14 Mart'ý bayram
havasýnda
kutlayamasak da…

Ankara Tabip Odasý 14 Mart Bayramý'ný 7-21 Mart 2010 tarihleri
arasýnda gerçekleþtirdiði bir dizi etkinlikle kutladý. 2010
14 Mart Týp Bayramý saðlýk ortamý ve saðlýk çalýþanlarýnýn özlük
haklarý ile ilgili sorunlar ile daha birçok olumsuzluklar içerisinde
kutlanýyor. 14 Mart'ý bayram havasýnda kutlayamazsak da
tüm olumsuzluklara raðmen yaþamdan yana olan hekimler
yaþama dair olumlu üretimlerine devam ediyorlar. Ürettiklerini,
emeklerini bizimle paylaþan tüm meslektaþlarýmýza teþekkürler.

Örgütlü hekim güçlü tabip odasý

Mart 2010 Sayý: 21

Saðlýk örgütlerinin gündemi: Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarýsý

Hastaneler iþletme,
vatandaþ müþteri,
çalýþanlar “köle”
olmasýn!
Aralarýnda Türk Tabipleri Birliði'nin de bulunduðu
saðlýk alanýnda görev yapan sendika, dernek ve
meslek örgütleri temsilcileri 4 Mart 2010 tarihinde
TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüþülmesine
baþlanan Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarýsý'ný,
TBMM Dikmen kapýsý önünde düzenlenen basýn
açýklamasý ile protesto etti. Yapýlan ortak açýklamada,
Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarýsý ile hastanelerin
performanslarýna göre sýnýflandýrýlacaðýna ve bu durumun
hastalar arasýnda da ayrýmcýlýða yol açacaðý ifade edildi.
Açýklamada, bu yasa tasarýsý ile kamu hastanelerinin birer
ticarethaneye dönüþtürüleceðine iþaret edilerek saðlýðýn da
sadece parasý olanýn yararlanabileceði bir ticari meta haline
getirileceði vurgulandý. 11 ))

Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi
Dekaný Prof. Dr. Haldun
Müderrisoðlu
Hekim Postasý'nýn
sorularýný yanýtladý

Nevzat Eren Ulusal
Halk Saðlýðý
Sempozyumu yapýldý
Nevzat Eren Ulusal
Halk Saðlýðý
Sempozyumu'nun
10'uncusu 13 Mart
2010 tarihinde
Ankara Üniversitesi
Týp Fakültesi Hasan
Ali Yücel Konferans
Salonu'nda
gerçekleþtirildi. Sempozyumda "Farklý
Boyutlarýyla Genetiði Deðiþtirilmiþ
Organizmalar" konusu ele alýndý. 2 ))

ATO'dan TEKEL iþçilerinin
ruhsal durumlarý üzerine
araþtýrma
Ankara Tabip Odasý (ATO) ve Türkiye
Psikiyatri Derneði (TPD), TEKEL
iþçilerin eylem ve direniþ sürecinde
ortaya çýkan anksiyete (kaygý-bunaltý)
düzeylerini ve bununla baþa çýkma
sürecinde önemli etkisi olan öz
yeterlik duygusu, adil dünya
beklentisindeki deðiþmeleri ve bunun
bireylerin bazý sosyodemografik
özellikleri ile iliþkisini bilimsel olarak
deðerlendirmenin gerekliliðiyle bir
anket çalýþmasý yaptý. 14 ))

TTB, ATO ve saðlýk örgütlerinden 14 Mart protestosu

Saðlýk Bakanlýðý önüne siyah çelenk
Türk Tabipleri Birliði,
tabip odalarý, uzmanlýk
dernekleri ile sendika ve
meslek örgütleri, AKP'nin
saðlýk politikalarýný ve
saðlýk alanýnda yarattýðý
tahribatý, saðlýkçýlara
yönelik saldýrgan ve
halkla karþý karþýya
getiren üslubu protesto
etmek amacýyla 14 Mart
2010 tarihinde Saðlýk
Bakanlýðý önüne siyah
çelenk býraktýlar. 4 ))

Prof. Dr. Haldun
Müderrisoðlu:
Kontenjan
artýrma
eðitimin
niteliðini
olumsuz
etkiler
6 ))

Güncel
Tam Gün' cezasý geri alýndý

Düzce Üniversitesi Rektörlüðü,
"tam gün yasa tasarýsý ile ilgili
basýn açýklamasý yaptýðý"
gerekçesiyle Bolu-Düzce Tabip
Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Ýlknur Arslanoðlu'na Týp
Fakültesi Dekanlýðý tarafýndan
verilen disiplin cezasýný
geri çekti.
9 ))

Yaþam Hekim

Kültün Sanat

Gezgin

Müziktir ruhu derin kýlan…

TTB Behçet Aysan Þiir
Ödülleri sahiplerini buldu

Kars: Doðudan gelen ýþýk…

Radyoloji Uzmaný olarak çalýþan
Dr. Cüneyt Haþmet Yeþiltepe'yi
hekimliðinin yaný sýra
müzisyen kimliði ile
de tanýyoruz.
Yeþiltepe ile müzik
üzerine keyifli
bir sohbet
gerçekleþtirdik.16 ))

Dr. Behçet Aysan ve Sivas'ta
yakýlan aydýn ve sanatçýlarýn
anýsýna bu yýl 15'incisini
düzenlendiði TTB Behçet Aysan
Þiir Ödülü, 18 Þubat 2010
tarihinde Ankara'da düzenlenen
törenle Erol Özyiðit ve Selami
Karabulut'a verildi.
19 ))

Kars'ýn en görülesi yeri, merkeze
48 km uzaklýktaki muhteþem
Ani harabeleri. TürkiyeErmenistan sýnýrýna yakýn
Arpaçay nehri kenarýndaki
kentin kuruluþu M.Ö. 350-300
yýllarýna dayanýyor. Burasý
Hýristiyan Ermenilerce kutsal
18 ))
sayýlýyor.
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Nevzat Eren Ulusal
Halk Saðlýðý
Sempozyumu yapýldý
Hekim Postasý
Nevzat Eren Ulusal Halk Saðlýðý
Sempozyumu’nun 10’uncusu 13
Mart 2010 tarihinde Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Hasan Ali
Yücel Konferans Salonu’nda gerçekleþtirildi. Ankara Tabip Odasý
tarafýndan düzenlenen sempozyum, Dr. Nevzat Eren’in eþi Gönül
Hatay Eren ile Ankara Tabip Odasý
Baþkaný Prof. Dr. Gülriz Ersöz’ün
açýlýþ konuþmasý ile baþladý.
Gülriz Ersöz konuþmasýnda, Ankara Tabip Odasý’nýn Dr. Nevzat
Eren’in geleneklerinin takipçisi olduðunu ifade ederek, toplum saðlýðýný önceleyerek sorunlarý irdelemeye, kamucu-toplumcu yaklaþýmla çözüm ve bilgi üretmeye devam edeceklerini söyledi.
Nevzat Eren’in yaþamýndan kesitler içeren sinevizyon gösterisinin ardýndan ise Dr Serdar Koç,
Ankara Tabip Odasý tarafýndan yayýmlanan “Bir Saðlýk Sevdalýsý
Nevzat Eren’den Ýleriye Kalanlar”
adlý kitap hakkýnda bilgi verdi.
Konuþmasýnda, Nevzat Eren’in
her hekim tarafýndan minnetle

anýldýðýný ve O’nu yakýndan tanýyýp da sevmemenin mümkün olmadýðýný belir ten Serdar Koç,
Nevzat Eren’in hep bir sohbet ve
dayanýþma odaðý, güven kaynaðý
olduðunu, bilge ve babacan kimliði, hoþgörü ve tevazu ile hekimlere daima gülümsediðini ifade etti.
Nevzat Eren’in eþi Gönül Hatay
Eren’in özverili çabalarý ve emeði
ile oluþan Nevzat Eren arþivinden
yararlanarak bu kitabý hazýrladýklarýný belirten Serdar Koç, “Bu yazýlarýn yitip gitmesine gönlümüz
razý olmadý. Kayýt altýna alýnmasýný vefa borcu bildik.” diye konuþtu.
Sempozyuma, TTB Ýkinci Baþkaný Prof. Dr. Feride Aksu Tanýk’ýn
yönetiminde, konuþmacý olarak
Prof. Dr. Ayþe Akýn ile Prof. Dr.
Onur Hamzaoðlu’nun katýldýðý
“Nevzat Eren Ve Bize Öðrettikleri:
10. Yýl” baþlýklý ikili konferansla
devam edildi.

“Farklý Boyutlarýyla
Genetiði Deðiþtirilmiþ
Organizmalar”

Sempozyumun öðleden sonraki
bölümünde ise “Farklý Boyutlarýy-

la Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar” konulu panel gerçekleþtirildi. Oturum Yönlendiriciliðini
Prof. Dr. Gülriz Ersöz’ün yaptýðý
panelde; Genetiði Deðiþtirilmiþ
Organizmalar’ý, ”Doç. Dr. Emine
Olhan “ekonomi-politik”, Yrd. Doç.
Dr. Alptekin Karagöz “tarýmsal”,
Doç. Dr. G. Candan Gürakan “teknolojik”, Av. Tülay Ekici, “hukuksal”, Prof. Dr. Ahmet Saltýk ise
“halk saðlýðý” boyutuyla ele alan
sunumlar yaptý.
Sempozyum, Ankara Barosu’ndan Av. Onur Tatar, Ankara
Bölgesi Veteriner Hekimler Odasý’ndan Prof. Dr. Hakan Yardýmcý,
Ankara Tabip Odasý’ndan Dr. Bayazýt Ýlhan,Çevre Mühendisleri
Odasý’ndan Gülçin Kesercioðlu,
Gazeteciler Cemiyeti’nden Süleyman Ukav, Gýda Mühendisleri
Odasý’ Kadir Daðhan, Halk Saðlýðý
Uzmanlarý Derneði’nden Doç. Dr.
Dilek Aslan, Týbbi Genetik Derneði’nden Yrd. Doç. Dr. Timur Tuncalý, Tüketici Haklarý Der neði’nden Turhan Çakar ve Türkiye
Ziraat Mühendisleri Odasý’ndan
Dr. Servet Kefi’nin katýldýðý forum
ile son buldu.

Sempozyumda “Farklý Boyutlarýyla Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar” konulu
bir panel gerçekleþtirildi. Oturum Yönlendiriciliðini Prof. Dr. Gülriz Ersöz’ün
yaptýðý panelde; Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar’ý, ”Doç. Dr. Emine Olhan
“ekonomi-politik”, Yrd. Doç. Dr. Alptekin Karagöz “tarýmsal”, Doç. Dr. G. Candan
Gürakan “teknolojik”, Av. Tülay Ekici, “hukuksal”, Prof. Dr. Ahmet Saltýk ise “halk
saðlýðý” boyutuyla ele alan sunumlar yaptý.
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Prof. Dr. Gülriz Ersöz
Ankara Tabip Odasý Baþkaný

14 Mart Týp Bayramý
Deðerli meslektaþlarým,
14 Mart 1827 yýlýnda Türkiye’de modern týp eðitiminin
baþlangýcý kabul edilen, Týphane-i Amire ve Cerrahhane-i
Amire kurulmuþtur. 14 Mart’ýn “Týp Bayramý” olarak kutlanmasý ise, 1919 yýlýnda týp okulu öðrencilerinin iþgali
protesto için toplanmasý ve onlara devrin önemli hekimlerinin destek vermesi ile baþlamýþtýr. Yani 14 Mart Týp Bayramý hekimlerin antiemperyalist, yurtsever, halkýn sorunlarýna sahip çýkan bir yapýsý ve eylem birliðinin simgesidir.
1920’li yýllarda, savaþ sonrasý bir avuç saðlýk personeli
ve 1000 kadar hekimin bulaþýcý hastalýklarla mücadeleyi
en uzak köylere kadar götürmesi, genç saðlýkçýlarýn yetiþtirilmesi, ruhsal, bedensel ve sosyal iyilik halinin sürdürülmesi için önemli olan tüm koþullarýn iyileþtirilmesine
verilen katký bu ruh, bu birliktelik sayesindedir.
Ýnsan ve saðlýk hakkýný savunan ve koruyan, saðlýk hizmetinin ulaþabilirliði için çaba göstermeyi etik sorumluluk
olarak kabul eden hekimler, yalnýz hastalýklarla deðil savaþ, þiddet, terör, eþitsizlik, yoksullukla ve saðlýðýn ön koþullarýný saðlayamayan, saðlýk hakkýný kýsýtlayan, kötü yönetimlerle, yönetim biçimleri ile mücadele etmek durumundadýr. Hekim örgütleri 14 Mart’larý bu mücadelenin
güç kazanmasý, yinelenmesi ve yenilenmesi için fýrsat olarak kullanýrlar.
Ankara Tabip Odasý 8 Mart’ta bir fotoðraf sergisinin açýlýþýný yaptý: “Memleket hastanelerinden saðlýk ocaklarýna
hekimler, hemþireler”. Ne yazýk ki Saðlýkta Dönüþüm Programý fotoðraflarda yer alan saðlýk ocaklarýmýzý iþlevsiz hale getirmiþtir. Hastanelerimiz iþletmelere hastalarýmýz da
müþteriye dönüþmüþtür. Saðlýk hakkýný kýsýtlayan, saðlýðý
piyasalaþtýran, emeðimizi ucuzlatan, IMF ve Dünya Bankasý güdümlü bu uygulamalara karþý bugün, 14 Mart’ýn
antiemperyalist özüne uygun bir tepki ve direniþ ortaya
konmalýdýr.
Bugün;
Yýlýn her günü, geceyi gündüze katarak ürettiðimiz hizmetin, katký katýlým payý alýnmadan, kýsýtlamalara tabi
tutulmadan tüm yurttaþlarýmýza ulaþmasý isteðimizi, aldýðýmýz eðitimin, harcadýðýmýz emeðin, toplumumuzun saðlýðýna yaptýðýmýz katkýlarýn karþýlýðýný olan haklarýmýzý istediðimiz,
Saðlýk hizmetlerini ticarileþtiren ve güvencesiz çalýþmayý
olaðanlaþtýran; aile hekimliði sistemi, Tam Gün Yasasý ve
Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarýsý’nýn durdurulmasýný,
geri çekilmesi isteðimiz,
Ýnsan haklarýna, çalýþanlara, hukuka saygýlý; laik, baðýmsýz, özgür, eþitlikçi, adil, barýþ içerisinde, mutlu ve huzurlu
bir Türkiye’de yaþama talebimizi bir kez daha ifade edilmelidir.
Bugün;
Taleplerimizi elde edene kadar mücadele edeceðimiz,
Dayatýlan rekabet ve bireyciliðe raðmen dayanýþma içinde olmaya devam edeceðimiz yinelenmelidir.
Evet, 14 Mart’larý bayram havasýnda kutlayamýyoruz.
Ancak, tüm olumsuz koþullara raðmen, popülist politikalar
ve þovlara, maruz kaldýklarý þiddete raðmen, burada Sayýn
Füsun Sayek’in bir tanýmýný kullanmak istiyorum, “çýrpýna
çýrpýna” saðlýk ve eðitim hizmeti vermeye çalýþan meslektaþlarým kutlanmayý ve teþekkürü hak ediyor.
ATO adýna tüm meslektaþlarýmý ve saðlýk çalýþanlarýný
kutlarým.
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14 Mart Týp Haftasý Etkinlikleri

Hekimlerin 2010
14 Mart Bildirgesi
B
E

maya kadar saðlýk hizmetinin her aþamasýnda
yaratýlmaya çalýþýlan
kip arkadaþlarýmýz “Sosyal Güvenlik Kurusaðlýk çalýþanlarý mu protokollerine dayalý
ile birlikte yýlýn her gü- hekimliði” reddediyoruz.
nü, geceyi gündüze katarak ürettiðimiz hizmecuz hekim iþgücü
tin, katký katýlým payý
yaratabilmek için
alýnmadan, kýsýtlamala- sürekli týp fakültesi ve
ra tabi tutulmadan tüm eðitim hastanesi açmaya
yurttaþlarýmýza ulaþma- son verilmesini, ihtiyacýsýný istiyoruz.
mýz olmayan sayýda hekim yetiþtirmek yerine
hlaki ve sosyal de- nitelikli eðitim ve niteðerler esas alýndý- likli hekimlik için önlem
ðýnda verdiðimiz saðlýk alýnmasýný istiyoruz.
hizmetinin, verildiði mekan, sahibinin kim olduirinci basamakta
ðu, adýnýn ne konduðuna
çalýþan ve koruyubakýlmaksýzýn; “kamu- cu hekimliði en yetkin
sal”, yani toplum odaklý olarak ekibiyle birlikte
olmasý gerektiðini, kar yapacak hekimlerin her
ve performans esasýna anlamda deðerinin bilindayalý bir saðlýk piyasa- mesini, ekibiyle bütünsýnda hekimlik yapmak lüklü hizmet verecek oristemediðimizi duyuru- tamýn tesisini ve destekyoruz.
lenmesini talep ediyoruz.
ldýðýmýz eðitimin,
harcadýðýmýz emeekimler üzerinden
ðin ve hepsinden önemucuz politik þov ve
lisi toplumumuzun sað- yargýsýz infaz giriþimlelýðýna yaptýðýmýz katký- rine son verilmesini,
larýn karþýlýðýnda emeði- saðlýk çalýþanlarýna yömizin hakkýný istiyoruz. nelik þiddet konusunda
Ücretlerimizin perfor- baþta Baþbakan ve Saðmansa dayalý, prim esas- lýk Bakaný olmak üzere
lý ve sonucunda ciddi tüm yetkililerin hekimsaðlýk maðduriyetleri leri hedef yapan ve þiddoðurabilecek yarýþtýr- dete yönlendiren sorummacý, güvencesiz model- suz üslup ve açýklamalalere endekslenmesini ka- rýndan vazgeçmelerini
bullenemiyoruz. Kamu- istiyoruz.
da ve özelde hekimlere
ve hizmeti birlikte üretekimlerin de bir
tiðimiz ekip arkadaþlarýaile yaþamý olabimýza insanca yaþanabi- leceði dikkate alýnarak
lecek, emekliliðe yansý- mecburi hizmet, eþ tayiyan hakkaniyetli gelir is- ni yapýlmamasý gibi
tiyoruz.
maðduriyetlerin bir istihdam politikasý olarak
ekim reçetesinden, sürdürülmesinden vazkeyfi fiyatlandýr- geçilmesini, diplomalarýiz hekimler;

U

A

B

A

H

H

H

mýzýn kazanýlmýþ bir hak
olarak bize ait olduðunun bilinmesini ve mesleki uygulamamýzda diploma üzerindeki ipoteklerin kaldýrýlmasý gerektiðini söylüyoruz.

Ý

þ kazalarýnýn ulaþtýðý
utanç verici dur umun artýk fark edilmesini, iþ deðil iþçi saðlýðý ve
iþçi güvenliðini önceleyen bir anlayýþla iþyeri
hekimliðine gereken
önemin verilmesini ve
niteliksiz eðitimi körükleyen piyasalaþtýrma ve
taþeronlaþtýrmadan vazgeçilmesini istiyoruz.

A

dli raporlar baþta
olmak üzere her
türlü hekim rapor sürecinde hekimlerin özerkliðini saðlayacak, yüklenilen
sor umlulukla
orantýlý güvence ve yetkilerin arttýrýlmasýný istiyoruz.

S

aðlýk hizmetlerini
ticarileþtiren ve güvencesiz çalýþmayý olaðanlaþtýran; aile hekimliði sistemi, tam gün yasasý ve kamu hastane
birlikleri yasa tasarýsýnýn durdurulmasýný, geri
çekilmesini istiyoruz.

Y

V

e bu taleplerimizi
her zaman her yerde dile getireceðimizi ve
elde edene kadar mücadele edeceðimizi ilan
ediyoruz:

Ç

ünkü yaþadýðýmýz
ülkede “Saðlýk güvencesi olmayan hiçbir
vatandaþ
kalmayacak…Prim ödeyemeyenin primini devlet ödeyecek..Tüm saðlýk hizmetleri kapsamda olacak…Herkes hiçbir ek
külfet olmadan istediði
hastanede, istediði zaman, istediði doktora tedavi olacak, Sigortalýlara mevcut olanlarýn dýþýnda ek bir yük getirilmeyecek…Hekimler ve
saðlýk çalýþanlarýna çok
yüksek maaþlar verilecek…” gibi yaldýzlý laflarýn üzerinden daha birkaç yýl geçmedi....

V

e daha bu birkaç yýl
geçmeden, önce
katký katýlým paylarý, ardýndan ilaç kýsýtlamalarý, özel hastane fark ücretleri, peþi sýra kapsam
içi sunulan hizmetlerde
sýnýrlamalar geldi. Maaþlardan yapýlan kesintiler kabardý, emekliler
baþta olmak üzere tüm
çalýþanlarý zorlayan saðlýk katký giderleri olaðanlaþtý. Tüm gelir ve
birikimlerinin asgari ücretin 1/3’ünden az olduðunu ispatlamadan asgari saðlýk hizmetine dahi ulaþamayan milyonlarca iþsiz ve ailesine yeni milyonlar katýldý.

ukarýdaki taleplerimizin gerçekleþebilmesiyle doðrudan iliþkili olan insan haklarýna, çalýþanlara, hukuka
saygýlý; baðýmsýz, özgür,
eþitlikçi, adil, barýþ içerisinde laik, demokratik
bir Cumhuriyet’te, mutlu ve huzurlu bir Türkiye’de yaþamak istediðiekimlere ise düþük
mizin bilinmesini istiyoaylýklarýn devamý,
ruz.
yoksulluk sýnýrýnda

H

emekli maaþlarý, her geçen gün azalan ve daha
da azalmasý beklenen
döner sermaye ödemeleri, özelde ödenmeyen rakamlar düþtü. Hýzlandýrýlmýþ, niteliði önemsenmeyen týp ve uzmanlýk
eðitimleri ile hekim enflasyonu yaratmaya kendini odaklamýþ saðlýk
idarecilerine tahammül
etmeleri istendi.

B

undan 183 yýl önce
14 Mart 1827’de II.
Mahmut Topkapý Sarayý’nda Mektebi-Týbbiyeye Þahaneyi: “..burada
bakayý sýhhat-i beþeriyeye hizmeti azizesine muvazebet olunacaðýndan
bu mektebi, sair mekteplere tercih ve takdim
eyledim, talep sizden,
vermek bendendir” diyerek açmýþ.

B

u ülkede onuruyla
hizmet vermeye çalýþan 110.000 hekim adýna Türk Tabipleri Birliði
olarak bizler; 14 Mart
1827’den 183 yýl sonra,
2010 yýlýnýn 14 Mart’ýnda sadece talep etmekte
kalmýyor, haklý taleplerimizde ýsrar ediyoruz. Ve
“Padiþah fermanýyla” verilmeyeceðini bildiðimiz
bu taleplerimizi, mesleðimizden aldýðýmýz güç,
ekip arkadaþlarýmýzla
olan dayanýþmamýz ve
hizmet sunduðumuz halkýn saðlýk hakký mücadelesiyle birlikte kazanýlacaðýna dair inancýmýzý
koruyoruz.
Türk Tabipleri Birliði
Merkez Konseyi
14 Mart 2010
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Saðlýk çalýþanlarýndan 14 Mart protestosu

Saðlýk Bakanlýðý önüne siyah çelenk
Hekim Postasý
Türk Tabipleri Birliði, tabip
odalarý, uzmanlýk dernekleri
ile sendika ve meslek örgütleri, AKP'nin saðlýk politikalarýný ve saðlýk alanýnda yarattýðý
tahribatý, saðlýkçýlara yönelik
saldýrgan ve halkla karþý karþýya getiren üslubu protesto

etmek amacýyla 14 Mart 2010
tarihinde Saðlýk Bakanlýðý
önüne siyah çelenk býraktýlar.
Öðle saatlerinde Hacettepe
Üniversitesi Týp Fakültesi
bahçesinde bir araya gelen
temsilciler, buradan ellerinde
siyah çelenklerle Saðlýk Bakanlýðý önüne yürüyüþe geçtiler. Saðlýk Bakanlýðý önünde
kurumlar adýna ortak açýkla-

mayý TTB Genel Sekreteri Dr.
Eriþ Bilaloðlu yaptý. Bilaloðlu,
yaklaþýk 400 bin saðlýk çalýþanýnýn geleceði belirsiz bir biçimde yaþadýðýný belirterek,
Hükümet'in bilinçli olarak
böyle bir politika izlediðini
düþündüklerini söyledi. "Tam
Gün" yasasý ve þu anda
TBMM'nin gündeminde bulunan Kamu Hastane Birlikleri

Yasa tasarýsýyla halkýn saðlýk
hakkýnýn elinden alýndýðýný,
saðlýk çalýþanlarýnýn da özlük
haklarýnýn ortadan kaldýrýldýðýný kaydeden Bilaloðlu, bugün ve gelecek güvencesi istediklerini vurguladý. Bilaloðlu,
"Hükümetin saðlýk politikalarýný protesto ediyor ve saðlýk
alanýnýn tüm öznelerine raðmen icraat yapan hükümet

olarak ve Saðlýk Bakaný olarak
kaydediyoruz" diye konuþtu.
SES Baþkaný Bedriye Yorgun
da, saðlýkta dönüþüm programýný, halka etkilerini deðerlendirdiði konuþmasýnda,
programýn sahibi AKP'yi ve
Saðlýk Bakanlýðý'ný protesto
ettiklerini ve dün olduðu gibi
bundan sonra da mücadeleye
devam edeceklerini söyledi.

Hükümetin saðlýk politikalarýný protesto ediyoruz

H

ükümetlerin uyguladýklarý saðlýk politikalarýnýn ekonomik ve
politik tercihleriyle iliþkili olduðunu biliyoruz. Bunlarý uygun gör mesek de anlýyor uz,
“olaðan” buluyoruz.
Bizler de halk saðlýðý, hastalarýn hiç bir engel olmaksýzýn
hizmete ulaþýmý, özlük haklarýmýz, mesleðimizin geleceði
açýsýndan deðerlendirmelerimizi yaparak görüþlerimizi açýklýyor, tutum alýyoruz. Ancak politika yapanlarýn, iktidarlarýn,
hükümetlerin tercih ettikleri
politikayý uygularken saðlýkçýlarý kötüleyen, halkla karþý
karþýya getiren, gerçek dýþý beyanlarla yönlendiren bir tutum
izlemelerini kabul etmiyoruz.
Bizler bu tarzýn en belirgin örneðini 12 Eylül’le birlikte Kenan Evren’in söyleminde görmüþtük. Son olarak “Tam Gün”
yasasý sürecinde de Baþbakanýn
ve Saðlýk Bakanýnýn Kenan Evren’i aratmayacak tarz ve üs-

lup içerisinde olduðunu yaþadýk.
Bu ülkenin saðlýkçýlarý olarak bugün, 14 Mart 2010 tarihinde bir kez daha hükümetin
bu yaklaþýmýný protesto ediyor
ve tarihe saðlýkçýlarýn meslek
kuruluþlarý, sendika, uzmanlýk
dernekleri ve derneklerine raðmen icraat yapan bir hükümet
ve Saðlýk Bakaný olarak kaydediyoruz.
SAÐLIK VE SOSYAL HÝZMET
EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI (SES)
DEVRÝMCÝ SAÐLIK ÝÞ
SENDÝKASI (DEV-SAÐLIK ÝÞ)
TÜRK MEDÝKAL
RADYOTEKNOLOJÝ DERNEÐÝ
(TMRT-DER)
TÜM RADYOLOJÝ
TEKNÝSYENLERÝ VE
TEKNÝKERLERÝ DERNEÐÝ
(TÜM-RAD DER)
TÜRK HEMÞÝRELER DERNEÐÝ
SOSYAL HÝZMET UZMANLARI
DERNEÐÝ
TÜRK PSÝKOLOGLAR DERNEÐÝ
SÖZ-SEN
ÇEVRE VE SAÐLIK DERNEÐÝ

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ
UZMANLIK DERNEKLERÝ
KULAK BURUN BOÐAZ VE BAÞ
BOYUN CERRAHÝSÝ DERNEÐÝ
TÜRK KLÝNÝK MÝKROBÝYOLOJÝ
VE ÝNFEKSÝYON
HASTALIKLARI (KLÝMÝK)
DERNEÐÝ
TÜRK DERMATOLOJÝ
DERNEÐÝ
TÜRK KLÝNÝK BÝYOKÝMYA
DERNEÐÝ
TÜRK PLASTÝK
REKONSTRÜKTÝF VE ESTETÝK
CERRAHÝ DERNEÐÝ
TÜRK ORTOPEDÝ VE
TRAVMATOLOJÝ BÝRLÝÐÝ
DERNEÐÝ
TÜRK ÝÇ HASTALIKLARI
UZMANLIK DERNEÐÝ
ÇOCUK NEFROLOJÝ DERNEÐÝ
TIBBÝ ONKOLOJÝ DERNEÐÝ
TÜRK CERRAHÝ DERNEÐÝ
TÜRKÝYE PSÝKÝYATRÝ
DERNEÐÝ
TÜRK GASTROENTEROLOJÝ
DERNEÐÝ
TÜRK ÜROLOJÝ DERNEÐÝ
TÜRK GÖÐÜS CERRAHÝSÝ

DERNEÐÝ
TÜRKÝYE ÇOCUK NÖROLOJÝSÝ
DERNEÐÝ
TÜRK RADYASYON
ONKOLOJÝSÝ DERNEÐÝ
TÜRKÝYE FÝZÝKSEL TIP VE
REHABÝLÝTASYON UZMAN
HEKÝMLERÝ DERNEÐÝ
TÜRK RADYOLOJÝ DERNEÐÝ
TÜRKÝYE SPOR HEKÝMLERÝ
DERNEÐÝ
TÜRK GÝRÝÞÝMSEL RADYOLOJÝ
DERNEÐÝ
TÜRK JÝNEKOLOJÝ VE
OBSTETRÝK DERNEÐÝ
TÜRKÝYE ÇOCUK CERRAHÝSÝ
DERNEÐÝ
BALIKESÝR TABÝP ODASI
ÇORUM TABÝP ODASI
ISPARTA-BURDUR TABÝP
ODASI
SÝNOP TABÝP ODASI
ÝSTANBUL TABÝP ODASI
ANKARA TABÝP ODASI
BOLU TABÝP ODASI
HATAY TABÝP ODASI
ADANA TABÝP ODASI
AFYONKARAHÝSAR TABÝP
ODASI

KOCAELÝ TABÝP ODASI
SAMSUN TABÝP ODASI
EDÝRNE TABÝP ODASI
SÝÝRT TABÝP ODASI
ÞIRNAK TABÝP ODASI
KASTAMONU TABÝP ODASI
YOZGAT TABÝP ODASI
SAKARYA TABÝP ODASI
KIRKLARELÝ TABÝP ODASI
DÝYARBAKIR TABÝP ODASI
GAZÝANTEP TABÝP ODASI
ESKÝÞEHÝR TABÝP ODASI
BURSA TABÝP ODASI
MANÝSA TABÝP ODASI
ADIYAMAN TABÝP ODASI
DENÝZLÝ TABÝP ODASI
TEKÝRDAÐ TABÝP ODASI
AÐRI TABÝP ODASI
MARDÝN TABÝP ODASI
MUÐLA TABÝP ODASI
BATMAN TABÝP ODASI
TOKAT TABÝP ODASI
NÝÐDE TABÝP ODASI
MERSÝN TABÝP ODASI
ÝZMÝR TABÝP ODASI
KIRIKKALE TABÝP ODASI
AYDIN TABÝP ODASI
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14 Mart Týp Haftasý Etkinlikleri

Ýþyeri Hekimliði
Alanýnda Son
Geliþmeler

A

nkara Tabip Odasý (ATO) tarafýndan düzenlenen
"14 Mart Týp Haftasý Etkinlikleri" kapsamýnda 7
Mart 2010 tarihinde Çaðdaþ Sanatlar Merkezi
Konferans Salonu'nda "Ýþyeri Hekimliði Alanýnda Son Geliþmeler" konulu bir panel düzenlendi.
Oturum baþkanlýðýný ATO Ýþçi Saðlýðý ve Ýþyeri Hekimliði Komisyonu Baþkaný Dr. Arif Müezzinoðlu'nun yaptýðý
panele konuþmacý olarak Ýç Hastalýklarý Uzmaný Ýstanbul
Meslek Hastalýklarý Hastanesi'nde görevli Dr. Nazif Yeþilleten, Çalýþma ve Toplum Dergisi Genel Yayýn Yönetmeni
Av. Murat Özveri, TTB. Ýþçi Saðlýðý ve Ýþyeri Hekimliði
Kolu Genel Sekreteri Dr. Aykut Çelik, ATO Avukatý Ender
Büyükçulha ve TMMOB adýna Maden Mühendisi Ýlker
Ertem katýldý. Panelin ardýndan Dr. Nazif Yeþilleten'e bu
alandaki emeklerinden ötürü, Dr. Buket Gülhan'a ise baþarýyla yürüttüðü iþyeri hekimliði nedeniyle plaket verildi. Panel, ATO Basýn Yayýn Komisyonu Üyesi Dr. Serdar
Koç tarafýndan sunulan þiir dinletisi ve kokteyl ile sona
erdi.

"Memleket
Hastanelerinden
Saðlýk Ocaklarýna
Hekimler,
Hemþireler,
Hastalar"
konulu fotoðraf
sergisi açýldý

A

nkara Tabip Odasý 14
Mart Týp Bayramý etkinlikleri kapsamýnda Haldun Cezayirlioðlu'nun koleksiyonundan hazýrlanan "Memleket
Hastanelerinden Saðlýk Ocaklarýna Hekimler, Hemþireler, Hastalar" konulu siyah/beyaz fotoðraf
sergisi 8 Mart 2010 tarihinde düzenlenen açýlýþ kokteyli ile hekimler ve saðlýk çalýþanlarýnýn
beðenisine sunuldu.
Hacettepe Üniversitesi Kültür
Merkezi Ahmet Göðüþ Sanat Galerisi'nde gerçekleþtirilen sergi

Boðazý yüzerek geçen
hekimler

A

nkara Tabip Odasý tarafýndan gerçekleþtirilen 14 Mart Týp Haftasý
etkinlikleri kapsamýnda, Geleneksel Uluslararasý Boðaziçi Yüzme Yarýþlarý'na katýlan ve Ýstanbul Boðazý'ný yüzerek
geçen hekimlerle bir söyleþi gerçekleþtirildi.
11 Mart 2010 tarihinde Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Cebeci Hastanesi 50. yýl
Dersliði'nde düzenlenen söyleþiye, Dr. Sadýk Ersöz, Dr. Egemen Aktaþ, Dr. Çaðla Baþak Alpas katýldý ve deneyim ve anýlarýný
meslektaþlarýyla paylaþtý.

Kanatlarýn Dünyasý
Boðaz Grubu ile söyleþinin
ardýndan gerçekleþtirilen bir
diðer etkinlikte ise kuþlarý
yakýndan inceleyerek fotoðraflar
çeken Dr. Rüþtü Güner,
"Kanatlarýn Dünyasý" adlý bir
fotoðraf sunumu eþliðinde
kanatlýlarýn yaþamlarýna iliþkin
bilgi ve gözlemlerini anlattý.

açýlýþýnda konuþan Ankara Tabip
Odasý Baþkaný Gülriz Ersöz,
TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda Kamu Hastaneleri Birlikleri Yasa Tasarýsý'nýn görüþüldüðü bu günlerde "Memleket Hastanelerinden Saðlýk Ocaklarýna Hekimler, Hemþireler, Hastalar" konulu sergi fotoðraflarýn çok manidar olduðunu söyledi. Saðlýkta
Dönüþüm Programý çerçevesinde
çýkarýlan yasalar ile artýk devlet
hastanelerinin birer iþletme, hastalarýn müþteri saðlýk çalýþanlarý
ile hekimlerin de güvencesiz söz-

leþmeli eleman haline getirildiðini ifade eden Ersöz, bu sergiyi
geçmiþten bugüne çok deðerli ve
nitelikli hizmet üreten tüm hekimler ile tüm saðlýk emekçilerine ithafen gerçekleþtirdiklerini
dile getirdi.
Haldun Cezayirlioðlu'nun koleksiyonundan hazýrlanan "Memleket Hastanelerinden Saðlýk
Ocaklarýna Hekimler, Hemþireler,
Hastalar" konulu fotoðraf sergisi
14 Mart 2010 tarihine dek açýk
kalacak.

Hekim ve sinema…

A

nkara Tabip Odasý 14 Mart Týp Bayramý etkinlikleri kapsamýnda,
"Hekim ve Sinema" adlý bir söyleþi gerçekleþtirildi. 10 Mart 2010 tarihinde Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi'nde (AÜTF) gerçekleþtirilen söyleþiye Seyreylem Belgesel Kolektifi'nden Dr. Volkan Kavas ile AÜTF
6. sýnýf öðrencisi Hidayet Ünal katýldý.
Söyleþide Volkan Kavas ile Hidayet Ünal, sinema anlayýþlarýný katýlýmcýlarla paylaþýrken; Seyreylem Belgesel Kolektifi'nin ilk belgesel yapýmý olan
ve hastanelerde her gün yaþanan, saðlýk ekibinin yoðun çalýþma temposundan ve alýþkanlýklarýndan ötürü görmediði, hasta ve hasta yakýnlarýnýn doðrudan içinde olmalarýna karþýn adýný koyamadýklarý yaþantýlarý su yüzüne
çýkarýp tartýþmaya açan "Hastalýk Kokusu" adlý film hakkýnda da bilgi verdiler.
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Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haldun Müderrisoðlu Hekim Postasý'nýn sorularýný yanýtladý

Prof. Dr. Haldun Müderrisoðlu:

Kontenjan artýrma
eðitimin niteliðini
olumsuz etkiler
"Kontenjanýmýz kuruluþumuzdan itibaren ilk yýllarda
hep 40 öðrenci olarak belirlendi ve uzun yýllar
bu þekilde gitti. Ancak iki yýl önce Yüksek
Öðretim Kurumu'nun genel bir kontenjan
arttýrmasý oldu ve kontenjanýmýz 40'tan
56'ya çýktý. Ama sanýyorum ki bu sayý
daha artacak olursa ki bunu biz
kendi isteðimizle arttýrmayý
düþünmüyoruz, o zaman ben
bire bir eðitimden taviz
vereceðimiz endiþesini
taþýyorum. Uygun altyapý
koþullarýný saðlamaksýzýn
kontenjan artýrmanýn
eðitimin niteliðini olumsuz
etkileyeceðini
düþünüyorum."

Doç. Dr. Canan Kalaycýoðlu
- Bize fakültenizdeki olumlu
geliþmelerden bahseder misiniz?
Öncelikle teþekkür ederim
böyle bir olanaðý saðladýðýnýz
için. Fakültemiz hakkýnda önce
size kýsa bir bilgi vermek isterim. Týp fakültemiz Türkiye'nin
ilk vakýf týp fakültesi ve 1994
yýlýnda Baþkent Üniversitesi'nin
kurulmasýyla birlikte ilk kurulan fakültelerden bir tanesi. Bunun niye altýný çiziyorum, çünkü 1994 yýlýnda devlet üniversitelerinin dýþýnda, devlet týp fakültelerinin dýþýnda farklý bir
bakýþ açýsý getirebilen bir kuruluþ yok. Türkiye'de her yýl 4-5
bin civarýnda hekim yetiþmesi
öngörülüyor ve tüm üniversiteler de tüm fakülteler de buna
yönelik bir çaba içerisindeler.
Baþkent Týp Fakültesi'nin amacý
hiçbir zaman bu 5 bin kiþinin
üzerine yeni bir sürü genç hekim eklemek olmadý. Bizim
amacýmýz; saðlýk sorunlarýnýn
bilincinde olan, ayný zamanda
bilgiye ulaþma konusunda hiç
bir engel tanýmayan, bilgiye ulaþabilen, ulaþtýðý bilgiyi kullanabilen, onu sentez edebilen ve

bunu hastalarýnýn yararýna kullanan, ayný zamanda da uluslararasý arenada da baþarýlý, kendini ifade edebilen ve bilimsel
niteliði ön planda genç hekimler
yetiþtirmek. O nedenle de deyim
yerindeyse bir butik týp fakültesi olarak iþe baþladýk. Az sayýda
öðrenci alalým ve bu öðrencilerimizi bire bir eðitelim. Biz öðrencimizi adlarýyla soyadlarýyla annelerinin babalarýnýn meslekleriyle, öðrencilerimizin kiþisel
özellikleriyle bilir ve tanýr hale
geldik. Týp fakültemiz kurulduðu anda mezuniyet sonrasý eðitime baþladý, yani araþtýrma görevlisi aldý ve eðitime baþladý.
Mezuniyet öncesi týp eðitimine
baþlamamýz ise kuruluþumuzdan dört yýl sonrasýna rastlýyor.
O süre içinde ne yapýldý? O süre
içerisinde anabilim dallarý oluþturuldu, laboratuvarlar oluþtur uldu ve tüm altyapýmýz tamamlandýktan sonra da faaliyete baþladýk. Bugün biz 15 yýllýk
bir týp fakültesiyiz. Vakýf týp fakülteleri içinde de baþtan sona
eðitimini kendisi veren; baþka
týp fakültelerinden bu baðlamda
yardým istemeyen tek vakýf týp
fakültesi konumundayýz. Genellikle birçok vakýf týp fakültesi
baþka kamu fakültelerine öðren-

cilerini gönderiyorlar, temel týp
eðitimleri orada yapýlýyor, ondan sonra kliniðe sýra geliyor.
Bizde baþtan beri böyle bir þey
olmadý.

- Kontenjanýnýzý kendiniz
belirliyorsunuz deðil mi?
Genel olarak öyle. Ama biz kuruluþu devlete dayanmayan ve
sponsorluðunu aslýnda güçbirliði içinde bulunan Türkiye Organ
Nakil ve Yanýk Tedavi Vakfý ile
Haberal Eðitim Vakfý'nýn yaptýðý
bir kamu tüzel kiþiliðiyiz. Yani
þunu söylemeye çalýþýyorum:
Tüm sistem açýsýndan, eðitim
açýsýndan, akademisyenlerimizin özlük haklarý açýsýndan tamamen 2547 sayýlý yasaya tabiyiz. Dolayýsýyla bizim kontenjanlarýmýzýn belirlenmesinde de
gene Yüksek Öðretim Kurumu
söz sahibi. Kontenjanýmýz kuruluþumuzdan itibaren ilk yýllarda
hep 40 öðrenci olarak belirlendi
ve uzun yýllar bu þekilde gitti.
Ancak iki yýl önce Yüksek Öðretim Kurumu'nun genel bir kontenjan arttýrmasý oldu ve kontenjanýmýz 40'tan 56'ya çýktý.
Ama sanýyorum ki bu sayý daha
artacak olursa ki bunu biz kendi
isteðimizle arttýrmayý düþün-

müyoruz, o zaman ben bire bir
eðitimden taviz vereceðimiz endiþesini taþýyorum. Uygun altyapý koþullarýný saðlamaksýzýn
kontenjan artýrmanýn eðitimin
niteliðini olumsuz etkileyeceðini
düþünüyorum.

- Diðer týp fakülteleriyle kurumsal anlamda iþbirliðiniz
var mý?
Evet, var. ERASMUS projesi
dahilinde hem öðrencilerin hem
öðretim elemanlarýnýn eðitim
amaçlý olarak karþýlýklý gidiþ geliþleri oluyor. Bu baðlamda
yurtdýþýndaki birçok týp fakültesine öðrenci göndermiþ durumdayýz, oradan da öðrenciler ve
öðretim elemanlarý geliyor. Ýtalya'da Polonya'dan, Hollanda'dan
Avusturya'dan… Yurtiçinde de
özellikle Ankara' da yerleþik Týp
Fakülteleri arasýnda akademik
iþbirliði içindeyiz.

- Peki, öðrenciler týp eðitimine katýlýyorlar mý? Öyle bir
yapý var mý? Týp eðitimi konusunda söz sahibi olabiliyorlar mý?
Týp eðitimi ile ilgili þunu söyleyebilirim; az sayýda öðrencinin olmasý ve daha çok bir aile
ortamýnýn olmasý tabi öðrencile-

rin gerek eðitimleriyle ilgili gerek kiþisel konular ile ilgili düþüncelerini, görüþlerini ya da
sorunlarýný kolay bir þekilde yönetime, öðretim üyelerine aktarmalarýný olanaklý kýlýyor. Ayrýca
öðrencilerden sürekli geri bildirimler alýyoruz. Bu geri bildirimler öðrenci her sýnýfýn öðrenci temsilcileri aracýlýðý ile de
oluyor. Onun dýþýnda az önce
ifade ettiðim gibi öðrencilerin

"Bizim amacýmýz; saðlýk
sorunlarýnýn bilincinde
olan, ayný zamanda
bilgiye ulaþma
konusunda hiç bir engel
tanýmayan, bilgiye
ulaþabilen, ulaþtýðý
bilgiyi kullanabilen,
onu sentez edebilen ve
bunu hastalarýnýn
yararýna kullanan, ayný
zamanda da
uluslararasý arenada da
baþarýlý, kendini ifade
edebilen ve bilimsel
niteliði ön planda genç
hekimler yetiþtirmek."
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bire bir duygu ve düþüncelerini
iletmeleri þeklinde de olabiliyor.
Öðrencilerimizi Fakültemizin
eðitim programlarýnýn belirlenmesinde en büyük esin kaynaðý
olarak kabul ediyoruz.

- Hocam, akademik kadro
açýsýndan sýkýntý yaþýyor musunuz? Ve sizde de bir norm
kadro uygulamasý var mý?
Nasýl bir kadro politikanýz
var?
Akademik kadro açýsýndan genel yaklaþýmýmýz þöyle: Bize
baþvuran ve bizle beraber çalýþmak isteyenleri, Baþkent Týp Fakültesi ve Baþkent Üniversitesi'nin özelliklerini bilen kiþiler
arasýndan seçiyoruz. Akademik
kadrolarýmýzda yýllarýný bu iþe
ayýrmýþ, o konuda deneyimlerini
bize aktarabilecek, öðrenci eðitimimizde araþtýrma görevlisi
eðitimimizde son derece yararlý
olan çok deðerli hocalarýmýz var
ama kadrolarýmýzýn çok önemli
bir kýsmý genç, dinamik ve baþarýlý öðretim üyelerinden oluþuyor. Þu anda öðretim üyesi kadromuz oldukça zengin. Halen 75
profesörümüz, 125 doçentimiz,
130 civarýnda yardýmcý doçentimiz var. Bir de diðer týp fakültelerinden önemli þöyle de bir farkýmýz var; tabi týp fakültesinde
teorik eðitimin yaný sýra hastayla karþýlaþma, deðiþik olgu görme ve deðiþik kiþilerin yaklaþýmýný gözlemleme oldukça önemli bir unsur. Bu konuda da gene
Türkiye'de baþka hiçbir týp fakültesinde olmayan fakültemizin uygulama alaný diyebileceðimiz Uygulama ve Araþtýr ma
Merkezlerimiz var. Ankara'da
var olan merkez hastanemizin
dýþýnda, Adana'da, Konya'da
Alanya'da, Ýzmir'de ve Ýstanbul'da uygulama ve araþtýrma
merkezlerimiz var. Burada akademisyenler var, yani profesörler, doçentler ve yardýmcý doçentler mevcut ve bu kiþiler
orada hem mezuniyet sonrasý
eðitime hem de zaman zaman
mezuniyet öncesi eðitime katkýda bulunuyorlar. Bunun çok yararýný gördük. Adana'daki hasta
profili ile Ýstanbul'daki hasta çeþitliliði ya da Konya'daki hasta
profili birbirinden çok farklý.
Yani burada hiç görmediðiniz
bir grup hastayla Adana'da karþýlaþýyorsunuz, oradaki öðretim
üyesi olan arkadaþýmýz da o konuda deneyimini artýrmýþ durumda. Dolayýsýyla hem o deneyimini bizlerle paylaþmýþ oluyor, hem de o hastalarý, o konudaki çalýþmalarý orada yerinde
gör me gözlemleme þansýmýz
oluyor. Öðretim üyelerimiz ayný
zamanda belli programlar çerçevesinde bu merkezlere gidip
hem oranýn eðitim programlarýna, gündelik faaliyetlerine, ameliyatlarýna katýlýyorlar.

- Rotasyon gibi bir þey? Bir
yýl içerisinde belli þekillerde
görevlendirmeler oluyor...
Tabi görevlendirme gibi. Gidiþ,
geliþler, oradaki kalýþlarý, bunla-
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rýn hepsi üniversitemiz tarafýndan karþýlanýyor.

- Hocam, týp fakültelerinde
kadro problemleri yaþanýyor.
Örneðin yardýmcý doçent kadrosundasýnýz, doçent ünvaný
aldýðýnýz halde yýllarca kadroya geçemiyorsunuz ya da
doçent ünvaný aldýktan sonra
profesörlüðe geçmekte sýkýntý
yaþýyorsunuz... Sizde bu tür
bir sýkýntý var mý?
Tabi, o çok önemli bir þey. Öðretim üyelerini bir üniversitede
çalýþmaya cezbeden en önemli
unsur bu: "Benim geleceðim ne
olacak, bu yolda ilerlemek istersem zamanýnda baþarabilecek
miyim yeteneklerim ölçüsünde?". Bu konuda iki þey söyleyeyim. Bir tanesi Baþkent Üniversitesinde vakýf üniversitesi olma
özelliði nedeniyle norm kadro
uygulamasý yok. Biz eðer bir bölüme son derece yetenekli bir
genç doçenti kazandýrmak istiyorsak o kiþiyi alabiliriz. Onun
için devletten kadro bekleme
zorunluluðunda deðiliz. Ama bu
kesinlikle þu þekilde anlaþýlmamalý; bu kiþi alýnýr, otomatikman doçent olur. Hayýr, bu þekilde deðil. Bizim Öðretim Üyeliðinde Yükseltme ve Atanma
kriterlerimiz var, her fakülteye
göre çýtalar, puanlar, ulaþýlmasý
gereken hedefler birbirinden
farklý ama özünde ayný, tamamen bilimsel. Bilimsel faaliyetlerinizin deðerlendirilmesi,
ürettiðiniz yayýnlar, aldýðýnýz
atýflar, katýldýðýnýz bilimsel toplantýlar var ve bunlarý saðlamanýz, konulan asgari puan barajýný aþmanýz gerekiyor. Bunlarý
tutturmanýz aslýnda bayaðý zor
bir iþ, çünkü çýtamýz oldukça
yüksek. Ýkinci vurgulamak istediðim noktada; Devlet Üniversitelerinde alýþýlmýþ bir durumdur
ya; Sözgelimi doçentlik için söylüyorum, "benim beþ yýlým doldu, profesör olurum" diye bir
þey yok, Kiþinin farklýlýðýný hissettirmesi gerekiyor. Gene bu
konuda bir örnek vereyim; özellikle profesör kadrolarýnýn oluþturulmasýnda, o merkezde ayný
iþi yapan iki profesörün olmamasýna özen gösteriyoruz.

hizmetin eþit derecede önemsenmesi ve eþit derecede verilmesi bizim temel felsefemiz olarak yürürlüðe girdi. Fakültemizde zaten en baþýnda, daha ortada hiç performans yokken de
hasta odaklý bir eðitim içindeydik ya da hasta odaklý bir yaklaþým içindeydik. Hastanýn aldýðý
saðlýk hizmetinden tatmin olmasý, her seferinde ayný hizmeti
ayný standartlarda alýr hale gelmesi bizim için çok önemliydi.
Bizim ayný zamanda Toplam Kalite Yönetimi projesi içinde olmamýz ve bu sertifikaya sahip
olmamýz da önem kazanýyor.
Baþkent Üniversitesi hem eðitim
alanýnda hem saðlýk alanýnda
Türk Standartlar Enstitüsü Kalite Sistem Belgesi'ne sahip ilk
üniversite ve ilk fakülte konumunda. Biz zaten baþtan beri
eðitimimizi, araþtýrmamýzý bu
faktörü gözeterek yapýlandýrdýk.
Öte yandan Saðlýkta Dönüþüm
Programýnýn bu haliyle, týp eðitimini ister istemez geri plana
iteceði endiþesini taþýmaktayým.

- Hocam son olarak böyle
bir fakültenin dekaný olmak
nasýl bir duygu? Hekim Postasý aracýlýðý ile bize ne söylemek istersiniz?
Öncelikle þunu söylemek isterim: Türkiye'de yeni bir kuruluþ
þu anda faaliyette: UTEAK, Ulu-

sal Týp Eðitimi Akreditasyon
Kurulu. 2009 yýlý sonunda kurumsallaþtý ve fakültelere çaðrýda bulundu. Týp eðitimlerinin
belli standartlara, belli normlara uyup uymadýðýnýn belirlenmesi, iyileþtirilmesi ve gene Avrupa Birliði normlarýna uyulmasý, Türkiye'deki týp eðitiminin
uygun standartlara kavuþturulmasý amaçlanýyor bu kurul ile.
Fakültemiz de bu kurula ilk baþvuran fakültelerden bir tanesi.
Tabi ki bu sürecin hem fakültemiz açýsýndan, hem de öðrencilerimiz, öðretim üyelerimiz açýsýndan yararlý olacaðýný, bundan
sonra kurulacak yeni fakültelere, vakýf týp fakültelerine örnek
teþkil edeceðini düþünüyoruz.
Böyle bir fakültenin dekaný olmak çok onurlu bir görev. Gerçekten hem sorumluluk anlayýþýyla hem de çok büyük bir
onurla bu görevi sürdürmeye
çalýþýyorum. Ben bu fakültenin
dördüncü dekanýyým. Baþkent
Týp Fakültesi'nin bana çok þeyler kazandýrdýðýný, rektörümüz
Prof. Dr. Haberal'ýn hem kiþisel
olarak hem kurumsal manada
bana çok büyük katkýsý olduðunu düþünüyorum. Onun kurucu
rektör olduðu bir kurumda çalýþmak benim için gerçekten büyük onur verici bir dur um.
Onun için de kendisine teþekkür
ediyorum ve onun þu an içinde

bulunduðu olumsuz durumun
bir an önce sonlanmasýný diliyorum.
Teþekkürlerimle saygýlar sunarým.

"Türkiye'de yeni bir
kuruluþ þu anda
faaliyette: UTEAK,
Ulusal Týp Eðitimi
Akreditasyon Kurulu.
2009 yýlý sonunda
kurumsallaþtý ve
fakültelere çaðrýda
bulundu. Týp
eðitimlerinin belli
standartlara, belli
normlara uyup
uymadýðýnýn
belirlenmesi,
iyileþtirilmesi ve gene
Avrupa Birliði
normlarýna uyulmasý,
Türkiye'nin uygun
standartlara
kavuþturulmasý
amaçlanýyor bu kurul
ile. Fakültemiz de bu
kurula ilk baþvuran
fakültelerden bir
tanesi."

- Hocam, saðlýkta dönüþüm
politikalarý týp eðitiminizi nasýl etkiliyor?
Þöyle söyleyebiliriz; performans biliyorsunuz son yýllarýn
moda terminolojisi. Performans
uygulamasý ile birlikte birden
bire taný yöntemlerinin çok fazla kullanýldýðý, çok yoðun klinik
hizmetin sunulduðu, giriþimlerin yapýldýðý, her türlü sarf malzemesinin havada uçuþtuðu bir
sürece girildi ve araþtýrmalar ve
öðrenci eðitimi bir kenara býrakýldý. Biz ise sayýn rektörümüz
Prof. Dr. Haberal'ýn da ifade ettiði gibi "EKA Projesi" denilen
bir projeyle yola baþladýk. EKA,
eðitim, klinik ve araþtýrma kelimelerinin baþ harflerinden oluþuyor. Yani bir týp fakültesinin
vermek zorunda olduðu bu üç

"Bizim Öðretim Üyeliðinde Yükseltme ve Atanma kriterlerimiz var, her
fakülteye göre çýtalar, puanlar, ulaþýlmasý gereken hedefler birbirinden farklý
ama özünde ayný, tamamen bilimsel. Bilimsel faaliyetlerinizin
deðerlendirilmesi, ürettiðiniz yayýnlar, aldýðýnýz atýflar, katýldýðýnýz bilimsel
toplantýlar var ve bunlarý saðlamanýz, konulan asgari puan barajýný aþmanýz
gerekiyor. Bunlarý tutturmanýz aslýnda bayaðý zor bir iþ, çünkü çýtamýz
oldukça yüksek."
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Tam Gün Yasasý Anayasa
Mahkemesi’nden dönmeli!
K

amuoyunda “Tam Gün
Yasasý” olarak bilinen
5947 sayýlý “Üniversite
ve Saðlýk Personelinin Tam
Gün Çalýþmasýna ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun”, 30.01.2010
tarihinde Resmi Gazete’de yayýmlandý. Böylelikle, hekimlerimiz açýsýndan ciddi belirsizlikleri ve hak kayýplarýný bünyesinde barýndýran bu yasaya
karþý, Anayasa Mahkemesi
nezdinde gündeme gelecek
hukuki baþvuru süreci de iþlemeye baþlamýþ oldu. “Hekim
Postasý” adlý yayýnýmýzýn bu
sayýsýnýn “Hukuk Köþesi” bölümünde, Anayasa Mahkemesi
nezdinde yapýlacak hukuki
baþvurular kapsamýnda 5947
Sayýlý Yasa’nýn Anayasa’ya aykýrýlýk nedenlerine dair TTB
Hukuk Bürosu tarafýndan hazýrlanan bir çalýþmayý, özetleyerek sizlerle paylaþmak istedik. Bu hukuki çalýþmanýn
tam metnine “www.ttb.org.tr”
adresinden ulaþabilirsiniz.
TTB Hukuk Bürosu’nun konuyla ilgili tespit ve deðerlendirmelerinde özetle þu görüþlere yer verilmektedir;
Ayný nitelik, görev ve
sorumluluklara sahip
kamu görevlisi hekimlerin ayný tazminat ve ek ödemelerden yararlandýrýlmamasýna
iliþkin hükümler Anayasa’nýn
“eþitlik ilkesi”ne aykýrýdýr.
5947 Sayýlý Yasa’da yer alan
düzenleme ve noksanlýklarla
hekimlere yönelik beþ farklý
ücret rejimi yaratýlmýþtýr.
Özellikle yasanýn 12 inci maddesi ile Türk Silahlý Kuvvetleri
kadrolarýnda çalýþan hekimler
ile Saðlýk Bakanlýðý Hudut ve
Sahiller Genel Müdürlüðü taþra teþkilatýnda çalýþan hekimler için, emekliliklerine yansýyacak biçimde her ay maaþlarýnda artýþý öngören düzenlemeler yapýlmýþtýr. Üniversite
öðretim üyeleri, üniversite ve
Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý saðlýk kuruluþlarýnda çalýþan hekimler, kur um tabipleri ve
mahalli idarelerde çalýþan hekimler için ise böyle bir ücret
artýþý söz konusu deðildir. Ayný þekilde Saðlýk Bakanlýðýna
baðlý saðlýk kuruluþlarýnda çalýþan hekimler için döner sermaye gelirlerinden her ay sabit bir ek ödeme yapýlmasýna
ve bu ek ödemeler hakkýnda
aylýklara iliþkin hükümlerin
uygulanmasýna karþýn; üni-
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versitelerde, kurum tabipliklerinde ve mahalli idarelerde
çalýþan hekimler böyle bir
ödemeden yararlandýrýlmamýþtýr. Oysa Anayasa’nýn 10
uncu maddesinde “Herkes, dil,
ýrk, renk, cinsiyet, siyasi düþünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayýrým gözetilmeksizin kanun
önünde eþittir. Hiçbir kiþiye,
aileye, zümreye veya sýnýfa
imtiyaz tanýnamaz. Devlet organlarý ve idare makamlarý
bütün iþlemlerinde kanun
önünde eþitlik ilkesine uygun
olarak hareket etmek zorundadýrlar” denilmektedir.
Kamu saðlýk kuruluþlarýnda ve týp fakültelerinde döner sermaye gelirlerinden performansa dayalý ek
ödemeyi asli ücretlendirme
yöntemi olarak belirleyen düzenlemeler, Anayasa’nýn 2
(Cumhuriyetin nitelikleri), 5
(Devletin temel amaç ve görevleri), 7 (Yasama yetkisinin
devredilmezliði), 17 (Kiþi dokunulmazlýðý, maddi ve manevi varlýðý), 55 (Ücrette adalet
saðlanmasý), 56 (Saðlýk hakký),
128 (kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler/genel ilkeler) ve 130 (Yükseköðretim
kurumlarý) uncu maddelerine
aykýrýdýr.
Hekimin aylýk aldýðý ücretin
performans sistemine göre belirlenip arttýrýlmasý, dolayýsýyla ücretinin; baktýðý hasta sayýsý, yaptýðý ameliyat, tetkik
veya giriþimlerden alacaðý puan türüne göre belirlenmesi
saðlýk hizmetini olumsuz etkileyecektir. Bu olumsuz etkilerin içinde hastaya ayrýlan sürenin azalmasý, saðlýk hizmetinde niteliðin deðil niceliðin
öne geçmesi, hastanýn gereksinim duyduðu saðlýk hizmetine
ulaþamamasý, yapýlacak giriþimlerin hastaya en uygun
olana göre deðil daha çok puan ve gelir saðlayana göre belirlenmesi gibi sonuçlar yer
almaktadýr. Üstelik bu sistemde bir hekimin liyakatý, deneyimi gibi kriterler belirleyici
deðildir. Yine bu sistemde
farklý uzmanlýk dallarýnda
hizmet veren hekimlerin yerine getirdikleri görevler arasýnda, adeta önemli-önemsiz
ayrýmý yapýlarak farklý puanlamalar getirildiðinden, artýk
tüm uzman hekimlere eþit ve
ayný uygulanan bir sistem de
söz konusu deðildir. Maaþýn
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esnek bir ödeme sistemine tabi kýlýnmasý ise yüksek güvenceli çalýþma statüsünün ortadan kaldýrýlmasý anlamý taþýmaktadýr. Ayrýca üniversite
hastaneleri de performansa
dayalý ödeme uygulamasý ile
saðlýk hizmeti tüketimini kontrolsüz bir þekilde arttýran bu
sisteme dahil edilmiþtir. Varlýk
nedeni eðitim ve araþtýrma
olan üniversite hastanelerinin
yalnýzca saðlýk hizmeti bedellerinden oluþan döner sermaye gelirleri ile çalýþýr duruma
getirilmesi üniversite döner
ser mayesine gelir getirici
özelliði olmayan eðitim ve bilimsel çalýþmalarýn geri plana
itilmesine neden olacaktýr. Diðer yandan 5947 Sayýlý Yasa
maddeleri, döner sermaye gelirlerinde bir artýþ olanaðý saðlamadan, giderlerin belirgin
þekilde arttýrýlmasýna neden
olacak düzenlemeler içermektedir. Nöbet paralarýnýn döner
sermayeden ödenmesine yönelik düzenleme, part-time
çalýþan hekimlerin tam gün
çalýþmaya geçiþleri ile birlikte
mevcut döner sermaye gelirlerinin daha çok personele paylaþtýrýlmasý, çalýþan diðer personelin, araþtýrma görevlilerinin, idari personelin döner
sermayeden alacaklarý ek ödeme oranlarýnýn arttýrýlmasý
vb. düzenlemeler giderleri artýracaktýr. Mevcut oranlarý bile karþýlayamayan döner sermaye iþletmeleri Yasa’nýn gerekçesinde belirtilen iyileþtirmeleri gerçekleþtir mekten
uzaktýr. Son olarak, saðlýk hizmeti tüketimine ve döner sermaye gelirlerinin arttýrýlmasýna dayalý ücretlendirme yöntemi, saðlýk hizmetinde kamu
kaynaklarýnýn tasarruflu kullanýlmasý ilkesine de aykýrýdýr.
Mesai saatleri dýþýnda
fazla çalýþmaya iliþkin yasa hükümlerinde, fazla
çalýþtýrýlma süresine bir üst
sýnýr getirilmemesi; çalýþanlarýn “dinlenme hakký” ile beraberinde hastalarýn saðlýklarý
riske atýlarak yaþam ve saðlýk
hakkýna iliþkin Anayasal
normlarý ihlal etmektedir.
Nöbetlerin ücretlendirilmesi
olumlu olmakla birlikte, perfor mansa dayalý ek ödeme
yöntemi ile hekimi mesai dýþý
çalýþtýrarak ücretini arttýrmaya yöneltmektedir. Bu haliyle
hekimler normal mesainin çok
üzerinde uzun saatler çalýþ-
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mak durumunda kalacaktýr.
Uykusuz, yorgun hekimin dikkatinin azalacaðý, hata yapma
riskinin artacaðý açýktýr. Bu
durumdan hem toplum saðlýðý
zarar görmekte, hem de hekimler dinlenme hakkýndan
yoksun kalmaktadýr. Ayrýca
uzun çalýþma süreleri ve dolayýsýyla meslek dýþý boþ zamanlarýn kýsýtlanmasý, hekimlerin
kiþisel gereksinimlerini doyurmasýný engelleyecek, mesleki
anlamda kendini yetiþtirmesi
ve araþtýrmalara zaman ayýrmasý gibi mesleki yükümlülük
ve haklarýn da önüne geçecektir. Oysa 4857 sayýlý Ýþ Kanunu’nun 63 üncü maddesine
göre iþçiler 45 saatlik haftalýk
çalýþma süresine tabidirler. Ýþçilerin fazla çalýþmalarý günde
üç saati geçemeyeceði gibi bütün bir yýl boyunca fazla çalýþmalarýnýn toplamýnýn da 270
saati aþamayacaðý ilgili yasayla açýkça düzenlenmiþtir. Öte
yandan gece çalýþmalarý ile ilgili olarak çalýþma süreleri daha da azaltýlmýþtýr. ILO’nun
1935 tarih ve 47 nolu sözleþmesinde çalýþanlarýn haftalýk
çalýþma süresi 40 saat olarak
belirlenmiþ, 1977 tarihli ve
149 sayýlý Saðlýk Çalýþanlarý
Sözleþmesi’nde saðlýk çalýþanlarý açýsýndan haftalýk çalýþma
saatinin 40 saat olarak kabul
edilmiþtir. Yani uluslararasý
sözleþmeler ve yargý kararlarý
ayrýntýya da girerek çalýþma
süreleri ile izin ve dinlenme
haklarýný bir bütün olarak ele
almýþ, süreleri belirlerken dinlenme ve izin hakkýnýn zedelenmemesini amaçlamýþ, her
24 saatlik dilimde kiþiye 11
saatlik kesintisiz dinlenme süresinin verilmesi gerektiði ifade edilmiþtir. O halde 5947 Sayýlý Yasa maddelerinde bu üst
sýnýrlar ve dinlenme hakkýna
iliþkin ifadelerin yer almasý
Anayasa gereðidir.
Hekimlerin serbest
çalýþma hakkýna yönelik sýnýrlama ve noksanlýklar Anayasa’nýn 2, 13 (temel
hak ve hürriyetlerin sýnýrlanmasýnda ölçütler), 17 ve 49
(Çalýþma hakký) uncu maddelerine aykýrýdýr.
Hekimlere yönelik çalýþma
sýnýrlamalarýnýn getiriliþ amacý Yasa’nýn genel gerekçesinde;
- Her vatandaþýmýzýn mümkün olan en yüksek standartta
saðlýk hizmetinden yararlana-
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bilmesi için gerekli saðlýk insan gücündeki yetersizliðinin
devam ettiði,
- Kýsmi zamanlý çalýþma sisteminin, kamu kur umunda
verimlilik azalmasý sonucunda hastanýn bilinçli veya duruma baðlý olarak özel sektöre
yönlendirilmesi sonucunu doðurduðu, kamusal kaynaklarla
oluþturulmuþ olan kadrolarýn
her halükarda kamu yararýna
hizmet eder hale getirilmesinin güvence altýna alýnmasý
gerektiði,
- Zor ve riskli bir mesleði
üstlenmiþ olan hekimlerin, yoðun ve stres dolu bir günün
yorgunluðundan sonra, baþka
bir mekanda çalýþarak hastalarýný görmesi, tedavi ve kontrol sorumluluðunu üstlenmesinin mesaisini ciddi bir þekilde böldüðü, bu durumda tam
verimliliðin saðlanamadýðý,
hatta böyle bir çalýþma düzeninin hasta güvenliði açýsýndan da risk oluþturduðu belirtilmektedir.
Ancak 5947 Sayýlý Yasa ile
getirilen düzenlemelerin bu
amacý gerçekleþtir mekten
uzak olduðu hatta çeliþtiði görülmektedir;
- Týp fakülteleri dahil kamu
saðlýk kuruluþlarýnda ücret
artýþýnýn saðlanabilmesi için,
aylýk 120 saatlik nöbet hariç
mesai dýþýnda çalýþma ve bu
þekilde çalýþanlara döner sermaye gelirlerinden per formansa dayalý ek ödeme verilmesi ile çalýþma süreleri kýsaltýlmamakta aksine uzatýlmaktadýr.
- Kamu kuruluþlarý arasýnda
kýsmi ya da vaka baþýna görevlendirme yöntemi ile parçalanmýþ çalýþma kamu saðlýk
kuruluþlarý için de sürdürülmektedir.
- 2008 yýlý Sosyal Güvenlik
Kur umu verilerine göre
SGK’nýn ilaç dýþýndaki saðlýk
harcamalarýnýn %28 i özel
hastanelere aktarýlmaktadýr.
Bu oran ile özel hastaneler,
saðlýk harcamalarý içindeki
payý %17 olan týp fakültelerini
aþarak Saðlýk Bakanlýðý’nýn
ardýndan ikinci sýraya oturmuþtur. Üstelik kamu kaynaklarýndan özel hastanelere aktarýlan bu payýn içinde sosyal
güvencesi bulunan vatandaþýn
cebinden ayrýca ödediði % 70
tutarýnda fark ücreti ve katký
payý bulunmamaktadýr. Dolayýsýyla hekimlere getirilen ça-
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lýþma sýnýrlamalarý ile ne kamu kaynaklarýnýn özele aktarýlmasý, ne vatandaþlarýmýzýn
ceplerinden özel saðlýk hizmetleri için para ödemesi, ne
de uzun çalýþma saatleri ile
birden fazla saðlýk kuruluþunda parçalanmýþ çalýþma biçimi
ortadan kaldýrýlmaktadýr. Yalnýzca hekimlerin kendi tercihleri dýþýnda kamu ya da özel
iþverenlerin belirlediði iþlerde
ve çok daha düþük ücretler
karþýlýðýnda uzun saatler çalýþtýrýlmalarý amacýna yönelik
düzenlemeler yapýlmýþtýr.
- Öte yandan çalýþma sýnýrlamalarý, halen yetersiz olan hekim sayýsýnýn dengeli daðýlýmýný da saðlamaktan uzaktýr.
Özel hastanelerin, plansýz bir
biçimde, hekimlerin ve saðlýk
kuruluþlarýnýn zaten yoðun olduðu yerlerde açýlmalarýna
izin verilmiþ ve sayýlarý hýzla
çoðalmýþtýr. Hekim daðýlýmýndaki dengesizlik plansýz ruhsatlandýrma ile Saðlýk Bakanlýðý eliyle arttýrýlmýþtýr.
- Hekim ve saðlýk kuruluþu
daðýlýmýndaki dengesizlikleri
daha da büyütecek bir biçimde
kamu özel ortaklýðý adý altýnda
25 yýllýðýna özel þirketlere ait
olacak büyük entegre saðlýk
kampüslerinin yapýmý çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Bu
kapsamda Kayseri’de 1548 yataklý, Ankara’da ise 3056 yataklý bir Entegre Saðlýk Tesisi
yatýrýmlarýnýn ön yeterlilik
ihaleleri yapýlmýþtýr.
Gerçekte tam gün uygulamasýndan beklenen amaç hekimlerin günde sekiz saat çalýþarak, emeklerine denk düþen,
kiþisel ve mesleki geliþimlerini
sürdürebilecekleri, emekliliklerinde insanca yaþamalarýna
yetecek bir ücret karþýlýðýnda
bölünmeden tek bir iþte çalýþma hakkýna sahip olabilmeleridir. 5947 sayýlý Yasa ile bu
koþullar saðlanmadan kamu ve
özel saðlýk kuruluþlarýnda mesai saatlerinin dýþýnda mesleklerini serbest olarak icra etme
ve çalýþma haklarý ölçüsüz bir
biçimde sýnýrlandýrýlmýþtýr.
Üstelik bu sýnýrlandýrýcý düzenlemeler eþitlik ilkesine aykýrý bir biçimde kadrolarý farklý kurumlarda bulunan ancak
ayný görevleri yapan hekimler
yönünden ayrýmcý düzenlemeleri içermektedir.
Mesleki Mali Sorumluluk Sigortasýnýn zorunlu tutulmasýna ve kamuda
çalýþan hekimler ile özel saðlýk
kuruluþlarýnda çalýþan hekimlere primin yarýsýnýn ödettirilmesine iliþkin Kanun hükümleri Anayasa’nýn 11 (Anayasanýn baðlayýcýlýðý ve üstünlüðü),
49 ve 166 (Ekonomik planlama) ncý maddelerine aykýrýdýr.
Bilindiði üzere hatalý týbbi
uygulamalar bir halk saðlýðý
sorunu olup, bu alanda hatalarýn ortadan kaldýrýlmasý ve parasal kaynaklarýn bu önceliðe
göre harcanmasý gereklidir.
Toplumsal kaynaklarýn hatalý
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týbbi uygulama sorununun nedenlerini ortadan kaldýracak
biçimde kullanýlmasý Anayasa’da yer bulan ve ülke kaynaklarýnýn verimli þekilde kullanýlmasý olarak açýklanan
“planlama ilkesi”nin de gereði
olup, ayný zamanda “sosyal
devlet ilkesi”nin de sonucudur.
Bu haliyle kamusal kaynaklarýn sigorta þirketlerine prim
adý altýnda aktarýlmasýnýn söz
konusu olduðu görülmekte,
ekonomik krizin gündemdeki
yerini koruduðu, etkilerinin
daha da derin yaþanmaya baþladýðý bir dönemde sýnýrlý kaynaklarýn aktarýlmasýnda verim
ve etkinliðin dikkate alýnmadýðý ortaya çýkmaktadýr. Diðer
yandan ilgili maddenin getiriliþi Yasa gerekçesinde, “zarar
görenlerin haklarýna daha çabuk ve tam olarak kavuþmalarý” olarak açýklanmýþtýr. Ne
var ki yasada, zarar görenlerin
bir an önce zararlarýnýn karþýlanmasýna iliþkin bir yöntem
bulunmamakta, ilgili maddede
zarar görenlerin yine mahkemeye gitmesi ve mahkeme kararý ile zararýný tespit ettirip
tahsil edilmesi öngörülmektedir. Bu baðlamda tazminat davalarýnýn baskýsý ve giderek
yükselecek primler nedeniyle
hekimler riskli hastalara gerekli týbbi giriþimlerde bulunmaktan kaçýnacaklardýr. Nitekim mesleki sorumluluk sigortasýnýn uygulandýðý yerlerde
mesleki uygulama hatalarýný
azaltýcý saðlýk hizmetinin niteliðini arttýrýcý bir etkisinin olmadýðý, saðlýk hizmet sunumu
sonrasýnda açýlan davalarý sayýsal olarak arttýrdýðý, primlerin yüksekliði sebebiyle hekimlerin gelirlerini azaltýcý etkisinin yaný sýra hekimleri
riskli hizmetleri sunmaktan
kaçýnmaya sevk ettiði, olasý
riskin azaltýlmasý amacýyla
çok sayýda tetkike baþvurulmasý eðiliminin artmasý sebebiyle hizmetin pahalýlaþmasýna sebep olduðu araþtýrmalarda tespit edilmiþtir. Kaldý ki sigorta þirketleri tarafýndan belirlenecek primlerin yarýsýnýn
ayný zamanda ek ödemenin de
kaynaðýný oluþturan döner sermaye gelirlerinden karþýlanmasý, diðer yarýsýnýn hekim
maaþýndan ödenmesi hekimlerin gelirlerinde sigorta þirketi
ve idarenin temsilcilerinin kararlarý ile kesinti yapýlmasýna
olanak tanýyacaktýr. Hekimler
ise kapsamý belli olmayan,
kapsamýnýn belirlenmesinde
kendilerinin söz sahibi olmadýðý, koþullarýnýn Saðlýk Bakanlýðý ve Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan tek baþýna belirlendiði,
ancak giderek artacak primler
nedeni ile gelirlerinin azalmak
zorunda kalacaðý, üstelik hastalarla karþý karþýya býrakýlacaklarý bir sigorta sistemine
zorlanmaktadýr.
Ýyonlaþtýrýcý radyasyonla teþhis, tedavi
veya araþtýrmanýn yapýldýðý
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yerler ile bu iþ veya iþlemlerde
çalýþan personele iliþkin düzenlemede; mesai saatlerinin
25 saatten 35 saate çýkarýlmasý
ve çalýþanlarýn saðlýðýný güvenceye alan çalýþma koþullarýný düzenlememesi nedeniyle
Anayasa’nýn 17, 49 ve 56 ýncý
maddelerine aykýrýdýr.
Bu düzenleme bu alanda çalýþan saðlýk personelinin saðlýðýný korumak için gerekli düzenlemeleri içermemesi ve çalýþma süresini uzatmasý nedeniyle yaþam ve saðlýk hakkýný
ihlal etmektedir.
Ýlave emeklilik sigortasý primi ödenmesi
ile emekli maaþlarýnýn arttýrýlmasýna olanak saðlayan yasa
hükmü; kapsamýnýn Saðlýk Bakanlýðý’nda döner sermayesi
bulunan saðlýk kuruluþlarýnda
çalýþan hekim ve diþ hekimleri
ile sýnýrlý olmasý, kurum ve
mahalli idarelerde çalýþan hekimler ile týp fakültelerinde
çalýþan hekimlere yer vermemesi ve primin tamamýnýn hekime ödenecek ek ödemeden
kesinti yolu ile alýnmasýný öngörmesi nedeniyle, Anayasanýn 2, 5 ve 10 (eþitlik ilkesi)
uncu maddelerine aykýrýdýr.
Maddenin kapsamý Saðlýk
Bakanlýðý’nda döner sermayesi
bulunan saðlýk kuruluþlarýnda
çalýþan hekim ve diþ hekimleri
ile sýnýrlý olup buna göre peþin
döner sermaye ödemesi almaya baþlayacak hekimlerden sabit döner sermaye brüt tutarýnýn %20’si oranýnda prim kesintisi yapýlacaktýr. Ödenen
ilave primin bir yýllýk tutarýnýn belli bir oraný emekli maaþýna eklenecek ancak bu prim
emekli ikramiyesi, iþ sonu tazminatý vb. ödemelerde dikkate
alýnmayacaktýr. Bununla birlikte yýllýk ilave prim ödemesi
ile emekli aylýðýnda yapacaðý
artýþ arasýnda ölçülü bir yaklaþým bulunmamaktadýr. Sigorta priminin yüksekliði ile
ilave emeklilik ödemesine
yansýmasýnýn bu denli az olmasýnýn ölçülü bir yaklaþým
olmadýðý, prim matrahýnýn hesaplanmasýndan emekli maaþýna yansýmasý arasýndaki dengesizliðin sosyal devlet ilkesinin ihlali olduðu düþünülmektedir.
Saðlýk Bakanlýðý’na
baðlý saðlýk kuruluþlarýnda ve yüksek öðretim kurumlarýnda çalýþan öðretim
üyesi veya hekimlerin istekleri
olmaksýzýn Türk Silahlý Kuvvetleri’ne baðlý saðlýk kurumlarýnda görevlendirilmelerine
iliþkin Kanun hükmü Anayasa’nýn 2, 13 ve 18 (Zorla çalýþtýrýlma yasaðý) inci maddelerine aykýrýdýr.
Kurumlarý dýþýnda görevlendirilen öðretim üyeleri veya
hekimlere görevlendirildikleri
yere gitmeme hakký tanýnmamasý, üstelik rýzalarýnýn da
aranmamasý doðrudan zorunlu çalýþtýrma niteliðindedir.
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güncel
'Tam Gün'
açýklamasýyla
ilgili disiplin
cezasý geri
çekildi
Düzce Üniversitesi
Rektörlüðü, "üniversite
yerleþkesinde yöneticilerden
izin almaksýzýn tam gün yasa
tasarýsý ile ilgili basýn
açýklamasý yaptýðý"
gerekçesiyle Bolu-Düzce
Tabip Odasý Yönetim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Ýlknur
Arslanoðlu'na Týp Fakültesi
Dekanlýðý tarafýndan verilen
disiplin cezasýný geri çekti.

Hekim Postasý
Düzce Üniversitesi Rektörlüðü, "üniversite yerleþkesinde yöneticilerden izin almaksýzýn tam gün yasa tasarýsý ile ilgili basýn açýklamasý
yaptýðý" gerekçesiyle BoluDüzce Tabip Odasý Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ýlknur
Arslanoðlu'na Týp Fakültesi
Dekanlýðý tarafýndan verilen
disiplin cezasýný geri çekti.
Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi, fakültenin Çocuk
Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý öðretim üyesi ve
ayný zamanda Bolu-Düzce
Tabip Odasý Yönetim Kurulu
üyesi olan Prof. Dr. Ýlknur
Arslanoðlu hakkýnda, 24 Haziran 2009 tarihinde "yöneticilerden izin almaksýzýn üniversite yerleþkesinde basýn
açýklamasý yaptýðý" gerekçesiyle soruþturma baþlatmýþ
ve "kademe ilerlemesinin
durdurulmasý" ile cezalandýrýlmasý istenmiþti.

Arslanoðlu hakkýnda sor uþtur ma baþlatýlmasýna
tepki gösteren Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi de
24 Aralýk 2009 günü Düzce'ye giderek burada çeþitli
temaslarda bulunmuþ ve konuya iliþkin bir basýn toplantýsý düzenlemiþti. Buna karþýn, soruþturma sonucunda
Dekanlýk Arslanoðlu'na "maaþ kesme" cezasý verilmesine
hükmetti. Prof. Dr. Ýlknur
Arslanoðlu da, 13 Ocak 2010
tarihinde Rektörlüðe gönderdiði dilekçe ile cezaya itiraz
etti.
Arslanoðlu'nun itiraz dilekçesini deðerlendiren Düzce
Üniversitesi Rektörlüðü, cezanýn geri çekilmesine karar
verdi. Rektörlüðün, Arslanoðlu'na iletilen 18 Þubat
2010 tarihli yazýsýnda, itiraz
dilekçesinin incelendiði ve
Dekanlýk tarafýndan verilen
disiplin cezasýnýn tüm sonuçlarý ile kaldýrýldýðý bildirildi.

TTB PandemÝK'ten
açýklama
Hekim Postasý
TTB Pandemik Ýnfluenza A
H1N1v Bilimsel Danýþma ve
Ýzleme Kurulu (TTB-PandemÝK) 9 Mart 2010 tarihinde
Ýstanbul'da yaptýðý deðerlendirme toplantýsýnýn ardýndan
bir de basýn toplantýsý düzenledi. Basýn toplantýsýnda
"pandemi ile ilgili gerçekler
ve süreç yönetimi"ne iliþkin

tespitler aktarýldý. TTB PandemÝK, Saðlýk Bakanlýðý'nýn
saðlýklý verileri düzenli ve
deðerlendirmeye açýk bir biçimde kamuoyuna sunmaktan kaçýndýðýna ve hastalýðýn
ülkemizdeki epidemiyolojik
durumu ile ilgili yeterli bilimsel veri sunmadýðýna dikkat çekti.
Basýn açýklamasýnýn tam
metnine www.ttb.org.tr adresinden ulaþabilirsiniz.
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güncel

Saðlýk örgütlerinin gündemi:

Kamu Hastane Birlikleri
Yasa Tasarýsý

Saðlýk çalýþanlarý mesleðine, özlük haklarýna, bugüne, geleceðe ve halkýn saðlýk hakkýna sahip çýkan bir
çaba içerisinde olmaya devam ediyor.
Hekim Postasý
Saðlýk alanýnda görev yapan
sendika, dernek ve meslek örgütleri, önümüzdeki süreçte yürütülecek eylem takvimini paylaþmak üzere ortak bir basýn
toplantýsý düzenlediler. TTB Genel Sekreteri Dr. Eriþ Bilaloðlu,
SES Genel Baþkaný Bedriye Yorgun, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneði Baþkaný Nezaket
Özgür ve Dev-Saðlýk Ýþ Ankara
Temsilcisi Sevinç Hocaoðullarý'nýn katýldýðý basýn toplantýsý
25 Þubat 2010 TTB'de gerçekleþtirildi.
2010 yýlýnýn
saðlýk çalýþanlarý ve
hizmet
alanlar
için kritik
öneme sahip bir tasarýnýn,
" t a m

gün"ün yasalaþmasý ile baþladýðýnýn ifade edildiði açýklamada,
TBMM gündemindeki diðer yasa
tasarýsýnýn da Kamu Hastane
Birlikleri Yasa Tasarýsý olduðuna
dikkat çekildi.
Saðlýk çalýþanlarýnýn mesleðine, özlük haklarýna, bugüne, geleceðe ve halkýn saðlýk hakkýna
sahip çýkan bir çaba içerisinde
olacaðýnýn vurgulandýðý açýklamada, kamuoyu ile paylaþýlan
eylem takvimi ise þöyle:

26 Þubat'ta Dev Saðlýk
Ýþ'in yanýndayýz

Türkiye'de hemen bütün çalýþma alanlarýnda yaþanan temel
sorun taþeronlaþtýrmadýr, güvencesizleþtirmedir. En yaygýn
taþeron iþçi çalýþtýrýlan sektörlerden biri saðlýktýr; 110
binin üzerinde taþeron iþçi
deyim yerindeyse kölece çok
uzun süre, düþük ücretle,
her türlü iþte çalýþtýrýlmaktadýr. Bu durumun kendisinin bir insan hakký ihlali olmasýnýn ötesinde saðlýk hiz-

metlerinin nitelikli þekilde verilmesinin önünde engeldir. Saðlýkta taþeronlaþtýrmanýn yasadýþý olduðu Çalýþma Bakanlýðý tarafýndan da tescil edilmiþtir.
Bizler tek bir çalýþma rejiminde,
bugün ve gelecek güvencesi içerisinde çalýþmak istiyoruz.
Taþeronlaþtýr manýn saðlýk
emekçilerinin çalýþma koþullarýnda ve saðlýk hizmetleri sunumunda yarattýðý yýkýma son verilmesi; taþeronlaþtýrmanýn Çalýþma Bakanlýðý tarafýndan tescillenen hukuk dýþýlýðýna son verilerek taþeron saðlýk iþçilerin
kadroya geçirilmesi talebiyle 26
Þubat'ta Baþbakanlýk önünde
olacaðýz.

10 Mart'ta iþ yerlerinde
katký-katýlým payý
kaldýrýlsýn diyeceðiz

Saðlýkta Dönüþüm Programý'nýn baþýnda vatandaþýn cebinden para çýkmayacak demiþlerdi, doðr u deðil, ufak ufak
baþlayýp giderek vatandaþýn
yaptýðý cepten harcamalar arta-

cak demiþtik. Ýþte bugün hizmet
alýrken yapýlan ödemeler kamuözel baþlamýþtýr. 10 Mart günü
kendimizin/halkýn saðlýk hakký
için iþ yerlerimizde vatandaþa
yönelik olarak bildiri daðýtacaðýz, hizmet alýrken yaþanan güçlükleri paylaþacaðýz, katký-katýlým payý kaldýrýlsýn diye basýn
açýklamalarý düzenleyeceðiz.

12 Mart'ta taleplerimiz
için yürüyoruz:

4-B, 4-C, 4924, vekil, taþeron
adý altýnda güvencesiz çalýþtýrmaya, esnek-kuralsýz, fazla çalýþma ve angaryaya son verilmesi, bütün saðlýk ve sosyal hizmet
emekçilerinin tek statüde ve güvenceli çalýþmasý, rekabeti körükleyen, kalýcý olmayan performans ücretlendir mesi yerine
emekliliðimize de yansýyacak,
insanca yaþamaya yetecek, kalýcý ve güvenceli temel ücret
ödenmesi, meslek ve görev tanýmlarýmýzýn yapýlmasý, saðlýklý
ve güvenli çalýþma ortamý, meslek hastalýklarý ve iþ kazalarýnýn

bilimsel temelde ele alýnmasý ve
bu alanda yasal düzenlemeler
yapýlmasý, Tam Gün yasasýnýn
iptal edilmesi, TBMM alt komisyonda olan Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarýsýnýn geri çekilmesi, saðlýktaki katký-katýlým
payý ve her türlü ilave ücretlerin kaldýrýlmasý, saðlýk hakkýnýn
güvenceye alýnmasý için il saðlýk
müdürlüklerine yürüyoruz.

14 Mart 2010 Saðlýk
politikalarýný ve
uygulayýcýlarýný
protesto ediyoruz

Hükümetin Saðlýkta Dönüþüm
Programý ile halký kandýran, yanýltan, saðlýk çalýþanlarýna karþý
hürmetsiz, halký kýþkýrtan ve
son olarak tam gün yasasý ile
gerçek dýþý beyanlarla karþý karþýya getiren tutumu nedeniyle
örgütler adýna birer kiþilik temsili katýlýmla protesto amacýyla
Ankara'da Saðlýk Bakanlýðýna siyah çelenk býrakacaðýz. Ayný
gün; illerde saðlýk hakký yürüyüþleri düzenleyeceðiz.

Kamu Hastane Birlikleri Kanunu Tasarýsý'nýn TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu'nda görüþülmesine baþlandý

Kamu Hastane Birlikleri
Yasasý neler getiriyor?
Hekim Postasý
Yaklaþýk 800 kamu hastanesinin özerk hale getirilmesini öngören Kamu
Hastane Birlikleri Kanunu
Tasarýsý'nýn TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu'nda görüþülmesine baþlandý.
Tasarý kabul edilirse kamu hastaneleri Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý birlikler tarafýndan yönetilecek. Buna
göre kamu hastaneleri özel hastaneler gibi sýnýflara ayrýlacak, mali ve
idari yönetimi oluþturulan birliklere
devredilecek.
Tasarý yasalaþýrsa yaklaþýk 800 kamu hastanesi bundan sonra direkt
olarak bulunduklarý illerde kurulacak Kamu Hastaneler Birliði'ne baðlý
olarak faaliyet gösterecek. Bir ilde
birden fazla birlik de kurulabilecek.

Türkiye'de birlik dýþýnda hastane býrakýlmayacak.

Birliði ticaret ve sanayi
odalarý yürütecek!
Birliðin organlarý yönetim kurulu,
genel sekreterlik ve hastane yöneticilerinden oluþacak. Yönetim kurulunda saðlýk örgütlerinin temsilcilerinin deðil de ticaret ve sanayi odalarýndan bir yetkili, il genel meclisince belirlenen hukuk müþaviri,
mali müþavir veya serbest muhasebeci de bulunmasý da bir diðer dikkat çekici nokta.
Tasarýya göre hastaneler, A, B, C,
D, E sýnýflarýna ayrýlacak. Birliðin
yönetim kurullarý bünyelerindeki
hastanelerin sýnýflarýna göre huzur
ücreti alacak. A sýnýfý birliklere yüzde 10 fazla ücret ödenirken E sýnýfý
hastane yüzde 20 az ücret alacak.

Sözleþmeli hekim dönemi
Birliðe dönüþtürülen saðlýk kurumlarýnda Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan atanmýþ baþtabip, baþtabip
yardýmcýsý, hastane müdürü ve baþhemþire gibi unvanlý kadrolarda çalýþanlarýn görevleri iptal edilecek.
Görevleri sona eren personel en geç
3 ay içerisinde baþka kadrolara geçirilecek. Hastanenin yeni kadrosunu birlik belirleyecek. Hastanelere
alýnacak kiþiler yönetim kurullarý
tarafýndan belirlenecek ve sözleþmeli çalýþacaklar.

Katký paylarý
artacak
Tasarý ile birlikte vatandaþlar gittikleri hastanenin sýnýfýna göre katký payý ödeyecek. Tasarý ayný zamanda hastalarýn da sýnýflandýrýlmasý anlamýný taþýyor.

Hekim Postasý

Mart 2010
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Kamu Hastane Birlikleri
Yasa Tasarýsý protesto edildi
Hekim Postasý
Aralarýnda Türk Tabipleri
Birliði'nin de bulunduðu
saðlýk alanýnda görev yapan
sendika, dernek ve meslek
örgütleri temsilcileri 4 Mart
2010 tarihinde TBMM Plan
Bütçe Komisyonu'nda
görüþülmesine baþlanan
Kamu Hastane Birlikleri Yasa
Tasarýsý'ný, TBMM Dikmen
kapýsý önünde düzenlenen
basýn açýklamasý ile protesto
etti. Yapýlan ortak
açýklamada, Kamu Hastane
Birlikleri Yasa Tasarýsý ile
hastanelerin
performanslarýna göre
sýnýflandýrýlacaðýna ve bu
durumun hastalar arasýnda
da ayrýmcýlýða yol açacaðý
ifade edildi. Açýklamada, bu
yasa tasarýsý ile kamu
hastanelerinin birer
ticarethaneye
dönüþtürüleceðine iþaret
edilerek saðlýðýn da sadece
parasý olanýn
yararlanabileceði bir ticari
meta haline getirileceði
vurgulandý.

HASTANELER ÝÞLETME, VATANDAÞ MÜÞTERÝ, ÇALIÞANLAR KÖLE OLAMAZ!
AKP hükümeti kamu hastanelerini tamamen iþletmeye çevirmek, çalýþanlarý ise iþ güvencesizliðe mahkum etmek
için önemli bir adým atýyor.
"Kamu Hastane Birlikleri Yasa
Tasarýsýný" bugün TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonu'na getiriyor.

YASA TASARISI ÝLE

B

ir veya birkaç ildeki hastaneler birleþtirilerek
oluþturulacak birlikler; Ýl Genel Meclisi, Vali, Bakanlýk, Ýl
ticaret-sanayi odasýnýn belirleyeceði hukukçu, muhasebeci,
týp mezunu, iþletmeciden oluþacak yönetim kurulu tarafýndan yönetilecek ve kar amacýyla iþletilecek,
özleþmeli çalýþtýrma esas
alýnarak, çalýþanlarýn her
türlü ödemeleri iþletme bütçesinden karþýlanacak,
irlik yönetim kurullarý,
personel planlamasý yapýlmasý, birlik bünyesinde personel hareketlerinin saðlanmasý, birliðin her türlü araç, gereç, malzeme, taþýnýr ve taþýnmazlarý ile birlikte satýlmasý,
kiralanmasý, kiraya verilmesi,
iþletilmesi, iþlettirilmesi konu-

S

B

larýnda yetki sahibi olacak.
irlik gelirleri; birlik karlarý, saðlýk hizmetinin satýlmasý, üretilen ürünlerin satýlmasý (Kan, ilaç, serum vb.),taþýnmazlarýn satýlmasý, kiralanmasý, iþletilmesinden elde edilecek,
irlik giderleri; Personele
yapýlacak her türlü ödeme, týbbi uzmanlýk hizmetleri
ile avukatlýk hizmeti satýn alýnmasý, týbbi, cerrahi alet, malzeme, cihaz satýn alýnmasý, laboratuar-görüntüleme hizmeti satýn alýnmasý, birlik bürokratlarýna verilecek maaþ ve taþerona verilecek ücretlerden oluþacak,
astaneler hizmet alt yapýsý, organizasyonu, kalite, verimlilik ve hasta memnuniyeti gibi konularda puanlandýrýlarak A, B, C, D, E sýnýflarýna ayrýlacak.

B
B

H

SORUYORUZ!

S

aðlýk hizmeti sunumunu
merkezi planlama ile tüm
yurtta dengeli ve eþit þekilde
yürütme iþini yapmayacak olan
Saðlýk Bakanlýðý ne iþ yapacaktýr?

D

aha bugünden cepten
ödemeler hýzla artmýþtýr.
Ödediði vergi üstüne bir de GSS
primine mahkum edilen vatandaþ, kar amacýyla hizmet verecek hastanelerde daha fazla
cepten ödeme yapmak zorunda
kalmayacak mýdýr?
, B, C, D, E olarak sýnýflandýrýlan hastanelerde
hizmetin niteliði de farklý olacaktýr. Bu dur um vatandaþý
saðlýk hizmetlerine ulaþým açýsýndan parasýna göre sýnýflandýrmak deðil midir?
aðlýk hizmeti asli ve sürekli bir hizmettir. Personelin de sürekli çalýþmasý için
iþ güvenceli kamu personeli olmasý gerekir. Taþeron ve sözleþmeli çalýþtýrma ile bu durum
nasýl saðlanacaktýr? Ayrýca iþ
ve ücret güvencesi birlik yönetiminin iki dudaðý arasýnda olmayacak mýdýr?
er türlü hizmetin satýn
alma yolu ile gördürülmesi, hizmeti daha fazla parçalamayacak mýdýr?
aðlýk hizmeti ile kâr nasýl
bir arada olacaktýr? Kamusal saðlýk hizmetinde kâr olur
mu? Kar etme anlayýþý ile hizmet verilince saðlýk hizmetleri

A
S

H
S

daha iyi duruma nasýl gelecektir?
005 Þubatýnda SSK saðlýk
kuruluþlarýný Saðlýk Bakanlýðýna devrederek hizmeti
tek çatý altýnda topladýklarýný
iddia edenler þimdi saðlýk kuruluþlarýný 40 parçaya bölmüyorlar mý?
Saðlýk Bakanlýðý, tasarý ile
saðlýk hizmetlerini birlik çatýsý
altýnda toplayýp hastaneleri
profesyonel iþletmecilere teslim ederek yükten kurtulmayý
amaçlamaktadýr.
Bu tasarýnýn yasalaþmasý halinde; saðlýk hizmetleri bütünlük içinde verilemeyecek, bölgesel farklýlýklar daha da artacak, saðlýk alaný yerel politikacýlarýn müdahalesine daha açýk
hale gelecek, cepten ödemeler
ve katký paylarý artacak, saðlýða eriþim daha da güçleþecektir.
Bu tasarý yasalaþýrsa, saðlýk
emekçileri iþ güvencesiz, düþük
ücretli ve örgütsüz çalýþmaya
zorlanacaktýr. Kýsacasý; Hastaneler iþletme, çalýþanlar sözleþmeli köle haline getirilecektir.
Bu yasaya karþý durmak herkesin görevi ve sorumluluðudur. SSGSS'nin devamý niteli-

2

ðinde olan tasarý derhal geri çekilmelidir. Aksi durumda biz
aþaðýda imzasý bulunan saðlýk
örgütleri olarak üretimden gelen gücümüzü kullanma, grev
hakkýmýz dahil her türlü eylem
etkinliði hayata geçireceðimizi
ilan ediyoruz.

Saðlýk ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikasý (SES)
Türk Tabipleri Birliði (TTB)
Türk Diþ Hekimleri Birliði
(TDHB)
Devrimci Saðlýk Ýþ Sendikasý
(DEV. SAÐLIK ÝÞ)
Türk Hemþireler Derneði
(THD)
Türk Medikal Radyoteknoloji
Derneði (TMRT-D
DER)
Tüm Radyoloji Teknisyenleri
ve Teknikerleri Derneði
(TÜM RAD DER)
Sosyal Hizmet Uzmanlarý
Derneði
Týbbi Laboratuar Teknisyen
ve Teknikerleri Derneði
Saðlýk Hizmetleri Sýnýfý Çalýþanlarý Derneði
Saðlýk ve Sosyal Hizmet çalýþanlarýnýn Sözü Sendikasý
(SÖZ SEN)
Çevre ve Saðlýk Derneði
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Hastane Birlikleri Üzerine Kýsa Notlar:

Saðlýk Bakanlýðý Kurumlarýný Yerel
Yönetimlere Devretmeye Hazýrlanýyor!
Cavit Iþýk Yavuz*
Ýkibin on yýlý ülkemiz için
birçok açýdan faklý bir yýl olacak gibi görünüyor. Özellikle
saðlýk alanýnda yaþananlar ve
hekimler açýsýndan. Tam gün
yasasý, birinci basamak saðlýk
hizmetlerinde aile hekimliði
sisteminin ülke geneline yaygýnlaþtýrýlmasý, iþyeri hekimliði
alanýnda yapýlan düzenlemeler,
özel saðlýk sektöründe çalýþma
koþullarýnýn deðiþimi, sosyal
güvenlik alanýnda yaþananlar,
katký paylarý, ilaç sorunu, saðlýk hizmetlerinin maliyetinde
yaþanan sorunlar vb. vb… Bu
baþlýklara “Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulama Kanun
Tasarýsý” adýyla 2007 yýlýnda
TBMM Baþkanlýðý’na iletilen
tasarý ile getirilmesi düþünülen
yeni düzenlemeyi içeren bir
yenisi daha ekleniyor.
Tasarý (TBMM Baþkanlýðý’na
sunulan Ekim 2007 tarihli haliyle) esas olarak kamu hastanelerinin, diðer bir deyiþle Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý ikinci ve
üçüncü basamak saðlýk kurumlarýnýn yapýsýný tümden
deðiþtiriyor. Bu deðiþim hastanenin yönetsel yapýsýndan iþleyiþine, personel çalýþma biçimlerinden hizmet deðerlendirilmesi yöntemlerine kadar mevcut yapýyý farklýlaþtýrýyor.
Özetle söylemek gerekirse bu
tasarý ile kamu hastaneleri
“þirketleþiyor”.
Tasarýnýn gerekçesinde ülkemizde saðlýk iþletmesi modeline çeþitli nedenlerle geçilemediði, Saðlýkta Dönüþüm Programý’nýn çeþitli düzenlemelerinden sonra “hastane hizmetleri
sunumunda karar verme, gelir
elde etme ve harcama yapma
yetki ve sor umluluklarýnýn
idari ve mali açýdan özerk kamu hastanelerine aktarýlmasýnýn zamanýnýn geldiði” belirtiliyor. Tasarýyý daha yakýndan
inceleyelim:
Tasarý kamu hastanelerini
“Kamu Hastane Birlikleri”(KHB) adý verilen özel bir yapýya baðlýyor. Bu özel yapýyý
“kamu iktisadi teþebbüsleri” ne
benzetebiliriz. Dolayýsýyla hastanelerin “kamusal þirket”e dönüþmesi söz konusu. Bu yapý
deðiþimi aslýnda hastanelerin
yerel yönetimlere devrinin hazýrlýðýna iþaret ediyor.
Hastanelerin ve hastanelerden oluþan birliðin yönetsel yapýsý da saðlýk alanýnda

•

•

benzerini görmediðimiz bir biçimde farklýlaþtýrýlýyor. Buna
göre mevcut baþhekimlik yönetim yapýsý deðiþtiriliyor ve hastaneler bir hastane yöneticisi
tarafýndan yönetiliyor. Bu yöneticiye baðlý üç alt birim var:
Baþhekimlik, idari mali iþler ve
saðlýk bakým hizmetleri müdürlükleri.

•

Hastaneler, her yýl Saðlýk
Bakanlýðý tarafýndan “hizmet altyapýsý, organizasyonu,
kalite, verimlilik ve hasta
memnuniyeti” baþlýklarýnda
deðerlendirilerek 100 puan
üzerinden puanlandýrýlýyor ve
5 gruba ayrýlýyor: A,B,C,D ve
E grubu. Puanlamaya göre, A,B
ve C grubu hastaneler hastane
birlikleri kurabiliyorlar, D grubu olanlara eksiklerini gidermesi için bir yýl süre veriliyor.
D ve E grubu hastaneler verilen sürede eksikliklerini gideremez ise bu hastanelerde sözleþmeli olarak çalýþan personelin sözleþmelerine son veriliyor.
KHB’ye baðlanan hastaneler bir Yönetim Kurulu ve
Genel Sekreterlik tarafýndan
yönetiliyor. Yönetim Kurulu
birliðin en üst karar organý ve
yedi üyeden oluþuyor. Yönetim
Kurulu’nun yapýsý þöyle:
- Ýl genel meclisi tarafýndan belirlenen bir üye (hukuk
öðrenimi görmüþ).
- Ýl genel meclisi tarafýndan belirlenen yeminli mali
müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir bir üye.
- Vali tarafýndan belirlenen bir üye (iþletme, iktisat veya maliye alanýnda en az dört
yýllýk yüksek öðrenim görmüþ)
- Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan belirlenen týp öðrenimi
görmüþ bir üye.
- Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan belirlenen saðlýk sektöründe tecrübe sahibi ve alanýnda en az dört yýllýk yüksek öðrenim görmüþ bir üye.
- Ticaret ve sanayi odasý
veya bunlarýn ayrý kurulmuþ
olmasý halinde ticaret odasý tarafýndan belirlenen, en az dört
yýllýk yüksek öðrenim görmüþ
bir üye.
- Ýl saðlýk müdürü veya
ayný ilde birden fazla birlik bulunmasý halinde Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan belirlenecek il
saðlýk müdür yardýmcýlarýndan
birisi.
- Birlik Yönetim Kur ulu’nun görevleri ise oldukça

•

dikkat çekici. Þöyle ki;
- Yýllýk performans programý hazýrlamak,
- Mevcut kapasitelerin
deðerlendirilerek hastane ve
ünitelerinin kurulmasý kapatýlmasý, birleþtirilmesi veya niteliðinin deðiþtirilmesi konusunda Bakanlýða öneride bulunmak,
- Acil saðlýk hizmetleri,
yoðun bakým, diyaliz üniteleri
gibi hizmetleri bölge düzeyinde
planlamak,
- Maliyeti yüksek ve ileri
teknoloji ürünü olan týbbi cihazlarý temin etmek, kiralamak ve bunlarý verimli þekilde
daðýtmak,
- Hizmetin kesintisiz sunumuna yönelik tedbirleri geliþtirmek,
- Yeni yatýrým ihtiyaçlarýný belirlemek, onarým, tadilat
ve bakým yaptýrmak,
- Personel planlamasýný
yapmak ve birlik bünyesinde
personel hareketlerini saðlamak,
- Birlik bütçesi, bilançosu, yýllýk mali tablolarý ve faaliyet raporu ile yatýrým tekliflerini karara baðlamak,
- Genel hükümler çerçevesinde hak ve alacaklardan
vazgeçmeye, ihtilaflarýn uzlaþma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, dava ve icra takiplerini sulhe, kabule, feragate ve kanun yollarýna baþvurulmamasýna karar vermek,
- Birliðin her türlü araç,
gereç, malzeme, taþýnýrlarý ile
tapuda birlik adýna kayýtlý taþýnmazlarý üzerindeki yapý ve
tesisler ile birlikte satmak, kiralamak, kiraya vermek, devir
ve takas iþlemlerini yürütmek;
Hazineye ait ve birliðe tahsisli
taþýnmazlarý üzerindeki yapý
ve tesisler ile birlikte tahsis
amacý doðrultusunda kiraya
vermek, iþletmek, iþlettirmek,
- Ýhtiyaç duyulmasý halinde týbbi uzmanlýk hizmeti
satýn alýnmasýna karar vermek,
- Birliðin iç çalýþma usulleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak.

•

Personel statüsünde deðiþim yok gibi görünse de
belirli pozisyonlarda sözleþmeli personel çalýþtýrýlmasý söz
konusu. Bu pozisyonlar dýþýndaki personelin statüsü korunuyor ancak birliðe devredilen
hastanelerdeki döner sermayeye baðlý çalýþanlar kadrolarýyla
birlikte baþka hastanelere kay-

dýrýlýyor. Burada dikkat çekici
bir nokta þu: hastane birliklerinde çalýþacak personel sayýsý
yönetim kurulunun görüþü alýnarak, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yýllýk olarak belirleniyor.
Belirlenen kadro ve pozisyon
sayýsý dýþýnda personel istihdam edilmesi halinde yapýlan
harcamalardan atamaya veya
sözleþme yapmaya yetkili amire sorumluluk yüklüyor. Pilot
uygulama kapsamýnda 6820
personelin sözleþmeli olarak
çalýþtýrýlmasý planlanýyor.

•

Tasarýnýn “birliðin sermayesi, gelirleri, giderleri,
bütçesi, muhasebesi, denetimi”
baþlýðýný taþýyan altýncý maddesinde belirtilenler kamu hastanesinin geleceði hali gözler
önüne seriyor:
- Bu maddede þu ifadeye
yer veriliyor: Birlik sermayesi;
devredilen sermaye, birlik karlarý, baðýþ ve yardýmlar ile gerektiðinde Devletçe yapýlacak
yardýmdan oluþur.”
- Birliðin gelirleri olarak
sýralanan baþlýklar çarpýcý;
- Her türlü muayene, teþhis tedavi, laboratuar, tetkik
ve tahlil, ameliyat ve benzeri
saðlýk hizmetleri, karþýsýnda
elde edilen gelirler.
- Üretilip satýþa sunulacak ilk madde, malzeme, mamul aþý, serum, protez ve benzerleri karþýlýðýnda elde edilecek gelirler
- Ýlaç, insan kaný ve kan
ürünleri vb madde ve malzemeler karþýlýðýnda elde edilecek gelirler
- Tapuda birlik adýna kayýtlý olan taþýnmazlarýn üzerindeki yapý ve tesisler ile birlikte satýþý, kiralanmasý, iþletilmesi, ve iþlettirilmesinden elde
edilecek gelirler ile Hazineye
ait ve birliðe tahsisli taþýnmazlarýn üzerindeki yapý ve tesisler ile birlikte tahsis amacý
doðrultusunda kiralanmasý, iþletilmesi veya iþlettirilmesinden elde edilecek gelirler
- Saðlýk alanýnda verilecek kurs, seminer, eðitim, araþtýrma, yayýn ve danýþmanlýk
hizmetlerinden elde edilen gelirler,
- Baðýþ ve yardýmlar,
- Gerektiðinde Devletçe
yapýlacak yardýmlar
Tasarý halen TBMM Tasarý
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda
görüþülüyor. Gelen haberler
görüþmelerde bazý deðiþikliklerin olduðu yönünde. Örneðin

týbbi uzmanlýk hizmeti satýn
alýnabileceðine dair bölüm,
“saðlýk hizmeti” ibaresi ile deðiþmiþ. Önemli sayýlabilecek
bir ekleme norm kadro ile ilgili
ve Yönetim Kurulu’na kadrolarý gerektiðinde iptal etme, deðiþtirme vb yetkiler tanýyor.
Ayrýca Birlik kapsamýna alýnan
hastanelerdeki Bakanlýk kadro
ve pozisyonlarý, adet, sýnýf unvan ve dereceleri itibarýyla belirlenerek Birliðe dönüþümü
düzenleyen Bakanlar kurulu
kararý ile beraber birliðe devrediliyor. Yani birlik kapsamýna alýnan hastanelerdeki personel artýk “birliðin personeli”
oluyor. Birlik kendi personelinin aylýk, ücret ve ödemelerini
kendisi yapýyor.
Daha birçok ayrýntýdan söz
etmek olasý. Tasarýda önümüzdeki günlerde bir çok deðiþiklik
de yapýlabilir. Bu nedenle süreci dikkatle izlemek gerekiyor.
Yapýlacak deðiþiklikler ne olursa olsun gözden kaçýrmamamýz
gereken nokta þu:
Bu tasarý fiilen zaten bir tür
iþletmeye dönüþtürülmüþ olan
hastaneleri yasal olarak da birer iþletmeye dönüþtürüyor.
Yönetim yapýsýný tümden deðiþtirerek, Saðlýk Bakanlýðý’nýn
hizmet sunumundan çekilerek
kendi kurumlarýný yerel yönetimlere devir hazýrlýðý olduðu
görülüyor. Tam gün yasasý ile
hekimlere “döner sermaye gelirlerini” adres gösteren Saðlýk
Bakanlýðý bu düzenlemeyle
kendi hastanelerini deyim yerindeyse birlik yönetim kurullarýnýn “iþletme” kabiliyetine
terk ediyor. “Gerektiðinde týbbi
uzmanlýk hizmeti/saðlýk hizmeti satýn almak” ifadesi ile
hekimlere taþeronlaþmayý dayatýyor. Saðlýkta Dönüþüm
Programý’nýn özelleþtir meci
ekseni artýk daha açýk olarak
ortaya çýkýyor. Hekimler itirazlarýný daha yüksek sesle ve örgütlü bir þekilde dile getirmelerinin zamaný çoktan geldi,
hatta geçiyor.

Ayrýntýlar için;
Kocaeli Tabip Odasý broþürü
http://www.kocaelitabip.org.tr/ekler/hastana_soru_cevaplar.pdf
TTB dokümaný
http://www.ttb.org.tr/kutuphane/kamu_hastane.pdf
*Yrd. Doç. Dr. Kocaeli Ü.T.F.
Halk Saðlýðý A.D.
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Dr. Füsun Sayek Týp Eðitimi
Buluþmasý gerçekleþtirildi
Türk Tabipleri Birliði'nin Dr. Füsun Sayek adýna düzenlediði Ankara'da gerçekleþtirilen "Týp Eðitimi Buluþmalarý"nýn
üçüncüsünde saðlýk alanýnda yaþanan piyasalaþma ve performans uygulamalarýnýn týp eðitimini olumsuz etkilediðine dikkat çekildi.

Hekim Postasý
Türk Tabipleri Birliði'nin
(TTB) Dr. Füsun Sayek adýna düzenlediði "Týp Eðitimi Buluþmalarý"nýn üçüncüsü 5-6 Mar t
2010 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Abdülkadir Noyan Salonu'nda gerçekleþtirildi. Bu yýl "Týp Eðitiminin
Öznesi: Týp Öðrencileri" temasýyla düzenlenen etkinliðe gerek
týp fakültesi öðretim üyelerinin
gerekse týp öðrencilerinin katýlýmý yüksek oldu. Týp Eðitim Buluþmasý'nda yapýlan sunumlarda

saðlýk alanýnda yaþanan piyasalaþma ve performans uygulamalarýnýn týp eðitimini olumsuz etkilediði vurgulandý.
Buluþmanýn açýlýþýnda konuþan TTB 2. Baþkaný Feride Aksu
Tanýk, "iyi hekimlik" için týp eðitiminde piyasa anlayýþlarýna yer
verilmemesi gerektiðini söyledi.
Tanýk, buluþmanýn "daha insancýl, daha toplum odaklý, ülke koþullarýna daha uygun ve piyasacý anlayýþlarý içermeyen bir týp
eðitimi" için önemli olduðunu
ifade etti.
"Deðiþen Hekimlik ve Týp Eðitimi" baþlýklý oturumda konuþan

Birikim Dergisi Yazarý Tanýl Bora, zaman içerisinde hekimle
hasta arasýndaki iliþkide deformasyon yaþandýðýný belirterek,
geçmiþte temel þifa yöntemi olarak görülen hasta ve hekim arasýndaki konuþmanýn yitirilmeye
baþlandýðýný kaydetti. Bora, piyasalaþma süreciyle hekimlerin
"beden teknokratlarý" haline geldiklerini söyledi.
Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Þükrü Hatun ise konuþmasýnda Köy Enstitüleri'ni örnek vererek, týp eðitiminde de iþle eðitimin entegre
olduðuna dikkat çekti. Türki-

ye'de týp fakültelerinde saðlýk
hizmeti sunumu giderek büyürken, týp eðitiminin giderek sýkýþtýrýldýðýný belirten Hatun, tamamen hizmet üretimine odaklanan performans uygulamalarýnýn da týp eðitiminin aleyhine
sonuçlar doðurduðunu vurguladý. Performans uygulamalarý ile
saðlýk sisteminin, piyasanýn ve
yöneticilerin kontrolsüz etkisine
girdiðini ifade eden Hatun, performans uygulamalarýnýn týp fakültelerinde uygulanmasýnýn sakýncalý olduðunu söyledi.
Hacettepe Üniversitesi Týp
Fakültesi öðrencisi Onur Çeçen

ise piyasalaþma ile bir hak olan
saðlýðýn "tarifeli" bir sisteme
dönüþtüðünü dile getirdi. Cebinde parasý olmayanýn saðlýk
hakkýndan yararlanamayacaðý
bir sistem dayatýldýðýna dikkat
çeken Çeçen, taþeronlaþtýrmanýn uzman hekimlere kadar
ulaþtýðý bu sistemde kazananlarýn, özel hastane ve özel poliklinik sahipleri olduðunu vurguladý. Çeçen, nüfus cüzdaný olan
herkesin saðlýk hakkýndan ücretsiz yararlanabileceði bir sisteme ihtiyaç duyulduðunu ifade
etti.

Aile Hekimliði Pilot Uygulamasý
sempozyumla tartýþýldý
Hekim Postasý
Türk Tabipleri Birliði (TTB),
"Beþinci Yýlýnda Aile Hekimliði
Pilot Uygulamasý" konulu sempozyum ve çalýþtay düzenledi.
27 -28 Þubat 2010 tarihinde Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi
50. Yýl Toplantý Salonu'nda düzenlenen sempozyumda, 2004
sonlarýnda çýkarýlan pilot yasanýn ardýndan 2005 Eylül ayýnda
Düzce'de baþlayan ve þu anda
kýrk ilde var olan Aile Hekimliði
Pilot Uygulamasý tüm yönleri
ile ele alýndý.
Birinci basamak saðlýk alanýnda çalýþanlar, meslek örgütleri,
halk saðlýðý uzmanlarý, aile he-

kimliði uzmanlarý, aile hekimleri, pratisyen hekimler, 112, acil
servis, kurum, belediye ve mediko hekimlerinin bir araya gelerek deðerlendirmelerde bulunduðu sempozyumun ilk günü
gerçekleþtirilen panellerde, "Aile
Hekimliði Sisteminin Toplum
Saðlýðýna Etkisi", "Aile Hekimliði Pilot Ýllerinde Koruyucu Hekimlik Uygulamalarý, Alan Çalýþmalarýnýn Sonuçlarý" "Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn Bir Bileþeni: Aile Hekimliði" "Aile Hekimliði Uzmanlýk Eðitimi", "Aile
Hekimliði Geçiþ Dönemi Eðitimleri" "Pilot Ýllerde Pratisyen Hekimlikte Dönüþen Ne?", "Aile
Hekimliði Uzmanlarý Neler Yaþadý?", "Aile Hekimleri Neler Ya-

þadý?" "Toplum Saðlýðý Merkezi
Hekimleri Neler Yaþadý?", "Aile
Hekimliði ile Ýlgili Açýlan Davalar ve Sonuçlarý" v.b. konu baþlýklarý altýnda sunumlar yapýldý.
Sempozyumun ikinci gününde

ise "Aile Saðlýðý Merkezlerinde
yaþanan sor unlar ve çözüm
önerileri ", "Toplum Saðlýðý Merkezlerinde yaþanan sorunlar ve
çözüm önerileri", "Pilot illerde
Kurum ve Ýþyeri Hekimliklerin-

de yaþanan sorunlar ve çözüm
önerileri" ile "Pilot illerde 112
ve Acil Servislerde yaþanan sorunlar ve çözüm önerileri" konularýnda çalýþtaylar düzenlendi.
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ATO ve TPD, TEKEL iþçilerinin ruhsal durumlarý üzerine araþtýrma yaptý

"TEKEL iþçilerinin kaygý düzeyleri
düþük, öz yeterlilikleri yüksek"
Hekim Postasý
Ankara Tabip Odasý (ATO) ve
Türkiye Psikiyatri Derneði (TPD),
TEKEL iþçilerin eylem ve direniþ
sürecinde ortaya çýkan anksiyete
(kaygý-bunaltý) düzeylerini ve bununla baþa çýkma sürecinde
önemli etkisi olan öz yeterlik duygusu, adil dünya beklentisindeki
deðiþmeleri ve bunun bireylerin
bazý sosyodemografik özellikleri
ile iliþkisini bilimsel olarak deðerlendirmenin gerekliliðiyle bir anket çalýþmasý yaptý. 542 TEKEL iþçisiyle yapýlan anket çalýþmasýnda, 456 erkek ve 82 kadýn iþçiyle
görüþüldü. "TEKEL Ýþçilerinin
Ruhsal Dur umlarý Üzerine Bir
Araþtýrma" adlý anket, iþçilerin
kaygý düzeylerinin düþük, özyeterlilik düzeylerinin ise yüksek olduðunu ortaya çýkardý.

Çalýþmanýn ön raporu ise 26 Þubat 2010 tarihinde Ankara Tabip
Odasý’nda düzenlenen basýn toplantýsý ile kamuoyu ile paylaþýldý.
ATO Baþkaný Prof. Dr. Gülriz Ersöz, TPD Genel Sekreteri Doç. Dr.
Burhanettin Kaya, ATO ve TPD
üyesi Dr. Ýnci Özgür Ýlhan ve sosyal psikolog Fatma Yýldýrým tarafýndan gerçekleþtirilen basýn toplantýsýna TEKEL iþçileri de katýldý.
ATO Baþkaný Gülriz Ersöz konuþmasýnda, ekonomik krizin geniþ halk kesimlerini ezdiðine, gelir
daðýlýmýndaki eþitsizliklerin arttýðýna, iþsizlik ve yoksulluk derinleþtiðine dikkat çekerek, emekçileri yoksullaþtýran, iþ ve gelecek güvencesini ortadan kaldýran düzenlemeler kararlýkla ve hýzla uygulanýrken, iþ yeri güvenliði ile iþçi
saðlýðýnýn tamamen göz ardý edildiðine vurgu yaptý.

"TEKEL Ýþçilerinin Ruhsal Durumlarý Üzerine Bir Araþtýrma"
"TEKEL Ýþçilerinin Ruhsal Durumlarý Üzerine Bir Araþtýrma"
baþlýklý ön rapor un bazý
bölümleri þöyledir:

Genel Durum Özeti

TEKEL iþçileri ve gelecekteki diðer özelleþtirme maðdurlarý için önerilen 4/C’ye iliþkin
Bakanlar Kurulu Kararnamesi
4 Þubat 2010’da Resmi Gazetede yayýnlandý. 4/C diye anýlan bu uygulama iþçilerin toplu iþ sözleþmesi ve grev hakkýndan yoksun kalmasý, ücretlerini ve tazminatlarýný düþüren, çalýþma güvencelerinin
olmadýðý bir statüdür.
TEKEL iþçilerinin kazanýlmýþ haklarýný korumak için
yaptýklarý protesto ve yaklaþýk
üç aya ulaþan Ankara TÜRK-ÝÞ
önündeki çadýrlarda kalarak
yaptýklarý “direnme” eylemleri, Ankara baþta olmak üzere
tüm Türkiye kamu vicdanýnda
haklý görüldü, desteklendi.
Serbest piyasa sisteminin inþa sürecinin temel araçlarýndan birini özelleþtirme uygulamalarý oluþturdu. Devlet küçültülerek piyasadan elini
çekmiþtir, kalanýný da çekmeye devam etmektedir. Devlet
saðlýktan, eðitimden, sosyal
güvenlik harcamalarýndan kaçýnma kararýnda görünmektedir.
TEKEL iþçilerinin direnme
eylemleri ve kararlýlýklarý, yapýlan tüm karþý propagandala-

ra raðmen anlamak ve anlatmak için gösterdikleri sabýr,
direnç sayesinde desteklendi.
Gelinen aþama bu nedenle de
piyasa için deðil, insanca yaþam için iþ yapanlarýn ortak
kazanýmlarý konusunda ders
veren niteliktedir.

Çalýþmanýn
Gerekçesi

Ankara Tabip Odasý ve Türkiye Psikiyatri Der neði demokratik kitle örgütleri olarak
baþta insan saðlýðýný, sonrasýnda saðlýkla iliþkili olabilecek her türden durumu kendine çalýþma konusu olarak alma sorumluluðunu taþýmaktadýr. TEKEL Ýþçilerinin yaþamakta olduðu sürecin hem bedensel hem de ruhsal saðlýðý
ilgilendiren pek çok yönü vardýr. Bundan hareketle bu çalýþmada ruhsal durumla ilgili iki
boyut ele alýnmýþtýr: Türkçede
karþýlýðýný kaygý ya da endiþe
olarak bulabilen “anksiyete”
ve “özyeterlilik inancý”. Kaygýnýn en önemli nedeni belirsizliktir ve þiddetli anksiyete ruh
saðlýðý alanýnda müdahaleyi
gerektiren bir durumdur. Buna karþýlýk belirli düzeyde
anksiyete davranýþ motivasyonunu ve davranýþýn baþarýyla
sonuçlanmasýný belirler. Özyeterlilik, kiþinin çevresinde
olup bitenler üzerinde etkili
olabilecek biçimde bir edimi

baþlatýp sonuç alýncaya kadar
sürdürebileceðine olan inancý
olarak tanýmlanmýþtýr. Yüksek
bir “özyeterlilik” baþarýyý, en
önemlisi kiþisel geliþim ve becerilerin çeþitlenmesini saðlar.
Araþtýrmamýzda bu iki psikolojik boyutun bazý ölçekler
aracýlýðýyla ölçümü ve nitel
yöntem kullanýlarak iþçilerin
bu süreci nasýl yaþadýklarýna
iliþkin dur um saptamasý
amaçlanmýþtýr.

Araþtýrmanýn
Bulgularý

Halen Ankara-Sakar ya’da
kurulmuþ olan Çadýrkent’te
eylemleri sürmekte olan toplam 542 TEKEL iþçisine ulaþýlmýþ ve burada sunulan ilk veriler bu örneklem üzerinden
elde edilmiþtir.
Açýk uçlu sorulara verilen
yanýtlarda çoðunlukla çocuklar ve aileler için yaþanan endiþe, dayanýþma, direniþ, deðiþim, kararlýlýk ve birlikte hareket etmenin verdiði güç temalý cümlelere rastlanmýþtýr.
Bulgularýmýza göre Sürekli
Kaygý Ölçeði ile elde edilen
anksiyete ortalama puanlarýnýn benzer yöntemle yapýlan
diðer çalýþmalarýn bulgularýyla benzer olarak normal sýnýrlarda, hatta daha düþük bulunmasý, buna ek olarak bu
araþtýrmada özyeterlilik düzeyinin diðer çalýþmalarda elde

edilenlerden yüksek bulunmuþ
olmasý dikkat çekicidir. Bu
bulgular, öncelikle üç aya yakýn bir süredir ayný ortamda
her türlü olumsuz yaþam koþullarý ve güçlüklere raðmen
yaþamý paylaþmanýn ve dayanýþmanýn bir sonucu olarak
deðerlendirilebilir. Ýkinci olarak Tekel iþçilerinin sürdürdükleri direniþin genel olarak
kamuoyunda olumlu algýlanmasý, buna baðlý olarak çeþitli
toplum kesimlerinden gelen ve
giderek artan biçimde iþçilere
ulaþan sosyal destek sistemlerinin etkisine baðlanabilir.
Ruhsal travma ile ilgili araþtýrmalar stresli yaþam olaylarýna baðlý olarak ruhsal tepkilerin ortaya çýkmasý, bu tepkilerin ruhsal bozukluða dönüþmesi, ya da süreðenleþmesinde
sosyal destek sistemlerinin yetersizliðinin önemli rolü olduðunu göstermiþtir. Bu baðlamda giderek artan sosyal desteðin anksiyetenin azalmasý ve
öz yeterlik inancýnýn artýþýnda
önemli olduðu görülmektedir.
Üçüncü olarak örgütlü olmak ve TEKEL Ýþçilerinin
oluþturmuþ olduklarý gibi ortak sýnýf paydasýnda bir dayanýþma kültürünün yarattýðý,
anksiyetenin en önemli nedeni
olan belirsizlikle baþ etme kararlýlýklarýna baðlanabilir. Sonuç olarak ilk bulgularýmýz,
söz konusu örgütlü eylemlilik

sürecinin kiþilerin hem bir
arada hem de bireysel olarak
sorunlarla mücadele edebileceklerine olan inancýný arttýrdýðý düþündürmektedir. Araþtýrmamýzda bu deðerlendirmememizi destekleyen nitel
bulgular mevcuttur.
Tam tersine örgütsüz olmanýn ve örgütlenme eksikliðinin, bunun yanýnda toplumsallaþma olanaklarýnýn yetersizliðinin daðýnýklýk, karmaþa
ve belirsizliðe yol açarak anksiyete ve buna baðlý ortaya çýkabilecek patolojik davranýþ
biçimlerini besleyeceði, bu durumun toplumsal yansýmalarýnýn çok vahim sonuçlara yol
açacaðý öngörülebilir.
Duruma razý olmasak bile
görmezden gelmenin yanlýþta
ortaklaþmak olduðunu düþünüyor uz. Sözünü ettiðimiz
yanlýþ, eðitim saðlýk, üretim,
sanayi, tarým, hayvancýlýk alanýnda olan ne varsa kamu yararý yerine piyasanýn hizmetine özel hale getirilmeyi kapsamaktadýr. TEKEL iþçisi kendisi
için ne istiyorsa hepimiz için
ister durumundadýr. Toplumsal barýþ ve güvenli gelecek
için yan yana durmak insaným
diyen için zorunluluk, sendikalar, demokratik kitle örgütleri için sorumluluktur. Bu sorumluluk ve zorunluluk ayný
zamanda kamu erkine aittir.
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8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü 100. yýlýnda kutlandý

ATO'dan Tekel
iþçisi kadýnlara
plaket
Hekim Postasý
Ankara'daki siyasi parti, sendika, kitle ve meslek örgütleri ile
çeþitli kadýn örgütlerinin yer aldýðý 8 Mart Kadýn Platformu'nun
çaðrýsý ile kadýnlar bir araya gelerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'nde miting düzenledi.
Kolej Meydaný'nda toplanan kadýnlar Kýzýlay Ziya Gökalp Bulva-

rý'na yürüdü. Ankara Tabip Odasý
üyesi kadýnlarýn da yer aldýðý mitingde, Diyarbakýr TEKEL iþçisi
Ayþen Yýlmaz'a Ankara Tabip
Odasý tarafýndan plaket verildi.,
Mitingde yapýlan konuþmalarda, 8 Mart'ýn 100. yýlýnda, bütün
dünyada milyonlarca kadýnýn özgürlük, eþitlik, kardeþlik ve barýþ
istediði vurgulandý. Miting, müzik dinletisi ve çekilen halaylarla
sona erdi.

8 MART DÜNYA EMEKÇÝ KADINLAR GÜNÜ ÝÇÝN ANKARA TABÝP ODASI'NIN SÖYLEYECEKLERÝ VAR!

T

arihte 8 Mart "Dünya Kadýnlar Günü" temelli anma etkinliklerinin dayanaðý 1857 yýlýnda New York'da
40 bin dokuma iþçisinin daha iyi
çalýþma koþullarý talebi sonrasýnda baþlayan olaylarda ölen iþçi kadýnlardýr. Bu elim olaydan
yýllar sonra Clara Zetkin 8 Mart
1865 tarihinde iþçi kadýnlarýn
anýsýna 8 Mart'ý Dünya Emekçi
Kadýnlar Günü olarak kabul edilmesini önermiþtir. O yýl öneri
kabul edilmiþ olmasýna raðmen 8
Mart'ýn düzenli olarak anma günü haline gelmesi 16 Aralýk 1977
tarihine denk gelir. Birleþmiþ
Milletler Genel Kurulu 16 Aralýk
1977 yýlýnda 8 Mart'ýn Dünya
Kadýnlar Günü olarak kabul eder
ve bu yýldan sonra bu özel gün
uluslararasý özelliðini kazanýr.
Hekim örgütü açýsýndan Dünya
Kadýnlar Günü'nün iki farklý yönü öne çýkmaktadýr: Birincisi
hekim olmak üzerinden kadýnlar
gününün anlamýný kavramak ve
toplumun cinsiyetlere yüklediði
rollerin (toplumsal cinsiyet) yarattýðý eþitsiz koþullarla mücadele etmek; bir diðeri ise kadýn hekimlere özel sorunlar için çözümler üretebilmek.
Türkiye'de kadýnlar eðitim,
ekonomik, sosyal koþullar ve
saðlýk sorunlarý açýsýndan erkek-

lere göre farklý sorunlar yaþamaktadýrlar. Bu baþlýk altýnda
aþaðýdaki veriler önem taþýr:
1. Her beþ erkekten birisinin
ve buna karþýlýk her üç kadýndan
ikisinin eðitimi olmadýðý ya da
ilkokulu bitirmemiþ olduðu bilinmektedir. Lise ve üzeri öðrenim düzeyine sahip olma yüzdesi erkekler için %25,9 ve kadýnlar için %18,2'dir.
2. Kadýnlarýn doðuþta beklenen
yaþam süresi erkeklerden daha
uzun olmasýna karþýn yaþamýn
niteliði (yaþam kalitesi) açýsýndan kadýnlarýn daha geri konumda olduðu ifade edilmektedir.
3. Kadýnlar korunabilir hastalýklar açýsýndan pek çok riski yaþamaktadýr. Örneðin; ülkemizde
her üç 15-49 yaþ evli kadýndan
birisi sigara içmektedir. Bir baþka araþtýrma sonucu da 18 yaþ
üzeri kadýnlarýn %15,2'si sigara
içmektedir. Kadýnlar arasýnda sigara içme sýklýðýnýn artma eðiliminde olmasý tütün endüstrisinin bir planýdýr. Bu planýn baþarýya ulaþmamasý için mücadele
etmek gerekir. Bu amaçla bu yýl
31 Mayýs Dünya Sigara Ýçmeme
Günü ana konusu "Kadýna özel
ayrýmcýlýk sigara endüstrisinin
bir taktiðidir!" þeklinde tanýmlanmýþ ve konu ile ilgili önlemler

öne çýkarýlmýþtýr.
4. Ülkemizde yaklaþýk her üç
15 - 49 yaþ evli kadýndan birisi
fazla kilolu ya da þiþmandýr.
5. Kadýnlar çalýþma yaþamýnda
erkeklerin gerisinde kalmýþtýr.
6. Çalýþan kadýnlar daha çok
niteliksiz iþlerde ya da ücretsiz
aile iþçisi olarak çalýþmaktadýrlar.
7. Çalýþma yaþamýna giren kadýnlarýn evdeki "kadýn" olmak
üzerinden rolleri deðiþmemekte;
bu kapsamda en temel haklarý
olan çalýþma hak ve özgürlüðü
onlara ikinci bir yük olarak geri
dönmektedir.
8. Þiddet kadýnlarýn yaþadýðý
önemli sorunlardan birisidir.
Sosyo-ekonomik ve sýnýfsal farklýlýklara baðlý olarak þiddetin tipi
(sözel, fiziksel, cinsel, ruhsal) deðiþmekle birlikte kadýnlar erkeklere göre daha fazla þiddete maruz kalmaktadýrlar.
9. Kadýnlar dünyanýn pek çok
yerinde saðlýk hizmetlerinde ulaþamamaktadýrlar.
10. Erkelere göre kadýnlar ikiüç kat daha ruhsal sorunlar yaþamaktadýrlar.
11. Savaþ, afet gibi kriz durumlarýnda ya da yoksulluk gibi
olumsuz koþullarda kadýnlar erkeklere göre daha fazla risk al-

týndadýrlar.
Sorunlarý ortaya koyan liste
oldukça uzundur. Ancak burada
bilinmesi gereken temel nokta
sýnýfsal konumun bu sorunlarýn
seyrini yakýndan etkilediðidir.
Toplumsal cinsiyet rolleri sýnýf
temelli düþünmek çözümlerin
daha kolay bulunmasýna katký
saðlar.
Kadýn olmak üzerinden kadýnlar hekimler mesleðe özel sorunlar da yaþamaktadýrlar. Bu sorunlardan öne çýkanlar aþaðýdadýr:
1. Toplumda kadýn olmak ve
hekimlik rollerini birleþtirmek
çok kolay olmamaktadýr. Hekimlik çoðunlukla "erkek" mesleði
olarak kabul edilmektedir. Bu
nedenle kadýn hekimler zaman
zaman "doktor bey" ya da "hemþire haným" gibi yanlýþ adlandýrmalarla karþý karþýya kalabilmektedirler.
2. Yönetici konumlarda olma
açýsýndan kadýn hekimler erkek
hekimlere göre geridedirler.
3. Týp dallarý arasýnda da cinsiyetçilik önemli bir sorun olarak
yaþanabilmektedir. Bazý branþlarýn kadýnlar için uygun, cerrahi
dallar gibi branþlarýn da uygun
olmadýðý algýsý toplumda yaygýndýr.

4. Anne, eþ, vb. roller kadýnlarýn aðýr olan meslek yaþantýlarýný daha da zorlaþtýrmakta, bu
zorluklarý aþabilmek için yeterli
olanaklar saðlanamamaktadýr.
Kadýn hekimler çoðu zaman
mesleki geliþimleri ve aile yaþantýlarý arasýnda tercih yapmak
durumunda kalabilmektedirler.
Bu kadar çok sorun olmasýna
raðmen 8 Mart 2010 günü Ankara Tabip Odasý çalýþanlarý için;
kadýn meslektaþlarýmýzýn cinsiyetlerine özel sorunlarýný dile
getirmek, bu sorunlara çözüm
bulma noktasýnda tüm bileþenleri eþgüdüm içerisinde çalýþmaya
davet etmek açýsýndan özel bir
gündür. Bu özel günün anlamýný
kavrayan bir anlayýþla toplumsal
cinsiyet rollerinin eþitsizliði nedeniyle meydana gelen sorunlarýn çözümü için sýnýf temelli bir
yaklaþýmýn þart olduðu açýktýr.
8 Mart 2010; Dünya Emekçi
Kadýnlar Günü nedeniyle bütün
kadýn meslektaþlarýmýzý saygý ile
selamlýyor, onlarýn da desteðiyle
gelecek günlerin bugünün sorunlarýný geriletecek, hatta yok
edecek çözümler üreteceðine dair umudumuzu paylaþýyoruz…
Prof. Dr. Gülriz Ersöz
Ankara Tabip Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný

Danýþtay Tekel iþçilerine tanýnan 1 aylýk geçiþ süresine itirazý kabul etti

Tekel direniþi 1 Nisan'da yeniden!
Hekim Postasý
Danýþtay Tekel iþçilerine tanýnan 1 aylýk geçiþ süresine itirazý
kabul etti. Danýþtay toplantýsýndan çýkan kararla 4/C'ye geçiþ

süresi uzadý. Danýþtay 12. Dairesi, 4 Þubat 2010 tarihli Bakanlar
Kurulu Kararý'nýn, TEKEL iþçilerinin de aralarýnda bulunduðu
geçici personelin 4/C'ye geçiþ
için 30 günlük süre içinde ilgili
kurumlara baþvurmasýný öngö-

ren hükmünün yürütmesini
durdurdu.
TEK Gýda-Ýþ Sendikasý tarafýndan açýlan dava sonucunda Danýþtay 12. Dairesi, "temel hak ve
çalýþma hayatýna iliþkin bir konuda Bakanlar Kurulu'nun baþ-

ka bir kararýna atýfla süre zorunluluðunun getirilmesinin hukuka aykýrý olduðuna" hükmetti.

Çadýrlar toplandý

Karar üzerine çadýr eylemine
son veren iþçiler, 1 Nisan'da ye-

niden buluþma kararý aldý. 1 Nisan'da bir kez daha Ankara'ya
gelerek bir gecelik oturma eylemi gerçekleþtirecek olan iþçiler,
yapacaklarý durum deðerlendirmesinin ardýndan eylem kararlarýný belirleyecekler.
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Müziktir
ruhu derin
kýlan…
Dr. Cüneyt Haþmet
Yeþiltepe, Etlik
Zübeyde Haným
Kadýn Hastalýklarý
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'nde
Radyoloji Uzmaný
olarak çalýþýyor. O'nu
hekimliðinin yaný
sýra müzisyen
kimliði ile de
tanýyoruz. Hemen
hemen eline
almadýðý enstrüman
yok gibi… Zaman
zaman çeþitli
hastane
etkinliklerinde
hekim ve saðlýk
çalýþanlarýna müzik
dinletileri veren
Cüneyt Haþmet
Yeþiltepe ile müzik
üzerine keyifli bir
sohbet
gerçekleþtirdik.

Hekim Postasý
- Ýlk önce bize kendinizden
bahseder misiniz?
1962 yýlýnda Ordu'da doðdum.
1979'da Ankara Týp Fakültesi'ni
kazandým. 1985'de mezun oldum. Mezun olduðum yýlda Ankara Numune Hastanesi Hýzýr
Acil Servisi yeni kuruluyordu.
Kurayla Ankara Numune Hastanesi acil servisi çektim o sene. Üç sene orada mecbur hizmet yaptým; çünkü mecburi
hizmet yapýlmadan ihtisasa girilmiyordu. Ýki yýl mecburi hizmet yaptýktan sonra bir yýl Ankara Ýl Özel Ýdaresi'nde çalýþtým. Sonra Radyoloji bölümünü
kazandým. Hem Dýþkapý'da hem
Numune Hastanesi'nde tamam-

ladým radyoloji eðitimimi.
1992'de uzmanlýðýmý bitirdim.
Ankara Dýþkapý Hastanesi'ne
uzman olarak çalýþmaya baþladým. 1994 yýlýnda Etlik Doðumevi'ne geldim. 1994 yýlýndan
beri de buradayým.

- Biz sizi, hekimliðinizin yaný sýra, müzisyen kimliðinizle
tanýyoruz. Müziðe olan tutkunuz ne zaman baþladý?
Bizim ailede müzik yeteneði
olan ve müzikle haþýr neþir
olan çok kiþi var; hem anne tarafý hem baba tarafý. Annemin
babamýn sesi çok güzeldir. Anne tarafýmýn hemen hemen çoðu müzisyendir, müzik aletleri
çalarlar. Fakat müzik ne zaman
baþladý derseniz; ben bir buçuk
yaþýmdan itibaren tuvalette

radyoyu sürükleyerek götürüyormuþum ve radyoda çalan
þarkýlara eþlik ediyormuþum. O
dönem 60'lý yýllarda yani, her
çocuk mandolinle baþlýyordu
müziðe. Ben de ablamla beraber mandoline baþladým, sonra
akordeon eðitimi aldým, sonra
keman eðitimi aldým, sonra saz
eðitimi aldým.
- Çok küçük yaþta enstrüman
eðitimleri baþladý yani?
Evet… Tabi bu arada üniversite yýllarýnda ben gitar öðrendim. Gitar da çok güzel bir enstrüman. Tabi akordeonla beraber piyano da çalýyorum, flüt
de çalýyorum. Asistanken paramýz yetmiyordu, o zamanlar
maaþlar oldukça düþüktü ve
Ankara'daki barlarda gitar ça-

lardýk arkadaþlarýmýzla…
- Þarký da söylüyorsunuz bu
arada deðil mi?
Evet, söylüyorum. Daha çok
çift ses yapýyorum, arka vokal
dediðimiz; ama kendi sevdiðim
parçalarý da söylüyorum. Bir
müzik grubumuz vardý eskiden,
konserler verdik birçok kez.
Besteler de yaptým, þarký sözleri de yazdým. Her gece kafamda
müzik dönüyordu benim…
- Þu sýralar beste yapýyor mu sunuz peki?
Zaman zaman… Bestelerimi,
bir yere kaydetsem güzel olacak ama kaydetmeye de vaktim
yok doðrusu. 1999 yýlýnda evlendim, iki tane çocuðum var,

Arda ve Uzay. Biri 2001 doðumlu, diðeri 2005 doðumlu iki tane erkek çocuðu. Her ikisinin
de müziðe ilgisi var ve müzik
eðitimlerine baþladýlar. Arda,
üç buçuk yaþýnda Bilkent Erken
Müzik Eðitimi'ne baþladý. Altý
yýldýr orada. Bu sene bitirecek.
Arda, bateri çalýyor ve piyano
çalýyor. Konserleri oluyor. En
son konserini de benimle beraber yaptý, Bilkent Konser Salonu'nda 2009 Haziran ayýnda.
Arda da Uzay da beste yapýyor. 1985 Ankara Týp mezunlarý
adýna ben de bir beste yaptým;
fakat stüdyoya girmeye zaman
bulamadým, altyapýsý hazýr,
sözleri hazýr, bu bestenin özelliði bana göre þu; dünyayý bilmem ama Türkiye'de bildiðim
kadarýyla mezunlar adýna bir
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beste yok. Bizim dönemimiz
çok karýþýktý, 80 Darbesi'ni gördük, ondan sonra mecburi hizmet vesaire, yani saðlýk sisteminin aksayan yönlerini gördük falan. Þimdi yirmi beþ yýl
geçmiþ aradan, herkes dinginleþmiþ, yorgunluk var ama tatlý
bir yorgunluk... Bestenin adý da
12 Eylül'e Bir Kala olacak. Müzik benim hayatýmda her zaman var. Son zamanlarda da
doktor Zafer Uslu ve Bankacý
Murat Usta arkadaþýmýzla beraber zaman zaman etkinlikler
yapýyoruz. Müziðe, uzunca bir
süre ara vermiþtim, yeniden
baþladým diyebilirim. Ankara
Etlik Doðumevi'nin Radyoloji
sorumlusuyum. Çok da hastamýz var. Bu nedenle çok zaman
ayýramýyorum müziðe aslýnda.
- Peki, müziðinizin bir tanýmý
var mý? Ne tür müzik dinlemekten hoþlanýyorsunuz?
Aslýnda benim müzik tarzým
yetmiþlerin rock müziði. Senfonik müziði, klasik batý müziðini
çok seviyorum, klasik Türk sanat müziðini ve türküleri çok
seviyorum. Hatta Klasik Türk
Sanat Müziði korosunu biz kurmuþtuk ilk Ankara Üniversitesi'nde.
- Peki, neden konservatuar
deðil de týp eðitimi aldýnýz?
Bu benim içimde her zaman
uktedir; küçükken akordeona
baþladýðýmda, müzik hocam Ýsmet Bey konservatuara gönderilmemi çok istedi. Kulaðým çok
iyidir aslýnda. Sesleri çok iyi
ayýrt ederim. Annem, babam
razý olmadý. Çünkü Ordu'dan
Ankara'ya gelecektim ve yatýlý
okuyacaktým. Ailem bu durum
küçücük çocuk için oldukça zor
olur diye düþündü. Tabi bunun
avantajý da var dezavantajý da
var. Benim adýma hem iyi hem
de kötü bir karar vermiþler;
çünkü öyle olunca aile sevgisini þu anki gibi yaþamayacaktým
ama öteki türlü olsaydý ben
inanýyorum ki, Türkiye çapýnda veya dünya çapýnda müzisyen olabilirdim.
- Peki, müzik hekimliði nasýl
etkiledi?
Hekimlik zor bir meslek, sorumluluðu çok. Mesleðime elbette çok þey katmýþtýr müzik.
Müzik ruhi yönden insaný daha
derin kýlýyor. Müziði býraktýðým
dönem biraz fazla agresif olmuþtum. Müzik, mistiktir. Bazýlarý mistik görür bazýlarý görmez ama ben mistik görüyorum. Yani ruhu terbiye eden
bir yaný var. Týbbiyeden her
þey çýkar ama genellikle doktor
çýkar tabi, öte yandan müzisyen de çýkar, ressam da, edebiyatçý da… Bunun nedenini þuna baðlýyorum; hekimlik mesleðinde ölüme çok yakýnýz. Sürekli ölümle iç içeyiz. Benim
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þanslý bir tarafým var; doðumevinde çalýþtýðýmdan hem ölüme
yakýným hem doðuma yakýným.
Doðumu görünce insanlarýn yüzündeki gülücükleri görüyorsunuz o zaman içiniz aydýnlanýyor. Müziðe yüklediðim mistik
anlam da bu aslýnda…
- Hekim Postasý aracýlýðý ile
son olarak ne söylemek istersiniz?
Sanatla iç içe olmak gerek.
Ben müzisyen deðilim, asla
kendimi müzisyen olarak deðerlendirmiyorum. Müzikle bir
nevi hobi olarak ilgilenen, amatörce ilgilenen biri olarak görüyorum kendimi. Tüm hekim arkadaþlarýma tavsiyem; en az
bir enstrümanla mutlaka tanýþmalarý, hiç deðilse en azýndan
bir ritim. Herkeste bir ritim
duygusu vardýr, kiminde çok
güçlüdür, kiminde daha azdýr.
Veya piyano veya madolin…
Müzik insanýn ufkunu geniþletiyor.

“ 1985 Ankara Týp mezunlarý
adýna ben de bir beste yaptým;
fakat stüdyoya girmeye zaman
bulamadým, altyapýsý hazýr,
sözleri hazýr, bu bestenin özelliði
bana göre þu;
dünyayý bilmem ama Türkiye'de
bildiðim kadarýyla mezunlar adýna
bir beste yok.
Bizim dönemimiz çok karýþýktý, 80
Darbesi'ni gördük, ondan sonra
mecburi hizmet vesaire, yani
saðlýk sisteminin aksayan
yönlerini gördük falan.
Þimdi yirmi beþ yýl geçmiþ aradan,
herkes dinginleþmiþ,
yorgunluk var ama tatlý bir
yorgunluk...
Bestenin adý da
12 Eylül'e Bir
Kala olacak. “

- Müziðin dýþýnda uðraþtýðýnýz baþka sosyal aktivite var
mý?
Var, ben resim yapýyorum.
Onun dýþýnda haftada bir futbol ve tenis oynuyorum. Zaman zaman yürüyüþ yapýyorum. Gezmeyi seviyorum ve gezi turlarý organize ediyorum.
- Peki, en sevdiðiniz yerli þarký, hani
bu da benim þarkým
dediðiniz?
Cem Karaca, Tamirci Çýraðý. Yýllardýr dinlediðim için
çok iyi söylediðimi
de düþünüyorum ayný
zamanda.
- Çok teþekkür ediyoruz
bu keyifli sohbet için…
Ben teþekkür ederim.

“Bizim ailede müzik
yeteneði olan ve
müzikle haþýr neþir olan
çok kiþi var; hem anne
tarafý hem baba tarafý.
Annemin babamýn sesi
çok güzeldir. Anne
tarafýmýn hemen hemen
çoðu müzisyendir,
müzik aletleri çalarlar.
Fakat müzik ne zaman
baþladý derseniz; ben
bir buçuk yaþýmdan
itibaren tuvalette
radyoyu sürükleyerek
götürüyormuþum ve
radyoda çalan þarkýlara
eþlik ediyormuþum.”
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Kars:

Doðudan
gelen
ýþýk…
Kars'ýn en görülesi yeri, merkeze 48 km uzaklýktaki muhteþem Ani harabeleri. Türkiye-Ermenistan sýnýrýna yakýn Arpaçay nehri
kenarýndaki kentin kuruluþu M.Ö. 350-300 yýllarýna dayanýyor. Burasý Hýristiyan Ermenilerce kutsal sayýlýyor.
Dr. Nur Canoðlu
Güzel ülkemizin her ucunda
baþka türlü bir güzellik, dolu
dolu tarih var. Doðu illerimizden, Ermenistan sýnýrýnda olan
Kars ilimizde de 7000 yýllýk bir
tarih var. Paleolitik dönemden
baþlayan, Urar tular, Persler,
Arakslar, Kimmerler, Sasaniler,
baþkent olduðu Ermeni Bagrat
krallýðý ve Güneybatý Kafkasya
Cumhuriyeti dönemleri, Bizanslýlar, Selçuklular, Gürcüler, Harzemþahlar, Moðollar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlýlar, Ruslar ve 1920'den beri yine Türkler, hatta arada atladýðým baþka medeniyetler geçmiþ
buralardan…
Ýpek yolundaki önemli duraklarýndan olan Kars'ta ÇaldýranNahçývan savaþlarý, OsmanlýRus harbi olmuþ… Böyle bir tarih olunca etnik çeþitlilikte çok
fazla tabii. Þehirde Kürtler, Terekemeler, Ahýska-Þavþat-Posof
yöresinden göç etmiþ yerliler,
Türkmenler, Azeriler, Tatlar,
Çerkezler, bir Malakan Rus ailesi ve az sayýda Alman kökenli
vatandaþýmýz yaþýyor.

Türkiye'nin en büyük
heykeli Kars'ta

Þehrin güzel manzarasýný Baltýk-Kafkas tarzý planý, Andezit
ve bazalttan Rus stili evler, kiliseler, hamamlar, kale, Kars çayý
ve taþ köprü oluþturuyor. Ve
2006 yýlýnda Heykeltýraþ Mehmet Aksoy'un yapmaya baþladýðý, Ermenistan'dan bile görülen,
30 metre yüksekliðiyle Türkiye'nin en büyük heykeli, barýþ
amaçlý "Ýnsanlýk anýtý" ise þehre
baþka bir güzellik katýyor. Gör-

meye deðer yerlerden bazýlarý;
Eski Alexander Nevski kilisesiyeni Fethiye camii, Gazi Ahmet
Muhtar Paþa konaðý, içindeki tarih müzesi ve önündeki heykeller, kent konseyi binasý, Kafkas
Üniversitesi Konservatuarý, Kar
oteli binalarý, Evliya camii külliyesi, Ebu Hasan Harakani türbesi, 12 havariler kümbeti-kilisesi, Muradiye(Ýlbeyoðlu) ve
Mazlumaða hamamlarý , Taþköprü, kale ve Etnografya müzesi.
Kars kalesi; 1153 yýlýnda Selçuklular'a baðlý Saltuklu Sultaný
Melik Ýzzeddin' in isteðiyle yaptýrýlmýþ. 1386 tarihinde Timur
tarafýndan yýktýrýlan kale, 1579
yýlýnda Osmanlý Padiþahý III.
Murat'ýn emri üzerine Lala
Mustafa Paþa tarafýndan yeniden yaptýrýlmýþ.

Ani harabeleri

Tabii þehrin en görülesi yeri,
merkeze 48 km uzaklýktaki
muhteþem Ani harabeleri. Tür-

kiye-Ermenistan sýnýrýna yakýn
Arpaçay nehri kenarýndaki kentin kuruluþu M.Ö. 350-300 yýllarýna dayanýyor. Hýristiyan Ermenilerce kutsal sayýlýyor. Þehirde, Selçuklu eserleri ile kiliseler yan yana duruyor. Milattan önce bir kale kenti olarak
kurulan Ani, 10. yüzyýlda Bagratoðullarý sülalesinden Ermeni
hükümdarlara baþkentlik yapmýþ. Kendisini zapteden kavimler tarafýndan defalarca yenilenmiþ ve askeri amaçla kullanýlmýþ olan kent, 1064 yýlýna kadar
Bizans'ýn yönetiminde kalmýþ ve
bu tarihte Selçuklular'ýn eline
geçmiþ. Ýpek Yolu geçiþ yolunda
olduðundan ticari ve askeri açýdan önemli olmuþ. Ne yazýk ki
defalarca görmüþ olduðu saldýrýlar ve depremlerden dolayý harabe haline gelmiþ. Kentin merkezindeki Ani Katedrali en büyük eserlerden birisi. 1001 yýlýnda Yunan haçý planýnda yapýlmýþ olan katedral 1064'de Alparslan tarafýndan camiye çev-

rilmiþ. Bu Ebu Menucehr camisi
Anadolu'nun ilk camisi. Doðu
yönünde Arpaçay'a inen kayalýklarýn eteðinde Tigran Honents
(Surp Kirkor, Renkli kilise) Kilisesi bulunuyor. Ýçi fresklerle
süslü kilise oldukça iyi durumda. 1036 yýlýnda yapýlmýþ
Surp(Aziz) Pirkitch (Halaskar)
Kilisesi ise yörede Keçeli Kilise
diye de biliniyor. Yýkýlmýþ bir
yarýsýna raðmen görüntüsü
muhteþem, umarým daha fazla
yýkýlmaz.1038'de yapýlan Surp
Hovannes (Apostol) Kilisesi'nden
pek bir þey kalmamýþ. Kuzeybatý
tarafýnda ayný adý taþýyan üç kilise bulunuyor. Kentin ortasýndaki kervansarayýn ise ancak
kalýntýsý kalmýþ. Selçuklu sarayý
dýþýnda ise epeyce restorasyon
olmuþ.
Yazýn da görmek mutlaka keyiflidir ama ben kýþýn Çýldýr gölünde yürümeyi, buzlarýn arasýndan avlanýþýný seyrettiðim
harika balýklarý yemeyi tercih
ettim.

Tandýrda kaz…
Kars'ta elbette ki ilk yenecek
þey Kaz (tandýrda, pilavlý vs.)
Onun dýþýnda hamurlu Katte,
Nohutlu-etli Piti, deðiþik (leziz)
ayran çorbasý, Haþýl yemeði,
Hangel (kýymasýz mantý) kaldý
aklýmda. Tabii Gravyer peynirinden, balýndan almadan, közde çay içmeden de gelmedik.
Türkü barýnda bol danslý, þarkýlý bir gece ve yerel halkla
sohbet de çok keyifliydi.
Böyle bir gezi Sarýkamýþ'ta
kayak ile biterse mükemmel
olur herhalde. 1914-Sarýkamýþ
þehitlerini de anmadan geçmemek lazým. Puþkin'in "Erzurum
yolculuðu", Orhan Pamuk'un
"Kar"' kitaplarýný okuyup ta gitmek de anlamlý olabilir. Kars'a
uçuþ çok ama en keyiflisi vakit
varsa trenle gitmek.
Kýsacasý yazýn da kýþýn da
keyfi ayrý çýkacak bir yer, gidin
görün emi!

Hekim Postasý
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TTB Behçet Aysan Þiir
Ödülleri sahiplerini buldu
Hekim Postasý
2009 TTB Behçet Aysan Þiir Ödülü, 18 Þubat 2010 tarihinde Ankara'da düzenlenen törenle Erol Özyiðit ve Selami Karabulut'a verildi.
Türk Tabipleri Birliði'nin þair Dr.
Behçet Aysan ve Sivas'ta yakýlan
aydýn ve sanatçýlarýn anýsýna bu yýl
15'incisini düzenlediði þiir ödülünün töreni Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Daha önce
açýklandýðý üzere, Behçet Aysan Þiir
Ödülü bu yýl iki þaire verilmiþti.
"Huy Defteri" adlý eseriyle Erol Özyiðit ve "Yarým Kalan" adlý eseriyle

Selami Karabulut, düzenlenen törenle ödüllerini aldýlar.
Tiyatro sanatçýlarý Þebnem Gürsoy ve Tuncer Yýðcý'nýn sunduðu tören, TTB Merkez Konseyi Baþkaný
Prof. Dr. Gençay Gürsoy'un açýþ konuþmasý ile baþladý. Þair Refik Durbaþ ile Behçet Aysan Þiir Ödülü Seçici Kurul üyesi Doðan Hýzlan'ýn konuþmalarý ve Seçici Kurul üyesi Ahmet Telli'nin kurul tutanaðýný okumasýnýn ardýndan ödül törenine geçildi. Özyiðit ve Karabulut'a ödüllerini TTB Merkez Konseyi Baþkaný
Prof. Dr. Gençay Gürsoy verdi. Tören, sanatçý Vedat Sakman'ýn dinletisiyle sona erdi.

Hikaye-i Mahmud
Bedreddin
18-19 Mart'ta
Ankara'da!
Hekim Postasý
Mehmet Akan'ýn yazdýðý ve
Hamit Demir'in yönettiði "Hikaye-i Mahmud Bedreddin" adlý
oyun, 18-19 Mart 2010 tarihlerinde ilk kez Ankara'da seyircisiyle buluþuyor.

Oyun Bilgileri:

Yazan: Mehmet Akan
Yöneten: Hamit Demir
Yönetmen Yard: Taner Tosun,
Bora Borchardt
Dans Düzenleme: Yýlmaz Günay (Halk Danslarý), Fecri Taþdemir (Modern Dans)
Müzik: Yýlmaz Günay (Baðlama, Davul), Eren Akgül (Arbane), Sebahattin Atik (Baðlama,
Vokal), Reþat Öden (Gitar), Mesut Ulusan (Üflemeliler), Emrah
Gül (Ritim)

Dekor ve Kostüm Tasarým: Hamit Demir, Elif Canbolat
Kostüm Uygulama: Dem Tekstil, Hatice Kandemir, Ali Koyuncu
Oynayanlar : Deniz Altay,
Mehmet Derya, Hamit Demir,
Taner Tosun, Özcan Dalmýþ,
Fecri Taþdemir, Elif Canbolat,
Bora Borchartd, Tamer Yontar,
Þafak Daðlar, Göksel Karadað
Iþýk Kumanda : Ahmet Doðruyol
Yer: Ankara Ekin Tiyatrosu /
Menekþe 1 sokak No:8/a Kýzýlay/ANKARA /
Saat: 20:00
Tarih: 18 - 19 Mart 2010 (Perþembe ve Cuma)
Ýletiþim: 0312 419 56 56 (Ankara Ekin Sanat Merkezi)
0232 46 389 46 (Tiyatroevi Ýzmir)

Behçet Aysan Þiir Ödülü bu yýl iki þaire verilmiþti. "Huy Defteri" adlý
eseriyle Erol Özyiðit ve "Yarým Kalan" adlý eseriyle Selami Karabulut,
düzenlenen törenle ödüllerini aldýlar.

"Fosforlu Cevriye" Mart ayý
boyunca sahnelenecek
Hekim Postasý
Ankara Devlet Tiyatrosu tarafýndan sahnelenen "Fosforlu
Cevriye" adlý oyun, Mart ayý
boyunca tiyatroseverlerle buluþacak.

Oyun bilgileri:

Yazan: Suat Derviþ
Oyunlaþtýran: Gülriz Sururi
Yöneten: Gülriz Sururi
Þarký Sözleri: Gülriz Sururi
Dekor Tasarým: Hakan Dündar
Giysi Tasarým: Fatma Görgü

Iþýk Tasarým: Yakup Çartýk
Besteler: Attila Özdemiroðlu
Müzik Direktörü: Kemal
Günüç
Dans Düzeni: Özden Aktürk
Yönetmen Yardýmcýsý: Nermin Uður
Asistanlar: Firdevs Aylin
Tez, Sibel Tatlýcan
Konu:
Oyun "kah güldürüp kah hüzünlendirerek, karakol, mahkeme, hapishane, Barba'nýn
meyhanesi, eski kantocu yeni
randevucu bilge Sümbül Dudu'nun evinde, geçen olaylarý
müzikal formatýnda" anlatý-

yor. Hayata sonsuz derecede
baðlý olan Fosforlu Cevriye
yýldýzýný, kaymasýn diye gökyüzüne çakmak isterken, hayat ona ne sürpriz hazýrlýyor?
-2008 - 2009 Sanat Kurumu
En Ýyi Kadýn Oyuncu Ödülü
(Nermin Uður)
-2008 - 2009 Sanat Kurumu
En Ýyi Sahne Müziði Ödülü
(Attila Özdemiroðlu)
-2008 - 2009 Sanat Kurumu
En Ýyi Hareket Tasarýmý ve
Dans Düzeni Ödülü
(Özden Aktürk)
Ayrýntýlý bilgi: www.devtiyatro.gov.tr
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Mart Týp Haftasý
Etkinlikleri-2010
ANKARA TABÝP ODASI

7 Mart

13:00 Ýþyeri Hekimliði Alanýnda Son Geliþmeler
17.00 Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi

8 Mart

18:00 Memleket Hastanelerinden Saðlýk Ocaklarýna - Hekimler,

10 Mart

18:30 Sine Tartýþma - Deney (The Experiment) 2001
Ankara Tabip Odasý Toplantý Salonu

13 Mart

09:00 Nevzat Eren Halk Saðlýðý 10. Sempozyumu
AÜTF Hasan Ali Yücel Konferans Salonu

Hemþireler, Hastalar - FOTOÐRAF SERGÝSÝ AÇILIÞI

Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Sergi Salonu (8-14Mart arasý gezilebilir)

19:30

Ýdil Biret Piyano Resitali ve Kokteyli
Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi M Salonu

14 Mart

10: 30 Resmi Tören
Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi M Salonu
12:30 Saðlýk Hakký Yürüyüþü
Toplanma : Hacettepe Hastanesi Önü

15 Mart

18:30 Asistan Hekim Buluþmasý - Saðlýkta Dönüþüm ve Týp Eðitimi
Ankara Tabip Odasý Toplantý Salonu

16 Mart

18:30 Emekli Hekim Buluþmasý - Saðlýklý Yaþam Sürecinde Bedensel

Aktivite

Ankara Tabip Odasý Toplantý Salonu

17 Mart

17:30 ATO Dr. Füsun Sayek Bilim ve Hizmet Ödül Töreni
ve

Meslekte 40. 50. ve 60. Yýlýný Dolduran Hekimlere Plaket Töreni
AÜTF Morfoloji Binasý Abdülkadir Noyan Konferans Salonu

19 Mart
21 Mart

18:00 Tütün Býrakma Kursu
Ankara Tabip Odasý Toplantý Salonu
19:00 BEHÇET AYSAN Þiir Akþamý
Ankara Tabip Odasý - Behçet Aysan Okuma Salonu
14:30 Onyedinci Geleneksel Briç Turnuvasý
(ABSKD) Güvenlik Cad. Çiftevler Sok. No.9 Aþaðý Ayrancý

Hastane Toplantýlarý
10 Mart 12:30 Hekim ve Sinema - Dr. Volkan Kavas
11 Mart 12:30
13:30
15 Mart 12:30
16 Mart 12:30
19 Mart 12:30

AÜTF Morfoloji Binasý Sarý Salon
Boðaz Grubu ile Söyleþi
Dr. Sadýk ERSÖZ, Dr. Aydýn YAÐMURLU, Dr. Egemen AKTAÞ, Dr. Çaðla Baþak ALPAS,
Kanatlarýn Dünyasý - Dr. Rüþtü Güner
Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Cebeci Hastanesi 50. Yýl Dersliði
Düþler Gezegeni: Su Küreye Bir Yolculuk - Dr. Alp CAN
Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi 75. Yýl Konferans Salonu
Saðlýkta Dönüþüm ve Tam Gün - Dr. Erhan Nalçacý
SB Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eðitim ve Araþtýrma Merkezi
Sivil Bir Güç Olarak Yazarlýk - Yýldýrým Beyatlý DOÐAN
AÜTF Ýbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu

Ankara Tabip Odasý
Mithatpaþa Cad. 62/19 Kýzýlay Ankara Tel: 0312 419 87 00
www.ato.org.tr

