‘Verimsiz’ hekimler Saðlýkçýlar yemek
listeleniyor
boykotunda

Gözler Kaza Kýrým Ekibi
raporunda

Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk
müdürlüklerine
gönderdiði yazýyla
“yeterince verim
alýnamayan” uzman
hekimlerin” kendilerine
bildirilmesini istedi.
Saðlýk Bakanlýðý’nýn
uygulamayý hangi gerekçeyle
yaptýðý ise merak konusu. 7 ))

Saðlýk Bakanlýðý’na
baðlý ambulans helikopterin
Bolu’da düþmesi ve iki
pilotun hayatýný kaybetmesinin ardýndan Koçoðlu
Hava Ambulans Ortak Giriþimi Medikal Direktörü
Dr. Altuð Aysun, 112 Hava Ambulans Hizmeti ile ilgili
sorularýmýzý yanýtladý. Dr. Aysun, helikopterin kötü
hava þartlarý nedeniyle düþtüðü kanýsýnda olduklarýný
belirterek, Kaza Kýrým Ekibi’nin raporunun ardýndan
kaza nedeninin açýklýk kazanacaðýný söyledi. 3 ))

Maliye Bakanlýðý’nýn 11 Mart 2008
tarihli kararýyla kamuya ait yataklý
tedavi kurumlarýnda çalýþanlarýn
ücretsiz yemek hakkýnýn gasp
edilmesi hekimler ve saðlýk
çalýþanlarý tarafýndan tepkiyle
karþýlandý. Paralý yemek uygulamasýný
protesto etmek amacýyla saðlýk örgütleri
tarafýndan Türkiye genelinde baþlatýlan
yemek boykotu sürüyor. 7 ))

Örgütlü hekim güçlü tabip odasý
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Saðlýkta dönüþüm
‘SIDDET’le sürüyor!

9Þiddet Baþhekim’den geldi

Ýstanbul Lütfi Kýrdar Kartal Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’nde çalýþan Dr. Dilek Argon Beyazýt, ayný
hastanenin baþhekimi Prof. Dr. Yusuf Özertürk’ün sözlü ve
fiziksel saldýrýsýna uðradý. Saðlýk ortamýnda yöneticilerin
çalýþanlar üzerinde baský, korku ve þiddet uygulamasýný
kabul etmeyeceðiz. 9 ))

9ATO þiddeti baþhekimlerle tartýþtý

Ankara Tabip Odasý (ATO) hekime ve saðlýk çalýþanlarýna
yönelik þiddetin önlenebilmesine iliþkin çalýþmalarýný
sürdürüyor. ATO, 6 Ocak 2009 tarihinde Ankara’daki kamu
ve özel hastanelerin baþhekimlerinin davet edildiði bir
toplantý düzenleyerek, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddetin
nedenlerini ve çözüm önerilerini tartýþtý. 8 ))

Saðlýk Bakanlýðý’na açýk mektup

9 ))

9Ankara’da asistan hekime darp

Ankara Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kadýn
Doðum Polikliniði’nde görevli asistan hekim
Nail Erdoðan, 29 Ocak 2009 tarihinde
Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Polikliniði
muayene odasýna girmemesi için
uyardýðý bir hasta yakýnýnýn saldýrýsýna
uðradý. Kafa travmasý geçiren ve ayný
hastanenin beyin cerrahi servisinde
tedavi altýna alýnan Dr. Nail Erdoðan’ýn
çenesine 20 dikiþ atýldý. ATO Baþkaný
Gülriz Ersöz, TTB Ýkinci Baþkaný Feride
Aksu ve TTB Genel Sekreteri Eriþ
Bilaloðlu, Ankara Atatürk Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi Beyin
Cerrahi Servisi’nde tedavi
altýna alýnan asistan
hekim Nail Erdoðan’ý
ziyaret etti. 8 ))

“Týp eðitimi
olumsuz
etkilenecek”
YÖK, týp fakültelerinin týp eðitimi
anabilim dallarýnýn üniversite
saðlýk bilimleri enstitüsü bünyesine
alýnmasýna karar verdi. Prof. Dr. Sabri
Kemahlý, YÖK’ün týp eðitimi anabilim
dallarýnýn týp fakülteleri bünyesinden
çýkarýlmasý yönündeki kararýnýn gerek
ülkemizdeki mezuniyet
öncesi týp eðitimine
yapacaðý olumsuz
etkiler, gerekse anabilim
dallarý çalýþanlarýnýn
özlük haklarýnda
oluþacak kayýplar
nedeniyle büyük
sorunlar ve
olumsuzluklara neden
olacaðýný söyledi. 5 ))

Geçici
görevlendir-me!
Hekim Postasý’nýn önceki sayýlarýnda
Bala’daki hekim sýkýntýsýnýn Gölbaþý’ndan
yapýlan geçici görevlendirmeler ile
çözülmeye çalýþýldýðýndan bahsetmiþtik.
Gölbaþý’nda çalýþan hekimler hem hekim
hem de hastalara yapýlan bu eziyete son
verilmesini istiyor. 2 ))

Saðlýk hizmetlerine
eriþim zorlaþtýrýlýyor
TTB tarafýndan yapýlan açýklamada,
GSS’nin, iddia edilenin aksine saðlýk
hizmetlerine eriþimi zorlaþtýrdýðýna dikkat
çekildi. Açýklamada, saðlýk hizmetlerinde
birçok kýsýtlamayý beraberinde getiren
GSS’nin asýl olumsuzluklarýnýn yerel
seçimlerden sonra görülmeye baþlanacaðý
vurgulandý. 10 ))

Tecrübe

Kültür ve sanat

Hekim ve yaþam

Krize ve yoksulluða
karþý birlik

Meslekte ve
bir yastýkta 40 yýl…

Bütün hayatlarý
bilme isteði

“Maðaracýlýkta daha
kýdemliyim”

Aralarýnda ATO'nun da
bulunduðu meslek örgütleri ve
sendikalar hak gasplarýna karþý
Ankara Emek ve Meslek
Örgütleri Platformu'nu kurdular.
Platformla, yoksulluða karþý
emekten yana güçlerin birlikte
mücadelesi amaçlanýyor.
11 ))

Hekimlik mesleðine olduðu kadar
birbirlerine de gönülden baðlý
olan Ankara Tabip Odasý (ATO)
eski baþkanlarýndan Dr. Ali
Gököz ve eþi Prof. Dr. Aytaç
Gököz ile Hekim Postasý
okuyucularý için keyifli bir
4 ))
sohbet gerçekleþtirdik.

Türk Tabipleri Birliði (TTB)
Behçet Aysan Þiir Ödülü 23
Ocak'ta düzenlenen törenle Þair
Tuðrul Keskin'e verildi.
Þair Þükrü Erbaþ'ýn TTB Behçet
Aysan Þiir Ödülü töreninde
yaptýðý konuþmayý Hekim Postasý
okuyucularýyla paylaþýyoruz. 15 ))

Dr. Birhan Altay, doða sporlarýnýn
az bilinen ve en tehlikeli
olanlarýndan biriyle uðraþýyor;
maðaracýlýk... Tutkuyla ve büyük
bir enerjiyle bahsediyor
maðaralardan ve hayatýnda
önemli bir yer tutan
maðaracýlýk serüveninden. 14 ))

Kentten

Siz de yazýn
Gazetemiz
Hekim Postasý’na
her türlü haber ve yorum
yazýlarýnzý bekliyoruz.
hekim_postasi@ato.org.tr
Tel: 418 87 00/123
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Geçici görevlendir-me!
Hekim Postasý’nýn önceki
sayýlarýnda Bala’daki
hekim sýkýntýsýnýn
Gölbaþý’ndan yapýlan
geçici görevlendirmeler ile
çözülmeye çalýþýldýðýndan
bahsetmiþtik.
Gölbaþý’nda çalýþan
hekimler
hem hekim
hem de hastalara
yapýlan bu eziyete
son verilmesini istiyor.

Prof. Dr. Gülriz Ersöz
Ankara Tabip Odasý
Baþkaný

Týpta “Teknoloji Deðerlendirme”

Hekim Postasý
TTB’nin, çaðrýsýyla hekimler ile saðlýk çalýþanlarýnýn acil taleplerini içeren metni imzaya açan Ankara Tabip Odasý (ATO)
“Ýmzaladýnýz mý” kampanyasý
çerçevesinde Gölbaþý’ndaki saðlýk
ocaklarý, týp merkezleri ve semt
polikliniklerini ziyaret etti.
ATO ve TTB yayýnlarýný hekimlere ulaþtýrdýðýmýz ve ATO çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek hekimlerin görüþ ve önerilerini aldýðýmýz bu ziyarette, yoðun çalýþma temposu içinde çalýþtýklarýný
gözlemlediðimiz hekimler yaþadýklarý sorunlarý da bizlerle paylaþtýlar.
Gölbaþý’nda merkez belde ve
köylerde saðlýk ocaklarýnýn sayýsýnda bir artýþ var. Nüfusu yaklaþýk 83 bin olan ilçe merkezinde 4
tane saðlýk ocaðý bulunuyor.
Yeni açýlan saðlýk ocaklarýndan
birinde sadece iki hekim çalýþýyor. Son dönemde artan enfeksiyon salgýný nedeniyle hasta sayýlarýnda ciddi oranda artýþ yaþanmýþ. Bu nedenle günde 100’e yakýn hasta baktýklarý bilgisini veren hekimler, saðlýk ocaðýndaki
hekim sayýsýnýn yetersizliðinden
yakýnýyor.
Mevcut saðlýk politikalarýndan,
hekime ve saðlýk çalýþanlarýna
yönelik þiddet olgularýna kadar

Ankara Tabip Odasý üyeleri Gölbaþý’ndaki saðlýk ocaklarý, týp
merkezleri ve semt polikliniklerini ziyaret etti.
birçok konuda sohbet ettiðimiz
hekimlerin çoðu geleceklerine iliþkin kaygý taþýdýklarýný ifade ediyor.

Hasta artýk karþýsýndaki hekimi
hizmetçisi olarak görüyor. Eðer
kadýnsanýz sizi daha da eziyor,
korkutmaya çalýþýyor.”

“Doktor bey haným”

“Geçici görevlendirmeler
son bulmalý”

Bir baþhekimin meslektaþýna
uyguladýðý þiddet ile hekime ve
saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddetin yeni bir boyut kazandýðý bu
günlerde, Gölbaþý’nda görev yapan bir kadýn hekimin söylemleri
ise dikkat çekici: “Bugün 60 hasta geldiyse en az 60 laf iþittim.
Hasta size direk laf söylemese de
bakýþýyla sizi taciz edebiliyor.
Ben zamanla hastadan dayak yememeyi öðrendim. Eskiden mesleðimizin bir saygýnlýðý vardý.
Þimdi ise 5 yaþýndaki çocuktan
70 yaþýndaki adama kadar herkeste bir kabadayýlýk. Hele bir de
kadýnsanýz iþiniz daha zor. Ben
1986 mezunuyum. 1995’lere kadar “doktor bey haným”dým. Ekonomik kriz, geçim sýkýntýsý, insan
iliþkilerini olumsuz etkiledi. Ýnsan iliþkileri giderek yozlaþtý.

Gölbaþý’nda görev yapan hekimlerin en büyük sorunlarýndan
biri de geçici görevlendirmeler.
Hekim Postasý’nýn önceki sayýlarýnda Bala’daki hekim sýkýntýsýnýn Gölbaþý’ndan yapýlan geçici
görevlendirmeler ile çözülmeye
çalýþýldýðýndan bahsetmiþtik. Gölbaþý’nda çalýþan hekimler hem
hekim hem de hastalara yapýlan
bu eziyete son verilmesi gerektiðini düþünüyorlar: “Bir hekimin
baþka bir yere görevlendirilmesiyle, yerinde kalan hekim giden
meslektaþýnýn hastalarýna bakmaya baþlýyor ve bu durum hasta
takibini zorlaþtýrdýðý gibi, iþ yükünü de artýrýyor. Geçici görevlendir meler hekimin hastayý,
hastanýn hekimi tanýmasýný güçleþtiriyor. Geçici görevlendirmelere son verilmeli.”

ATO’dan anket çalýþmasý

A

nkara Tabip Odasý
(ATO) hekimlerin yaþadýðý sorunlarý tespit etmek üzere anket çalýþmasý
baþlattý. ATO’nun web sitesi üzerinden yürütülen anket çalýþmasýnda hekimlerden, sorun olarak tespit ettikleri en önemli
beþ þýkký iþaretlemesi isteniyor.
Bu ankete siz de ATO üye por-
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Ankara Tabip Odasý adýna
Prof. Dr. Gülriz Ersöz
Sorumlu Yazý iþleri
Müdürü:
Dr. Aytuð Balcýoðlu

talýna kayýt yaptýrarak katýlabilirsiniz. Toplam 23 baþlýkta toplanan þýklardan bazýlarý þöyle:
Atamalarda yaþanan adaletsizlikler. Çalýþma ortamýnda fiziksel koþullarýn kötülüðü. Geçici
görevlendirmelerin yoðunluðu.
Hekim saygýnlýðýnýn azalmasý.
Hekim ücretlerinin yetersizliði
ve giderek artan yoksullaþma.
Hekimlere/saðlýk çalýþanlarýna
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yönelik þiddette artýþ. Ýþ yükü
fazlalýðý. Koruyucu hizmetlerin
gerilemesi. Malpraktis yasasýnýn gündemde olmasý. Performans gelirinin emekliliðe yansýmamasý. Saðlýk alanýnda yaþanan özelleþtirmeler. Týp eðitimi
ve uzmanlýk eðitiminde aksaklýklar yaþanmasý. ATO’nun web
sayfasýna www.ato.org.tr adresinden ulaþabilirsiniz.

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

Týbbi teknoloji, hastalýklarýn önlenmesi, taný ve tedavisi, bakým ve rehabilitasyonda kullanýlan yöntem, teknik ve malzemeler olarak tanýmlanmaktadýr. Yani týbbi teknoloji; cihazlar, sarf
malzemeler, araç-gereçler ve ilaçlarý kapsayan geniþ bir yelpazeyi oluþturmaktadýr. 20. yüzyýlda bilim ve teknolojide hýzlý ilerlemeler, týpta da yeni teknolojilerin kullanýmýna hýz kazandýrmýþtýr. Ancak, hangi teknolojinin kim tarafýndan, hangi amaçla, nerede kullanýlacaðý konusunda etik, ekonomik, yasal sorunlar ortaya çýkmýþtýr. Ticari ürün olarak deðerlendirilmeleri
nedeni ile kar amaçlý kullaným eðilimi de sorunlarý artýrmaktadýr. Kapitalist üretim iliþkileri içerisinde, týbbi teknolojinin,
“saðlýðýn satýlmasý” sürecinde kiþisel ve ulusal ölçekte sömürünün aracý olmasý da iþin temel dinamiði olarak þekillenmektedir.
Teknolojilerin sigorta kapsamýnda yer almasý ile ilgili olarak
týp literatüründe çok sayýda çalýþma vardýr. Bu çalýþmalarda,
teknolojilerin deðerlendirilmesinde kanýta dayalý kalitatif ve
kantitatif parametrelerin dikkate alýnmasý gerektiði vurgulanmaktadýr. Teknoloji ne içindir, neyin analoðudur, analoðuna göre artýlarý nelerdir, ne kadar iyi iþlemektedir, ne kadar kullanýlacaktýr, etkinliði nedir, maliyeti nedir sorularýnýn yanýtlanmasý
gerekmektedir. Teknoloji deðerlendirme ve kapsam belirleme
konusunda birçok ülkenin bir yöntem belirlediði, bir model oluþturduðu görülmektedir.
Türkiye’de özellikle “saðlýkta dönüþüm” programý çerçevesinde, Sosyal Güvenlik ve Genel Saðlýk Sigortasý’nýn yürürlüðe girmesi sonrasý sýk deðiþen saðlýk ve bütçe uygulama tebliðleri ile
sigortanýn teknoloji kapsamý da deðiþmektedir. Basýnda da sýkça
yer alan, hastalarý, hekimleri, saðlýk kuruluþlarýný zor durumda
býrakan deðiþikliklerin hangi veriler üzerinden ve hangi deðerlendirme yöntemi ile yapýldýðýný anlamak mümkün deðildir. Sýk
deðiþikliklerin etkinlik, yararlýlýk, týbbi gereklilik, elde edilebilirlik gibi verilerin izlenmesi ile yapýlmadýðý açýktýr.
Ülkemizde saðlýk harcamalarýnýn yaklaþýk yüzde 30’u týbbi
teknoloji tanýmý içinde yer alan malzeme ve cihaz alýmýnda kullanýlmaktadýr. Bunlarýn yalnýzca yüzde 10’u Türkiye’de üretilmekte, yüzde 90’ý ithal edilmektedir. Önemli kaynak aktarýmýna
raðmen Türkiye’de kullanýlan teknolojilerle ilgili verilere, sayýlara, raporlara dayalý bilimsel alt yapýsý olan denetleme ve izlem mekanizmasý yoktur. Gereksinim, gereklilik, güvenilirlik,
verimlilik, teknik kapasite ve kullanabilecek elemen yeterliði
konusunda uzmanlarýn çalýþmalarýnýn dikkate alýndýðý bir planlama yapýlarak kaynaklarýn doðru kullanýmý saðlanmalý, ülkenin bir týbbi teknoloji çöplüðüne dönmesi engellenmelidir. Teknolojide dýþa baðýmlýlýktan kurtulmak için bir öngörü çalýþmasý
da yapýlmalýdýr.
Türkiye’nin saðlýk alanýnda uzun vadeli hedefleri belirlenerek
buna uygun teknolojik altyapý geliþimi, iþgücü planlamasýna ihtiyaç vardýr. Bu planlamanýn toplumsal yarar ve halk saðlýðý
öncelenerek yapýlmasý önemlidir. Birçok ülkenin katýlýmcýlarla
birlikte belirlenip devlet tarafýndan benimsenen ve sürdürülen
bir saðlýk ve saðlýkta teknoloji programý vardýr. Türkiye’de TÜBÝTAK ve TÜBA tarafýndan yürütülmüþ çalýþmalar vardýr. Ancak alýnan kararlar, sýk yapýlan deðiþiklikler bu çalýþmalarýn hükümet ve bakanlýk tarafýndan dikkate alýnmadýðýný göstermektedir.
Ankara Tabip Odasý’nda geçtiðimiz yýl Týbbi Teknoloji Komisyonu kurulmuþtur. Komisyonun amacý eðitim programlarý ile
konuda yetkinleþerek gereksinimlere yanýt verecek politikalarýn
üretilmesine destek olmaktýr. Çok geniþ bir tanýmý olan týbbi
teknoloji alanýnda farklý yönlerde uzmanlaþmýþ çok sayýda hekimle birlikte çalýþmak mutlaka verimimizi artýracak, daha doðru sonuçlara ulaþmamýzý saðlayacaktýr. Konu ile ilgilenen arkadaþlarýmýzý komisyon çalýþmalarýmýza bekliyoruz.
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güncel
Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý ambulans helikopter düþtü

Gözler Kaza Kýrým Ekibi raporunda
Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý
ambulans helikopterin
Bolu’da düþmesi ve iki
pilotun hayatýný
kaybetmesinin ardýndan
Koçoðlu Hava Ambulans
Ortak Giriþimi Medikal
Direktörü Dr. Altuð Aysun,
112 Hava Ambulans Hizmeti
ile ilgili sorularýmýzý
yanýtladý. Dr. Aysun,
helikopterin kötü hava
þartlarý nedeniyle düþtüðü
kanýsýnda olduklarýný
belirterek, Kaza Kýrým
Ekibi’nin raporunun
ardýndan kaza nedeninin
açýklýk kazanacaðýný söyledi.

Vaka alýnan ve nakledilen iller 23 adettir.
- 112 Hava Ambulans Hiz meti bünyesinde kaç personel
çalýþýyor?
Koçoðlu Hava Ambulansý Ortak Giriþimi bünyesinde görev
alacak personel sayýsý (orta-üst
düzey yöneticiler de dahil) 210
civarýndadýr. Uçucu personel
60, medikal personel 105, teknik ve bakým personeli 30, idari personel 21. Bu sayý þu anda
80 civarýndadýr.

Hekim Postasý
- Hava ambulansýnýn düþme
nedeni belirlendi mi?
Bizim ilk edindiðimiz bilgilere göre helikopterimiz bulut içinde buzlanmaya baðlý olarak
düþtü. Kaza Kýrým Ekibi ise incelemelerini tamamladý. Kaza
Kýrým Ekibi’nin resmi raporu
kaza nedenine açýklýk getirecektir.
- Koçoðlu Ýnþaat ile yapýlan
sözleþme þartnamesi hakkýnda
bilgi verir misiniz?
Saðlýk Bakanlýðý ilgili teknik
þartnamesine göre; 15 ilde 17
adet helikopter ambulans ile
112 Acil Saðlýk Hizmetleri Baþhekimliði komuta ve kontrolünde, hastane öncesi acil saðlýk hizmeti vermek üzere sözleþme imzalamýþtýr. Helikopter
istasyonlarýmýz, ülkemizde çok
baþarý ile çalýþan 112 sisteminin bir parçasý olmuþ ve adeta
bir 112 istasyonu statüsündedir.
Teknik þartnameye göre tüm
masraflar ve personel yüklenici firmaya aittir. Buna; helikopter temini, uçucu ve medikal personel temini, eðitim giderleri, helikopterlerin yakýt,
bakým, sigorta giderleri, her
türlü týbbi sarf malzeme bedelleri, resmi kurum ve kuruluþlarca talep edilen harç ve vergiler dahildir.
Saðlýk Bakanlýðý Koçoðlu’ndan hizmet alýmý yapmýþtýr. Teknik þartnameye göre
hizmet süresi 17 helikopter için 5 yýl veya 27 bin saat ile sýnýrlanmýþ olup, Bakanlýk her
helikopter için günlük 1 saatlik
uçuþ bedelini 4950 Euro
garanti etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, 17 adet helikopter sadece Saðlýk
Bakanlýðý hizmetinde olduðundan özel ambulans iþletmeleri gibi diðer uçuþ faaliyetlerinde
bulunmamaktadýr.
- Kullanýlan ve kulla nýlacak olan helikopter lerin maliyeti nedir?

Ýmzalarýmýzý Þubat
ayýnda Baþbakan’a
iletiyoruz

Bu helikopterlerin fiyatlarý,
üzerinde bulunan donanýma
göre deðiþmek kaydý ile þöyle:
EC-135: 4-5 milyon Euro mal
bedeli, finansman, sigorta, týbbi cihaz ve donaným giderleri ile birlikte 5,5-6,5 milyon euro
toplam alým bedeli. EC-145: 56 milyon Euro mal bedeli, diðer giderleriyle 6,5-7,5 milyon
Euro.
Burada özellikle belirtmek istediðim bir konu; maliyet hesabýnda, 5 yýllýk personel, yakýt,
bakým ve yaþanmakta olan global kriz sonrasýn da anormal
þekilde artan finansman giderleri, göz ardý edilmemelidir.
- Koçoðlu firmasýnýn havacý lýk ve saðlýk hizmetleri gibi a lanlarda tecrübesi var mý?
Bu konuda tecrübe sahibi olmasa bile hem uçuþ hem de
medikal alanda uzman kiþilere
ulaþmýþ ve istihdam etmiþtir.
Yüklenici olan, ortak giriþimin
kompozisyonunda, Türkiye’nin en büyük ve en eski helikopter bakým merkezi ve hava taxi iþletmeciliði ruhsatý olan Skyline Ulaþým Tic.A.Þ.vardýr. Ýhale alýndýktan sonra oluþturulan “Koçoðlu Havacýlýk”
ekibi ise alanýn da bu konuda
Türkiye de yeterli tecrübe ve
saygýnlýðý bulunan profesyonel
bir kadrodur. Tüm Türkiye’ye
yayýlmýþ ve 112 sistemiyle entegre olmuþ bir hava kurtarma
organizasyonu Türkiye tarihinde ilk kez yapýlmaktadýr.
- Koçoðlu Ýnþaat bugüne ka dar þartname gereklerini yeri ne getirdi mi?

Ýlk 7 helikoperlik paketin tesliminde 3 helikopter için 1 aylýk bir gecikme olmuþ ve bu 3
helikopter de nihayet Þubat’ýn
ilk haftasýnda gelerek hizmete
baþlayacak iken bir tanesi henüz bize teslim edilmeden kazaya uðramýþtýr. Diðer ikisi ise
hizmete girmiþtir. Þubat ortasýnda 7. helikopter gelecektir.
Bakanlýðýmýz tarafýndan gecikme ile ilgili cezai þartlar uygulanmaktadýr
- Hizmete giren ambulans
helikopterle bu güne kadar kaç
vakaya, nerede nasýl müdaha le edildi?
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tarihleri arasýnda 140 medikal
görevlendirme verilmiþtir.

- Acil týbbi müdahaleyi ge rektiren durumlar nasýl belir leniyor ve koordine ediliyor?
Saðlýk Bakanlýðý’nýn yayýnlamýþ olduðu uygulama yönergesinde konu detaylý olarak belirtilmiþ olup, tüm endikasyonlar ve kontra endikasyonlar
yayýmlanmýþtýr. 112 sistemine
yapýlan vaka baþvurularý, danýþman hekimler tarafýndan
deðerlendirilmekte, ilgili yönergeye uygun olanlar, helikopter görevlendirilebilmesi için 112 baþhekiminin onayýna
sunulmaktadýr. Baþhekim onayýndan geçen vakalar için helikopter sistemi aktive edilmekte ve teknik þartnameye göre 7
dakikanýn altýnda helikopterlerimiz havalanarak, müdahale
gerçekleþtirilmektedir. Bu süreç oldukça yüksek düzeyde
kooperasyon gerektirmekte olup, baþarý ile gerçekleþtirilmektedir.

Tartýþmalý ihale
Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý
ambulans helikopterin Bolu’da düþmesi ve iki pilotun
hayatýný kaybetmesi “112
Hava Ambulans Hizmeti” ihalesini tartýþmalý bir þekilde alan Koçoðlu Ýnþaat’a yönelik iddialarý yeniden gündeme getirdi.
Saðlýk Bakanlýðý’nýn 17 helikopter ve 4 uçaðýn, uçuþ ekibi ve saðlýk personeliyle
birlikte beþ yýllýðýna kiralanmasýný içeren hava ambulansý ihalesi için 6 firma þartname almýþ, Türkiye’nin en büyük hava ambulanslarý þirketlerinin de girdiði ihalede,
bakanlýk þartnamede uluslararasý havacýlýk
kurallarýna uymadýðý gerekçesiyle
bazý deðiþiklikler
yapmýþtý.
Ýhaleye katýlan
firmalardan bazýlarý þartname deðiþtiði için mevzuat gereði ihale tarihinin ertelenmesi talebinde bulunmuþ, Koçoðlu

Ýnþaat’ýn tekliflerinin hazýr
olduðunu belirtmesi üzerine
ihale tarihinin ertelenmesi
talebini reddeden Saðlýk Bakanlýðý, Koçoðlu Ýnþaat’ýn 17
helikopter için verdiði 135
milyon Euro’luk teklifi kabul
etmiþti. Ýhaleye itiraz eden
ve iptalini isteyen firmalar ise Kamu Ýhale Kurumu’na
(KÝK) baþvurmuþlardý.
Saðlýk Bakanlýðý, Koçoðlu
Ýnþaat þirketi ile Global Savunma Ltd. ve Güneydoðu
Havacýlýk Ltd. firmasý üçlü
konsorsiyum olarak imzaladý. Ýhalenin imzalanmasýnýn
ardýndan Koçoðlu Ýnþaat’ýn,
Güneydoðu ve Global firmasýný konsorsiyumdan çýkardýðý ve bu þirketlerin yerine
Koçoðlu Havacýlýk firmasý ve
Koçoðlu Ýnþaat’ýn satýn aldýðý
hava taksi iþletme lisansý sahibi Skyline þirketi arasýnda
konsorsiyum oluþturduðu öðrenildi.
Koçoðlu Ýnþaat’ýn sahibi
Þükrü Koçoðlu’nun ise Enerji
Bakanlýðý ihalelerine fesat
karýþtýrmaktan yargýlandýðý
ortaya çýktý.

TTB tarafýndan Baþbakan’a hitaben hazýrlanan ve hekimler ile saðlýk
çalýþanlarýnýn acil taleplerini içeren
metinlerin tabip odalarý aracýlýðýyla
yurt genelinde yürütülen kampanyalarla imzaya açýlmasýnýn ardýndan
toplanýlan imzalar Þubat ayý içerisinde Baþbakan’a iletilecek.
“Temel ücretlerde emekliliðe yansýyan iyileþtirmenin yapýlmasý, iþten
çýkarmalarýn engellenmesi, bütün
çalýþanlarýn güvenceli bir çalýþma rejiminde istihdam edilmesi, saðlýk
hizmetlerini ticarileþtiren ve güvencesiz çalýþmayý içeren aile hekimliði
ile Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarýsý’nýn durdurulmasý ve güvenli
çalýþma ortamlarýnýn oluþturulmasý
için iþyeri saðlýk birimleri kurulmasý” talepleri ile baþlatýlan imza kampanyasý Ankara’da da yoðun ilgi gördü.
Ankara Tabip Odasý üyeleri de Ankara’daki birçok hastanede stant kurarak meslektaþlarýný yürütülen
kampanya ile ilgili bilgilendirdi, imza topladý.

‘Klinik Þef-Þef
Yardýmcýlýðý’
atamalarý mercek
altýnda
Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikasý (SES), “Klinik Þef-Þef Yardýmcýlýðý” atamalarýndaki usulsüzlüklere dikkat çekmek üzere eðitim
ve araþtýrma hastanelerine atanan
kadrolarý mercek altýna aldý. SES tarafýndan hazýrlanan “Klinik Þef-Þef
Yardýmcýlýðý Usulsüzlük Dosyasý” adlý çalýþmada, AKP’nin iktidara geldiðinden beri Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý
eðitim ve araþtýrma hastanelerinde
ciddi bir kadrolaþmaya gittiðine dikkat çekiliyor.
Yapýlan istatistiklerine göre müracaatlarýn büyük kýsmýnýn Ankara, Ýstanbul, Ýzmir ve Antalya illerine yapýldýðýnýn, diðer illerdeki yeni açýlan
eðitim ve araþtýrma hastanelerine
müracaatlarýn ise çok az olduðunun
ya da hiç müracaat olmadýðýnýn belirtildiði çalýþmada, Erzurum Bölge
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne 18
tane þeflik kadrosu açýlmasýna raðmen 4 tane kadroya müracaat olduðu, 14 kadroya hiç müracaat olmadýðý, söz konusu 4 kadroya da sadece
birer kiþinin baþvurduðu bilgisi veriliyor.
“Klinik Þef-Þef Yardýmcýlýðý Usulsüzlük Dosyasý” adlý çalýþmanýn detaylarýna ise www.ses.org.tr adresinden ulaþabilirsiniz.
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Meslekte ve bir
yastýkta 40 yýl…
Meslekte ve bir
Ankara Tabip
yastýkta tam 40 yýlý
Odasý (ATO) eski
geride býraktýlar…
Hekimlik mesleðine baþkanlarýndan
olduðu kadar
Dr. Ali Gököz ve eþi
birbirlerine de
Prof. Dr. Aytaç
gönülden baðlýlar.
Gököz ile
Týp fakültesinde
okuduklarý yýllarda Hekim Postasý
filizlenen aþklarýný
okuyucularý için
evlilikle
keyifli bir sohbet
noktalayan, çoluða
gerçekleþtirdik.
çocuða karýþan
þimdilerde
torunlarýyla birlikte Hekim Postasý
keyifli zamanlar
ATO ve TTB’ne yýllarca emek
geçiren Ali Gököz ve vermiþ, Dr. Ali Gököz’e hekim örgütlülüðünün önemini soruyoruz
Aytaç Gököz çifti,
önce ve tabip odalarýna düþen
birbirlerinin
görevleri…
- Toplum saðlýðý, hekimlerin ve
gözünün içine
hastalarýn haklarý bir bütündür.
baktýklarý gibi
Örgütlenme de bütün bu bileþenbakýyorlar
lerden ayrý düþünülemez. Tabip
odalarý, hekimlerin çýkarlarýný,
hastalarýnýn
savunmak, týp öðrencigözlerinin içine de; haklarýný
lerinin oda ile iliþkilerini saðlaSevgi ve þefkatle…
mak, öðrencilerin odalarla iliþkisini güçlendirmek zorundadýr.
Gastroenteroloji
Ayrýca, asistanlarýn ve uzmanlaUzmaný Dr. Ali
rýn çalýþma koþullarýnýn iyileþtiGököz, Ankara
rilmesi, haklarýnýn savunulmasý
konusunda da oda yönetimlerine
Tabip Odasý (ATO)
görevler düþüyor. Tabi ki, çevre
eski
saðlýðý, kentin saðlýk sorunlarý ve
baþkanlarýndan.
halk saðlýðý ile yakýndan ilgilenmek ve çalýþmalar yürütmek, yü1988’den bu yana
rüttüðü bilimsel çalýþmalarý diðer
Türk Tabipler
ilgili kurumlarla paylaþmak odaBirliði’nin deðiþik
larýn diðer görevleri arasýnda bulunuyor.
kurullarýnda;
Yýllarca, hekimlerin meslekleri yönetim kurulu,
nin gereklerini yerine getirirken
onur kurulu,
uymalarý zorunlu olan hekimlik
meslek etiði kurallarý üzerine ça denetleme kurulu,
lýþmalar yürüttünüz, ATO ve TTB
büyük kongre
onur kurullarýnda çalýþtýnýz. Bize
bu çalýþmalarýnýzdan bahsedebi delegeliði, merkez
lir misiniz?
konseyi ikinci
Ali Gököz: Hekim-hekim iliþkibaþkanlýðý ve iki kez lerinde, hekim-hasta iliþkilerinde
etik kurallar zedelenmiþ durumATO baþkanlýðý
da. Hekimlerin çalýþma koþullarýgörevlerinde
nýn düzensizliði ihlallerde önemli
bulunan Ali Gököz
bir etken. Bir hekim, bütün çalýþma süresini hastaneye vermediði
ve çeþitli
zamanlarda, hastanýn hastaneyle
dönemlerde
iliþkilerini geliþtirmede maalesef
ATO’nun onur
etik olmayan yollar deneyebiliyor.
Tabi ki hekimler güç þartlarda çakurulunda görev
lýþtýðý için hiç istemedikleri zoryapan Patoloji
luklarla karþýlaþabiliyorlar. Onur
Uzmaný Prof. Dr.
kurullarýmýz mesleki dayanýþma
adýna, bu olumsuzluklarý hiçbir
Aytaç Gököz
zaman göz ardý etmeden sonuna
mesleki
kadar araþtýrmalarýný yapmýþtýr,
deneyimlerini
soruþturmalarýný yapmýþtýr veya
bizlerle paylaþtýlar. yapmaktadýr ve onun için gerekli

iþlemleri sonuna kadar götürmüþlerdir.
Aytaç Gököz: Bizim ATO ya da
TTB Onur Kurulu olarak verdiðimiz kararlarý Saðlýk Bakanlýðý uygulamýyor maalesef. Meslekten
men cezasý veriyoruz ancak, ceza
verdiðimiz hekim halen görevini
sürdürebiliyor. Bizler tüzüðe göre
kararlar veriyoruz ama dikkate alýnmýyor. Boþuna mý çalýþýyoruz
diye düþünüyorum bazen.
Günümüz saðlýk politikalarýný
nasýl deðerlendiriyorsunuz peki?
Ali Gököz: Ýktidarýn uyguladýðý
Saðlýkta Dönüþüm Programý, hem
hekim hem de toplum için kaygý
verici. Aile hekimliði uygulamasý,
performansa dayalý ücretlendirme, Genel Saðlýk Sigortasý (GSS),
Saðlýkta Dönüþüm Programý ile
hayata geçirilmeye çalýþýlýyor.
Saðlýk çalýþanlarý güvencesiz çalýþmaya zorlanýyor, GSS ile toplumun ancak belli bir kesimi, yani
parasý olan saðlýk hizmetinden
yararlanabiliyor.
Aile hekimliði ile koruyucu saðlýk hizmetlerinden vazgeçiliyor.
Bu uygulama da hekimler sözleþmeli çalýþtýrýlýyor ve her an sözleþmeleri iptal edilebilir. Performansa dayalý ücretlendirme emekliliðe yansýtýlmýyor. Performans sistemi ile bazý etik ihlallerde de artýþlar yaþanmaya baþladý.
Aytaç Gököz: Performanstan
daha çok yararlanmak için maalesef hep uzmanlar ya da þeflerin
ameliyata girdiðini görüyoruz. Bu
da asistan eðitimini aksatýyor.
Tatsýz bir rekabet yaratýyor performans sistemi ve eðitime daha
az zaman ayrýlýyor, özellikle de
eðitim hastanelerinde.
Uzun yýllar serbest hekimlik ya pan emekli olmasýnýn ardýndan
özel hastane ve kurumlarda he kimlik mesleðini sürdüren Ali Gö köz, ,ayný zamanda ATO Özel He kimlik Komisyonu üyesi. Ali Gö köz’e özelde çalýþan hekimlerin
sorunlarýný soruyoruz…
- Son yýllarda kamu hastanelerindeki olumsuz çalýþma koþullarý
ve ücretlerin azlýðý nedeniyle özele bir kayýþ var ve her geçen gün
özelde çalýþan hekim sayýsýnýn
arttýðýný gözlemliyoruz. Özelde
çalýþan hekimlerin çoðu güvence-

siz çalýþýyor, çoðu ücretlerini zamanýnda alamýyor.
Çalýþma koþullarý da çok aðýr. Oda’ya zorunlu olarak üye olan ve
artýk Oda’nýn üyelerinin büyükçe
bir bölümünü teþkil eden bu kesimin sorunlarýný bir arada görüþmek, tartýþmak ve çözüm önerileri geliþtirebilmek için kurulan
komisyonumuzun çalýþmalarý
çok önem taþýyor.

Ali ve Aytaç Gököz çifti, birçok
sosyal aktivitenin de içinde…
Birlikte sýk sýk yürüyüþe çýkan
çiftin en büyük keyfi tenis
maçý izlemek. Tiyatroya ve
sinemaya gitmeyi de ihmal
etmeyen çift seyahati de çok
seviyor.

Hekim adaylarýna ve genç
hekimlere önerileriniz neler dir?
Ali Gököz: Hekimliðin
zengin olma mesleði olmadýðýný bilsinler önce. Gerçekten mesleðine saygýlý
olarak çalýþmayý göze almak dur umundayýz biz.
Bunu göze alan hekimlerin
de zengin olmak gibi bir lüksü yok. Lükstür hakikatten;
çünkü insanca yaþayabilecek
bir ücretle geçinmeyi bile zor
temin ediyoruz; tabi ki mesleðine saygýlý olarak çalýþan hekimler için söylüyorum bunu.
Hekimlik fedakarlýk isteyen bir
meslek. Ýnsan saðlýðý ve hekimlik
deðerleri her türlü ideolojinin üstünde
yer almalýdýr. Benim felsefem budur ve hekimlerinde bu felsefeyle hareket
etmesi gerekir.

“Patoloji laboratuarlarýnda vakit geçirin”

A

nkara Kýz Lisesi’ni ve
Ankara Üniversitesi Týp
Fakültesi’ni bitirdikten
sonra Hacettepe Üniversitesi
Týp Fakültesi Patoloji Anabilim
Dalý’nda uzmanlýk eðitimini tamamlayan Aytaç Gököz, 1977
de doçent, 1988’de profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Týp
Fakültesi’nden emekli olmasýnýn ardýndan Ufuk Üniversitesi
Týp Fakültesi Patoloji Anabilim

Dalý’nýn kurucularý arasýnda
yer alan ve mesleðine bu fakültede sürdüren Aytaç Gököz, patolojinin zor bir uzmanlýk alaný
olduðunu söylüyor. Aytaç Gököz, týpý gerçekten seven, analiz-sentezi seven kiþilerin patoloji eðitimini baþarýyla tamamlayabildiðini belirtiyor ve öðrencilere biraz da patoloji laboratuarlarýnda vakit geçirmeleri
önerisinde bulunuyor.

Hekim Postasý

Þubat 2009
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röportaj
YÖK, týp fakülteleri bünyesindeki týp eðitimi ana bilim dallarýnýn bundan sonra saðlýk bilimleri
enstitüleri bünyesine alýnacaðýný bildirdi

“Týp eðitimi olumsuz
etkilenecek”
Hekim Postasý
Yüksek Öðretim Kurulu, 22 Aralýk 2008 tarihli genel kurulunda aldýðý kararla týp fakültelerindeki Týp Eðitimi ve Biliþimi
Anabilim Dallarý’nýn kapatýlmasýna karar verdi. Kararýn ardýndan 24 Aralýk 2008 tarihinde týp
fakültesi bulunan üniversitelerin rektörlüklerine gönderilen
yazýyla týp fakülteleri bünyesindeki Týp Eðitimi Ana Bilim Dallarý’nýn bundan sonra Saðlýk Bilimleri Enstitüleri bünyesine alýnacaðý, Týp Biliþimi Anabilim
Dallarý’nýn Bioistatitik Anabilim
Dallarý’na eklenerek “Bioistatistik ve Týp Biliþimi Anabilim Dalý” adýyla yapýlanmasýna karar
verildiði bildirildi. Týp fakültelerinde ve Týp Eðitimi Ana Bilim
Dallarý’nda tepkiyle karþýlanan
kararýn gerekçesi ise belli deðil.
Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Týp Eðitimi ve Biliþimi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof.
Dr. Sabri Kemahlý YÖK’ün bu
kararýna iliþkin sorularýmýzý yanýtladý.
- Týp Eðitimi ve Biliþimi Ana bilim Dallarý ne zaman ve ne den kurulmuþtu?
1998 yýlýnda, cumhuriyetin 75.
yýlý nedeniyle Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi tarafýndan düzenlenen 1. Ulusal Týp Eðitimi
Kongresi’ne, tahminlerin çok üstünde, 350 kadar katýlým olmuþ
ve týp eðitimi bütün yönleriyle
tar týþýlmaya baþlanmýþtý. Bu
kongre ülkemizde týp eðitimi alanýndaki çalýþmalar yönünden
bir dönüm noktasý niteliðindedir. Kongrenin sonuç bildirisi
toplantýya katýlan 25 týp fakültesi dekaný ve 3 üniversite rektörü tarafýndan imzalanmýþtýr.
Söz konusu bildirinin en önemli
maddelerinden biri ise “Týp fakültelerinde týp eðitimi birimi
ya da anabilim dallarýnýn kurulmasý” önerisidir. Nitekim, kongreyi izleyen aylarda Ankara ve
Ege üniversiteleri týp fakültelerinde Týp Eðitimi Birimleri, daha sonra da Yüksek Öðretim Kurulu kararýyla eþzamanlý olarak
Ankara, Dokuz Eylül ve Ege üniversiteleri týp fakültelerinde
Temmuz 1999’da Týp Eðitimi Anabilim Dallarý kurulmuþ, Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi’ndeki daha sonra “Týp Eðitimi
ve Biliþimi Anabilim Dalý” adýný
almýþtýr. 1. Ulusal Týp Eðitimi
Kongresi’ndeki tar týþmalar,
kongre sonunda kabul edilen so-

nuç bildirisi ve ardýndan Týp Eðitimi Anabilim Dallarý’nýn kuruluþu, ülkemizde týp eðitiminde çaðdaþ eðilimlere ve ülkemiz
koþullarýna göre týp eðitiminin
aksaklýklarýnýn giderilmesi, yeniden düzenlenmesi bakýmlarýndan önemli atýlýmlara zemin hazýrlamýþtýr. Týp Eðitimi Anabilim Dallarý’nýn kuruluþ amacý
týp eðitimi alanýnda bilimsel çalýþmalar yaparak týp eðitimini
irdelemek, týp fakültelerine danýþmanlýk vermek ve istendiðinde öneriler sunmak, eðitici eðitimine ve yeri geldiðinde öðrenci
eðitimine katkýda bulunmaktýr.
Gerçekten de týp fakültelerinde kurulmuþ olan Týp Eðitimi Anabilim Dallarý bu amaca yönelik olarak önemli çalýþmalarda,
fakültelerinde týp eðitiminin geliþmesi konusunda önemli katkýlarda ve fakülte yönetimlerine
yardýmlarda bulunmuþlardýr.

- Türkiye’de kaç týp fakültesin de Týp Eðitimi ve Biliþimi Ana bilim dalý var?
Týp Eðitimi Anabilim Dallarý
en son olarak 32 fakültede kurulmuþ bulunmaktadýr.
- Bize týp fakültelerinde Týp E ðitimi Anabilim dallarýnýn ça lýþma alanlarýndan söz eder mi siniz?
Týp Eðitimi Anabilim Dallarý’nýn, kurulduklarý fakültelerde
yerine getirdikleri hizmetler
þöyle özetlenebilir: Mezuniyet
öncesi eðitim programlarýnýn
geliþtirilmesine, fakültelerin
yetkili organlarý ve yöneticileriyle iþbirliði içinde, katkýda bulunma. Uygulanan eðitim programlarýnýn deðerlendirilmesine
yönelik araþtýrmalar yapmak.
Ölçme-deðerlendirme sistemlerinin deðerlendirilmesi ve geliþtirilmesi için çalýþmalar yapýl-

Prof. Dr. Sabri Kemahlý: Týp Eðitim ve
Biliþimi Anabilim Dallarý’nda çalýþanlar
olarak, YÖK’ün týp eðitimi anabilim
dallarýnýn týp fakülteleri bünyesinden
çýkarýlmasý yönündeki kararýnýn gerek
ülkemizdeki mezuniyet öncesi týp
eðitimine yapacaðý olumsuz etkiler,
gerekse anabilim dallarý çalýþanlarýnýn
özlük haklarýnda oluþacak kayýplar
nedeniyle büyük sorunlar ve
olumsuzluklara neden olacaðý
görüþündeyiz.

masý. Geri bildirimler ve araþtýrmalardan elde edilen sonuçlarýn
bilimsel ortamlarda (dergiler,
kongreler) sunulmasý.
Türkiye’deki ve dünyadaki týp
eðitim sistemleri ve uygulamalarýný izlemek. Öðretim üyelerinin katýldýðý çeþitli düzeylerde
ve konularda eðitici eðitimi
programlarýnýn düzenlenmesi.
Mezuniyet öncesi týp eðitimi
programlarý içinde baþta mesleksel beceriler, iletiþim becerileri ve alan çalýþmalarý olmak üzere çeþitli etkinliklerde eðitici
olarak görev alma. Týp eðitimi
yüksek lisans ve doktora programlarýnýn düzenlenmesi ve yürütülmesini sayabilirim.
- YÖK’ün kararý ile Týp Eðiti mi Anabilim Dallarý Saðlýk Bi limleri Enstitüleri’nde yeniden
kuruluyor. Bu durum çalýþmala rý nasýl etkiler?
Biraz önce sýraladýðým etkinliklerden anlaþýlacaðý gibi, týp eðitimi anabilim dallarýnýn öncelikli çalýþma alanlarý mezuniyet
öncesi týp eðitiminin yürütüldüðü týp fakülteleridir. Týp fakültelerinden ayrýldýðý takdirde, týp
eðitimi anabilim dallarýnýn çalýþma yapmalarý ve çalýþmalarýnýn sonuçlarýný deðerlendirerek
uygulamaya sokabilmeleri olanaksýz hale gelecektir. Týp fa-

Týp Eðitimi Anabilim Dallarý’nýn öncelikli
çalýþma alanlarýndan biri de mezuniyet öncesi týp eðitimi.

külteleri bünyesindeki týp eðitimi anabilim dallarýnýn kapatýlmasý kararýnýn, fakültelerde
sürdürülen mezuniyet öncesi týp
eðitimini olumsuz þekilde etkileyeceði; ayrýca, doçentlik alaný
olan týp eðitimi alanýnda potansiyel insan gücü geliþimini engelleyeceði, bu alanda emek veren ve akademik geleceðini bu
doðrultuda sürdürmeyi planlayan öðretim elemanlarýnýn motivasyonlarýný, mesleki geliþimlerini olumsuz yönde etkileyeceði düþünülmektedir. Öte yandan, Saðlýk Bilimleri Enstitüleri’ne baðlý anabilim dallarýnda
yalnýzca lisansüstü eðitim yapýlmasý mümkündür. Saðlýk bilimleri enstitülerindeki diðer anabilim dallarý, hem bir fakültede
yer alarak lisans eðitiminin yürütülmesine katkýda bulunmakta hem de lisansüstü eðitim etkinliklerinin yürütülmesi için
enstitülerde yer almaktadýr. Ayný model, bu karara kadar, týp eðitimi anabilim dallarý için de
geçerli idi. Nitekim Lisansüstü
Eðitim-Öðretim Enstitüleri’nin
Teþkilat ve Ýþleyiþ Yönetmeliði’nin 5/c maddesi, enstitülere
baðlý anabilim dallarýný þöyle tanýmlamaktadýr:
“5-c) Saðlýk Bilimleri Enstitüsü’nün enstitü anabilim dallarý,
o üniversitede mevcut olan Týp,

Diþ Hekimliði, Eczacýlýk ve Veteriner fakültelerinin eðitim yapýlan anabilim dallarý ile eðitim
fakültelerinin beden eðitimi ve
spor bölümleridir”. Bu tanýma
göre, enstitü bünyesindeki anabilim dallarýnýn öncelikle ilgili
fakültelerinde kurulmuþ olmasý
gerekmektedir.
Öte yandan Týp Biliþimi’nin
Biyoistatistik ile birleþtirilmesinin de uygun olmadýðýný ve bu iki alanýn birbirlerinden çok
farklý özellikler taþýdýðýný düþünüyorum.
- Son olarak söylemek istedik leriniz...
Týp Eðitim ve Biliþimi Anabilim Dallarý’nda çalýþanlar olarak, YÖK’ün týp eðitimi anabilim
dallarýnýn týp fakülteleri bünyesinden çýkarýlmasý yönündeki
kararýnýn gerek ülkemizdeki
mezuniyet öncesi týp eðitimine
yapacaðý olumsuz etkiler, gerekse anabilim dallarý çalýþanlarýnýn özlük haklarýnda oluþacak
kayýplar nedeniyle büyük sorunlar ve olumsuzluklara neden
olacaðý görüþündeyiz. Bu konuda bazý üniversiteler tarafýndan
YÖK’e, kararýn yeniden gözden
geçirilmesi için baþvurular yapýlmýþtýr.
-T
Teþekkür ederiz.
Ben teþekkür ederim.
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sizden gelen

Geleceðimizden
kaygýlýyýz
“Umuyorum ki gelecek günlerde meslek
onurumuza sahip çýkmak adýna, daha çok
hekim arkadaþýmýzýn çalýþmalarý
sayesinde hak ettiðimiz deðere ulaþýrýz,
ya da baþka bir ifade ile örgütlü toplum
bilincini en azýndan kendi zihinlerimizde
kabul edip meslek örgütlerimizin
çalýþmalarýna önyargý ile bakmak yerine
katkýda bulunmak için ‘ben ne yapabilirim’ ya
da ‘ne yaptým’ sorusunu cesurca kendimize sorabiliriz.”
Dr. Çiðdem Kader
Týp fakültesini bitirirken
her birimiz nice ideallerle
daðýldýk yurdun her bir köþesine, hoþ TUS dershaneleri benim mezun olduðum
yýllarda henüz pek yaygýn
olmadýðý için kendi kuþaðýmla sýnýrlý kalabilir bu
öngörü, zira günümüzdeki
doktor adaylarý daha týp
fakültesi 4. sýnýftan itibaren dershanelerin yolunu
tutmak zorunda hissediyorlar kendilerini…
Çünkü iyi bir uzman hekim olabilmek, idealindeki
uzmanlýk dalýný kazanabilmek için bugün TUS dershanelerine gitmek mutlak
þart oldu diyebiliriz. Bunun gerekliliðinin farkýnda
olan ailelerde günümüzde
çocuklarý için; týpký üniversite sýnavý hazýrlýk
kurslarý ya da diðer sýnavlara hazýrlýk kurslarý misali maddi olarak her türlü
imkaný seferber etmekteler
ellerinden geldiðince. Kaldý
ki uzman olduktan sonra
bu verdikleri emeði, ücreti
kat be kat alacaklarý ümidiyle yapýlýyor bu fedakarlýklar.
Hepimiz bu ümitle baþlamadýk mý uzmanlýk eðitimimize, bin bir türlü hayallerimiz ve ideallerimiz
yok muydu? Kendi penceremden bakarak düþündüðümde köy saðlýk ocaðýnda
pratisyenlik yaparken kazandýðým maaþýmýn bir
kýsmýný dershane ücreti olarak ayýrarak geleceðime
yatýrým yaptýðýmý düþünmüþtüm. Evet, kendimce
yaptým yatýrýmýmý belki,
ancak bugün taþrada yine
mecburi hizmet bünyesinde yaptýðým uzmanlýk görevimde sorgularken geçmiþe; eðitim sürecime bakýyorum da yaptýðým fedakarlýklar ya da yatýrýmlar
eðitimim adýna boþa gitmiþ
diyemem belki tamamen,
ancak sistemdeki çarpýklýklar, boþluklar nedeni ile
fazlasý ile gereksizmiþ di-

yebiliyorum. Ve böyle düþünmeye devam edersem
geleceðime dair endiþelerim kat be kat artacak diyerek iyimser bakmaya çalýþýyorum karþýlaþtýðým her
duruma.

Kanýksadýðýmýz
þiddet

Taþrada durumu hekimler perspektifinden özetleyecek olursak uzman hekimler olarak geleceðimizden oldukça kaygýlýyýz!
Birçoðumuz kar zarar hesabý yapar gibi vaka peþinde koþturur haldeyiz, üstelik vaka peþinde koþtururken can güvenliðinden
yoksun bir þekilde, gerekli
önlemler alýnsa da bulunduklarý hastane ortamý gereði ajitasyonda olan hasta
yakýnlarýnýn þiddetine maruz kalabiliyoruz.
Yola yeni çýkmýþ olan
pratisyen arkadaþlarýmýz
eðitimlerinin getirdiði ölçüde sisteme tutunmaya
çalýþýrken, çoðu zaman biz
uzman hekimlere danýþma
çabasý içerisinde ya da
sevk zincirine baþvurarak
acil servislerde, saðlýk ocaklarýnda ya da aile hekimliði merkezlerinde hizmet vermekteler. Bu süreçte ise hasta ve hasta yakýnlarýnýn tek istediði sorunlarýnýn bir an önce çözüme
ulaþtýrýlmasý oluyor, iþlemlerin uzamasý prosedürlerin gerçekleþmesi esnasýnda ajitasyonda olan hasta
yakýnlarýnýn þiddetine maruz kalan grup yine saðlýk
çalýþanlarý ve bununda tek
sorumlusu olarak görülen
biz hekimler oluyoruz. Bu
durumun birçok örneðini
basýndan takip ederken artýk kanýksar hale gelmiþ olmamýzda biz hekimler adýna kaygý vericidir diye düþünmekteyim.

Ne yapabiliriz?

“Ne yapabiliriz”in cevabý
kanýmca meslek örgütlerimize sahip çýkmamýz gerekliliðidir, ancak kaygý
verici bir baþka bakýþ açý-

sýný da belirtmeden geçemeyeceðim. Hekim topluluðunun özellikle uzmanlaþmýþ olan kesimin içerisinde örgütlü olmaya yönelik fikir birliðinin çok az
olduðunu gör mekteyim.
Sistemdeki çarpýklýklarý ve
eksiklikleri alenen görmek
bile çoðumuzun fikrini deðiþtirmekte, tek baþýmýza
sadece saptadýðýmýz sorunlarý dile getirerek umutsuz or tamý daha da
körüklemiþ olduðumuzu
fark etmeden ve bir kýsýrdöngü içerisinde süre giden havayý teneffüs ederek
görevimizi sürdürüyor olmamýzda bir handikap oluþturmaktadýr kanýmca.
Mesleðimizin cilveleridir
diyerek bu duruma katlanmak biz doktorlarýn bir
baþka bakýþ açýsý olmuþ gibi görünmektedir. Yurtdýþýna baktýðýmýzda ise somut veriler ýþýðý altýnda
kanýta dayalý çözüm arayýþlarýnýn ancak bir birlik
ve or tak bir konsensus
çerçevesinde resmi makamlarca ve bizim adýmýza
meslek onurumuza sahip
çýkacak kurumlarca araþtýrýlmasýnýn doðr uluðu
vurgulanmaktadýr.
Umuyor um ki gelecek
günlerde meslek onurumuza sahip çýkmak adýna,
daha çok hekim arkadaþýmýzýn çalýþmalarý sayesinde hak ettiðimiz deðere ulaþýrýz, ya da baþka bir ifade ile örgütlü toplum bilincini en azýndan kendi
zihinlerimizde kabul edip
meslek örgütlerimizin çalýþmalarýna önyargý ile
bakmak yerine katkýda bulunmak için “ben ne yapabilirim” ya da “ne yaptým”
sorusunu cesurca kendimize sorabiliriz.
Zira bu yola girerken, taa
týp fakültesinin ilk sýnýflarýndaki sýralarda bu olumsuz atmosferi teneffüs edeceðimizi birileri bize
söyleseydi ne kadar inanýrdýk ya da ne yapardýk
diye düþünmeden edemiyorum bugün…

Çalýþma yaþamý
ve haklarýmýz

B

irçok iþ kolunda olduðu gibi
özel saðlýk hizmetleri alanýnda da, özellikle gündemde olan “ekonomik kriz” gerekçesiyle, çalýþanlarýn hak ve kazanýmlarýný yok
sayan veya çalýþanlar nezdinde ciddi
maðduriyetlere yol açan uygulamalar
yoðunluk kazanmýþ bulunmaktadýr.
Nitekim odamýz hukuk bürosuna yapýlan baþvurulara da yansýdýðý üzere,
özel saðlýk kuruluþlarýnda çalýþan
birçok hekimimiz son aylar içerisinde
ya iþten çýkarýlmýþ ya da ücretlerini
(ve diðer haklarýný) tam ve zamanýnda alma konusunda sýkýntýlar yaþamaya baþlamýþtýr.
Bu nedenle, özel saðlýk kuruluþlarýnda ücretli olarak çalýþan hekimlerimizi çalýþma yaþamýna dair baþlýca
yasal haklarý konusunda kýsaca bilgilendirmeyi gerekli görmüþ bulunmaktayýz.
- Öncelikle bilinmesi gereken, eðer
özel bir saðlýk kuruluþunda ücretli olarak çalýþýyorsanýz, 4857 Sayýlý Ýþ
Yasasý’na tabi ve bu yasanýn (iþçilere)
tanýdýðý haklara sahip olduðunuzdur.
Eðer yasal haklarýnýz tanýnmaz ve
yerine getirilmez ise, yasada öngörülen kimi özel koþul ve sürelere uyarak iþ yargýsýna baþvurabilirsiniz, yani mahkeme kararý ile haklarýnýzý alabilirsiniz.
- Özel bir iþyerinde bir iþverene
baðlý olan çalýþmanýzýn, önceden bilgilenerek ve üzerinde düþünerek kabul etmiþ olduðunuz ve iþveren tarafýndan usulüne uygun biçimde imzalanmýþ, imzalý bir örneði de bizzat tarafýnýza verilmiþ yazýlý bir sözleþmeye (hizmet sözleþmesi veya iþ akdi)
dayanmasý, ileride karþýlaþacaðýnýz uyuþmazlýklarda hak ve kazanýmlarýnýzý daha etkin biçimde savunabilmeniz açýsýndan önemlidir. Bu konuda,
TTB tarafýndan hazýrlanmýþ ve özelde
çalýþan bütün hekimlerimize tavsiye
edilmiþ olan hizmet sözleþmesi örneðini kullanmanýz, sizin yararýnýza olacaktýr. Bu sözleþme örneðini odamýzdan temin edebilirsiniz.
- Bir özel çalýþma/iþ iliþkisinde iþverenin en temel yükümlülüðü, iþçinin
sözleþme ile belirlenmiþ olan ücretini
tam olarak ve zamanýnda ödemesidir.
Eðer ücretiniz zamanýnda ödenmez
veya eksik ya da hiç ödenmez ise, kural olarak sözleþmeyi fesih etme hakkýna sahipsiniz. Yine ücreti ödenmeyen bir iþçi, eðer ödeme gününden itibaren yirmi gün geçmiþ ve iþveren
mücbir (elinde olmayan, makul görülebilecek zorunlu bir neden) bir nedene de dayanmýyorsa, iþ görme borcunu yerine getirmekten kaçýnabilir yani bu durumda iþçi, bir fiil çalýþmaya
devam etmek zorunda dahi deðildir.
- Ýþveren sizi iþten, ancak (yasada
da sayýlan) haklý bir nedenle ve gerekçeli olarak çýkarabilir. Öte yandan
kural olarak tazminatlarýnýzýn (bunlarýn baþýnda kýdem ve ihbar tazminatý gelir) da, yasanýn öngördüðü bir
kýsým özel koþulun da gerçekleþmesi
durumunda, size ödenmesi gerekir.

Uygulamada da sýkça karþýlaþýldýðý üzere, bir iþte tam zamanlý çalýþmýyor
olmanýz, kural olarak söz konusu tazminatlarýnýzda aleyhinize bir duruma
gerekçe olamaz. Yani haftanýn belli
günleri veya günün belli saatleri çalýþtýðýnýz (iþyeri hekimliðinde olduðu
gibi) bir özel kuruluþunun iþvereni,
tam zamanlý çalýþmadýðýnýz gerekçesi
ile kýdem tazminatý hakkýnýz bulunmadýðýný söyleyemez.
- Eðer gerekçesiz bir biçimde iþten
çýkarýldýysanýz veya sunulan fesih gerekçesi doðru deðil ise, kural olarak
bir “iþe iade davasý” açma hakkýna
sahipsiniz. Ancak bu dava fesihten itibaren 1 ay içinde (iþ mahkemelerinde) açýlmalýdýr. Bu davayý kazandýðýnýz takdirde, mahkeme tarafýndan iþinize iade edilecek veya her durumda kimi ek tazminatlara da hak kazanacaksýnýz.
-Ýþveren iþ sözleþmenizi fesih ettiðinde yani sizi iþten çýkardýðýnda, bunu mutlaka yazýlý olarak size bildirmek zorundadýr. Sözlü yapýlan fesih
ihbarlarýný kabul etmeyerek, mutlaka
yazýlý bir fesih ihbarý yapýlmasýný isteyin. Size yazýlý olarak verilecek fesih ihbarýnda, sözleþmenin fesih edildiði tarihin, yazý tarihinin ve iþverenin usulüne göre imzasýnýn yer almasýna dikkat edin.
-Sözleþmeniz fesih edildiðinde (veya önceki bir süreçte); ödenmemiþ
ücretiniz, tazminatlarýnýz ve sair
haklarýnýzý almadan kesinlikle iþvereni aklayacak nitelikte bir belgeye imza atmayýn. Fesih ihbarý size imzanýz
karþýlýðý veriliyorsa, yani bir örneði
iþverende kalacak bir yazýlý kaðýt (veya tutanak) biçiminde tanzim ediliyorsa, alacaklarýnýzý henüz almadýðýnýza dair yazýlý bir þerh (kayýt) düþün.
- Kural olarak kýdem tazminatý baþta olmak üzere iþ mevzuatýnda yer alan bir kýsým hak ve kazanýmlar, ancak belirsiz süreli hizmet sözleþmelerinde geçerlilik kazanmaktadýr. Bu
nedenle iþverenler çoðunlukla, ya iþçiler ile “belirli süreli” bir sözleþme
(örneðin 1 yýllýk) yapmayý ya da belli
dönemlerde iþe giriþ-çýkýþ yaptýrmayý
tercih etmektedir. Ancak bilinmelidir
ki, “belirli süreli” bir iþ sözleþmesi bir
iþçi ile birden fazla üst üste yapýlýrsa
(zincirleme sözleþmeler), bu durumda
doðrudan yasadan kaynaklý olarak
“belirsiz süreli sözleþme” niteliði kazanmaktadýr.
- Son olarak, iþten ayrýldýðýnýzda
(veya çýkarýldýðýnýzda), bu durumu 15
gün içinde tabip odasýna bildirmeniz,
6023 Sayýlý Yasa’nýn 5 inci maddesine
göre zorunlu tutulmuþtur. Ayný yasa
hükmü gereði de iþveren de tabip odasýna bildirimde bulunmak zorundadýr.
Çalýþma yaþamanýzda karþýlaþtýðýnýz bu ve benzeri sorunlar karþýsýnda
her zaman için odamýzdan ücretsiz
hukuki danýþmanlýk hizmeti alabileceðinizi de hatýrlatmak ister; hak ve
kazanýmlarýnýzýn güvende olduðu ve
huzurlu bir çalýþma yaþamý dileriz.
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‘Verimsiz’ hekimler
listeleniyor
Saðlýk Bakanlýðý; saðlýk
sorunlarý, ruhsal sorunlar,
liyakatsizlik, yaþlýlýk v.s.
sebeplerle “verim
alýnamayan” hekimlerin
tespitini istedi.
Hekim Postasý
Saðlýk Bakanlýðý il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla
“yeterince verim alýnamayan”
uzman hekimlerin” kendilerine
bildirilmesini istedi.
Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý
Orhan Koç imzasýyla il saðlýk
müdürlüklerine gönderilen yazýda þöyle denildi: “Ýliniz emrinde
aktif olarak çalýþan uzman tabiplerden yeterince verim ala-

madýðýnýz (saðlýk sorunlarý,
ruhsal sorunlar, liyakatsizlik, yaþlýlýk v.s. sebeplerle)
personel bilgilerinin ekte
gönderilen tabloya doldurularak ve açýklamalarýnýn
muntazaman yapýlarak mail
yoluyla bildirilmesini rica ederim.”
Yazýda ayrýca “Doðum izninde
bulunanlar, süt izninde bulunanlar, emzirme izninde olanlar,
askerlik görevinde bulunanlar
v.s. tabloya iþlenmeyecektir. Ayrýca kiþiye ait rapor varsa rapordaki bilgileri ve teþhisini tabloya giriniz” biçiminde bir not da
düþüldü.
Ekli olarak gönderilen tabloda
ise, verim alýnamadýðý iddia edilen hekimin TC kimlik numara-

Hekim Postasý

sý, adý-soyadý, branþý, kadrosunun bulunduðu kurumun adý ve
kodu, aktif olarak çalýþtýðý kurumun adý ve kodu gibi bilgiler ayrýntýlarýyla isteniyor. Verim alýnamama sebebi ve açýklamasý ile raporlular için rapor tarihi ve
teþhisinin istendiði bölümler de
tabloda yer alýyor.
Yazýda, Saðlýk Bakanlýðý’nýn
uygulamayý hangi gerekçeyle
yaptýðý ise belirtilmiyor.

Saðlýkçýlar
yemek boykotunda
Hekim Postasý
Maliye Bakanlýðý’nýn 11 Mart
2008 tarihli kararýyla kamuya ait yataklý tedavi kurumlarýnda
çalýþanlarýn ücretsiz yemek hakkýnýn gasp edilmesi hekimler ve
saðlýk çalýþanlarý tarafýndan tepkiyle karþýlandý.
Paralý yemek uygulamasýný
protesto etmek amacýyla Saðlýk
ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikasý (SES) Türkiye genelinde yemek boykotu baþlattý.
“Simit ayran yiyeceðiz, paralý
yemek yemeyeceðiz” sloganýyla
baþlatýlan protesto eylemlerin-

den biri de 22 Ocak 2009 tarihinde Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde gerçekleþtirildi.

“Ekmeðime dokunma”

Yakalarýna taktýklarý “Ekmeðime dokunma” yazýlý kokartla
hastane bahçesinde toplanan
hekimler ve saðlýk çalýþanlarý simit yiyip ayran içerek uygulamayý protesto etti.
SES Ankara Þube Baþkaný Ýbrahim Kara tarafýndan yapýlan
basýn açýklamasýnda ise AKP hükümetinin sermayenin istemleri
doðrultusunda yürüttüðü saðlýkta “yýkým” programýnýn saðlýk

Artýk memurlar da
katýlým payý
ödeyecek

ve sosyal hizmet emekçileri ile
halk üzerindeki etkisinin artmaya devam ettiðine dikkat çekildi.
Programýn asýl hedefinin “saðlýk kurum ve kuruluþlarýnýn iþlevsizleþtirilmesi; özelleþtirmeye
olan talebin arttýrýlýp kamu saðlýk kurumlarýnýn ticari iþletmeye
dönüþtürülmesi ve saðlýk hakkýnýn piyasaya terk edilmesi” olduðunu söyleyen Kara, “Saðlýk
ve sosyal hizmet emekçileri
16–24, hatta 32 saat kesintisiz
çalýþýrken, yoðun çalýþma nedeni
ile öðle yemeklerine dahi dönüþümlü giderken bir öðün yemek
için katký payý istemek tam anlamýyla insafsýzlýktýr” dedi.

Maliye Bakanlýðý’nýn Tedavi
Yardýmýna Ýliþkin Uygulama
Tebliði’nde deðiþiklik yapmasý
üzerine artýk kamu çalýþanlarý
da saðlýk hizmetlerinden faydalanmak için katýlým payý ödeyecek. Resmi Gazete’de yayýmlanan düzenlemeye göre saðlýk
kurum ve kuruluþlarýna sevk iþlemlerinde, memurlar varsa kurum tabibine gönderilecek. Kurum tabibinin gerekli görmesi
halinde de ikinci veya üçüncü
basamak saðlýk kurumuna sevk
gerçekleþtirilecek.
Kur um tabibi bulunmadýðý
hallerde de, memurlar belediye
sýnýrlarý ve mücavir alan içinde
bulunan birinci, ikinci ya da üçüncü basamak saðlýk kurum
veya kuruluþuna doðrudan baþvurabilecek.
Memurun bakmakla yükümlü
olduðu aile fertleri, kurum hekimliðine ya da belediye sýnýrlarý ve mücavir alan içerisindeki

birinci, ikinci veya üçüncü basamak saðlýk kurum ve kuruluþlarýna doðr udan veya sevkli
baþvurulabilecek.
Týbbi gereklilik halleri dýþýnda
muayene ve tedavi iþlemlerinin
öncelikle belediye sýnýrlarý ve
mücavir alan içinde tamamlanmasý esas olacak. Bunun mümkün olmamasý durumunda memuriyet mahalli dýþýna yapýlacak sevk iþlemi, bulunulan yerdeki ikinci veya üçüncü basamak saðlýk kurumlarýnca hastanýn sevk edileceði ilçe veya ilin
ismi belirtilerek, tedavinin saðlanabileceði en yakýn yerdeki ikinci veya üçüncü basamak saðlýk kurumuna yapýlacak.
Aile hekimliði uygulamasýna
geçilen iller arasýndan Bakanlýk
tarafýndan belirlenecek illerde,
1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren ilk müracaat, aile hekimliðine veya aile hekimliði dýþýnda kalan diðer birinci basamak
resmi saðlýk kuruluþlarýna yapýlacak.

Bebek ölümleriyle
ilgili soruþturmaya
izin yok
Hekim Postasý
Ankara Valiliði, Ankara Cumhuriyet Savcýlýðý’nýn Zekai Tahir
Burak Kadýn Saðlýðý Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi’ndeki bebek ölümleriyle ilgili yaptýðý soruþturma baþvurusuna izin vermedi.
Ankara Valiliði’nin, hastane
baþhekimi Leyla Mollamahmutoðlu, klinik þefi Uður Dilmen
ve doktorlar Filiz Akýn Su ile
Tülay Akçay hakkýnda soruþturma izni ver memesi üzerine,
savcýlýktaki evrak iþlemden kaldýrýldý.
Dr. Zekai Tahir Burak Kadýn
Saðlýðý Eðitim ve Araþtýr ma
Hastanesi’nde geçtiðimiz Aðustos ayýnda üç günde 27 bebek
ölmüþ, ölen bebeklerin aileleri
Ankara Cumhuriyet Savcýlýðý’na
suç duyurusunda bulunmuþtu.
Soruþturma ile ilgili alýnan kararda ise “Valilikçe 4483 sayýlý
Yasa’nýn 3. ve 6. maddeleri uyarýnca yaptýrýlan ön inceleme sonucunda; Saðlýk Bakanlýðý Teftiþ
Kurulu Baþkanlýðý’nca hazýrlanan 15 Aralýk 2008 tarihli ön inceleme raporu da nazara alýnarak, bebek ölümleri ile hastane

yetkili ve görevlilerinin uyguladýklarý tedaviler arasýnda sebep
sonuç iliþkisi kurulamadýðý, görevli ve yetkililerin, görevi ihmal, tedbirsiz ve dikkatsiz davrandýklarý yönünde bir suç unsuru tespit edilemediði; bu nedenle ilgililerin eylemlerinin suç
teþkil etmediði gerekçesiyle
haklarýnda soruþturma izni verilmemesine karar verilmiþtir”
denildi.
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ATO þiddeti
Asistan
hekime darp baþhekimlerle tartýþtý
ATO, düzenlediði bir toplantý
ile Ankara’daki kamu ve özel
hastanelerin baþhekimleriyle
hekime ve saðlýk
çalýþanlarýna yönelik
þiddeti tartýþtý.
Hekim Postasý

Hekim Postasý
Ankara Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kadýn Doðum Polikliniði’nde görevli asistan hekim Nail Erdoðan, 29 Ocak 2009 tarihinde Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Polikliniði muayene odasýna girmemesi için uyardýðý bir hasta yakýnýnýn saldýrýsýna uðradý. Kafa travmasý
geçiren ve ayný hastanenin beyin cerrahi servisinde tedavi altýna alýnan Dr. Nail Erdoðan’ýn
çenesine 20 dikiþ atýldý.
Gözaltýna alýnan saldýrgan ise
savcýlýða çýkarýlmasýnýn ardýndan serbest býrakýldý.
ATO Baþkaný Gülriz Ersöz,
TTB Ýkinci Baþkaný Feride Aksu
ve TTB Genel Sekreteri Eriþ Bilaloðlu, Ankara Atatürk Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi Beyin
Cerrahi Servisi’nde tedavi altýna
alýnan asistan hekim Nail Erdoðan’ý ziyaret etti.
Doktor Nail Erdoðan’a geçmiþ
olsun ziyaretinde bulunan ATO
ve TTB yöneticileri, Ankara Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekim Vekili Prof. Dr.
Mehmet Taþyaran’dan Dr. Erdo-

ATO Baþkaný Gülriz Ersöz,
TTB Ýkinci Baþkaný Feride
Aksu ve TTB Genel Sekreteri
Eriþ Bilaloðlu, Ankara
Atatürk Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Beyin Cerrahi
Servisi’nde tedavi altýna
alýnan asistan hekim Nail
Erdoðan’ý ziyaret etti.
ðan’ýn durumu hakkýnda bilgi
aldý.
Ziyarette, ATO ve TTB’nin hekime ve saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddeti konu alan çalýþmalarýný sürdürdüðü dile getirilerek, Saðlýk Bakanlýðý baþta olmak üzere ilgili tüm kurumlarýn
hastanelerde týrmanan þiddet
olgusuna karþý çözüm önerileri
geliþtirmesi gerektiði üzerinde
duruldu.

“Hastalar
hekim düþmaný”

Hasta haklarý savunulurken,
hekim haklarýnýn ihlal edildiðini
ve bu yönde yürütülen saðlýk
politikalarýyla hekimlik mesleðinin saygýnlýðýný yitirdiðini
söyleyen Doktor Nail Erdoðan,
medyanýn da hekime ve saðlýk
çalýþanlarýna yönelik þiddetin
giderek yaygýnlaþmasýnda önemli bir rol oynadýðýný belirtti.
Toplumda þiddet kültürünün egemen olduðuna, hasta ve hasta
yakýnýnýn da sorun çýkararak ya
da þiddet uygulayarak sorununu
çözebileceðine inandýðýna dikkat çeken Dr. Erdoðan, toplumun hekime bakýþ açýsýnýn deðiþtirilmesi gerektiðini ifade etti.

Doktor Nail Erdoðan,
toplumda þiddet kültürünün
egemen olduðuna, hasta ya
da hasta yakýnýnýn da sorun
çýkararak ya da þiddet
uygulayarak sorununu
çözebileceðine inandýðýna
dikkat çekti.

Ankara Tabip Odasý (ATO) hekime ve saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddetin önlenebilmesine
iliþkin çalýþmalarýný sürdürüyor.
ATO, 6 Ocak 2009 tarihinde Ankara’daki kamu ve özel hastanelerin baþhekimlerinin davet edildiði bir toplantý düzenleyerek, saðlýk çalýþanlarýna yönelik
þiddetin nedenlerini ve çözüm
önerilerini tartýþtý. Toplantýnýn
ardýndan hazýrlanan raporda ise
þu görüþlere yer verildi:
Özellikle acil servislerde saðlýk çalýþanlarýna yönelik saldýrýlar artýþ gösteriyor. Pratisyen
hekimler, asistan hekimler, genç
ve kadýn hekimler daha fazla
þiddete maruz kalýyor.
Toplumu sarýp sar malayan
þiddet olgusu hastaneleri, saðlýk
kuruluþlarýný da etkiliyor.
Sorumluluðu hekime yükleyen, popülist yaklaþým ve söylemeler, basýna yansýyan haber ve
yorumlar þiddetin hekimlere yönelmesini tetikliyor.

Hekimler yasal açýdan
savunmasýz

Hekimler yasal açýdan saldýrýlara karþý savunmasýz. Yasalar
caydýrýcýlýk bakýmýndan eksik.
Saðlýk kuruluþlarýnda bulunan
güvenlik elemanlarýnýn sorumluluk ve yetkileri konusunda belirsizlikler mevcut. Niteliksel olarak yetersiz olabilen güvenlik

elemanlarý, stresle baþ etme, çatýþma çözme ve iletiþim becerileri bakýmýndan eksik. Hatta bazen doðrudan saldýrgan durumunda.
Saðlýk hizmeti veren kuruluþlarda hizmetin verilmesi ile ilgili düzenlemeler ve iþleyiþle ilgili
aksaklýklar þiddette önemli bir
rol oynuyor. Saðlýk çalýþanlarýnýn iþ yükü fazlalýðý, yorgunluk,
tükenmiþlik, fiziksel koþullarýn
yetersizliði hasta ve hasta yakýnlarý ile iletiþim sorunlarýna
yol açýyor. Saðlýk politikalarýndaki yanlýþlar, saðlýk hizmetine
ulaþmada zorluklar, sürekli deðiþen saðlýk ve bütçe uygulama
talimatlarý hekim-hasta arasýnda gerginliðe yol açýyor.
Hasta ve hasta yakýnýnýn eðitim ve sosyoekonomik düzeyin
düþüklüðü þiddeti tetikleyen bir
diðer etken.

Nasýl çözülür?

Saðlýk çalýþanlarýna yönelik
þiddet, kamu hizmeti verilmesi
sýrasýnda gerçekleþtiðinden kamuya yönelik þiddet olarak tanýmlanýp gerekli yasal düzenlenmelerin yapýlmasý gerekmektedir. Soruþturulmasý ve kovuþturulmasý þikayete baðlý olmamalýdýr.
Saðlýk hizmetine ulaþmada yaþanan sýkýntýlar giderilmeli, saðlýk kuruluþlarýnda fiziksel ve
týbbi olanaklar geliþtirilmelidir.
Saðlýk çalýþanlarýnýn çalýþma
koþullarý iyileþtirilmeli, iþ yükleri azaltýlmalýdýr.
Saðlýk kuruluþlarýnda þiddete
karþý yönetimsel destek artýrýlmalý, iþ koþullarý gözden geçirilerek gerekli önlemler alýnmalýdýr. Yaþanan þiddetin neden ve

sonuçlarý irdelenerek çalýþanlarla paylaþýlmalýdýr.
Saðlýk kuruluþlarýnda, Saðlýk
Çalýþanlarýnýn Saðlýðý Birimleri
kurularak sürekli risk deðerlendirmeleri yapýlmalýdýr.
Saðlýk çalýþanlarý ve güvenlik
elemanlarýna stresle baþ etme,
çatýþma çözme ve iletiþim becerileri kazandýracak eðitim verilmelidir.
Güvenlik elemanlarýnýn görev
tanýmý yapýlmalý, hizmet verdiði
bölüme özel meslek içi eðitim
verilmelidir. Özel þirketlerden alýnan hizmetlerde ihale þartnamesine eðitim sertifikasý koþulu
eklenmeli, sürekli eleman deðiþiklikleri engellenmelidir.
Hekimler ve saðlýk çalýþanlarýnýn iþ koþullarý, sorunlarý ile ilgili kamuoyu bilgilendirilmelidir. Hastane ve acil servislerin
iþleyiþi ile ilgili toplum aydýnlatýlmalýdýr.

Tabip odalarý
ne yapmalý?

Þiddete maruz kalan hekimin
Oda’ya hemen ulaþmasý saðlanmalý, hukuksal destek verilmelidir. Ýletiþim becerileri ve hukuksal süreç ile ilgili eðitim ve bilgilendirme çalýþmalarý desteklenmelidir. Konu ile ilgili raporlar hazýrlanýp ilgililere ve basýna
iletilmelidir.
Hekimlerin çalýþma koþullarý,
iþ yükleri ile ilgili yaþadýðý sorunlar konusunda kamuoyunun
ve ilgililerin dikkati çekilmelidir. Saðlýk kuruluþlarýnda saðlýk
çalýþanlarýnýn saðlýðý ile ilgili birimlerin kurulmasý ve risk deðerlendirmesi konularýnda destekleyici çalýþmalar yapýlmalýdýr.

Toplantýda, Türk Tabipleri Birliði tarafýndan þiddetin önlenmesine yönelik hazýrlanan
Türk Ceza Kanunu’na ek madde önerisi de ele alýndý.
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Hekime yönelik þiddet
Baþhekim’den geldi
Saðlýk ortamýnda yöneticilerin çalýþanlar üzerinde
baský, korku ve þiddet uygulamasýný kabul etmeyeceðiz.
Ýstanbul Lütfi Kýrdar Kartal
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’nde çalýþan Dr.
Dilek Argon Beyazýt, ayný
hastanenin baþhekimi Prof.
Dr. Yusuf Özertürk’ün sözlü
ve fiziksel saldýrýsýna uðradý.
Dr. Dilek Argon Beyazýt,
Kartal Savcýlýðý’na baþhekim
hakkýnda suç duyurusunda
bulunurken, TTB ve
aralarýnda ATO’nun da
bulunduðu bazý tabip
odalarý yaptýklarý
açýklamalarla baþhekimin
derhal görevden alýnmasýný
istedi.

“Biz hekimler, saðlýk alanýnda
yaþanan kaosun suçlusu
olmadýðýmýzý ve sorumlusu da
olamayacaðýmýzý bir kez daha
hatýrlatýyor, Saðlýk Bakanlýðý’ný
saðlýk alanýndaki þiddete yönelik
çözüm bulmaya ve görevinizi
yapmaya davet ediyoruz.”

Hekim Postasý
Ýstanbul Lütfi Kýrdar Kartal Eðitim ve Araþtýr ma Hastanesi’nde hematoloji uzmaný olarak
çalýþan Dr. Dilek Argon Beyazýt,
ayný hastanenin baþhekimi Prof.
Dr. Yusuf Özertürk’ün saldýrýsýna
uðradý.
15 Ocak 2009 tarihinde yaþanan olayda, Lütfi Kýrdar Kartal
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Baþhekimi, iþe geç kaldýðý iddiasýyla Dr. Dilek Argon Beyazýt’ý
hastane koridorlarýnda onlarca
hastane çalýþaný önünde hakaretler yaðdýrdý ve darp etti. “Ýmdat”
çýðlýklarý üzerine Dr. Beyazýt,
meslektaþlarý tarafýndan baþhekimin elinden kurtarýldý.
Dr. Dilek Argon Beyazýt, Kartal
Savcýlýðý’na baþhekim hakkýnda
suç duyurusunda bulunurken,
Türk Tabipleri Birliði (TTB) ve aralarýnda Ankara Tabip Odasý’nýn da (ATO) bulunduðu bazý
tabip odalarý yaptýklarý açýklamalarla baþhekimin derhal görevden alýnmasýný istedi.

“Þiddet olgusu
geçiþtirilemez”

ATO tarafýndan yapýlan açýklamada, baþhekimin sorun çözme
biçiminin hekimlik mesleðinin
hiç bir aþamasýnda kabul edilmez bir davranýþ olduðu vurgulanarak þöyle denildi: “Hekimler
ve saðlýk çalýþanlarýna yönelik
þiddet akýl almaz boyutlara ulaþmakta, hastane bahçelerinde, koridorlarýnda, acil servislerde, otoparklarda saldýrýlar olmakta,
cinayetler iþlenmektedir. Bu þiddete çözüm getirmesi beklenenlerin kendilerinin þiddet uygular
noktaya gelmeleri düþündürücüdür. Böyle bir tabloyu kabul etmemiz mümkün deðildir.”
Yaþanan bu vahim olayýn “geçiþtirilebilecek” ve “zamana yayýlabilecek” bir durum olmadýðý-

Saðlýk Bakanlýðý’na
açýk mektup

Dr. Dilek Argon Beyazýt’ýn saldýrýya uðramasý Türk
Tabipleri Birliði Kadýn Hekimlik ve Kadýn Saðlýðý Kolu
tarafýndan 23 Ocak’ta Saðlýk Bakanlýðý önünde yapýlan
basýn açýklamasý ile protesto edildi.
nýn ifade edildiði açýklamada,
Saðlýk Bakanlýðý baþta olmak üzere ilgili tüm kurumlarýn hastanelerde týrmanan þiddet olgusunu ciddiye alýp çözüm önerileri
geliþtirmesi gerektiði kaydedildi.

“Baþhekim
görevden alýnsýn”

Dr. Dilek Argon Beyazýt’ýn saldýrýya uðramasý Türk Tabipleri
Birliði Kadýn Hekimlik ve Kadýn
Saðlýðý Kolu tarafýndan 23 Ocak’ta Saðlýk Bakanlýðý önünde
yapýlan basýn açýklamasý ile de
protesto edildi.
TTB Merkez Konseyi ve Ankara
Tabip Odasý üyeleri ile SES temsilcilerinin de katýldýðý basýn açýklamasýnda “Susma haykýr, þiddete hayýr”, “Baþhekim istifa”,
“Saðlýkta þiddetli dönüþüm istemiyoruz”, “Þiddet ve tehdit ortamýnda çalýþmak istemiyoruz” dövizleri taþýndý.

“Kadýn hekimler daha
fazla risk altýnda”

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr.
Elif Kýrteke tarafýndan yapýlan
açýklamada son yýllarda baþta
hekimler ve hemþireler olmak üzere saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan saðlýk personeline
yönelik þiddette çok ciddi artýþ
görüldüðü ifade edilerek, kadýn
hekimlerin, özellikle de genç hekimlerin þiddete daha fazla maruz kaldýðý belirtildi.
Bunun nedenlerini ise “Ülkemizde yýllardýr týrmanmakta o-

lan þiddetin, erkek egemen kültür nedeniyle kadýnlara daha kolay yönelebilmesi, toplumda fiziksel olarak kadýnlarýn direnme
ve karþý koyma güçlerinin daha
az olduðuna inanýlmasý ve erkek
hekimlerin otoritenin temsilcisi
olarak görülmesi” olarak sýralayan Dr. Kýrteke þöyle konuþtu:
“Saðlýk ortamýnda yöneticilerin
çalýþanlar üzerinde baský, korku
ve þiddet uygulamasýný kabul etmemiz mümkün deðildir. Olaylardan, saðlýk ortamlarýmýza evrensel insani deðerler ile mesleki
etik deðerler yerine ticaretin kurallarýný ve dilini yerleþtiren,
saðlýk kuruluþlarýný ticaret ortamýna çeviren ve saðlýkta yaþanmakta olan kaosun sorumlusu olarak hekimleri iþaret eden AKP
hükümeti ve saðlýk yöneticileri
sorumludur. Kadýna yönelik þiddetle ilgili suçlarda haksýz tahrik
indirimi saðlayarak þiddeti uygulayaný koruyan AKP zihniyeti;
her yeri, hatta hastaneleri bile
kadýna yönelik þiddet alanlarýna
dönüþtürdü. Toplumsal kültüre
egemen kýlmaya çalýþtýklarý korku, baský ve þiddet düzenini saðlýk ortamýnda da kurmalarýna izin vermeyeceðiz. Saðlýktaki olumsuz sürecin sorumlularý biz
deðiliz. Þiddeti sineye çekmeyeceðiz. Tüm Türkiye’de, kadýn hekimlerin öncülüðünü yaptýðý imza kampanyasý baþta olmak üzere eylemlilik sürecimize Baþhekim Yusuf Özertürk görevden alýnana kadar devam edeceðiz.”

S

ayýn Bakan,

Hekimler olarak kaygýlýyýz.
Hekimlere ve saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet,
giderek ürkütücü boyutlarda artmakta, ruh ve beden saðlýðýmýzý tehdit etmektedir.
Hepimiz biliyoruz ki, þiddet haberlerinin medyaya
yansýyan kadarý, buzdaðýnýn sadece görünen kýsmýdýr. Bunun yanýnda, yaþadýðý þiddeti kamuoyuyla
paylaþmaktan çekindiði için medyada haber olarak
yer almayan pek çok þiddet maðdur u hekim ve
saðlýk çalýþaný olduðu da
bilinmektedir.
Yalnýz son altý ayda, dört
meslektaþýmýzýn ciddi þekilde darp edildiði haberini
kaygý ve üzüntüyle öðrendik.
Meslektaþlarýmýzýn üç
tanesinin kadýn olmasý, ülkemizde kadýnlara yönelik
artan þiddetin de bir yansýmasýdýr ve saðlýk çalýþanlarýndan en çok genç ve
kadýn hekimlerin þiddete
maruz kaldýðý yönündeki
araþtýrma sonuçlarýný da
doðrular niteliktedir.
Ülkemizde savaþýn, yoksulluðun, gelir daðýlýmýndaki adaletsizliðin yarattýðý þiddet sarmalý saðlýk alanýný da kuþatmýþ durumdadýr.
Belirleyicisi olmadýðýmýz
ve onaylamadýðýmýz saðlýk
politikalarýndaki eþitsizlik-

lerin ve saðlýða ulaþmadaki zorluklarýn faturasý biz
saðlýk çalýþanlarýna ve hekimlere çýkarýlmak istenmektedir.
Medya ve yöneticilerin,
hekimleri saðlýk sistemindeki aksaklýklarýn sorumlusu ilan eden açýklamalarý, hekimleri ayný zamanda
þiddetin hedef tahtasý konumuna yerleþtirmektedir.
Saðlýk alanýndaki yöneticilerin artan þiddet karþýsýndaki suskunluklarýný
kor umalarý ve sor umluluklarýný yerine getirmekten kaçýnmalarý, hekimlerin can güvenliðinin hiçe
sayýldýðý anlamýna gelmektedir, bu durum kaygý ve
üzüntümüzü derinleþtirmektedir.
Kartal Devlet Hastanesi’nde yýllardýr aþýrý hasta
yükü altýnda özveriyle çalýþmakta olan bir kadýn
meslektaþýmýza, bir baþhekim tarafýndan uygulanan
þiddetin tarafýnýzdan soruþturulmamýþ olmasý ve
baþhekimin hala görevine
devam ediyor olmasý kaygýlarýmýzý doðrular niteliktedir.
Sayýn Bakan,
Biz hekimler, saðlýk alanýnda yaþanan kaosun suçlusu olmadýðýmýzý ve sorumlusu da olamayacaðýmýzý bir kez daha hatýrlatýyor, sizi saðlýk alanýndaki
þiddete yönelik çözüm bulmaya ve görevinizi yapmaya davet ediyoruz.
Ankara Tabip Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný
Prof. Dr. Gülriz Ersöz
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güncel
Saðlýk hizmetlerine eriþim zorlaþtýrýlýyor
TTB tarafýndan yapýlan
açýklamada, Genel Saðlýk
Sigortasý’nýn (GSS), iddia
edilenin aksine saðlýk
hizmetlerine eriþimi
zorlaþtýrdýðýna dikkat
çekildi. Açýklamada, saðlýk
hizmetlerinde birçok
kýsýtlamayý beraberinde
getiren GSS’nin asýl
olumsuzluklarýnýn yerel
seçimlerden sonra
görülmeye baþlanacaðý
vurgulandý.
Hekim Postasý
Herkesi kapsayacaðý ve saðlýk
hizmetlerine eriþimi kolaylaþtýracaðý iddiasý ile 1 Ekim 2008
tarihinden itibaren uygulamaya
baþlanan Genel Saðlýk Sigortasý
(GSS), iddia edildiðinin aksine,
sadece primini düzenli ödeyebilenleri kapsýyor ve saðlýk hizmetlerine eriþimi zorlaþtýrýyor.
Türk Tabipleri Birliði (TTB)
Merkez Konseyi tarafýndan 10
Ocak 2009 tarihinde yapýlan basýn açýklamasýnda, saðlýk hizmetlerinin piyasalaþtýrýlmasý amacýyla uygulamaya baþlanan
Saðlýkta Dönüþüm Programý’nýn
finansman ayaðý olan GSS ve
buna baðlý olarak çýkarýlan Saðlýk Uygulama Tebliði’nin (SUT)
sýk sýk deðiþtirildiðine dikkat çe-

kilerek, bu deðiþikliklerin kontrolsüz biçimde piyasaya açýlan
saðlýk hizmetlerinin artýk sürdürülemez hale gelen maliyetinin azaltýlmasý amacýyla yapýldýðý vurgulandý.
Açýklamada, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren muayene katký
payý alýnmaya baþlanmasýnýn,
saðlýk hizmetlerinin önce “paket” ardýndan tanýya dayanýlarak ücretlendirilmesinin ve özel
saðlýk sektöründe bir doktorun
bakabileceði hasta sayýsýnýn
günlük 50 ile sýnýrlandýrýlmasýnýn artan maliyetin azaltýlmasýna yönelik düzenlemeler olduðu
ifade edildi.

Saðlýkta yýkým
seçim sonrasýna

Son olarak SGK tarafýndan
hastalarýn on gün içerisinde ayný branþa müracaat edemeyeceklerinin ve uygulamanýn 1 Nisan 2009 tarihinden itibaren
baþlayacaðýnýn duyurulduðunun
hatýrlatýldýðý açýklamada, þöyle
denildi: “Aslýnda 1 Ekim 2008
tarihinde yürürlüðe giren
SUT’ta bu uygulamanýn 1 Ocak
2009 tarihinden itibaren baþlayacaðý ilan edilmiþti. Ancak daha sonra týpký sevk zincirinin 1
Temmuz 2009 tarihine ertelendiði gibi bu uygulama da 29
Mart yerel seçimleri sonrasýna
ertelenmiþ oldu. Öyle anlaþýlmaktadýr ki 29 Mart yerel se-

TEGA grevi 1. yýlýnda
Hekim Postasý
Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren
Birleþik Metal-Ýþ’te örgütlü TEGA Mühendislik’te çalýþan iþçilerin toplu iþ sözleþme görüþmelerinde anlaþma saðlanamamasý
üzerine; 7 Þubat 2008 tarihinde
baþlattýðý grev 1. yýlýný doldurdu.
Grevin baþlamasýndan itibaren iþverenin fabrikada yasadýþý
iþçi çalýþtýrmaya baþlamasý, özel
güvenlik tarafýndan grev gözcülerine yönelik saldýrýlar ve gözaltýlar baþta olmak üzere bir
dizi uygulamalara raðmen TEGA iþçileri büyük bir kararlýlýkla mücadelelerini sürdürüyor.

“1 TL’ni
TEGA ile paylaþ”

Aralarýnda Ankara Tabip Odasý’nýn da bulunduðu Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu ise TEGA iþçilerini desteklemek üzere “1 TL’ni TEGA
iþçileri ile paylaþ” kampanyasý
baþlattý. Platform üyeleri 8 Þubat 2009 tarihinde grev çadýrýný
ziyaret ederek, daðýttýklarý bildirilerle Sincan halkýný TEGA iþçileriyle dayanýþmaya çaðýrdý.
Platform bileþenleri, üyelerinden toplayacaklarý 1’er TL baðýþý Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý aracýlýðýyla TEGA iþçilerine ulaþtýracak.

7 Þubat 2008’de baþlayan
grev 1. yýlýný doldurdu.

Basýn açýklamasý, TTB Genel Sekreteri Eriþ Bilaloðlu (saðda) ve
TTB Merkez Konsey Üyesi Altan Ayaz tarafýndan gerçekleþtirildi.
çimleri sonrasý iyice kendisini
hissettiren ekonomik krizinde
derinleþmesi ile birlikte her alanda olduðu gibi saðlýk alanýnda da tam bir yýkým olacaktýr.
10 gün içerisinde ayný branþta
ayný saðlýk merkezine baþvuru
zaten yapýlamýyordu. Þimdi bu
uygulamanýn baþlamasý ile birlikte Türkiye’nin herhangi bir
yerinde ayný branþa tekrar baþvuru engellenmektedir. Bu uygulama saðlýk hizmetlerine ulaþýma açýk olarak engel konulmasý anlamýna gelmektedir. 10 gün
içerisinde ayný branþ doktoruna
tekrar baþvuruyu baþtan suiisti-

mal olarak tariflemekte ve bu
haliyle hastalýk halini kiþilerin
kendi sorumluluðuna býrakmaktadýr. Tedavisi tamamlanamayan hastalarý kendi imkanlarý ile
tedavilerini sürdürmeye mahkum býrakmaktadýr. Bu durumda ücretini ödeyemeyecek halde
olan hastalarý neyin beklediði
belirsizdir.”

Saðlýk haktýr

Saðlýk hizmetlerinin sunumunun nasýl olacaðýnýn esasen bir
finans kurumu olan SGK’ya býrakýlmasýnýn, iyi hekimlik uygulamalarý ile örtüþmeyen ve va-

tandaþlarýn saðlýk hakkýný gasp
eden durumlar ortaya çýkaracaðýna iþaret edilen açýklamada,
“Bu tür müdahaleler hekimlerin
mesleki baðýmsýzlýklarýna açýk
bir müdahale olduðu gibi baþta
özel saðlýk sektöründe görev yapan meslektaþlarýmýz olmak üzere hekimlerin özlük haklarýný
da negatif olarak etkilemektedir” denildi.
Açýklamada, herkesin saðlýk
hizmetlerinden ihtiyacýna göre
eþit, ücretsiz, nitelikli biçimde
yararlanabileceði bir sistemi
kurmanýn olanaklý ve zorunlu
olduðu vurgulandý.

Kanserojen etkili “Magnesol XL” adlý kimyasal maddenin yanmýþ
kýzartma yaðlarýnýn rengini açmak amacýyla kullanýldýðý ortaya çýktý

Fast food’la gelen tehlike
Hekim Postasý
Tarým Bakanlýðý’nýn izni ile sadece sakýz, pirinç, tuz, peynir
gibi gýda maddelerinin yüzey
uygulamalarýnda ve tava, teneke yüzeylerini yaðlamada katký
maddesi olarak kullanýlmasý üzere ithal edilen kanserojen etkili magnezyum silikat içeren
“Magnesol XL” adlý kimyasal
maddenin fast food restoranlarýnda yanmýþ kýzartma yaðlarýnýn rengini açmak amacýyla kullanýldýðý ortaya çýktý.
Fast food zincirlerine pazarlanan bu kimyasal, kapkara da olsa yanmýþ yaðlara katýldýðý anda
rengi sarýya dönüþtürüyor ve
yaðýn kullaným süresini uzatýyor.
Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý’nýn Magnesol XL için verdiði
ithalat izninde, ürünün kullaným alaný olarak sakýz, pirinç,
tuz, peynir, þekerleme (çikolata
hariç) gibi gýda maddelerinin sadece yüzey uygulamalarýnda, tava, teneke yüzeylerini yaðlamada katký maddesi olarak kullanýlacaðý yer alýyor.

Ýnceleme baþlatýldý

Magnesol XL’nin yanmýþ kýzartma yaðlarýnýn rengini açmak amacýyla kullanýldýðý yönünde çýkan haberler üzerine ise Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý inceleme baþlattý. Bakanlýktan yapýlan açýklamada, bahse
konu olan ürünlerin belirtilen
amaçlar dýþýnda kullanýldýðýnýn
tespit edilmesi durumunda, Gýda Kanunu çerçevesinde iþlem
yapýlacaðý belirtildi.
TMMOB Gýda Mühendisleri Odasý tarafýndan yapýlan açýklamada ise þöyle denildi: “Bir yaðýn normal süre ve kimi zararlý
bileþenlerin oluþumuna neden
olmayan sýnýrlar içinde kýzartma iþleminde kullanýlmasý, özellikle Türk Mutfaðý’nda gýda hazýrlama tekniði açýsýndan yaygýn
bir uygulamadýr. Ancak, usulüne uygun olarak yürütülmeyen
bu iþlemin sakýncalý sonuçlarýný
gizlemek amacýyla söz konusu
kimyasal maddenin kullanýlmasý, tüketicilerin aldatýlmasýna
yönelik haksýz bir iþlem olarak
deðerlendirilmelidir. Özensiz
yürütülen kýzartma iþlemleri sýrasýnda, yaðda ve kýzartýlan gý-

da maddesinde oluþan termik
oksidasyon sonucu, insanlarda
ciddi saðlýk sorunlarýna yol açan
karsinojenik maddelerin oluþtuðu, pek çok bilimsel araþtýrmanýn ortak sonucu olarak ortaya
konulmuþtur.”
Standart dýþý yaðlarýn olumsuz
sonuçlarýnýn gölgelenmesinin
saðlanmasý amacýyla Magnezyum Silikat kullanýlmasýnýn önüne geçilmesi gerektiðinin belirtildiði açýklamada, kýzartma
iþlemi gerçekleþtiren üretim,
toplu tüketim ve satýþ yerlerinde denetimlerin sýklaþtýrýlmasý
bu tür yaðlarla iþlem yapanlar ile olumsuz etkilerin giderilmesi
amacýyla Magnezyum Silikat
kullananlar hakkýnda yasal iþlem yapýlmasý çaðrýsýnda bulunuldu.
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kentten

Krize ve yoksulluða
karþý birlik
Hekim Postasý
Aralarýnda Ankara Tabip
Odasý’nýn da bulunduðu
meslek örgütleri ve sendikalar hak gasplarýna karþý
Ankara Emek ve Meslek
Örgütleri Platfor mu’nu
kurdular.
Platformla, krize ve yoksulluða karþý emekten yana güçlerin birlikte mücadelesi amaçlanýyor.
Türk-Ýþ Ankara Þubeler
Platformu, KESK Ankara
Þubeler Platformu, DÝSK
Ankara Bölge Temsilciliði,
TMMOB Ankara il Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odasý, Ankara Barosu,
Ankara Diþ Hekimleri Odasý, Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler
Odasý ve Ankara Bölgesi
Veteriner Hekimleri Odasý’ný bir araya getiren Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu, Petrol-Ýþ
Ankara Þubesi’nde düzenlenen basýn toplantýsýyla
kuruluþ amaç ve ilkelerini
kamuoyuna duyurdu.
Platform adýna açýklama
yapan Elektrik Mühendis-

Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu bileþenleri, Petrol-Ýþ Sendikasý
Genel Merkezi’nde 8 Ocak 2009 tarihinde düzenledikleri basýn toplantýsýnda
kuruluþ amaç ve ilkelerini açýkladý.
leri Odasý Ankara Þube
Baþkaný Ramazan Pektaþ,
IMF politikalarýna karþý, eðitim, saðlýk ve sosyal güvenlik hakkýnýn korunmasý
için bir direnme hattý oluþturmayý hedeflediklerini
söyledi. Platfor mun her
koþulda demokrasiden, hukukun üstünlüðünden, sosyal devlet anlayýþýndan,
dayanýþmadan, emekten,

barýþtan ve halklarýn kardeþliðinden yana tutum alacaðýný dile getiren Pektaþ, “Platform bileþenleri
dil, din, ýrk, mezhep, cinsiyet gibi her türlü ayrýmcýlýða kesin bir biçimde karþýdýr” dedi. Yerel demokrasi güçleri ile ortak mücadeleyi temel aldýklarýný belirten Pektaþ, taleplerini þöyle sýraladý: “Çalýþma süre-

lerinin kýsaltýlmasý, taþeronlaþtýrmanýn sona erdirilmesi, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldýrýlmasý, kamu emekçilerine
grev ve toplusözleþme hakký tanýnmasý, asgari ücretin en az açlýk sýnýrýna
yükseltilmesi; herkese eþit,
ücretsiz, ulaþýlabilir ve nitelikli saðlýk hizmeti sunulmasý.”

Kardeþimsin Hrant
Hekim Postasý
Uðradýðý silahlý saldýrý sonucu 19 Ocak 2007’de tarihinde yaþamýný yitiren Agos
Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün
ikinci yýlýnda birçok ilde düzenlenen tören ve etkinliklerle anýldý.
Ankara’da binlerce kiþi
Hrant Dink’i anmak için bir
araya geldi. “Faþizme inat
kardeþimsin Hrant”, “Yaþasýn
halklarýn kardeþliði” ve
“Hrant’ýn katili kontrgerilla”
sloganlarýyla Yüksel Caddesi’nde toplanan grup, daha
sonra Sakar ya Caddesi’ne
doðru yürüyüþe geçti.
Hrant Dink’i Anma Ýnsiyatifi bileþenleri tarafýndan Sakarya Meydaný’nda gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda ise cinayetin üzerinden 2
yýl geçmesine raðmen sorumlularýn açýða çýkarýlmasý için
bir adým atýlmadýðýna dikkat
çekildi. Anma etkinliði Ermenice, Kürtçe, Türkçe þarkýlarýn söylendiði müzik dinletisiyle sona erdi.

Uður Mumcu
cinayetinde yeni
dava
Evinin önünde
uðradýðý
bombalý saldýrý
sonucu 24 Ocak
1993’te hayatýný kaybeden gazeteci
Uður
Mumcu törenlerle anýldý. Sevenleri Mumcu
için, mezarý baþýnda ve öldürüldüðü sokakta bir
kez daha bir araya gelirken, Ankara Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý 16 yýl önce öldürülen Uður Mumcu cinayetini organize ettiði öne sürülen “Tevhid-Selam
Kudüs Ordusu” örgütünün 3 yöneticisi ile 1 üyesi
hakkýnda yeni dava açtý.
Ankara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen davanýn iddianamesinde, örgütün kuruluþu,
yapýsý, amaçlarý, yurtdýþýndaki ve Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili ayrýntýlý bilgilere yer verildi. Ýddianamede, bazý kiþilerin kod isimleri ile anýlmasý
nedeniyle kimliklerinin tespit edilemediði anlatýldý.
Ýddianamede; Ali Akbulut, Selahattin Eþ, Ahmet
Cansýz ve Aydýn Koral’ýn gerçek kimliklerinin soruþturmada belirlendiði ifade edilirken, Ahmet
Cansýz, Selahattin Eþ ve Ali Akbulut’un halen Ýran’ýn baþkenti Tahran’da yaþadýklarý saptandý.

Ankaralýlara
zehirli kömür
daðýtýldý
Ankara Büyükþehir Belediyesi tarafýndan ücretsiz daðýtýlan kömürlerin arsenik ve kükürt miktarý
yüksek çýktý. ODTÜ tarafýndan yapýlan incelemede, yardým kömüründeki arsenik miktarýnýn, dünyada görülen en yüksek düzeyi aþtýðý ortaya çýktý.
Ýncelemeye göre kükürt miktarý ise Çevre Bakanlýðý kriterlerinin çok çok üstünde.

Engellilere
Gökçek engeli
Melih Gökçek yönetimindeki Ankara Anakent
Belediyesi’nin, engelli yoksul yurttaþlara daðýttýðý
70 tekerlekli sandalyeyi alanlarýn “sakat” ve “yoksul” olmadýklarý anlaþýldý. Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre tekerlekli sandalyelerin verildiði belirtilen kiþilerin sandalye kullandýklarýný
kanýtlayýcý saðlýk kurulu raporlarý yok! Sayýþtay
tarafýndan hazýrlanan Raporda,
“Ankara ili belediye sýnýrlarý içerisine yeni katýlan ilçe ve beldelerdeki engelli vatandaþlara daðýtýlmak üzere 70 adet tekerlekli sandalye temini
iþinde yardým yapýlan ailelerin
sakat ve fakir
olduðunu kanýtlayýcý belgelerin
bulunmadýðý tespit edilmiþtir” deniliyor.
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yakýn tarih
Barbarlýktan barbarlýk beðen

Nazizm mi? Siyonizm mi?
Belediye otobüslerinde/
Ankara’nýn/
paramparça
fotoðraflarý/ Gazze’de
öldürülen çocuklarýn//
nasýl bir duygu bu/
anlýyor musun?/ ey
Ýsrailli!// bir nefret
çukurunda/
boðuluyorsun/ farkýnda
mýsýn?
Dr. Serdar Koç
Bugünkü Ýsrail’i kuran
Siyonist kadrolar, vakti
zamanýnda Nazilerle kol
kola yürüdüler. Çünkü ikisinin de hedefleri ayný idi.
Yahudileri Avrupa’dan uzaklaþtýrmak ve Filistin’de
toplamak. Ýsrail’in kuruluþ hazýrlýklarý Naziler tarafýndan desteklendi ve bu
süreç daha sonra emperyalizm tarafýndan tamamlandý.
Siyonizm ile Nazizm ikiz
kardeþ gibidir, bir madalyonun iki yüzü gibidir. Siyonizm tüm Yahudileri
belli bir coðrafyada; yani
Ýsrail’de toplamayý amaçlar. Antisemitizm de toplumu Yahudilerden arýndýrmayý amaçlar. Çünkü o
da bir baþka ari ýrký bir
baþka coðrafyada toplamanýn peþindedir.
1933 Ocaðýnda Naziler
iktidarý ele geçirdikten
sonra, Almanya’da Siyonizm hýzla yükseliþe geçti.
10 binin altýnda olan baský
sayýsý, o yýlýn sonuna kadar, 38.500’e ulaþan, Siyonistlerin haftalýk gazetesi;
Siyonistlerin Nazilerle iyi
niyetli ve dürüst ortaklar
olarak iliþki kurabileceklerini iddia etmekteydi.

Ýbretlik bir ihanet
belgesi

Alman Siyonist Federasyonu üyesi Kurt Tuchler,
Nazi Partisi ve Hitler’in
seçkin birlikleri SS üyesi
Baron Leopold Itz von
Mildenstein ile iliþki kurar
ve etkili Nazi gazetelerinden birisinde Yahudi Filistin’iyle ilgili olumlu þeyler
yazmak istediðini söyler.
Hikaye böyle baþlar ve bu
ikili birlikte bir Filistin seyahati gerçekleþtirirler. 26
Eylül 1934 ve izleyen günlerde, Hitler’in propaganda bakaný Goebels’in etkili
gazetesi Der Angriff ’de,
Von Lim adýyla, çölü yeþerten Yahudileri, Aryan
Süpermen’e benzeten ve
Siyonizm’e övgüler yaðdýran yazýlar yayýnlanýr. Nazi gazetesi Der Angriff, Si-

yonist propagandacýlarý
bile geride býrakan bu yazýlarla yetinmez, daha da
ileriye giderek, Siyonist ve
Nazi liderlerin birlikte
gerçekleþtirdiði bu Filistin
seyahatinin anýsýna; bir
yüzünde altýgen Yahudi
yýldýzý, diðer yüzünde Nazi gamalý haçý olan hatýra
madalyon bastýrýr.
Bu hikaye bize; tüm Almanya’nýn faþizmin zulmünden kurtulmasý için
mücadele eden, sosyalist,
sosyal demokrat, liberal
Yahudilerin aksine, Siyonistlerin nasýl Yahudileri
Almanya dýþýna göçe zorladýðýný ve bu konuda onlarla ayný amaca sahip
Nazi’lerin Siyonistlere nasýl yardým ettiðini anlatýr.
Ki ibretlik bir ihanet belgesidir.
Baron von Mildestein,
1934 yýlý baþlarýnda SS yöneticilerini, Yahudi sorununun çözümünün, Yahudilerin Filistin’e göç ettirilmesi olduðuna ikna etmiþtir. 1935’te SS istihbarat kolunun Yahudi masasý baþkanlýðýna atanýr ve
gün geçtikçe Siyonizm ve
Yahudi sorunu uzmaný olarak ünlenir. Siyonist
program; Yahudi sorununa kafa yoran ve iþin içinden çýkamayan Nazilere
de gerçekçi ve pratik bir
çözüm yolu olarak görünmeye baþlar. Almanya’daki Yahudileri Filistin’e göçe zorlayan baskýlar, NaziSiyonist iþbirliði ile giderek artar. Nazi SS örgütü,
Yahudi toplumu içinde Siyonistlerin etkilerinin artmasý için elinden geleni
yapar. Siyonist olmayan
Yahudi faaliyetleri baskýlanýrken, Siyonistlere ayrýcalýklar saðlanýr. Polise,
Siyonistlerin kayýrýlmasý için talimatlar gönderilir.
Siyonist gençlerin üniforma giymelerine ve onlarý
Filistin’in zor koþullarýna
hazýrlayan, kýr kamplarýna hoþgörü gösterilir.
Nazilerin Yahudi politikalarý buralardan geçerek
adým adým þekillenir. Bu
tarihten sonra, Naziler Yahudilere yönelik çok kapsamlý araþtýrmalara giriþirler. Giderek tüm Avrupa’yý Yahudi ýrkýndan arýndýrma programlarý geliþtirirler.
Almanya’da Nazilerin
iktidara geldiði 1933 Ocaðýndan, II. Dünya savaþýnýn baþladýðý 1939 yýlýna
kadar, Siyonist yetkililerle
Nazi yetkililer arasýnda,

Nazizm’in yýkým fotoðraflarý ile Siyonizm’inkileri
yan yana koyun, birbirine ne kadar çok
benzediðini görürsünüz.
Siyonist gençlerin eðitimi
ve Yahudi göçüne yönelik
pek çok protokol imzalanmýþtýr. Daha sonralarý, Filistinlileri vatanlarýndan
atmak için, katliamlar yapacak olan Siyonist çetelerin öncüleri, Nazilerin
saðladýðý kamplarda yetiþmiþlerdir. Nazilerle Siyonistlerin bu aktif iþbirliði
II. Dünya Savaþý’na kadar
sürmüþtür.
Baron von Mildenstein
emekli olup da yerine Eichmann atandýðýnda Nazilerin Yahudi politikasý
tümüyle deðiþir. Hitler’in
o ürkütücü “son çözüm”
görüþü uygulamaya geçer.
O güne kadar Filistin’e
göçe direnen ve kendini
Almanya’ya ait hisseden,
kalan Yahudiler de topyekün imha edilir. Bunlar faþizme karþý koyan; sosyalist, sosyal demokrat, liberal Yahudilerdir. Olan onlara olur ve yaþamlarý Nazi toplama kamplarýnda
sönümlenir.
Sonuç olarak Almanya’daki Yahudi soykýrýmýndan Siyonistler de sor umludurlar. II. Dünya
Savaþý yýllarýnda öldürülen Yahudilerin kaný Siyonistlerin ellerine de bulaþmýþtýr. Çünkü Nazizm ve
Siyonizm ayný ideolojinin
farklý iki versiyonudur.
Her ikisi de dünya kapitalist emperyalist sisteminin
hizmetindedir.

Bir Nazi projesi: Ýsrail

Bir Nazi projesi olan Ýs-

rail devleti, daha sonra
dünya kapitalist emperyalist sistemi tarafýndan,
kuvveden fiile geçirilmiþtir. Tarihin bu sayfasý bilinçli olarak Siyonistler
tarafýndan karanlýkta býrakýlýyor.
Dünyadaki yazýlý ve görsel medya büyük ölçüde
Siyonistlerin kontrolündedir.
Her türlü Ýsrail eleþtirisi
yavuz hýrsýz misali büyük
bir ikiyüzlülükle antisemitizm olarak yaftalanmaktadýr. Bu yüzden de
batý da Ýsrail’i eleþtirmek
cesaret gerektirmektedir.
Amerikan emperyalizminin bir ileri karakolu ve
saldýrý üssü olan ve adýna
Ýsrail devleti denilen bu
faþist savaþ aygýtý, 60 yýldýr bölgemize kan kusturmaktadýr.
Kapitalist Emperyalist
sistemin bugünkü post
modern çaðý, insanlýðýn
tüm iyi kavramlarýnýn içeriðini boþaltmaktadýr. Ýnsanlýðýn tarihten devraldýðý tüm insanlýk deðerlerini
hýzla deðersizleþtirmektedir.
Örneðin, Irak’ta yüz binlerce insaný katleden, milyonlarca insaný yerinden
yurdundan eden ve neredeyse tüm ülkede taþ üstünde taþ býrakmayan
ABD Vandallýðý; Irak’a demokrasi götürdüðünü iddia edebilmektedir.
Yine örneðin, Gazze’yi
neredeyse topyekün imha
eden ve þimdiden insanlýk

tarihinin en fazla çocuk ölümüne neden olan savaþý
olarak tarihe geçen, bu utanç verici soykýrým, Ýsrail
tarafýndan nefsi müdafaa
olarak insanlýða yutturulmaya çalýþýlmaktadýr.
Ýsrail’in, her türlü uluslar arasý denetimi ve kuralý reddederek geliþtirdiði
nükleer silahlanma programý; sadece bölge ülkeleri için deðil, tüm dünya için çok ciddi bir tehdittir
ama ne yazýk ki, ABD ve
Batý’lý ülkeler tarafýndan
görmezden gelinmektedir.
Siyonistlerin ve emperyalistlerin uyguladýðý her
türlü terör meþru ve normal, ülkeleri iþgal altýndaki halklarýn yaptýðý her
þey gayri meþru ve terör;
denklem böyle kurulmuþtur.
Ýþte batýnýn düþünce sistematiðinin, ezilen mazlum halklara reva gördüðü
esaret kapaný budur.
Bu bir ideolojik hegemonyadýr. Ýdeolojik terördür.
Ýsraillilerin Filistinlileri
çoluk çocuk ayýrt etmeden
katletmediði bir tek gün
bile yoktur. Kur ulduðu
günden beri, Ýsrail sýnýrlarýný sürekli geniþletmiþ,
sürekli yeni Filistin topraðý iþgal etmiþ ve bunun adý, “sýnýrlarýn doðal büyümesi” olmuþtur.
Bunun asýl anlamý; sürekli savaþ, sürekli ölüm,
gözyaþý ve zulümdür.
Ýþgale karþý direniþle, iþgali sürdürmek için yürütülen sistematik katliam
ayný þey olabilir mi?
Mazlumla zalim nasýl
ayný terazide tartýlabilir!
Ýsrail caný çektikçe yeni
yerler iþgal edebilir ve buralarda yeni yerleþim birimleri kurabilir ve dünyanýn dört bir yanýndan
buralara Yahudi taþýyabilir; bunun için istediði kadar Filistinli öldürebilir ama buna karþý Filistinlinin
ülkesini savunmasý, suçtur, terördür. Bunu hangi
mantýk kabul edebilir?
Bugün Gazze’de parçalanmýþ çocuk bedenlerinin
fotoðraflarýný görüp de yaralanmayan bir ruh hala
insan mýdýr ki?
Nazizm’in yýkým fotoðraflarý ile Siyonizm’inkileri yan yana koyun, birbirine ne kadar çok benzediðini görürsünüz. Bir farkla
ki, ilki siyah beyaz ikincisi
renklidir.
Siyonizm’in yalanlarýna
ancak önyargýlarýyla vic-

danlarý körelmiþ olanlar inanabilirler.
Týpký ABD’nin Irak’ta
yaptýðý gibi, Ýsrail de Filistin’de kan dökmedik tek
bir santim yer býrakmadý.
Bu azgýn þiddet ayný zamanda onlarýn zavallýlýðýný da gösterir.
Anti Nazizm, nasýl sýð
bir Alman düþmanlýðýna
indirgenemezse, anti Siyonizm de yine sýð bir Yahudi düþmanlýðýna indirgenemez. Biz Ýsrail devletine, faþist bir savaþ aygýtý
olduðu için karþýyýz, Yahudilere deðil. Týpký, Nazi
devletine karþý olmanýn,
Almanlara karþý olmak anlamýna gelmediði gibi.
Bütün baskýlara raðmen,
Ýsrail’de ve dünyanýn her
yerinde, savaþa karþý, barýþ için sesini yükselten
Yahudi kardeþlerimiz bizim övüncümüzdür.
Ýsrail Gazze’de nefsi müdafaadan bahsediyor; Allah aþkýna söyleyin müdafaa edilen sýnýrlar neresidir? 1948 sýnýrlarý mý?
1967 savaþý öncesi sýnýrlarý mý? Bugünkü sýnýrlarý
mý? Yoksa yarýnki sýnýrlarý
mý; Nil’den Fýrat’a? Hangisi? Faþist açgözlülüðün
sýnýrlarý yoktur ki!
Dipnot:
Filistin’e Yahudi göçünün demografik özeti;
1880’de Filistin’e ilk göç
baþladýðýnda, bölgede 20
bin civarýnda Yahudi vardýr.
1914’de Osmanlý’nýn son
nüfus sayýmýna göre, 690
bin olan Filistin nüfusunun 60 bini Yahudi’dir.
1922’de Filistin Ýngiliz
mandasýndayken yaptýklarý sayýma göre, 590 bin
Müslüman nüfusa karþýlýk, 83 bin Yahudi nüfus
var.
Ýngiliz manda yönetimi
boyunca dünyanýn dört
bir yanýndan Filistin’e
yönlendirilen toplam Yahudi göçü 483 bin. Bu
toplam içindeki en büyük
rakam, 1933-1939 arasý
Almanya’daki Nazi-Siyonist iþbirliði yýllarýna ait
olaný ve 217 bin.
1948’de Ýsrail devleti
kurulduðunda, Filistin’deki Yahudi nüfusu ar týk
600 bine ulaþmýþtýr.
Günümüze kadar da Ýsrail’e dünyanýn her yerindeki, farklý tarih ve kültürlerden Yahudilerin göçü süregelmiþtir.
Bugün için, dünyadaki
toplam 14 milyon Yahudi’nin yarýsý, Ýsrail’de toplanmýþtýr artýk…
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Gazze’de salgýn hastalýklar kapýda
Hekim Postasý
Hamas’ýn roketlerini
engellemek ve silah kaçakçýlýðýnýn önüne geçmek iddiasýyla 27 Aralýk
2008 tarihinde Gazze’yi
bombardýmana tutan Ýsrail, 17 Ocak 2009 tarihinde ateþkes ilan etti.
Hamas’ýn da ateþkese uyduðu bu günlerde Filistinliler yaralarýný sarmaya
çalýþýyor.
Ýsrail’in günlerce süren
saldýrýlarýnda bin 300 Filistinli yaþamýný yitirdi.

Dünya Saðlýk Örgütü
(DSÖ) yetkilileri, Gazze’de
aþýlar ve diðer saðlýk uygulamalarýnýn kesintiye
uðramasýndan dolayý derin endiþe duyuyor ve
ciddi saðlýk sorunlarýnýn
Gazzeliler’i beklediðini
söylüyor.
DSÖ verilerine göre
Gazze’de yaþayan 1.5 milyon kiþi için hastanelerde
yalnýzca 2 bin yatak bulunuyor. Birçok hastane
ve saðlýk merkezinin ciddi biçimde tahrip olduðuna ya da yýkýldýðýna, laðým borularýnýn patladýðýna, içme suyunun az
bulunduðuna ve sokaklarda çöp yýðýnlarý-

nýn yükseldiðine dikkat
çeken DSÖ yetkilileri, salgýn hastalýklarýn ortaya
çýkabileceðine iþaret ediyor.
Yaralýlarýn acil ihtiyaçlarýnýn saðlýk merkezlerinin kapasitesini zorladýðýný ve kanser, þeker hastalarý ya da hamile kadýnlarýn bakýmlarýnýn aksatýldýðýný belirten DSÖ yetkilileri, aðýr yaralýlarýn
Gazze’den tahliyesi için
güvenli koridorlar açýlmasýný ve saðlýk yetkilileri, hastaneler, ambülans
ve insani yardýmlar için
ek kor uma saðlanmasý
çaðrýsýnda bulunuyor.

Laðým borularýnýn patladýðý, içme suyunun az bulunduðu ve sokaklarda çöp
yýðýnlarýnýn yükseldiði Gazze’de salgýn hastalýklardan endiþe ediliyor.

Saðlýkçýlar Ýsrail saldýrýlarýný protesto etti
Hekim Postasý
Ýsrail’in Gazze’ye yönelik
gerçekleþtirdiði saldýrýlar
saðlýk meslek örgütleri tarafýndan gerçekleþtirilen
çeþitli eylem ve basýn açýklamalarýyla protesto edildi.
Aralarýnda Türk Tabipleri Birliði ve Ankara Tabip
Odasý’nýn da bulunduðu
meslek odalarý, kitle örgütleri ve sendika üyeleri
her gün saat 18.00’de “Filistin için ses ver” eylemi
gerçekleþtirirken, saðlýk
meslek örgütleri 7 Ocak
2009 tarihinde Ankara’da
Ýsrail Büyükelçiliði önünde
ortak bir basýn açýklamasý
yaptý.
Ýsrail’in saldýrýlarýnda
her türlü insani deðerin
yok sayýldýðýna dikkat çekilen basýn açýklamasýnda
Türkiye’nin Ýsrail ile olan
her türlü anlaþmalarýný iptal etmesi istendi.

Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý
(SES) tarafýndan Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi bahçesinde
gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda konuþan
ATO Baþkaný Gülriz Ersöz, Ýsrail’in saldýrýlarýnda
hastaneleri ve ambulanslarý hedef aldýðýna
dikkat çekti.

ATO Filistinli yaralýlarý ziyaret etti
Ankara Tabip Odasý Genel Sekreteri Aytuð Balcýoðlu, Ýsrail’in Gazze saldýrýlarýnda yaralanarak
Türkiye’ye getirilen ve Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde tedavi altýna alýnan Filistinlileri ziyaret etti. Ortopedi, genel cerrahi ve yanýk ünitelerinde tedavi altýna alýnan yaralýlar hakkýnda, Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Doç. Dr. Metin Doðan’dan bilgi alan Balcýoðlu, Filistinli hastalara acil þifalar diledi.

Hekimler siyah
kurdele ile çalýþtý

Türk Tabipleri Birliði
Merkez Konseyi’nin Gazze’de yaþanan olaylarý protesto etmek amacýyla 1216 Ocak günleri arasýnda
hekimlere ve saðlýk çalýþanlarýna yönelik yaptýðý
siyah kurdele ile çalýþma
çaðrýsý ise büyük yanký
buldu. Ankaralý hekimler
yakalarýna taktýklarý siyah
kurdele ile Filistin halkýnýn yanýnda olduklarýný
gösterirken, Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikasý tarafýndan 9 Ocak 2009 tarihinde Dýþkapý
Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi bahçesinde basýn açýklamasý
gerçekleþtirildi.

Hastaneler
bombalandý
Ankara Tabip Odasý Baþkaný Gülriz Ersöz basýn açýklamasýnda yaptýðý konuþmada, Ýsrail’in hastaneleri ve ambulanslarý hedef aldýðýna dikkat çekerek, hekimlerin çok zor
þartlar altýnda çalýþtýðýný,
saldýrý boyunca hekimlerin
cep telefonu ýþýðýnda ameliyat yaptýðýný dile getirdi.
Gazze’de ölen ve yaralanan her üç kiþiden birinin
çocuk olduðu belirten Ersöz,
Ýsrail’in uluslararasý sözleþmelerle yasaklanmýþ silahlarý kullandýðý yönünde
bilgiler geldiðini hatýrlatarak, saldýrýlarýn bir an önce son bulmasý çaðrýsýnda
bulundu.

Ankara’da
kitlesel protesto

kullandýðý beyaz fosfor
bombasý gibi kitle imha silahlarýnýn uluslararasý anlaþmalarla yasaklanmýþ olduðuna dikkat çekilerek,
okul ve hastaneleri pervasýzca bombalayan Ýsrail’in
amacýnýn ‘bir halký yok etmek’ olduðunun açýkça
gözler önüne serildiði vurgulandý. Açýklamada, “AKP
hükümeti Ýsrail’e yönelttiði eleþtirilerde samimi ise
Ýsrail ile imzalanan tüm açýk ve gizli anlaþmalar feshedilmeli; askeri, ekonomik ve siyasi iþbirliðine
son verilmelidir.” denildi.

Filistin Halkýyla Dayanýþma Komitesi tarafýndan
17 Ocak 2009 tarihinde
Ankara’da yapýlan eylemde ise Ýsrail’in Filistin halkýna karþý sürdürdüðü kýyým protesto edildi. Kolej
Meydaný’nda toplanan
yaklaþýk bin kiþi Ziya Gökalp Caddesi’ni trafiðe kapattý. “Filistin halký kazanacak” yazýlý ortak pankartýn arkasýnda Ankara
Tabip Odasý’ýn da bulunduðu birçok örgüt yer aldý.
Sýk sýk “Katil Ýsrail, Ýþbirlikçi AKP” ve “Filistin
Filistin Halkýyla
halký yalnýz deðildir” sloDayanýþma Komitesi
tarafýndan 17 Ocak
ganlarýnýn atýldýðý eylem,
2009’da Ýsrail’in
SSK iþ haný önünde yapýsaldýrýlarýný protesto
lan basýn açýklamasý ile
etmek amacýyla Ankara’da
son buldu. Basýn açýklamayapýlan kitlesel eyleme
sýnda, Ýsrail’in Filistin’de
ATO da katýldý.
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hekim ve yaþam
Dr. Birhan Altay, Pursaklar’da pratisyen hekim ve 25 yýllýk bir maðaracý

“Maðaracýlýkta daha
kýdemliyim”
Dr. Birhan Altay, doða sporlarýnýn az bilinen ve en tehlikeli
olanlarýndan biriyle uðraþýyor. Tutkuyla ve büyük bir enerjiyle
bahsediyor maðaralardan ve hayatýnda önemli bir yer
tutan maðaracýlýk serüveninden.
Dr. Arzu Erbilici
Dr. Seyfi Durmaz
- Macerayý sevmek, risk almak
mýdýr?
Maðaracýlýk, doða sporlarý içerisinde en zorlarýndan biri. Doðayý ve macerayý seviyorsanýz
orada olursunuz. Macerayý sevmek ve doðada birtakým aktivitelerde bulunmak ille de riskli
davranýþlarda bulunmak ve
bundan haz almak deðil aslýnda.
Yani bu iþ riski yüksek olabilecek davranýþlarý en güvenilir þekilde ve disipline bir biçimde
yapmayý gerektiriyor. Zaman içerisinde maðaracýlýk biraz yaþam biçimim de oldu. Ben 25 senelik maðaracýyým, 20 senelik
de doktorum. Yani maðaracýlýkta daha kýdemliyim.
- Hekimlik olmak bir kolaylýk
saðlýyor mu?
Sanýrým saðlýyor. Bir de hekim
olarak olaylara bütünlüklü bir
bakýþýmýz vardýr ya. Doðada sorunlarý çözmek, iþlerin bir disiplinle yürümesini saðlamak, zorluklarýn üstesinden gelmek biraz daha kolay oluyor belki de.
Bir de diðer insanlar daha rahat
ve güvende hissediyorlar kendilerini bu anlamda. Ankara grubu içinde aramýzda çok hekim
vardýr. Bizim neredeyse en aktif
grubumuz hekimlerden oluþur.
- Maðaracýlýk, aktiviteler ha yatýnýzda ne sýklýkla yer tutuyor
þu aralar, neler hissettiriyor?
En son bir ay önce aktivitedeydik. 15 günde bir olduðu da
olur. Yýllýk izinlerimi maðaralarda geçiririm çoðunlukla. Yýlbaþý
partini örneðin maðara içinde
geçirmek gibi heyecanýmýz olabiliyor. Rahatlatan dinçleþtiren
bir ortam, orada fiziksel aktivite
yaparak yoruluyorsunuz belki
ama zihnen dinlenmiþ oluyorsunuz. Ben yatarak uyuyarak dinlenemiyorum. Aðýrlýkla yürürsem, keþfedebilirsem, zorluklarla mücadele edip ter atabilirsem
iyi hissediyorum kendimi.
- Ýçerisi nasýl bir ortam?
Çok karanlýk, zifiri karanlýk ve
ýþýðý absorbe eden bir ortam. Iþýk kaynaðý kullanmanýz gerekiyor. Ve tabi ki soðuk. Maðaralarýn sadece su aktivitesiyle oluþmuþ boþluklar olmadýðýný düþünmek lazým. Maðaralar ayný

zamanda da su aktivitesinin yavaþladýðý hatta su aktivitesinin
durduðu zamanlarda çok kristallenir ve damla taþlarý dediðimiz sarkýtlar, dikitler, duvar
damla taþlarý ve onlarýn çok deðiþik kristallenmeleri olur. Deðiþik renklerde ve þekillerde birçok oluþum görürüsünüz. Ýçerisi
zorludur, bazen ilerlemenize olanak vermeyen yerlerde patlatarak yeni galeriler açarak ilerlemeniz gerekebilir, ya da galerinin devam ettiði boþluða doðru dalarak geçmeniz gereken su
dolu alanlar olabilir.
- Ýçeride ne kadar kalýyorsu nuz?
Çok deðiþir, biz keþif ve araþtýrma için gidiyoruz ve maðara
haritalarý çýkarýyoruz. Bu bir ön
keþifse birkaç saatte sürebilir 12
saat, 72 saat içeride kaldýðýnýz
da olabilir. Daha sonra maðaranýn sýnýrlarýna ulaþmanýz onlarca sene de alabilir. Bir de doða
koþullarý sizin oraya girmenize
belli dönemlerde izin veriyor.
Mesela karlarýn eridiði dönemlerde su giren ve su çýkan maðaralara girilmez. Ani saðanak yaðýþlarýn olacaðý dönemlerde girilmez. Bunlar çok riskli olur.
Ama bir araþtýrmaya gittiðinizde tabi ki bunlarýn hepsinin olabileceðini hesaba katmak gerekir. Ama kimi maðaralar var ki
su aktivitesi yok, zamanýnda ol-

muþ þimdi sadece boþluk halinde oluyor, oralara bütün dönemlerde yaz-kýþ girebiliyorsunuz,
aktivitelerinizi ona göre ayarlayabiliyorsunuz.
- Olumsuzluklarla karþýlaþýyor
m us unuz ?
Olumsuz þeyler oluyor tabi.
En kötüsü iki arkadaþýmýzý kaybettik. Henüz deneyimleri yeterli deðilken girmemeleri gereken yerden giriþ yaptýlar ve suya düþerek yaþamlarýný kaybettiler. Bu çok uç bir örnek tabi.
Bunun dýþýnda bilmediðimiz bir
ortamda keþif yaparken tuttuðumuz bir kayanýn kopmasýyla 6
metreden, 10 metreden düþtüðümüz oldu. Düþmeler sýk olur.
Bir de zorlanmaya baðlý kas aðrýlarý.
- Çalýþtýðýnýz çevrede doktor larýn ya da hastalarýn bakýþý
nasýl?
Bilenler var tabi. Hastalar içerisinden de duyanlar oluyor. Bazen de yöreye göre soruyorum,

“Doða sporlarýna ilgim üniversitede baþladý”
“Ankara Týp Fakültesi 1987
mezunuyum. Üniversitede öðrenciyken baþladý doða sporlarýna ilgim. Katýldýðým geziler
sýrasýnda Ankara Maðaracýlýk
Araþtýrma Derneði’nden arkadaþlarla tanýþtým ve derneðe
üye oldum. Týp fakültesinde
öðrenciyken imkanlarýmýzý
zorlayarak devam ettik. Para
olmadýðý için malzeme de alamýyorduk çoðu zaman. Çoðunu kendimiz üretirdik ya da öbilgi almaya çalýþýyorum. Yani,
köyünde, mahallesinde, çobanlýk yaptýðý yerde, efendime söyleyeyim iþte daðlarda bulunan
insanlarsa veyahut da meslek olarak jeologsa, askerse... Bu gibi
insanlardan hep bilgi almaya
çalýþýyoruz, arazide bulunan insanlardan.

dünç alýrdýk. Çoðu aktiviteye
otostopla giderdik üstelik. Velhasýl böyle malzemesiz, donanýmsýz hatta bir de eðitimsiz,
sadece o iþten ve o ortamda
bulunmaktan hoþlanarak uðraþtýðýmýz bir dönem geçti.
Sonra sonra geliþti tabi; eðitim
aldýk, yabancýlarla iþbirliðimiz
oldu, kendimizi geliþtirdik.
Böyle girdi hayatýma maðaracýlýk. Hala derneðin aktif bir
üyesiyim.”
- Eþ in iz in , y ak ýn larýn ýz t e p k is i
nasýl?
Alýþtýlar, anlayýþla karþýlýyorlar. Eþimi de dahil etmek istedim. Ýki maðaraya sokabildim onu ancak. Zaten kapalý alandan
hoþlanmýyordu, bir de yarasalý
bir maðaraya götürdüm. Oradan
basbayaðý bir tedirginliði oldu.

Maðaracýlýk Nedir?
“Neþeli insanlar su kenarýna
gitsinler, eðlenmek isteyen
insanlar daðlara çýksýnlar,
erdemli olmak isteyenler ise
maðaralara gitsinler.”
Konfiçyus
Maðara ortamýnýn bilimsel
açýdan incelenmesi ile ilgilenen
bilim dalý “speleoloji” (maðarabilim), olarak adlandýrýlmaktadýr. Maðaracýlýk “caving”, öncelikle, maðaralarýn araþtýrýlmasý ve haritalanmasý amacýyla yapýlan bir doða sporudur.
Maðaralar, yapýlarýna göre, yatay ve dikey olmak üzere iki
þekilde sýnýflandýrýlabilir. Yatay maðaralarý araþtýrmak için
“Temel Maðaracýlýk Eðitimi”

Bu fotoðraf, 2008 yýlý Aðustos ayýnda
Konya-Hadim-Altýntaþ YaylasýDüdenaðzý Maðarasý’nýn 500 metre
derinliðinde çekildi. Çadýrdaki
ekibin üçü hekim, biri avukat…
almýþ olmak, uygun kýyafetlere
ve bir ýþýk kaynaðýna sahip olmak yeterlidir. Dikey maðaralarý araþtýrmak için ise, bunlara ek olarak “Tek Ýp Tekniði” eðitimi almak ve özel ipler ve
teknik malzemelere sahip olmak gerekmektedir.
Maðaracýlýk organize bir ekip
çalýþmasýný ve yeterli eðitimi
gerektirir. Bazý doða sporlarýnda olduðu gibi “solo” -tek baþý-

na maðaracýlýk- düþünülemez.
Maðaracýlýðýn diðer doða sporlarýndan belki de en büyük farký gün ýþýðýndan uzak, çoðunlukla karanlýk ve ýslak bir ortamda yapýlmasýdýr. Bu yüzden
son derece dikkat ve konsantrasyon gerektiren bir doða sporudur.
Maðaracýlýk, bir takým sporu
olmasý ve mekanýn da maðaralar olmasý sebebiyle, kaçýnýl-

maz olarak maðaralarýn doðal
ortamýna etki eden bir uðraþtýr. Bu etkinin en az seviyede
olmasý bilinçli maðaracýlar sayesinde olacaktýr. Maðaracýlýðýn, dünya tarafýndan kabul
gören temel ilkesi þudur: Za mandan baþka bir þey öldür me! Ayak izinden baþka bir þey
býrakma! Fotoðraftan baþka bir
þey çýkarma!
(Kaynak: www.mad.org.tr)
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kültür sanat
Þair Þükrü Erbaþ’ýn Türk Tabipler Birliði Behçet Aysan Þiir Ödülü töreninde
yaptýðý konuþmayý Hekim Postasý okuyucularýyla paylaþýyoruz.

Bütün hayatlarý bilme isteði
Þükrü Erbaþ
Önce, Türk Tabipleri Birliði’ne, þiir adýna, toplumsal duyarlýlýk adýna, bir toplu öldürümü, aðýt ve yakýnmadan çýkarýp, yazýnsal-kültürel-demokratik bir bilince çevirmedeki emeði adýna teþekkür ediyorum. Behçet Aysan Þiir Ödülü, þiirimizin en saygýn ödüllerinden birisi olmuþtur.
Sonra da sevgili Tuðrul’u, þiiri þiirine, kendisi Behçet’e çok
yakýþan dostumu yürekten
kutluyorum. Bir teþekkürüm
de, sadece Behçet’in, Adviye’nin deðil, hepimizin kýzý,
yoldaþý olan sevgili Eren’e olacak. Behçet, son þiirlerini de
sayarsak 5 þiir kitabý býraktý
bizlere. Behçet’in 6. þiir kitabý,
2008’in Aralýk ayýnda yayýmlandý: Sevgili Eren, Cemal Süreya Þiir Ödülünü alan Vesikalýk Fotoðraf kitabýyla, þair bir
babanýn ve dilci bir annenin
mirasýný, derinleþtirip dönüþtürerek sürdürmektedir. Keþke
Behçet bu þiirleri okuyabilseydi. Eren’i, hem kitabý hem de
bu ödüle katkýlarý için kutluyorum.
Bizim toplumcu gerçekçi þiirimizin çok özel þairlerinden
birisidir Behçet. Yüksek sesli
toplumcu þiire, hep bir eylem
halinde yaþanan toplumsal olaylara, baðýr mayan, kýsýk,
dingin bir iç sesi, bireyin yaþamýndan damýtýlmýþ bir iç sesi
getirmiþtir. Bu iç sesin nereden
geldiði, nasýl edinildiði, þairin
yaþamý ve kiþilik yapýsýyla
doðrudan ilgili bir sonuçtur ve
bu baðlamda Behçet’in hayatýný satýr baþlarýyla anýmsamakta yarar var: Baba tarafýndan
Giritli, anne tarafýndan Saraybosnalý, Ankara’da yerleþmiþ,
ekonomik sýkýntýlar içinde küçük bir memur ailesinde geçen
çocukluk. Ortaokuldan itibaren yatýlý askeri okulda öðrencilik. Þiirle ilk tanýþma. Askeri
öðrenci olarak Ankara Týp Fakültesi yýllarý. Ardýndan ülke
koþullarýnýn dayattýðý siyasal/toplumsal olaylarla ilgilenme. 12 Mart döneminde tutuklanma. Öðrenciliðe ara veriþ.
Geçici iþler. Evlilik. Yarým kalan týp eðitimine dönüþ. Ankara ve Ýzmit’te doktorluk. psikiyatri ihtisasý. Tüm bunlarýn
öncesinde ve sonrasýnda þiir...
Behçet’in þiirlerini her okumada, bu þiirlerden bana þu iki
duygu yoðun biçimde yansýr:
Ýlki, son derece özel bir durumda da, toplumsal/siyasal
bir olay karþýsýnda da, bir iç acý halinde yaþanan bilgece bir
geçicilik duygusu; ikincisi ise,
yakýcý bir bilinç halinde yaþanan bu geçicilik duygusuna

raðmen, belki de bu duygunun
yarattýðý, bütün hayatlarý bilme isteði. Bu iki duyguyu, bir
aþký söylerken de, bir yalnýzlýðý
çoðaltýrken, bir hapishane ya
da gecekondu gerçeðini iþlerken, halklarýn kardeþliðinin altýný kalýn kalýn çizerken de; Arjantinli kayýp annelerin acýsýný,
Jose Antonio’yu bizim bir gerçeðimiz gibi gündemimize taþýrken de, ayný içe iþleyiþ, ayný
vazgeçiþ, ayný inatla duyurur
bize. Bu dünyanýn, bu yaþamýn
deðerini, her þeye raðmen ona
ve kendimize sahip çýkmamýz
gerektiðini þiirin diliyle iþler
bilincimize. Derviþçe bir tevekkül deðil kastým. Yaþamý
derinlemesine kavrayan bir insanýn, baþka bir dünya olmadýðýný; yaþanan her þeyin, bir
gün bitse bile, bir duyarlýlýk olarak bizde süreceðini bilmesinden kaynaklanan bilgece bir
tutumdur. Ýnsaný yaratýcý kýlan, onu yalnýzlaþtýrmak yerine çoðaltan ve hayatýn içinde
tutan bir duygu durumudur.
Bu yüzden, bu geçicilik duygusunun öbür ucu, þairi bütün
hayatlarý bilme isteðine götürecektir. Pek çok insanýn bir
vazgeçiþ olarak yaþadýðý, elini
eteðini dünyadan çekmeye götüren bu duygu, Behçet’te, bütün insanlarýn, bütün sorunlarýn üzerine giden, verdiði tüm
acýlara raðmen onlarý kendi öznel gerçeði gibi yaþatan verimli
bir dönüþüme uðrayacaktýr,
uðramýþtýr. Bu yüzden Behçet’in þiiri, toplumculuðu yük-

sek ses ve yapay bir umut olarak algýlayanlara ters gelecek
bir þiirdir.
O, kýsa, kesik, kýrýk dizelerle,
bir iç konuþma tonunda, tartýmý öne çýkaran, þiirin çaðrýþým
alanýný iki-üç sözcükle birden
geniþleten bir þiirle müdahale
etmiþtir hayata.
Þairin hayatý ile þiiri arasýndaki iliþki tartýþmalý bir konu
olagelmiþtir. Behçet’in þiirine
ve hayatýna baktýðýmýzda bu
anlamda yoðun bir iliþki görürüz. Cemal Süreya’nýn Nâzým
için söylediði, “devrim düþüncesiyle þiirsel yükün müthiþ
bütünlüðü”nü Behçet için ayný
içtenlikle söyleyebiliriz: 12
Mart ve 12 Eylül gibi iki büyük acýyý yaþamýþtýr; bu iki
büyük acý, binlerce ayrýntýsýyla
onda derin izler býrakmýþtýr.
Her þey geçip gitmiþtir ama
tortusu kalmýþtýr. Kuþatýlmýþ
bir gençliðin tortusu kalmýþtýr;
hapishanelerde söndürülen
binlerce düþün tortusu kalmýþtýr; yoksul gecekondularda kýsýlmýþ hayatlarýn tortusu kalmýþtýr; Redif Kýþla sokaðýnýn,
Ateþ Deresi’nin, Attila Josef’in,
trenlerin, Ýzmit’in, Mamak’ýn,
beyaz baþörtülü kadýnlarýn, eflatun aþklarýn... Ve sevgili Behçet’in yaþadýklarýnýn, bizim onunla paylaþtýklarýmýzýn tortusu kalmýþtýr. Ne kadar acý olursa olsun, bizi biz eden, bizi bir
iyilik gibi kuþatan, her þeye
raðmen bize gelecek düþleri
kurduran da sanýrým tortu dediðimiz bu olaðanüstü incelik-

lerle ve hüzünle donanmýþ yaþantý parçalarýdýr. Sivas katliamýndan hemen sonra þunlarý
söylemiþtim: Onunla bitireyim:
“Behçet mi? Çolpan ve tren.
Aðýr iþçisi kederin ve aþkýn.
Yanmýþ çam kozalaðý. Býyýklarýný keserek ömrünü beþ yýl daha uzatmaya çalýþan kardeþim.
Sarnýçlardan ses veren dili ülkemin. Bir þiir günüden çýkmýþýz; sen, Metin Altýok, Ahmet
Erhan. Armaðanýmýz birer þiþe
þarap, birer saksý çiçek. Sesin
büyüyüp duruyor þiirin göðünde; o esmer, lirik sesin. Eðilseler birazcýk yüreðin görülecek
gözlüklerinin ardýndan. Ýçimde
akþamýn turuncu bulutu, Sakarya’dan geçiyorum siline siline. Sesin seçiliyor sesler içinden, o derin, davudi merhaban; bir güven duygusu gibi
güçlü ve güzel. Asaf Koçak’ýn
Devekuþu Sergisindeyiz. Bir ülke resmi çiziyoruz devekuþlarýnýn eþliðinde, 68’den 93’e...
Tanrý bile bilemez bir ay sonra
yanacaðýnýzý. Bir oteldesiniz
sevdiðin ne kadar insan varsa.
Dýþarda cinnet, içerde umut ve
yalnýzlýk. Hangi resme baksam, hangi kapýyý aralasam,
yanýk þiir kokusu, aðýr bir duman yükseliyor. ‘Durgun yýllarda gelmiþ olanlar dünyaya/
Anýmsamazlar geçtikleri yollarý.’ (A. Blok) Bizim anýmsayacak ne çok þeyimiz var deðil
mi? Ah sevgili Behçet, ‘yok
baþka bir cehennem/ yaþýyoruz
iþte.’ (B. Aysan)”

ürk Tabipler Birliði Behçet Aysan Þiir Ödülü 23 Ocak’ta Çankaya Belediyesi Çaðdaþ
T
Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen törenle Þair Tuðrul
Keskin’e verildi. “KandaHAR” adlý eseriyle ödüle deðer
görülen ve ödülünü TTB Merkez Konseyi Baþkaný Prof. Dr.
Gençay Gürsoy’un elinden alan Tuðrul Keskin, törende
“Ýstedim ki Behçet Aysan’la her zaman kalplerde yan yana duran
adýmýz, bir kitapta da yan yana dursun. Bu kitabý bunun için yazdým”
diye konuþtu. Behçet Aysan’ýn þair arkadaþlarýnýn anýlarýný anlattýðý
ve þiirler okuduðu tören, Sabahat Akkiraz’ýn konseriyle sona erdi.

not alýn...

Ýkinci elden
filmler

“2. El Kýsa Film Festivali” bu yýl
Ankara’da 12-22 Þubat 2009
tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek.
Kýsa film tutkunlarýný bir araya
getirecek festivalde, daha önce en az
bir kýsa film festivalinden hüsranla
evine dönen, elenmiþ kýsa filmler
izleyici ile buluþacak. Bu yýl
üçüncüsü düzenlenen festivalde, ilk
kez bir kýsa filme, “Övgüye Deðer
Film” ödülü de verilecek.
Ayrýntýlý bilgi:
www.ikincielfestivali.org

Deliler
Boþandý

Aziz Nesin’in yýllar önce yazýðý bir
hikayedir Deliler Boþandý.
Orostopontolis adýnda hayali bir
ülkede, deliler akýl hastanesinden
kaçarak hayatýn içine karýþýrlar ve
olaylar geliþir.
Ülkemiz, tuhaflýklar ülkesi. Evde,
iþte, okulda, resmi dairelerde,
sokakta, siyasette, medyada öyle
tuhaflýklar yaþarýz ki bunlarý
rasyonel bir þekilde algýlamakta,
anlamakta ve anlatmakta zorluk
çekeriz. Ýþte böyle durumlarda,
“Burasý Türkiye” deriz. Ya da
Aziz Nesin ustanýn yazdýðý
mizah öykülerindeki
tuhaflýklardan esinle “tam
Aziz Nesin’lik”… Evet,
Deliler Boþandý Aziz Nesin’in
yazdýðý bir hikaye ama esin
kaynaðýný yaþadýðýmýz
toplum ve bizim iliþkilerimiz
oluþturuyor. Oyun, Ankara
Ekin Tiyatrosu tarafýndan
sahneleniyor.
Tarih: 13 Þubat 2009- 28
Þubat 2009 Saat: 20.00
Mekan: Ankara Ekin Tiyatrosu
Ayrýntýlý bilgi:
www.ankaraekin.com
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