayýn organlarýndan birinde ilk kez, sanýrým 1993 yýlýnda
yazmýþtým. Dergiyi bulamadýðým
için sayýsýný söyleyemiyorum. Aklýmca, bir benzetmeden yola çýkarak sosyal bir konuya deðinmeye
çabalamýþtým. Özetleyecek olursam; baðýþýklýk sisteminden söz ediyor, alerji tepkilerini anlatýyor,
sözü tedavilerinden biri olan desensitizasyona getirip, olaylarý
haber alma yöntemleriyle oynanarak, haberler deðersizleþtirilerek
toplumun nasýl duyarsýzlaþtýrýldýðýný anlatmaya çabalýyordum. Yayýnlandýðýnda çok hoþumuza gitmiþti. Hele baþka sayfalarda da
Ýskenderun Temsilciliði”nin etkinlikleri, fotoðraflarýyla yer alýnca
pek gururlanmýþtýk.
Haberin veriliþinin önemini ve
insaný çaresiz býrakýþýný da tabip
odasý yöneticisi olarak yaptýðým
bir konuþmada yaþadým ilk olarak. Pratisyen hekimlerin çalýþma
ortamlarýný ve ekonomik koþullarýný anlattýktan sonra; tüm hekimleri Kanatlý Caddesi’nde muayenehanesi olan uzman hekimler
olarak düþünmeyiniz, bütün olarak ele alýndýðýnda hekimler sanýldýðý kadar çok para kazanmamaktadýrlar” diyerek bitirdim. Kanatlý
Caddesi’nin, Ýskenderun’da “Doktorlar Caddesi” olarak anýlan, sýrt
sýrta muayenehanelerin yer aldýðý
bir cadde olduðunu anýmsatmalýyým. Akþam yerel televizyonda
haberlerde etkinliklerden söz edildikten sonra yaptýðým uzunca sayýlabilecek konuþmadan tek tümce verildi: “...hekimler sanýldýðý
kadar çok para kazanmamaktadýrlar.” Tüm arkadaþlar birbirimize
baktýk, yapacak bir þey yoktu.
“Nöbet Eylemi”ni anýmsayacaksýnýz, tabip odalarýndan temsilciler, il ve ilçe merkezlerinde seçilen hastanelerde nöbetçi ekibe katýlacak, kaldýklarý süre içinde onlara yardýmcý olacak, ola ki yayýn
organlarýndan gelen varsa yaþananlarý onlara aktarma fýrsatýný
arayacaktý. Biz de pratisyen hekim kolu olarak devlet hastanesine gittik. Nöbetçilerden önce kapýda polisler karþýladý bizi. Büyük
de olsa ilçe, ya ben ya da bir arkadaþým tanýyoruz polisleri. Neden
geldiðimizi sordular, nöbetçileri
ziyarete geldiðimizi söyledik, sorun çýkarmadýlar. Nöbetçilere katýldýk; biraz sohbet, biraz yardým
derken, gelen gazetecilere de genel ve yerel sorunlarý polis denetiminde anlattýk. Daha sonra vedalaþarak toplu halde -peþimizde
polislerle- lokale döndük ve her
ay düzenlediðimiz “Son Cuma”
toplantýsýnýn hazýrlýklarýný yaptýk.
Ertesi gün yerel gazetelerden birinde -sözcük sözcük anýmsama-

Gemi mi
yanaþýyor
iskeleye,
iskele mi
yaklaþýyor
gemiye?
yabilirim- kol olarak katýldýðýmýz
nöbet þöyle haberleþtirilmiþti:
“Devlet hastanesindeki arkadaþlarýný ziyaret eden doktorlar, kýsa
süre kaldýktan sonra, güya eylemlerini bitirerek sýðýnaklarýna döndüler.” Okuduðumda yalnýzdým,
bakýþacak kimse de yoktu çevremde.
Daha sonra derin derin düþünmeme neden olan bir kiþiyle tanýþtým, Dr. Haþmet Üner’le. Ýlçemize, temsilciliðin düzenlediði bir
toplantý için gelmiþti. Daha sonra
sabah dörde kadar sohbet ettik. O
gece olaylara bir kaç yönünden
bakmayý, bakabilmeyi öðrendim.
Haþmet’in gözlerinde, konuþtuklarýmýn dinlendiðini gördüm. Bir
münazarada gibi deðil, anlamaya
çalýþýlarak dinlendiðimi gördüm.
Kimi eleþtirilerimi ilkel bir güdüyle karþýlayýp hemen savunmaya
çekilmediðini, hemen ardýndan
savunmayý kliþe sözlerle saldýrýya
dönüþtürmediðini gördüm. Sohbetin sohbet olduðunu, sözcüklerin
havada bir münazara salonunda
savrulurcasýna uçuþmadýðýný gördüm. Sabah dersimi almýþ olarak
uyandým, Haþmet yapabiliyorsa
ben de yapabilirdim. Yapabilmek
ne kelime, yapmalýydým. Çýtayý biraz daha yükselterek, bana abi diyen arkadaþlarýma da bunu anlatmalýydým. Öyle yaptým, sonuncusu ne kadar baþarýlý oldu bilinmez
ama ben konuþmalarýmý münazara havasýndan çýkarmaya özen
gösterdim.
Münazara benim lise çaðlarýmda pek popülerdi, yaþýtlarým anýmsayacaktýr. Hatta fakültelerde
yarýþmalar olduðunu da duyardýk.
“Bir konunun, iki grup tarafýndan
deðiþik iki açýdan belli kurallar
çerçevesinde deðerlendirilmesiyle
yapýlan tartýþma” diye tanýmlandýðýna bakmayýn siz, konuþmalarýn temeli; baþlangýçta tezin anlatýlmasýna, daha sonra kanýtlanmasýna dayanýr, son bölümlerde de
karþý tarafýn yapacaðý bir hata
beklenir, saldýrý o cepheden yürütülürdü. Konulardan biri ünlüdür
bilirsiniz; “Gemi mi iskeleye yanaþýr, iskele mi gemiye?”
Aradan geçen onca yýldan sonra
çevreme baktýðýmda, duyarsýzlaþtýrma yönteminin bende -pek istemesem de- iþe yaradýðýný görüyorum. Tartýþmalardan eskisi kadar
zevk almamam; benim yorgunluðumla ya da yorgunluðu bahane
etmemle açýklanabilir elbette,
baþka bir açýklamasý da artýk söyleyeceklerimin bitmiþ olmasý olabilir. Ama bir baþka olasýlýk da aklýma gelmiyor deðil açýkçasý... Bir

sohbette, özellikle bir tartýþmada
gördüðüm gözler. Artýk þunu anlayabiliyorum; -ya da anladýðýmý
sanýyorum- A, B’yi dinler gibi yapýyor ama aslýnda vereceði yanýtý
hazýrlýyor kafasýnda, dolayýsýyla
A’nýn söylediklerini anlamasý olanaksýz. Daha kötüsü, söylenenlere
-ne denirse densin- muhalif olmaya hazýr, ola ki senin tezine yakýn
þeyler söylensin; ne gam, tarzý eleþtirmek var, tavrý eleþtirmek
var...
Haberlerde konuþmanýn sadece
son tümcesi verildiðinde, izleyenler nasýl anlamaz bakýyorsa, ben
kimi zaman o gözlerde bunu görüyorum. Çünkü o tartýþma bir fikir
arenasý deðil o gözler için, aradan
seçeceði sözcükleri gözlüyor.
O gözlerde kimi zaman bizi sýðýnaða gönderen gazetecinin gözlerini görüyorum. Biz merkez konseyin önerileri doðrultusunda eylemi tamamlamýþ ve polis gözetiminde lokalimize dönmüþtük.
Beklenen daha baþka bir þey olmalýydý ki, bizle birlikte lokale kadar gelip, iki satýr da olsa sohbet
eden kiþi, bu acýtan tümceyi kaleme almýþtý. Ne olmasý gerekiyordu, beklediði ne idi? Lokalimize
sýðýnak dediðine göre, ne beklediðini anladýðýnýza kuþkum yok. Ýþte
o gözleri; önemli ya da önemsiz,
hangi konu olursa olsun, tartýþmalarda o gazetecinin gözlerini
gördüðüm zaman, bir doz daha tamamlanmýþ oluyor benim duyarsýzlaþma iþleminde.
Belki de doðrusu budur... Kalem
onun elinde olduðuna göre, dilediði gibi bakmakta ve yazmakta özgürdür. Gazeteyi basan odur, istediði gibi yazma özgürlüðü vardýr.
Daha uzun süredir oradadýr. Belki
de yaþam benim anladýðým gibi
deðildir. Belki de yaþam, devletin
ormanlýk alanlarda yaptýðý kadastro çalýþmasý gibidir. Kim tapu
verilmeden önce o alanda yýllarca
yaþamýþsa, orman arasýndaki düzlükleri ekip biçmiþse; tapu ona
verilmelidir. Belki sadece yaþam
deðil; yaþamýn bir bölümü gibi görünen fikir alýþveriþleri de, tartýþma yöntemleri de bu temel üzerine oturmaktadýr. Kalem ondadýr,
matbaa onundur, yýllarca o topraklara ter dökmüþtür... Dilediðini
söyler, savunmalarý saldýrý gibi olsa da haklýdýr, dinlemez... Dinler
gibi yapar ama dinlemez... Konuþmayý istediði yerde keser, nasýl
anlaþýlmasýný istiyorsa öyle aktarýr... Kapý gibi tapusu vardýr elinde, bir de -ne yazýk ki- onu hep ele veren gözleri...
O gözlere acýyorum, o gözlerden
korkuyorum, o gözler beni uzaklaþtýrýyor. O gözler acý veriyor aslýnda, korkan da o gözler... Tek
yapmadýklarý uzaklaþmak... Uzlaþmayý beceremeyenlerin uzaklaþmasýný beklemek ne safdillik...
Herkese bir Haþmet Üner gerek
anlaþýlan... Sonra göreceðiz gemi
mi yanaþýyor iskeleye, iskele mi
yaklaþýyor gemiye... Ya da bir bakacaðýz; gemi çoktan gitmiþ, iskele de bir münazara konusu olarak
tarihteki yerini almýþ...
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kültür sanat
Cumhurbaþkanlýðý’ndan
Prof. Dr. Alaeddin Yavaþça’ya ödül
Cumhurbaþkanlýðý Kültür ve
Sanat Büyük Ödülü’ne bu yýl
Müzik dalýnda Alaeddin
Yavaþça, Edebiyat dalýnda
Yaþar Kemal, Mimari dalda
da Turgut Cansever deðer
görüldü.
Hekim Postasý
2008 yýlý Cumhurbaþkanlýðý
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin sahipleri belli oldu.
Cumhurbaþkanlýðý Kültür ve
Sanat Büyük Ödülü’ne bu yýl
Müzik dalýnda Alaeddin Yavaþça, Edebiyat dalýnda Yaþar Kemal, Mimari dalda Turgut Cansever deðer görüldü.

Alaeddin Yavaþça ve
musiki

Alaeddin Yavaþça’nýn musiki
hayatý; doðduðu ve ailece baðlý
bulunduðu Kilis’te küçük yaþlarda baþlamýþ, daha 8 yaþýndayken o sýralarda ortaokulda
hoca olan Zihni Çelikalp’ten Batý
Musikisi keman dersleri almýþ,
Ýstanbul’a gittikten sonra, Saadeddin Kaynak, Münir Nureddin
Selçuk, Dr. Subhi Ezgi, Hüseyin
Sadeddin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik
Fersan, Mes’ud Cemil, Ekrem
Karadeniz, Dede Süleyman Erguner, Dr. Selahaddin Tanur gibi
üstadlardan istifadeler saðlamýþ,
Ýstanbul Belediye Konservatuarý, Ýleri Türk Musikisi Konservatuarý, Ýstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluþlarda icra kabiliyetini ve musiki bilgisini geliþtirdikten sonra 1950 yýlýnda açýlan imtihaný kazanarak Ýstanbul
Radyosu’nda solist icracý olmuþtur.
1967’den bu yana solistliði yanýnda Koro Yöneticiliði de yapan
Yavaþça, Türk musikisinde devlete baðlý ilk konservatuarýn ku-

Prof. Dr. Alaeddin Yavaþça kimdir?

1 Mart 1926’da Kilis’te doðdu. Babasý Kilis’li Þair Yavaþça’zade
Sezai Efendi’nin oðlu Hacý Cemil Efendi, Annesi Kýnoðlu Kadri
Efendi’nin kýzý Enver Haným’dýr. Kilis Kemaliye Ýlkokulu ve Kilis
Ortaokulu’nu bitirdikten sonra lise birinci sýnýfý yatýlý olarak
Konya Lisesi’nde baþlayýp, 2 ve 3. Sýnýflarý Ýstanbul Erkek Lisesi’nde tamamlayýp 1945’de mezun oldu. Ýstanbul Üniversitesi’ne
giriþ imtihanýný kazanarak Týp Fakültesi’ne baþladý. 1951 yýlýnda
Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi’nden mezun olan Yavaþça,
Ýstanbul Üniversitesi 1. Kadýn Doðum Kliniði’nde, Ord. Prof. Dr.
Tevfik Remzi Kazancýgil’in yanýnda Haseki Hastanesi’nde ihtisasýný yaptý ve 1955 yýlýnda Kadýn-Doðum Mütehassýsý oldu. Yavaþça, sýrasýyla, Zeyneb Kamil Doðumevi, Taksim Ýlk Yardým
Hastanesi, Þiþli Etfal Hastanesi’nde Baþasistanlýk ve Þef Muavinliði görevlerini yapmýþ, 1969 yýlýnda açýlan Vakýf Gureba
Hastanesi Þeflik imtihanýna girmiþ, imtihaný kazanýp o tarihten
1976 yýlýna kadar adý geçen
Hastanede Kadýn-Doðum Kliniði Þefliði yaparak, bu hastanede olmayan doðum bölümünü kurmuþtur. 1976 yýlýnda
da, boþalmýþ olan Haseki Hastanesi Kadýn-Doðum Kliniði
Þefliði’ne naklen atanmýþtýr.
Bu süreler içinde birçok Kadýn-Doðum Mütehassýslarý yetiþtirmiþtir. 1985 yýlý 1 Ekim
tarihinde ayný hastanenin
Baþhekimi olmuþtur.
Prof. Dr. Yavaþça’nýn mesleki hayatý esnasýnda Týp Dünyasý, Þiþli Hastanesi Bülteni,
Zeynep Kamil Hastanesi Bülteni, Vakýf Gureba Bülteni,
Haseki Týp Bülteni, Saðlýk Bakanlýðý bülteninde yayýnlanmýþ 54 bilimsel çalýþmasý bulunuyor.

Kaynak: www.alaeddinyavasca.com

r ucularý arasýnda yer almýþ,
1976’dan itibaren Türk Musikisi
Devlet Konservatuarý’nýn Yönetim Kurulu’nda ve öðretim kadrosunda çalýþmýþtýr. Yavaþça’nýn
icracýlýðý yanýnda 630 civarýnda
beste, semai, Kar-ý Natýk, þarký,
çeþitli saz eserleri, marþ ve çocuk þarkýlarý mevcut.

not alýn...
Komedi Dükkaný
Ankara’da açýlýyor
Tolga Çevik’in doðaçlama esprileriyle yarattýðý ve kýsa sürede izleyicinin beðenisini
kazanan Komedi Dükkaný, sürpriz konuklarýyla Anadolu Gösteri Kongre Merkezi’nde.
Gösteri 28 Kasým 2008 tarihinde gerçekleþecek ve saat 21.00’de baþlayacak. Bilet fiyatlarý ise þöyle:
1.Kategori:
56,50 YTL.
2.Kategori:
45,00 YTL.
3.Kategori:
34,50 YTL. 4.Kategori: 28,50 YTL. Ayrýntýlý bilgi: www.biletix.com

Liedler ve Aryalar:
‘Ýç’imizde Gezinti
Liedler, ses solistleri ile onlara eþlik yapan piyanistler aracýlýðýyla söylenen þarkýlar anlamý
taþýr; Aryalar ise opera eserlerinin en güzel kesitlerinden seçilmiþtir ya da bestecilerin o
güzelliði yakalama özeni ile
bestelemiþ olduklarý parçalardýr. Bu konserde bu parçalarýn
ilginç baþka hangi yönler taþýdýðý, Liedleri ve Aryalarý güzel
yapan özelliklerin neler olduðu
ile o konserde seslendirme ya-

pan sanatçýlarýn bu seslendirme için nasýl bir hazýrlýk yapmýþ olduklarý, hangi duyarlýlýklarý taþýdýklarý gibi konular gösterilecek ve anlatýlacak.
“Liedler ve Aryalar: ‘Ýç’imizde Gezinti” adlý etkinlik, 20 Kasým 2008 tarihinde saat:
20.00’de Gonca Doðan (Soprano) ve Hacýbey Adiloðlu’nun
(Piyanist) yorumuyla ODTÜ Kemal Kurdaþ Salonu’nda gerçekleþtirilecek.

Ankara’da
‘Sam’ rüzgarý
esecek
“Ben hayatta her þeyi þarkýyla
anlattým” diyen ve her dilden
seslendirdiði þarkýlarýyla dinleyenlerini büyüleyen Leman Sam,
Ankaralý müzikseverlerle buluþacak. Konser, 22 Kasým 2008 tarihinde saat 21.00’de MEB Þura
Salonu’nda gerçekleþtirilecek.

13. Uluslararasý Ankara Tiyatro Festivali baþladý

Hayat
tiyatroyla
güzel

Hekim Postasý
Toplumsal Araþtýr malar
Kültür ve Sanat Ýçin Vakýf
(TAKSAV) tarafýndan düzenlenen 13. Uluslararasý Ankara
Tiyatro Festivali, yurt içi ve
yurt dýþýndan 69 tiyatro topluluðunun katýlýmý ile 14-30
Kasým tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek.
“Hayat Sanatla Güzel” temasýyla düzenlenen festival, Ýs-

panya, Hollanda, Ýran ve Azerbaycan gibi ülkelerden tiyatro gruplarýný aðýrlayacak.
Oyunlarýn ücretsiz olarak
sergileneceði festivalde,
“Murtaza”, “Yýlanlarýn Öcü”,
“Kuzguncuklu Fazilet” gibi eserler sahnelenecek. Bu yýl ki
festivalde çocuk oyunlarýna
özel olarak yer veriliyor. Oyunlar, Küçük Tiyatro, Þinasi,
Çayyolu ve Akün sahnelerinde izleyiciyle buluþacak. Ayrýntýlý bilgi: www.taksav.org

Japon Kuklasý
“ Fabrikalarda verimi artýrmak için insana güç veren bazý haplarýn sunulduðu kimse için yeni bir haber deðil.
…Nazlanma al bir tane…
Bedava… Parasý patrondan çýkýyor…
Sonra bazýlarýna günde bir
hap yetmemeye baþlýyor. E iþini de kaybedemezsin. Öyleyse
yut hapý. Bir kýz tanýyorum.
Haplarý yuta yuta sonunda týmarhaneyi boyladý. Sonra tý-

marhaneden çýktý ve tekrar
çalýþmaya baþladý. Ýþte tam o
sýrada baþýna çok matrak bir
þey geldi.
Bu gerçek bir öykü. Gerçekten gerçek bir öykü…”
Ankara Devlet Tiyatrosu tarafýndan sahnelenen Franca
Rame ile Dario Fo’nun yazdýðý
oyunu sezon boyunca izleyebilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi:
www.devtiyatro.gov.tr
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Kot taþlama iþinde çalýþanlar "silikozis" hastasý...

Taþlanmýþ kot alma!

Fotoðraf: Nihat Karadað
Dr. O. Kaan Karadað (*)
Türkiye henüz sosyal güvenlik
sistemini ortadan kaldýrmamýþtýr. Çalýþanlarýn tümü sigortalanmak zorundadýr. Sigortasýz
çalýþtýrýlma durumunda iþ mahkemeleri birkaç þahide dayanarak sigortalýlýk haklarýnýn tanýnmasýna karar vermektedir.
Meslek hastalýðý özelinde;
Bu vakalarýn sayýsýnýn sadece
Ýstanbul ilinde 5 binden fazla
olduðunu tahmin ediyoruz.
- 6 aydan fazla bu iþi yapan

her iþçi ölümcül tehlikeyle karþý
karþýyadýr.
- Ayný atölyede farklý iþi yapanlar, atölye çevresindeki iþyerlerinde çalýþanlar yada yaþayanlar zarar görür.
- Korunma önlemi falan yoktur. (Korunma önlemleri hiyerarþisindeki ilk madde uygulanýr: Bu iþ yapýlmaz ya da kuvarsla yapýlmaz)
- Çevrenizde rastladýðýnýz bu
iþi 1 aydan fazla yapan ya da
ayný iþyerinde çalýþan her kiþiyi
kesinlikle meslek hastalýklarý

hastanelerine yönlendirin, yasal
haklar hastalýðýn ilk tespit edildiði tarihle baþlar, hastanýn ve
yakýnlarýnýn maðduriyetini böyle önlersiniz.
- Sigortalýysa (ömrünün herhangi bir zamanýnda 1 gün bile
olsa) meslek hastalýðý sigortasý
iþler. Tazminat ödemelerini hak
eder, saðlýk hizmeti ödemelerini
hak eder: (Baþvuru þekli: Ýl Sigorta Müdürlüðü’ne dilekçe verir, sigorta numarasýný yazar,
dilekçede hasta olduðunu ve
hastalýðýnýn meslek hastalýðý ol-

duðunu belirtir, meslek hastalýklarý hastanesine sevkini ister,
dilekçeyi almak istemeyen ya da
“nasýl sevk edeyim seni” diyen
(yazýk ki mevzuatý bilmeyen
memur çok) memura; “Dilekçemi almak zorundasýn genel müdürlüðe sor onlar ne yapacaðýný
söyler” der, sevki yapýlýr, yol ücreti dahi ödenir.
- Sigortalý deðilse meslek hastalýklarý hastanesine ulaþmasýný
öneririz, ancak bu mümkün deðilse hasta herhangi bir hastaneden kesinlikle epikriz yada

hastalýðý pnömokonyoz olarak
tanýmlayan bir rapor almalýdýr.
Ayný zamanda dava açmalý sigortalýlýk haklarýný talep etmeli
ve durumu SSK’ya da bildirerek,
SSK’nýn davalara yanýnda katýlmasýný saðlamalýdýr.
- Bu durum utanç kaynaðýdýr.
YIPRATILMIÞ, TAÞLANMIÞ KOT
PANTOLON ALMAYIN, ÜSTÜNDE KAN VAR!!!
(*) Ýþ Saðlýðý ve Kamu Yönetimi Bilim Uzmaný
Ankara Meslek Hastalýklarý
Hastanesi

