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Örgütlü hekim, güçlü tabip odasý

GSS’ye karþý ortak mücadele çaðrýsý

Karþý çýkarsak yapamazlar!
 Emeklilik ve saðlýk hakkýný vatandaþýn
elinden alan Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk
Sigortasý Yasa Tasarýsý’na karþý meslek
örgütleri ve sendikalarýn yürüttüðü
mücadele sürüyor. KESK, DÝSK, TMMOB,
TTB, TEB, TÜRMOB ve Diþ Hekimleri
Birliði tarafýndan yurt çapýnda
gerçekleþtirilen eylemlerde vurgulanan ise þu:
Yasa ancak tüm örgütlerin birlikte ve kararlý
mücadelesiyle geri püskürtülebilir.
 AKP tarafýndan IMF direktifleri
doðrultusunda yasalaþtýrýlmak üzere Meclis’e
getirilen yasayý protesto etmek isteyen meslek
örgütleri ve sendika üyeleri Ankara’ya yürüdü.
TBMM’ye gerçekleþtirilmek istenen yürüyüþ
polis engeliyle karþýlaþýrken yapýlan basýn
açýklamasýnda, yasaya karþý olan tüm
örgütler ortak mücadeleye davet edildi.
Eylemde “Genel Grev” çaðrýsýnda da
bulunuldu. 10-11))

“Hak kayýplarý türbanýn Hekimler þiddet
altýna saklanýyor”
maðduru
 ATO Baþkaný Önder

 Hastalar saðlýk hizmetine ulaþmada sorunlar yaþayýnca
karþýlarýnda ilk muhatap olarak gördükleri hekimlere sözlü
veya fiziksel saldýrýda bulunuyor. Yurt genelinde yapýlan
eylemlerde hekimler, toplumsal duyarlýlýk yaratmak
amacýyla önlüklerine "siyah kurdeleler" takarak,
mesleklerini uygularken karþýlaþtýklarý þiddete karþý
seslerini duyurmaya çalýþýyor. 5))

Okay, iktidarýn oynadýðý
türban oyununu kaygýyla
takip ettiklerini belirterek,
çalýþma ve örgütlenme
özgürlüðü ile saðlýk,
eðitim ve sosyal güvenlik
hakkýnýn “türban
sorunu”ndan çok daha
acil çözülmesi gereken
özgürlük sorunlarý
olduðunu söyledi. 20))

Saðlýkta Dönüþüm Programý
hekimleri iþsiz býraktý !

 Saðlýkta Dönüþüm Programý çerçevesinde 14 ilde hayata geçirilen aile
hekimliði pilot uygulamasýnýn hekimlerin özlük haklarý üzerindeki olumsuz
etkileri görünmeye baþlandý. Denizli'de aile hekimliði pilot uygulamasý
birinci yýlýný doldururken, 7 aile hekiminin sözleþmesi, bir gerekçe
sunulmaksýzýn fesih edildi.
 Hekimler mesai dýþý çalýþýyor

Öte yandan, AKP hükümeti son uygulama ile yoðun iþ temposunu daha da
artýran angarya uygulamasýný Eskiþehir’de yaþama geçirdi. Eskiþehir
Valiliði aile saðlýðý merkezlerine mesai dýþý çalýþma ilave etti. 8))
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Kentten

ATO, GSS’yi
Michael Moore
ile eleþtiriyor

Asistan hekimler ‘artýk
yeter’ diyor

ATO yöneticileri Ýl
Saðlýk Müdürü Aksoy’la
görüþtü

Teblið hastaneleri
felç etti

Ankara’da ulaþým
zammý

Yatan hastalar için gerekli ilaç
ve týbbi malzemelerin, hastalar
tarafýndan deðil, hastaneler tarafýndan temin edilmesini öngören
Saðlýk Uygulama Tebliði’nin sonuçlarý aðýr oldu.
6))

Melih Gökçek’in Ankaralýlara
yeni yýl hediyesi ulaþým zammý
oldu. Gökçek Ankaralýlarý maðdur
ettiði zamla memura, iþçiye ve asgari ücretliye yapýlan zammý geri
aldý.
13))

ATO, ABD’deki kâr amaçlý saðlýk
sisteminin yarattýðý sýkýntýyý gözler önüne seren “Sicko” adlý filmi
izleyici ile buluþturarak, GSS’yi
tartýþmaya açýyor.
12))

Asistan Hekimler Eþgüdüm Kurulu, Saðlýk Bakanlýðý’nýn asistan
hekimlerin eðitiminin iyileþtirilmesi için düzenlediðini iddia ettiði rotasyon genelgesine karþý basýn açýklamasý yaptý.
4))

ATO yöneticileri Ankara Ýl Saðlýk
Müdürü Dr. Mustafa Aksoy’u ziyaret ederek, hekimlerin ve saðlýk
çalýþanlarýnýn sorunlarýna iliþkin
görüþ alýþveriþinde bulundu.
3))
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güncel
Paralý saðlýktan sonra paralý üniversite

Engel “türban” deðil paralý eðitim
YÖK Baþkaný Yusuf Ziya Özcan,
eðitimi “hak” olmaktan
çýkarýlacaðýnýn ve paralý hale
getirileceðinin sinyalini verdi.
Eðitimin önündeki öncelikli engel
“türban”mýþ gibi gösterilse de asýl
tehlike, Özcan’ýn yapmýþ olduðu
açýklamalarda saklý.
Hekim Postasý
Son günlerde, temel bir hak olan eðitim ve
öðretimin önündeki tek engel “türban”mýþ
gibi gösterilse de, Anayasa ile de güvence
altýna alýnan eðitim “hak” olmaktan çýkarýlýyor, adým adým paralý hale getiriliyor. Okullarý birer ticarethaneye dönüþtüren zihniyet, þimdi de emekçi çocuklarýna üniversite
kapýlarýný tamamen kapatma çabasý içerisinde.
AKP’ye yakýnlýðý ile bilinen YÖK’ün yeni
baþkaný Yusuf Ziya Özcan, göreve geldiði

gün yaptýðý açýklamada, öncelikli sorunun
“baþörtüsü” olduðunu ima eden açýklamalar
yapmýþ, üniversitelerdeki tüm yasaklarýn
kaldýrýlacaðýný söylemiþti.
Çok geçmedi, YÖK Baþkaný Yusuf Ziya Özcan, aðzýndaki baklayý çýkardý ve üniversitelerin paralý olmasý gerektiðini söyledi.
Yusuf Ziya Özcan, yaptýðý bir açýklamada
“Devlet parayý üniversiteye veriyor. Üniversitenin bütçesini zenginleþtiriyor. Üniversitelere verilen para burs olarak öðrencilere
verilse, ihtiyacý olan her öðrenci bu burstan
yararlansa, parasý olan öðrenci okul parasýný kendisi karþýlasa olmayan ise devletten
burs alsa bu daha iyi olur. Böylece üniversite kendi hesabýný bilir, bölüm açarken, fakülte açarken çok dikkatli davranýr.” dedi.

Eðitim haktýr

Özcan’ýn üniversitelerin mali baðýmsýzlýðý
için eðitimin paralý hale gelmesini savunmasý ise bir çok kesimin tepkisiyle karþýlaþtý. Saðlýktan sonra eðitimin de paralý hale
getirilmek istenmesinin bir göstergesi olan

YÖK Baþkaný Yusuf Ziya Özcan,
AKP’ye yakýnlýðýyla biliniyor.

Özcan’ýn bu açýklamalarýna gelen tepkiler ise üniversitelerin ticarethane gibi iþletilemeyeceði yönünde…
Eðitim-Sen Genel Baþkaný Alaaddin Dinçer YÖK Baþkaný Özcan’ýn açýklamasýný
‘’YÖK Baþkaný’nýn ifadeleri, eðitimin herkes
için bir hak olduðu ve kimsenin eðitim hakkýndan mahrum býrakýlamayacaðý anlayýþý
ile temelden çeliþmektedir’’ þeklinde deðerlendirdi.
Sosyal devlet anlayýþýna göre ve anayasanýn belirlediði kurallar çerçevesinde eðitimin herkese eþit olarak tanýnmasý gereken
bir hak olduðunu ifade eden YÖK üyesi ve
Tüm Öðretim Üyeleri Derneði Baþkaný Alparslan Iþýklý ise eðitimin paralý hale getirilmesinin parasý olmayanýn okumamasý anlayýþýný ortaya çýkardýðýný söyledi.
Öðretim Üyeleri Derneði Baþkaný Prof. Dr.
Tahsin Yeþildere de sosyal devletin en önemli görevlerinin eðitimi parasýz ve eþit olarak herkese sunmak olduðunu söyleyerek,
Özcan’ýn açýklamalarýna tepki gösterdi.

Yüksek Öðren(eme)me Sorunu
ABD’den saðlýk sistemini ithal ettik,
þimdiye kadar saðlýkta yapýlan
deðiþimlerin ve gelen yeni saðlýk
sisteminin Türkiye’ye saðlýk deðil
saðlýksýzlýk ve ölüm getireceði
gayet açýk. Þimdi sýra eðitim sistemi
ithaline geliyor galiba…
Özge Taþkýn (*)
Yeni YÖK Baþkanýmýz Yusuf Ziya Özcan
Bey buyurmuþ; “Üniversitelerin mali baðýmsýzlýða kavuþmasý için paralý hale gelmesi gerekiyor. “Devlet parayý üniversiteye vereceðine isteyen öðrenciye burs versin.” Anayasadaki sosyal devlet ilkesine filan hiç girmiyorum, tamamiyle bir öðrenci
olarak yaklaþýyorum konuya.
ABD’den saðlýk sistemini ithal ettik, þimdiye kadar saðlýkta yapýlan deðiþimlerin
ve gelen yeni saðlýk sisteminin Türkiye’ye
saðlýk deðil saðlýksýzlýk ve ölüm getireceði
gayet açýk. Þimdi sýra eðitim sistemi ithaline geliyor galiba. AKP hükümetinin eðitimi paralý hale getirmek için kývrandýðýný,
fýrsat kolladýðýný biliyoruz, saðlýðý bir hak
olarak görmediði gibi eðitimi de bir hak olarak görmediðini de biliyoruz.

Yoksul çocuklarý okuyabilecek mi?

Peki buna karþý çýkmanýn gerekçeleri neler olabilir? Bugün kendi üniversiteme bakýyorum, baþka üniversitelere bakýyorum
ve sosyoekonomik düzeyi görece iyi insanlarýn çocuklarýný görüyorum çevremde daha çok. Artýk dar gelirli vatandaþýn çocuðunu okutamadýðý ayan beyan ortada.
Toplumdaki gelir daðýlýmý eþitsizliðine adeta bir ayna tutuyor üniversiteler... Yoksul olan insanýn eðitim görme hakkýnýn olmadýðýný görüyoruz biz bu aynaya bakýnca. Zaten alabildiðine kýyýsýndan köþesinden yontulup küçültülerek yoksulun elinden alýnmýþ olan eðitim hakkýnýn artýk tamamen alýnmasý demek üniversiteleri paralý hale getirmek. Ayrýca YÖK Baþkaný bir

de þöyle demiþ ayný konuþmasýnda: “Parasý
olan parasýyla okur, olmayanýnkini devlet
karþýlar.” Ama bunu söylerken bir þeyi unutmuþ, adýna vakýf üniversitesi denen oldukça fazla üniversite var Türkiye’de, dikkatinizi çekerim, adý özel üniversite deðil,
vakýf üniversitesi, dolayýsýyla parasý olan
üniversite eðitimi almak isterse zaten alabiliyor. Onlar için deðiþen pek bir þey yok,
ki deðiþen bir þey olmamasý kar amaçlý bir
eðitim kurumunun meþruluðunu da göstermez elbette. Ancak kimi diþinden týrnaðýndan arttýrýp, çocuðunu dersaneye yollamýþ, kimi arttýracak bir þey bulamamýþ çocuðuna ders çalýþabileceði bir kitap bile alamamýþ yoksullarýn çocuklarýnýn üniversite kapýsýndan içeri nasýl girebileceði konusunda bir cevabý yok Sayýn Baþkanýn.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý veya evrensel insan haklarý bildirgesi eðitimi bir
hak olarak tanýmlaya görsün, bizde eðitim
bir hak olmaktan çýkalý ve parasý olmayanýn eðitim hakký elinden alýnalý yýllar oluyor.

Bursu kime vereceksiniz?

Baþkan’ýn bir baþka cümlesi; “Herkes üniversite mezunu olmamalý, ara elemana
da ihtiyaç var, öðrencilerin bir kýsmý da
meslek yüksek okullarýna gitsin” ama burda da yeteneðe göre bir ayrýmdan bahsetmiyor.
Ayrýca Yusuf Bey’e sormak istiyorum,
oldu da üniversiteleri paralý hale getirdiniz, burs veriyorsunuz diyelim, Türkiye
yalanýn, dolanýn, iþi kalýbýna uydurup avanta kapmanýn bol olduðu bir ülke…
Burs vereceðiniz öðrencileri nasýl belirleyeceksiniz merak etmekteyim. Bundan önceki öðrenim hayatým boyunca öðretmen
çocuðu olduðum için devlet parasýz yatýlý
sýnavlarýna girme hakký kazanmamýþ olan
ben fen lisesinde okurken paralý yatýlý olarak okudum da yaþadýðým ilin en zengin
tüccarlarýndan birinin çocuðu ayný sýnava
girme hakkýný nasýl elde etti ve parasýz yatýlý olarak okuyabildi, bana bunun cevabýný verebilirseniz adaletiniz konusunda daha az soru iþareti uyanabilir belki kafamda... Ayrýca herhalde cemaat yurtlarýnda

dini eðitimden geçirip, kimini militan islamofaþist hale getirdiðiniz yavrucaklarýnýza da iltimas geçersiniz. Bu anlayýþla yetiþtirdiðiniz paranoid hezeyanlara sahip
“bebek”ler 17 yaþýnda katiller haline gelebiliyorlar ve bu cinayetleri de devletin bekasý için iþlediklerini düþünüyorlar. Devletin bekasý için cinayet iþleyenlere iltimas
geçildiðini çok gördük, sizin geçmeyeceðinizden emin olmanýn da bir yolu yok o
yüzden.
Yok! Hayýr, Yusuf Bey ve paylaþtýðýnýz
zihniyetin efendileri, o kadar uzun boylu
deðil. Saðlýk ve eðitim hakkýmýzý savunmaktan vazgeçmeye hiç niyetimiz yok. Parasý olanla olmayanýn ayný þartlarda öldü-

“Laik devletin ne olduðu konusunda
ne þimdiki ne de daha önceki
hükümetlerin pek bir algýlarýnýn
olduðu söylenemez.
Türkiye tarihinin hiçbir döneminde
laik bir devlet olamamýþ,
dini yaþamak hiç bir zaman bireyin
kendi tercihine býrakýlmamýþtýr.”

ðünü, ölene dek ayný saðlýk hizmetini aldýðýný, ayný þartlarda öðrenim gördüðünü, eðitim kalitesinin cüzdan þiþkinliðiyle doðru orantýlý olmadýðýný görünceye dek mücadele etmeye devam edeceðiz. Gittiðiniz
her yerde zihniyetiniz gözaltýnda tutulacak ve zamaný geldiðinde yargýlanýp, adaletsizliðinizin hükmü verilecektir. Vekilleriniz dokunulmaz bir þekilde ortalarda dolaþtýðý ve yakýnlarýný, dostlarýný, akrabalarýný da yargýya karþý koruyup kolladýklarý
için, þimdiye kadar bir kaç istisna dýþýnda
yargýlanmanýn nasýl bir þey olduðunu pek
göremediler.

‘Türban meselesi’ üzerine…

Son olarak baþbakanýn türban çýkýþý ile
ilgili bir kaç þey söylemek istiyorum. Gündemin böylesi yoðun olduðu, yeni bir çok
yasa çýkarýlan böylesi bir dönemde Baþba-

kan’ýn attýðý yem çok akýllýcaydý, bizim
medya da durur mu, oltaya gönüllü takýldý, boy boy, çeþit çeþit eþarp gördük televizyon ekranlarýnda, gerçi Tayyip Bey’in
eþi Emine Haným da eþarp modasýný sýký
takip ettiðini gösteriyor her fýrsatta ama
neyse konu bu deðil!
Bütün köþe yazarlarý baþka gündem yokmuþ gibi türban veya baþörtüsü konusunda yazýp çizdiler günlerce. Çok hoþlanmayarak söylesem de bunu, kimsenin kafasýna ne taktýðý veya ne giydiði beni ilgilendirmez ama meselenin beni ilgilendiren
tarafý þu, laik devletin ne olduðu konusunda ne þimdiki ne de daha önceki hükümetlerin pek bir algýlarýnýn olduðu söylenemez. Türkiye tarihinin hiçbir döneminde
laik bir devlet olamamýþ, dini yaþamak hiç
bir zaman bireyin kendi tercihine býrakýlmamýþtýr. Din, bilerek ve toplumu kontrol
altýnda tutmak için bir ideoloji olarak kullanýlmýþ ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý eliyle
de resmileþtirilmiþtir. Zorunlu din dersi ve
cemaatlerin özellikle 12 Eylül sonrasý deyim yerindeyse ülkenin her yerinde “yerleþik” düzene geçmesiyle de din iyice eðitimin içine girmiþtir. Dinin yanýna milliyetçiliði de ekleyerek resmi eðitim ideolojisi
haline getirilmesi sonucu nasýl katil yetiþtirildiðini yaklaþýk bir yýl önce çok net bir
biçimde gördük zira. Sonuçta mesele bu
kadar dallý budaklýyken, sorunu sadece
türbana indirgemek bana oldukça ironik
geliyor. Velhasýl kelam, daha önceki hükümetlerin gerçekten laik, her inanca eþit
mesafede duran bir devlet düzeni kurmak
gibi bir amaçlarý olmadýðý gibi AKP hükümetinin de böyle bir amacý olduðunu düþünmüyorum. Ama bizler, etnik kimliði
veya dininden dolayý “öteki”leþtirilmiþ insanlarýn özgür ve mutlu yarýnlarýna ve din
ile milliyetçiliðin toplumu kontrol altýnda
tutma ideolojileri olarak kullanýlmadýðý bir
devlet düzeni talebimize de en az eðitim
ve saðlýk hakkýmýz kadar sahip çýkmaya
kararlýyýz.
(*) Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi
5. sýnýf öðrencisi, ATO Týp Öðrencileri Komisyonu
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ato’dan
ATO yöneticileri Ýl Saðlýk Müdürü
Aksoy’la görüþtü

Bizim emeðimiz,
bizim vicdanýmýz,
bizim hayatýmýz…

ATO yöneticileri
Ankara Ýl Saðlýk
Müdürlüðü görevine
getirilen Dr. Mustafa
Aksoy’u makamýnda
ziyaret ederek,
hekimlerin ve saðlýk
çalýþanlarýnýn
sorunlarýna iliþkin
görüþ alýþveriþinde
bulundu.
Aksoy’un ATO’ya üye
olduðu bu görüþmede
ise ilginç diyaloglar
yaþandý.

u ayki yazýmýza baþlarken bu dönemi aylarla bölmenin ya da yalnýzca birkaç satýrla ifade etmenin zorluðu duruyor önümüzde. Ülkemiz suskun ve tedirgin. Büyük deðiþimlerden önceki o havayý bile aðýrlaþtýran
hal var sanki çevremizde. Sadece mesleki anlamda bile baktýðýmýzda geleceðe iliþkin bir tedirginlik bütün alaný kuþatmýþ. Hepimiz tedirginiz. Bir yandan habire gelen saldýrý haberleri. Bu sefer bir baþka güzel insan. Dr. Ali Menekþe. Ya
da mesela Ankara Atatürk Eðitim Araþtýrma Hastanesi’nde
daha ucuz atlatýlan bir baþka saldýrý. Saðlýk ortamýnýn bugünü hekimleri ve saðlýk çalýþanlarýna mesleklerini yaparken can güvenliðini saðlayamýyor. Evet, bugünlerde canýmýz pahasýna yapýyoruz mesleðimizi.
Mevcut koþullarý daha da pekiþtirmek üzere iktidar partisi pervasýzlýðýna devam ediyor.
Her alanda bir keyfilik, hesap sorulamazlýk ya da “en iyisini ben bilirimcilik” hali. Asistan rotasyonlarý genelgesi buna bir örnek. Genelge, eðitim hastanelerinin bütün aksaklýklarýný hesapsýz ve organize edilmemiþ, gereklilikleri gereksinimlere göre düzenlenmemiþ rotasyon zorlamasý ile asistanlarýn sýrtýndan çözmeye soyunmaktan baþka bir þey
deðil.
Týp merkezleriyle ilgili düzenleme bir baþka örnek. Piyasayý “düzenleyen ve denetleyen” bir Saðlýk Bakanlýðý uygulamasý. Düzenleme ve denetleme iþlevi alabildiðine keyfi elbette. Hekimlere yönelik saldýrýlarla ilgili hiç kaygý duymayan ama kasabanýn pazarý kurulduðu günler “reçete” yazmasý için uzman hekim görevlendirmesi yapabilen bir saðlýk müdürü. Alabildiðine piyasalaþan bir saðlýk ortamýnda,
kamu hastanelerinde günlerce ameliyat olmak için gerekli
ilaç ve týbbi malzemeleri bekleyen insanlarýmýz. Ama özel
hastanelerde bu hizmete “fark” ödeyerek rahatça ulaþabilen
daha þanslýlarý. Düzenleme ve denetleme böyle. Yapýlmaya
çalýþýlan artýk yapýlmaya baþlandý. TBMM’de GSS ve Sosyal
Güvenlik Reformu her an yasalaþmaya hazýr. Büyük, çokuluslu ve çok “iktidar yakýn” saðlýk holding zincirlerine havale edilmeye hazýrlanan bir saðlýk hizmet sunum sistemi. Öte
yandan hastane borçlarý nedeniyle hapsedilen yoksullar. Piyasanýn labirentlerinde saðlýðýný aramaya çalýþan çaresiz
insanlarýmýz. Her yeni günde tedirginlikleri bir kat daha artan saðlýk çalýþanlarý.
Kendilerine GSS ve Sosyal Güvenlik Reformu’nun ne getireceðini; daha doðrusu ne götüreceðini bilen emekçiler 17
Ocak günü Ankara’daydýlar, her ne kadar “büyük” medyada
yer almadýlarsa da fazlaca. Ya da her gün odamýza gelenler.
Saðlýk alanýyla ilgili gerçekleri merak eden kaygýlý vatandaþlar. Ya da her gün hastanelerimizde karþýlaþtýðýmýz, bu
yasalar çýktýktan sonra artýk karþýlaþamayacaðýmýz son paralarýyla dolmuþa binip bizden saðlýklarýný, saðlýk haklarýný
isteyenler.
Aslýnda yaþadýðýmýz o büyük tedirginlik biraz da onlara
karþý görevlerimizi yerine getirememe olasýlýðýnýn yarattýðý
tedirginlik deðil mi? Ya son günlerde yaþadýklarýmýz… Örgütlenme, ekmeðini insanca kazanma özgürlükleri nerede?
Ýstanbul da bir patlama ve ölen 20 insan. Çoðu kayýt dýþý
çalýþtýrýlan, kölece sömürülen yoksullar. Bunlar bizim insanlarýmýz. Ya da Tuzla’da tersanelerde habire ölenler.
13’üncüsü geçenlerde öldü, taþeronun taþeronu þirketler adýna çalýþýrken. Ya bizimle yan yana hastanelerimizde çalýþan taþeron iþçiler. Kaç tanesi mesela hepatit den öldü? Öldüklerini biliyoruz ama sayýlarýný bilmiyoruz. Sendikalý olur olmaz iþten atýldýklarýný biliyoruz bir de.
Biliyorsunuz, Kamu Hastaneleri Birlikleri Yasasý hekimlerin de taþeron olarak çalýþmalarýnýn önünü açacak. Bu yasa
tasarýsý da yasalaþmaya hazýr. Ama bizler þimdiden ölmeye,
yaralanmaya baþladýk bile. Sadece iþimizi yaptýðýmýz için.
Öte yandan “saðlýk hakký”, “eðitim hakký”, “örgütlenme hakký”, “düþünce ve ifade özgürlüðü” tartýþýlmadan, bu özgürlük sorunlarý yokmuþ gibi, “türban” tartýþmalarý. Böyle bir
ortamda “türban” bir özgürlük sorunudur söylevleri ne kadar samimi geliyor size?
Evet, tedirginiz, ama umutsuz deðiliz. Tribünler tenhalaþýp sahalar kalabalýklaþtýkça umudumuz artacak. Yanýnýzdaki, onun yanýndaki, öte yandaki… Tribünler boþalýyor görüyorsunuz. Bu sahada hepimize yer var. Bizim emeðimiz,
bizim vicdanýmýz, bizim hayatýmýz. Çünkü bu saha bizim.
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Geçtiðimiz günlerde, Ankara Tabip Odasý (ATO) Genel Baþkaný Önder Okay ve
Genel Sekreteri Ercan Yavuz, Ankara Ýl Saðlýk Müdürlüðü görevine getirilen
Dr. Mustafa Aksoy’u makamýnda ziyaret ederek, hekimlerin ve saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýna iliþkin görüþ alýþveriþinde bulundu.
Mustafa Aksoy’un ATO’ya
üye olduðu bu görüþmenin
diyaloglarý ise bir hayli dikkat çekiciydi.
ATO, su kesintileri sürecinde ve ishal vakalarý konusunda Ýl Saðlýk Müdürlüðü’nden istenen verileri temin edememiþti. Görüþmede
öncelikle bu sýkýntý dile getirildi. Ancak Mustafa Aksoy bu konuda, verilerin analizinin akademisyenlere
bizzat verilmesini tercih ettiklerini söyledi ve ATO’ya
kendi faaliyetleri ile bu verilere de ulaþmasý önerisinde bulundu.

ATO’dan diyalog
önerisi

Aksoy’un þikayeti ise yarý
zamanlý çalýþan hekimlere
yönelik ATO’dan talep ettikleri bilgilerin iletilmesi noktasýnda bir gecikme yaþanmasý oldu. Aksoy, “perfor-

mansa dayalý” ödeme sisteminde, bazen hekimlerin
yarý zamanlý çalýþtýklarýný
kurumlarýna bildirmediklerini ve bu konuda çeþitli ihbar mektuplarý aldýklarýný
söyledi.
ATO ise bir hekime iliþkin
soruþturma baþlatýldýðýnda
kendilerinin de bilgilendirilmesi gerektiðini vurguladý.
Çünkü; ATO bir hekimin
gerçek durumuna iliþkin veri toplayabilir, böylece gerçek durumla ihbar edilen olgunun birbiri ile örtüþüp örtüþmediði anlaþýlýr. Herhangi bir hekim hakkýnda gereksiz bir idari soruþturmanýn önüne de böylelikle geçilebilir.

Hekime yönelik
þiddetin önüne
geçilmeli

Aksoy’un yanýtýný merak
ettiði diðer bir soru ise hastasýna kötü davranan hekimlere iliþkin olarak ATO’nun bir yaptýrýmý olup
olmadýðýydý. ATO yöneticileri, Aksoy’a hekimlerin seçili
organý olarak ATO’nun aslýnda Saðlýk Bakanlýðý’nýn
veya herhangi bir kurumun
sahip olmadýðý meslekten
men etme dahil pek çok yetkiye sahip olduðunu hatýrlattý. Hastasýna kötü davranan hekim olgularýnýn zannedildiði kadar fazla olmadýðýný söyleyen ATO yöneticileri,
184 SABÝM gibi hastayý
hekimi þikayet etmeye yönlendiren mekanizmalarýn
bazen çok uygun kullanýlamadýðýný söyledi. ATO yöneticileri Aksoy’dan öncelikle
son günlerde sýk sýk yaþanan hastalardan ve hasta
yakýnlarýndan hekimlere ve
saðlýk çalýþanlarýna yönelik
vahim boyutlardaki saldýrýlarýn gerçekleþmesine yol açan ortamlarýn bir an önce
düzeltilmesi talebinde bulundu.

ATO yöneticileri bu konuda Aksoy’a þunlarý söyledi:
“Hastanelerdeki yoðunluk
baþarý ile iþletilemeyen sevk
sisteminden kaynaklanýyor.
Hastanelerde hekimleri ve
saðlýk çalýþanlarýný saldýrýlardan kor umaya yönelik
tedbirler de alýnmýyor. Ayrýca çeþitli kýþkýrtýcý söylemlerin yetkililerce de kullanýlmasý þiddet ortamýna zemin hazýrlayan bir baþka
faktör.”

Aksoy geçici
görevlendirmeleri
savundu

Görüþmede Ankara’da sýk
sýk yaþanan geçici görevlendirmeler konusu da gündeme geldi. ATO yöneticileri
Aksoy’a geçici görevlendirmelerin saðlýk hizmetlerindeki sürekliliðe ve ekip çalýþmasýna hizmet eden bir
uygulama olmadýðý fikrinde
olduklarýný iletti. Aksoy’a özellikle birer haftalýk geçici
görevlendir meler ya da
“haftanýn bir günü ve her
hafta” türü görevlendirmelerin hukuki bir temeli olmadýðý hatýrlatýldý.
Mustafa Aksoy ise bu tür
geçici görevlendirmeleri savundu ve acil hizmetlerin
yürütülebilmesi ya da Bütçe
Uygulama Talimatlarý’nda
bazý reçeteleri sadece uzman hekimlerin yazabilmesi
gibi nedenlerle bu uygulamayý yaptýklarýný söyledi.

“Pazar” nerde, hekim
orda

Aksoy, bazý ilçelerden ilçe
idarecilerinin, o ilçenin “pazarýnýn kurulduðu” günler
“reçetelerini yazdýrmak” üzere bir “uzman hekim” talep ettiklerini, kendilerinin
de halkýn bu talebini karþýlamaya çalýþtýklarýný söyledi. ATO yöneticileri ise bu
tür geçici görevlendirmeler
yerine baþka yöntemlerin
bulunmasý gerektiðini Aksoy’a iletti.

Hastane salonlarýný
temizlik görevlileri
kullanýyor

ATO’nun hastanelerde
yapmak istediði toplantýlar
ise hastane baþhekimliklerince engelleniyordu. ATO
yöneticileri Aksoy’dan bu
konuda gerekenin yapýlmasýný talep etti.
Aksoy’un bu konudaki savunmasý ise ilginç oldu. Aksoy, hastanelerde eðitim faaliyetleri dolayýsý ile salonlarýn dolu olduðunu, salonlarda “temizlik görevlileri”
eðitimleri de dahil olmak üzere pek çok toplantý organizasyonu olduðunu bu nedenle salonlarýn tahsis edilemediðini belirtti. ATO’dan
faaliyetlerini mesai saatleri
dýþýna kaydýrmasýný isteyen
Aksoy, toplantýlarýn da ATO’da yapýlmasý önerisinde
bulundu.
Bunun üzerine ATO yöneticileri Aksoy’a tabip odalarýnýn faaliyetlerini kolaylaþtýrmak konusunda kanuni
bir yükümlülük olduðu hatýrlatýldý.
ATO’nun Aksoy’a ilettiði
bu konudaki düþüncesi ise
þu: Saðlýk alanýna iliþkin
güncel sorunlar, ATO üyeleri
tarafýndan da tartýþýlabilmeli. Böyle bir faaliyet de
saðlýk hizmeti mesaisi içinde deðerlendirilmeli ve hastane ve birim toplantýlarý
hekimlerin hizmet verdiði
yerlerde organize edilmeli.

Aksoy ATO’ya
üye oldu

ATO yöneticilerinin sorunlarýn çözümü için Ankara Ýl
Saðlýk Müdürlüðü ile ATO’nun diyalog halinde olmasý ve Ýl Saðlýk Müdürlüðü’nün de bu konuda gereken çabayý göstermesi temennisinde bulunduðu görüþmenin ardýndan Mustafa
Aksoy Ankara Tabip Odasýna’na üye oldu.

Bomba, barýþa ve kardeþliðe
Hekim Postasý
Diyarbakýr’da 3 Ocak
2008 tarihinde servis otobüsünün askeri personeli lojmana götürüþü sýrasýnda
yol kenarýnda park halinde
bulunan araca yerleþtirilen
patlayýcýnýn infilak etmesi

sonucu 7 kiþi hayatýný kaybetti, aralarýnda askeri personel ve öðrencilerin de bulunduðu toplam 68 kiþi yaralandý.
Diyarbakýr Yeniþehir semtinde meydana gelen patlamadan dolayý çevredeki bina ve araçlarda da maddi
hasar meydana geldi.
Diyarbakýr’ýn yaný sýra
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güncel
Asistan hekimler rotasyona tepkili

Kuþ gribi geri
döndü
Zonguldak’ýn Çaycuma ilçesine
baðlý Saz köyünde kuþ gribi virüsü
belirlendi. Köyün karantinaya alýnmasýnýn ardýndan kanatlý kümes hayvanlarýnýn da itlaf çalýþmalarýna baþlandý. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý’ndan yapýlan açýklamada, Bakanlýk ekiplerince
þüpheli köy tavuklarý üzerinde yapýlan analizlerde kuþ gribi virüsünün tespit edildiði belirtildi. Açýklamada, Saz köyü ve çevresinde
gerekli tüm önlemlerin alýndýðý
kaydedildi.

TUS tarihleri
belli oldu

Asistan hekimler 26 Ocak’ta Numune Hastanesi önünde yaptýklarý basýn açýklamasýnda, en kýsa zamanda týpta uzmanlýk
tüzüðünün çýkarýlmasýný, her branþa uygun çekirdek müfredatýn belirlenip rotasyon çizelgesinin düzenlenmesini ve
bu genelgenin Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan geri çekilmesini istediler.
Asistan Hekimler Eþgüdüm Kurulu
Yeni yýlýn ilk günlerinde Saðlýk Bakanlýðý her
zamanki gibi hiçbir alt yapý hazýrlýðý yapmadan
ve alýþýldýðý üzere TTB’nin fikrini almaya ihtiyaç duymadan asistan hekimlerin klinikler arasý rotasyonuna iliþkin bir genelgeyi yürürlüðe koymak için kollarý sývadý. Saðlýk Bakanlýðý’nýn asistan hekimlerin eðitiminin iyileþtirilmesi için düzenlediðini iddia ettiði genelge, aslýnda eðitim adý altýnda ayný iþi yapmakta olan
klinikler arasýnda rotasyonu yani esnek çalýþma koþullarýný asistan hekimlere dayatmaya
çalýþýyor. Asistan hekimler bu son genelgenin
uygulanmasýyla diðer þefliklere gönderilecek
olmalarýnýn eðitimlerine herhangi bir katký
saðlamayacaðý kanaatindeler.
Gerçekten de yeni genelgeyi performansa dayalý döner sermaye uygulamasý, 80 saati aþan
fazla mesainin ücretlendirilmemesi, eðitime
yönelik deðil hizmet üretmeye yönelik çalýþma
düzenlemeleri ile beraber deðerlendirmek gerekiyor. Standardize edilmemiþ, içeriði belirlenmemiþ ve henüz tüzüðü çýkmamýþ bir uzmanlýk eðitimi söz konusu iken; klinikler arasý
rotasyon uygulamasý özellikle cerrahi branþlarda eðitime aðýr bir darbe vuracak gibi gözüküyor. Sürekli rotasyona dayalý eðitim siste-

Asistan Hekimler Eþgüdüm
Kurulu (AHEK), standardize edilmemiþ,
içeriði belirlenmemiþ ve henüz tüzüðü
çýkmamýþ bir uzmanlýk eðitimi söz
konusu iken klinikler arasý rotasyon
uygulamasýna karþý çýkýyor.
Esnek çalýþma koþullarý altýnda
adeta birer köle gibi
çalýþtýrýlmakta olan asistan
hekimler, Saðlýkta Dönüþüm
Projesi’nin parçasý olan rotasyon
genelgesinin Saðlýk Bakanlýðý’nýn
hekim haklarýna yönelik
saldýrýlarýndan bir diðeri
olduðu görüþünde…

minde hekimin çalýþtýðý kliniðe olan aidiyetinin
bozulacaðý ve zaten yeterince yüksek olmayan
iþ tatmininin daha da azalacaðý, dolayýsýyla veriminin düþeceði de açýktýr. Bu genelgeyi apar
topar uygulamaya kalkýþmadan önce her branþ
için o branþýn ihtiyaçlarýný karþýlayacak bir rotasyon çizelgesinin hazýrlanmasý þarttýr. Bunun

da üç temel unsuru eðitimde standardizasyon,
kliniklerde akreditasyon ve asistan karnelerinin oluþturulmasýdýr.
Esnek çalýþma modeli; iþin süresi, zamanlamasý, yeri ve kapsamýnýn iþveren tarafýndan en
fazla kar, en az ücret, en fazla çalýþtýrma, en
kötü çalýþma koþullarý ve çalýþanlar arasý en az
iletiþim hedeflenerek belirlendiði kuralsýz çalýþma modelidir. Bu modelde amaç saðlýðý bir
hak olmaktan çýkarýp alýnýr satýlýr bir mal ve
saðlýk çalýþanýný iþ güvencesiz sözleþmeli personel haline getirmektir. Esnek çalýþma koþullarý altýnda adeta birer köle gibi çalýþtýrýlmakta
olan asistan hekimler, saðlýkta dönüþüm projesinin bir parçasý olan bu genelgenin Saðlýk Bakanlýðý’nýn hekim haklarýna yönelik saldýrýlarýndan bir diðeri olduðunu düþünüyor ve Saðlýk Bakanlýðý’na “artýk yeter” diyor.
Asistan hekimler, hizmet yükünün altýnda ezilmedikleri, eðitim/hizmet dengesinin gözetildiði, standart birer çekirdek müfredat doðrultusunda, tüzükle belirlenmiþ rotasyon çizelgelerine uygun þekilde, kar amacý gütmeyen, halk
saðlýðýný ve halkýn saðlýk hakkýný önemseyen
kurumlarda, demokratik çalýþma ilkeleri doðrultusunda, akredite edilmiþ eðitim hastanelerinde, eðitici eðitimi almýþ ve atamayla deðil
sýnavla yerleþtirilmiþ eðiticilerden eðitim almak istiyor.

‘Ýlaç tebliði’ yüzünden hekime saldýrýldý
Saðlýk Uygulama Tebliði hastalarýn
yaný sýra hekimi de maðdur ediyor.
Ankara Atatürk Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi’nde, bir hasta için
gerekli týbbi malzemenin uygulamadan
kaynaklý sorunlarýn yol açtýðý
gecikme nedeniyle temin edilememesi
üzerine, hastanede görevli bir
asistan hekim hasta yakýnlarýnýn
saldýrýsýna uðradý.

yaþandý. Bir hasta için gerekli týbbi malzemenin, uygulamadan kaynaklý sorunlarýn yol açtýðý gecikme nedeniyle temin edilememesi üzerine, hastanede görevli bir asistan hekim hasta
yakýnlarýnýn saldýrýsýna uðradý.
Ankara Tabip Odasý (ATO) Baþkaný Önder Okay hekime yönelik saldýrýlarýn saðlýk sisteminde yaþanan aksaklýklardan kaynaklandýðýný
belirtti. Okay, yaptýðý açýklamada saldýrýlarý kýnayarak, hekimi de hastayý da maðdur eden
saðlýk politikalarýndan bir an önce vazgeçilmesi çaðrýsýnda bulundu.
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Hekimlere güvenlik görevlileri de
saldýrdý

Yatan hastalar için gerekli ilaç ve týbbi malzemelerin, hastalar tarafýndan deðil, hastaneler tarafýndan temin edilmesini öngören Saðlýk
Uygulama Tebliði hastalarýn yaný sýra hekimi
de maðdur ediyor. Bunun bir örneði ise Ankara Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde

Öte yandan Atatürk Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’nin güvenlik görevlilerinin hekimlere yönelik saldýrýlarý da sürüyor.
Geçtiðimiz yýl, Ankara Tabip Odasý (ATO)
temsilcilerinin saðlýk alanýnda yaþanan olumsuzluklara karþý yürüttüðü “Beyaz Eylemler”
kapsamýnda, Ankara Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde gerçekleþtirdikleri faaliyet-

ler özel güvenlik görevlilerinin engelleri ile
karþýlaþmýþtý. Güvenlik görevlileri hastane yönetiminin yönlendirmesiyle hekimlere saldýrmýþtý.
O günden beri özel güvenlik görevlilerinin
hastane içindeki keyfi tutumlarý ise deðiþmedi.
Geçen hafta ayný hastanede otopark yüzünden
çýkan tartýþmada güvenlik görevlileri yine hekimlere saldýrdý. Hastanede çalýþan hekimlerin
güvenlik görevlilerinin alýþkanlýk haline getirdikleri keyfi tutumdan son derece rahatsýz olduklarý belirtiliyor. Bu olayý ATO yönetimi de
þiddetle kýnayarak sürecin takipçisi olacaklarýný belirtti.
Hekimlere ve saðlýk çalýþanlarýna yönelik saldýrýlardaki bu derece artýþýn tesadüflere baðlanamayacaðýný belirten ATO yönetimi, saldýrýlara uðrayan meslektaþlarý için gereken her türlü
hukuki ve idari giriþimi yapacaklarýný bildirerek, hekimlerin son derece tepkili olduklarý bu
konuda yetkilileri ve kamuoyunu uyarmaya
yönelik eylem hazýrlýklarý içinde olduklarýný
söylediler.

ÖSYM, bu yýl yapacaðý sýnavlarýn tarihlerini belirledi. Týpta Uzmanlýk Eðitimi Sýnavý 12-13 Nisan, Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ
Sýnavý ise 13-14 Eylül’de gerçekleþtirilecek.
Her yýl geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Týp Bilimleri Yarýþmasý ise 2 Mart Pazar günü yapýlacak. Týpta Uzmanlýk Sýnavý’na
hazýrlýk niteliði taþýyan yarýþmanýn bu yýl 26’ýncýsý yapýlýyor. Her
yýl düzenlenen yarýþmaya asistanlar, pratisyen hekimler ve týp öðrencileri ücretsiz olarak katýlabiliyor.
Yarýþmaya Baþvuru: http://yarisma.turkiyeklinikleri.com

Saðlýk
merkezlerinde
personel sayýsý
belirlendi
Saðlýk Bakanlýðý Taþra Teþkilatý
Yatak ve Kadro Standartlarý Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik, 1 Ocak 2008
tarihinden geçerli olmak üzere
Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Yönetmelik eklerindeki cetvellerden ‘’Yataksýz Tedavi
Kurumlarý Bölümü’’ne ‘’Toplum
Saðlýðý Merkezleri’’ cetveli eklendi. Cetvelde, toplum saðlýk merkezlerinde görev yapacak personelin görevleri ve sayýsý yer aldý. ‘’Eðitim Hastaneleri’’ ile ‘’Yataklý Tedavi Kurumlarýnýn’’ personel sayýsýný belirleyen cetvellerde de deðiþiklik yapýldý.

Saðlýkta
‘Tele-Týp’
dönemi
Saðlýk Bakanlýðý, “Tele-Týp” projesini hayata geçirdi. Tele-Týp sistemi acil vakalarda teþhis ve tedavi süresini kýsaltýrken, uzmanlar
arasýnda da fikir alýþveriþine katký
saðlýyor. Bakanlýk bu amaçla merkez binada ana server oluþtururken, Ankara’da ‘alýcý’ 5 eðitim ve
araþtýrma hastanesi ile bazý illerde de ‘gönderici’ hastaneler belirlenerek sisteme dahil edildi.
Böylece “TeleTýp” ile sisteme dahil olan hastaneler arasýnda MR
ve tomografi görüntüleri paylaþýmý baþladý. Projede radyoloji uzmanýnýn yetersiz olduðu özellikle
Doðu ve Güneydoðu’daki illerde
çekilen MR ve tomografi görüntüleri, ana server üzerinden Ankara’da belirlenen 5 alýcý hastaneye
gönderiliyor.
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Hekimler þiddet maðduru
Hekime ve saðlýk çalýþanlarýna yönelik yaþanan þiddet olaylarýnda son günlerde ciddi
bir artýþ yaþanýyor. Hastalar saðlýk hizmetine ulaþmada sorunlar yaþayýnca karþýlarýnda
ilk muhatap olarak gördükleri hekimlere sözlü veya fiziksel saldýrýda bulunuyor.
Hekim Postasý
AKP hükümetinin son 5 yýldýr uygulamakta olduðu Saðlýkta Dönüþüm
Programý, hekim ile hastayý karþý karþýya getiriyor. Hastalarýn saðlýk hizmetine ulaþýmýnda yaþadýðý sorunlar onlarý karþýlarýnda ilk muhatap olarak
gördükleri hekimlere sözlü veya fiziksel saldýrýda bulunabilmeye kadar itiyor.
Hekime ve saðlýk çalýþanlarýna yönelik yaþanan þiddet olaylarýnda son
günlerde ciddi bir artýþ yaþanýyor.
Ýstanbul’da, Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 3. Dahiliye Klinik
Þefi Doç.Dr. Necati Yenice, 27 Aralýk’ta
hastanede uðradýðý silahlý saldýrý sonucu aðýr yaralandý.
Yenice’ye saldýrmasýnýn ardýndan intihar eden Tayfun Erenkalkan’ýn kolon
kanseri nedeniyle tedavi gören eþi Sebahat Erenkalkan’ý bir süre önce kaybettiði ve bu ölümden dolayý da Dr. Yenice’yi sorumlu tuttuðu öðrenildi.

Bir kurþun da Giresun’dan
geldi

Yenice’nin saldýrýya uðramasýnýn ardýndan çok geçmedi, hekime yönelik
þiddet haberlerinden biri de Giresun’dan geldi. Giresun Göðüs Hastalýklarý Hastanesi’nde çalýþan Dr. Ali Menekþe, bir hastanýn silahlý saldýrýsýna
uðramasý sonucu aðýr yaralandý. Giresun’da Göðüs Hastalýklarý Hastanesi’nde yatarak tedavi gören M.Y., Menekþe’yi baþýndan ve göðsünden tabancayla vurduktan sonra intihar etti.
Aðýr yaralý Dr. Ali Menekþe, ambulans uçakla Ýstanbul Dr. Lütfi Kýrdar
Kartal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi.

Bursa’da hekime yumruk

Saldýrýlar bu iki üzücü olayla kalmadý. Bursa’da Turgay Erdoðmuþ adlý kiþi yüksek ateþ nedeniyle polikliniðe
getirdiði 11 aylýk oðlunu ambulansla
hastaneye göndermek istemediðini iddia ettiði doktoru dövdü. Olay, Turgay
Erdoðmuþ, ateþi yükselen 11 aylýk oð-

lunu Þevket Yýlmaz Semt Polikliniði’ne
getirmesi sonucu yaþandý. Poliklinikte
görevli olan doktor Ali Rýza Ýlbaþý, ateþ
düþürücü iðne vurduðu bebeði, bir süre müþahade altýnda tuttuktan sonra,
taburcu etti. Erdoðmuþ’un oðlunun
ambulans ile devlet hastanesine sevk
edilmesini istemesi üzerine, Ýlbaþ, ambulanslarý ancak acil hastalar için kullandýklarýný söyledi. Poliklinikten ayrýlmayýp, bu kez hemþirelerle tartýþan
Turgay Erdoðmuþ, kendisini uyaran
Doktor Ali Rýza Ýlbaþý’ya kafa atýp,
yumrukladý.

Kadýn doktora saldýrý

Konya Dr. Faruk Sükan Doðum ve
Çocuk Hastanesi’nde yaþanan iki ayrý
olayda da bir doktor ve hemþire ile
hizmetli, hasta yakýnlarýnýn saldýrýsýna
uðradý. Çocuk hastanýn annesi tarafýndan yumruklanan Dr. Ayþe Fahriye
Genç’in gözünde iç kanama olduðu belirlendi.
Acil Servis’te görevli nöbetçi çocuk
doktoru Ayþe Fahriye Genç, bir hastayý
muayene ederken, ambulansla bir baþka hasta getirildi. Muayeneye ara verip gelen hastayý kontrol eden Dr.
Genç, babasý Mustafa Yaman ile annesi
Ayþe Yaman’a çocuklarýnýn ciddi bir
rahatsýzlýðý olmadýðýný belirterek, diðer hastanýn muayenesi bittikten son-

ra gelip bakacaðýný söyledi. Buna itiraz
eden Ayþe Yaman yumr ukla Dr.
GenÇ’in gözünü morarttý.
Diðer olayda ise Kadýn Doðum Servisi’nde görevli hemþire Gülsüm Soyhan
ile hizmetli Ali Uður Kimi, eþi doðum
yapan Gökhan Kar’ýn (25) servisten çýkýp, bekleme odasýnda beklemesini istedi. Kar’ýn itirazý üzerine çýkan tartýþmada, Gökhan Kar hemþire ve hastabakýcýya saldýrdý.

Ýzmir’de doktora silahla tehdit

Ýzmir’de, Dokuz Eylül Üniversitesi
(DEÜ) Týp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören bir hasta yakýný ise iþadamýnýn, tartýþtýðý doktoru silahla tehdit
etti.
DEÜ Týp Fakültesi Hastanesi Farmakoloji Ana Bilim Dalý’nda görevli Dr.
Emre Tahberer, tedavi için gelen B.K.
adlý hastaya ‘bilgilendirme onay formu’nu imzalatmak istedi. B.K., imzalanmasý gereken formu imzalamayýnca, Dr. Tahberer, formu B.K.’nýn yanýnda bulunan aðabeyi Ý.H.K.’ya imzalatmak istedi. Bu sýrada formun imzalanmasýyla ilgili ikili arasýnda tartýþma
çýktý. Hasta yakýný Ý.H.K. doktora saldýrarak yumrukladý ve doktorun da
kendini savunmak için karþýlýk vermesi üzerine belindeki silahý çýkarýp doktorun kafasýna dayadý.

Hekimler artan þiddete tepkili…

Beyaz önlüklerde
siyah kurdele
Yurt genelinde yapýlan eylemlerde hekimler,
toplumsal duyarlýlýk yaratmak amacýyla
önlüklerine “siyah kurdeleler” takarak,
mesleklerini uygularken karþýlaþtýklarý
þiddete karþý seslerini duyurmaya çalýþýyor.
Hekimler ve saðlýk çalýþanlarý son günlerde giderek
artan þiddet olaylarýna yaptýklarý basýn açýklamalarý
ve eylemlerle tepki gösteriyor. Yurt genelinde yapýlan eylemlerde hekimler, toplumsal duyarlýlýk yaratmak amacýyla önlüklerine “siyah kurdeleler” takarak, mesleklerini uygularken karþýlaþtýklarý þiddete
karþý seslerini duyurmaya çalýþýyor.
Ankara Tabip Odasý (ATO) tarafýndan yapýlan eylemlerde de kamuoyu ve yetkililer artan þiddet olaylarý konusunda düþünmeye ve duyarlý olmaya davet
edildi.
ATO Yönetim Kurulu üyeleri ve saðlýk çalýþanlarý,
Saðlýk Bakanlýðý Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi bahçesinde toplanarak, hekimlere yapýlan saldýrýlarý kýnadý.
ATO Baþkaný Önder Okay, burada yaptýðý açýklamada, son günlerde hasta yakýnlarý tarafýndan hekimlere yönelik yapýlan saldýrýlarýn tekil eylemler olmadýðýný belirterek, her gün onlarca hekimin fiziksel ve
silahlý saldýrýlara maruz kaldýðýný söyledi.
Kamu görevlileri arasýnda en çok saldýrýya uðrayanlarýn hekimler olduðunu dile getiren Okay, “Bunlar tesadüf deðil. Saðlýk sisteminin hasta ile hekimi
karþý karþýya getirmesinden kaynaklanýyor. Yetkililerden, bu konuya iliþkin bir açýklama gelmediði gibi, kýþkýrtýcý açýklamalar yapýlýyor” dedi.

Saðlýk sisteminde can pazarý

Hekimler olarak mesleklerini uygularken karþýlaþtýklarý þiddete karþý seslerini duyurmak amacýyla
önlüklerinin üzerine ‘’siyah kurdele’’ taktýklarýný belirten ATO Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Atalay da
kamuoyunu ve yetkilileri artan þiddet olaylarý konusunda düþünmeye ve duyarlý olmaya davet etti.
Atalay, Türkiye’de saðlýk konusunda birçok problem olduðunu belirterek, þunlarý söyledi: “Türkiye’de saðlýk ortamý Bakanlýðýn uyguladýðý politikalar
sonucunda can pazarýna dönüþmektedir. Bu durumun sorumlusu hekimler deðil, bu politikalarý ülkemize dayatanlardýr.”

TTB eylem hazýrlýðýnda

Öte yandan, Türk Tabipleri Birliði (TTB), artan þiddet olaylarýný protesto etmek ve bunun saðlýk çalýþanlarý üzerinde yarattýðý baský ve endiþeye dikkat
çekmek amacýyla Türkiye çapýnda, geniþ bir etkinlik
düzenlemeyi planlýyor.
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Hastanelerdeki ‘ilaç krizi’ hekimi de hastayý da maðdur ediyor

Maðduriyetin bedeli saðlýk!
Hekim Postasý
Yatan hastalar için gerekli ilaç
ve týbbi malzemelerin, hastalar tarafýndan deðil, hastaneler tarafýndan temin edilmesini öngören ve 1
Ocak’ta yürürlüðe giren Saðlýk Uygulama Tebliði’nin sonuçlarý aðýr
oldu. Özellikle üniversite hastaneleri ilaç ve malzeme saðlayamadýðý
için, ortopedi, beyin, kalp gibi bazý
hayati ameliyatlar yapýlamaz hale
geldi.
Bu krizin nedeni ise yatan hastalarýn ilaçlarýnýn ve týbbi malzemelerinin hastaneler tarafýndan karþýlanmasýný öngören Saðlýk Uygulama Tebliði’nin mevcut fiziki ve
mali alt yapý eksikliklerinin dikkate alýnmaksýzýn yürürlüðe girmesi…
Ankara Tabip Odasý (ATO) Baþkaný Önder Okay, ‘’Yatarak Tedavi
Gören Hastalara Kullanýlacak Týbbi Malzemelerin ve Ýlacýn Hastaneler Tarafýndan Karþýlanmasýna
Dair Teblið’’i, amaç itibarýyla doðru bulduklarýný ancak, tebliðin
mevcut fiziki ve mali alt yapý eksiklikleri dikkate alýnmaksýzýn yürürlüðe girmesinin ciddi sorunlar
doðurduðunu söyledi.
ATO’da düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Okay, hastalarýn yattýklarý sürede malzeme ve ilaçlarýnýn hastanece temin edilmesinin, ellerinde birtakým reçetelerle kapý kapý dolaþmalarýnýn önlenmesinin ve ‘’simsarlarýn’’ hastanelerden nemalanmasýnýn engellenmesinin, kendilerinin de desteklediði amaçlar olduðunu belirten Okay, “Söz konusu tebliðin bugün için amaçlarýna ulaþmasýnýn mev-

Ankara Tabip Odasý Baþkaný Önder Okay, yatan hastalarýn
ilaçlarýnýn ve týbbi malzemelerinin hastaneler tarafýndan
karþýlanmasýný öngören Saðlýk Uygulama Tebliði’nin mevcut
fiziki ve mali alt yapý eksiklikleri dikkate alýnmaksýzýn
yürürlüðe girmesinin ciddi sorunlar doðurduðunu belirtti.
Okay, “Hükümeti saðlýk ortamýnda karmaþa ve kargaþaya yol
açan uygulamalardan bir an önce vazgeçerek, sorunun
çözümü için tüm taraflarla samimi bir iþ birliðine
davet ediyoruz’’ dedi.

cut saðlýk sistemi içerisinde mümkün görünmemektedir.” dedi.
Hizmet ile finansmanýn birbirinden ayrýlmasýnýn, kaynaklarýn
doðru ve verimli kullanýmýný engelleyeceðini belirten Okay, þöyle
konuþtu:

“Saðlýkta Dönüþüm” adý altýnda
piyasalaþtýrýlan saðlýk sisteminde
hizmet ve finansman birbirinden
tamamen ayrýlýyor, hizmetin finansmaný noktasýnda kaynaklarýn
doðr u ve verimli kullanýmý ise
mümkün deðil. Üstelik hizmeti sunanlarýn finanse edilebilmeleri için gerekli alt yapý geri ödeme kurumlarý tarafýndan bir türlü iþlerliðe kavuþturulmadý.
Hekim ve hasta arasýndaki her

türlü maddi, hastane ve hasta arasýndaki her türlü ticari ve maddi iliþkinin ortadan kaldýrýlmasý gereklidir. Ancak bunu baþarmak, bu
finansman ve hizmet sunumu modeli ile mümkün deðildir. Söz konusu teblið, istenilen sonuçlarý doðurmaktan uzaktýr. Ayrýca, hastalarýn hizmete zamanýnda ve tam
ulaþamamasý gibi bir risk de söz
konusudur. Hükümeti, saðlýk ortamýnda karmaþa ve kargaþaya yol

açan uygulamalardan bir an önce
vazgeçerek, sorunun çözümü için
tüm taraflarla samimi bir iþ birliðine davet ediyoruz.’’

Saðlýkta kervan yolda
düzülmez

Bakanlýðýn her zamanki gibi
“ben yaptým oldu” veya “kervan
yolda düzülür” tavrýnýn kabul edilemeyeceðini dile getiren Okay,
“Maðduriyetin bedeli para deðil
saðlýktýr” dedi.
Okay, bu konudaki çözüm önerilerini ise þöyle açýkladý: ‘’Saðlýk alanýndaki veriler doðru toplanmalý
ve bilimsel anlamda analiz edilmelidir. Ayrýca, bakanlýk ne kadar
týbbi malzeme alacaðý konusunda
hastanelere yol göstermelidir.’’

‘Ameliyatýmý ertelemek
zorunda kaldým’

Tebliðin uygulanmasýndan dolayý maðdur olduðunu belirten ve bu
nedenle basýn toplantýsýna katýlan
kalp hastasý Sema Bezmez ise önümüzdeki günlerde kalp ameliyatý
olmasý gerektiðini ve ameliyatýnda
kullanýlacak malzemenin 8 bin dolar olduðunu söyledi.
Bu malzemeyi þimdiye kadar temin edemediðini anlatan Bezmez,
‘’Þu an kargaþa olduðu için 8 bin
dolarý ne hastane karþýlýyor, ne
medikal firmasý parayý peþin almadan malzeme veriyor, ne de ben
bu parayý verip malzemeleri alabiliyorum. Çünkü aldýðým emekli
maaþý belli. Bu maaþla bu malzemeyi almam olasý deðil. Ameliyatýmý ertelemek durumunda kaldým’’
diye konuþtu.

TTB: Teblið iyi niyetli ama uygulanamaz
TTB Baþkaný Prof. Dr. Gençay
Gürsoy tebliðin iyi niyetli
olmakla birlikte, hastaneleri
bir krizin eþiðine getirdiðini
söyledi.
Hekim Postasý
TTB Baþkaný Prof. Dr. Gençay
Gürsoy, yatan hastalarýn ilaç ve
malzemelerinin hastanelerce karþýlanmasýna iliþkin uygulama tebliðinin son derece iyi niyetli olmakla birlikte, bu þartlar altýnda
uygulanma þansý bulunmadýðýný
söyledi.
Ýstanbul Tabip Odasý’nda 8 Ocak
2008 tarihinde düzenlenen basýn
toplantýsýnda konuþan Gürsoy,
tebliðin yürürlüðe girmesinden bu
yana özellikle üniversite hastanelerinde ameliyatlarýn ertelendiðini
ya da hastalarýn baþka hastanelere
gönderildiðini bildirdi.
Durumun, henüz nasýl çözüleceði konusunun da açýklýða kavuþmadýðýný kaydeden Gürsoy, ‘’Bir
çýkmazýn, bir týkanmanýn, bir krizin eþiðindeyiz. Þu ana kadar bu

hastanelerde ciddi bir eksiklik, bir
ölüm, bir kötüleþme olayý yaþanmadý ama bunun eþiðinde olduðumuza dair endiþelerimiz devam ediyor’’ dedi.
Gürsoy, yatan hastalarýn ilaç ve
malzemelerinin hastanelerce karþýlanmasýný olumlu bir yaklaþým
olarak deðerlendirerek, ‘’Ancak
bunun böyle olmasý iþlerin uygun
þekilde çözüleceði anlamýna da
gelmiyor’’ diye konuþtu.

yanýnda fiyatlarý ilaçlara göre çok
daha yüksek 200-300 malzemenin
de bulunmasý lazým. Özellikle ortopedi, nöroþürürji gibi alanlarda
binlerce YTL’ye varan malzemenin, ilaçlarla birlikte hastanede
bulundur ulmasý bu koþullarda
maddeten mümkün deðil. Dolayýsýyla bu tebliðin niyeti son derece
iyi olmakla birlikte, bu þartlar altýnda uygulama þansý yok.’’

Çözüm önerisi yok

Altyapý hazýr deðil

‘’Hastanelerin, mevcut koþullar
ve bürokratik engeller içinde bu
ihtiyaçlarýn karþýlanamayacaðýný
daha önce ilgili bakanlýk yetkililerine ilettiðini’’ anlatan Gürsoy,
hastanelerde hala bu ihtiyaçlarý
karþýlayabilecek mekanizmanýn
kurulamadýðýný belirtti.
Buna engel olarak ihale bürokrasisi, ekonomik zorluklar ve birikmiþ alacaklarýn ödenmemesini
gösteren Gürsoy, þunlarý kaydetti:
‘’Türkiye’de piyasada 7 bin civarý ilaç mevcut ve bunlardan en az
500 tanesinin bu kurumlarda mutlaka bulunmasý gerekiyor. Bunun

Teblið nedeniyle hastanelerde ameliyatlar durma noktasýna geldi

Gençay Gürsoy, henüz konuyla
ilgili Sosyal Güvenlik Kur umu’ndan net bir çözüm önerisi
gelmediðini belirterek, ‘’Sistemin
mutlaka gözden geçirilmesi lazým.
Yeni bir ertelemenin de tek baþýna
olayý çözmeyeceði anlaþýlmýþtýr.
Taraflarýn yan yana gelerek bu iþin nasýl çözüleceði konusunda soðukkanlýlýkla, birbirini suçlamadan, kurumlar arasý gerginliðe yol
açmadan meseleyi gözden geçirmeleri lazým’’ dedi.
Gürsoy, geçmiþ borçlar yeteri kadar ödenemediði için üniversitelerin açtýðý ihalelere þirketlerin girmediðini de söyledi.
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Hastanelerden alýnan SSGSS karþýtý mücadele
hazine payý düþürülüyor
stratejisi

Saðlýk Uygulama Tebliði’nin
yarattýðý krizin ardýndan
Maliye Bakaný Kemal Unakýtan,
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný
Faruk Çelik, Saðlýk Bakaný Recep
Akdað ve üniversite rektörleri bir
araya geldi. Toplantýda, üniversite
hastanelerinin kamudan
alacaklarýnýn kýsa bir
süre içerisinde ödenmesi ve
hastanelerden alýnan hazine
payýnýn düþürülmesi kararý çýktý.
Hekim Postasý

Üniversite hastanelerinin, yatan hastalarýn ilaç ve malzemelerinin teminiyle ilgili uygulamadan kaynaklanan sorunlarýnýn
çözümü için Maliye Bakaný Kemal Unakýtan, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný
Faruk Çelik, Saðlýk Bakaný Recep Akdað ve
bu 3 bakanlýðýn yetkilileriyle 7 üniversite
rektörünün bir araya geldi.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Nusret Aras, Ankara Üniversitesi Rektörlüðü’nde gerçekleþtirilen toplantýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada, üniversite hastanelerinin geri ödeme problemlerinin çözümüyle ilgili çok önemli adýmlarýn atýldýðýný belirtti.
Üniversite hastanelerinin kamudan alacaklarýnýn kýsa bir süre içerisinde ödenmesi, yeni fiyatlarýn rasyonel bir þekilde
belirlenmesi ve diðer konularda önemli
kararlar aldýklarýný anlatan Aras, özellikle
üzerinde durduklarý, üniversite hastanelerinden alýnan hazine payýnýn yüzde 15’ten
aþaðýya çekilmesi konusunda Maliye Baka-

ný Kemal Unakýtan’ýn söz verdiðini söyledi. Aras, bu konuda baþlatýlacak çalýþmanýn 2 hafta içerisinde tamamlanmasý konusunda prensip kararý alýndýðýný bildirdi.

Alacaklar tahsil edilecek

Maliye Bakaný Kemal Unakýtan da üniversite rektörleriyle toplantýlarýn devam
edeceðini bildirerek, toplantýda, üniversite
rektörlerinin, sorunlarýný dile getiren 13
maddelik öneri paketi sunduklarýný bu öneriler üzerinde bazý kararlar aldýklarýný
kaydetti. Unakýtan, rektörlerin öncelikle
yüzde 15’lik hazine payýnýn düþürülmesini
talep ettiklerini belirterek, ‘’Biz de bu görüþe katýlýyoruz. Ancak bu ne kadar olacak, bunun çalýþmasýný 15 gün içerisinde
bitireceðiz ve hocalarýmýza ileteceðiz’’ dedi.
Tedavi ücretlerinin yeniden deðerlendirilmesiyle ilgili Çalýþma ve Sosyal Güvenlik, Maliye ve Saðlýk Bakanlýklarý ile üniversite temsilcilerinin yer alacaðý bir komisyon kurulmasýnýn kararlaþtýrýldýðýný
söyleyen Unakýtan, yatan hasta ücretleri
konusunda da detaylý bir araþtýrma yapýldýktan sonra konuyla ilgili karar verileceðini belirtti.
Ýlaç ve malzeme ihalelerinin yapýlmasýnýn önündeki engellerin kaldýrýlacaðýný belirten Unakýtan, ‘’Ýhaleler yapýlacak’’ dedi.
Unakýtan, Saðlýk Bakanlýðý hastaneleriyle
üniversite hastanelerinin döner sermaye
mevzuatlarýnýn paralel hale getirileceðini
de kaydetti.
Maliye Bakaný Kemal Unakýtan, rektörlere, üniversitelerin kamudan tahsil edemedikleri tüm alacaklarýný þubat ayý içinde çýkarýlacak tek maddelik yasayla toptan
ödemeyi de kabul etti.

Ýlaç ve malzemeler doðrudan temin edilecek
Saðlýk Bakanlýðý, ilaç ve malzemelerin doðrudan temin yoluyla
karþýlanmasýna iliþkin bir genelge yayýmladý. Genelgeye göre a
meliyatlarýnda kullanýlan ilaç ve malzemeler ihtiyaç doðduðunda
temin edilecek.
Saðlýk Bakanlýðý, hastaya özgü ve belli
bir kullaným süresi olan özellikle kalp ve
ortopedi ameliyatlarýnda kullanýlan ilaç
ve malzemelerin stoklanmasý yerine, ihtiyaç doðduðunda temin edilebileceðini bildirdi.
Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Orhan Gümrükçüoðlu, ilaç ve malzemelerin doðrudan temin yoluyla karþýlanmasýna iliþkin
bir genelge yayýmladý.
4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu’nda,
‘’Özelliðinden dolayý stoklama imkaný bulunmayan ve acil durumlarda kullanýlacak olan ilaç, týbbi sarf malzemeleriyle
test ve tetkik sarf malzemesi alýmlarý’’
hükmünün yer aldýðý kaydedilen genelgede, bu hükmün daha anlaþýlýr ve uygulanabilir olmasý, uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi ve sýkýntýlarýn ortadan
kaldýrýlmasý amacýyla Saðlýk Bakanlýðý’nca bir deðiþiklik tasarýsý hazýrlanarak
Kamu Ýhale Kurumu’na iletildiði belirtildi.
Kamu Ýhale Kurulunun bu öneriye iliþkin cevabi kararýnda da söz konusu hükmün mevcut halinin gerekçesine dikkat
çekildiði kaydedildi.
Kurul kararýnda, gerekçedeki, ‘’Özellikle
hayati önemi haiz olan ve acil müdahale
gerektiren kalp ve ortopedi ameliyatlarýnda kullanýlan ilaç ve malzemelerin özellikleri, boyutlarý ve nitelikleri, kullanýlacak hastaya göre deðiþtiðinden ya da
belli bir kullaným süresi bulunmasýndan
dolayý bu süre içinde kullanýlmalarý zo-

runlu olduðundan; hem idare yararý
hem de hastalarýn maðdur edilmemesi açýsýndan bu gibi ilaç ve malzemelerin ihale yoluyla önceden temin edilerek stoklanmasý yerine, ihtiyaç duyulduðunda doðrudan temin edilmesi
öngörülmektedir’’ ifadesine iþaret edildiði bildirildi.
Kamu Ýhale Kurulu’nun kararýnda ayrýca, ‘’Buna göre, hastaya özgü olup özelliðinden dolayý stoklama imkaný bulunmayan mal ve malzemelerin Kanun
maddesinin mevcut hali çerçevesinde de
temini mümkün bulunmaktadýr. Dolayýsýyla, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan getirilmek istenilen deðiþiklikle hedeflenen amacýn, mevcut Kanun metniyle de elde edilebilmesi mümkün görülmektedir’’ görüþüne yer verildiði kaydedildi.
Saðlýk Bakanlýðý’nýn genelgesinde, ‘’Kamu Ýhale Kanunu ve Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu ile ilgili tereddütleri giderme ve uygulamayý yönlendirme görevinin, Kamu Ýhale Kurumu’nun görevleri arasýnda olduðu’’ belirtilerek, ilaç ve malzemelerin doðrudan temininde Kamu Ýhale Kurulunun bu kararýnýn dikkate alýnmasý gerektiði bildirildi.
Bu karar doðrultusunda, hastaya özgü olup, özelliðinden dolayý
stoklama imkaný bulunmayan
mal ve malzemelerin, söz konusu yasa hükmünün mevcut
hali çerçevesinde temin edilmesi istendi.

Sýnýfa yönelik en kapsamlý saldýrýlardan biri olan SSGSS’ye karþý mücadele,
düzen içi ve düzen dýþý talepler ekseninde, adalet ve eþitlik ilkelerini öne
çýkararak verilebilir.
Dr. Ýlker Belek
Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý
(SSGSS) yasasý sýnýfa yönelik en kapsamlý saldýrýlardan birisidir.
Bu saldýrýya karþý yürütülecek mücadelenin
stratejisi; düzen içi ve düzen dýþý talepler ekseninde, adalet ve eþitlik ilkelerini öne çýkararak verilebilir.
Düzen içi talepler derken ifade etmeye çalýþtýðým þey gelir daðýlýmýný hiç olmazsa kýsmen düzeltecek vergi reformu gibi mali düzenlemelerdir. Aslýnda kapitalizmin bu yönelimi sosyal devlet denilen dönemde mevcuttu. Biz, þimdi her ne kadar, artýk global ölçekli bir sosyal
devlet açýlýmýnýn yenilenmesinin olanaklý
olmadýðýný söylesek de, sýnýfýn zihninde o dönemin hâlâ varlýðýný koruyan hatýralarýna yönelik hatýrlatmalar yapmak, sistem karþýtý
projemize somutluk kazandýrmak bakýmýndan oldukça iþe yarar bir yaklaþým olacaktýr.
Örneðin ABD’de 2. emperyalist savaþ yýllarýnýn hemen sonrasýnda artan oranlý bir vergi
sistemi vardý. Buna göre zenginler en üst gelir dilimine giren gelirlerinin yüzde 90’ýný
vergi olarak veriyordu. Þimdilerde bu oran
yüzde 35’e indirildi. Yine ABD’de 1940’larda
toplam vergi gelirleri içinde þirketlerin ödediklerinin oraný yüzde 40’a ulaþýyordu. Bu oran da 1960’larda yüzde 26’ya, 1990’larda
yüzde 13’e, 2002’de yüzde 7’ye düþürüldü.
Vergi tabanýný üst gelir gruplarýna oturtan
bir finansman mekanizmasýný toplumsal olarak anlamlandýrmak iki bakýmdan olanaklýdýr:

a) Bu tercih gelir daðýlýmý eþitsizliðini de azaltacak, böylece gelir eþitsizliðinin ortaya
çýkardýðý saðlýk sorunlarýnýn yükünü hafifletmek de mümkün olacaktýr.
b) Ancak böyle bir vergi sistemi sosyal hizmetlerin finansmaný bakýmýndan sürdürülebilir bir seçenektir. Çünkü günümüzde halk
sýnýflarý zaten verebileceklerinin en üst düzeyinde vergi vermektedir.
O nedenle üzerlerine yýkýlabilecek ek finansman yükünün de bir sýnýrý vardýr. Eðer,
baþbakanýn da sýk sýk yinelediði gibi, bu gidiþle sosyal güvenlik sisteminin batmasýný istemiyorsak, yapýlmasý gereken þey, bu kamusal fonun finansmanýnda üst gelir gruplarýnýn
daha çok sorumluluk üstlenmelerini saðlamak olmalýdýr.
Ayrýca artan oranlý vergi sistemini emekçi
sýnýflara anlatmaya çalýþmak, bugün tamamen uyuþmuþ durumdaki eþitlik duyarlýlýðýnýn yaratýlmasý bakýmýndan da iþe yarayacaktýr.

Finansman sorunun çözümü

Þunu açýkça kabul etmeliyiz: Bugünkü haliyle sosyal sektörlerin finansmanýnda ciddi
bir sýkýntý vardýr. Bu sýkýntý daha da artacaktýr. Bunun nedeni örneðin saðlýk hizmetine olan gereksinimin artmasý ve buna karþýlýk gelirin eþitsiz daðýlýmýdýr. Sýkýntýnýn çözümünde yükü burjuvaziye kaydýrmak adaletli, eþitlikçi ve mantýklý olacaktýr.
Oysa bugün tercih edileni tam tersidir. Ayrýntýsýný yinelemeyelim, ancak durum þöyledir: Prim oraný geliri 150-450 YTL olan grupta yüzde 70 ile yüzde 24 oranýna yükselirken,
geliri 3000 YTL’nin üzerinde olan grupta yüzde 12’den aþaðýya doðru inmektedir. Oran,
her 1000 YTL’lik
ek gelir için yüzde 3 oranýnda azalacaktýr.
Bu ters daðýlýmýn siyasal bir tercih olduðunu,
emekçilere anlatmak zorundayýz.
Her ne olursa olsun finansman sorununun
çözümü eninde sonunda sistem dýþýnda yani
sosyalizmdedir. Çünkü ancak sosyalizm süreci yukarýdaki türden sýnýfsal tercihleri tereddütsüz yerine getirebilecektir. Ýþte bu noktada, mevcut sorun, bize geniþ bir siyasal çalýþma olanaðý da sunar.
Eðer emekçi sýnýflar ENKA Holding patronunun, kýzýna doðum gününde Ege denizinden bir adayý hediye etmesini normal karþýlamýyorlarsa sýnýf kini geliþtirmek ve baþka
bir dünya istemek zorundadýrlar. Eðer Türkiye jet sosyetesinin hafta sonralarýnda
giysi almak için Ýtalya ve Fransa’ya turlar
düzenlemesi adaletsizlik ise bunun sorumlusunun bu düzen olduðu kavranmalýdýr. Bütün bu ahlaksýz ve þýmarýk hareketlerle, hükümetin emekçilerden daha
çok katký payý, prim ve vergi talep eden
tercihleri arasýnda doðrudan bir bað vardýr.
Bizim görevimiz bunu anlatmak, bu baðlarý
ortaya çýkaracak siyasallaþtýrýlmýþ bir entelektüel açýlýmý geliþtirmektir.
Ancak siyaset pedagojik bir süreç deðildir.
Haklarýn savunulmasý ve deðiþik bir dünyanýn istenmesi doðrultusunda örgütlenilmezse
kayda deðer bir ilerlemenin saðlanamayacaðý
da açýktýr. O halde bizim mücadelemiz emekçi sýnýflarý anlamaya, bir araya gelmeye ve
sorgulamaya çaðýran, öncülük eden
sarsýcý bir tarz ve içeriðe de sahip
olmalýdýr.
Marx’ýn Alman Ýdeolojisi’nin
son bölümünde yazdýðý gibi:
“Tek tek bireyler, ancak baþka bir sýnýfa karþý ortak bir
mücadele yürütmek zorunda oldukça bir sýnýf meydana getirirler.”
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haklarýmýzý biliyor muyuz?
Soruþturmalara maruz kalan
hekimler ne yapmalý?
Ýdari makamlarýn çoðu zaman
sergilediði keyfi tutum ve
davranýþlar, soruþturmalara
maruz kalan kamuda çalýþan
hekimlerin haksýz ve yersiz ceza
tesisleri ile maðduriyetlerine yol
açýyor. Bu nedenle “Hekim
Postasý”nýn “Haklarýmýzý biliyor
muyuz?” adlý bölümde,
bu konuyu ele almayý ve
kamuda çalýþan hekimlerimizi
aydýnlatmayý istedik.

ATO Hukuk Komisyonu
Kamuda çalýþan hekimlerimizin
meslek yaþamlarýnda karþýlaþtýðý
sorunlardan biri de, haklarýnda açýlan disiplin soruþturmalarý ve
verilen cezalardýr. Ýdari makamlarýn bu konuda çoðu zaman sergilediði keyfi tutum ve davranýþlar,
böylesi soruþturmalara maruz kalan kamuda çalýþan hekimlerin öncelikle savunma haklarýnýn ihlaline, sonrasýnda da haksýz ve yersiz
ceza tesisleri ile maðduriyetlerine
sýklýkla yol açmaktadýr.
Bu nedenle “Hekim Postasý”nýn
“Haklarýmýzý biliyor muyuz?” adlý
bölümde, bu konuyu ele almayý ve
kamuda çalýþan hekimlerimizi aydýnlatmayý istedik.
Kamuda disiplin soruþturmalarý
ve cezalarý, asýl olarak 657 Sayýlý
Devlet Memurlarý Yasasý’nýn “Hizmet Þartlarý ve Þekilleri” baþlýklý
dördüncü kýsmýnda, “disiplin” baþlýklý yedinci bölümünde; 124 ila
136’ncý maddeler arasýnda düzenlenmektedir. Yasaya ve öðretiye
göre disiplin cezasý; “Kamu hizmetlerinin gereði gibi yürütülmesini saðlamak amacý ile kanunlarýn, tüzüklerin ve yönetmeliklerin
devlet memuru olarak emrettiði ödevleri yurt içinde veya dýþýnda
yerine getirmeyenlere, uyulmasýný
zorunlu kýldýðý hususlarý yapmayanlara, yasakladýðý iþleri yapanlara durumun niteliðine ve aðýrlýk
derecesine göre verilen, kimi idari
ve mali yaptýrýmlarý içeren cezalar”dýr.
Ayný yasanýn 125 inci maddesinde bu cezalar, hafiften aðýra doðru; “uyarma”, “kýnama”, “aylýktan
kesme”, “kademe ilerlemesinin
durdurulmasý” ve “devlet memurluðundan çýkarma” þeklinde sayýlmýþtýr. Bu sayýlan cezalar dýþýnda
idari makamlar tarafýndan baþkaca bir disiplin cezasý verilmesi;
baþka bir ifade ile, disiplin cezasý
adý altýnda kamuda çalýþan hekim
için farklý her hangi bir iþ veya iþlem yapýlmasý (örneðin ceza mahiyetinde zorla fazla mesaiye býrakma veya ek bir görevi yaptýrma gibi) kesinlikle mümkün deðildir;
aksi uygulama açýkça hukuka aykýrý olacaktýr.

Savunma hakkýnýzý kullanýn

Bir disiplin soruþturmasýna maruz kalýndýðýnda, kamuda çalýþan
hekim açýsýndan özellikle öne çýkan öncelikli hak, “savunma hakký”dýr. Savunma hakký, 657 Sayýlý
Devlet Memurlarý Yasasý’nýn 130
uncu maddesinde açýk hükme baðlanmýþtýr. Buna göre; bir kamu çalýþaný hakkýnda savunmasý alýnmadan disiplin cezasý verilemez ve
savunmasýný yapmasý için ilgiliye

verilecek süre 7 günden az olamaz.
Bu süre, savunma isteminin ilgiliye teblið ve tebellüð tarihinden itibaren iþlemeye baþlayacaktýr. Ancak ayný maddeye göre, soruþturmaya maruz kalan ilgili verilen bu
sürede savunmasýný sözlü ve/veya
yazýlý olarak sunmaz ise, savunma
hakkýndan vazgeçmiþ sayýlacaktýr.
Öte yandan yine “savunma hakký” konusunda, yasanýn 129 uncu
maddesinde ayrý bir düzenleme
göze çarpmaktadýr. Bu maddeye
göre; hakkýnda memurluktan çýkarma cezasý istenen bir kamu çalýþaný; sicil dosyasý hariç, soruþturma evrakýný incelemeye, tanýk
dinletmeye, disiplin kurulunda
sözlü veya yazýlý olarak kendisi
veya vekili vasýtasýyla savunma
yapma hakkýna sahip kýlýnmýþtýr.
Her ne kadar anýlan düzenlemenin
lafzý gereði bu haklarýn yalnýzca
“hakkýnda memurluktan çýkarma
cezasý istenen” ilgiliye tanýndýðý gibi bir sonuca varýlsa da, gerek uluslararasý sözleþmelerden kaynaklý lehte hükümler, gerekse yerleþik yargý kararlarý ve uygulama
gereði, kural olarak bu hakkýn bir
disiplin soruþturmasýna maruz kalan ve hakkýnda baþkaca cezalarda
istenen bütün ilgililer için geçerli
olduðu kabul edilmeli, en azýndan
soruþturmaya maruz kalan ilgili
tarafýndan bu haklarýn gereði her
durumda talep edilmelidir.

Zamanaþýmý

Yine disiplin soruþturma ve cezalarýnda öne çýkan bir baþka hak;
“zamanaþýmý” kavramý ile yasada
düzenlenmiþtir. Yasa koyucu, her
hangi bir tutum ve davranýþýndan
kaynaklý olarak hakkýnda bir disiplin soruþturmasý açýlma olasýlýðý bulunan kamu çalýþanlarýnýn,
her zaman bu konuda bir endiþe içinde olmasýný ve idari makamlarýn, bu konudaki yetkilerini kötü
niyetli olarak bir baský aracý biçiminde kullanmalarýný engellemek
amacýyla, soruþturmanýn açýlmasý
ve ceza verilmesi konusunda idari
makamlara, zaman açýsýndan da
bir sýnýrlama getirmiþtir. Yasanýn
127’nci maddesinde yer alan düzenlemeye göre; uyarma, kýnama,
aylýktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulmasý cezalarýnda
bir ay içinde; memurluktan çýkarma cezasýnda ise altý ay içinde ilgili hakkýnda disiplin soruþturmasýna baþlanmaz ise, idari makamlarýn ceza verme yetkisi düþecektir.
Bu süreler, soruþturmaya neden olan fiil ve hallerin iþlendiðinin yetkili idari makamlar tarafýndan öðrenildiði tarihten itibaren baþlayacaktýr. Son olarak yine ayný yasa
maddesi gereðince; her koþulda,
soruþturmaya neden olan fiil ve
hallerin iþlendiði tarihten itibaren
iki yýl içinde disiplin cezasý verilmediði takdirde, ceza verme yetkisi zamanaþýmýna uðrayacaktýr.
Kamu çalýþanlarýna tanýnan diðer bir hak ise, disiplin cezalarýnýn
bir süre sonra sicilden silinmesini
talep edebilme hakkýdýr. Bu konu
yasanýn 133 üncü maddesinde düzenlenmiþ olup, buna göre; devlet
memurluðundan çýkarma cezasýndan baþka bir disiplin cezasýna
çarptýrýlmýþ olan kamu çalýþaný, uyarma ve kýnama cezalarýnýn uy-

gulanmasýndan 5 sene, diðer cezalarýn uygulanmasýndan 10 sene
sonra atamaya yetkili amire baþvurarak, verilmiþ olan bu cezalarýnýn sicil dosyasýndan silinmesini
isteyebilecektir.

Dava açabilirsiniz

Disiplin soruþturma ve cezalarýnda son olarak ele almamýzda
fayda olan hak ise, verilen ceza
kararlarýnýn denetimine dair itirazda bulunma ve dava açma hakkýdýr.
Bilindiði üzere bir “hukuk devleti”nde, idarenin her türlü iþ ve eylemine dair yargý yoluna baþvurma hakký, kiþilere tanýnmýþ önemli
ve temel haklardandýr. Ýdari makamlarýn kamu çalýþanlarý hakkýnda tesis ettiði disiplin iþlem ve cezalarýna karþý da ilgililerin, yargý
yoluna baþvurma hakký olduðu
tartýþmasýzdýr. Ancak ne yazýk ki
mevzuatýmýzda, bu temel hak kimi
disiplin cezalarý için kýsmen sýnýrlandýrýlmýþtýr. 657 Sayýlý Yasanýn
135 inci maddesine göre kamu çalýþanlarý, eðer haklarýnda tesis edilen disiplin cezasý uyarý veya kýnama cezasý ise, bunlarýn iptali için
dava açamayacak, yalnýzca bir üst
disiplin amirine veya disiplin kuruluna itirazda bulunacaktýr. Bu itirazýn, cezanýn verildiði ve ilgiliye
teblið edildiði tarihten itibaren 7
gün içinde yapýlmasý gerekmektedir. Ýtiraz sonucu verilen karar kesindir.
Ancak, hukuk devleti anlayýþý ile
“hak arama özgürlüðü” ve “adil
yargýlanma hakký” kavramlarý ile
çeliþen bu sýnýrlamanýn kaldýrýlmasý yolunda kimi adýmlar gündemdedir. Her durumda, böylesi
bir somut uygulamadan kaynaklý,
anýlan hak ve özgürlüklerin ihlali
gerekçesi ile, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi’ne (AÝHM) bireysel
baþvuru hakký olanaklýdýr. Ancak
AÝHM’e yapýlacak böylesi bir baþvuru, yalnýzca söz konusu uyarma
ve kýnama cezasýnýn haksýzlýðýný
konu edinmemeli, ayný zamanda anýlan sýnýrlayýcý düzenlemenin doðurduðu ihlalleri de gündeme taþýmalýdýr.
Kamu çalýþaný hekimler, uyarma
ve kýnama cezasý dýþýnda haklarýnda tesis edilen aylýktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulmasý
ve devlet memurluðundan çýkarma cezalarýna karþý ise, idari yargý
yoluna baþvurulabilirler. Bu baþvuru, idari yargýda söz konusu disiplin cezasý iþlemi aleyhine açýlacak bir “iptal davasý” þeklinde olur.
Ýptal davasýnda ayrýca yürütmenin
durdurulmasý talep ederek, cezanýn derhal uygulanmasýndan doðacak telafisi güç kayýplarý baþtan
engellemek de olanaklýdýr. Bu davanýn, cezanýn verildiði ve ilgiliye
teblið edildiði tarihten itibaren 60
gün içinde açýlmasý gerekmektedir.
Haklarýnda bir disiplin soruþturmasý açýlan veya haksýz bir disiplin cezasýna maruz kalan hekimlerimiz, her zaman için odamýz hukuk komisyonuna baþvurarak, hukuki bilgi ve destek talep edebilirler. Bütün hekimlerimiz için, idari
makamlarýn keyfi baskýlarýndan uzak, güvenli ve huzurlu bir çalýþma yaþamý dileriz.

Saðlýkta Dönüþüm Programý
hekimleri iþsiz býraktý!
Saðlýkta Dönüþüm Programý çerçevesinde 14 ilde hayata
geçirilen aile hekimliði pilot uygulamasýnýn hekimlerin
özlük haklarý üzerindeki olumsuz etkileri görünmeye
baþlandý. Denizli’de aile hekimliði pilot uygulamasý birinci
yýlýný doldururken, 7 aile hekiminin sözleþmesi, bir gerekçe
sunulmaksýzýn fesih edildi.
Hekim Postasý
AKP hükümeti tarafýndan uygulanmakta olan “Saðlýkta Dönüþüm
Programý”nýn saðlýk hakkýna ulaþýmý güçleþtirdiði kadar hekim özlük haklarýný da gerilettiði görülmeye baþlandý.
Denizli’de aile hekimliði pilot
uygulamasý birinci yýlýný doldururken, 7 aile hekiminin sözleþmesi, elle tutulur bir gerekçe sunulmaksýzýn fesih edildi.
TTB Merkez Konseyi tarafýndan
yapýlan yazýlý açýklamada, birinci
basamak saðlýk hizmetlerinde yaþanan tahribata, yöneticilerin çalýþanlar üzerindeki otoriter tutumuna son olarak Denizli’de aile hekimliðini seçen hekimlerin yedisinin sözleþmelerinin keyfi olarak
yenilenmemesinin eklendiði belirtildi.
Yapýlan açýklamada þöyle denildi: “Sözleþmesi yenilenmeyen aile
hekimlerinden 5’i toplum saðlýðý
merkezlerinde görevlendirilirken,
sözleþme öncesi Pamukkale Üniversitesi Fizyoloji ABD’dan istifa
eden bir hekim ve aile hekimliði
öncesi de sözleþmeli olan bir hekim ise iþsiz kaldýlar. Hekimlerin
sözleþmeli çalýþmalarýnýn, iþ güvencelerini, mesleki baðýmsýzlýklarýný ve geleceklerini yerel idarecilerin keyfi tutumlarýna býrakmanýn sonuçlarý görülmeye baþlandý.
Sözleþmesi yenilenmeyerek toplum saðlýðý merkezinde görevlendirilen bir meslektaþýmýzýn görev
yaptýðý aile hekimliði merkezine
geçici görevle gönderilmesi ise uy-

gulamanýn keyfiliðini göstermesi
bakýmýndan çarpýcýdýr.”

Özlük haklarýna saldýrý

Aile hekimliði sisteminde hekimlerin toplum saðlýðý merkezinde
düþük ücretle, sürekli geçici görevlendirmeye tabi tutularak veya
aile hekimi olduklarý takdirde
yüksek ücretle, ancak sözleþmeli
olarak çalýþtýrýldýðýna dikkat çekilen açýklamada, aþýrý iþ yükü, zamanýnda ödenmeyen ücretler ve
yerel idarecilerin sözleþme imzalamama tehditleri ile sözleþmeleri
geciktirme gibi tutumlarýnýn hekimlerin yaþadýðý sorunlar olarak
sýralandý.Açýklamada, TTB’nin,
AKP Hükümeti’nin saðlýðý piyasalaþtýran, hekimlerin özlük haklarýný gerileten her türlü olumsuz giriþimine karþý mücadeleyi sürdüreceði vurgulandý.

Pilot uygulamalar artacak

TTB’nin açýklamasýna göre, halen 14 ilde aile hekimliði pilot uygulamasý sürdürülüyor.
Saðlýk Bakanlýðý ise önümüzdeki
günlerde 35 ilde daha aile hekimliði pilot uygulamasýný baþlatmayý
planlýyor. Yani, ülkenin yarýsýndan
fazlasýnda uygulama pilot olarak
sürdürülecek.
Bu durum da pilot uygulamanýn
ruhuna aykýrý. Hizmetten yararlanan vatandaþlar ve hekimler ise aile hekimliðinin asýl ne þekilde uygulanacaðýný bilmek istiyor. TTB,
Saðlýk Bakanlýðý’ný bu konuda þeffaf ve toplum katýlýmýna açýk olmaya çaðýrýyor.

Eskiþehir’de hekimler mesai dýþý çalýþýyor
AKP hükümeti son uygulama
ile yoðun iþ temposunu daha
da artýran angarya
uygulamasýný Eskiþehir’de
yaþama geçirdiði bildirildi.
Eskiþehir Valiliði de aile
saðlýðý merkezlerine mesai
dýþý çalýþma ilave etti.

Hekim Postasý
Eskiþehir Valiliði, Eskiþehir’de
görev yapmakta olan aile saðlýðý
merkezlerine, “7 gün 24 saat”
mantýðýna uygun olarak mesai dýþý
çalýþma ilave etti.
Denizli’de 7 aile hekiminin sözleþmelerinin yenilenmemesinin ve
bazý pilot il/ilçelerdeki idari makamlarýn tehditlerinin ardýndan,
Eskiþehir Valiliði de aile saðlýðý
merkezlerine mesai dýþý çalýþma ilave etti.
TTB tarafýndan yapýlan açýklamada, birinci basamakta çalýþan
hekimlerimizin hakký olan ücreti
bir lütuf gibi gösteren ve bunun
karþýlýðý olarak hekimlere sözleþmeli ve iþ güvencesiz çalýþmayý
dayatan AKP hükümeti son uygu-

lama ile yoðun iþ temposunu daha
da artýran angarya uygulamasýný
Eskiþehir’de yaþama geçirdiði bildirildi.
Açýklamada, “Gerçek yüzünü ve
niyetini iktidarýnýn ikinci döneminde artýk saklamadan ortaya
koyan AKP hükümeti, saðlýk ortamýný kaosa sürüklemekte, yaþanan
olumsuzluklarýn sorumlusu olarak
hekimlerimiz ve saðlýk çalýþanlarý
gösterilmekte ve her geçen gün artan baský ve þiddete maruz kalmaktadýrlar.” denildi.
Bu olumsuzluklarýn saðlýk politikalarý böyle devam ettiði sürece
yaþanacaðýnýn belirtildiði açýklamada, TTB’nin bu süreçte aktif olarak mücadelesini sürdüreceði ve
maðdur olan hekimlere her türlü
desteði vereceði belirtildi.
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Unutmayacaðýz….
Gazeteci Uður Mumcu,
Metin Göktepe ve Hrant
Dink’i sevenleri ve gazeteci
dostlarý unutmadý. Tek
silahlarý kalemleri olan üç
gazeteci, katledilmelerinin
yýl dönümlerinde
düzenlenen törenlerle
anýldý.
Hekim Postasý
Uður Mumcu, Metin Göktepe,
Hrant Dink… Tek silahý kalemleri
olan üç gazeteci… Ocak ayý bu üç
gazetecinin öldürülmesiyle tarihe
geçti…
Uður Mumcu, Ankara’da aracýna
yerleþtirilen bombanýn patlamasý
sonucu 24 Ocak 1993’te hayatýný
kaybetti. Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe, 8 Ocak
1996’da Ýstanbul’da bir cenaze törenini izlerken gözaltýna alýnarak
götürüldüðü Eyüp Kapalý Spor Salonu’nda polisler tarafýndan dövülerek öldürüldü.
Ve Agos Gazetesi Yayýn Yönetmeni Hrant Dink…Geçtiðimiz yýl
19 Ocak’ta kaybettik O’nu… Ýstanbul Þiþli’de çalýþtýðý gazetenin önünde katledildi.
Uður Mumcu ve Hrant Dink suikastlerinin ardýndaki sis perdesi aralanamadý. Metin Göktepe’yi öldüren polisler ise yargýlandý, beþ
polis memuruna “kastý aþan suretle insan öldürmek” ve “faili belli
olmayacak þekilde insan öldürmek” suçlarýndan 7’þer yýl 6’þar ay
hapis cezasý verildi ancak 2000’de
yürürlüðe giren Þartlý Tahliye ve
Ceza Erteleme Yasasý ile de polisler cezaevinden tahliye edildi.
Mumcu, Göktepe ve Dink’i sevenleri, gazeteci dostlarý unutma-

dý. Her üç gazeteci içinde anma törenleri düzenledi. Gazeteci Metin
Göktepe, ölümünün 12. yýlýnda “Ýnadýna hepimiz birer Metiniz” sloganlarý ile Ýstanbul’daki mezarý
baþýnda, gazeteci-yazar Uður
Mumcu da ölümünün 15. yýlýnda
Ankara’da evinin önünde kýrmýzý
karanfillerle anýldý.
Hrant Dink’in sevenleri de katlediliþinin birinci yýl dönümünde Agos Gazetesi önünde bir araya geldi. Anma töreninde cinayetin üzerinden bir yýl geçmesine raðmen adalet adýna hiçbir geliþme olmadýðýna dikkat çekilerek “Hrant için
adalet” istendi.

D

að gibi karayaðýz birer delikanlýydýk. Babamýz, sýrtýnda yük taþýyarak getirirdi aþýmýzý, ekmeðimizi.
Arabalar þýrýl þýrýl ýþýklarýyla
caddelerden geçerken bizler bir
mumun ýþýðýnda bitirdik kitaplarýmýzý. Kendimiz gibi yaþayan binlerce yoksulun yüreðini yüreðimizde yaþayarak katýldýk o büyük
kavgaya.
Ecelsiz öldürüldük.
Dövüldük, vurulduk, asýldýk.
Vurulduk ey halkým unutma bizi…
Yoksulluðun bükemediði bileklerimize çelik kelepçeler takýldý. Ýþkence hücrelerinde sabahladýk kaç
kez. Ýsteseydik, diplomalarýmýzý,
mor binlikler getiren birer senet
gibi kullanýrdýk. Mimardýk, mühendistik, doktorduk, avukattýk.
Yazlýk kýþlýk katlarýmýz, arabalarýmýz olurdu. Yüreðimiz, iþçiyle birlikte attý. Yaþamýmýzýn en güzel

S

Fotoðraf: Nihat Karadað

Vurulduk ey halkým
unutma bizi…
Uður Mumcu

Adalet cesaret ister

yýllarýný, birer taze çiçek gibi verdik topluma. Bizleri yok etmek istediler hep.
Öldürüldük ey halkým, unutma
bizi…
Fidan gibi genç kýzlardýk. Hayat,
þakýrdayan bir þelale gibi akardý
göz bebeklerimizden. Yirmi yaþýnda, yirmi bir yaþýnda, yirmi iki yaþýnda, iþkencecilerin acýmasýz ellerine terk edildik. Direndik küçücük yüreðimizle, direndik genç
kýzlýk gururumuzla. Tükürülesi
suratlarýna karþý bahar çiçekleri
gibi, taptaze inançlarýmýzý fýrlattýk
boþ bir eldiven gibi. Utanmadýlar
insanlýklarýndan, utanmadýlar erkekliklerinden.
Hücrelere atýldýk ey halkým, unutma bizi…
Ölümcül hastaydýk. Baðýrsaklarýmýz düðümlenmiþti. Hipokrat yemini etmiþ doktor kimlikli iþkencecilerin elinde öldürüldük acýnmaksýzýn. Gelinliklerimizin ütüsü
bozulmamýþtý daha. Cezaevlerine
kilitlenmiþ kocalarýmýzýn taptaze
duygularýna, birer mezar taþý gibi

savrulduk. Vicdan sustu. Hukuk
sustu. Ýnsanlýk sustu.
Göz göre göre öldürüldük ey halkým, unutma bizi…
Kanserdik. Ölüm, her gün bir
sinsi yýlan gibi dolaþýyordu derilerimizde. Uydurma davalarla kapattýlar hücrelere. Hastaydýk.
Yurtdýþýna gitseydik kurtulurduk
belki. Bir buçuk yaþýndaki kýzlarýmýzý öksüz býrakmazdýk. Önce kolumuzu, omuz baþýndan keserek
yurtseverlik borcumuzun diyeti olarak fýrlattýk attýk önlerine. Sonra
da otuz iki yaþýnda býrakýp gittik
bu dünyayý, ecelsiz.
Öldürüldük ey halkým, unutma
bizi…
Giresun’daki yoksul köylüler, sizin için öldük. Ege’deki tütün iþçileri, sizin için öldük. Doðu’daki
topraksýz köylüler, sizin için öldük. Ýstanbul’daki, Ankara’daki iþçiler, sizin için öldük. Adana’da,
paramparça elleriyle, ak pamuk
toplayan iþçiler, sizin için öldük.
Vurulduk, asýldýk, öldürüldük ey
halkým, unutma bizi…
Baðýmsýzlýk, Mustafa Kemal’den
armaðandý bize. Emperyalizmin
ahtapot kollarýna teslim edilen ülkemizin baðýmsýzlýðý için kan döktük sokaklara. Mezar taþlarýmýza
basa basa, devleti yönetenler, gizli

evgili kardeþlerim, Ne demiþti eþim hayattayken
“Önce gelin þu lirik yalnýzlýðýmýzý paylaþalým baþta! Beni
gömmeye deðil yaþatmaya geliþinizin ilk töreni olacak bu. Býrakýn
aðlaþmayý... Yoklayýn yüreklerinizi... Aranýzdan ayrýldýðýný sandýðýnýz yürek çýrpýntýlarýmý orada
duymuyor musunuz?”
Bir yýl sonra onu yaþamak için
yine buradayýz. Burada, yani onun kanýný suyla sabunla temizlemeye çalýþtýklarý kaldýrýmdayýz.
Bu kaldýrým bu þekilde temizlenebilir mi, unutturulabilir mi, üstü
örtülebilir mi kardeþlerim? Bu
ancak ve ancak vicdanlarýn oynamasýyla, kanlarý dökenlerin piþmanlýk ve ikrar ve af dilemeleriyle mümkün olabilir. Yoksa Kelam’daki Habil’in kanýnýn susmadýðý gibi, dökülen hiçbir kan ve
bu kaldýrýma dökülen kan susmayacaktýr.
O kan bir yýldýr hiç susmadý
kardeþlerim. Çünkü kanýn sesi
ancak adaletle susar. Ýþte bugün
sizler de adalet için buradasýnýz.
Sessizliðinizde adalet çýðlýðý duyuluyor.
Peki adalet nasýl yerini bulacak? Geçen bir yýl içinde adalet adýna ne gördük? Katilimizin eline
ülkenin bayraðýný verip poster
çektirenlere ülkemin adaleti ne
yaptý? Sadece görüntüleri basýna
verenlere dava açtý.
Stadyumlarda “Hepimiz Ogün’üz” diye baðýranlara, katlinden sonra onu hain ilan eden devlet görevlilerine ne yaptý ülkemin
adaleti?
Telefonda “Tek farklýlýk kaçma-

emirlerle baþlarýmýzý ezmek, kanlarýmýzý emmek istediler. Amerikan üsleri kaldýrýlsýn dedik, sokak
ortasýnda sorgusuz sualsiz vurdular.
Yirmi iki yaþlarýndaydýk öldürüldüðümüzde ey halkým, unutma
bizi…
Yabancý petrol þirketlerine karþý
devletimizi savunduk; komünist
dediler. Ülkemiz baðýmsýz deðil
dedik; kelepçeyle geldiler üstümüze. Kurtuluþ savaþýnda emperyalizme karþý dalgalandýrdýðýmýz
bayraðýmýzý daha da dik tutabilmekti bütün çabamýz. Bir kez dinlemediler bizi. Bir kez anlamak istemediler.
Vurulduk ey halkým, unutma bizi…
Henüz çocukluðumuzu bile yaþamamýþtýk. Bir kadýn eline deðmemiþti ellerimiz. Bir sevgiliden
mektup bile alamamýþtýk daha. Bir
gece sabaha karþý, pranga vurulmuþ ellerimiz ve ayaklarýmýzla çýkarýldýk idam sehpalarýna. Herkes
tanýktýr ki korkmadýk. Ýçimiz titremedi hiç. Mezar topraðý gibi taptaze, mezar taþý gibi dimdik boynumuzu uzattýk yaðlý kementlere.
Asýldýk ey halkým, unutma bizi…
Bizi öldürenler, bizi asanlar, bizi
sokak ortasýnda vuranlar, aðabeyi-

yacaktý ama bu kaçtý” diyen ve
kimin öldüreceðini bilen Emniyetçilere ne yaptý ülkemin adaleti? Daha katil yakalanmadan silahýn markasýna kadar bilen jandarmalara ne yaptý ülkemin adaleti?
Cinayet planlarý yapýlan ocaklara ne yaptý ülkemin adaleti? Eþime haddini bildirmeye çalýþan
vali yardýmcýsý ve sözde yakýnlarýna ne yaptý ülkemin adaleti?
Diyorlar ki “301’den kim hapse
girmiþ.” Ben de diyorum ki “Keþke çutaðýmý yaþatsalardý da hapiste olsaydý.” Çünkü yaþatsalardý
bugün gerçekten 301’den hapisteki üçüncü ayý olacaktý.
Evet kardeþlerim, bugün adalet
istediðimiz için buradayýz. Daha
kimler býçaklandý, kaçýrýldý ve daha kaç ölüm... Sayýsý yok. Elbette
acýlý yüreklerin de sayýsý yok. Ama kimler cesaret bulacak da, onun dediði gibi, terörün gücü ve
gücün terörüne karþý gelecek.
Kimler karþý gelecekler.
Çutaðýmýn dediði gibi: “Uðruna
ölünesi davalarý, uðruna yaþanasý
davalara dönüþtürmedikçe, belli
ki bu tür vahþetler daha çok yaþanacak.”
Bizi acýlarda akraba ettiler.
Maalesef yas da kardeþlik de
bugün cesaret istiyor, ama asýl,
yaþamak cesaret ister. Umut cesaret ister. Adalet cesaret ister.
Rakel Dink’in , eþi Hrant Dink’in katledilmesinin birinci yýldönümünü olan 19
Ocak 2008’de, Agos Gazetesi önünde binlerce kiþinin katýlýmý ile gerçekleþen anma
töreninde yaptýðý konuþmanýn metnidir.

miz, babamýz yaþýndaydýlar. Ya bu
düzenin kirli çarklarýna ortak olmuþlardý ya da susmuþlardý bütün
olup bitenlere. Öfkelerini bir gün
bile karþýsýndakilere baðýrmamýþ
insanlarýn gözleri önünde öldürüldük. Hukuk adýna, Batý uygarlýðý
adýna, bizleri, bir þafak vakti ipe
çektiler.
Korkmadan öldük ey halkým, unutma bizi…
Bir gün mezarlarýmýzda güller açacak ey halkým, unutma bizi…Bir
gün sesimiz, hepinizin kulaklarýnda yankýlanacak ey halkým, unutma bizi.
Özgürlüðe adanmýþ bir top çiçek
gibiyiz þimdi, hep birlikteyiz ey
halkým, unutma bizi, unutma bizi,
unutma bizi…
Not: Bu makale 25 Aðustos 1975
tarihli “Cumhuriyet gazetesi”nden
alýnmýþtýr.
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GSS’ye karþý ortak mücadele!
Hekim Postasý
TBMM’de görüþülmekte olan
Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk
Sigortasý (SSGSS) Yasa Tasarýsý’na
karþý meslek örgütleri ve sendikalarýn yürüttüðü mücadele sürüyor.
Türkiye genelinde gerçekleþtirilen
basýn açýklamalarý ve eylemlerde
emeklilik ve saðlýk hakkýný vatandaþýn elinden alan yasaya karþý ortak mücadele ve genel grev çaðrýsýnda bulunuluyor.
KESK, DÝSK, TMMOB, TTB,
TEB, TÜRMOB ve Diþ Hekimleri
Birliði tarafýndan SSGSS’ye karþý
yürütülen mücadelenin bir ayaðý
da 15 Ocak’ta Ýstanbul ve Ýzmir’den baþlatýlan ‘’Herkese Saðlýk
ve Güvenli Gelecek’’ yürüyüþü oldu.Yürüyüþ 17 Ocak’ta Ankara’da
sona erdi.

SSGSS’ye karþý meslek örgütleri ve sendikalar tarafýndan gerçekleþtirilen
‘’Herkese Saðlýk ve Güvenli Gelecek’’ yürüyüþü Ankara’da polis barikatýyla karþýlaþtý.
Yapýlan basýn açýklamasýnda ise yasaya karþý olan tüm örgütlerin birlikte hareket etmesi
ve genel grev çaðrýsýnda bulunularak, ancak birlikte ve kararlý bir eylemlilikle
yasanýn geri püskürtüleceði vurgulandý.

ve yanlýþ hesaplar üzerine inþa edildiðini söyleyerek, düzenlemeler
ile ilgili görüþlerini önceden beri ifade ettiklerini ancak talip ve önerilerinin dikkate alýnmadýðýný bildirdi. Gürsoy, ‘’Bu yasa çýkarsa kapanacak denilen ‘kara delik’ kapanmayacak. Kara delik aslýnda
sosyal devlettir. Kapanmamalýdýr’’
dedi. Artýk eylem zamaný olduðunu söyleyen Gürsoy, ‘’Artýk kitlesel gösterilere, iradeye, kararlýða
ihtiyaç var. Diðer emek örgütleriyle güçlerimizi birleþtirip ayný eylemlerde omuz omuza durmak zorundayýz’’ diye konuþtu.

Yürüyüþe barikat engeli

AKP tarafýndan IMF direktifleri
doðrultusunda yasalaþtýrýlmak üzere Meclis’e getirilen yasayý protesto etmek isteyen meslek örgütleri ve sendika üyelerinin
TBMM’ye yürüyüþü ise Ankara’da
polis engeliyle karþýlaþtý.
Ankara Kurtuluþ Parký’nda bir araya gelen ve TBMM’ye giden tüm
yollarýn çevik kuvvet polisi ve
panzerlerle kesildiðini gören topluluk, alkýþ, ýslýk ve “Emekçiye deðil, IMF’ye barikat”, “Barikat açýlsýn yürüyüþ baþlasýn” sloganlarý ile
polis engelini protesto etti.
Uzun süren görüþmelerin ardýndan topluluðun Sakarya Caddesi’ne kadar yürümesine izin verildi. Topluluk polis barikatýnýn kaldýrýlmasýnýn ardýndan Ziya Gökalp

Caddesi üzerinden Sakarya Caddesi’ne doðru “Saðlýk hakký satýlamaz”, “GSS yasasý geri çekilsin”,
“Kar boran fýrtýna, iþte geldik Ankara” sloganlarý ile yürüyüþe geçti.
KESK, DÝSK, TMMOB, TTB,
TEB, TÜRMOB ve Diþ Hekimleri
Birliði imzasýnýn bulunduðu “Dikkat! Emekliliðimiz ve saðlýðýmýz
tehlikede… Herkese Saðlýk ve Güvenli Gelecek” yazýlý pankartýn arkasýnda taleplerini içeren dövizlerle
yürüyen
topluluðun

Ankara’da bildiri daðýtýldý

SSGSS Yasa Tasarýsý Ankara’da 10 Ocak’ta gerçekleþtirilen basýn
açýklamasý ile protesto edildi. Herkese Saðlýk Güvenli Gelecek Platformu tarafýndan Kýzýlay’da gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda,
saðlýk ve sosyal güvenlik hakkýna sahip çýkýlmasý çaðrýsýnda bulunuldu. Platform adýna açýklama yapan DÝSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, AKP hükümetinin IMF talimatýyla çýkardýðý
yasa tasarýsýnýn yasalaþmasý durumunda saðlýk ve sosyal güvenlik
haklarýna aðýr kayýplar oluþacaðýný belirtti. Görgün, tasarý ile emeklilik için pirim ödeme gününün 9 bine çýkarýldýðýna, emeklilik
yaþýnýn yükseltilerek, emekli maaþlarýnýn, ölüm aylýklarýnýn düþürüldüðüne dikkat çekti. Bütün saðlýk hizmetlerinin de paralý hale
geleceðini söyleyen Görgün, hükümetin saðlýk alanýndaki uygulamalarý ile özel hastanelere ve ilaç tekellerine aktardýðý payý artýrmayý hedeflediðini dile getirdi. Görgün, tasarýnýn geri çekilmesini
isteyerek, AKP hükümetine tasarýyý IMF’nin isteklerine göre deðil
toplumun talepleri doðrultusunda yeniden düzenlenmesi çaðrýsýnda bulundu. Basýn açýklamasýnýn ardýndan “IMF emrediyor, AKP
meclisten geçiriyor” baþlýklý bildiriler daðýtýldý.

TBMM’ye yürümek istemesine izin verilmemesi üzerine basýn açýklamasý SSK Ýþhaný önünde gerçekleþtirildi.

Genel Grev çaðrýsý

CHP, DTP, ÖDP ve DSP’li bazý
milletvekillerinin de katýldýðý eylemde konuþan DÝSK Genel Baþkaný Süleyman Çelebi, IMF’nin dayatmasýyla uygulanmak istenen
Sosyal Güvenlik Yasa Tasarýsý’na
karþý yürüdüklerini söyledi.
Bu yasa tasarýsýnýn Anayasa kadar önemli olduðunu ve 70 milyonu ilgilendirdiðini vurgulayan Çelebi, söz konusu düzenlemelerin emeklilik hakkýný ortadan kaldýrdýðýný, prim ödeme gün sayýsýný 7
binden 9 bine çýkardýðýný, emekli
aylýklarýný yarý yarýya düþürdüðünü ve saðlýk hakkýný ortadan kaldýrdýðýný dile getirdi.
Çelebi, bu düzenlemelerle inþaat, turizm ve hizmetler sektöründe çalýþanlarýn emekli olmalarý için 100 yýl çalýþmalarý gerekeceðine dikkat çekerek, þunlarý kaydetti: ‘’Bu ülkede 9 bin gün prim ödeyerek emekli olabilmek mümkün
deðil. O zaman bu yasa emekli olamama yasasý. Binlerce kere uyardýk, uyarýlarýmýzý dikkate almadýlar. Biz 70 milyonun vicdaný olarak yürüyoruz. Bize, ‘kýr saçlý adamlar ne iþiniz var bu yasayla’
diyorlar. Gençlerimiz, kadýnlarýmýz, çocuklarýmýz, torunlarýmýz için yürüyoruz.’’
Halký da bu düzenlemelere karþý
tepki göstermeye çaðýran Çelebi,
þöyle konuþtu: ‘’Buradaki örgütler
yetmez. Bu ülkenin diðer kesimleri
de Türk-Ýþ’i, Hak-Ýþ’i, demokratik
kitle örgütleri, siyasi partileri de
bu yasanýn geçmesine izin vermemelidir. Türk-Ýþ, Türkiye KamuSen de eylemler yaptý. Bu eylemleri küçümsemiyoruz. Ama bu eylemleri ortaklaþtýrmak, büyütmek
zorundayýz. Bütün bu tepkilerimiz
dikkate alýnmazsa, ýsrarlarýný sürdürürlerse bu örgütlere sesleniyorum; yaklaþýmýmýz ortak, eylemle-

rimizi de ortaklaþtýralým, birleþtirelim. Yasaya karþý týpký Yunanistan’da olduðu gibi genel grev çaðrýmýzý birlikte yapalým. AKP iktidarý, halka meydan okuyor. Biz de
onlara meydan okuyoruz. Hodri
meydan diyoruz. Bu yasanýn çýkmamasý için ne gerekiyorsa yapacaðýz.’’

Kara delik sosyal devlettir

TTB Merkez Konseyi Baþkaný
Gençay Gürsoy da yasanýn yalan

Gençay Gürsoy
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý ise bundan
sonraki süreçte bu yürüyüþün büyütülmesi, güçlerin birleþtirilmesi
gerektiðini söyledi. KESK Genel
Sekreteri Abdurrahman Daþdemir
de yürüyüþün sonlanmadýðýný, üretimden gelen güçlerini kullanarak genel greve kadar sürdürme
kararlýlýðýnda olduklarýný bildirdi.

Gazeteciler yýpranma hakký için yürüdü

Yürüyüþe, Türk-Ýþ’e baðlý Türk Harb-Ýþ, Tez-Koop-Ýþ, Basýn-Ýþ ve
Türkiye Gazeteciler Sendikasý (TGS) üye ve yöneticileri ile Türkiye
Kamu-Sen temsilcileri de katýldý.”Yýpranma hakký gasp edilemez’’
yazýlý TGS pankartý arkasýnda yürüyen sendika üyeleri ile yürüyüþte görev yapan gazeteciler, üzerinde ‘’Yýpranýyoruz’’, ‘’Yýpranma hakký gasp edilemez’’, ‘’Geleceðimize dokunma’’ yazýlý kokartlar taþýdýlar. Foto muhabirleri ve kameramanlar da fotoðraf makineleri ve kameralarýna ‘’yýpranýyoruz’’ yazýlý çýkartmalar yapýþtýrarak yürüyüþte görev yaptýlar.
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güncel

Biz karþý çýkarsak yapamazlar
Sigortalýya emeklilik

haram
Eskiden kadýnlar 20, erkekler 25 yýl çalýþýp emekli olabiliyordu. DSP, MHP ve ANAP
hükümetinin 1999 yýlýnda Meclis’ten geçirdiði “Mezarda Emeklilik Kanunu”yla emeklilik yaþý kadýnlar için 58, erkekler için 60’a
yükseltildi. AKP’nin “Reform” kanunu yürürlüðe girerse yaþ sýnýrý tekrar yükselecek.
Hem kadýnlar hem erkekler için emeklilik
yaþý 65’e çýkacak.

Durmak yok, çileye

devam
1999 yýlýna kadar emekliliðe hak kazanabilmek için asgari 5 bin gün pirim ödemek
yetiyordu. 1999 yýlýnda sýnar 7 bine çýktý.
AKP ise bununla da yetinmiyor, daha da artýrmak istiyor. Bundan sonra 9 bin gün pirim ödemeyenler emekli olamayacak. Turizm, inþaat, tarým gibi sezonluk sektörlerde yýlda 90 gün iþ bulabilen bir geçici iþçinin tam aylýðý hak edebilmesi için ise 120
yýl yaþamasý gerekecek.

Emekli maaþlarý

düþüyor
Mevcut sistemde memurlarda yüzde 3,
SSK ve Bað-Kur’lularda yüzde 2,6 olan emekli aylýðý baðlanma oranlarý kanun çýkar
çýkmaz halen memur olanlar dýþýnda herkes
için yüzde 2’ye düþecek. Þu an aylýk ortalama 1.000 YTL ile 25 yýl çalýþanlar emekli olduklarýnda 650 YTL maaþ alýyorlar. Eðer emekliliðine 10 yýl varsa emekli aylýðý 590
YTL’ye, 15 yýl varsa 560 YTL’ye düþecek.
Üstelik aylýklardaki alt sýnýr kalkacaðý için
maaþlar daha da azalacak.

dýþýndaki fiili hizmet süresi zammý 5 yýlla
sýnýrlandýrýlacak.

Ölüm aylýðýna göz

diktiler
Kanun yürürlüðe girdikten sonra çalýþmaya baþlayanlar bir gün emekli olmayý baþarabilirlerse bugünkünden de düþük aylýklar
alacak. Bu aylýkla geçinemeyip yeni bir iþe
girmeye kalkarlarsa emekli aylýklarý hepten
kesilecek. Dul eþin ölüm aylýðý ise yüzde
75’ten yüzde 50’ye düþürülecek. 1800 gün
pirim ödeyemeden ölenlerin ailesine hiç aylýk baðlanmayacak.

“Aylýk geliri 146 YTL

olan zengindir”
AKP hükümeti, “GSS pirimini ödeyemeyen
yoksul vatandaþlarýn pirimlerini devlet ödeyecek” demiþti. Oysa kanuna göre ancak bütün ay boyunca eline geçen para 145
YTL’den az olanlar yoksul kabul edilecek.
Aylýk geliri 146 YTL ve daha fazla olan bütün vatandaþlar her ay 76 ila 494 YTL arasýnda pirim ödemek zorunda kalacak. Pirimini ödeyemeyenler hastane kapýlarýndan
geri dönecek.

de baþlayacak. 18 yaþýný doldurmamýþ veya
45 yaþýndan gün almýþ kiþilerin diþ protezlerinin sadece yarýsý karþýlanacak. Diðer yarýsýný kendileri ceplerinden ödeyecek. 18 ile
45 yaþ arasýndakilerin protez masraflarý ise
hiç ödenmeyecek.

olan bir baþka kanun tasarýsýyla da devlet
hastanelerinin Yönetim Kurullarý’na Ticaret
Odasý’nýn temsilcileri giriyor. Bu Yönetim
Kurullarý devlet hastanelerini satmak, kiraya vermek, devir ve takas etmek, iþletmek
ve iþlettirmek yetkisine sahip olacaklar.

Ne kadar para o

kadar saðlýk

Sigortalýnýn çocuðuna

anne sütü mekruh

Bundan sonra saðlýk hizmeti alabilmek için bu ülkenin vatandaþý olmak, üstelik vergi ödemek, dahasý G$$ pirimi yatýrmak, hatta bir de “katýlým payý” ödemek yetmeyecek.
Þimdi bir de “ilave ücret” adý altýnda özel
hastanelere “haraç” ödemek gerekecek. Miktarý þimdilik alýnan hizmetin yüzde 20’si olacak. Bazý durumlarda ise bu oran yüzde
300’e kadar çýkacak.

Bütün dünyada anne sütünün önemi yeniden anlaþýlýr ve emzirme teþvik edilirken
Türkiye’de “sigortalýnýn çocuðuna anne sütü mekruh” mantýðý geçerli olacak. Önceki
kanuna göre doðum yapan sigortalýlara altý
ay süreyle verilmesi gereken emzirme ödeneði bir defaya düþürülecek. Emzirme ödeneði yüzde83 azalýrken; cenaze ödeneði
yüzde 66, hastaneye yatan sigortalýlarýn iþ
göremezlik ödeneði de yüzde 16 düþecek.

Saðlýk ocaðýna kilit,

devlet hastanesine satýþ
AKP Hükümeti’nin saðlýk alanýndaki yaptýklarý bunlardan ibaret deðil. Þu ana kadar
yaklaþýk 700 saðlýk ocaðýnýn kapýsýna kilit
vurdu; “aile hekimliðine geçiyoruz” gerekçesiyle özelleþtirdi. Meclis’in gündeminde

Lösemili çocuklardan

da “katýlým payý”
AKP’nin “reform” dediði kanun çýkarsa
bütün saðlýk hizmetleri paralý olacak. Bundan sonra hastaneye yatmak gerekince de
para ödenecek. Trafik kazasý geçirenler,
kalp hastalarý, doðuþtan hasta bebekler, lösemili çocuklar da “katýlým payý” ödeyecek.
Bu pay gerektiðinde beþ kat artýrýlacak.

AKP Hükümeti döneminde saðlýk harcamalarý hýzla artmasýna raðmen sorunlar çözülmedi. Devlet hastanelerindeki kuyruklar
hâlâ devam ediyor. Özel hastanelere giden
vatandaþlar ise milyarlarca lira ödemek zorunda kalýyorlar. Kârlý çýkanlar sadece ilaç
tekelleri ve özel saðlýk sektörü oldu. Son 5
yýlda en hýzlý büyüyen hastane patronunun
ayný zamanda iktidar partisi mensubu bir
politikacý olmasý bu iþten kimlerin nemalandýðýný açýk olarak gösteriyor.

 “IMF süngümüz,

patronlar miðferimiz”
Hükümet bütün bu düzenlemeleri bizlere
“Reform” diye kabul ettirmeye çalýþýyor. Oysa getirilen deðiþikliklerin hiçbiri bizlerin
haklarýný hiçbir þekilde iyileþtirmiyor. Tersine daha da daraltýyor. Bütün bu düzenlemeler bizlerin iyiliði için deðil, yerli ve yabancý sermaye istediði için yapýlýyor. Kâbesi
IMF, secdesi yerli patronlar olanlar saðlýk
ve sosyal güvenlik haklarýmýzý tamamýyla
yok etmek istiyorlar.

Fiili hizmet süresine  Ýþsizlikten sonra

diþsizlik de kader
týrpan
Kanun meclisten geçerse, kazanýlmýþ hak
niteliðindeki fiili hizmet süresi zammý týrpanlanacak. Gazeteciler, veterinerler, itfaiye
çalýþanlarý gibi bir dizi meslekte yýpranmaya payý verilmeyecek. Emniyet, MÝT ve TSK

Saðlýk pastasýnýn

kaymaðý patronlara

G$$ pirimi ödeyenler hastalanýnca sadece
“Temel Teminat Paketi” ile sýnýrlý hizmetleri
alabilecekler. Daha fazlasýna ihtiyaç duyanlar ek sigorta yaptýrmak zorunda kalacaklar. Kýsýtlamalar, kanun yürürlüðe girdiðin-

Her þey bedava (!)
Þebnem Korur Fincancý
Bugün sizlerle bir aile hekiminin
yaptýðý hesaplarý paylaþmak istiyorum. Ýlk bakýþta göremediðimiz,
hatta son zamanlarda kuyruklarda
beklemeden her saðlýk kuruluþuna
gidebildiðimiz için iyi bir hizmet
olarak algýladýðýmýz sistemin, hepimizin cebinden neler götürdüðünü tek bir kalem üzerinden çok
güzel tanýmlamýþ deðerli meslektaþým.
Saðlýða ayrýlan kaynaklarýn nasýl
kötüye kullanýldýðýný ve ödediðimiz vergiler, saðlýk ve sosyal güvenlik sistemi içinde maaþlarýmýzdan yapýlan kesintilerin hepimize
dayatýlan saðlýk politikalarý sonucu nasýl tüketildiðini bir an önce
görmek zorundayýz. Mektup þöyle:
“Bildiðiniz gibi Türkiye’deki aþýlama faaliyetleri 1. basamakta ücretsiz olarak karþýlanmaktadýr.
SGK-Maliye 2008 yýlý için 1. basa-

mak kurumlarýna tahakkuk iþlemi
yapýlmasýna lüzum görmeden Saðlýk Bakanlýðý ile anlaþarak 1. basamaktaki aþýlama hizmetleri için
peþinen ödeme yapmýþtýr. Ayný zamanda halihazýrda sevk zincirine
uyulmadýðý için hastalar 2. basamaða ve tabii olarak özel hastanelere de doðrudan gitmekte ve katký payý ödeyerek hizmet almaktadýrlar. Ancak sevk zinciri tamamen devre dýþý olduðu için aþýlama, aile planlamasý vb. koruyucu
saðlýk hizmetleri için de hastalar
2.basamaða gitmekte ve özel hastaneler aslýnda prensipte ücretsiz
yapýlmasý gereken bu 1. basamak
hizmetleri için hem kurumdan ödeme almakta hem de kiþilere aslýnda Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
ücretsiz verilen bu hizmetler için
inanýlmaz ücretler ödetmektedirler. Bu durumu basit bir örnekle
gerçeklemek isterim. Son olarak
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan satýn
alýnan Pentaxim7in (5’li karma a-

þý) bakanlýða maliyeti 7 dolar civarýnda. Kiþiye maliyeti ise 0. (Sýfýrücretsiz-bedava.) SGK’ya -kuruma
maliyeti 0. (Aþýlama hizmeti için
ücret ödenmiyor.) Ancak kiþi özel
hastanede aþý yaptýrdýðýnda tahakkuk düzenleniyor ve kuruma ödeme yaptýrýlýyor. 1 yaþa gelene kadar 1.-2.-4.-6.-12.-18. aylarda rutin aþý takvimi için ayrýca özel aþýlar olarak adlandýrýlan aþýlar için
en az 3-4 kez daha hasta muayeneye geliyor ve kuruma tahakkuk
yansýtýlýyor. Toplamda 10 kez diyelim. SGK muayene baþýna 30
YTL ödüyor. Ayrýca kiþilerden ek
olarak muayene baþýna 20 ile 65
YTL katký payý alýnýyor. Ortalama
40 YTL diyelim. Yani 10x70=700
YTL muayene bedeli hastaneye ödenmiþ oluyor. Ayrýca aþýlar kiþiye
ödetiliyor. Kabaca bir hesapla;
4 Infanrix IPV-HIB 4X 46=184
4 Prevenar 4X120=480
3 Engerix B Ped 3X16=48
2 Avaxim 2X40=80

3 Rotateq 3X104=312
1 MMR 1X16,2
TOPLAM: 1120.2 YTL.
700+1120.2= 1820.2 YTL.
Bu maliyetlerle acaba kaç ülke
baðýþýklama hizmeti sunmaktadýr?
Ayrýca bu aþýlarýn tümü dýþarýdan
ithal edilmektedir. Bir çocuðun 1
yaþa gelene kadar geçen süredeki
aþý hizmetinin ekonomiye kabaca
maliyeti benim hesabýmla bu kadar oluyor. Bunun fazlasý olabilir
ancak özel hastane hizmeti ile daha azý olacaðýný sanmýyorum. Vardýr diyenin hesabýný da merak ederim, görmek isterim. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun neden zarar içinde olduðunun nedenlerini ararken, ilaçlarý kýsýtlarken, ilaçlardan
fiyat farký, katýlým payý isterken acaba aslýnda biz neden zarar ediyoruz, kaynaklarýmýz nereye gidiyor, diye merak edenlerin buralara
da bakmasý gerekmez mi acaba?”
Bu yazýda yalnýz aþýlama hizmeti üzerinden yapýlan maliyet hesa-

bý dahi ürkütücü görünmektedir.
Genel Saðlýk Sigortasý’ný gözümüzde meþru kýlmak adýna kaynaklar
pervasýzca kötüye kullanýlmakta,
insanlar bile bile kandýrýlmaktadýr. Bugün bize herhangi bir maliyeti yokmuþ gibi görünen sistemin, önümüzdeki yýllarda saðlýk
hizmetinden yararlanamamak da
dahil, ciddi kýsýntýlarla karþýmýza
çýkmak zorunda olduðunu fark etmemiz ve cebimizden dolaylý çýkan ve görmekte zorlandýðýmýz bu
payý denetlememiz, saðlýk politikalarý üzerine söz söyleme hakkýmýza sahip çýkmamýz gerekmektedir. Emekçilerin kendi emeklerinin
ürünü saðlýk kuruluþlarý ellerinden alýnýrken, sessizce seyrettik olan biteni. Saðlýðýmýzdýr oysa bizden çalýnan, haklarýmýza el konmaktadýr. Siz cüzdanýnýzý almaya
çalýþanlara, ellerinizle mi teslim ederdiniz acaba içindekileri?
Not: 28 Ocak 2008 tarihli Evrensel Gazetesi’nden alýnmýþtýr.
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‘Kâr ve hýrsa dayalý saðlýk
sistemi olmaz’
Hekim Postasý
ABD’li muhalif yönetmen
Michael Moore’un yeni filmi
“Sicko”, çoðu zaman acýmasýz
ve her zaman kâr amaçlý Amerikan saðlýk sistemini
gözler önüne seren bir
portre… Filmde, günlük yaþamda insanlarýn týbbi bakýmla ilgili karþýlaþtýklarý sýra dýþý
ve üzücü olaylar anlatýlýyor.
11 Eylül saldýrýlarý sonrasý
enkaz kaldýrma çalýþmalarýnda zehirli maddeler nedeniyle
hastalanan kiþileri tedavi olmalarý için Küba’ya götüren Moore,
filmde iki ülkenin saðlýk sistemlerini karþýlaþtýrýyor ve halkýna hem
ücretsiz hem de kaliteli hizmet
saðlayan Küba’nýn saðlýk sisteminin ABD’den çok daha üstün olduðunu belgelerle gözler önüne seriyor.
Moore, ABD’deki saðlýk sisteminin kâr ve hýrsa dayandýðýna dikkat çekerek “Konu insanlarýn saðlýðý olunca kâr amacý or tadan
kalkmalýdýr.” diyor.
Michael Moore ile “Sicko” hakkýnda gerçekleþtirilen ve filmin
basýn bülteninde yer alan röportajý Hekim Postasý okuyucularý ile
paylaþýyoruz…
- Neden saðlýk sistemi hakkýnda
bir film? Zaten herkes kötü oldu ðunu bilmiyor muydu?
Bu filmi yapmaya baþladýðýmýzda beraber çalýþtýðým kiþilere söylediðim þeylerden biri “Ýnsanlara
sistemin ne kadar kötü olduðunu
söylememize gerek yok, çünkü bunu zaten biliyorlar” olmuþtu. Bu
filmde Bush’un ne kadar alçak bir
baþkan olduðunu gösterecektik.
- Filmle ilgili fikri nerden buldu nuz?
Bu filmi yapma düþüncesi
1999’da oluþmuþtu. Bir taslak yazdým ve o zaman birkaç sahnesini
bile çekmiþtik. THE AWFUL
TRUTH adlý bir televizyon programým vardý. Ýlk bölümünde sigorta
þirketine organ nakli masraflarýný
ödetmekte zorluk çeken bir adamý
çekmiþtik. Birkaç gün içinde adamýn hayatýný kurtarýp ameliyata
girmesini saðlamýþtýk. Bundan bir
film yapabilir miyiz diye düþündük. 10 kiþi seçip her birine 10’ar
dakika ayýrarak yapabilirdik. Sonra Columbine olayý meydana geldi
ve o filmi yapmak için bunu erteledik. Sonra Irak savaþý baþladý ve
bu konuda bir film yapmak daha
acil duruma geldi. Ama bu film
her zaman aklýmýzýn bir köþesinde
vardý.
- Web-ssitenize giren okuyucular dan kendi saðlýk sistemi sorunlarý
hikayelerini anlatmalarýný isteye rek baþladýnýz. Ýçlerinden yanký
bulan oldu mu?
Evet. Ýnsanlar veya iþverenleri
sisteme ödemelerini yapsa bile
yardým almayý veya alýnan yardýmýn ödemesini almayý zorlaþtýran
sinir bozucu bir bürokrasi vardý.
En büyük söylentilerden biri özel

“Sicko” adlý yeni filmi ile ABD’deki saðlýk sistemini
eleþtiren yönetmen Michael Moore, ABD’deki
saðlýk sisteminin kâr ve hýrsa dayandýðýna dikkat
çekerek, “Konu insanlarýn saðlýðý olunca kâr amacý
ortadan kalkmalýdýr.” diyor.
rinin fiyatlarý yükseltmesine izin
verip yaþamak için bu ilaçlara gereksinimi olan insanlarýn bunlarý
alamamasýna neden olmak bir
suçtur. Son olarak saðlýk sisteminin de halkýn elinde olmasý gerekir. Ayný itfaiye veya polis teþkilatlarýnýn Halliburton gibi özel bir
þirket yerine halkýn elinde olduðu
gibi. Hepimizin bu konulara özen
göstermesi gerekiyor.

sektörün daha iyi olduðuydu çünkü daha az bürokrasi var ve daha
etkilidir. Aslýnda tam tersi þekildedir, özellikle saðlýk sektöründe.
Saðlýk sistemi þirketleri bütçelerinin yüzde 25’ini evraklara, idari
masraflara ve diðer bürokratik iþlemlere ayýrýrlar. Oysa ki Medicare
ve Medicaid idari masraflara sadece yüzde 3 civarýnda para ayýrýrlar.
- Bu hikayelerden binlercesini o kudunuz. Sizi nasýl etkilediler?
Çok zordu. “Yardým alamazsam
öleceðim…” veya “Annem ölüyor…” diyen insanlar vardý. Ne
yapabileceðiniz konusunda çaresiz
kalýyorsunuz ve bu film için çalýþan herkesi derinden etkiledi. Filmin çoðunun bu korku hikayelerine odaklanmayacaðýný da biliyorduk. Ama bunlarýn hiçbirinin Kanada’da olsalardý yaþanmayacaðýný açýklayabilirdik. Ve yazan bazý
insanlara göre sýnýr sadece birkaç
mil kuzeydeydi.
- Saðlýk sistemindeki karýþýklýðýn
sorumlusu kimdir? Amerikan hü kümeti mi? Büyük ilaç þirketleri
mi? Yoksa baþka bir þey mi?
Sistemin kendisidir. Büyük oranda sistem kâr ve hýrsa dayanmaktadýr. Konu insanlarýn saðlýðý olunca kâr amacý ortadan kalkmalýdýr.
Biri eðitim sisteminin kâr amaçlý
olmasý gerektiðini söylese o kiþiye
Mars’tan gelmiþ gibi bakarlardý.
Kimse su iþlerinin kâr amaçlý olmasýný söylemez. Su olmadan yaþayamazsýnýz. Saðlýk sistemi de
ayný þekilde olmalý. Ve diðer ülkelerde bu böyle.
- Sicko’yu yapmak için bir sene den fazla zaman harcadýktan son ra Amerikan saðlýk sistemini geliþ tireceðine inandýðýnýz en önemli
üç þey nedir?
Özel saðlýk sigortasý þirketlerini
elememiz gerekiyor. Bu herkesin
ihtiyacý olduðu týbbi bakýmý almalarýný saðlayacak en önemli adýmdýr. Ýlaç þirketlerinin de ConEd gibi düzene sokulmalarý gerekiyor.
Birçok insanýn yaþamak için ilaçlara ihtiyacý var. Ama ilaç þirketle-

- Film yapabilmek için sigortaya
ihtiyacýnýz var. Sicko için bu iþler
nasýldý?
Tahmin edebileceðiniz gibi sigortacýlýk sektörüyle ilgili bir film yapýyorsanýz filminizi yapmak için
sigorta bulmak pek kolay olmuyor.
Bizi sigortalama konusunda pek
istekli olmadýlar. Herkes için iyi
bir saðlýk sigortasý yaptýrabildik ama hatalarý ve eksiklikleri kapsayan “üretim sigortasý” adý altýndaki durumla. Tüm büyük þirketler
bizi reddetti.
- Filme çektiðiniz Amerikalýlarýn
hikayelerinde olumlu geliþme gös teren oldu mu?
Evet. Saðlýk sigortasý þirketleriyle mücadele içinde olan birkaç kiþi
doðru þeyleri yaparak sonunda rahatladýlar. Sigorta þirketinden ambulans faturasýný ödemesini isteyen Laura “hayýr”ý bir cevap olarak kabul etmedi ve sonunda Mavi
Haç yumuþadý. Çok þiþman veya
çok zayýf olduklarý için reddedilen

iki genç onlarý sigortalamak isteyen þirketler buldular. Maria Wantanabe duruþmasýyla ilgili küçük
bir rahatlýk yakaladý ve þimdi temyize gidiyor. Avukatý iyimser. Önemli olan neden insanlar haklarý
olan þeyi almak için böyle mücadele veriyorlar? Saðlýk konusunun
bir insanlýk hakký olduðunu ne zaman fark edeceðiz?
- Önceki filmlerinizin aksine
Sicko’nun çoðunu denizaþýrý yer lerde çektiniz. Bunlardan neler
ö ð r e n d i n iz ?
Gözleri açan, canlandýrýcý ve üzücü bir filmdi. Öðrendiðimiz þeyler karþýsýnda hep þaþýrdýk. Konuyu iyi bildiðimizi düþünüyorduk ama her köþeyi döndüðümüzde yeni
bir þeyle karþýlaþtýk. Üzücüydü
çünkü Amerikalýlar olarak “dünyadaki en zengin ülkeyiz. Neden saðlýk hizmetlerimiz parasýz deðil?”
diye düþünüyoruz. Amerikalýlarýn
yüzde 80’inin pasaportlarý yok.
Yani çoðumuz dünyayý gezip neler
döndüðünü göremiyoruz. Görmezden gelmek iyi bir þey deðildir.
Tüm bilgileri toplamadan en iyi
kararlarý veremezsiniz. Bu günlük
yaþamda da böyledir, politik yaþamýmýzda da böyledir.
- Þu noktada tutarlý bir saðlýk
sistemi planý olan bir aday var
mý? Yoksa sadece belirsiz genelle meler mi yapýyorlar?
Evet, gerçek sorunla ilgilenmek

istemiyorlar gibi görünüyor. Bu
çok üzücü. John Edwards çok ilgili görünen kiþilerden birisi ve planý ödediðimiz vergileri özel sigorta
sektörünün ceplerine doldurmak
gibi görünüyor. Çözüm bu deðildir.
Obama henüz planýný oluþturmadý
ama iyi bir þeyle ortaya çýkacaðýný
düþünüyorum. Ve tabi henüz yarýþa girmemiþ ama 2000’de ofisi kazanan aday var. Onun bu konuda
2003’te söyledikleri en iyisiydi.
- Politik uzmanlar, özel kâr
gruplarý ve büyük þirketler filmle rinize sýkça saldýrýyorlar. Sicko ile
ilgili olarak sizinle kimler savaþa c a k t ý r?
Ýnsanlarýn sefaleti ve hastalýklarýndan kazanç elde edenler bu
filmden hoþlanmayacaktýr. Sicko
yaptýðým filmler içinde en geniþ
izleyici kitlesine ulaþabilir çünkü
birçok insan politik görüþü ne olursa olsun bu konu yüzünden etkilenmektedir.
- Tartýþmalar yaratan kiþi imajý nýzýn zarar göreceðini düþünüyor
musunuz?
Neden tartýþmalar yaratan biri
olduðumu söylüyorlar? Ne yaptým
ki? Ülkemde insanlarýn yaþadýðý
bir sorunu gözler önüne seren bir
film yaptým. Bir baþka filmimde
Columbine Lisesi’nde öldürülen
bir avuç çocuktan bahsettim çünkü bir daha böyle bir þey olmasýný
istemiyordum. Erken bir tahminde
bulunarak Amerikan vatandaþlarýna Oscar ödül töreninde sahneden
kitlesel imha silahlarýyla ilgili bize
yalan söylendiðini söyledim ve yuhalandým. Bugünlerde birçok
Cumhuriyetçi beni sokakta durdurup benden özür diliyor. Onlara
kral çýplak demiþtim ama beni yeni anlýyorlar.

ATO GSS’yi Michael Moore ile eleþtiriyor
ATO, ABD’deki kâr amaçlý saðlýk sisteminin yarattýðý sýkýntýyý gözler önüne
seren “Sicko” adlý filmi özel gösterimlerle izleyici ile buluþturarak, film
üzerinden Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý’ný tartýþmaya açýyor.
TBMM’de görüþülmekte olan
Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk
Sigortasý (SSGSS), Ankara Tabip
Odasý (ATO) tarafýndan ABD’li
muhalif yönetmen Michael Moore’un ‘Sicko’ adlý filmi ile eleþtiriliyor.
ATO, ABD’deki kâr amaçlý saðlýk sisteminin yarattýðý sýkýntýyý
gözler önüne seren “Sicko” adlý
filmi, özel gösterimlerle izleyici
ile buluþturuyor ve film üzerinden Sosyal Sigortalar ve Genel
Saðlýk Sigortasý’ný tartýþmaya açýyor.
Ýþte bu gösterimlerden biri de
geniþ bir davetli topluluðunun
katýlýmý ile Ýnþaat Mühendisleri
Odasý’da gerçekleþti. Film gösteriminin ardýndan düzenlenen forumda ise saðlýk politikalarýna
karþý neler yapýlabileceði tartýþýldý.
Tartýþmalarda, SSGSS’nin ya-

salaþmasý durumunda saðlýðýn
piyasalaþacaðý belirtilerek, bu
yasa tasarýsýna karþý ciddi bir
muhalefet yaratmanýn gerekliliði
vurgulandý.
Ankara Tabip Odasý Baþkaný
Önder Okay etkinlikte yaptýðý
konuþmada, “Sicko” adlý filmin
Türkiye’de saðlýk sisteminde yakýn gelecekte neler olabileceðini

gözler önüne serdiðini belirtti.
Okay, GSS ile týpký ABD’de olduðu gibi saðlýk hizmetlerinin paralý hale geleceðini ve halkýn özel saðlýk sigortasýna mecbur býrakýlacaðýný söyleyerek, yasa tasarýsýna karþý yürüttükleri mücadeleyi geniþ halk kitlelerine
yaymak için faaliyetlerini sürdüreceklerini bildirdi.
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Gökçek’in yeni yýl hediyesi zam oldu
Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný
Melih Gökçek’in Ankaralýlara yeni
yýl hediyesi ulaþým zammý oldu. Gökçek Ankaralýlarý maðdur ettiði zamla
memura, iþçiye ve asgari ücretliye
yapýlan zammý geri aldý.

yük bir sýkýntýya düþmesine neden olduðunun dile getirildiði açýklamada, ulaþým zammý ile Melih Gökçek’in memura, iþçiye ve
asgari ücretliye yapýlan zammý geri aldýðý ifade edildi.

Zam protestosuna gözaltý

Hekim Postasý
Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek, elektriðe ve doðalgaza yapýlan
zamlarýn ardýndan ulaþýmý da zam yaptý.
Normal çok biniþli indirimli kartlarda yüzde 20, öðrenciler için çok biniþli indirimli
kartlarda ise yüzde 22 zam yapýlmasý, Ankaralýlar tarafýndan tepki topladý.
Ulaþým zamlarýna iliþkin yapýlan eylemlerde, zammýn geri çekilmesi istenerek Gökçek istifaya çaðýrýldý.
Tüketici Haklarý Derneði Baþkaný Turhan
Çakar tarafýndan yapýlan açýklamada ise
Gökçek’in ulaþýma yaptýðý zamla baþta öðrenciler olmak üzere Ankaralý tüketicileri önemli derecede maðdur ettiði belirtildi. Açýklamada þöyle denildi: “4 kiþilik bir aileyi
baz olarak alacak olursak; eðer anne, baba
çalýþýyor, çocuklar okula gidiyor ise ailenin
aylýk ulaþýma son zam ile fazladan yapacaðý
ödeme 48 YTL, toplam ödeme ise 276 YTL
olacaktýr. Ailede anne ya da babadan birisinin iþe gittiðini, çocuklarýn okula gittiðini
düþünürsek ailenin aylýk ulaþýmý son zam ile yapacaðý fazladan ödeme 36YTL, toplam
ödeme ise 204 YTL olacaktýr. Eðer 4 kiþilik
aileden bir kiþi iþe, bir kiþi okula gidiyor ve
bir kiþi ise ayda 6 kez otobüse biniyor ise ailenin aylýk ulaþýmý son zam ile fazladan yapacaðý ödeme 26.40 YTL, toplam ödeme ise
152.40 YTL olacaktýr. Bu da dar gelirli özellikle de asgari ücretli ailenin bütçesine önemli bir yük bindirecektir.”

OECD ülkelerinin baþkentleri içersinde
gelire göre en yüksek ulaþým ücretinin Ankara’dan alýndýðýnýn belirtildiði açýklamada,
“Ankara’da öðrencilerin bir aylýk ulaþým gideri 66 YTL olacaktýr. Ankara’da bir kiþinin
asgari ücretle çalýþtýðý 4 kiþilik bir ailenin

aylýk ulaþým giderleri asgari ücretin en az
yüzde 35’dir.” denildi.

Asgari ücret zammý geri alýndý

Ankara’daki ulaþým zammýnýn özellikle de
dar gelirli öðrencilerin ve tüketicilerin bü-

Ulaþým zammýný protesto etmek isteyen
Ankara Öðrenci Kolektifi üyeleri ise polis
tarafýndan gözaltýna alýndý.
Öðrenciler, Yüksel Caddesi’nde toplanarak
þehir içi yolcu taþýma ücretlerine yapýlan
zammý protesto etmek amacýyla basýn açýklamasý yaptý. Açýklamanýn ardýndan daðýlan
gruptan bazýlarý, daha sonra, Ziya Gökalp
Caddesi üzerinde tekrar bir araya gelerek,
Büyükþehir Belediyesi’ne ait körüklü bir otobüse binip protestolarýný sürdürdü. Bunun üzerine öðrenciler gözaltýna alýndý.
Öðrencilerin otobüs ve dolmuþlara yapýlan
zamlarý protesto etmek için kendilerini
metro turnikelerine zincirleme eylemi de
gözaltý ile sonuçlandý.

Ankaragücü’nden zam protestosu
Fortis Türkiye Kupasý (A) Grubu’nda Ankaraspor, Ankaragücü
maçýnda bir grup Ankaragüçlü
taraftar ise açtýklarý pankartla
ulaþým zamlarýný protesto etti.
Ankaragüçlü taraftarlar
“Asgari ücrete yüzde 4,
otobüse yüzde 20 zam.
Bastýr Ankaragücü” yazýlý
pankart açtý.

Novamed’li kadýnlarla
dayanýþma sürüyor

Saðlýk çalýþanlarý Saðlýk
Bakanlýðý’na yürüdü…

Aralarýnda, ATO Kadýn Komisyonu’nun da bulunduðu
Ankara Kadýn Platformu tarafýndan “Novamed’li Kadýnlarla Dayanýþma
Sürüyor” baþlýklý bir panel düzenlendi. Panelde, Novamed grevinin
kadýn hareketi açýsýndan taþýdýðý öneme vurgu yapýldý.

Hekim Postasý

Hekim Postasý
Týbbi malzeme üreticisi Fresenius Medical
Care þirketine baðlý olarak Antalya’da faaliyet gösteren Novamed þirketinde çalýþan ve
insanca çalýþma koþullarý için greve giderek
447 günlük direniþin ardýndan zafer elde eden Novamed’li kadýnlara destek sürüyor.
Aralarýnda, Ankara Tabip Odasý (ATO) Kadýn Komisyonu’nun da bulunduðu Ankara
Kadýn Platformu tarafýndan Petrol Ýþ Sendikasý Konferans Salonu’nda “Novamed’li Kadýnlarla Dayanýþma Sürüyor” baþlýklý bir panel düzenlendi.
Panele konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öðretim üyesi Doç. Dr. Alev Özkazanç, Ýstanbul Kadýn
Platformu’ndan gazeteci Candan Yýldýz, Petrol-Ýþ’in avukatlarýndan Serpil Aksakal ve
Mersin’deki SCT Fabrikasý iþçisi Ümmühan
Doðan katýldý.
Panelde, Novamed grevinin kadýn hareketi
açýsýndan taþýdýðý öneme deðinilerek, insanlýk dýþý çalýþma koþullarýna karþý Novamed’li kadýnlarýn sergilemiþ olduðu birlik
ve beraberliðin örnek alýnmasý gerekliliðine
vurgu yapýldý.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-

tesi öðretim üyesi Doç. Dr. Alev Özkazanç
konuþmasýnda neoliberalizmin emek üzerindeki etkilerini anlatýrken, Ýstanbul Kadýn
Platformu’ndan gazeteci Candan Yýldýz, Novamed’li kadýnlara destek olmak amacýyla
yürütülen kampanyalarýn direniþ üzerindeki etkilerine deðindi. Yürütülen kampanyalar sayesinde Novamed’li kadýnlarýn hem sýnýfsal hem de cinsel olarak iki kez sömürüldüðünü herkese anlatabildiklerini belirten
Yýldýz, Novamed sürecinin hep beraber mücadele etmenin ne kadar önemli olduðunu
bir kez daha ortaya koyduðunu söyledi.
Petrol-Ýþ Toplu Ýþ Sözleþme Uzmaný Avukat Serpil Aksakal ise konuþmasýnda Novamed grevi ile ilgili iþleyen hukuki süreç
hakkýnda bilgi verdi. Panele katýlan SCT
Fabrikasý iþçisi Ümmühan Doðan da Birleþik
Metal-Ýþ Sendikasý’nda örgütlü Mersin’deki
SCT Filtre Fabrikasý iþçilerinin sendika hakký için 2 yýldýr sürdürdüðü grevi anlattý. Doðan, grevlerinin kazanýmla sonuçlanmasý için Novamed grevinde olduðu gibi emek kesimlerinin desteðine ihtiyaç duyduklarýný
belirtti.
Etkinliðin gerçekleþtiði gün Novamed’li
kadýnlarýn mücadele sürecini anlatan fotoðraf sergisinin de açýlýþý yapýldý.

Türkiye’nin çeþitli illerinden yüzlerce 4/B
ve 4924’lü sözleþmeli saðlýk emekçisi, Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý
(SES)’in çaðrýsýyla Ankara’da buluþtu. “Kadrolu ve güvenceli çalýþma” talebiyle Ankara’da bir araya gelen saðlýk emekçileri Saðlýk Bakanlýðý’na yürüdü.
“Kadrolu çalýþma istiyoruz”, “Sözleþmeli
köle olmayacaðýz”, “Tayin hakký istiyoruz”,
“Herkese saðlýk-güvenli gelecek” sloganlarýnýn atýldýðý eyleme çeþitli demokratik kitle
örgütleri, sendikalar ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi.
SES Genel Baþkaný Köksal Aydýn Saðlýk

Bakanlýðý önünde yaptýðý basýn açýklamasýnda, saðlýk çalýþanlarýnýn farklý statülerde
istihdam edilmeye baþladýðýný belirterek,
farklý statülerin ortak özelliðinin ise “kadrosuz ve güvencesiz çalýþma” olduðunu söyledi.
70 bini aþkýn saðlýk emekçisinin kadrosuz
ve iþ güvencesiz istihdam edildiðini belirten
Aydýn, saðlýk emekçilerinin her an iþten atýlma korkusu, doðum ve askerlik sonrasý iþe dönememe riski, eþ ve özür durumunda
bile tayin olamama gibi sorunlarla karþý
karþýya olduðunu belirtti.
KESK Genel Eðitim ve Örgütlenme Sekreteri Fevzi Ayber ise bütün emekçileri saðlýk
ve sosyal güvenliklerine sahip çýkmak için
mücadeleye çaðýrdý.
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güncel
Yoksulluk
Türkiye’de giden laiklik,
verem ediyor gelen þeriat mý?
TTB Genel Sekreteri Altan Ayaz, yoksulluðun artmasý
kötü yaþam koþullarý, beslenme yetersizliði, göç, ayný
hanede kalabalýk nüfus ve kötü hijyen koþullarýnýn
verem hastalýðýnýn yaygýnlaþmasýna neden olduðunu
söyledi.
Hekim Postasý
Türk Tabipleri Birliði (TTB)
Genel Sekreteri Altan Ayaz, verem hastalýðýnýn görülme sýklýðýnýn 1996’dan 2002 yýlýna kadar azalarak yüz binde 23’e
düþtüðünü, ancak 2002 yýlýndan sonra artýþa geçerek yüz
binde 28.5’e çýktýðýný bildirdi.
Ayaz, Veremle Savaþ Haftasý
dolayýsýyla TTB Genel Merkezi’nde düzenlediði basýn toplantýsýnda, veremin hem nedenleri
hem de sonuçlarý açýsýndan toplumsal bir hastalýk olduðunu
söyledi.
Türkiye’de 2005 yýlýnda taný
konulan 20 bin 535 verem olgusundan 18 bin 753’ünün yeni
olduðunu belirten Ayaz, ‘’1996
yýlýnda yeni olgu hýzýnýn yüz
binde 33 olduðu ve 2002 yýlýna
dek azalarak yüz binde 23’e
düþtüðünü biliyoruz. 2002 yýlýndan itibaren ise yeni olgu hýzý artýþa geçmiþ ve yüz binde
28.5’e çýkmýþtýr’’ dedi.
Yoksulluðun artmasý kötü yaþam koþullarý, beslenme yetersizliði, göç, ayný hanede kalabalýk nüfus, kötü hijyen koþullarý
gibi durumlarda verem hastalarýnýn sayýsýnýn arttýðýna dikkati
çeken Ayaz, ‘’Açlýk sýnýrýnýn 688
YTL olduðu ülkemizde asgari
ücret 435 YTL’dir. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine
göre iþ gücünün yüzde 12’si iþsizdir. Bu koþullarda verem
hastalýðýnýn yeniden yaygýnlaþmasý, beklenmedik bir durum
deðildir’’ diye konuþtu.
Ayaz, Orta Anadolu, Doðu ve
Güneydoðu Anadolu bölgelerinde olgu sayýsýnýn az olmasýnýn,
kayýt ve tespit sistemindeki yetersizliklerden kaynaklandýðýný
belirtti.

Veremle savaþ sekteye
uðratýlýyor

Kamu hastanelerinde verem
tedavisi için ayrýlan yatak sayýsýnýn, saðlýk politikasýndaki uygulamalar sonucu son 5 yýl içinde azaldýðýný bildiren Ayaz,
‘’Bunun nedeni, verem yataklarýnýn getirisinin diðer hastalýklara göre daha düþük olmasýdýr.

Dr. Nadir Sevinç
Yurttaþlarýmýzýn bazýlarý bu soruya “evet” bazýlarý da “hayýr” diyor.
Ama bu tartýþma farklý baþlýklar altýnda tartýþýla geldi ve de tartýþýlmaya devam edilecek görünüyor. Bazen
sanki gözlerden bir þeyler saklanmak gerektiðinde aniden alevlendiriliveriyor ama yine de bu konu önemli.

Þeriat nedir?

Veremin en yaygýn olduðu Ýstanbul’da, Heybeliada Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi ve Beykoz Saray Hastanesi, getirileri
düþük olduðu gerekçesi ile geçtiðimiz yýl kapatýlmýþlardýr’’ dedi.
Ayaz, aile hekimliði sisteminin, birinci basamakta veremle
savaþý sekteye uðrattýðýna da iþaret ederek, ‘’Pilot uygulamanýn baþladýðý illerde verem savaþ dispanserinde çalýþan deneyimli personelin aile hekimliði
sistemine geçtiði veya baþka görevlere kaydýrýldýðý görülmektedir. Bu durum verem savaþ dispanserlerini boþaltmakta, veremle savaþý sekteye uðratmaktadýr’’ diye konuþtu.

Türkiye aþý üretmeli

Verem hastalýðýndan korunmada kullanýlan BCG aþýsýnýn
artýk Türkiye’de üretilmediðini
hatýrlatan Ayaz, þunlarý kaydetti: ‘’BCG aþýsý, etkinliði düþük
bir aþý olduðu için tüm hedef
gruba eksiksiz yapýlmasýnýn özel önemi vardýr. Önceden ülkemizde üretilebilen BCG aþýsýnýn
üretimine 1998’de son verilmiþtir. Bu durum stratejik bir ürün
olan aþýda dýþa baðýmlýlýðýn yanýnda, yeni aþýlarýn geliþtirilmesinin olanaðýný da ortadan
kaldýrmýþtýr. Türkiye aþý üretebilir, üretmelidir. Verem hastalýðýnýn tedavisi kamusal bir sorumluluktur. Hastalarýn ilaçlarýnýn ücretsiz olarak saðlanmasýnýn yanýnda, toplumdaki hastalarýn saptanmasý için taramalar yapýlmasý, hastalarýn ‘Doðrudan Gözetimli Tedavi’ altýnda
izlenmeleri, kayýt ve bildirim
sistemindeki aksaklýklarýn giderilmesi verem hastalýðý ile mücadelede temel koþullardýr.’’

Türk Dil Kurumu sözlüðünde þeriat þöyle açýklanmýþ:” Kurandaki ayetlere, Hz Muhammed’in sözlerine
dayanan Ýslam kanunu, Ýslam hukuku.”
Osmanlýca Türkçe ansiklopedik
lugat ta ise þeriat:” 1)doðru yol,
2)Allahýn emri, 3) ayet,hadis ve icma-i ümmet(din bilginlerinin üzerinde anlaþtýklarý) esaslarýna dayanan din kaideleri” olarak açýklanýyor.
Ansiklopedik lügat þeriatýn ne olduðunu daha iyi açýklamýþtýr. Çünkü
“Allahýn emri, doðru yol” adýna hareket ettiðini iddia eden her kiþi ve
kurum þeriatçýdýr ve bu nedenle de
þeriatçýlýk Ýslam dini ile sýnýrlý olamaz. Tek tanrýlý dinler olan Hýristiyanlýðýn da, Yahudiliðin de þeriatý
vardýr. Hatta kutsal sayýlan ve bu
nedenle eleþtirilemez, dokunulamaz,
deðiþtirilemez olduðu iddiasý ile ileri
sürülüp savunulan her türden düþüncenin de þeriat olduðunu söylemek gerekir.

Peki, laiklik nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüðüne göre
laik: “Din iþlerini devlet iþlerine karýþtýrmayan, devlet iþlerini dinden
ayrý tutan” demekmiþ. Laiklik ise
ayný sözlükte,”1)laik olma durumu,
laisizm.2) Devlet ile din iþlerinin ayrýlýðý, devletin, din ve vicdan özgürlüðünün gerçekleþmesi bakýmýndan
yansýz olmasý” olarak açýklanmýþ.
Anayasa’da Türkiye’nin laik bir
Cumhuriyet olduðu yazýlýdýr. Buna
göre bizdeki tüm devlet görevlilerinin de bu anlamda laik olmasý, devletin ise faaliyetlerini dini faaliyetlerden ayrý tutmasý, dini faaliyetlere
karýþmamasý ve herhangi bir dinin
de kendisine karýþmasýna izin vermemesi gerekir.
Anayasa’da Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn görevleri þöyle tanýmlanýyor:
MADDE 136.- Genel idare içinde
yer alan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý,
laiklik ilkesi doðrultusunda, bütün
siyasi görüþ ve düþünüþlerin dýþýnda
kalarak ve milletçe dayanýþma ve
bütünleþmeyi amaç edinerek, özel
kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.” Cumhuriyetin laik olduðu yazýlan Anayasa “genel idare içinde yer alan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’ndan söz ediyor ve ondan da
laikliðe uygun görev ve davranýþ
bekliyor.
633 sayýlý özel kanunda “Ýslam dininin inançlarý, ibadet ve ahlak esaslarý ile ilgili iþleri yürütmek, din
konusunda toplumu aydýnlatmak ve
ibadet yerlerini yönetmek üzere;
Baþbakanlýða baðlý Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý kurulmuþtur.” deniyor.
Laik olduðu söylenen bir ülkenin A-

nayasa’sýna göre oluþturulan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, doðrudan Baþbakanlýða baðlý olarak inþa edilmiþtir. Bunun anlamý devlet eliyle bir
din ya da bir mezhep inþa etmeye
çalýþmaktýr.
Herkes bilmektedir ki; bu baþkanlýk, bu güne kadar yalnýzca Ýslam dininin Sünni mezhebinin inanç ve esaslarýnýn hükümetlerin atadýðý
kendisine yakýn devlet memurlarýna
yaptýrýlan yorumu doðrultusunda
toplumu aydýnlata gelmiþtir. Hükümet ayný þekilde özel bir yorumla Alevi mezhebini de diyanete baðlamaya çalýþmaktadýr. Böylece Ýslam
dininin iki mezhebi özel yorumlarýyla diyanete baðlanmýþ olacaktýr.
Ayný doðrultuda reformlara devam edilirse, bir bakmýþýz ki bir gün
Ýslam dininin diðer mezheplerinin
yaný sýra Ýslam dýþý diðer dinler de
kiliseleri ve sinegoglarýyla bu baþkanlýða baðlanývermiþ ve tüm dinlerin görevlileri de devlet memuru oluvermiþ… Böylece, islami laikliði ile tüm Ýslam alemine örnek gösterilen Türkiye, tek tanrýlý dinlerin
cumhuriyeti haline gelmiþ, tüm
dünyanýn taktirini kazanmýþ…
Laik cumhuriyetimizin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn o kadar çok iþi
vardýr ki saymakla bitmez. Bunun için de diðer Bakanlýklar ile bu baþkanlýðýn bütçesine bakmak yeterlidir.
“Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý: 1.2 Milyar, Ýçiþleri Bakanlýðý: 783 Milyon,
Dýþiþleri Bakanlýðý: 563, Bayýndýrlýk
ve Ýskan Bakanlýðý: 677.219.000, Ulaþtýrma Bakanlýðý: 687.265.000, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý:
280.095.000, Kültür ve Turizm Bakanlýðý: 632.417.000, Çevre ve Orman Bakanlýðý: 404.396.000
YTL.”(nacizane.com)
Bu verilerde gösteriyor ki Diyanet
Ýþleri laik Türkiye Cumhuriyeti’nin
bekasý ve milletiyle bölünmez bütünlüðünü korumak için bakanlýklarýn çoðundan daha fazla önemlidir.
Önemi ve de görevi giderek artmaktadýr. Bunun gereði olarak bütçesi
her yýl artýrýlmaktadýr.
Ýþte veriler: 1997: 66 trilyon 751
milyar 962 milyon,1998: 119 trilyon
679 milyar 140 milyon,
1999: 180 trilyon 824 milyar 159
milyon, 2000: 270 trilyon 362 milyar 931 milyon, 2001: 302 trilyon
130 miyar 110 milyon, 2002: 553
trilyon 364 milyar 200 milyon,
2003: 771 trilyon 267 milyar, 2004:
1 katrilyon 126 trilyon 041 milyar,
2005: 1 katrilyon 122 trilyon 041
milyar TL , 2006: 1.209.692.000
YTL “(nacizane com)

On yýlda 18 kat artýþ

Görüldüðü gibi Diyanetin bütçesi
on yýlda yaklaþýk on sekiz kat artmýþtýr. Artýþ bir devlet politikasý olarak uygulanmaktadýr. Seçim yýlý olan 2007’de ise 1,6 milyar YTL’ye çýkarýlarak bir önceki yýla göre yüzde
25 arttýrýlmýþ, bunun sonucu da alýnmýþtýr.
Yaptýklarýna bakýnca bu bütçeyi
fazlasýyla hak ettiði, hatta baþkanlýktan çýkarýlýp ilk adým da özerk bir
bakanlýk haline getirilmeyi hak etmektedir. Ýþte bazý bakanlýklarýn
yaptýklarýyla diyanetin kýsýtlý bütçeciði ile yaptýklarýnýn karþýlaþtýrýlma-

sý: “Din görevlisi memur sayýsý:
87.000, doktor sayýsý: 77.344, cami
sayýsý: 77.000, okul sayýsý:67.000,
hastane sayýsý:1220, saðlýk ocaðý sayýsý: 6300. Önümüzdeki 1-2 yýl içerisinde yapýlmasý planlanan saðlýk
kuruluþu/hastane sayýsý 30-40 iken,
halen 1140 caminin inþaatý devam
ediyor.”
Diyanet Ýþleri, bütçesinin yetersizliðinden yakýnmakta. Onun haklý olduðuna inanan hükümet þimdilik
desteðini baþka bakanlýklar, mesela
Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) aracýlýðý ile dolaylý yoldan yapýyor.
MEB’in bütçesine bakýldýðýnda,
genel, Anadolu, fen, Anadolu güzel
sanatlar, sosyal bilimler ve spor liselerinden oluþan ve sayýsý 2 bin
839 olan, 1 milyon 728 bin 346 öðrencinin öðrenim gördüðü liselere ayýrdýðý ödeneðin yarýsýný 455 okulun
bulunduðu, 120 bin 668 öðrencinin
devam ettiði imam hatip ve Anadolu
imam hatip liselerine ayýrdýðý görülüyor.
Bakanlýk 2007 yýlýnda Orta Öðretim Kurumu Genel Müdürlüðü’ne
baðlý 2 bin 839 okula yaklaþýk 50
milyon YTL ödenek ayýrýrken, Din
Öðretimi Genel Müdürlüðü’ne baðlý
455 okul için de yaklaþýk 23 milyon
YTL ödenek ayýrmýþ. (02.01.2008
Akþam Gazetesi Mustafa Dolu)
Devlet bütçesinden okul baþýna, imam hatip okullarýna diðerlerinden
20 kat, öðrenci baþýna ise imam hatiplilere 28 kat fazla para verilmektedir

“Ilýmlý Ýslam”

Þimdi sormak gerekir: Türkiye’de
Ýslam þeriatý yoktu da yeni mi geliyor? Hayýr. Türkiye’de, Anayasa’sýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve de okullarda zorunlu din dersi olduðu için Ýslam’ýn Sünni þeriatý zaten vardýr. Þimdi hükümet aracýlýðý ile yapýlmak istenen, bir yandan var olaný
güçlendirip Aleviliði de kendisine özel bir biçimde yorumlayýp genel olarak Ýslam þeriatýný yaygýnlaþtýrýp
yoðunlaþtýrmaktýr. Bu amacýn emperyalistlerce konulmuþ özel adý ise
“ýlýmlý Ýslam”dýr.
Gelelim “Türkiye laik mi” sorusuna. Bunca sözden sonra bu soruya
ne hacet denecektir. Haklýsýnýz. Türkiye’nin laik bir ülke olmasý için: 1)
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kapatýlmalý, ayrýmsýz bütün dini vakýflar ve
kurumlar mallarýndan arýndýrýlmalý.
2) Vatandaþlar, devletin hiçbir müdahalesi olmaksýzýn dinsel ve bedensel ihtiyaçlarýný yerine getirmede özgür olmalý.
3) Din eðitimi-öðretimi veren tüm
devlet okullarý kapatýlmalý, okullarda din eðitimi-öðretimi yasaklanmalý, din eðitim-öðretimi kiþilere býrakýlmalý. 4)Hiçbir dini kurum ve din
görevlisine, devlet yardým etmemeli,
onlarýn vatandaþlarýn kiþi olarak vereceði sadaka dýþýnda, gelir getirici
(kira, faiz, ticaret, kar amaçlý üretim, ticari ve sanayi kuruluþlarýn
baðýþlarý vb) faaliyetleri yasaklanmalý, dini kuruluþlarýn gelir ve giderleri din ve mezhep mensuplarýnca talepleri halinde devletçe denetlenmeli. 5) Din ve vicdan özgürlüðü
ile birlikte din aleyhine propaganda
özgürlüðü de olmalýdýr.
Siz ne dersiniz?
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Ucuz mu, saðlýklý mý beslenmeli?
Þýk ve renkli ambalajlarla pazarlanan bu benzeri bisküviler, birbirinden saðlýksýz toplam 39
deðiþik madde içeriyor. Bu bisküviler Amerika Birleþik Devletleri’nde yoksullarýn yemeði.
Çünkü yaklaþýk 10 milyonu çocuk olan 35 milyon insan her gün toplam 3 dolarlýk alýþveriþe
izin veren yemek karneleriyle yaþýyor.
Cem Sey
Washington’da süpermarkette
kasada bekliyorum. Saðlýklý beslenmenin ‘mali bedeli yüksek’ Önümde orta yaþlý bir siyah Amerikalý kadýn. Kadýnýn alýþveriþ arabasý tepeleme bisküvi dolu. Sýk
rastlanan bir görüntü bu. Oysa
karbonhidratlar ve yaðlardan oluþan bu gibi bisküviler saðlýksýz
beslenmenin sembolü sayýlabilir.
Þýk ve renkli ambalajlarla pazarlanan bu benzeri bisküviler, birbirinden saðlýksýz toplam 39 deðiþik
madde içeriyor. Tam bir kalori
bombasý.
Bu bisküviler Amerika Birleþik
Devletleri’nde yoksullarýn yemeði.
Çünkü yaklaþýk 10 milyonu çocuk olan 35 milyon insan her gün
toplam 3 dolarlýk alýþveriþe izin
veren yemek karneleriyle yaþýyor.
Uzmanlar, ülke ekonomisinin içinde bulunduðu ekonomik rahatsýzlýðýn devam etmesi ve iþsizliðin
artmasý durumunda bu rakamýn
daha da yükselmesini bekliyor.

Bu insanlar taze süt, et, sebze ya
da meyve yiyemiyor.
Araþtýrmalar, bu durumun yoksullarýn þiþmanlamasýna, obeziteye yol açtýðýný kanýtlýyor.
Çünkü dar bütçeyle alýþveriþ
yapmak zorunda olanlarýn beslenme stratejisi, az paraya azami kaloriyi elde etme üzerine kuruluyor.
Eskiden yoksulluðun göstergesi
bir deri bir kemik kalmakken, günümüzün tek süper devletinde bunun yerini bacaklarýn taþýmakta
güçlük çektiði yað tulumu gibi bedenler.
Bu nasýl mý oldu?
Amerika Birleþik Devletleri’nde
1 dolarla 1200 kalori deðerinde
bisküvi ya da cips alýnabiliyor.
Oysa ayný parayla saðlýklý sebze
veya meyve almaya kalkan, ancak
250 kalori edinebiliyor.Bunun nedeni, Farm Bill- yani Çiftlik Yasasý.
Bu yasa, kimsenin anlayamadýðý
bir dille, yarým sübvansiyonlarýný
düzenliyor.
Tarým lobicilerinin beþ yýlda bir
yaptýðý baskýlarla, neredeyse ta-

mamen karbonhidrat ve yaðdan oluþan mýsýr, soya fasulyesi, buðday, pirinç ve pamuk üreten üreticiler büyük sübvansiyonlar elde ediyor.

Hýzlý ve saðlýksýz beslenme
obeziteyi artýrýyor

Yasa, bu ürünlerden ne kadar
çok üretilirse, sübvansiyonu da o
kadar artýracak þekilde yapýlýyor.
Sonuç: Þeker ve yaða boðulmuþ
bir gýda pazarý.
Ülkede sebze fiyatlarý son 20 yýlda yüzde 40 artarken, merdeyse
þeker ve sudan ibaret kola gibi
maddeler yüzde 20 ucuzladý.
Üstelik, bu sübvansiyonlar Meksika gibi diðer mýsýr üreticilerini
de vuruyor.
Son on yýlda, kuzeydeki komþudan akan aþýrý ucuz mýsýrla rekabet edemeyen 2 milyon Meksikalý
çiftçi yaþam temellerini yitirmiþ
durumda.
Amerika Birleþik Devletleri’ndeyse insanlar hâlâ serbest piyasa kurallarýnýn tek baþýna ekonomik düzeni saðladýðý inancýyla

yaþýyor.
Bir süre önce Oregon Valisi Ted
Kulongoski, ülkesinde yoksulluðun
ne anlama geldiðini anlamak için
bir hafta boyunca, günde toplam 3
dolar harcamaya olanak tanýyan
yemek karneleriyle yaþamayý denedi.
Kameralar eþliðinde gittiði sü-

permarkette alýþkanlýkla eli biraya, havuca ve biyolojik muzlara
gidince, kendisine eþlik eden sosyal çalýþmacý müdahale etti.
Marketten çýkarken valinin alýþveriþ torbasýnda bir paket bisküvi,
bir paket patates cipsi ve bir kutu
kola vardý.
Afiyet olsun Sayýn Vali! (BBC)

Napoli’deki çöp daðlarý ve siyaset
Napoli’nin sokaklarýný þimdi yaklaþýk iki yüz bin ton kokmuþ çöp kirletiyor. Taþan çöplüklere
yakýn oturanlar arasýnda karaciðer kanseri vakalarýnýn arttýðýný okuyan halk ise öfke içinde….

David Willey
Ýtalya’nýn güneyinde, bir zamanlar Avrupa’nýn en görkemli kentlerinden sayýlan Napoli’nin sokaklarýný þimdi yaklaþýk iki yüz bin ton
kokmuþ çöp kirletiyor.
Napoli’deki çöplerin toplanmasý
için ordu göreve çaðýrýldý. On yýlý
aþkýn süredir bu kentte çöp sorunu çözülebilmiþ deðil aslýnda. Bunun nedenlerinden biri suç örgütlerinin atýk sanayiine bulaþmýþ olmasý. Politikacýlarýn bu sorunu çözememeleri halký giderek düþ kýrýklýðýna uðrattý.
Noel’den hemen önce çöpçüler
son olarak Napoli halkýnýn çöplerini topladýðýndan beri, iktidarda olsun muhalefette olsun tüm politikacýlar ellerini ovuþturup ne yapmalý diye soruyor.
Ýngiliz týp dergisi Lancet’te çýkan
bir raporda, taþan çöplüklere ya-

kýn oturanlar arasýnda karaciðer
kanseri vakalarýnýn arttýðýný okuyan halk öfke içinde.
Yýllardýr bu bölgeye atýlan çöplerden tehlikeli zehirler topraða sýzýyor, bir olasýlýkla kent sularýna
karýþýyor. Napoli çevresindeki resmi çöplükler dolu olduðundan, çöpü gömecek yer kalmadýðýndan,
kent atýklarý þimdi, sanki baþka ad
verip de ayýp olmasýn diye “Ekotoplarý” diye tanýmlanan kümelere
sýkýþtýrýlýp kentin resmi çöplüklerinin yanýnda, çöp daðlarý oluþtururcasýna yýðýlýyor.

‘Çöp depolama masrafý
artýyor’

Çöpleri depolama masrafý artýyor. Ama Ekotoplarýnýn miktarý da
ayný ölçüde artýyor.
Hükümet þimdi emekli bir emniyet müdürü ile bir generali Napoli’ye gönderdi. Baþbakan kendilerine dört ay süre tanýdý. Bu süre i-

çinde, ordu istihkam subaylarýnýn
yardýmýyla çöpçüleri yeniden iþbaþýna götürüp bu pisliði temizlemeleri isteniyor. Ama kimse, geçmiþte ne yerel ne ulusal yönetimlerin
baþaramadýðýný þimdi onlarýn baþarabileceðine inanamýyor.
Napoli’de çöp toplama sorunu,
Camorra denilen yerel suç örgütünün, milyarlarca dolarlýk bir atýk
sanayii yaratmýþ olmasý nedeniyle
iyice karmaþýklaþýyor.

‘Mafya sorunu
karmaþýklaþtýrýyor’

Camorra, Kuzey Avrupa’dan düþük fiyatla çok büyük miktarlarda
çöp getirip bunu Napoli çevresine
yasadýþý olarak dökmekle kalmýyor. Bu örgüt ayný zamanda, kendileri kar edecek biçimde çöp toplasýn diye, Napolili vergi mükelliflerinin masrafýný karþýladýðý belediye çöp arabalarýný sabotaj ediyor.

Ülkenin baþka bölgelerinde yaþayan Ýtalyanlarýn çoðu, hergün televizyonda gördükleri, Napoli ve
çevresindek manzaralarý hayretle
seyrediyor. Devlet televizyonundaki bir programda bana sordular
‘’Bu haberler Ýtalya’nýn yurt dýþýndaki görüntüsünü nasýl etkiliyor?’’
diye.

‘’Pek olumlu etkilemiyor’’
demek zorunda kaldým.

Ýtalyanlar, yabancýlarýn kendi
ülkeleri hakkýndaki haberlere karþý aþýrý duyarlýlar. New York Times
gazetesinin Roma muhabiri, Ýtalya’da siyasetteki yozlaþmayý ve
mevcut rahatsýzlýklarý anlatan bir
haber gönderdiði zaman bu konu
Ýtalyan medyasýnda birinci sayfadan aktarýldý.
O sýrada New York’u ziyaret etmekte olan Ýtalya Cumhurbaþkaný
bu suçlamalarý reddetmekte gecikmedi.

Ýtalyanlar’ýn düþ kýrýklýðý

Bir iki gün sonra Ýtalya Ýçiþleri
Bakaný Giuliano Amato, yabancýlarýn Ýtalya’yý böyle eleþtirmelerini
gülünç bir taklit olarak niteledi ve
ülkesinin böyle çarpýtýlmýþ mercekler gerisinden seyredilmemesi
çaðrýsýnda bulundu.
‘’Bakýn’’ dedi Ýçiþleri Bakaný Amato, “Ýtalya geçmise bakýþla þimdi çok daha yüksek deðerli mallar
ihrac ediyor - helikopterler, yolcu
gemileri, motorsikletler, yüksek
teknoloji içeren makinalar satýyor.”
Amato’nun dedikleri doðru ama
Ýtalyanlar, politikacýlarýn, görece
basit denilebilecek bir çöp sorununu çözememelerinden son derece

düþ kýrýklýðý duyuyor. Ýkinci Dünya Savaþý’nýn sona ermesinden
1992 yýlýna kadar ülkede egemen
siyasi sistem, eskiden çok güçlü olan Hrýstiyan Demokratlarýn ve
Sosyalist partilerin skandal seline
batmasýyla çökünce siyasi sahneye
çýkan TV devi Silvio Berlusconi’nin baþbakanlýðý ülkeyi beklenen altýn çaða taþýyamadý.

Toplanamayan çöpler
yakýlmýþtý

Berlusconi verdiði sözleri yerine
getiremedi. Þimdi de Baþbakan Romano Prodi’nin yönetiminde ülke
yine o eski kötü adetlerine döndü.
Politikacýlar, sonuç verebilecek yararlý hedeflerin peþini kovalamadýklarý ya da kovalayamaz göründükleri için Ýtalyanlarýn gözünde
zayýf ve itibardan düþmüþ durumda.
Bu zaafiyet aslýnda politikacýlarýn toplum içinde ele geçirebildikleri önemli görevleri iþgal etme
hevesini de artýrýyor. Ýtibardan
düþmüþ eski solcular þimdi, yeni
saðcý partiler tarafýndan yeni siyasi etiketlerle sahneye çýkarýlýyorlar.
Buna Ýtalyanca “transformismo”
derler. Durup durup kendini deðiþtirmek ve iktidara yapýþmak için siyasi etiketini deðiþtirmek anlamýma gelir bu. Bu eski yemekleri
ýsýtýp ýsýtýp yeniden ortaya sürme
aslýnda, 1861’de Ýtalya’nýn çeþitli
bölgeleri birleþip tek bir devlet kurulduðundan beri, Ýtalyan siyasi
yaþamýnýn bir parçasý.
Çöpleri temizlemesini bilemiyorlar ama kendi tozlarýný alýp yeni
elbiselerle sahneye çýkmayý çok iyi
biliyorlar. (BBC)
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Kendini insana adayan bir hekim
“The American Board of Neurological Surgeons” ihtisasý sahibi Türkiye’deki 4 doktordan biri olan
Ufuk Üniversitesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp, mesleðine
tutkuyla baðlý hekimlerden biri… Hala aktif olarak çalýþan Gökalp, saðlýðý müsaade ettiði sürece
kendini insanlarýn hizmetine sunmaya devam edeceðini söylüyor.

Dr. Serdal Kanuncu
Ankara Ufuk Üniversitesi
Beyin Cerrahisi Anabilim
Dalý Baþkaný Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp, Hekim
Postasý’nýn bu ayki sayýsýnýn konuðu oldu. “The American Board of Neurological Surgeons” ihtisasý sahibi Türkiye’deki 4 doktordan biri olan Gökalp’in yetiþtirdiði pek çok hekim,
ABD üniversitelerinde ders
veriyor. Gökalp’le sizin için
söyleþtik…
-B
Bize öncelikle kendinizi
tanýtýr mýsýnýz?
1929 Elazýð doðumluyum. 1952 yýlýnda Ankara
Týp Fakültesi’nden mezun
oldum. Askeri öðrenci olarak okuyanlar Gülhane Askeri Týp Akademisi’nde ilerde ihtisas yapmayý planladýðý branþta staj görür.
Ben tabii hep cerrah olmak
istediðim için genel cerrahide stajyer teðmen olarak
çalýþtým. Bu arada Hava
Kuvvetleri’ne geçtim, bunun peþinden de Diyarbakýr Hava Üssü’ne tayin edilip, oradan da Eskiþehir’e,
hava hekimliði kursuna
gönderildim. Daha sonra
Diyarbakýr’da görev yaptým. Gülhane’deki stajý bitirirken bizi bir imtihana alýrlar, o zaman da imtihana
girip kazanmýþtým, yani kýta hizmetini bitirince genel
cerrahi asistaný olarak Gülhane’ye dönecektim o garantiydi. Nitekim döndüm
Gülhane’ye, genel cerrahi
ihtisasý yapmaya baþladým.
Gülhane’de bir beyin cerrahisi kliniði kuruldu oraya

geçtim asistan olarak, fakat Dr. Zinnur Rollas o sýrada ayrýldý, iþ yürümedi, o
ayrýlýnca beni de Hava
Kuvvetleri Amerika’ya gönderdi. Ben Amerika’da ilk
olarak Walltorit Hastanesi’ne girip orada volunteer
asistan olarak çalýþtým, bu
arada, yabancý hekimler için þart koþulan bir imtihan vardý, bu imtihaný kazanýp George Washington
Üniversitesi’ne beyin cerrahi asistaný olarak baþladým. Amerika’da uzmanlarým girdiði bir board imtihaný vardýr. Yani nöroþiruji
board imtihaný. O imtihaný
da kazandým. Yani bu çok
zor bir imtihan. Türkiye’de
dört kiþinin böyle Amerikan Nöroþiruji Board’u var.
Bunlardan ikisi rahmetli
oldu. Bir tanesi, Hüsamettin Gökay yaþýyor, bir de
ben varým. Daha sonra tekrar Gülhane’ye döndüm, ve
Gülhane’de beyin cerrahisi
kliniðini kurdum. Burada
1972 yýlýna kadar çalýþýp
bir sürü de insan yetiþtirdim. Oradan ayrýldýktan
sonra da Ankara Týp Fakültesi’ne geçtim. 1996 yýlýnda da emekli oldum. Son iki yýldýr Ufuk Üniversitesi’nde kurduðum Beyin
Cer rahisi Ana Bilim Dalý’nýn baþkanlýðýný yapýyorum. Halen aktif çalýþýyorum. Ameliyatlarýmý yapýyorum, eðitimimi yapýyorum. Bu da beni canlý tutuyor.
- Anlattýklarýnýz gerçekten çok gururlandýrýcý þeyler. Peki, hekimlik mesleðini ve özellikle nöroþirujiyi
seçme nedeniniz neydi?
Cer rahiyi çok seviyor-

dum. Öteden beri cerrah
olmak isterdim. Ben uçuþ
hekimi olduðum için Gülhane’de ihtisasým sýrasýnda
bir sürü beyin vakalarý ile
karþýlaþýyordum. Diyarbakýr’da, genç bir pilot, bir
kaza geçirdi, epidural hematom oldu, komaya girdi
ve kucaðýmda öldü. Ben onu askeri hastaneye götürdüm fakat orada beyin cerrahisi imkanlarý olmadýðý için müdahale edemedik.
Oysa kafasýnda bir burrhole açýp da, o hematomu
boþaltsaydýk yaþayacaktý.
Bu durumu yaþayýnca, beyin cerrahý olmaya karar
verdim.

cettepe’den de yetiþen kiþiler derken beyin cerrahý
çoðaldý. Þimdi Türkiye’de
bini aþkýn beyin cer rahý
var. Eskiden hiç yoktu. Her
yere, çoðu yerlere ben
koþtururdum. Tatile bile
gitsem orada beni yakalarlardý. Yani tatil
bile yapamazdým.
Tabii iþimden
zevk alýyordum. Baþka
bir iþ de bilmediðim için kendimi

- Uzun süredir aktif o larak hekimlik yapýyorsunuz, a ra v erdiðiniz
oldu mu?

Olmadý. Maalesef hiç
baþka bir þeyle ilgilenemedim.
- Hep týbbiye mi vardý?
Evet, hep doktorluk, hep
beyin cerrahi. Zaten fýrsat
vermediler. Ben Türkiye’ye
döndüðümde beyin cerrahý
sadece Ýstanbul’da vardý.
Silahlý Kuvvetler’de hiç
yoktu. Ben elimde aletler,
Türkiye’nin her tarafýna gidip ameliyat yapar dönerdim. Sonra benim yetiþtirdiðim kiþiler ve diðer Ha-

mesleðime ver miþtim.
Mesleðim dýþýnda yaptýðým
tek iþ sabahlarý yürüyüþ…
- Hocam uzun süredir, bu
kadar aktif çalýþabiliyor olmanýzýn sebebi nedir? Ýnsanlarý çok mu seviyorsunuz?
Gayet tabii mesleðimi, insanlarý çok seviyorum. Ve
bundan da zevk alýyorum.
Yani ben hiç oturamam.
Pazar günümü zor geçiririm. Mutlaka bir þey yapmam lazým. Bu da insaný
canlý tutuyor, yani benim
yaþýmda, aktif ameliyat yapan operatörler az.
- Çok nadir insanlardan
birisiniz. Türkiye’nin saðlýk s isteminin e n k ýdemli
izleyicilerinden b irisiniz.
Saðlýk s istemi s izce i yiye
gidiyor mu?
Vallahi bunun cevabýný
vermek çok zor. Þimdi saðlýk müesseseleri artýyor,
teknoloji ilerliyor her þey
yapýlýyor ama saðlýk hizmeti iyi gidiyor mu gitmiyor mu onu ben kesin söyleyemiyorum. Yalnýz, üniversiteleri, eðitim veren
müesseseleri pek desteklemiyor hükümetimiz. Hatta
üniversiteleri biraz susturmak köreltmek istiyor. Daha çok özel þeylere, özel
hastanelere, özel hekimliðe
önem veriyor. Hatta bir sürü hekim iþsiz gezerken dý-

þardan hekim getirmek gibi
temayülleri var. Bu ne kadar anlamsýz bir þey. Ýnþallah düzelecek yavaþ yavaþ
bu iþler. Bizim eðitim müesseselerimiz özellikle üniversitelerimizdeki eðitim
gayet iyi, yani yeni bir sürü
genç yetiþiyor, ama çoðuna
çalýþma imkaný saðlayamýyoruz. Yani maddi sýkýntý
çekiyor çoðu. Ýnþallah düzelecek bu.
- Türkiye’nin saðlýk sistemi ile ilgili, neler yapýlabilirdi, ya da yapýlabilir? Sizin d üþündüðünüz f arklý
bir model var mý?
Vallahi saðlýk hizmetini
her yere götürmek lazým,
bilhassa hekimlerin az olduðu bölgelerde hekimlerin
yaþam þartlarýný kolaylaþtýracak imkanlarý hazýrlamak lazým. Mesela hekimlerin çoðu, Ankara, Ýstanbul, Ýzmir gibi büyük þehirlerde toplanýyor. Dýþarýya
giden insanlar, doktorlar
periþan oluyorlar. Bunlara
cazip gelecek imkanlar hazýrlamak lazým. Yani sistemi düzeltip, oralara daha
maddi imkanlar saðlayýp,
doktorlar için cazip hale
getirmek lazým.
- Nöroþirüji alanýnda, Beyin C errahisi D ernekleri
Federasyonu t arafýndan,
onur ödülüne layýk görül-

dünüz, ve bu konuyla ilgili
Japonya’da b ir m adalya
almýþtýnýz. Bu konuda bir
þeyler söylemek ister misiniz?
Dünyadaki beyin cerrahlarý derneklerinin bir federasyonu var. Onlar dört senede bir, beyin cerrahisi
konusunda, eðitim, yayýn
ve katký yönünden baþarýlý
olan bir hekimi seçerler ve
ödül verirler. Dünyada sayýlý kiþiler bu ödülleri almýþtýr. Bu çok önemli bir
madalya. Türkiye’de ilk defa ben alýyorum. Ben tabii
bundan büyük gurur duydum. Yani bizim mesleðimizde en onursal madalya
bu.
- Ülkemizden de gerçekten böyle bir insanýn adýnýn olmasý onur verici. Peki hocam, bu gerçekten çok
önemli bir olay ama, meslek hayatýnýzda unutamayacaðýnýz bir olay yaþadýnýz mý?
Tabii, çok var. Mesela, bize hep böyle çok aðýr hastalar gelir. Uçak kazalarý olur, trafik kazalarý, artýk
koma halinde insanlar gelir. Yani biz böyle sabahlara kadar, ameliyathanelerde onlarla uðraþýrýz. Bu olaylarýn hepsinden de etkileniriz. Hastamýz öldüðü
zaman da, kaybettiðimiz
zaman da, çok üzülürüz.
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güncel
Bir sefer bir hastayý kurtaramadým çok üzülmüþtüm,
hala duygulanýyorum. Çocuðun babasý beni teselli
etti. Bir sefer de þöyle bir
olay oldu ben onu unutamýyorum. Þimdi ben Ankara Týp Fakültesi’nde, Cebeci’deyken hastanemiz hakkýnda Günaydýn Gazetesi’nde bir haber çýkmýþtý.
‘Beyninde ur olan hasta parasý olmadýðý için ölüme
terk edildi’ diye. Bunu bana söylediler, cinim tepeme
çýktý. Tabii ki hastayý biz
almýþ, yatýrmýþ, ameliyatýný yapmýþýz. Ben bu habere
sinirlenmiþken bir adam
geldi, böyle efendi kýlýklý,
saçlarý da beyazlamýþ… Ýþte ben, asarým, keserim, filan diye baðýrýrken, adam
geldi ve adýný söylemeye
çalýþtý. Daha adam adýný
söylerken ben onu savcý olduðunu anlamýþtým. Dedim
ki gazeteyi göstererek ‘Savcý bey, bunlar ahlaksýz adamlar. Biz çocuðu ameliyat ettik’ çocuðu da savcýya gösterdim, ‘bakýn konuþuyor’ dedim. Adam bir
þeyler söylemek istiyor,
ben susturuyorum habire.
Meðer adam savcý deðilmiþ. radyo sanatkarýymýþ.
‘Ben’ dedi, ‘size þey getirdim’ dedi. Haberi gazetede
okuyunca para toplamýþlar
aralarýnda hastanýn ameliyat yapýlmasý için. Çok
duygulanmýþtým.
- E vet ç ok d uygusal b ir
hikaye gerçekten…
Neyse iþte, bazen böyle
gazeteler insaný methederler. Bazen de böyle biçimsiz havadis verirler. Hiç bir
zaman bir hastayý parasý
yok diye çevirmedik.
- Zaten yýllardýr çalýþýyor
olmanýz, insanlarý çok sevdiðinizin de göstergesi.
Gayet tabi.
- H ocam p eki, b undan
sonrasý için planlarýnýz nelerdir?
Vallahi elim titremediði
sürece devam edeceðim.
Þimdi bu Ufuk Üniversitesi’nde yaþ haddi yok. Yani
67 yaþýnda devlet üniversitelerinden emekli oluyorsunuz mecburen. Ama Ufuk Üniversitesi’nde, vakýf
üniversitesi olduðu için,
yaþ haddi yok. Þimdi çok
þükür elim titremiyor, yapýyorum her þeyi. Tabi bu
kadar yýllýk da tecrübem
var. Saðlýðým müsaade ettiði sürece çalýþýrým. Çünkü
bundan baþka bir bildiðim
iþ yok yapacaðým. Benim
bir de bir bahçe merakým
vardýr. Onu da kýþýn yapamýyorsunuz, Gölbaþý’nda
bir ufak bahçem var. Pazar
günleri de gider orada çalýþýrým. Baþka da hiçbir hobim yok. Okurum.
- Peki, Türkiye’deki gençlerin, Türkiye’nin geleceði
ile olan iliþkisini nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Vallahi gençlikte bir uyanma var. Gençlerdeki heyecaný fark ediyorum. Yani
Atatürkçülük canlanýyor.

Bizim zamanýmýzda büyük
bir heyecan duyardýk Atatürk lafýndan, Ýstiklal Marþý’ndan. Ama þimdi bu, bizim bu yeni idaremiz, bu
AKP bunu boðmaya çalýþýyor. Ben Atatürk’ü gördüm
sizler tabi görmediniz hiç.
Ben ilkokul 1. sýnýftayken,
babam Sivas’taydý. Dediler
ki ‘Atatürk istasyonda…’
Ben okuldan kaçtým, istasyona gitmek için. Babam
da böyle çok sert, disiplinli, hani ödüm kopar ondan,
o da Ziraat Bankasý’nda
memurdu. Bankanýn önünden koþarak gittim istasyona. O zamanlar hep böyle
protokolde silindir þapka,
kuyruklu fraklar giyilirdi,
öyle bir gr up Atatürk’ü
yolcu ediyordu, askeri kordon da var. Ben onlarýn bacaklarýnýn arasýndan geçip
doðrudan doðruya perona
girdim, ‘Yaþa Atatürk’ diye
baðýrýyorum, o sýrada birisi
geldi böyle ensemden yakaladý. O sýrada benim baðýrtýma Atatürk baktý tebessüm etti.
- Bu da çok güzel bir hatýra…
Evet. Ondan sonra o gýrtlaðýmý sýkan adam beni okþamaya baþladý. Neyse. Baðýrdýk, ‘sað ol var ol’ dedik.
Tren hareket etti gitti. Ondan sonra da görmek nasip
olmadý. Çoðu kimse görmemiþtir çok mutluyum.
- E vet, b u k onuda d a
duygulandýnýz.
Maalesef, þimdi Atatürk
lafýný duymak bile istemiyor yeni hükümetimiz. Ýlkokullara kadar propaganda yapýp, böyle bir dinciliði, türbaný, bilmem neyi,
kuran kurslarýný filan indirmeye çalýþýyorlar. Allah
sonumuzu hayýr etsin. O
konuda çok mutsuzum yani. Ama gençler inþallah bu
iþin üstesinden gelecekler.
- Ý nþallah. M utsuzluk
var, umutsuzluk var mý hocam?
Bende umutsuzluk yok.
Mutsuzum, ama mutlaka
günün birinde bu iþ hizaya
girecek. Düþünün ki bu
millet, koca dünya devletlerini dize getirmiþ, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuþ.
Bu millet bunlara teslim
olmaz.
- Peki, Hekimlere önerileriniz neler olabilir?
Hekimler devamlý okumalý, dürüst olmalý, insanlarý sevmeleri. Ýnsan sevgisi olmayan, içerisinde böyle okuma, ilerleme heyecaný olmayan kimse hekim
olmasýn. Ýnsaný sevince, bir
þeyler yapmak ister daima.
Onun için, hekimlik hakikatten çok mukaddes bir
meslek. Yani insan görevini
iyi yaptýðý zaman büyük
mutluluk duyuyor, bu da
yetiyor, ben hiç baþka bir
þey istemiyorum. Sizlere de
teþekkür ediyorum.

Hastaneye gitti,
hapishaneye düþtü
Kayseri’de bir hastanýn hastane
borcunu ödeyemediði için
hapse girmesi, saðlýðý paralý hale
getiren SSGSS’nin yasalaþmasý
durumunda baþýmýza gelecek
tehlikeyi gözler önüne serdi.
Hekim Postasý
Kayseri’de þeker hastalýðý nedeniyle
ayak parmaklan kesilen 41 yaþýndaki
Döne Hacer’e, 1200 YTL’yi ödeyemediði ve mal beyanýnda bulunmadýðý için
10 gün hapis cezasý verildi.
Döne Hacer’in baþýna gelenler, saðlýðý paralý hale getiren Sosyal Sigortalar
ve Genel Saðlýk Sigortasý’nýn yasalaþmasý durumunda baþýmýza geleceklerin göstergesi niteliðinde.
Kayseri’de yaþayan Döne Hacer, þeker hastalýðý nedeniyle bir süre önce
Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altýna alýndý. Hasta-

nede 1 hafta kalan ve sað ayak parmaklarý kesilen Hacer’e hastane tarafýndan 1200 YTL tutarýnda borç çýkartýldý.
Bað-Kur’lu olan Hacer, hastane tarafýndan istenen 1200 YTL’yi ödeme gücü olmadýðýndan senet imzalayarak evine döndü. Borcu tahsil etmek için icra dairesine baþvuran hastane yönetimi, Hacer hakkýnda 1200 YTL’lýk icra
takibi baþlattý.
Yasal süre içerisinde borç senedini ödemeyen ve icra dairesine mal beyanýnda bulunmayan Hacer, gözaltýna alýnarak, çýkarýldýðý mahkemece 10 gün
hapis cezasýna çarptýrýldý. Döne Hacer,
dana sonra üniversite hastanesinin alacaðýndan vazgeçmesi üzerine serbest
býrakýldý.
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan,
Mersin’de sezaryenle doðum yapan eþinin hastane masrafýný ödeyemeyen
kýþýnýn hapse girmesi üzerine “Ben vatandaþýmý hapse sokmam. Biz gerekir-

se her þeyini Sosyal Dayanýþma’dan
hallederiz. Ama kesinlikle çözeriz” demiþti.

Yoksulluk yüzünden…

Döne Hacer’in tutuklanmasý haberinin basýnda yer almasýnýn ardýndan Ýl
Saðlýk Müdürlüðü’nün devreye girmesiyle Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi
Hastanesi yetkilileri, ilgili mahkemeye
baþvurarak alacaklarýndan vazgeçtiklerini belirttiler. Hastanenin alacaðýndan vazgeçmesi sonucu cezaevinden
tahliye edilerek tek odalý gecekondusuna geri dönen Döne Hacer, þunlarý
söyledi: “Yoksulluk yüzünden cezaevine girdim. Bir suçlu gibi cezaevine girmek çok zoruma gitti. Bana orada çok
iyi davrandýlar. Üç gün kaldýðým cezaevi evimden rahat geldi. Hastane parasýný bulsaydým cezaevine girmezdim.
Eskiden çok çalýþkan bir kadýndým ama sað ayak parmaklarým kesilince
yarým kaldým.”

Týp ne çektiyse önyargýlardan çekti
Hekim Postasý
Týp tarihinde bilim adamlarý yüzyýllar boyunca en çok meslektaþlarýnýn
ön yargýlarýyla savaþtý.
AA muhabirinin Doç. Dr. Mustafa
Çetiner’in ‘’Saðlýðýnýza’’ kitabýndan
derlediði bilgilere göre, hijyenin önemini fark ederek anne ve çocuk ölümlerini azalmasýný saðlayan Semmelweis, meslekten men edildi ve akýl hastanesinde hayatýný kaybetti.
Mikroskobu geliþtiren Leeuwenhoek
da mikroorganizmalarý rapor edince
delilikle suçlandý. Ýnsan ve hayvan ölüleri üzerinde otopsi yapmak isteyen
Marcello Malpighi’nin evine iki kez
saldýrý düzenlenirken, kimsenin iþ vermediði Burkitt, Afrika’daki çalýþmalarý
sýrasýnda kendi adýný taþýyan lenfomanýn varlýðýný fark etti. Burkitt, lenfoma
ile çevresel faktörlerin, virüslerin ve
iklimin iliþkisini gösterdi. Bir gözü
görmeyen Burkitt, kimse Ýngiltere’de
iþ vermediðinden Afrika’da çalýþmak
zorunda kalmýþtý.

Hijyen istedi, meslekten men
edildi

Dr. Phillippe Ignace Semmelweis,
yaklaþýk 150 yýl önce, çalýþtýðý hastanede, ebelerin yaptýrdýðý doðumlarda
anne ölümlerinin, doktor veya týp öðrencileri tarafýndan gerçekleþtirilenlere göre çok düþük olduðunu fark etti.
Bunun nedenini doktorlarýn otopsi
sonrasý ellerini yýkamadan doðrudan
doðumlara girmesine baðlayan Semmelweis, kliniðinde sýký bir el yýkama
uygulamasý baþlattý.
Anne ölüm oranýný, 3 haftada
yüzde 22’den yüzde 3’e düþürmeyi baþaran Semmelweis’in
el yýkama önerisini hekimlik
için onur kýrýcý bulan Viyana
Tabip Odasý, onu meslekten
men etti.
17. yüzyýla kadar insanlara erdem, kardeþlik,
yurtseverlik, cesaret gibi
sözcükleri hatýrlatan ka-

nýn bilimsel anlamýný kazanmasý Antoni Van Leeuwenhoek’in mikroskobu
geliþtirmesiyle baþladý. Mikroskop ile
1674 yýlýnda kandaki kýr mýzý küre
hücrelerini fark ederek tüm ezberleri
deðiþtiren Leeuwenhoek, kýrmýzý hücreleri rapor etmesiyle birlikte deli olarak olarak suçlandý ve aþaðýlandý. Leeuwenhoek, 1676 yýlýnda ‘infusoria’ adýný verdiði ilk hücreyi tanýmladýðýnda
da birçoklarý bu buluþu gereksiz yere
uydurulmuþ bir yalan saydý. Saygýn
tüccarlýk kariyeri sona eren Leeuwenhoek’e, özellikle löseminin tedavisinde
insanlýðýn ona çok þey borçlu olduðu,
yýllar sonra ortaya çýktý.

Malpighi’nin evine saldýrýldý

Marcello Malpighi, 20 yaþýndayken
kendini týp bilimine adamaya karar
vererek insan ve hayvan ölüleri üzerinde araþtýrmalar yapabileceði bir akademiye girmek istedi. Malpighi’nin

Mikroskobu geliþtiren
Leeuwenhoek’un
mikroorganizmalarý rapor
edince delilikle suçlandýðýný ve
hijyenin önemini fark ederek anne
ile çocuk ölümlerini azalmasýný
saðlayan Semmelweis’in
meslekten men edildiðini
biliyor muydunuz?

otopsi yapmak istemesi, bu araþtýrmalarýn aleyhindeki yöneticileri öfkelendirdi ve Bolonya Üniversitesi’nden
meslektaþlarý aleyhine kampanyalar
baþlattý.
Malpighi’nin mesleðinde ilerlemesine engel olmak için uzun yýllar zorluk
çýkartmaya devam ettiler, hatta evine
iki kez saldýrý düzenlendi. Her þeye
raðmen 28 yaþýndayken üniversitede
profesör olan Malpighi’nin çalýþmalarý
deðerini buldu ve Royal Society üyeliðine getirildi.

Lösemilerin kaderi insanlýk
trajedisiyle deðiþti

Týp tarihinde önemli yere sahip olan
savaþlar, löseminin tedavisi ve kemik
iliðinde çýðýr açtý. Lösemililerin kaderinin deðiþmesi, bir baþka insanlýk trajedisi sayesinde oldu. I. ve II. Dünya savaþý sýrasýnda hardal gazýnýn kemik iliði üzerine toksik etkisi gözlendi. Hardal gazýna maruz kalan askerlerde
kandaki hücre deðerleri düþüyordu.
Hücre sayýlarýnýn yüksek olduðu lösemi hastalýðýnda bu etkinin, lösemi
hücrelerinin yapýmýný engelleyebileceði düþünüldü. Böylece 1943 yýlýnda
hardal gazýnýn bir türevi olan ‘’nitrojen mustard’’ tedavide kullanýlmaya
baþlandý. O günün koþullarýnda kabul
edilebilir bir yan etkiye sahip olan ilaç, hastalarda geçici bir iyilik hali
saðlýyordu.
Eski Yugoslavya sýnýrlarý içinde bir
reaktörde 1959 yýlýnda meydana gelen
nükleer kaza ise kemik iliði uygulamalarýnýn baþlangýcý oldu. Kaza sonucu
reaktörde çalýþanlarýn bir kýsmý radyasyonun etkisiyle ciddi kemik iliði
yetmezliðine girdi. Bu kazazedelerden 6’sýna Fransýz doktor
Mathe ve ekibi tarafýndan kemik iliði nakli uygulandý ancak sonuç tam bir baþarýsýzlýktý. Bu ekip 1963 yýlýnda
kemik iliðinin baþarýyla
nakledildiði bir lösemi
hastasý bildirdi. 20 ay yaþatýlan hasta enfeksiyon
nedeniyle kaybedildi.
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Kadrolaþmanýn dayanýlmaz hafifliði
Maliye Bakaný Kemal Unakýtan’ýn düzenlediði
basýn toplantýsý öncesi, mikrofonun açýk olduðunu fark
etmeyerek bürokratlarýyla gerçekleþtirdiði diyaloglar,
AKP’nin kadrolaþmadaki pervasýzlýðýný gözler önüne serdi.
Ankara Tabip Odasý Baþkaný Önder Okay, bu diyaloglarýnýn
AKP hükümetinin kadrolaþmada gösterdiði becerikliliðin ve
pervasýzlýðýn zihinsel altyapýsýný ortaya serdiðini söyledi.
Okay, kadrolaþmanýn saðlýk alanýnda da yaþandýðýný belirtti.

Hekim Postasý
Maliye Bakaný Kemal Unakýtan,
2007 bütçe uygulamalarý ile ilgili
düzenleyeceði basýn toplantýsý öncesi açýk kalan mikrofonun azizliðine uðradý. Unakýtan ile Özelleþtirme Ýdaresi Baþkaný Metin Kilci
arasýnda geçen diyaloglar, AKP’nin
kadrolaþmadaki per vasýzlýðýný
gözler önüne serdi.
Unakýtan ile bürokratlar arasýnda geçen diyaloglarý deðerlendiren
Ankara Tabip Odasý Baþkaný Önder
Okay, “Bu diyaloglar AKP hükümetinin kadrolaþmadaki pervasýzlýðýný gözler önüne sermiþtir.” dedi.
Okay, Unakýtan’ýn sözlerinin, Ana-

yasa Mahkemesi kararlarýna raðmen, yandaþlarýný þef ve þef muavini olarak atayan, eðitim kadrolarýný ve saðlýk bürokrasini liyakat
deðil, tahrikata göre dolduran AKP
hükümetinin kadrolaþmada gösterdiði becerikliliðin ve pervasýzlýðýn zihinsel altyapýsýný ortaya serdiðini söyledi.
“Anayasa Mahkemesi kararlarýna
raðmen atanan bütün þef ve þef
muavinleri yürütülen hukuk mücadelesi sonucu oturduklarý koltuklarý kaybetmek üzereler. Yine
meclis komisyonlarýnda hazýrda
bekletilen ve sisli gerekçelerle bezenen bir baþka kadrolaþma yasa
tasarýsýnýn bu atamalara karþý kazanýlan hukuk zaferine bir tedbir

olarak hazýrlandýðý ortada.” diyen
Okay, kadrolaþmanýn saðlýk alanýnda da yaþandýðýna dikkat çekerek, Unakýtan’ýn diyaloglarýnýn oldukça dramatik bulduðunu ve
AKP hükümetinin kadrolaþmada
suçüstü yakalandýðýný belirtti.
Ýþte sözü geçen diyaloglar:
-Bürokrat: Yeni YÖK baþkanýnýn
havasý deðiþmiþ. Gayet güzel sözler söylüyor?
-Bakan Unakýtan: isterse söylemesin...
-Bürokrat: .... bu ortamdan faydalanýp üniversite reformunu da
yaparsak hükümet olarak sayýn
bakaným çok ciddi baþarý olur.
-Bürokrat: 300 milyona yakýn üniversitelere iyileþme yapýyoruz
yýllýk. Gülüp oynasýnlar... daha
sesleri çýkmaz.... Tarifeyi de ufak
bir rötuþla geçiþtiririz böylece...
- Metin Kilci: Dün Ulaþtýrma Bakaný ile görüþtüm efendim. Bu
TDÝ’nin kapsamýndan çýkarma kararýný aldýk ama iþleme koyamadýk. Dedi ki ‘siz oradaki adamlarýn
hepsini alýn’. Yerine yeni isimler
verecek... Burhan (Türkiye Denizcilik Ýþletmeleri Genel Müdürü
Burhan Külünk) dahil, genel mü-

dýmcýlarýný... hepsi için yeni isim
verecek. Çünkü kendisine geçince
almasý üçlü kararname gerektiriyor. Almasý bayaðý uzayacak.
- Bakan Unakýtan: Tamam yapalým biz onu da, baþbakan’ýn da haberi olsun.

Camialtý tershanesi ile ilgili
bölüm

dür yardýmcýlarý.... Ondan sonrada
kararý iþleme koyacaðýz sizce de
uygunsa...
- Bakan Unakýtan: Baþbakan’a
sorup yapsýn Binali.
- Metin Kilci: Ýþi biz yapacaðýz
yani. O isim gönderecek.
- Bakan Unakýtan: Baþbakan’dan
müsaade almadan yapmasýn...Yoksa Binali(Ulaþtýrma Bakaný) söyledi bana...
- Metin Kilci: Burhan beyi ve altýndaki bütün genel müdür yar-

Bakan Unakýtan: Metin(Özelleþtirme Ýdaresi Baþkaný) bir tane camialtý tershanesi var. O bizde mi?
Metin Kilci: O bizde Sayýn Bakaným da belediyeye devrettik diye
hatýrlýyorum.Haliç’teki camialtýný
diyorsunuz demi?
Bakan Unakýtan: Evet...
Metin Kilci: Tam bir statüsünü
öðreneyim bakaným.
Bakan Unakýtan: Bi bak ona sen.
Metin Kilci: Þu anda TDÝ(Türkiye Denizcilik Ýþletmeleri A.Þ) tarafýndan iþletiliyor ama tapu mülkiyeti hazineye ait. 2 yýldýr da Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi kendilerine devredilmesi için talep ediyor
sürekli.TDÝ tarafýndan küçük bakýmlar için kullanýlýyormuþ.
Bakan Unakýtan: Doðru düzgün
iþ yapýlmýyor orada yani..

Güneydoðu’da SSPE çilesi

‘Toplum yararý birey
yararýndan üstün tutulamaz’

Kýzamýk geçirildikten sonra beyne yerleþebilen virüsün neden olduðu bir merkezi sinir
sistemi hastalýðý olan SSPE en çok Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde görülüyor.
Diyarbakýr, Batman, Siirt, Þýrnak ve Mardin’de ise çocuk nöroloðu olmadýðý için
hastalar maðdur durumda…

Týp Etiði ve Týp Hukuku Derneði Yönetim Kurulu üyesi
Doç. Dr. Arýn Namal, ‘’Beþeri Týbbi Ürünlerin Klinik Araþtýrmalarý
Hakkýnda Yönetmelik Taslaðý’ndaki 5. maddeyi eleþtirdi. Namal,
“Ýnsan denekler üzerinde yürütülen týbbi araþtýrmalarda deneðin
saðlýðý, bilimin ve toplumun çýkarlarýnýn gerisine itilemez” dedi.

Dr. Arzu Erbilici
SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalýðý, kýzamýða karþý aþýlanmamýþ, aþýlandýðý halde yeterli baðýþýklýk düzeyine ulaþmamýþ ya da aþýlanmadan önce kýzamýk geçirmiþ çocuklarda ortaya
çýkýyor. Kýzamýk geçirildikten sonra beyne yerleþebilen virüsün neden olduðu bir merkezi sinir sistemi hastalýðý olan SSPE en çok Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde görülüyor.
Kýzamýk virüsüne karþý etkin bir
baðýþýklýk için 2 doz aþý gerekiyor.
SSPE’nin þimdilik kesin tedavisi
bulunmuyor. Hastalýk, ancak virüsün yayýlmasýný geciktiren ilaçlarla kontrol altýna alýnabiliyor. Kýzamýk hastalýðýndan en erken 1, en
geç 10 yýl sonra görülebildiði belirtilen SSPE
hastalýðý, çocuklarý yataða baðlý yaþamaya
mahkum ediyor.

bire kadar indiði ileri sürülüyor.
Hiç aþýlanmayanda risk 20–30 kat
yükseliyor. SSPE Derneði Baþkaný
Cengiz Kara, SSPE hastasý 1500’e
yakýn çocuk olduðunu belirterek,
bu rakamýn Almanya’da 4, Arjantin ve Brezilya’da ise 40 olduðuna
dikkat çekti. Köylerdeki hastalarýn
sayýsýnýn bilinmediði dikkate alýnýrsa bu sayýnýn çok daha fazla olduðu tahmin ediliyor.
Türkiye’de son yýllarda artan
SSPE hastalýðýnýn sorumlusu olarak Doðu ve Güneydoðu bölgelerinde aþýlanma oranlarýnýn düþük
olmasý ve kemer sýkma politikasý
kapsamýnda 1987’de baþlayýp,
1998’de sona erdirilen tek doz kýzamýk aþýsý sorumlu tutuluyor.
Dönemin Dünya Saðlýk Örgütü,

1998’de kýzamýk aþýsý dozunu birden ikiye çýkardý. Ama o sýrada
Türkiye krizde olduðu için Saðlýk
Bakanlýðý aþý ithal edemedi ve çocuklara tek doz aþý vurulmaya devam edildi. Eksik baðýþýklama da
SSPE hastalýðýnýn görülme sýklýðýný artýrdý. Saðlýk Bakanlýðý ise bu
iddialarý kabul etmiyor.
Henüz tedavisinin bulunmamasý
nedeniyle, hastalýða baðlý semptomlarý kontrol altýna almak ve ilerlemesinin önüne geçmek için
çocuk nörologlarýnýn kontrolü altýnda olmasý gereken SSPE hastalýðýyla savaþan 300’ün üzerinde çocuðun bulunduðu Diyarbakýr, Batman, Siirt, Þýrnak ve Mardin’de ise çocuk nöroloðu olmadýðý için
hastalar maðdur durumda…

Aþý yok

SSPE hastalýðý, dünya genelinde daha çok
az geliþmiþ ülkelerde
görülüyor. “Geliþmekte
olan ülkeler” sýnýfýnda
bulunan Türkiye’ de ise SSPE’ye yakalanan
çocuklarýn sayýsý her
geçen gün artýyor. Görülme oraný 300 binde
bir. Ama Türkiye’de bu
oranýn özellikle Doðu
ve Güneydoðu Anadolu
bölgelerinde 20 binde

Geçtiðimiz yýllarda Saðlýk Bakaný Recep Akdað, SSPE hastalarýnýn
yakýnlarý tarafýndan protesto edilmiþti.
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Týp Etiði ve Týp Hukuku Derneði
Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Arýn Namal, Saðlýk Bakanlýðý’nýn AB
mevzuatýna uyum çerçevesinde
hazýrladýðý ‘’Beþeri Týbbi Ürünlerin Klinik Araþtýrmalarý Hakkýnda
Yönetmelik Taslaðý’’ndaki en temel yanlýþlýðýn, toplum yararýnýn
birey yararýndan üstün tutulduðu
5. madde olduðunu söyledi.
Ýstanbul Tabip Odasý’nda düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan
Namal, klinik araþtýrmalarýn çeþitli ilaçlarýn insan üzerinde denenmesi nedeniyle denek açýsýndan daima belirli riskler bulunduðunu, ancak tedavi edilemeyen
hastalýklarýn iyileþtirilmesinin de
yürütülecek araþtýrma ve deneylerden elde edilecek baþarýlara
baðlý olduðunu belirtti.
Bu ikilemi çözmede tek dayanaðýn, insan üzerindeki ilaç araþtýrmalarýnda evrensel etik ilkelerini
tavizsiz savunmak olduðunu vurgulayan Namal, ‘’Ýlaç araþtýrmalarý konusunda evrensel etik ilkeler,
insanýn zarara uðratýlmasýný ve araçlaþtýrýlmasýný önleyecek çok
kesin sýnýrlar çizmiþtir. Unutmayalým ki yasalar, politik güçlerle
yanlýþ yönde þekillendirilip evrensel etik ilkelerini hiç dikkate almayan bir hale getirilebilir’’ dedi.

Etik kurallar dikkate
alýnmalý

Türkiye’de insan üzerinde yürütülecek ilaç araþtýrmalarýnýn, belli
etik kurallar içinde yapýlmasýnýn

saðlanmasý gerektiðine iþaret eden
Namal, ‘’Yönetmelik taslaðýndaki
en temel yanlýþlýk, toplum yararýnýn birey yararýndan üstün tutulduðunu belirten 5. maddedir’’ diye
konuþtu. Namal, maddenin bireyin, toplum yararý hedefinde araçlaþtýrýlmasý ve evrensel etik ilkelerle belirlenmiþ sýnýrlarýn çok ötesinde aðýr riskler almak zorunda
býrakýlmasýnýn yolunu açtýðýný dile
getirerek , ‘’Ýnsan denekler üzerinde yürütülen týbbi araþtýrmalarda
deneðin saðlýðý ve çýkarlarý, bilimin ve toplumun çýkarlarýnýn gerisine itilemez’’ dedi.

Etik kurullar özerkliðini
korumalý

Namal, taslakla üniversite hastanelerinde kurulu yerel etik kurullarýný Ýl Saðlýk Müdürlüðü bünyesine kaydýrarak, klinik araþtýrmalarýn özel hastanelerde de yürütülmesine izin verilmesinin amaçladýðýný belirterek, böyle bir
düzenlemeye gidilmesinin önemli
sakýncalarý olacaðýný dile getirdi.
Üniversitelerin siyasi atamalarýn dýþýnda, özerk kurumlar olduðuna dikkati çeken Namal, insan
üzerinde týbbi araþtýrmalarýn insanýn onuruna ve bedenine zarar
vermeyecek þekilde yürütülmesini
gözetmek üzere oluþturulan etik
kurullarýn, özerk yapýsýný korumasý gerektiðini kaydetti. Namal, taslakla etik kurullara yeni üyeler alýnmasýnýn öngörüldüðünü anýmsatarak bu konuda özellikle din adamý alýmýnýn ön plana çýkarýlmasýný eleþtirdi.
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kültür sanat
Filiz Tanya
Þizofreni, bu hastalýðý çeken kiþilerin ve bu kiþilerin ailelerinin
yaþamlarýný olumsuz etkileyebilecek ciddi bir ruhsal rahatsýzlýk.Genellikle ergenleri ve genç eriþkinlere indirdiði darbeyle onlarýn eðitimsel ve mesleki amaçlarýna yönelik uðraþýlarýný altüst eder ve
yaþam kalitelerini þiddetle düþürür.
Þizofreniye baðlý ciddi boyutlardaki damgalama ve ayýrýmcýlýk
hasta ve aileleri üzerindeki yükü
daha da arttýrýr. Þizofrenisi olan
bireyler çoðu zaman toplumsal
yalnýzlýða itilip barýnma, eðitim ve
iþ olanaklarý konusunda ayýrýmcýlýða ve diðer önyargýlara maruz
kalýrlar. Damgalama çoðu kez aile
bireylerine ve þizofrenisi olan hastalara saðlýk hizmeti veren kiþilere
kadar uzanýr.
1998 yýlýnda Ankara’da hastalar,
hasta yakýnlarý ve doktorlarýn çabasýyla Þizofreni Hastalarý ve Yakýnlarý Dayanýþma Derneði kuruldu. Kurucularý arasýnda doktorlar,
psikologlar, hemþireler, hasta ve
hasta yakýnlarý bulunuyor. Dernek
hastalarýn birbirleriyle olan iletiþimini artýrmak, hasta yakýnlarýnýn
birbirlerini tanýyarak birlikte hareket etme olanaðýný saðlamak,
hastalar, hasta yakýnlarý ve doktorlarla beraber toplumda þizofreni hastalýðý ile ilgili olan damgalamayý ortadan kaldýrmak için 1998
yýlýndan bu yana çeþitli çalýþmalarda bulunmakta.
Dernekte hastalar þiir dinletileri,
söyleþiler, resim, müzik ve tiyatro
gibi etkinlikler yapýyor.

Düþle ve yaþamla
oynamak…

çalýþmalarýný ODTÜ Psikoloji Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr.
Nuray Karancý yönetiyor. Çalýþmalara ODTÜ psikoloji bölümü öðrencileri de destek veriyor.
Geçtiðimiz günlerde ise þizofreni
hastalarý ”Hayal mi gerçek mi” adlý bir oyun sahneye koydu. Böylelikle þizofreni hastalarý dönem boyunca geliþtirdikleri becerileri sergileme, izleyiciler de þizofreniyi
daha yakýndan tanýma fýrsatý buldu.
Oyunda þizofreni hastalarý kendilerini ve yaþamý sorguluyor. Oyunu izleyenlerde de kendilerini
sorgulamaktan geri kalamýyor. “Bu
dünya tuhaf gelse de bana, üzülsem, yorulsam, aðlasam da sýkýlsam, kaçsam da zaman zaman, ya-

Kendilerini ve yaþamý sorguluyorlar

Þizofreni Hastalarý ve Yakýnlarý
Dayanýþma Derneði’ndeki tiyatro

Senden sonra hiç aðlamadým
Erhan Pýnarbaþý’nýn, “Senden Sonra Hiç Aðlamadým- Þizofren Öyküler” adlý kitabýnda
anlatýlanlar, ne öyküye ne romana ne de bir oyuna benziyor. Kitabý okudukça karþýmýza
“gerçek bir aþk öyküsü” çýkýyor.
Dr. Serdar Koç
Erhan Pýnarbaþý’nýn, “Senden
Sonra Hiç Aðlamadým- Þizofren
Öyküler” adlý yeni kitabý
Artshop Yayýnlarý’ndan çýktý.
Kitapta anlatýlanlar bitiþ cümlesinde de belirtildiði gibi “ne öyküye ne romana ne de bir oyuna benziyor.” Kitap “gerçek bir aþk öyküsü”nü anlatýyor.
Öyküdeki “gelin”, her birimizin
“anne”si olabilir aslýnda. Anlatýcý
ise her birimizin gençliði.
Kýrmýzý þarap dolu o küçük kadeh, her birimizin sevgilisinin aðzý
olabilir, yudumladýðýmýz.
“Aslýnda birçoðumuz ‘ben’imizin
altýnda yatan baþka bir veya birkaç kiþiliðin farkýna varýrýz. Fakat
kimimiz bu kiþileri kontrol altýnda
tutarken kimimiz de onlara özgürlüklerini vermekte hiç sakýnca
görmeyiz. Bastýrmakta, gizlemekte ve saklamakta üstümüze yoktur
hani. Eðer bunu yapmazsak kýsaca
“deli”ye çýkar adýmýz.”
“Sýnýrlarý olmayan bir akýl taþmasý” da diyebiliriz.
Doktor arada bir öyküye dahil
olur; “Hastalardan bir ekip kurup

kendi yazdýðý oyunu sahnelemek istediðinden söz etmeye baþladý, heyecanla
anlatýyordu. Aslýnda çok
çalýþmalarýna da gerek
yoktu. Nasýlsa herkesin iyi kötü oynadýðý
ikinci, üçüncü bir rolü vardý. Yeter ki o
anda (sahnede)
hangi rolde oynadýklarýný bilsinler. Hoþ, yanlýþlarý bile oyunun bir parçasý olarak algýlanýrdý zaten.
Öykü dili yer yer
þiirseldir; “Raký ve takým
arkadaþlarý hazýrlanýrken biz de,
birer bardak buz gibi bira içtik ve
baþladýk konuþmaya. Konuþtukça
kadýnlaþtý o, kadýnlaþtýkça güzelleþti. Aðzý, içi kýrmýzý þarap dolu
küçük bir kadehe benzedi. Uzanýp
bir yudum þarap alsam rakýya ayýp olacaktý. Bu raký gözlerinsiz içilir mi hiç? Bahçenin o köþesinde
bir tabloyduk. Aradan iki veya üç
raký geçmiþti. Birkaç kadeh daha
büyülendik. Konuþacak aðýzlarýmýzdan þarap içiyorduk. Þarap

sarhoþtu. Ýkimizde dümeni kýrýk,
ikimizde pusulasý bozuk, ikimizde
rüzgarýn önünde…”
“Kar, bembeyaz kar,
Ankara’nýn
“kara”sý siliniyor, “an” kalýyor
bize.
Öykünün bazen
yerini tümüyle þiire býraktýðý olur;
“Sen gidiyorsun…
…git/ Gözlerin durur
mu onlarda gidiyorlar.
Gitsinler./ Oysa ben senin gözlerinsiz edemem
bilirsin.”
“Ben nerede bir çift göz
gördümse / Tuttum onu güzelce sana tamamladým / Sen
binlerce yaþayasýn diye yaptým bunu / Bir bunun için yaptým…”
“Ýki kere öpeyim desem üçün
boynu bükük”
“Ne günah iþlediysek yarý yarýya”
“Saat on ikiden sonra / bütün içkiler þaraptýr”
“Ankara’da aþýk olmak zor iki gözüm”
Çok zor.

Þizofreni Hastalarý ve
Yakýnlarý Dayanýþma Derneði
bünyesinde çeþitli sosyal
aktiviteler gerçekleþtiren
þizofreni hastalarý,
içlerinden birinin yazdýðý
”Hayal mi gerçek mi” adlý
oyunu izleyicilerle
buluþturdu. Böylelikle
þizofreni hastalarý dönem
boyunca geliþtirdikleri
becerileri sergileme,
izleyiciler de þizofreniyi
daha yakýndan tanýma
fýrsatý buldu.

þamaya deðer iki dünyam var benim, zenginim!” diyor oyuncular.
Oyunun ardýndan oyuncularla
sohbet etme olanaðým oldu. Þizofreni hastalarý gerçekleþtirdikleri
sosyal etkinliklerle kendilerini ispatlamak, düþünlerini anlatmak,
toplumdaki önyargýyý yýkmak istediklerini söylediler. Tiyatronun
kendilerini canlý tuttuðunu, tiyatroyu sevdiklerini belirttiler. Hatta
içlerinden biri tiyatro eðitimi almayý da düþünüyor. Þizofreni hastalarý gerçekleþtirdikleri tüm etkinlikleri ve hazýrlamýþ olduklarý
oyunlarý herkesle paylaþmak istiyor. Onlar baþka sahnelerde de oyunlarýný sergilemek için sizlerden
davet bekliyor. Kendileriyle hesaplaþmýþ, kendileriyle barýþmýþ sahnedeki bu insanlarý kutlamak gerek. Cesaretlerini, açýk yürekliliklerini kutlamak gerek.
Þizofreni Hastalarý ve Yakýnlarý
Dayanýþma Derneði
Meþrutiyet Caddesi 46/10 Kýzýlay
Ankara.
Tel: 431 31 50- 431 31 51

Neyzen Tevfik’ten
sizin için seçmeler…
24 Mat1879 yýlýnda Ýzmir’in Bodrum ilçesinde dünyaya
gelen, 28 Ocak 1953’de hayatýný kaybeden hiciv ustasý
Neyzen Tevfik’ten hekimler için seçmeler:
Kurbanlar

Ahmet Refik’in ölümünün yýldönümünde Yeþilay azasýndan bir
doktor heyecanlý bir hitabe irad
ederek:
-Ýþte dedi bu üstad da bir içki
kurbanýdýr.
Dinleyenler arasýnda bulunan
Neyzen Tevfik, yanýndakinin kulaðýna fýsýldadý:
-Bu doktorlar da çok mütavazi
oluyor… Ýçki kurbanlarýný sayýyorlar da kendi kurbanlarýný hiç
aðza almýyorlar!

Hekimlere naz…

Neyzen Tevfik mide rahatsýzlýðý
nedeniyle gittiði hastaneden sonra daha kötüleþince þöyle yazar:
Bir hazakat zedeyim midemi týp
tepti benim, Kýrk katýr tepse yýkýlmazdý þu aciz bedenim. Hastane sanarak yok yere girdim çýktým, Ýbret aldým onlardan ve canýmdan býktým.
Kaynak: Hilmi Yücebaþ-”Neyzen Tevfik Hayatý-hatýralarý-þiirleri

20

Hekim Postasý Þubat 2008

hekim postasý

“Hak kayýplarý türbanýn
altýna saklanýyor”
Hekim Postasý
Ankara Tabip Odasý (ATO) Baþkaný Önder Okay, ülkemizde yaþanan yakýcý birçok sorun olduðu
halde, iktidar tarafýndan bir süreden beri kamuoyunun gündeminde tutulan türban tartýþmasýnýn ideolojik bir dayatma olduðunu söyledi.
AKP-MHP tarafýndan gündeme
getirilen “türban sorunu” ile ilgili
ATO’da basýn toplantýsý düzenlendi. ATO Baþkaný Önder Okay,
iktidarýn oynadýðý türban oyununu kaygýyla takip ettiklerini belirterek, bu ülkenin öncelikli özgürlük sorunlarýnýn tartýþýlmadýðýna dikkat çekti.
Düþünce ve ifade özgürlüðünün, çalýþma ve örgütlenme özgürlüðünün, saðlýk ve eðitim
hakký ile sosyal güvenlik hakkýnýn çok daha acil çözülmesi gereken sorunlar olduðunu dile getiren Okay þöyle konuþtu: “Türkiye’de 11 bine yakýn kayýtsýz iþçi
var. Bu iþçiler, saðlýksýz koþullarda köle gibi çalýþtýrýlýyorlar. Kimse onlarýn insanca çalýþma koþullarýndan bahsetmiyor. Sadece
Tuzla Tersaneleri’nde onlarca iþçi
iþ kazalarýnda ölüyor, insan hakkýnýn kutsal olduðu dinimizde
yaþam hakký tartýþýlmýyor. Ülkemizde eðitim ve saðlýk hakký,
sosyal güvenlik hakký gasp ediliyor. Hastane kapýlarýnda senetlerini ödeyemediði için hapse atýlan insanlarýn saðlýk hakký tartýþmaya açýlmýyor.”

“Türban gerici ideolojinin
simgesidir”

Üniversitelerde tek özgürlük
sorununun “türban” olmadýðýný
söyleyen Okay, 12 Eylül’den bu
yana özgürlükleri için mücadele
eden öðrencilerin hapse atýldýðýný
ve okullardan uzaklaþtýrýldýðýný
anýmsatarak, “Þüphesiz özgür,
demokratik bir üniversite ortamýndan yanayýz. Kýlýk kýyafet konusunda öðrencilerin
serbest olmasýndan yanayýz.
Ancak türban her hangi bir
kýyafet deðil, gerici bir ideolojik simgedir. Yaþanan sorun türban deðil, ülkemize
dinci gerici bir ideolojinin
dayatýlmasýdýr.” dedi.
Önder, son olarak iktidarýn zihniyetinin Maliye Bakaný’nýn mikrofonun açýk
kalmasýyla basýna yansýyan
cümlelerinin altýnda gizli
olduðunu ifade ederek,
“Üniversiteler herhangi
bir siyasi ideolojinin deðil, aklýn ve bilimin kaleleridir” diye konuþtu.

ATO Baþkaný Önder Okay, iktidarýn oynadýðý türban oyununu kaygýyla
takip ettiklerini belirterek, çalýþma ve örgütlenme özgürlüðünün, saðlýk,
eðitim ve sosyal güvenlik hakkýnýn “türban sorunu”ndan çok daha acil
çözülmesi gereken özgürlük sorunlarý olduðunu söyledi.
Üniversitelerin bir siyasi ideolojinin deðil, aklýn ve
bilimin kaleleri olduðunu vurgulayan
Okay, “Türban her hangi bir kýyafet deðil, gerici bir ideolojik simgedir.
Ülkemize dinci gerici bir ideoloji dayatýlýyor” dedi.

Soldan saða ATO yöneticileri: Ercan Yavuz, A. Selçuk Atalay, Önder Okay, Vahide Bilir

maya çalýþýldýðýný dile getirerek
þunlarý söyledi: “Ülkemizde bugün halkýn yüzde 30’u saðlýk güvencesinden yoksundur. En temel insan hakký olan “saðlýk hakký” uygulanan saðlýk politikalarý
ile yok edilmektedir. Hekimlerin

mesleki baðýmsýzlýðýna her gün
yeni darbeler vurulmaktadýr. Hekimlere ve genel olarak saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet kaygý
verici þekilde týrmanmaktadýr.
Hastaneler çalýþamaz hale getirilmekte, saðlýk alaný piyasalaþtýrýlmakta; halkýn saðlýk hakký sermaye gruplarýna, IMF anlaþmalarýna kurban edilmektedir.”
Türban üzerinden özgürlük tartýþmasý yapan iktidarýn, üniversiteleri paralý hale getirerek gençlerin eðitim hakký ile özgürlüðünü yok etme planý içinde olduðuna iþaret eden Atalay,
bazý kamu ve vakýf hastanelerinde iktidardan cesaret alan yöneticiler hastaneleri
dinci gerici ideolojinin
çizgisine getirmeye çalýþtýðýný vurguladý.
Hastanelerdeki
dinci gerici kad-

rolaþmanýn boyutun hekimler için kaygý verici boyutlara geldiðini belirten Atalay, “Hastanelerimizde yapýlmasý gereken daha
büyük mescitler yapmak deðil,
daha nitelikli saðlýk hizmetlerinin verilmesi için çalýþmaktýr.”
dedi.

Gerici kadrolaþma
hastanelere yayýlýyor

ATO yönetiminden Selçuk
Atalay ise çalýþanlarýn, geniþ
halk kitlelerinin yürütülen politikalar sonucu uðradýðý hak kayýplarýnýn türbanýn içine saklan-

Karikatür: Dr. Seyfi Durmaz

“Týp ortamýna olumsuz
yansýr”

Türbanýn týp ortamýnda karþýlýðýnýn diðer alanlardan farklý bir
þekilde ortaya çýkacaðýný belirten
Atalay, þunlarý söyledi: “Týp fakültesi öðrencileri ve uzmanlýk
öðrencileri sadece eðitim almamakta ayný zamanda hizmet de
vermektedirler. Dolayýsý ile yasanýn meclisten geçmesi durumunda, saðlýk ortamý üzerinden kamu
hizmetlerine türban girmiþ olacaktýr. Bu durum týp ortamýnda
soruna yol açacaktýr. Saðlýk hizmeti de veren türbanlý týp öðrencileri ameliyathanelere nasýl girecektir, kulaðýna steteskopu nasýl
koyacaktýr. Bir süre sonra kadýn
hastalarýn sadece kadýn doktorlara muayene ettirilmesi, türbanlý
týp öðrencilerin erkek hastalarý
muayene etmemesi gündeme gelecektir.”
Türbanýn serbest býrakýlmasý ile üniversitelerin tarikatlarýn örgütlenme zeminlerine çevrileceðini ve türban takmayan öðrencilerin baský altýna alýnacaðýný belirten Atalay, “Türban dayatmasýnýn yasalaþmasý durumunda üniversitelerimiz kutuplaþmanýn,
kavganýn, baskýnýn adresleri haline gelecektir. Türban tartýþmalarý ile kutuplaþtýrýlan Türkiye, yeni Madýmak acýlarý yaþayacaktýr”
dedi.
Atalay þöyle konuþtu: “1.1 Milyar YTL bütçesi olan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’yla, imam hatip okullarýyla, binlerce kuran kursuyla, dinci özel vakýf okullarýyla
bu ülkenin laikliði tartýþmalý hale
gelmektedir. Ancak demokratik
ve laikliðin teminat altýna alýndýðý insanlarýn inançlarýndan dolayý baský görmeyeceði koþullarda
türban bir özgürlük tartýþmasý olur. Aksi takdirde özgürlüðün deðil ideolojik baskýnýn, dayatmanýn aracý olacaktýr. Üniversiteler herhangi bir siyasi ideolojinin deðil, aklýn ve bilimin
kaleleridir. Bu ülkenin hekimleri olarak bizlerin, karanlýða karþý her zaman
aklýn ve bilimin önderliðinde; onurlu, güçlü duruþumuzu göstereceðimizi herkes bilmelidir.”
ATO Yönetim Kurulu
Üyesi Vahide Bilir ise
konuþmasýnda kadýnlarý
özgürleþtir mek adýna
yürütülen tartýþmalarýn
sadece erkekler tarafýndan yürütüldüðüne iþaret
etti. Hekimlerin karþýlarýna geleni sadece hasta olarak görebileceðini, erkek
ve kadýn olarak ayýramayacaðýný, aksi takdirde hekimlik yapamayacaklarýný belirten Bilir, “Bugün oyuncak maðazalarýnda bile baþýna türban geçirilmiþ bebekler satýlýyor. Kýz çocuklarýmýza böyle
bir oyuncak verilmek istenirken, biz özgürlüðü tartýþýyoruz.” dedi.

